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Épített kisemlékek, szobrok
Városunkban, a mai Szent Erzsébet liget területén az 

1900-as évek elején kezdődött meg a köztéri emlékmű-
vek, szobrok felállítása.

Petőfi Sándor mellszobra (címlapon)
A szobor a Szent Erzsébet liget kikötő felőli részén 

található. Bronz mellszobor, talapzata permi vörös ho-
mokkő. Az Almádi Kör (közadakozásból) állította. Izsó 
Miklós szobrászművész munkája, a talapzatot Somadari 
Károly kőfaragómester készítette. Avatás: 1902. július 
31., második helyén: 1994. március 15.

Kossuth Lajos mellszobra (címlapon)
A Szent Erzsébet liget keleti részében, a Liget Kávé-

zó mellett találjuk. Holló Barnabás szobrász munkája.
A Vasárnapi Újság fényképes tudósítással számolt be 

az 1903. augusztus 23-án lezajlott avatásáról. Több or-
szággyűlési képviselő mellett Kossuth Ferenc is részt vett 
az ünnepségen. Az ünnepi szónok Eötvös Károly volt.

1. Véghely Dezső emlékpad 
Vörös homokkőből faragott emlékpad, amely Véghely 

Dezső munkásságának adózik tisztelettel a Szent Erzsé-
bet ligetben.

Véghely Dezső történettudós Veszprém vármegye alis-
pánja volt, ő kezdeményezte a park létrehozását.

Az emlékpad obeliszkjén látható Véghely port-
ré Bődy Henrik szobrászművész alkotása. 1914. au-
gusztus 9-én avatták.

2. II. Rákóczi Ferenc mellszobra 
A szobor vörös homokkő talapzaton álló bronz-

alkotás. Holló Barnabás szobrászművész munkája. 
1913–20 között avatták.

3. Kompolthy Tivadar emlékmű
1928. szeptember 2-án avatták fel a Remete patak 

mellett található emlékművet. Kompolthy Tivadar új-
ságíró-nyomdatulajdonos a Balaton kultusz lelkes híve 
volt, és Balatonalmádi település életében jelentős szere-
pet játszott.

Az emlékmű anyaga vörös homokkő bronz plakettel, 
amelyet Csiszár Gyula szobrászművész készített.

4. Irredenta örökmécses 
A Sóhajok hídja mellett álló vörös homokkőből épí-

tett emlékmű, 1928. augusztus 5-én avatták. Az örök-
mécses eredeti állapotában maradt fenn, az eredeti táb-
lára – ami ma is látható rajta –, 1948-ban új emléktáblát 
helyeztek el, a „Magyar! Emlékezz nemzetünk szabadsá-
gáért 1848–1849 években küzdő dicső nagyjainkra.” Így 
az 1848–49-es hősök emlékművének átkeresztelve men-
tették meg az utókornak. A rendszerváltás után a fedő-
tábla eltávolításra került, s ma újra eredeti felirata látható. BA
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Az emlékműveket fotózta: Pászti György

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak! 
Kibontották összegöngyölt
Zászlaját az igazságnak. 
Minden szavuk égzengés volt, 
Végigdörgött hazánk felett... 
Koporsói mély álmából
Fölkeltette a nemzetet.

Pósa Lajos
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Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia VI.

Újságunk januári számában említésre került, hogy a Veszprémi 
Hírlapban, Almádival és a millenniumi eseményekkel összefüggően 
foglalkozó cikk, vagy híradás 
nem jelent meg. Természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy a vá-
ros, illetve a vármegye nem ké-
szültek volna a rendkívüli ese-
ményre. Két dolgot kell meg-
említeni. Egyik az, hogy Veszp-
rémben több újág is megje-
lent bizonyára mindegyik bő-
ségesen foglalkozott az ezer-
éves ünnepséggel. A másik az, 
hogy volt almádi kötődésű sze-
mély, mind az előkészületek-
nek, mind az események egy 
részének szemtanúja lehetett. 
Ez a személy Véghely Dezső al-
ispán akkor 14 éves fia volt, aki 
a később leírt visszaemlékezésé-
ben megjelentek az ifjúkori ké-
pek, emlékek. 

Freistaedter Jenőnek volt 
a Váci kőrúton, most (1944) 
Vilmos császár úton, többek 
között egy bérpalotája, amely-
nek az I. emeleti erkélye majdnem olyan hosszú volt, mint maga 
a bérpalota. Ehhez az erkélyhez tartozó lakást a millenáris évben 
nem adta ki bérbe, hanem fenntartotta magának. Erre az erkélyre 
volt a Véghely család minden tagja meghívott, hogy onnan nézzék a 
díszfelvonulást. Szüleim éltek is ezzel a meghívással, ott voltunk az 
egész család. Jóska (Cseresnyés) is, mert hiszen akkor már (Véghely) 
Sári férje volt. Még két család kapott meghívést az erkélyre rajtunk 
kívül. Az erkélyen 15-en voltunk, elfért volna kétszáz ember is, de 
így, az étellel, itallal szaladgáló pincéreknek elég helyük maradt. Ez 
nekünk nagyon jó volt, lett volna mit kiállni, mert már reggel 8 óra-
kor mindenkinek el kellett foglalnia a helyét és addig, amíg a dísz-
felvonulás le nem zajlott, elmenni nem lehetett. Volt ott azután a 
nap minden órájában megfelelő frissítő ételben, italban, majd hideg 
ebéd, emlékezik Véghely.

Édesapánk, nem lehetett ott, mert ő vezette a vármegyei 
depmutációt, egyszóval őt is néztük és amikor elvonultak előttünk, 
akkor az egész deputáció felintegetett nekünk. Általában ha isme-
rősök, mentek el előttünk, akkor kölcsönös integetés, éljenzés meg-
szokott dolog volt. Különben rengeteg, ember, az utca járdáin, néz-
te a felvonulást. A fákon, ablakokban, a háztetőn helyet foglalva 
nézték a felvonulást. 

„Mert ha azt mondom, hogy az a látvány, amit ott láttunk elvo-
nulni az ezeregyéjszaka tüneményes látványai közé tartozott, azzal 
még nem mondtam semmit, mert ha az ember meggondolja, hogy 
mi munka és szeretet volt mindenbe belefektetve, nem is szólva arról, 
hogy a pénzt, – költséget – ,fáradtságot senki sem kímélte.” emléke-
zik Véghely Dezső. 

Részletesen taglalja mi minden tevékenységet folytatott alispáni 
funkciójából következően. Hozzátette azt, hogy mindezt leírni nem 
lehet, mert abból egy egész könyvtár kerülne ki. Például édesapám, 
mivel Ihász Lajos megyebeli földbirtokos (Jókai Ihász Miklós neve-

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. április 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. május 13-
án, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk.  Kovács István elnök 

Ezúttal ismét a nyáron megrendezendő Hattyú bálhoz szeret-
nénk kedvet csinálni, egy kis nosztalgiával. Az alábbi képek a bált 
megelőző, hagyományos felvonuláson készültek. A vidám hangula-
tú esemény idén sem marad el, s fontos tudni azt, hogy a felvonulá-
son nem csak a bálozók, hanem bárki részt vehet majd. A részletek-
kel hamarosan jelentkezünk! 

A szervező Almádiért Közalapítvány 

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

lőapja) vállalta az úri lovas bandérium zászló alatti vezetését és mivel 
akkor már szakállas, java korbéli ember volt csináltatott egy új, súly-
ra könnyebb megyezászlót. Háromszor hoztak le Budapestről zöld 
selymet, egyik sem volt megfelelő zöld, végül személyesen utazott 
fel érte. Ezzel igényességét kívántam bemutatni, írja a fia.

„Azután éppen olyan sokat hallottam arról beszélni, hogy a lószer-
számok, mert azok is ékkö-
ves szerszámok voltak, de 
azért mind korabelire, il-
letve mintára készítve. Azu-
tán voltak a zászlót vivő lo-
vasokon még más lovasok is, 
akiknek a parádé miatt ap-
ród járt, ezeknek is apám 
terveztette meg a ruháju-
kat. Ezek is still és korsze-
rűek voltak. Ugyanis apró-
dok tartották a lovak szárát 
és amellett a lovas kiszol-
gálására szolgáltak. Ezek 
szép, nyúlánk, de erős pa-
raszt fiuk voltak. A másod 
zászlóvivő úgy emlékszem 
Kenessey Zoltán volt, ha ki-
merül az egyik, ott legyen a 
másik.

A lovas bandériumban 
felvonuló lovakat erre a cél-
ra már egy félévvel előbb el-
kezdték idomítani, közben 

többször vizsgáztak szakférfiak előtt. Jóval több lovat tanítottak ki, 
mint amennyi felvonult, hogy abban is legyen tartalék és váltani lehes-
sen. Ezeknek mindnek – lovaknak, személyzetnek, szereplőknek –, szál-
lást és élelmet szerezni teljes időre míg fenn vannak, hiszen a kövezet-
hez, útvonalhoz lónak, lovasnak, hozzá kellett szokni, jól megszervezni 
az egészet, mert hiszen a siker sokszor ilyen apróságokon múlik. Veszp-
rém megye ezt igen jól csinálhatta, mint csak halottam és semmi hibát, 
kifogásolni valót nem hallottam sohase.”

Amit ott az országnagyok, főurak, vármegyék, törvény- hatósá-
gok, városok, pompát kifejtettek, ki díszfogaton, ki lovon, ki gya-
log, azok mind ott vonultak el előttünk, főpapok, egyházak stb.. Ki-
állításon láttam a koronát, az összes koronázási jelvényeket, a Szent 
Jobbot, Lehel kürtjét, amik mély benyomásokat gyakoroltak rám. 
Maga a kiállítás is igazán méltó volt ezeréves múltunkhoz. A legjob-
ban a történelmi pavilon tetszett. Itt láttam egy nagy kocka alakú 
üveg ládában egy millió egy fillérest kiállítani.

Legjobban a szívemhez nőtt a „Kiállítási falu” azt hiszem azért, 
mert Veszprém megye is kiállított egy házat Szentgál faluból. A va-
dászati, halászati, pavilonok is nagyon tetszettek igen jól emléke-
zem rájuk. Anyám igen sokszor kivitt bennünket a kiállításra. A ki-
menetel igen egyszerű volt, akkor lett készen az Andrássy út alatt a 
földalatti villamos, rendszerint azon mentünk ki. Igen kényelmes 
és olcsó volt. Vitt bennünket fiákeren is, hogy lássuk végig a várost 
és közben mindent elmagyarázott, mi micsoda úgy, hogy mi vidéki 
gyerekek létünkre igen jól ismertük Budapestet. Reggel kimentünk, 
tízóraizás és ebédelés valamelyik vendéglőben és csak estefelé men-
tünk haza. Rengeteg néznivaló volt, az állandó kiállítások a pavilo-
nokban voltak, egyéb attrakciók pedig különböző helyeken a kiál-
lítás területén belül.

Kivonat egy 120 éves esemény ifjú tanújának 72 évvel ezelőtt írt 
emlékeiből. Schildmayer Ferenc 
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Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia VI.

Újságunk januári számában említésre került, hogy a Veszprémi 
Hírlapban, Almádival és a millenniumi eseményekkel összefüggően 
foglalkozó cikk, vagy híradás 
nem jelent meg. Természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy a vá-
ros, illetve a vármegye nem ké-
szültek volna a rendkívüli ese-
ményre. Két dolgot kell meg-
említeni. Egyik az, hogy Veszp-
rémben több újág is megje-
lent bizonyára mindegyik bő-
ségesen foglalkozott az ezer-
éves ünnepséggel. A másik az, 
hogy volt almádi kötődésű sze-
mély, mind az előkészületek-
nek, mind az események egy 
részének szemtanúja lehetett. 
Ez a személy Véghely Dezső al-
ispán akkor 14 éves fia volt, aki 
a később leírt visszaemlékezésé-
ben megjelentek az ifjúkori ké-
pek, emlékek. 

Freistaedter Jenőnek volt 
a Váci kőrúton, most (1944) 
Vilmos császár úton, többek 
között egy bérpalotája, amely-
nek az I. emeleti erkélye majdnem olyan hosszú volt, mint maga 
a bérpalota. Ehhez az erkélyhez tartozó lakást a millenáris évben 
nem adta ki bérbe, hanem fenntartotta magának. Erre az erkélyre 
volt a Véghely család minden tagja meghívott, hogy onnan nézzék a 
díszfelvonulást. Szüleim éltek is ezzel a meghívással, ott voltunk az 
egész család. Jóska (Cseresnyés) is, mert hiszen akkor már (Véghely) 
Sári férje volt. Még két család kapott meghívést az erkélyre rajtunk 
kívül. Az erkélyen 15-en voltunk, elfért volna kétszáz ember is, de 
így, az étellel, itallal szaladgáló pincéreknek elég helyük maradt. Ez 
nekünk nagyon jó volt, lett volna mit kiállni, mert már reggel 8 óra-
kor mindenkinek el kellett foglalnia a helyét és addig, amíg a dísz-
felvonulás le nem zajlott, elmenni nem lehetett. Volt ott azután a 
nap minden órájában megfelelő frissítő ételben, italban, majd hideg 
ebéd, emlékezik Véghely.

Édesapánk, nem lehetett ott, mert ő vezette a vármegyei 
depmutációt, egyszóval őt is néztük és amikor elvonultak előttünk, 
akkor az egész deputáció felintegetett nekünk. Általában ha isme-
rősök, mentek el előttünk, akkor kölcsönös integetés, éljenzés meg-
szokott dolog volt. Különben rengeteg, ember, az utca járdáin, néz-
te a felvonulást. A fákon, ablakokban, a háztetőn helyet foglalva 
nézték a felvonulást. 

„Mert ha azt mondom, hogy az a látvány, amit ott láttunk elvo-
nulni az ezeregyéjszaka tüneményes látványai közé tartozott, azzal 
még nem mondtam semmit, mert ha az ember meggondolja, hogy 
mi munka és szeretet volt mindenbe belefektetve, nem is szólva arról, 
hogy a pénzt, – költséget – ,fáradtságot senki sem kímélte.” emléke-
zik Véghely Dezső. 

Részletesen taglalja mi minden tevékenységet folytatott alispáni 
funkciójából következően. Hozzátette azt, hogy mindezt leírni nem 
lehet, mert abból egy egész könyvtár kerülne ki. Például édesapám, 
mivel Ihász Lajos megyebeli földbirtokos (Jókai Ihász Miklós neve-

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. április 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. május 13-
án, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk.  Kovács István elnök 

Ezúttal ismét a nyáron megrendezendő Hattyú bálhoz szeret-
nénk kedvet csinálni, egy kis nosztalgiával. Az alábbi képek a bált 
megelőző, hagyományos felvonuláson készültek. A vidám hangula-
tú esemény idén sem marad el, s fontos tudni azt, hogy a felvonulá-
son nem csak a bálozók, hanem bárki részt vehet majd. A részletek-
kel hamarosan jelentkezünk! 

A szervező Almádiért Közalapítvány 

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

lőapja) vállalta az úri lovas bandérium zászló alatti vezetését és mivel 
akkor már szakállas, java korbéli ember volt csináltatott egy új, súly-
ra könnyebb megyezászlót. Háromszor hoztak le Budapestről zöld 
selymet, egyik sem volt megfelelő zöld, végül személyesen utazott 
fel érte. Ezzel igényességét kívántam bemutatni, írja a fia.

„Azután éppen olyan sokat hallottam arról beszélni, hogy a lószer-
számok, mert azok is ékkö-
ves szerszámok voltak, de 
azért mind korabelire, il-
letve mintára készítve. Azu-
tán voltak a zászlót vivő lo-
vasokon még más lovasok is, 
akiknek a parádé miatt ap-
ród járt, ezeknek is apám 
terveztette meg a ruháju-
kat. Ezek is still és korsze-
rűek voltak. Ugyanis apró-
dok tartották a lovak szárát 
és amellett a lovas kiszol-
gálására szolgáltak. Ezek 
szép, nyúlánk, de erős pa-
raszt fiuk voltak. A másod 
zászlóvivő úgy emlékszem 
Kenessey Zoltán volt, ha ki-
merül az egyik, ott legyen a 
másik.

A lovas bandériumban 
felvonuló lovakat erre a cél-
ra már egy félévvel előbb el-
kezdték idomítani, közben 

többször vizsgáztak szakférfiak előtt. Jóval több lovat tanítottak ki, 
mint amennyi felvonult, hogy abban is legyen tartalék és váltani lehes-
sen. Ezeknek mindnek – lovaknak, személyzetnek, szereplőknek –, szál-
lást és élelmet szerezni teljes időre míg fenn vannak, hiszen a kövezet-
hez, útvonalhoz lónak, lovasnak, hozzá kellett szokni, jól megszervezni 
az egészet, mert hiszen a siker sokszor ilyen apróságokon múlik. Veszp-
rém megye ezt igen jól csinálhatta, mint csak halottam és semmi hibát, 
kifogásolni valót nem hallottam sohase.”

Amit ott az országnagyok, főurak, vármegyék, törvény- hatósá-
gok, városok, pompát kifejtettek, ki díszfogaton, ki lovon, ki gya-
log, azok mind ott vonultak el előttünk, főpapok, egyházak stb.. Ki-
állításon láttam a koronát, az összes koronázási jelvényeket, a Szent 
Jobbot, Lehel kürtjét, amik mély benyomásokat gyakoroltak rám. 
Maga a kiállítás is igazán méltó volt ezeréves múltunkhoz. A legjob-
ban a történelmi pavilon tetszett. Itt láttam egy nagy kocka alakú 
üveg ládában egy millió egy fillérest kiállítani.

Legjobban a szívemhez nőtt a „Kiállítási falu” azt hiszem azért, 
mert Veszprém megye is kiállított egy házat Szentgál faluból. A va-
dászati, halászati, pavilonok is nagyon tetszettek igen jól emléke-
zem rájuk. Anyám igen sokszor kivitt bennünket a kiállításra. A ki-
menetel igen egyszerű volt, akkor lett készen az Andrássy út alatt a 
földalatti villamos, rendszerint azon mentünk ki. Igen kényelmes 
és olcsó volt. Vitt bennünket fiákeren is, hogy lássuk végig a várost 
és közben mindent elmagyarázott, mi micsoda úgy, hogy mi vidéki 
gyerekek létünkre igen jól ismertük Budapestet. Reggel kimentünk, 
tízóraizás és ebédelés valamelyik vendéglőben és csak estefelé men-
tünk haza. Rengeteg néznivaló volt, az állandó kiállítások a pavilo-
nokban voltak, egyéb attrakciók pedig különböző helyeken a kiál-
lítás területén belül.

Kivonat egy 120 éves esemény ifjú tanújának 72 évvel ezelőtt írt 
emlékeiből. Schildmayer Ferenc 
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság 2015 májusában indította információs rova-
tát Önöknek. Most az új esztendő márciusi információit olvashatják. 
Célunk továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olva-
sóinkat az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységé-
ről, pályázatairól 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

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület jóváhagyta a 2016. évi költségvetést 2 milli-

árd 402 millió Ft főösszeggel, ami az előző évihez képest 5,9%-os 
csökkenést jelent. A csökkenés több tényező együttes hatásával ma-
gyarázható: a működési és felhalmozási célú államháztartáson belü-
li és azon kívüli pénzeszköz átvétel bevétele 121 millió Ft-tal (EU-s 
és egyéb támogatási összegek, átvett pénzeszközök ezzel kapcsolatos 
kiadásai), a működési bevételek 27 millió Ft-tal, ingatlanértékesítés 
tervezett bevétele 35 millió Ft-tal csökkent. A költségvetési támoga-
tások és közhatalmi bevételek összege az előző évihez képest emel-
kedett 83 millió Ft-tal, míg az előző évi maradvány igénybevétele 
csökkent 50 millió Ft-tal.

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balaton-
almádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális ét-
kezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatás önköltségét és 
intézményi térítési díjait.

Jogszabályi kötelezettségéből eredően 500 ezer Ft-ról 3 millió Ft-
ra megemelte az önkormányzat az Egészségügyi Központ Non-pro-
fit Kft. törzstőkéjét, valamint a kft. folyamatos könyvvizsgálói fel-
adatainak ellátására öt évre könyvvizsgáló céget bízott meg.

A képviselő-testület hozzájárult a kistérségi központi ügyelet szá-
mára új autó beszerzéséhez, feltételezve, hogy a közös feladatellátás-
ban résztvevő önkormányzatok is biztosítják lakosságszám arányá-
ban a beszerzéshez szükséges pénzügyi fedezetet. Egyetértettek az-
zal, hogy a központi orvosi ügyelet által jelenleg használt Suzuki 
SX4 1.6 GS autót az önkormányzat értékesítse, az ebből realizáló-
dott bevételt lakosság arányosan felosztva utalja a központi ügyelet 
közös szervezésében részvevő önkormányzatok számára. 

Az önkormányzat módosította a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
szóló rendeletét, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződés 
hatálya 2016. március 1. napján lejár. Az ajánlati felhívás alapján 

csak a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. nyújtott be aján-
latot. A képviselő-testület így a kft-t jelölte ki a közszolgáltatás el-
látására, valamint az érvényes ajánlat alapján megállapította a köz-
szolgáltatás alap- és ürítési díját, amely alacsonyabb, mint a 2015. 
évi volt.

A képviselő-testület döntött a Balatonalmádi Napköziotthonos 
Óvodák nevének módosításáról, melynek elnevezése Almádi Ma-
gocskák Óvodára változott. A név megválasztásához az intézmény 
vezetője előzetes felmérést készített az óvodába járó gyermekek szü-
lei körében, akiknek többsége ezt a nevet javasolta.

Az idei év márciustól decemberig terjedő időszakra közel 4.7 mil-
lió Ft média-támogatási keret áll rendelkezésre a költségvetésben, 
melyből a képviselő-testület 2,2 millió Ft-tal támogatja az Öböl TV 
Kft.-t. Ezen kívül 1,123 ezer Ft-ot biztosít televíziós műsorszolgál-
tatásra, illetve 1,363 ezer Ft-ot közösségi média-kommunikációs 
szolgáltatásra. Utóbbi két esetben ajánlattételi eljárás alapján kerül 
sor a szolgáltató kiválasztására.

Döntöttek a kulturális, civil és a sport pályázatok kiírásáról. A ta-
valyi évhez hasonlóan a városi szintű kulturális rendezvényi támo-
gatási keret 2,5 millió Ft, művészeti csoportok működésének 500 
ezer Ft, míg a civil pályázati támogatás fedezete 1.500 ezer Ft. A he-
lyi sportpályázatokra 1,550 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati ki-
írások és a benyújtáshoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.
hu honlapon megtekinthetők, illetve letölthetők.

A képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, ösz-
szesen 5,336 ezer Ft-ot. Ebben szerepel az amatőr, versenyrendszer-
ben illetve versenynaptár szerint sportoló szakosztályok, és az ön-
kormányzati tulajdonú sportlétesítményt működtető sportegyesü-
let létesítmény fenntartási támogatása. Ezen felül az önkormány-
zat 2016. évi költségvetésében diáksport-egyesületek támogatására 
600 ezer Ft, pályázati úton 1,550 ezer Ft és egyéni elbírálás alapján 
történő támogatásra 1.450 ezer Ft, továbbá városi és sportcélokra és 
feladatokra 896 ezer Ft áll rendelkezésre.

A Magyar Állam tulajdonában és a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság vagyonkezelésében lévő Balatonalmádi, Jókai u. 12. 
szám alatti „kivett rendőrség” megnevezésű ingatlan önkormányza-
ti tulajdonba adását már korábban kezdeményezte a képviselő-tes-
tület. Az elkészített tervdokumentáció szerint 9 vagy 10 db, eltérő 
nagyságú lakás („fecskelakás”), lenne kialakítható az épületben. A 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kérelmet megvizsgálva, a pi-
aci viszonyokra és a kormányzati szándékra tekintettel az ingatlan 
ingyenes tulajdonba adása helyett annak értékesítését kívánja meg-
kísérelni nettó 33 millió Ft vételáron. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy fenntartja az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra 
vonatkozó szándékát. 

A képviselő-testület szintén kezdeményezte korábban a Veszpré-
mi út 85. szám alatti „kivett szálloda, étterem, udvar” megnevezé-
sű ingatlan, és a hozzá tartozó Thököly utca 2. szám alatti, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan (volt Kolostor), valamint 
a Táncsics Mihály utcai, „kivett parkoló” megnevezésű ingatlan in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Államtól, me-
lyet továbbra is fenntart. Emellett vállalja az ingyenes átadás kap-
csán a jogszabály szerinti értékleltár elkészíttetését, valamint a mű-
emlék-együttes 5 éven belül, de legkésőbb 2021. december 31-ig 
történő felújítását. Az önkormányzat kezdeményezése kapcsán a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. azonban még az ingatlanok ér-
tékesítésének lehetőségét is köteles vizsgálni.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete pá-
lyázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Büszkeségpontok” pá-
lyázatra, új emlékművek állítása kategóriában. A pályázat tartalma 

Ungár József, a kommunista diktatúra áldozata bronz mellszobrá-
nak elkészíttetése és felállítása a – Szoborparkot is magába foglaló –, 
Szent Erzsébet ligetben. A projekt összköltség 5.054 ezer Ft lenne, 
melyből az önkormányzat 54 600 Ft önrészt biztosít.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva, februári ülésén pályázatot írt ki a 8220 Ba-
latonalmádi, Baross G. út 60/A szám alatti Vásártéren lévő, korábban 
zöldség-gyümölcs profilú üzlethelyiség bérbeadására. A pályázatok 
benyújtási határideje 2016. május 6., pénteken délelőtt 10.00 óra. 

A képviselő-testület döntött önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok telek-kiegészítése, telekhatár-rendezése tárgyában is.

Megújulhatnak a rendelők 
Régi vágya a vörösberényi városrészben élőknek, hogy egészség-

ügyi intézményeik megújuljanak. Mindez egy pályázat sikeressége 
esetén elérhető közelségbe kerülhet.

Vörösberény városrész egészségügyi alapellátását jelenleg az Ady 
E. u. 2. szám alatti épületrészben működő II. számú házi gyermek-
orvosi körzet és II. számú védőnői szolgálat, valamint az Ady E. u. 
25. szám alatt működő III. számú felnőtt háziorvosi körzet látja el. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megjelent pályázati felhívást a képviselő-testület megismerte, febru-
ári ülésén megvitatta. A kiírás értelmében kizárólag meglévő, mű-
ködő praxisok/védőnői szolgáltatások fejlesztése támogatható.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett lehetőség van eszközbeszer-
zésre, megújuló energiaforrások kiépítésére. Kötelezően megvalósí-
tandó a projektarányos akadálymentesítés, az energiahatékonysági 
intézkedések stb. Nem támogatható tevékenység pl. új praxis létesí-
tése, gyógyszertár fejlesztése, új szolgálati lakás építése.

A projektben az igényelhető vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege min. 10 millió Ft, max. 60 millió Ft lehet.

A pályázat keretében a Vörösberény Ady E. u. 2. szám alatti, mű-
szakilag erősen leromlott állapotú, energetikailag kifogásolható épü-
let átépítését, felújítását tervezi az önkormányzat, úgy, hogy ott biz-
tosítanának helyet az Ady E. u. 25. szám alatt méltatlan körülmé-
nyek közt működő orvosi szolgáltatásnak is. Az Ady E. u. 2. épület-
ben helyezkedik el a városrészt ellátó postahivatal is, ezen épületrész 
felújítása is elkerülhetetlen. A tervezett infrastrukturális fejlesztés 
révén komplex épület-rehabilitációt valósítanának meg, egy épület-
be integrálnák a városrész egészségügyi alapellátását, és továbbra is 
ugyanitt biztosítanák a posta elhelyezését.

A projektben az építésen felül eszközbeszerzésre és megújuló 
energiát hasznosító technológia alkalmazására is javaslatot tesz a 

pályázó. A posta épületrész felújítása a projekt összköltség részét 
képezi, de nem elszámolható költség. A tervezett épület teljes át-
építési, felújítási költsége tervezői költségbecslés alapján bruttó 
105 056 071 Ft, melyből 81 218 353 Ft az orvosi rendelők és a 
további 23 837 718 Ft a posta építési költsége.

A projekt költségvetésében bruttó 1 464 257 Ft értékű eszközt kí-
ván beszerezni az önkormányzat, mely egyrészt a védőnői szolgálat-
hoz kötelezően előírt egészségügyi és informatikai eszközökből áll, 
továbbá a váróhelyiségek berendezését tartalmazza. Megújuló ener-
giát hasznosító technológiák közül a napelemes rendszer kiépítésé-
re bruttó 1 905 000 Ft-ot terveztek. A teljes projekt összköltsége 
119,8 M Ft, melyből elszámolható, azaz támogatható költség 60 M 
Ft, nem elszámolható költség 59,8 M Ft. A közbeszerzési eljárás le-
folytatását követően a kivitelezés 2016. november elején elkezdőd-
het, és 2017. május 31-én befejeződhet. A jogerős használatbavéte-
li engedélyek és egyéb hatósági engedélyek megszerzésével várható-
an 2017. augusztus 31-ig adható át az épület.

Akvapark és Balatonalmádi
Pontosít a polgármester

Több hírportál is részletesen foglalkozott egy – városunkat is 
érintő –, vízi fejlesztési tervvel. A hírek szerint a Balatonfűzfő és Ba-
latonalmádi közötti területen épülhetne meg a világ legnagyobb fe-
dett non stop vízi élményparkja.

A hozzávetőlegesen ötmilliárd eurós befektetés jelentősen nö-
velné az idegenforgalmat, munkalehetőséget biztosítana az év 365 
napján. 

A terv kapcsán a projektgazda Gulyás Péter felkereste a két 
érintett város vezetését is. A vehir.balaton.hu internetes oldalnak 
adott interjújában elmondta: „Balatonalmádi és Balatonfűzfő kép-
viselő-testületei írásban biztosítottak erkölcsi támogatásukról, a Ba-
laton Fejlesztési Tanács tudomásul vette a tervet, de részletesebb ki-
dolgozást kért.”

A fenti mondatra reagálva városunk képviselő-testületének ne-
vében Keszey János polgármester az alábbi (jegyzőkönyvi kivo-
natbeli) pontosítást kérte: 326/2015. (XI.26.) Öh. Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete az „Aqua Regnum 
Hungary” projektet a rendelkezésre bocsátott információk alap-
ján a település hosszú távú fejlesztésével elviekben összeegyeztet-
hetőnek tartja, amely elvi támogatás azonban Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzat részéről semmiféle kötelezettségvállalást nem 
keletkeztet.

Ilyen most az Ady tér 2. és ilyen lesz a felújított vörösberényi orvosi rendelő és posta
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság 2015 májusában indította információs rova-
tát Önöknek. Most az új esztendő márciusi információit olvashatják. 
Célunk továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olva-
sóinkat az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységé-
ről, pályázatairól 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

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület jóváhagyta a 2016. évi költségvetést 2 milli-

árd 402 millió Ft főösszeggel, ami az előző évihez képest 5,9%-os 
csökkenést jelent. A csökkenés több tényező együttes hatásával ma-
gyarázható: a működési és felhalmozási célú államháztartáson belü-
li és azon kívüli pénzeszköz átvétel bevétele 121 millió Ft-tal (EU-s 
és egyéb támogatási összegek, átvett pénzeszközök ezzel kapcsolatos 
kiadásai), a működési bevételek 27 millió Ft-tal, ingatlanértékesítés 
tervezett bevétele 35 millió Ft-tal csökkent. A költségvetési támoga-
tások és közhatalmi bevételek összege az előző évihez képest emel-
kedett 83 millió Ft-tal, míg az előző évi maradvány igénybevétele 
csökkent 50 millió Ft-tal.

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balaton-
almádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális ét-
kezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatás önköltségét és 
intézményi térítési díjait.

Jogszabályi kötelezettségéből eredően 500 ezer Ft-ról 3 millió Ft-
ra megemelte az önkormányzat az Egészségügyi Központ Non-pro-
fit Kft. törzstőkéjét, valamint a kft. folyamatos könyvvizsgálói fel-
adatainak ellátására öt évre könyvvizsgáló céget bízott meg.

A képviselő-testület hozzájárult a kistérségi központi ügyelet szá-
mára új autó beszerzéséhez, feltételezve, hogy a közös feladatellátás-
ban résztvevő önkormányzatok is biztosítják lakosságszám arányá-
ban a beszerzéshez szükséges pénzügyi fedezetet. Egyetértettek az-
zal, hogy a központi orvosi ügyelet által jelenleg használt Suzuki 
SX4 1.6 GS autót az önkormányzat értékesítse, az ebből realizáló-
dott bevételt lakosság arányosan felosztva utalja a központi ügyelet 
közös szervezésében részvevő önkormányzatok számára. 

Az önkormányzat módosította a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
szóló rendeletét, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződés 
hatálya 2016. március 1. napján lejár. Az ajánlati felhívás alapján 

csak a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. nyújtott be aján-
latot. A képviselő-testület így a kft-t jelölte ki a közszolgáltatás el-
látására, valamint az érvényes ajánlat alapján megállapította a köz-
szolgáltatás alap- és ürítési díját, amely alacsonyabb, mint a 2015. 
évi volt.

A képviselő-testület döntött a Balatonalmádi Napköziotthonos 
Óvodák nevének módosításáról, melynek elnevezése Almádi Ma-
gocskák Óvodára változott. A név megválasztásához az intézmény 
vezetője előzetes felmérést készített az óvodába járó gyermekek szü-
lei körében, akiknek többsége ezt a nevet javasolta.

Az idei év márciustól decemberig terjedő időszakra közel 4.7 mil-
lió Ft média-támogatási keret áll rendelkezésre a költségvetésben, 
melyből a képviselő-testület 2,2 millió Ft-tal támogatja az Öböl TV 
Kft.-t. Ezen kívül 1,123 ezer Ft-ot biztosít televíziós műsorszolgál-
tatásra, illetve 1,363 ezer Ft-ot közösségi média-kommunikációs 
szolgáltatásra. Utóbbi két esetben ajánlattételi eljárás alapján kerül 
sor a szolgáltató kiválasztására.

Döntöttek a kulturális, civil és a sport pályázatok kiírásáról. A ta-
valyi évhez hasonlóan a városi szintű kulturális rendezvényi támo-
gatási keret 2,5 millió Ft, művészeti csoportok működésének 500 
ezer Ft, míg a civil pályázati támogatás fedezete 1.500 ezer Ft. A he-
lyi sportpályázatokra 1,550 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati ki-
írások és a benyújtáshoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.
hu honlapon megtekinthetők, illetve letölthetők.

A képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, ösz-
szesen 5,336 ezer Ft-ot. Ebben szerepel az amatőr, versenyrendszer-
ben illetve versenynaptár szerint sportoló szakosztályok, és az ön-
kormányzati tulajdonú sportlétesítményt működtető sportegyesü-
let létesítmény fenntartási támogatása. Ezen felül az önkormány-
zat 2016. évi költségvetésében diáksport-egyesületek támogatására 
600 ezer Ft, pályázati úton 1,550 ezer Ft és egyéni elbírálás alapján 
történő támogatásra 1.450 ezer Ft, továbbá városi és sportcélokra és 
feladatokra 896 ezer Ft áll rendelkezésre.

A Magyar Állam tulajdonában és a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság vagyonkezelésében lévő Balatonalmádi, Jókai u. 12. 
szám alatti „kivett rendőrség” megnevezésű ingatlan önkormányza-
ti tulajdonba adását már korábban kezdeményezte a képviselő-tes-
tület. Az elkészített tervdokumentáció szerint 9 vagy 10 db, eltérő 
nagyságú lakás („fecskelakás”), lenne kialakítható az épületben. A 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kérelmet megvizsgálva, a pi-
aci viszonyokra és a kormányzati szándékra tekintettel az ingatlan 
ingyenes tulajdonba adása helyett annak értékesítését kívánja meg-
kísérelni nettó 33 millió Ft vételáron. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy fenntartja az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra 
vonatkozó szándékát. 

A képviselő-testület szintén kezdeményezte korábban a Veszpré-
mi út 85. szám alatti „kivett szálloda, étterem, udvar” megnevezé-
sű ingatlan, és a hozzá tartozó Thököly utca 2. szám alatti, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan (volt Kolostor), valamint 
a Táncsics Mihály utcai, „kivett parkoló” megnevezésű ingatlan in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Államtól, me-
lyet továbbra is fenntart. Emellett vállalja az ingyenes átadás kap-
csán a jogszabály szerinti értékleltár elkészíttetését, valamint a mű-
emlék-együttes 5 éven belül, de legkésőbb 2021. december 31-ig 
történő felújítását. Az önkormányzat kezdeményezése kapcsán a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. azonban még az ingatlanok ér-
tékesítésének lehetőségét is köteles vizsgálni.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete pá-
lyázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Büszkeségpontok” pá-
lyázatra, új emlékművek állítása kategóriában. A pályázat tartalma 

Ungár József, a kommunista diktatúra áldozata bronz mellszobrá-
nak elkészíttetése és felállítása a – Szoborparkot is magába foglaló –, 
Szent Erzsébet ligetben. A projekt összköltség 5.054 ezer Ft lenne, 
melyből az önkormányzat 54 600 Ft önrészt biztosít.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva, februári ülésén pályázatot írt ki a 8220 Ba-
latonalmádi, Baross G. út 60/A szám alatti Vásártéren lévő, korábban 
zöldség-gyümölcs profilú üzlethelyiség bérbeadására. A pályázatok 
benyújtási határideje 2016. május 6., pénteken délelőtt 10.00 óra. 

A képviselő-testület döntött önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok telek-kiegészítése, telekhatár-rendezése tárgyában is.

Megújulhatnak a rendelők 
Régi vágya a vörösberényi városrészben élőknek, hogy egészség-

ügyi intézményeik megújuljanak. Mindez egy pályázat sikeressége 
esetén elérhető közelségbe kerülhet.

Vörösberény városrész egészségügyi alapellátását jelenleg az Ady 
E. u. 2. szám alatti épületrészben működő II. számú házi gyermek-
orvosi körzet és II. számú védőnői szolgálat, valamint az Ady E. u. 
25. szám alatt működő III. számú felnőtt háziorvosi körzet látja el. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megjelent pályázati felhívást a képviselő-testület megismerte, febru-
ári ülésén megvitatta. A kiírás értelmében kizárólag meglévő, mű-
ködő praxisok/védőnői szolgáltatások fejlesztése támogatható.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett lehetőség van eszközbeszer-
zésre, megújuló energiaforrások kiépítésére. Kötelezően megvalósí-
tandó a projektarányos akadálymentesítés, az energiahatékonysági 
intézkedések stb. Nem támogatható tevékenység pl. új praxis létesí-
tése, gyógyszertár fejlesztése, új szolgálati lakás építése.

A projektben az igényelhető vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege min. 10 millió Ft, max. 60 millió Ft lehet.

A pályázat keretében a Vörösberény Ady E. u. 2. szám alatti, mű-
szakilag erősen leromlott állapotú, energetikailag kifogásolható épü-
let átépítését, felújítását tervezi az önkormányzat, úgy, hogy ott biz-
tosítanának helyet az Ady E. u. 25. szám alatt méltatlan körülmé-
nyek közt működő orvosi szolgáltatásnak is. Az Ady E. u. 2. épület-
ben helyezkedik el a városrészt ellátó postahivatal is, ezen épületrész 
felújítása is elkerülhetetlen. A tervezett infrastrukturális fejlesztés 
révén komplex épület-rehabilitációt valósítanának meg, egy épület-
be integrálnák a városrész egészségügyi alapellátását, és továbbra is 
ugyanitt biztosítanák a posta elhelyezését.

A projektben az építésen felül eszközbeszerzésre és megújuló 
energiát hasznosító technológia alkalmazására is javaslatot tesz a 

pályázó. A posta épületrész felújítása a projekt összköltség részét 
képezi, de nem elszámolható költség. A tervezett épület teljes át-
építési, felújítási költsége tervezői költségbecslés alapján bruttó 
105 056 071 Ft, melyből 81 218 353 Ft az orvosi rendelők és a 
további 23 837 718 Ft a posta építési költsége.

A projekt költségvetésében bruttó 1 464 257 Ft értékű eszközt kí-
ván beszerezni az önkormányzat, mely egyrészt a védőnői szolgálat-
hoz kötelezően előírt egészségügyi és informatikai eszközökből áll, 
továbbá a váróhelyiségek berendezését tartalmazza. Megújuló ener-
giát hasznosító technológiák közül a napelemes rendszer kiépítésé-
re bruttó 1 905 000 Ft-ot terveztek. A teljes projekt összköltsége 
119,8 M Ft, melyből elszámolható, azaz támogatható költség 60 M 
Ft, nem elszámolható költség 59,8 M Ft. A közbeszerzési eljárás le-
folytatását követően a kivitelezés 2016. november elején elkezdőd-
het, és 2017. május 31-én befejeződhet. A jogerős használatbavéte-
li engedélyek és egyéb hatósági engedélyek megszerzésével várható-
an 2017. augusztus 31-ig adható át az épület.

Akvapark és Balatonalmádi
Pontosít a polgármester

Több hírportál is részletesen foglalkozott egy – városunkat is 
érintő –, vízi fejlesztési tervvel. A hírek szerint a Balatonfűzfő és Ba-
latonalmádi közötti területen épülhetne meg a világ legnagyobb fe-
dett non stop vízi élményparkja.

A hozzávetőlegesen ötmilliárd eurós befektetés jelentősen nö-
velné az idegenforgalmat, munkalehetőséget biztosítana az év 365 
napján. 

A terv kapcsán a projektgazda Gulyás Péter felkereste a két 
érintett város vezetését is. A vehir.balaton.hu internetes oldalnak 
adott interjújában elmondta: „Balatonalmádi és Balatonfűzfő kép-
viselő-testületei írásban biztosítottak erkölcsi támogatásukról, a Ba-
laton Fejlesztési Tanács tudomásul vette a tervet, de részletesebb ki-
dolgozást kért.”

A fenti mondatra reagálva városunk képviselő-testületének ne-
vében Keszey János polgármester az alábbi (jegyzőkönyvi kivo-
natbeli) pontosítást kérte: 326/2015. (XI.26.) Öh. Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete az „Aqua Regnum 
Hungary” projektet a rendelkezésre bocsátott információk alap-
ján a település hosszú távú fejlesztésével elviekben összeegyeztet-
hetőnek tartja, amely elvi támogatás azonban Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzat részéről semmiféle kötelezettségvállalást nem 
keletkeztet.

Ilyen most az Ady tér 2. és ilyen lesz a felújított vörösberényi orvosi rendelő és posta
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KrónikaVárosháza hírei
Születésnapra szeretettel

Moj prvi nastavnik ruskog jezika Lőrincz Gyula, osmog februara 
2016 . godine je punio 90 godina života. Iz sveg srca želim mu 
puno zdravlja i sreće. Zahvaljujući njemu sam se opredelila za poziv 
nastavnika ruskog jezika. Srećan rođendan nastavniče.

Az én első oroszt tanító tanárom 2016. február 8-án töltötte be a 
90. évét. Egész szívemből kívánok neki jó egészséget,boldogságot. 
Nagyon sokat köszönhetek neki, hisz ő indított el orosztanári pályá-
mon. Isten éltesse, Gyuszi bácsi!

Igen, ez nem orosz, hanem szerb. Ugyanis 90 évvel ezelőtt, febru-
ár 8-án Óbecsén, a Vajdaságban született az én első orosztanárom, 
Lőrincz Gyuszi bácsi.

Ha felhívom, néhány szerb szóval köszönök neki, de aztán persze 
hol magyarul, hol oroszul folytatjuk, és jókat nevetünk.

Emlékszem, majd ötven éve kezdtük tanulni az oroszt. Hű, de 
büszke voltam, hogy a Tante Rosinál tanult német mellett abba a 
titkosírásnak tűnő nyelvbe is belekóstolhattam Lőrincz Gyula ta-
nár bácsinál! Aki megszerettette velem a nyelvet. Olyannyira, hogy 
a kóstolgatásból falatozás, néha jóllakottság is lett. Máig is a magyar 
nyelvvel karöltve a legmagasabb helyen áll nálam az orosz. Orosz-
tanárrá lettem.

Gyuszi bácsi oroszórái felejthetetlenek! A zongora, a tangóhar-
monika, a játékos tanulás a leggyengébb tanulót is aktivizálni tud-

ta, akár egy mondattal: столик 
накройся! Terülj, terülj asztalkám! 
Csak úgy tolongtunk, hogy az asz-
tal szerepét eljátszhassuk. Cказке 
конец ,иди и работай! A mesének 
vége, menj és dolgozz!

És én dolgozhattam Gyuszi bácsi-
val pár évig, amíg sorsom máshová 
nem vetett. Hányszor kacsintott, és 
közben odasúgta nekem, hogy a se-
lejt bosszúja. Szeretetből.

Emlékszem, amikor nyolcadikban 
új orosztanárt kaptunk, sírva jöttem 
ki az óráról, hogy nekem Gyuszi bá-
csi kell! Kellett, és megvan még ne-
kem, nekünk. Nekem még abban 

a szerencsében is részem lehet, hogy sokszor beszélünk telefonon. 
Születés- és névnapokon mindig hívjuk egymást.

A személyes látogatások megritkultak.
Egyszer sikerült talán viszonoznom a tőle kapottakat, amikor is 

kedvenc zenészét, Tabányi Mihály tangóharmonika művészt meg-
kértem, hogy az alsóörsi fellépése után közös kép készülhessen ró-
luk. A kinagyított fotó Gyuszi bácsi lakásában a harmonikája mel-
lett van.

Gyuszi bácsi gyönyörű és kedves tanító néni felesége, Ilike néni 
hamarosan a 80. születésnapját ünnepli. Remélem őt is köszönthet-
jük majd. Egy napon születtünk néhány év különbséggel.

Február nyolcadikán egy szál virág, és volt tanítványok által alá-
írt köszöntőkártya is került Szolga Mari barátnőmnek köszönhető-
en szeretett születésnapos tanárunk kezébe. Jó érzés, hogy örömet 
szerezhettünk.

Rogácsiné Révész Gabriella

A Nyugdíjas Klubban jártam … 

Zsúfolásig megtelt a Vörösberényi Kultúrház, bár ez megszokott 
jelenség, minden hónap utolsó szerdáján. Fehér terített asztal, süte-
mény és üdítő, csinosan öltözött nagymamák és nagypapák, a szín-
padon a zenész készülődik, a mikrofonhoz pedig az elnök lép: meg-
kezdődik a Vörösberényi Nyugdíjas Klub februári összejövetele. 
Lencse Sándor örömmel mutatja be a Berhidáról érkezett egyete-
mistát, aki rendőrnek készül, s szakdolgozatához kért segítséget a 
klubtól: az időskori járművezetéssel kapcsolatban oszt ki kérdőíve-
ket, amit a tagság pillanatok alatt elkapkod. Örömmel segítenek. 
Szó esik a legközelebbi kulturális eseményről is, hiszen nőnaphoz 
közeledvén N. Csathó Gizella emlékkiállítását szervezik. A klub el-
nöke büszkén számolt be arról, hogy az idén immár a harmadik éve 
indult az ő szervezésében számítástechnikai tanfolyam a klub nyug-
díjasai számára, ahol eddig közel 100 fő szerzett informatikai alap-
ismeretet, s ebben az évben a haladók számára is segítséget nyújt 
az oktatás. Az összejövetel ezután közgyűléssé alakult, melynek so-
rán a klub tagsága szinte egyhangúan döntött arról, hogy segítő-
kezet nyújtanak rászoruló társainak. A szeretetszolgálat, ahogy ők 
nevezik, nem elsősorban anyagi természetű támogatást jelent, in-
kább barátságot, pár jó szót, önzetlen segítséget, mellyel könnyeb-
bé, szebbé, jobbá, kiegyensúlyozottabbá tehetik egymás életét. Hi-
szen ebben van a klub ereje. Tartalmas, mindenki számára érdekes 
éves programot dolgozott ki az elnök, melyet a tagság egyhangúan 
elfogadott Boros Gyula bácsi, aki mellett helyet kaptam, odasúgja 
nekem: Tudod, épp ma van 17 éve, hogy megalakult a klub! Épp 
Mátyás napján! És valóban – szökőév és szökőnap ide vagy oda –, 
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 1999. február 24-én, Mátyás nap-
ján alakult meg, 97 fővel, és azzal a céllal, hogy a helyben élő idő-
sek számára a közösségi és társas életet megszervezze. Mára a megye 
egyik legnagyobb létszámú civil szerveződése lett, közel 160 fővel, 
melyre méltán lehet büszke Balatonalmádi. És valóban, szívmelen-
gető érzés körbenézni, mennyi aktív, tettre kész nyugdíjas él a vá-
rosban. Csillogó szemmel hallgatják a kirándulási tervet, szavaznak, 
és alig várják, hogy kezdetét vegye a havi születésnaposok szokásos 
zenés-táncos köszöntése. Én pedig azon kapom magam, hogy az jár 
a fejemben, vajon 20-30 év múlva ugye mi is idejárhatunk majd, 
minden hónap utolsó szerda délutánján? 
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A mikrofonnál Lencse Sándor, a klub elnöke

Lőrincz Gyula tanár úr
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Tájékoztató lakossági adatgyűjtésről
Felmérés foglalkoztatásunkról és utazási szokásainkról

A Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi főosztálya (KSH) idén 
is önkéntes lakossági adatgyűjtéseket végez Balatonalmádi területén 
a foglalkoztatottságról és az utazási szokásokról.

A munkaerő-felmérés célja a foglalkoztatottság és a munkanélkü-
liség folyamatos megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A 
felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését szol-
gálja, mint például azt, hogy hányan dolgoznak a gazdasági élet kü-
lönböző területein, általában mennyi időt töltenek munkavégzés-
sel, hányan keresnek, de nem találnak munkát, hányan szeretnének 
még dolgozni, és erre képzettségük, családi kötöttségeik alapján mi-
lyen esélyük van. 

Országos szinten körülbelül 36 ezer háztartást keresnek fel ne-
gyedévente, Veszprém megyében 1300-at. Egy felkért háztartást hat 
egymást követő negyedévben keresi meg az összeíró, de a második 
alkalomtól kezdődően telefonos válaszadásra is van lehetőség.

A lakosság utazási szokásai című, országosan közel 15 ezer ház-
tartás válaszait összegző reprezentatív felvétel célja a lakosság uta-
zási szokásainak, igényeinek, turisztikai keresletének vizsgálata. Az 
adatgyűjtésben közreműködő háztartásokat nyolc, egymást követő 
negyedévben kérik fel válaszadásra, amikor is arról kérdezik, hogy 
az elmúlt három hónapban tettek-e többnapos utazást. Amennyi-
ben igen, akkor az utazás körülményeiről következnek kérdések: az 
utazás okáról, földrajzi céljáról, a használt közlekedési eszközökről, 
az igénybevett szálláshelyekről. Ha azonban nem utaztak az elmúlt 
időszakban, az iránt érdeklődnek, melyek voltak azok a körülmé-
nyek, amelyek ezt nem tették lehetővé. A kapott információk a la-
kosság, az idegenforgalom területén működő vállalkozások, a nem-
zetközi szervezetek adatigényeinek kielégítését, a turizmuspolitika 
formálóinak munkáját nagyban segítik.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az 
általa alapított STATEK Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. 
A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű ki-
választással hajtják végre. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból 
történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások szá-
mára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 
1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezé-
si jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-
nek megfelelően járnak el. További felvilágosítás munkanapokon 8 és 
15 óra között a 88/620-218 telefonszámon kérhető.

A névtelenséget garantálják 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kap-

csolatosan a www.ksh.hu internetes oldal biztosít tájékoztatást. 
Amennyiben az adatszolgáltatónak kényelmesebb, az első sikeres 
személyes felkeresést követően a további kikérdezések alkalmával le-
hetősége van telefonos válaszadásra is. A háztartásokat véletlen min-
tavétel útján választják ki az ország különböző településein, ez biz-
tosítja, hogy az adatok jól reprezentálják a teljes lakosságot.

Az adatfelvételben való részvétel önkéntes, de a valós kép bemu-
tatásához nagyon fontos, hogy a háztartások minden típusa megje-
lenjen a statisztikai adatokban. Az adatfelvételek minden fázisában 
szigorúan ügyelnek a személyes adatok védelmére, az adatfeldolgo-
zás után kizárólag összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon je-
lentetik meg az eredményeket.

A Statisztikai Hivatal kéri, hogy amennyiben egy összeíró felkere-
si önt a fenti adatgyűjtések céljából, legyen a hivatal segítségére, vá-
laszoljon a kérdőívekre, hogy megbízható, pontos adatokat tudjon 
a KSH a felhasználók részére biztosítani.

Pályázati felhívások
Kulturális programok 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a nem sport tevékenységet végző civil szerveze-
tek, egyesületek és alapítványok kulturális programjainak és mű-
ködésének támogatására. Pályázhatnak: nem sporttevékenységet 
végző civil szervezetek, egyesületek és alapítványok, amelyek Ba-
latonalmádi székhellyel működő szervezetek, valamint országos, 
térségi, illetve megyei székhelyű szervezet Balatonalmádi tagszer-
vezete. A C) kategóriában csak a Civil Koncepcióban rögzített fel-
tételeknek megfelelő szervezetek, míg az A) és B) kategóriában a 
balatonalmádi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek 
is pályázhatnak.

A pályázat témakörei: A) kategória: Helyi kulturális esemény, 
rendezvény szervezése, ami a város vagy városrész kulturális kíná-
latát gazdagítja, és közérdeklődésre tart számot. B) kategória: ön-
kormányzati intézményektől független almádi művészeti együtte-
sek, csoportok, egyéni alkotók működésének támogatása. C) kate-
gória: civil szervezetek működésének és saját programjainak támo-
gatása, mely a Civil Koncepcióban meghatározottak alapján a szer-
vezet alapszabálya szerinti tevékenységével összefüggő költség és ki-
adás, valamint a szervezet gondozásában megvalósuló, nem városi 
jelentőségű programok részfinanszírozása.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázónak mindhárom ka-
tegória esetén rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó költ-
ségvetés legalább 25%-ával. A pályázatokat egy példányban, nyom-
tatott formában Balatonalmádi Város Önkormányzata címére kell 
eljuttatni (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 2016. március 
31-ig. A borítékra írják rá: „Kulturális – Civil Pályázat 2016”. Pá-
lyázati űrlap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal titkársá-
gán és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

Sport programok
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete pá-

lyázatot hirdet a sport céljára 2016. évben rendelkezésre álló támo-
gatás elnyerésére.

A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesüle-
tek, diáksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt, melyek 
sportrendezvényeket kívánnak rendezni; szabadidősport-szakosz-
tályt működtetnek; melyeknek sportolója/csapata kiemelkedő ered-
ményt ért el. A pályázat témakörei: A) Rendezvény, B) Szabadidő 
sport, C) Egyéni sportoló

A pályázat benyújtásának határideje: A) és B) kategória esetén 
2016. március 31. 16.00 óra, C) kategória esetén 2016. október 31. 
A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó költ-
ségvetés 50%-ával (saját forrás). A pályázatokat egy példányban, 
nyomtatott formában a Képviselő-testületnek címezve, a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Sport Pá-
lyázat 2016”. Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is 
pályázik, minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani. Pályá-
zati űrlap letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

Összeállította: Zatkalik András

Kosárfonás
A Vörösberényi Kultúrházban lehető-
ség van a kosárfonás alapjainak elsajá-
tításához csütörtökönként 16,30 tól.
Érdeklődni lehet: 06 20 991 6213

Fotó: Dudás Zsolt
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KrónikaVárosháza hírei
Születésnapra szeretettel

Moj prvi nastavnik ruskog jezika Lőrincz Gyula, osmog februara 
2016 . godine je punio 90 godina života. Iz sveg srca želim mu 
puno zdravlja i sreće. Zahvaljujući njemu sam se opredelila za poziv 
nastavnika ruskog jezika. Srećan rođendan nastavniče.

Az én első oroszt tanító tanárom 2016. február 8-án töltötte be a 
90. évét. Egész szívemből kívánok neki jó egészséget,boldogságot. 
Nagyon sokat köszönhetek neki, hisz ő indított el orosztanári pályá-
mon. Isten éltesse, Gyuszi bácsi!

Igen, ez nem orosz, hanem szerb. Ugyanis 90 évvel ezelőtt, febru-
ár 8-án Óbecsén, a Vajdaságban született az én első orosztanárom, 
Lőrincz Gyuszi bácsi.

Ha felhívom, néhány szerb szóval köszönök neki, de aztán persze 
hol magyarul, hol oroszul folytatjuk, és jókat nevetünk.

Emlékszem, majd ötven éve kezdtük tanulni az oroszt. Hű, de 
büszke voltam, hogy a Tante Rosinál tanult német mellett abba a 
titkosírásnak tűnő nyelvbe is belekóstolhattam Lőrincz Gyula ta-
nár bácsinál! Aki megszerettette velem a nyelvet. Olyannyira, hogy 
a kóstolgatásból falatozás, néha jóllakottság is lett. Máig is a magyar 
nyelvvel karöltve a legmagasabb helyen áll nálam az orosz. Orosz-
tanárrá lettem.

Gyuszi bácsi oroszórái felejthetetlenek! A zongora, a tangóhar-
monika, a játékos tanulás a leggyengébb tanulót is aktivizálni tud-

ta, akár egy mondattal: столик 
накройся! Terülj, terülj asztalkám! 
Csak úgy tolongtunk, hogy az asz-
tal szerepét eljátszhassuk. Cказке 
конец ,иди и работай! A mesének 
vége, menj és dolgozz!

És én dolgozhattam Gyuszi bácsi-
val pár évig, amíg sorsom máshová 
nem vetett. Hányszor kacsintott, és 
közben odasúgta nekem, hogy a se-
lejt bosszúja. Szeretetből.

Emlékszem, amikor nyolcadikban 
új orosztanárt kaptunk, sírva jöttem 
ki az óráról, hogy nekem Gyuszi bá-
csi kell! Kellett, és megvan még ne-
kem, nekünk. Nekem még abban 

a szerencsében is részem lehet, hogy sokszor beszélünk telefonon. 
Születés- és névnapokon mindig hívjuk egymást.

A személyes látogatások megritkultak.
Egyszer sikerült talán viszonoznom a tőle kapottakat, amikor is 

kedvenc zenészét, Tabányi Mihály tangóharmonika művészt meg-
kértem, hogy az alsóörsi fellépése után közös kép készülhessen ró-
luk. A kinagyított fotó Gyuszi bácsi lakásában a harmonikája mel-
lett van.

Gyuszi bácsi gyönyörű és kedves tanító néni felesége, Ilike néni 
hamarosan a 80. születésnapját ünnepli. Remélem őt is köszönthet-
jük majd. Egy napon születtünk néhány év különbséggel.

Február nyolcadikán egy szál virág, és volt tanítványok által alá-
írt köszöntőkártya is került Szolga Mari barátnőmnek köszönhető-
en szeretett születésnapos tanárunk kezébe. Jó érzés, hogy örömet 
szerezhettünk.

Rogácsiné Révész Gabriella

A Nyugdíjas Klubban jártam … 

Zsúfolásig megtelt a Vörösberényi Kultúrház, bár ez megszokott 
jelenség, minden hónap utolsó szerdáján. Fehér terített asztal, süte-
mény és üdítő, csinosan öltözött nagymamák és nagypapák, a szín-
padon a zenész készülődik, a mikrofonhoz pedig az elnök lép: meg-
kezdődik a Vörösberényi Nyugdíjas Klub februári összejövetele. 
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mistát, aki rendőrnek készül, s szakdolgozatához kért segítséget a 
klubtól: az időskori járművezetéssel kapcsolatban oszt ki kérdőíve-
ket, amit a tagság pillanatok alatt elkapkod. Örömmel segítenek. 
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kezet nyújtanak rászoruló társainak. A szeretetszolgálat, ahogy ők 
nevezik, nem elsősorban anyagi természetű támogatást jelent, in-
kább barátságot, pár jó szót, önzetlen segítséget, mellyel könnyeb-
bé, szebbé, jobbá, kiegyensúlyozottabbá tehetik egymás életét. Hi-
szen ebben van a klub ereje. Tartalmas, mindenki számára érdekes 
éves programot dolgozott ki az elnök, melyet a tagság egyhangúan 
elfogadott Boros Gyula bácsi, aki mellett helyet kaptam, odasúgja 
nekem: Tudod, épp ma van 17 éve, hogy megalakult a klub! Épp 
Mátyás napján! És valóban – szökőév és szökőnap ide vagy oda –, 
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 1999. február 24-én, Mátyás nap-
ján alakult meg, 97 fővel, és azzal a céllal, hogy a helyben élő idő-
sek számára a közösségi és társas életet megszervezze. Mára a megye 
egyik legnagyobb létszámú civil szerveződése lett, közel 160 fővel, 
melyre méltán lehet büszke Balatonalmádi. És valóban, szívmelen-
gető érzés körbenézni, mennyi aktív, tettre kész nyugdíjas él a vá-
rosban. Csillogó szemmel hallgatják a kirándulási tervet, szavaznak, 
és alig várják, hogy kezdetét vegye a havi születésnaposok szokásos 
zenés-táncos köszöntése. Én pedig azon kapom magam, hogy az jár 
a fejemben, vajon 20-30 év múlva ugye mi is idejárhatunk majd, 
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A Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi főosztálya (KSH) idén 
is önkéntes lakossági adatgyűjtéseket végez Balatonalmádi területén 
a foglalkoztatottságról és az utazási szokásokról.

A munkaerő-felmérés célja a foglalkoztatottság és a munkanélkü-
liség folyamatos megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A 
felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését szol-
gálja, mint például azt, hogy hányan dolgoznak a gazdasági élet kü-
lönböző területein, általában mennyi időt töltenek munkavégzés-
sel, hányan keresnek, de nem találnak munkát, hányan szeretnének 
még dolgozni, és erre képzettségük, családi kötöttségeik alapján mi-
lyen esélyük van. 

Országos szinten körülbelül 36 ezer háztartást keresnek fel ne-
gyedévente, Veszprém megyében 1300-at. Egy felkért háztartást hat 
egymást követő negyedévben keresi meg az összeíró, de a második 
alkalomtól kezdődően telefonos válaszadásra is van lehetőség.

A lakosság utazási szokásai című, országosan közel 15 ezer ház-
tartás válaszait összegző reprezentatív felvétel célja a lakosság uta-
zási szokásainak, igényeinek, turisztikai keresletének vizsgálata. Az 
adatgyűjtésben közreműködő háztartásokat nyolc, egymást követő 
negyedévben kérik fel válaszadásra, amikor is arról kérdezik, hogy 
az elmúlt három hónapban tettek-e többnapos utazást. Amennyi-
ben igen, akkor az utazás körülményeiről következnek kérdések: az 
utazás okáról, földrajzi céljáról, a használt közlekedési eszközökről, 
az igénybevett szálláshelyekről. Ha azonban nem utaztak az elmúlt 
időszakban, az iránt érdeklődnek, melyek voltak azok a körülmé-
nyek, amelyek ezt nem tették lehetővé. A kapott információk a la-
kosság, az idegenforgalom területén működő vállalkozások, a nem-
zetközi szervezetek adatigényeinek kielégítését, a turizmuspolitika 
formálóinak munkáját nagyban segítik.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az 
általa alapított STATEK Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. 
A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű ki-
választással hajtják végre. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból 
történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások szá-
mára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 
1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezé-
si jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-
nek megfelelően járnak el. További felvilágosítás munkanapokon 8 és 
15 óra között a 88/620-218 telefonszámon kérhető.

A névtelenséget garantálják 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kap-

csolatosan a www.ksh.hu internetes oldal biztosít tájékoztatást. 
Amennyiben az adatszolgáltatónak kényelmesebb, az első sikeres 
személyes felkeresést követően a további kikérdezések alkalmával le-
hetősége van telefonos válaszadásra is. A háztartásokat véletlen min-
tavétel útján választják ki az ország különböző településein, ez biz-
tosítja, hogy az adatok jól reprezentálják a teljes lakosságot.

Az adatfelvételben való részvétel önkéntes, de a valós kép bemu-
tatásához nagyon fontos, hogy a háztartások minden típusa megje-
lenjen a statisztikai adatokban. Az adatfelvételek minden fázisában 
szigorúan ügyelnek a személyes adatok védelmére, az adatfeldolgo-
zás után kizárólag összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon je-
lentetik meg az eredményeket.

A Statisztikai Hivatal kéri, hogy amennyiben egy összeíró felkere-
si önt a fenti adatgyűjtések céljából, legyen a hivatal segítségére, vá-
laszoljon a kérdőívekre, hogy megbízható, pontos adatokat tudjon 
a KSH a felhasználók részére biztosítani.

Pályázati felhívások
Kulturális programok 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a nem sport tevékenységet végző civil szerveze-
tek, egyesületek és alapítványok kulturális programjainak és mű-
ködésének támogatására. Pályázhatnak: nem sporttevékenységet 
végző civil szervezetek, egyesületek és alapítványok, amelyek Ba-
latonalmádi székhellyel működő szervezetek, valamint országos, 
térségi, illetve megyei székhelyű szervezet Balatonalmádi tagszer-
vezete. A C) kategóriában csak a Civil Koncepcióban rögzített fel-
tételeknek megfelelő szervezetek, míg az A) és B) kategóriában a 
balatonalmádi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek 
is pályázhatnak.

A pályázat témakörei: A) kategória: Helyi kulturális esemény, 
rendezvény szervezése, ami a város vagy városrész kulturális kíná-
latát gazdagítja, és közérdeklődésre tart számot. B) kategória: ön-
kormányzati intézményektől független almádi művészeti együtte-
sek, csoportok, egyéni alkotók működésének támogatása. C) kate-
gória: civil szervezetek működésének és saját programjainak támo-
gatása, mely a Civil Koncepcióban meghatározottak alapján a szer-
vezet alapszabálya szerinti tevékenységével összefüggő költség és ki-
adás, valamint a szervezet gondozásában megvalósuló, nem városi 
jelentőségű programok részfinanszírozása.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázónak mindhárom ka-
tegória esetén rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó költ-
ségvetés legalább 25%-ával. A pályázatokat egy példányban, nyom-
tatott formában Balatonalmádi Város Önkormányzata címére kell 
eljuttatni (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 2016. március 
31-ig. A borítékra írják rá: „Kulturális – Civil Pályázat 2016”. Pá-
lyázati űrlap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal titkársá-
gán és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

Sport programok
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete pá-

lyázatot hirdet a sport céljára 2016. évben rendelkezésre álló támo-
gatás elnyerésére.

A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesüle-
tek, diáksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt, melyek 
sportrendezvényeket kívánnak rendezni; szabadidősport-szakosz-
tályt működtetnek; melyeknek sportolója/csapata kiemelkedő ered-
ményt ért el. A pályázat témakörei: A) Rendezvény, B) Szabadidő 
sport, C) Egyéni sportoló

A pályázat benyújtásának határideje: A) és B) kategória esetén 
2016. március 31. 16.00 óra, C) kategória esetén 2016. október 31. 
A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó költ-
ségvetés 50%-ával (saját forrás). A pályázatokat egy példányban, 
nyomtatott formában a Képviselő-testületnek címezve, a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Sport Pá-
lyázat 2016”. Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is 
pályázik, minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani. Pályá-
zati űrlap letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

Összeállította: Zatkalik András

Kosárfonás
A Vörösberényi Kultúrházban lehető-
ség van a kosárfonás alapjainak elsajá-
tításához csütörtökönként 16,30 tól.
Érdeklődni lehet: 06 20 991 6213

Fotó: Dudás Zsolt
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ALMÁDI ÚJSÁGKrónika 2016. március Györgyi iskola hírei
Alsós farsang

Hangverseny a Györgyiben

Iskolai „Bozsik”- program
A labdarúgás intézményi Bozsik-programban a Györgyi Dénes Álta-

lános Iskola három korcsoportban vesz részt a küzdelmekben, ahol fő-
ként veszprémi iskolák csapataival mérhetik össze tudásukat a gyerekek. 
A téli fordulók alapján az I. korcsoportban a 3., a II. korcsoportban az 
1. helyen végzett a „györgyis” csapat. A III. korcsoportos fiúk a csoport-
jukból pontveszteség nélkül jutottak be a márciusi döntőbe.

Eredmények: I. korcsoport: Györgyi Isk.-Simonyi Isk. (Vp.) 3:0, 
Györgyi Isk.-Botev Isk. (Vp.) 5:2, Györgyi Isk.- Kossuth Isk. (Vp.) 4:2 
Györgyi Isk.-Báthory (Vp.) 2:3. II. korcsoport: Györgyi Isk.-Szilágyi Isk. 
(Vp.) 8:1, Györgyi Isk.- Alsóörs 18:0, Györgyi Isk.- Báthory (Vp.) 2:2.

II. korcsoportos iskolai Bozsik - program 1. helyezett csapat

Jelmezes forgatag 

Az iskola tanulói és pedagógusai „Szórakoztató vagy komoly” cím-
mel nézhették, hallgathatták meg a szombathelyi zenekar koncert-
jét, ahol Mozart, Haydn, Rossini, Bartók és J. Strauss művei csendül-
tek fel a közel 40 fős zenekar előadásában. A remek zeneművek kö-
zött rövid, érdekes zenetörténeti előadásokat is hallgathattunk

Minden évben nagyon vártuk a farsangot, ez idén sem volt más-
ként. A bált 2016. február 6-án tartottuk az iskolánk tornatermében.

A mulatságot a zeneiskolások dala és az elsősök ver-
se indította. Majd ezt követően elkezdődött a zene, 
a kezek magasba emelkedtek, a tanító nénik felvo-
nultak a parkettre. Nagyon élveztük vidám, tán-
cos produkciójukat. Jót mulattunk előadásukon.

Ezután következett a jelmezes felvonulás. Ka-
tegóriánként vonultunk fel: állatok-nö-
vények, mesehősök, Star Wars, herce-
gek-királyok, foglalkozások-sportolók, 
egyéb. Nagyon ötletes jelmezeket láthat-
tunk pl.: Rubik-kocka, Mackó sajt, Piros-
ka, busó, a láthatatlan ember. A bemutat-
kozás után tánc, limbo következett, majd 
eszem-iszommal, dínom-dánommal foly-
tatódott a bál. A várva várt tombola-sor-

solásra fél hatkor került sor, ahol rengeteg nye-
remény került kiosztásra. A discoban mindenki 
ropta, ahogy mi is. A mulatság végén a tánctér-
ről felrohanva megtámadtuk a büfét.

Mindenki nagyon jól érezte magát. Kár, 
hogy nekünk ez volt az utolsó alsós farsan-

gunk, ugyanakkor már most várjuk az első felső 
tagozatos farsangunkat.

A negyedikes magyar szakkörösök

DLSB hírek
Januárban lezajlottak a középiskolai felvételik, melyek eredménye 

adja gimnáziumunkba felvehető tanulók pontjainak jelentős részét. 
A felvételit követően február közepéig adhatták le jelentkezésüket az 
általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói azokba a középiskolák-
ba, ahol tanulmányaikat folytatni szeretnék. Idén ötször annyi fel-
vételi kérelem érkezett, mint amennyi tanulónak helyet tudunk biz-
tosítani. Ez a szám azt mutatja, hogy intézményünk népszerűsége 
emelkedik. A felvételi pontszámok, melyekkel hozzánk jelentkeztek 
a tanulók, szintén növekvő tendenciát mutatnak.

A gimnázium tanulói számára a félévzárás izgalmai után követ-
kezhetett egy kis pihenés. Ausztriába utazhattak a vállalkozó szel-
lemű, síelést, hideget, havat kedvelő tanulók Dergez György tanár 
úr vezetésével. Február elején öt napot tölthettünk Murau csodála-
tos síterepén, ahol mindenki megtalálhatta a neki megfelelő nehéz-
ségű pályát.

Az egyetem kulturális díszvendége
Pató Bálintot, Balatonalmádi egyik büsz-

keségét immár második alkalommal hívta 
meg a Pannon Egyetem Gazdaságtudomá-
nyi Kara, diplomaátadójára, kulturális dísz-
vendégként. 2015. júniusában Máté Péter: 
Ez itt az én hazám című dalával csalt könnye-
ket az ünneplők szemébe, a 2016. évi februári 
diplomaátadón pedig, Máté Péter: Most élsz, 
valamint a Légy jó mindhalálig című musi-
cal: Az élet szép című dalaival emelte az ün-
nep fényét. 

Bálint ebben az évadban is látható volt a Légy jó mindhalálig című 
musical Nyilas Misi főszerepében a veszprémi Petőfi Színházban. Im-
már harmadik évadban látható ebben a szerepben, amit nemcsak a 
veszprémi Petőfi Színházban, de a Pécsi Nemzeti Színházban és a szé-
kesfehérvári Vörösmarty Színházban is nagy sikerrel alakított.

Bálintnak a színházi és a filmes szerepein, a különböző rangos ha-
zai és nemzetközi énekversenyek részvételén, valamint számos díj és 
elismerésen túl; nagyon fontos, hogy Balatonalmádi kulturális éle-
tébe is bekapcsolódjon, annak részese legyen, és énekével örömöt 
tudjon adni az embereknek. Így odaadóan vesz részt a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub kiválóan szervezett rendezvényein is. A nyugdíjas 
klub tavaly Bálintot tiszteletbeli unokájának is fogadta, ami megha-
tó és felemelő pillanat volt a jelenlévők számára. Bálint, a város kü-
lönböző ünnepségein, megemlékezésein is örömmel áll színpadra.

Bálint éneklését, dr. Jáger Ida Tanárnő – aki már sajnos nem lehet kö-
zöttünk –, ezekkel a sorokkal viszonozta: „Bálint, kedves! Köszönöm a 
HANGod, az énekeddel átküldött mennyei üzenetedet, amivel elvará-
zsoltad az ünnepi hangulatunkat! Adj hálát naponta a Teremtőnek azért 
az áldásért, melyben részesített téged, ahogy mi tesszük miattad, érted! 
Haladj tovább kegyelmében, Isten óvjon, védjen!

A sítábor résztvevői 

A síelésből hazatérve a Valentin Bál hagyományos, mégis újszerű 
rendezvénye következett. Korábban a Valentin nap jegyében zajlott 
a bál, idén a sztárság, a csillogás és Hollywood jegyében. A temati-
ka megjelent a díszítésben, a ruházatban, a zenében. 

A tematikus termek  a közös időtöltésről, együttlétről, közös fel-
adatmegoldásról szóltak. Az egyes évfolyamok tanulói lehetőséget 
kaptak egymással és tanáraikkal kötetlen környezetben, tanórán kí-
vüli együttes időtöltésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A diákok 
egymás szórakoztatására programokkal, az iskola pedagógusai éne-
kekkel, kvízjátékokkal készültek. Természetesen az önfeledt tánco-
lás sem maradhatott el. A tombolasorsolás is nagy érdeklődést vál-
tott ki. A szerencsés nyertes fődíjként nyelvtanfolyamon való rész-
vétel jogát tudhatta magáénak.

Február a gimnázium végzősei számára is jelentős állomás. Feb-
ruár 15-ig adták be jelentkezésüket az érettségi vizsgákra és a felső-
fokú intézményekbe. Az előttük álló időszakot már a vizsgákra való 
felkészülés határozza meg.

A következő hónapokban a többi évfolyam számára a tanu-
lás mellett számos lehetőséget kínálunk a nyelvgyakorlásra. Már-
ciusban érkeznek hozzánk a Határtalanul program keretén belül a 
Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanulói és kísérői. Április-
ban fogadjuk az Eggenfeldenből érkező diákokat. Angliai utazás so-
rán lehetőség nyílik számos látnivaló megismerésére. Sor kerül az 
Erasmus+ pályázat keretén belül áprilisban görögországi, májusban 
olaszországi utazásra.

A rengeteg élmény és program mellett a tanulás eredményei az or-
szágos középiskolai tanulmányi versenyen való szép eredményekben 
is megmutatkoznak, hiszen a második fordulójába jutott a gimnázi-
um 18 tanulója. Diákok és tanáraik közös munkájának következté-
ben születtek ezek a szép eredmények, melyhez ezúton is gratulálok. 

Dudásné Pirik Mariann igazgató
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adja gimnáziumunkba felvehető tanulók pontjainak jelentős részét. 
A felvételit követően február közepéig adhatták le jelentkezésüket az 
általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói azokba a középiskolák-
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emelkedik. A felvételi pontszámok, melyekkel hozzánk jelentkeztek 
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lemű, síelést, hideget, havat kedvelő tanulók Dergez György tanár 
úr vezetésével. Február elején öt napot tölthettünk Murau csodála-
tos síterepén, ahol mindenki megtalálhatta a neki megfelelő nehéz-
ségű pályát.

Az egyetem kulturális díszvendége
Pató Bálintot, Balatonalmádi egyik büsz-

keségét immár második alkalommal hívta 
meg a Pannon Egyetem Gazdaságtudomá-
nyi Kara, diplomaátadójára, kulturális dísz-
vendégként. 2015. júniusában Máté Péter: 
Ez itt az én hazám című dalával csalt könnye-
ket az ünneplők szemébe, a 2016. évi februári 
diplomaátadón pedig, Máté Péter: Most élsz, 
valamint a Légy jó mindhalálig című musi-
cal: Az élet szép című dalaival emelte az ün-
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Bálint ebben az évadban is látható volt a Légy jó mindhalálig című 
musical Nyilas Misi főszerepében a veszprémi Petőfi Színházban. Im-
már harmadik évadban látható ebben a szerepben, amit nemcsak a 
veszprémi Petőfi Színházban, de a Pécsi Nemzeti Színházban és a szé-
kesfehérvári Vörösmarty Színházban is nagy sikerrel alakított.

Bálintnak a színházi és a filmes szerepein, a különböző rangos ha-
zai és nemzetközi énekversenyek részvételén, valamint számos díj és 
elismerésen túl; nagyon fontos, hogy Balatonalmádi kulturális éle-
tébe is bekapcsolódjon, annak részese legyen, és énekével örömöt 
tudjon adni az embereknek. Így odaadóan vesz részt a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub kiválóan szervezett rendezvényein is. A nyugdíjas 
klub tavaly Bálintot tiszteletbeli unokájának is fogadta, ami megha-
tó és felemelő pillanat volt a jelenlévők számára. Bálint, a város kü-
lönböző ünnepségein, megemlékezésein is örömmel áll színpadra.

Bálint éneklését, dr. Jáger Ida Tanárnő – aki már sajnos nem lehet kö-
zöttünk –, ezekkel a sorokkal viszonozta: „Bálint, kedves! Köszönöm a 
HANGod, az énekeddel átküldött mennyei üzenetedet, amivel elvará-
zsoltad az ünnepi hangulatunkat! Adj hálát naponta a Teremtőnek azért 
az áldásért, melyben részesített téged, ahogy mi tesszük miattad, érted! 
Haladj tovább kegyelmében, Isten óvjon, védjen!

A sítábor résztvevői 

A síelésből hazatérve a Valentin Bál hagyományos, mégis újszerű 
rendezvénye következett. Korábban a Valentin nap jegyében zajlott 
a bál, idén a sztárság, a csillogás és Hollywood jegyében. A temati-
ka megjelent a díszítésben, a ruházatban, a zenében. 

A tematikus termek  a közös időtöltésről, együttlétről, közös fel-
adatmegoldásról szóltak. Az egyes évfolyamok tanulói lehetőséget 
kaptak egymással és tanáraikkal kötetlen környezetben, tanórán kí-
vüli együttes időtöltésre, beszélgetésre, kikapcsolódásra. A diákok 
egymás szórakoztatására programokkal, az iskola pedagógusai éne-
kekkel, kvízjátékokkal készültek. Természetesen az önfeledt tánco-
lás sem maradhatott el. A tombolasorsolás is nagy érdeklődést vál-
tott ki. A szerencsés nyertes fődíjként nyelvtanfolyamon való rész-
vétel jogát tudhatta magáénak.

Február a gimnázium végzősei számára is jelentős állomás. Feb-
ruár 15-ig adták be jelentkezésüket az érettségi vizsgákra és a felső-
fokú intézményekbe. Az előttük álló időszakot már a vizsgákra való 
felkészülés határozza meg.

A következő hónapokban a többi évfolyam számára a tanu-
lás mellett számos lehetőséget kínálunk a nyelvgyakorlásra. Már-
ciusban érkeznek hozzánk a Határtalanul program keretén belül a 
Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanulói és kísérői. Április-
ban fogadjuk az Eggenfeldenből érkező diákokat. Angliai utazás so-
rán lehetőség nyílik számos látnivaló megismerésére. Sor kerül az 
Erasmus+ pályázat keretén belül áprilisban görögországi, májusban 
olaszországi utazásra.

A rengeteg élmény és program mellett a tanulás eredményei az or-
szágos középiskolai tanulmányi versenyen való szép eredményekben 
is megmutatkoznak, hiszen a második fordulójába jutott a gimnázi-
um 18 tanulója. Diákok és tanáraik közös munkájának következté-
ben születtek ezek a szép eredmények, melyhez ezúton is gratulálok. 

Dudásné Pirik Mariann igazgató



ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10

Vörösberényi iskola hírei 2016. március

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 11

Krónika
Polgárőr hírek

Kedvezően alakult az időjárás, leszámítva a nagyobb esőket. El-
kezdődtek a munkálatok a kiskertekben, ezzel megnövekedett a 
gyalogosforgalom. Kérem, hogy figyeljenek a közlekedésre, hasz-
nálják a láthatósági mellényt. 

Figyeljenek a lakások, hétvégi házak bezárására, ugyanis előfor-
dult, hogy a rosszul bezárt  ajtót a szél kinyitotta. Esténként még 
be kell fűteni, fokozott figyelmet fordítsanak a lakásban elhelye-
zett vegyes tüzelésű kályhákra, megelőzve az esetleges szén-mono-
xid mérgezést. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a temetőben temetés után a síro-
kon elhelyezett virágokat szétdobálják, esetleg drágább koszorúkat 
el is vihetnek. Kérek mindenkit, hogy ha lát ilyen eseményt, vagy 
hallomása van ilyenről, szóljon nekünk, vagy a rendőrségnek. Gon-
dolom egyetértünk abban, hogy ez egy aljas cselekedet, amit gyöke-
restől ki kell irtani. Ehhez kérem a segítségüket. 

Köszönjük a múlt évben, a polgárőrségnek felajánlott SzJA 1%-
ot, kérjük, ha lehetősége van rá, az idén is segítse felajánlásával 
munkánkat.

Továbbra is várjuk a polgárőrségbe a segítőkész, a rendre és a köz-
biztonságra elkötelezett személyeket.  Balogh Csaba elnök

Készül a nyárra a Városgondnokság 
A 2016-os turisztikai szezonra való felkészülést tavaly októberben 

kezdtük el, a kétnyári ágyások előkészítésével, beültetésével, vala-
mint a 36 hektárnyi füves terület lombgyűjtésével. Idén januárban 
kiszabadítottuk a Töltés utat (alternatív kerékpárút), az ágak, bok-
rok fogságából, s járhatóvá tettük ezt a 2 km-es útszakaszt a kirán-
dulók számára. Utak és járdák űrszelvényeinek gallyazásával, útpad-
kák tisztításával folytatjuk az ez évi munkánkat. Folyamatban lévő 
feladataink egyike a Köcsi-tó környezetének bokroktól való meg-
tisztítása és az árkok kialakítása, így biztosítjuk az esővíz tóba való 
jutását. További tervünk, hogy a közvilágítás zavartalan működése 
érdekében a városi kandeláberek lámpáit megtisztítsuk a faágaktól, 
bokroktól, valamint a bekötő-, gyűjtő-, és közutak gépi söprését el-
végezzük, hogy városunk tiszta és rendezett legyen a nyári idényre. 

JS 

Zeneiskolások a hangversenyen 

A zeneiskola tanárai is szerepeltek a koncerten 

A megtisztított Köcsi tó környéke 

Zeneiskolások farsangi koncertje

2016. február 9-én, húshagyó kedden került sor a zeneiskolai farsan-
gi hangversenyre. A diákok hangszeres és énekes produkciói mellett az is-
kola tanárai is felléptek. A kamarakórusban a felnőttek mellett két zeneis-
kolás is erősítette a basszust: Kedves Lőrinc és Mesics Jeromos. A három 
hangszeres műsorszámban Teleki Gergő Chopin: „Fantasie” Impromtu 
c. darabját zongorázta, Kéri Kolos és Mátrai Balázs egy Beethoven: Für 
Elise átiratot gitározott, s a hangverseny végén Horváth Katalin fuvolázta 
el a Velencei karnevál c. virtuóz variációsorozatot. A jól sikerült hangver-
senyt a közönség lelkes tapsokkal jutalmazta. Huiber Gabriella 

Farsang

Iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet
Az Oktatáskutató és Fejlesz-

tő Intézet 2016. január 30-án 
tartotta Budapesten a 2015. évi 
Ökoiskola Címek oklevélátadó 
ünnepségét a Vörösberényi Ál-
talános Iskola részvételével. Az 
újonnan címet nyert intézmé-
nyek vezetőinek Sipos Imre he-
lyettes államtitkár (EMMI) és 

dr. Rácz András helyettes államtitkár (FM) adta át az okleveleket. In-
tézményünk ökoiskolai pályázatának felelőse Trázsi Erika, a siker az is-
kola közösségi és a tanítónő egyéni munkájának elismerése.

Úszás diákolimpia
Februárban rendezték a 2015/16. tanévi úszás diákolimpia me-

gyei döntőjét. Tanulóink ered-
ményei: Szántó Dániel (I. kor-
csoport) 50 m mellúszásban 4. 
helyezés és 50 m hátúszásban 
5. helyezés; Biró Dominika 
(II. kcs.) 50 m gyorsúszásban 
és 50 m hátúszásban 2. helye-
zés; Szántó Benedek (II. kcs.) 
50 m mellúszásban 3. helye-
zés és 50 m hátúszásban 5. he-
lyezés; Mohos Evelin (IV. kcs.) 
100 m gyorsúszásban 6. helye-
zés. Köszönjük szüleinek a tá-
mogatást és edzőiknek a felké-
szítést.

A megye legjobb matekosa 
A veszprémi 

Kossuth Lajos 
Általános Iskolá-
ban 2016 janu-
árjában rendez-
ték meg az álta-
lános iskola 7–8. 
évfolyamos kor-
osztálya számára 
kiírt nagyon ran-
gos országos Var-
ga Tamás Mate-
matika Verseny 
megyei döntő-

jét, ahova az iskolai forduló eredményei alapján két diákunk is beju-
tott. Mindketten kiváló eredményt értek el: Kedves Lőrinc 7/A osz-
tályos tanulónk (felkészítő tanár: 
Szögediné Hoblyák Katalin), me-
gyei első, Raffai Richárd 8. osztá-
lyos diákunk (felkészítő tanár: Ko-
vács Katalin), pedig megyei ötödik 
helyet szerzett. Lőrinc eredményé-
vel jogot szerzett az országos dön-
tőn való indulásra is.

Az 1/B osztály jelmezesei
Szántó Dániel (2. o.), Szántó Be-
nedek (3./B), Biró Dominika (4. 
o.); Mohos Evelin (8. o.)

Raffai Richárd, Kovács Katalin

Szögediné Hoblyák Katalin, Kedves Lőrinc

Február 5-én alsós tanulóink, egy héttel később pedig felső-
seink vehettek részt szüleikkel együtt a sok munkával előkészí-
tett, jól szervezett farsangi mulatságokon. Az alsós farsang szer-
vező-műsorvezetője Laczkó Anita tanító néni, a felsős farsangé 
pedig Zsapka Andrea tanárnő volt. Az ötletes, mókásan színes 
farsangi díszek elkészítéséhez már hetekkel ezelőtt hozzáfogtak 
a gyerekek. Mindkét eseményen jelmezes bemutatók, táncver-
seny, tombola, táncos mulatság és a Szülői Munkaközösség szer-
vezésében gazdag kínálatú büfé várta a gyerekeket. Tanáraink, 
tanítóink is részt vettek a gyerekekkel együtt a jelmezes bemu-
tatón valamint külön műsorral is készültek. Az alsósok egyéni 
jelmezversenyen mutatták be ötletes, színvonalas, szülői segít-
séggel elkészített jelmezeiket, a felső tagozatosok pedig külön-
böző történelmi korok és országok kultúráját elevenítették meg 
humoros, lendületes műsoraikban. Mindkét alkalommal renge-
teg ajándék várt gazdára a tombolasorsoláson. Ezúton is köszö-
netünket fejezzük ki a szülői közösségnek a szervezési feladato-
kért, a felajánlásokért és odaadó munkájukért, külön kiemel-
ve a dekorációban és a hangosításban nyújtott támogatásukat.

Köszönetnyilvánítás
A Vörösberényi Vöröskereszt hálásan köszöni minden magánsze-
mélynek, vállalkozónak és üzleteknek, akik a mai nehéz helyzet-
ben segítségükkel és adományaikkal hozzájárultak a Vöröske-
resztes bál sikeres lebonyolításában.
Ezúton is kívánunk önöknek nagyon sok erőt, egészséget az év 
sikeres mindennapjához! Vörösberényi Vöröskereszt vezetősége

Február végén a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
alkalmából Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar Poli-
tikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) elnö-
ke tartott előadást a Pannóniában

A diktatúra áldozataira emlékeztek
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Raffai Richárd, Kovács Katalin

Szögediné Hoblyák Katalin, Kedves Lőrinc

Február 5-én alsós tanulóink, egy héttel később pedig felső-
seink vehettek részt szüleikkel együtt a sok munkával előkészí-
tett, jól szervezett farsangi mulatságokon. Az alsós farsang szer-
vező-műsorvezetője Laczkó Anita tanító néni, a felsős farsangé 
pedig Zsapka Andrea tanárnő volt. Az ötletes, mókásan színes 
farsangi díszek elkészítéséhez már hetekkel ezelőtt hozzáfogtak 
a gyerekek. Mindkét eseményen jelmezes bemutatók, táncver-
seny, tombola, táncos mulatság és a Szülői Munkaközösség szer-
vezésében gazdag kínálatú büfé várta a gyerekeket. Tanáraink, 
tanítóink is részt vettek a gyerekekkel együtt a jelmezes bemu-
tatón valamint külön műsorral is készültek. Az alsósok egyéni 
jelmezversenyen mutatták be ötletes, színvonalas, szülői segít-
séggel elkészített jelmezeiket, a felső tagozatosok pedig külön-
böző történelmi korok és országok kultúráját elevenítették meg 
humoros, lendületes műsoraikban. Mindkét alkalommal renge-
teg ajándék várt gazdára a tombolasorsoláson. Ezúton is köszö-
netünket fejezzük ki a szülői közösségnek a szervezési feladato-
kért, a felajánlásokért és odaadó munkájukért, külön kiemel-
ve a dekorációban és a hangosításban nyújtott támogatásukat.

Köszönetnyilvánítás
A Vörösberényi Vöröskereszt hálásan köszöni minden magánsze-
mélynek, vállalkozónak és üzleteknek, akik a mai nehéz helyzet-
ben segítségükkel és adományaikkal hozzájárultak a Vöröske-
resztes bál sikeres lebonyolításában.
Ezúton is kívánunk önöknek nagyon sok erőt, egészséget az év 
sikeres mindennapjához! Vörösberényi Vöröskereszt vezetősége

Február végén a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
alkalmából Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar Poli-
tikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) elnö-
ke tartott előadást a Pannóniában

A diktatúra áldozataira emlékeztek
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. március közepétől április 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 vidámság! 
Telefon +36 20 97 03 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/
balatonjatekpont Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) Nyit-
va 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
Március 5. szombat 18 óra Zenés-táncos nemzetközi nőnap meglepetés sztárvendéggel 
a Pannónia nagytermében.
Március 11-ei program – lásd a plakáton! 
Március 14–15. program – lásd a plakáton! 
Március 19 szombat 15 óra – Értékeink című előadássorozat: Épített kisemlékek, szob-
rok Előadó Ráski Mihályné. 
Március 19. szombat 17 óra – „Na erre én is kíváncsi vagyok” A Pannónia új ismeret-
terjesztő programsorozata. Az iszlám és a migráció egy lelkipásztor szemével. Előadó dr. 
Márfi Gyula érsek (Pannónia)
Április 2. szombat 16 óra – Szegedi Miniszínpad Róka Rudi című mese előadása
Április 9. szombat 17 óra – Almádi pódium 
Április 13. szerda 17 óra – Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium gálaműsora

Pannónia Könyvtár 
Telefon +36 88 542 514 
Figyelem! A Pannónia könyvtára április hónapban állományellenőrzés miatt zárva tart, 
a napilapok az intézmény előcsarnokában elolvashatók.

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Elnök: Szenthe László, telefon +36 88 438 224 
Március 11. (péntek) 17.00 óra – A gyapjas tintagomba csodálatos világa dr. Jancsó 
Gábor (Budapest) előadása. Helyszín: a PKKK olvasóterme 
Április 23. (szombat) – Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László emléktábláját, 
majd a környéken gombásztúrát tartunk. Indulás: a PKKK elől 8.00 órakor. Túravezető 
az év összes kirándulásán: Szenthe László 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Elnök: Lőrincz József, telefon +36 70 366 0181 
Március 19. szombat – Sándor-József napi borverseny 
Március 22. kedd – Mit kell tudni a LEADER-ről? Előadó: Kontics Mónika vezető 
Április 5. kedd – A szőlő, a bor és az ember kapcsolata a bibliában Előadó: Faust Gyu-
la ref. lelkész 
Április 19. kedd – Pincelátogatás a Pannonhalmi borvidéken, Gyarmaton Házigazda: 
Nagy Róbert levéltáros/borász

Honismereti és Városszépítő Kör
Elnök: Kovács István telefon +36 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet telefon +36 30 
9719 446 
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. ter-
mében
Honismereti séták időpontjai: március 13. vasárnap Balatonalmádi -Vörösberény 7 km 
szint: 177 m – április 10. vasárnap Balatonalmádi - Káptalanfüred 9,5 km szint: 258 m 
Találkozó: B.almádi Pannónia 13.30

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Elnök: Benedek Anna telefon +36 30 791 3208 
Nemzeti Tehetség Program 2016. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú 
Egyesülettel közös program aktuális alkalmai: 
Március 17. csütörtök – Jó gyakorlatok a tehetséggondozásban Nagy Judit fejlesztőpe-
dagógus/Nagy Felfedezések – Hazai tájak, különleges élmények Beszélgetés a szülőkkel
Április 14. csütörtök – Nemzeti Tehetségprogram – Tehetségazonosítás dr. Gyarma-
ti Éva: A tehetség fogalma, összetevői, típusai és azonosítása – könyvbemutató – be-
szélgetés

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc telefon +36 70 339 5274 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 7. – Az immunrendszer Előadó dr Kerényi Mária tagtársunk, aranydiplomás 
orvosdoktor 
Március 21. – Szőlőtelepítés előkészítése, ültetése Előadó Mikóczy István tatai borász, 
kertészmérnök 
Április 2. szombat 16 óra – Házi borverseny 
Április 4. – I. Sajtkészítés technológiája Előadó „Szamaras ház” Kézműves Sajtműhely, 
Berhida II. Tisztújító Közgyűlés, Vezetőségválasztás

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Elnök: Lencse Sándor telefon +36 30 902 42 68 
Március 16. szerda 14–16 óra – Jelentkezések és  előleg befizetése a kirándulásokra az 
elnökség tagjainál 
Március 23. szerda 16-17-ig – Ügyelet: befizetések vacsorára 
Március 30. szerda 16 óra – Nőnap a klubban: műsor, meglepetés, ünnepi vacsora; új 
tagok felvétele; zenés szüli napi rendezvény zenél Tóth István

Könyvtári ajánlók 
„Mozog is meg nem is” - diafilmek a könyvtárban

Múlt hónapban a gyerekeknek készült digitális 
könyvtárról, a Mesetabletről írtunk, most pe-
dig egy kicsit hagyományosabb mesélési mó-
dot mutatunk be. A diafilm talán mindenki 
számára ismerős a gyerekkorából. Szerencsé-
re az elterjedtebb mesefilmek és animációk 
nem küldték végleg nyugdíjba az állókép-
vetítést, sőt, egyre többen kívánják vissza az e l sö-
tétített szobák meghitt hangulatú közös csalá- di „mozi 
élményét”. A diafilmvetítés előnye, hogy a kife- jezetten kisgye-
rekek számára készült meséket a kicsik bármikor megállíthatják, kérdez-
hetnek, és így saját ütemükben tudják feldolgozni a látottakat/hallotta-
kat, nem pörög tovább a történet azonnal egy másik eseménnyel. A fo-
lyamatosan bővülő könyvtári állományunkban ugyanúgy megtalálhatók 
a régi kedvencek (Holle Anyó, Vizipók-csodapók, Benedek Elek meséi, 
magyar népmesék), mint kortárs íróink művei (Bartos Erika: Bogyó és 
Babóca, Berg Judit: Maszat mesék, Finy Petra: Az Ovi-ügy). Könyvtá-
runkból egy hétig kölcsönözhetőek a kiválasztott diafilmek, valamint ve-
títésre is lehetőséget biztosítunk a gyerekkönyvtárban.

Irene Adler: Sherlock, Lupin & én 
Krimisorozat a kiskamaszoknak

Irene Adler Párizsból érke-
zik Saint-Malóba, hogy 
itt töltse a nyarat. 
Már megérkezé-
se napján meg-
ismerkedik a fiatal 
Sherlock Holmesszal, 
akiből később híres 
mesterdetektív válik és 
Arsene Lupinnel, aki ké-
sőbb a leghíresebb francia 
tolvaj lesz. 1870-ben azon-
ban még csak kíváncsi gyere-
kek. Miután egy férfi holttestét 
sodorja partra a tenger, nyomo-
zásba kezdenek. És hogy sikerrel járnak-e, azt 
megtudhatod, ha elolvasod a könyvet! A fekete dáma a Sherlock, Lupin 
& én című ifjúsági krimisorozat nyitókötete, amelyből hazánkban eddig 
6 könyv jelent meg. A kalandok során kiderül, hogy a szereplők nagyon 
jól kiegészítik egymást, Sherlock kikezdhetetlen logikája, Lupin tettrekés-
zsége és Irene kiváló kommunikációs képessége miatt alkotnak rendkí-
vüli csapatot. A kötetek középpontjában mindig egy izgalmas rejtély áll, 
amit hőseinknek kell felderíteniük. Azonban az idő előre haladtával nem 
csak erre derül fény, hanem a Lupin és az Adler család féltve őrzött titka-
ira is. A sorozatot 10 éves kortól ajánljuk fiúknak és lányoknak egyaránt! 

International Bookgiving Day 
Február harmadik hetében a Nemzetközi Könyvajándék Naphoz kap-

csolódva a városi könyvtár munkatársai ötven könyvet hagytak el a város 
középületeiben és közterein – orvosi váróban, buszon, pékségben, park-
ban, trafikban, egyszóval számos helyen. Mindenki ajándékot is kapott, 
aki bemutatta a könyvtárban az örökbefogadott kötetet. Amennyire a 
személyes és internetes visszajelzésekből tudható, az akció sikeres volt – 
vidámságot lopott az arcokra az egyébként barátságtalan, esős télvégi hé-
ten. A sikerre való tekintettel az akciót március 21 és 26. között megis-
métlik a könyvtárosok, ezzel kapcsolódva a „Veszíts el egy könyvet!” el-
nevezésű játékhoz!

Murakami Haruki
1949-ben született Kiotóban. Napjaink talán legsikeresebb best-

seller szerzője, ötödik könyve, az 1987-ban megjelent Norvég erdő 
(Norwegian Wood) hozta meg számára a nemzetközi ismertséget. 

Szerinte az eszményi könyvben egyszerre van jelen Dosztojevsz-
kij és Raymond Chandler, az írás olyan, mintha nyitott szemmel 
álmodnánk, és az alkotófolyamat leginkább a videojáték tervezés-
hez hasonlít. Aki egyszer belép a világába, eltéved benne, mint egy 
varázslatos labirintusban, ahol még az unalomig koptatott „semmi 
nem az, aminek látszik” is új értelmet nyer. Állítja róla az amerikai 
író, John Irving. 

Murakami világában való eltévedésre a legjobb példa a Kafka a 
tengerparton című könyve, melyre ő is azt mondta, hogy az egyik 
legbonyolultabb regénye. Amikor japánban megjelent a kiadó egy 
weboldalt hozott létre, ami a történet megértését segítette az ol-
vasóknak. Végül akkora siker lett, hogy az utazási irodák Kafka a 
tengerparton-túrákat szerveztek a regény helyszínére (Nyugat Ja-
pánba).

Regényeinek állandó elemei a macskák, akik néha beszélnek is. 
Az álmok és emlékek és a zene, elsősorban a jazz. 

S miért jó olvasni Murakamit? Mert egy elképesztő labirintusba 
ráncigálja be az olvasót és ha nem figyel akkor ott is hagyja. A regé-
nyei főhőse hétköznapi emberek, akikkel, akik körül egyszer csak el-
kezdenek dolgok történni. A valóság és a hihetetlen között szédelegve 
várja az olvasó a regény végét, s hirtelen elér a befejezéshez, majd rá-
döbben, hogy nincs vége, mert a történet ahelyett, hogy megadná a 
hőn áhított válaszokat, egy csomó kérdést hagy maga után.

Murakami megosztja az olvasókat, ezért a fenti idézetet alapul 
véve kimondhatjuk, hogy a sütis dobozába belekerültek Bagoly 
Berti-féle minden ízű drazsék is.
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Március 5. szombat 18 óra Zenés-táncos nemzetközi nőnap meglepetés sztárvendéggel 
a Pannónia nagytermében.
Március 11-ei program – lásd a plakáton! 
Március 14–15. program – lásd a plakáton! 
Március 19 szombat 15 óra – Értékeink című előadássorozat: Épített kisemlékek, szob-
rok Előadó Ráski Mihályné. 
Március 19. szombat 17 óra – „Na erre én is kíváncsi vagyok” A Pannónia új ismeret-
terjesztő programsorozata. Az iszlám és a migráció egy lelkipásztor szemével. Előadó dr. 
Márfi Gyula érsek (Pannónia)
Április 2. szombat 16 óra – Szegedi Miniszínpad Róka Rudi című mese előadása
Április 9. szombat 17 óra – Almádi pódium 
Április 13. szerda 17 óra – Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium gálaműsora

Pannónia Könyvtár 
Telefon +36 88 542 514 
Figyelem! A Pannónia könyvtára április hónapban állományellenőrzés miatt zárva tart, 
a napilapok az intézmény előcsarnokában elolvashatók.

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Elnök: Szenthe László, telefon +36 88 438 224 
Március 11. (péntek) 17.00 óra – A gyapjas tintagomba csodálatos világa dr. Jancsó 
Gábor (Budapest) előadása. Helyszín: a PKKK olvasóterme 
Április 23. (szombat) – Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László emléktábláját, 
majd a környéken gombásztúrát tartunk. Indulás: a PKKK elől 8.00 órakor. Túravezető 
az év összes kirándulásán: Szenthe László 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Elnök: Lőrincz József, telefon +36 70 366 0181 
Március 19. szombat – Sándor-József napi borverseny 
Március 22. kedd – Mit kell tudni a LEADER-ről? Előadó: Kontics Mónika vezető 
Április 5. kedd – A szőlő, a bor és az ember kapcsolata a bibliában Előadó: Faust Gyu-
la ref. lelkész 
Április 19. kedd – Pincelátogatás a Pannonhalmi borvidéken, Gyarmaton Házigazda: 
Nagy Róbert levéltáros/borász

Honismereti és Városszépítő Kör
Elnök: Kovács István telefon +36 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet telefon +36 30 
9719 446 
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. ter-
mében
Honismereti séták időpontjai: március 13. vasárnap Balatonalmádi -Vörösberény 7 km 
szint: 177 m – április 10. vasárnap Balatonalmádi - Káptalanfüred 9,5 km szint: 258 m 
Találkozó: B.almádi Pannónia 13.30

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Elnök: Benedek Anna telefon +36 30 791 3208 
Nemzeti Tehetség Program 2016. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú 
Egyesülettel közös program aktuális alkalmai: 
Március 17. csütörtök – Jó gyakorlatok a tehetséggondozásban Nagy Judit fejlesztőpe-
dagógus/Nagy Felfedezések – Hazai tájak, különleges élmények Beszélgetés a szülőkkel
Április 14. csütörtök – Nemzeti Tehetségprogram – Tehetségazonosítás dr. Gyarma-
ti Éva: A tehetség fogalma, összetevői, típusai és azonosítása – könyvbemutató – be-
szélgetés

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc telefon +36 70 339 5274 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 7. – Az immunrendszer Előadó dr Kerényi Mária tagtársunk, aranydiplomás 
orvosdoktor 
Március 21. – Szőlőtelepítés előkészítése, ültetése Előadó Mikóczy István tatai borász, 
kertészmérnök 
Április 2. szombat 16 óra – Házi borverseny 
Április 4. – I. Sajtkészítés technológiája Előadó „Szamaras ház” Kézműves Sajtműhely, 
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Március 16. szerda 14–16 óra – Jelentkezések és  előleg befizetése a kirándulásokra az 
elnökség tagjainál 
Március 23. szerda 16-17-ig – Ügyelet: befizetések vacsorára 
Március 30. szerda 16 óra – Nőnap a klubban: műsor, meglepetés, ünnepi vacsora; új 
tagok felvétele; zenés szüli napi rendezvény zenél Tóth István

Könyvtári ajánlók 
„Mozog is meg nem is” - diafilmek a könyvtárban

Múlt hónapban a gyerekeknek készült digitális 
könyvtárról, a Mesetabletről írtunk, most pe-
dig egy kicsit hagyományosabb mesélési mó-
dot mutatunk be. A diafilm talán mindenki 
számára ismerős a gyerekkorából. Szerencsé-
re az elterjedtebb mesefilmek és animációk 
nem küldték végleg nyugdíjba az állókép-
vetítést, sőt, egyre többen kívánják vissza az e l sö-
tétített szobák meghitt hangulatú közös csalá- di „mozi 
élményét”. A diafilmvetítés előnye, hogy a kife- jezetten kisgye-
rekek számára készült meséket a kicsik bármikor megállíthatják, kérdez-
hetnek, és így saját ütemükben tudják feldolgozni a látottakat/hallotta-
kat, nem pörög tovább a történet azonnal egy másik eseménnyel. A fo-
lyamatosan bővülő könyvtári állományunkban ugyanúgy megtalálhatók 
a régi kedvencek (Holle Anyó, Vizipók-csodapók, Benedek Elek meséi, 
magyar népmesék), mint kortárs íróink művei (Bartos Erika: Bogyó és 
Babóca, Berg Judit: Maszat mesék, Finy Petra: Az Ovi-ügy). Könyvtá-
runkból egy hétig kölcsönözhetőek a kiválasztott diafilmek, valamint ve-
títésre is lehetőséget biztosítunk a gyerekkönyvtárban.

Irene Adler: Sherlock, Lupin & én 
Krimisorozat a kiskamaszoknak

Irene Adler Párizsból érke-
zik Saint-Malóba, hogy 
itt töltse a nyarat. 
Már megérkezé-
se napján meg-
ismerkedik a fiatal 
Sherlock Holmesszal, 
akiből később híres 
mesterdetektív válik és 
Arsene Lupinnel, aki ké-
sőbb a leghíresebb francia 
tolvaj lesz. 1870-ben azon-
ban még csak kíváncsi gyere-
kek. Miután egy férfi holttestét 
sodorja partra a tenger, nyomo-
zásba kezdenek. És hogy sikerrel járnak-e, azt 
megtudhatod, ha elolvasod a könyvet! A fekete dáma a Sherlock, Lupin 
& én című ifjúsági krimisorozat nyitókötete, amelyből hazánkban eddig 
6 könyv jelent meg. A kalandok során kiderül, hogy a szereplők nagyon 
jól kiegészítik egymást, Sherlock kikezdhetetlen logikája, Lupin tettrekés-
zsége és Irene kiváló kommunikációs képessége miatt alkotnak rendkí-
vüli csapatot. A kötetek középpontjában mindig egy izgalmas rejtély áll, 
amit hőseinknek kell felderíteniük. Azonban az idő előre haladtával nem 
csak erre derül fény, hanem a Lupin és az Adler család féltve őrzött titka-
ira is. A sorozatot 10 éves kortól ajánljuk fiúknak és lányoknak egyaránt! 

International Bookgiving Day 
Február harmadik hetében a Nemzetközi Könyvajándék Naphoz kap-

csolódva a városi könyvtár munkatársai ötven könyvet hagytak el a város 
középületeiben és közterein – orvosi váróban, buszon, pékségben, park-
ban, trafikban, egyszóval számos helyen. Mindenki ajándékot is kapott, 
aki bemutatta a könyvtárban az örökbefogadott kötetet. Amennyire a 
személyes és internetes visszajelzésekből tudható, az akció sikeres volt – 
vidámságot lopott az arcokra az egyébként barátságtalan, esős télvégi hé-
ten. A sikerre való tekintettel az akciót március 21 és 26. között megis-
métlik a könyvtárosok, ezzel kapcsolódva a „Veszíts el egy könyvet!” el-
nevezésű játékhoz!

Murakami Haruki
1949-ben született Kiotóban. Napjaink talán legsikeresebb best-

seller szerzője, ötödik könyve, az 1987-ban megjelent Norvég erdő 
(Norwegian Wood) hozta meg számára a nemzetközi ismertséget. 

Szerinte az eszményi könyvben egyszerre van jelen Dosztojevsz-
kij és Raymond Chandler, az írás olyan, mintha nyitott szemmel 
álmodnánk, és az alkotófolyamat leginkább a videojáték tervezés-
hez hasonlít. Aki egyszer belép a világába, eltéved benne, mint egy 
varázslatos labirintusban, ahol még az unalomig koptatott „semmi 
nem az, aminek látszik” is új értelmet nyer. Állítja róla az amerikai 
író, John Irving. 

Murakami világában való eltévedésre a legjobb példa a Kafka a 
tengerparton című könyve, melyre ő is azt mondta, hogy az egyik 
legbonyolultabb regénye. Amikor japánban megjelent a kiadó egy 
weboldalt hozott létre, ami a történet megértését segítette az ol-
vasóknak. Végül akkora siker lett, hogy az utazási irodák Kafka a 
tengerparton-túrákat szerveztek a regény helyszínére (Nyugat Ja-
pánba).

Regényeinek állandó elemei a macskák, akik néha beszélnek is. 
Az álmok és emlékek és a zene, elsősorban a jazz. 

S miért jó olvasni Murakamit? Mert egy elképesztő labirintusba 
ráncigálja be az olvasót és ha nem figyel akkor ott is hagyja. A regé-
nyei főhőse hétköznapi emberek, akikkel, akik körül egyszer csak el-
kezdenek dolgok történni. A valóság és a hihetetlen között szédelegve 
várja az olvasó a regény végét, s hirtelen elér a befejezéshez, majd rá-
döbben, hogy nincs vége, mert a történet ahelyett, hogy megadná a 
hőn áhított válaszokat, egy csomó kérdést hagy maga után.

Murakami megosztja az olvasókat, ezért a fenti idézetet alapul 
véve kimondhatjuk, hogy a sütis dobozába belekerültek Bagoly 
Berti-féle minden ízű drazsék is.
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Nyolcvannyolc éves hóvirág 
Virágnyelven szólva, a hóvirág a remény és a tisztaság jelképe, bár egy-

re kevesebben ismerik ezt múlt századi kódot. Aki meg ismeri az csak az 
ifjú szerelmesek számára tartja fontosnak, holott az üzenet egykor min-
denkinek szólt. Valamikor még létezett egy veszpré-
mi Hóvirág énekegyüttes is, konkrétabban: 1977 és 
2012 között. Emlékezetes koncertet adtak a gimná-
ziumban úgy 28 éve, amikor az egész országban sőt 
Japántól–Lappföldig és Angliától az Egyesült Álla-
mokig csodálták őket.

Ilyen emlékek jutnak az ember eszébe hirtelen, 
amikor a világhálón vadászgatva vörösberényi versek 
bukkannak elő a félig-meddig feldolgozatlan káosz-
ból. A hóvirág címmel jelent meg Bódás János verse 
1928. február 15-én méghozzá Vörösberényben. Ki 
is volt ez a Bódás János? Nos, a protestáns költészet 
egyik legjelentősebb képviselője, aki 1904-ben született Tácon és 1987-
ben halálozott el Székesfehérváron. Pápai tanulmányok után segédlel-
készként került Vörösberénybe református lelkész több evangelizácós 
műve mellett rendszeresen írt verseket, amelyek gyűjteményes kiadása 
Mennyei szőlősgazda címmel jelent meg 1972-ben. Csupán két évig dol-
gozott Vörösberényben, mert utána Enyingen és Székesfehérváron szol-
gált, de egy verse itt íródott, nekünk hagyta, mintegy ránk bízta, hogy 
üzenete ne vesszen el. Reménykedjünk és vigyázzunk a hóvirágra!

Évnyitó teljesítménytúra Almádiban 
Az idei 2016-os XIII. Almádi Kupa és Balatonalmádi 11 tel-

jesítménytúrán 58 túrázó és 55 futó vett részt. Kicsit fázó-
san, de annál nagyobb lelkesedéssel indultak neki a túrázók a 
11 Km távnak, a hideg ellenére sok család kisgyerekekkel, ku-
tyákkal és az idősebb korosztály is szívesen tette meg a körtúrát. 
A futók 10.00 kor rajtoltak tömegrajtban, ők is 11 km-t tettek meg 
az ellenkező irányba, mint a túrázók. A rajt és cél a Pannónia Kul-
turális Központban volt Balatonalmádiban, itt a befutókat és a tú-
rázókat meleg tea és finom friss pozsonyi kifli várta.

Hitesné Gyuricz Márta Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE

Tündér-hegyi terepfutó és Balatoni 
Kék Tél teljesítménytúra

Nordic Walking túrák
A Nordic Walking számos dolog miatt egyre népszerűbb Magyar-

országon. Tehermentesíti az ízületeket, javítja az oxigénellátást, haj-
lékonyabbá tesz, stresszmentesít, oldja az izomfeszültséget, jót tesz 
az agynak, javítja az állóképességet, erősíti az izmokat. Az elmúlt 
egy évben több, mint negyven alkalommal vehettek részt az almádi 
Egészségfejlesztési Iroda túráin az érdeklődők, összesen több, mint 
ötszáz km-t tettek meg, alkalmanként akár ezer kcal-t is elégetve. 
A túrák Balatonalmádiból és a környező településekről indultak és 
igyekeztek feltérképezni a helyi turisztikai látványosságokat, az au-
tóval nehezen, vagy egyáltalán nem megközelíthető nevezetessége-
ket. Mindenki járt már ezeken a gyönyörű helyeken? Megye-hegy, 
Római villa helye, Romkúti-völgy, Hársas-völgy, Malom-völgy, Vö-
dör-völgy, Vár-hegy, Csere-hegyi kilátó, Remete- völgy, Remete for-
rás, Óvári messzelátó, Nagy Kő orra, Felső-hegy, Köcsi-tó? Környe-
zetünk, a Balaton- felvidék a világ legszebb tájai közé tartozik. A 
hegyek és a Balaton együttes látványa óriási energiával töltik fel az 
embert. Ráadásul a túra alatt a résztvevők a Nordic Walking tech-
nika elsajátításához segítséget, és a magasságuknak megfelelő bo-
tot is kapnak.

A túrán való részvétel ingyenes az EFI Iroda jóvoltából. A tava-
szi hónapokban hétvégi napokon 9 órai kezdéssel induló túrák pon-
tos időpontjai a www.efibalatonalmadi.hu oldalon találhatók.  T.E.

az üdvös megújulást jelzi. Így válik egyetemessé egy virág, egy vers, egy 
ház és az egyház. 

Teszi ezt egy segédlelkész akkor, amikor a Budapesti Büntető Törvény-
szék 7 éves börtönre ítéli az emigrációból frissen hazatérő Hatvany Lajos 

bárót, méghozzá nemzetgyalázás miatt. Teszi ezt ak-
kor, amikor bevezetik be a numerus clausust, azaz 
a népfajok és nemzetiségek gyermekeinek megfe-
lelő arányú továbbtanulásának biztosítását. És teszi 
ezt akkor, amikor a Népszövetség Tanácsa holland-
chilei-francia vegyes bizottságot küld ki a szentgott-
hárdi fegyvercsempészés kivizsgálására. Pécsett ek-
kor született Bucsy Balázs a legendás vitorlázóbaj-
nok, Balatonalmádiban viszont ebben az évben ál-
líttattak szobrot Kompolthy Tivadar, újságszerkesz-
tő, „a Balaton-part felvirágoztatásának lelkes mun-
kása” emlékére és ekkor épült a Liget kávéház is.

Mindezek talán föl sem vetődtek volna bennem, de megpillan-
tottam a világhálón egy gyönyörű hóvirág felvételt is, amelyet a 
vörösberényi református tiszteletes, Faust Gyula készített méghoz-
zá a nagytiszteletű dr. Kurucz György háza előtt. A tavasz első üze-
nete 2016-ban.

Valamikor, amikor a Hóvirág énekegyüttes itt járt nálunk, akkor a 
gimnázium ünnepélyes felavatására meghívtam a vörösberényi és almá-
di egyházi képviselőket is. Voltak ott persze más notabilitások, innen 
is, onnan is. Körülnézett dr. Kurucz György és Horváth József esperes, 
majd egyszerre fordultak hozzám: „ Te Sándor, nem lesz neked bajod 
abból, hogy mi is itt vagyunk?” „Nem” - mondtam és rögtön idéztem 
dédnagybátyám, Czuczor Gergely Riadó című verséből: „Az Isten is se-
gít, ki bír velünk?”. Mindketten ismerték a verset. Most én érzem köte-
lességemnek, hogy a Bódás János verset is minél több ember megismer-
hesse. Czuczor Sándor

A hóvirág
Ember, ki küzdesz tűzzel, vassal, vérrel 
s gyilkos hatalmak fészke a szived, 
förtelmeket teremsz : tüskét, bogáncsot 
s az angyalok közt szörnyű a hired, 
Ember, ki kérkedsz bölcs, nagy rendsze-
rekkel 
s elméd a végtelen titkába vág, 
hiába ész, hazugság véres átok, 
hiába önző, bűnös öncsalásod, 
bölcsebb nálad egy csöppnyi hóvirág. 

Nézd: mihelyt a föld öntudatra ébred, 
mihelyt a szíve egy kicsit meleg, 
mihelyt fölenged néma dermedése 
s megindulnak a csobbanó erek, 
— bár bensejében vulkánok vívódnak 
s lappangva kelnek gyilkoló csirák 
s bár millió tőr van húsába verve, 
mihelyt ébredni kezd, kihajt a lelke 
s a lelke: fehér, zsenge hóvirág. 

Nézd: bölcsőjében szendereg a gyermek: 
fehér párnákon hófehér csoda. 
Cirógató, szent, áldott napsugárként 
lebeg fölötte anyja mosolya. 
Már benn lappang a végzetes örökség, 
szivében szunnyad száz titok-világ, 
mégis, ha szeme ott csüng édesanyján, 
ártatlan lelke úgy nevet az ajkán, 
mint zsenge réten első hóvirág. 

Nézd: zeng a szív a forró ifjúságtól, 
dobzódva, mint ki napsugárt ivott. 
Aludt még eddig. Öntudatlan álmát 
szent hó takarta: ártatlan titok. 
S most lassan-lassan fosztanak a titkok, 
alattuk zsendül mámoros világ 
s a napfényben a szív első Szerelme 
már ott fehérlik félénken, remegve, 
mint tavaszban az első hóvirág. 

Nézd: szélmalmokkal küzködött a lélek 
s ömlött belőle szörnyű bűn-özön. 
Átkozta, hogyha terhes volt az élet, 
jéggel vonta be önzés és közöny. 
S mikor a bűnből öntudatra ébredt 
s fakadtak ajkán forró, bús imák, 
rikolthattak benn szörnyű bűnvetések: 
ahogy az Ur a halk imákra nézett, 
csak fölkiáltott: mennyi hóvirág!

Ember, ki küzdesz tűzzel, vassal, vérrel 
s gyilkos hatalmak fészke a szived, 
förtelmeket teremsz: tüskét bogáncsot 
s az angyalok közt szörnyű a hired, 
Ember! tanúlj az első hóvirágtól, 
mit lelkéből hajtott a nagy világ 
s olyan légy, mint a gyermek mosolygása, 
első szerelme, első imádsága, 
Ember! olyan légy, mint a hóvirág!

 Igen, ezeket írta Vörösberényben Bódás János 1928 febr. 15-én. Két-
évnyi segédlelkészi szorgoskodás mellett képes észrevenni a kis csodát: a 
kikeleti hóvirágot. Ez a hóvirág azonban Bódás János lírai soraiban a kora 
tavaszi jelképből átlényegül általános emberi értékmérővé, amely egyben 

Fotó: Kavalecz Gábor

Rajtra várva 

Túra után, vidáman

A terepfutás résztvevői 

Az idei évben sem lehet panaszunk az időjárásra, mivel a ver-
seny ideje alatt végig sütött a nap, pedig előtte és utána is esett az 
eső. A verseny védnökségét Keszey János Balatonalmádi polgármes-
tere, kérésünkre szívesen vállalta. A kissé esős idő ellenére 50 futó 
és 79 túrázó vett részt a Balatoni Kék Tél túrán és terepfutó verse-
nyen. Köszönjük mindenkinek a részvételt, reméljük mindenki szép 
és kellemes élményekkel gazdagodott a verseny által. A versenyt a 
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE szervezte.  Hites Viktor
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ötszáz km-t tettek meg, alkalmanként akár ezer kcal-t is elégetve. 
A túrák Balatonalmádiból és a környező településekről indultak és 
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tóval nehezen, vagy egyáltalán nem megközelíthető nevezetessége-
ket. Mindenki járt már ezeken a gyönyörű helyeken? Megye-hegy, 
Római villa helye, Romkúti-völgy, Hársas-völgy, Malom-völgy, Vö-
dör-völgy, Vár-hegy, Csere-hegyi kilátó, Remete- völgy, Remete for-
rás, Óvári messzelátó, Nagy Kő orra, Felső-hegy, Köcsi-tó? Környe-
zetünk, a Balaton- felvidék a világ legszebb tájai közé tartozik. A 
hegyek és a Balaton együttes látványa óriási energiával töltik fel az 
embert. Ráadásul a túra alatt a résztvevők a Nordic Walking tech-
nika elsajátításához segítséget, és a magasságuknak megfelelő bo-
tot is kapnak.
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bárót, méghozzá nemzetgyalázás miatt. Teszi ezt ak-
kor, amikor bevezetik be a numerus clausust, azaz 
a népfajok és nemzetiségek gyermekeinek megfe-
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Fotó: Kavalecz Gábor

Rajtra várva 

Túra után, vidáman

A terepfutás résztvevői 

Az idei évben sem lehet panaszunk az időjárásra, mivel a ver-
seny ideje alatt végig sütött a nap, pedig előtte és utána is esett az 
eső. A verseny védnökségét Keszey János Balatonalmádi polgármes-
tere, kérésünkre szívesen vállalta. A kissé esős idő ellenére 50 futó 
és 79 túrázó vett részt a Balatoni Kék Tél túrán és terepfutó verse-
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Egyszerű kakaós csiga
Bevallom, hogy eddig azt gondoltam, hogy kakaós csigát sütni 

nagyon nagy munka és macera, de tévedtem. A tésztát 5 perc alatt 
összegyúrtam, a kelesztési idő alatt összedobtam egy levest, így sü-
tés után készen volt az ebéd. Fontos elmondani, hogy tojás nélkü-
li édesség, és ha a tejet szójatejre cseréljük, akkor a tejfehérje aller-
giásoknak is kedveztünk. Ez a tojás nélküli kelt tészta nagyon há-
lás. Könnyű vele bánni, gyúrni és nyújtani. És gyakorlatilag bár-
mivel szépen tölthető, fahéj, kakaó, diókrém, sonka-sajt-újhagyma. 

Hozzávalók 12–14 csigához (a darabszám függ, hogy mekkorák-
ra vágjuk): 40 dkg liszt; 2,8 dl tej; 2 dkg élesztő; 2 evőkanál cukor; 
nagy csipet só; 5 dkg vaj; 1 evőkanál kakaóport; 2 evőkanál cukor

Elkészítés: A langyos tejben el kell keverni 2 evőkanál cukrot és 
az összemorzsolt élesztőt, kicsit felfuttatjuk, majd a liszttel és só-
val együtt tésztává dagasztjuk. 30 percre meleg helyre tesszük, hogy 
megkeljen. A megkelt tésztát még egyszer át kell gyúrni.

A tésztát ki kell nyújtani, minél vékonyabb, annál jobb. A vajat meg 

Emocionális gasztronómia az ízek nyelvén
Kocsis Bálint, mielőtt a köz-

elmúltban Balatonalmádiba 
költözött, mesterszakács-séf-
ként sok mindent elért. Ver-
senyeket nyert, Németország-
ban, Svájcban tanult, dolgo-
zott. A sikernek viszont ára 
volt. A túlhajszoltság kimerí-
tette a három gyerekes család-
apát, ráadásul a feszített mun-
ka már a család és az egészség 
rovására ment.

– Akkoriban száz kiló vol-
tam, napi két doboz cigarettát 

szívtam, legalább hat kávét ittam, és a végkimerülés határán jártam. 
Szó szerint belebetegedtem a hajtásba, ezért a radikális életmódváltás 
mellett döntöttem. Letettem a cigarettát és a kávét, elkezdtem sportol-
ni, három évig még húst sem fogyasztottam. Teljesen összeraktam ma-
gam, és sikeresen kigyógyultam a betegségből is. – meséli Bálint, aki rá-
nézésre talán hetvenöt kiló lehet, kicsattan az egészségtől, és érezni a be-
lőle sugárzó energiát.

– Ebben az időben született a CSIKOS ötlete? – Kérdezem, hiszen 
a prémiumkategóriás, néhány év alatt rendkívül ismertté vált lek-
vár megálmodójához jöttem riportot készíteni.

– Sokan csak ezt a terméket kötik hozzám, mert azzal vagyunk kint 
a piacon. De amivel én foglalkozom, az egy elég komplex, más jelle-
gű dolog. Szakácskönyveket adok ki, az egészségtudatos vonalon van-
nak különböző tema- tikus programjaim, 
tréningjeim, amikkel tudok segíteni azok-
nak az embereknek, akik akár fogyókú-
ra, betegség, vagy ele- ve a közérzetük mi-
att, változtatni akar- nak az életmódju-
kon. Azoknak aka- rok segíteni, akik el-
döntötték, hogy vál- toztatni fognak. Eh-
hez tudok hozzáten- ni, és bár ez egy más 
jellegű tevékenység, mégis leginkább ez 
áll közel hozzám. Ebben hiszek. 

– Értem. De ez ugyanúgy egész em-
bert igénylő feladat. Nem lesz megint 
túlhajszoltság a vége?

– Most már a vál- lalkozásomon dolgo-
zom, nem a vállalko- zásomban, és ez óri-
ási különbség. Szerencsés ember vagyok, mert úgy érzem, hogy nekem 
évek óta nincs munkahelyem, hiszen azt csinálom, amit szeretek, és 
amihez értek is. A hobbim a szakmám, hiszek a termékemben, hiszek 
a tudásomban, én ezt képviselem, így kommunikálok. A fűszerek és az 
ízek nyelvén beszélek, így teremtek értéket. 

A CSIKOS egyébként nem egy lekvár, csak nincs rá jobb kifejezés. 
Inkább nevezném egy új „szeretet nyelv”-nek, a tudatos étkezésbe be-
illeszthető íz élménynek, amit az emberek ajándékba választanak. Az 
érzelmeik kifejezésére használják úgy, mint amikor a nagymama kife-
jezi az érzelmeit az unokának a zserbóval, amit készít neki, vagy ami-
kor a feleség a kedvenc ételével várja haza a férjét.  Olyan, mint egy si-
mogatás. 

Az életmódváltáson gondolkozó olvasók a www.kocsibalint.
hu oldalról tudnak letölteni ingyenes videókat, valamint a 
Facebook „Kocsis Bálint Séf ” oldaláról meríthetnek ötleteket 
és recepteket, a kocsisbalint.blog.hu szintén tartogat érdekes-
ségeket.

Szolga Mária

V. Almádi Disznótor és Téltemető 
ALMÁDI ÚJSÁG 2016. március

Február utolsó hétvégéjén, szinte tavaszi időben zajlott a városi disznóvágás és a hagyományos téltemető mulatság. Képriportunkat 
Pászti György készítette

Fotó: Szebényi Éva

kell olvasztani és össze kell keverni a kakaóporral és a cukorral. A kaka-
ós keverékkel meg kell kenni a tésztát. A tésztát a lehető legszorosabban 
fel kell tekerni és 2 centis darabokra kell vágni. A csigákat sütőpapírral 
kibélelt tepsibe tesszük. 180 fokra előmelegített sütőben nagyjából 25 
perc alatt szép pirosra sütjük. Érdemese odafigyelni rá, nehogy elégjen. 
Jó étvágyat! Szebényi Éva sutisdobozom.cafeblog.hu

Adó 1%
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át! Támogassa Balatonalmádi civil 
szervezeteit! 
„Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány asz.: 18919879-1-19
Almádiért Közalapítvány asz.: 19262259-2-19
Balatonalmádi Herkules Sportegyesület asz.: 19263573-1-19.
Balatonalmádi Magyar-Angol Gimnázium És Kollégium Sport-
jáért asz.: 18937655-1-19 
Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 asz.: 18917798-1-19.
Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület asz.: 18914836-1-19
DLSB Alapítvány A Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziu-
mért asz.: 19266057-1-19 
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság asz.: 18936173-1-19
Honismereti és Városszépítő Kör (Veszprém Megyei Honismere-
ti Egyesület tagja) asz.: 19263157-1-19
Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért asz.: 
19383688-1-19
Felhívjuk azon civil szervezetek figyelmét, akik adószámukat sze-
retnék az Új Almádi Újságban megjelentetni, pontos adataikat 
küldjék el a már ismert e-mail címre: baujsag@gmail.com 
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Almádi a bauxitkutatás központja IV.
A kutatófúrásról 2.

Az első két hidrauli-
kus erőátvitelű fúróbe-
rendezés a Wirth Co. 
Erkelenz (NSZK) telep-
helyéről 1972-ben érke-
zett Balatonalmádiba, 
majd a bakonyoszlopi 
kutatási területen került 
sor az első fúrólyuk le-
mélyítésére. A fúrási sze-
mélyzet betanulása után 
kiugró teljesítmény re-
kordokat (1000 m/hó-
nap) ért el Simon József, 
Sperg Lajos és Slánitz 
József fúrómesterek ve-
zetésével. Az első gépe-
ket további 11 db B1A 
és 2 db kisebb teljesít-
ményű B0A típusú fú-
róberendezés beszerzése 

követte. Balatonalmádiban építették pótkocsira a B1A gépeket, a 
B0A típusúakat pedig önjáró lánctalpas alvázra. A gépüzem szakmai 
színvonalát és kapacitását dicséri, hogy a 80-as években – a gyártó 
cég engedélyével –, négy hidraulikus fúróberendezést gyártott a Ba-
uxitkutató Vállalat FG–1 típusjellel. A munka nagyságát jelzi, hogy 
a saját gyártású fúróberendezések mai beszerzési ára felszereltségtől 
függően mintegy 60–80 millió forint/darab. 

A 70-es évek elején megvalósított típusváltás helyességét bizo-
nyítja az a tény, hogy ezek a fúróberendezések ma is – 40 év után 
–, a legkorszerűbb típust képviselik, megfelelő felújítás és karban-
tartás mellett még most is üzemelnek. A vállalat felszámolásakor el-
adott fúróberendezéseink dolgoznak ma is a Rotaqua Kft., Szahara 
2000 Kft., OLVISZ Kft., Fugro Consulting Kft. vállalkozásoknál. 
Szakértői megbízásaim során találkoztam 2015 végén a Nr.126 gyá-
ri számú, üzemelő, kiválóan karbantartott B1A fúróberendezéssel, 
melyet Ertli Mihály gépészeti osztályvezetővel együtt vettünk át a 
gyártó cég telephelyén még 1976-ban.

A fúróberendezések terepi mozgatását nagy teljesítményű D–4–K, 
majd Zetor–151 összkerék meghajtású gumikerekes és DT–75 lánc-
talpas traktorok végezték. Extrém terepi körülmények közötti költöz-
tetésnél gyakran kellett a megsüllyedt, elakadt járműveket menteni. A 
költöztetést a traktorokra szerelt KCR daruk is segítették.

ALMÁDI ÚJSÁG 2016. március

Legyen életünk része az óvatosság!
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság bűnügyi állományának ösz-

szehangolt akciója során fogtak el egy besurranó párost. A megye 
több településén, általában a kora esti órákban megforduló pár, az 
otthontartózkodó lakók tudta nélkül besurrant a lakásba, és az elő-
szobában talált táskát, pénztárcát magához véve pillanatok alatt el-
tűnt. Ha szembe találták magukat az ott lakókkal, azonnal rögtö-
nöztek egy mesét, hogy például keresnek valakit, és segítséget, útba-
igazítást kérnek. Igazán nagy fogásuk akkor volt, ha a pénztárcában 
a bankkártya mellett egy cédulán megtalálták a PIN kódot is. Volt 
olyan eset, amikor mintegy 300 000 forinttól szabadították meg a 
számlatulajdonost. A kivilágított lakásban megfigyelhették az ott la-
kók mozgását, a nem zárt ajtó pedig valósággal kínálta a lehetőséget 
az előszobában, konyha asztalon elől hagyott értékek megszerzésére.

Ilyen párossal bármikor összefuthatunk! Lassan közeledik a tavasz. 
Bár még borús az idő, esik az eső, de hamarosan megkezdődhetnek a 
kerti munkák. Nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy 
akár a lakásban tevékenykedünk, akár a kertben, sokszor a ház mö-
gött foglaljuk el magunkat, az ajtó, a kertkapu mindig legyen zárva! A 
kulcs persze ne a „lábtörlő alatt” legyen! Ez a legfontosabb, hogy ne ér-
jen bennünket kellemetlen meglepetés, ha jól végzett munka után vesz-
szük észre, illetéktelen járt otthonunkban. Az utazó bűnelkövetők bár-
mikor megjelenhetnek környezetünkben, úgy a ritkán lakott utcákban, 
mint a többlakásos házakban. Ha észrevesszük, hogy gyanús idegen sé-
tálgat a környéken, azonnal értesíteni kell a rendőrséget, hogy az ille-
tő ellenőrzésével jelezzük, itt nincs helye rossz szándékú embereknek. 

Az egymásra figyelés mellett fontos az óvatosság, a saját vagyonunk, 
értékeink védelme. A besurranók mellett elsősorban a trükkös tol-
vajokra, csalókra gondolok. A trükkös tolvajok jól kitalált mesékkel 
igyekeznek bejutni az otthonunkba, ahol pillanatok alatt felmérik a 
terepet. Céljuk, hogy az ott lakó pénzt vegyen elő, majd a figyelmét 
elterelve eltulajdonítják azt és egyéb, könnyel elrejthető értékeit.

Ha tavasz, akkor ismét bolhapiac!
Örömmel adom hírül minden kedves érdekeltnek és új érdek-

lődőnek, hogy március 20-án reggel 6-tól délig tartjuk az idei első 
bolhapiacot a Baross Gábor utcai piac területén. Célunk a ren-
dezvénnyel továbbra is főleg az, hogy az otthonokban feleslegessé 
vált sok megunt, de még használható apróság, dísztárgy, használa-
ti tárgy, néhány kinőtt ruha gazdát cserélhessen, ezáltal újra haszno-
suljon, és ne a kukában kössön ki. Lehetőség van arra is, hogy a ki-
pakolt cikkek elé az „ingyen elvihető” feliratot kitegyük. A piac má-
sik, nem burkolt célja még a közösségteremtés és annak megtartása 
is: a városunkhoz erősen kötődő lakók, a nemrég ideköltözött pol-
gártársaink, a szabadidejüket Almádiban eltöltők, továbbá az itt át-
utazók érdekes sétát tehetnek a sokak számára „kincseket” érő hol-
mik kavalkádja között. Nézelődés közben össze lehet futni rég nem 
látott ismerősökkel, akikkel jókat lehet beszélgetni, ez a múlt év-
ben már szokássá vált a piactéren. Az árusokat arra kérjük, hogy ke-
reskedelmi mennyiségű készlet kipakolására ne kérjenek engedélyt. 
Alakítsuk ki, és őrizzük meg a későbbiekben is a piac kedves, szí-
nes, mindenki számára vonzó küllemét. Továbbá ajánlatos a befolyt 
összegekről egy kis egyszerű könyvelést vezetni, az adóhatóság felé 
így igazolható, hogy nem lépik át éves szinten az adómentes hatszá-
zezres limitet. ét. Valamennyi kérdésre, ami ehhez a rendezvényhez 
kapcsolódik, választ kaphatnak a 06 20 55 66 594-es számon, vagy 
a gymarta56@gmail.com elérhetőségen. Mindenkit szeretettel vá-
runk! Győri Miklósné 

Almádi emlékeim – Olvasói válaszok 
Az Új Almádi Újság februári számában megjelent Fülöpné Balázs 

Márta olvasónk írása Almádi Emlékeim címmel. Az írásra két má-
sik olvasónk is írásban reagált. 

Részlet Jusztinné Botár Éva leveléből: „Balásfalvi dr. Kiss Ernő a 
bugaci ménes birtok állatorvosa és törzskönyvezője volt. Almádi szék-
hellyel és plusz tíz község ellátásával (Csopaktól–Balatonvilágosig), ál-
lami állatorvosi feladatokkal bízták meg. Elgondolni is nehéz, hogy ezt 
télen-nyáron úttalan utakon egy 125 cm³- es Csepel motorkerékpárral 
teljesítette, feleségét ápolta, két leánygyermekét nevelte. Ez hatalmas fel-
adat volt, melyet maradéktalanul teljesített. Az állattartókkal szerény, 
közvetlen modora miatt kiváló kapcsolata volt, mindig képviselte az ál-
lattartók érdekeit. Szerették és tisztelték nem csak Almádiban, hanem 
a környékbeli településeken is. Jóindulatát bizonyítja az, hogy nyara-
lásra egy szobát biztosított az önök családjának, amire egyáltalán nem 
lett volna köteles! Biztos vagyok benne, hogy az önök nyaralóját nem 
ö választotta lakhelyül, hanem az akkori vezetők utalták ki részére. Ő 
ugyanúgy az akkori rendszer áldozata volt, mint önök.” 

Részlet N.-né Zombor Réka, balatonfűzfői olvasónk leveléből: 
„Dr. Kiss Ernő személyéhez méltatlannak és bántónak érzem a leírtakat. 
Őt munkahelye, a ménes birtok államosítása után Almádiba helyezték 
körzeti állatorvosnak. Szolgálati lakásként a szóban forgó házat jelölte ki 
számára a községi tanács. Akkoriban olyan rendszer működött az ország-
ban, hogy az állam elvette a nyaralót, a lakást, tulajdonosát kitelepítette, 
sok esetben mások lakásának egy szobájába összezsúfolva. Dr. Kiss Ernőt 
Almádiban és nagy körzetében sokan ismerték, tisztelték és szerették. Tu-
dom, hogy beköltözéskor meg akarta hagyni a tetőtéri szobákat a család-
nak nyaralásra, amit a tulajdonos nem fogadott el. Kedves Fülöpné Ba-
lázs Mártának kívánom, rossz emlékeit fedje el az a sok szép élmény, me-
lyeket megélhetett az elmúlt évtizedekben, a visszakapott kedves házban, 
és sokáig tudja élvezni még Almádi békességet adó varázsát.” 

Mindkét levelet teljes terjedelmében továbbítottuk a vitaindító 
cikk szerzőjének. Az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága ezennel 
lezártnak tekinti a vitát. 

A kapacitásnöveléshez szükséges komplex fejlesztés – a fúróbe-
rendezések cseréjén és a személyzet betanításán kívül – a magfúrá-
si technológia korszerűsítését, a világszínvonalhoz történő felzárkó-
zást is igényelte. Ez a feladat első lépcsőben a keményfém betétes 
koronák helyett a gyémántkoronák alkalmazását jelentette. Az első 
hazai gyémántkoronás kísérletek 1961-ben kezdődtek (OFKFV 
Recsk), a Bauxitkutató Vállalatnál pedig az 1967–68-as években. 
A bauxitkutatási területeken, különösen a repedezett, karsztoso-
dott dolomit fúrásánál ütésre ellenálló, szívósabb gyémántszemek 
(Brazíliában bányászott carbon minőségű) alkalmazásával a megfe-
lelő korona profil meghatározása volt a fő feladat. Ebben nagyon jó 

partnerre találtunk a német COMDRILL és az angol SMITH gyé-
mántkoronát szállító, ill. gyártó cégekben. A felhasznált gyémánt-
koronákról hazai viszonylatban egyedülálló részletes nyilvántartás, 
értékelés, elemzés készült a műszaki osztályon. 

A magfúrási technológia fejlesztésének következő lépését a gyé-
mántkoronás magfúrás legkorszerűbb változatának a köteles minta-
vevőnek az alkalmazása jelentette. Az első köteles mintavevőt 1973-
ban vásároltuk a kanadai Longyear cégtől, használata rövid időn 
belül általánossá vált. A köteles mintavevőnél a fúrómag felszínre 
emeléséhez nem szükséges a fúrólyukban lévő fúrócsöveket kiépí-
teni, hanem csak a fúrómagot tartó belső csövet (tokot) kell drót-
kötéllel felhúzni. A fúrómag kivétele után a belső cső saját súlyánál 
fogva visszatér a fúrólyuk talpra, a helyére. A köteles mintavevő for-
radalmasította a magfúrási technológiát, még nagyon hosszú ideig 
a legkorszerűbb 
és leggyorsabb 
magfúró szer-
szám marad az 
egész világon.

A Wirth fú-
róberendezé-
sekkel és a kö-
teles mintave-
vő technoló-
giával mélyí-
tett legmélyebb 
fúrás 610 m 
(Gyepüka ján 
község mellett). 
Az alkalmazott korszerű fúrási eszközökről, fúrókoronákról töb-
bet megtudhat a vállalat emlékkiállításán szeptember 3–10. között. 
Helyszíne: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár. A cikksorozat az egyéb fúrási tevékenység ismertetésével folyta-
tódik. Szakály Áron okl. olajmérnök

B1A fúrógép Nyirád mellett

Költözés

Gyémánt- és keményfémbetétes fúrókoronák

B1A fúrógép a nyirádi erdőben

A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki sze-
ret jó üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon jónak tűnik, nagyot 
nyerhetünk vele, mindig gyanút kell fogni! Abban mindig van va-
lami trükk, mert nem ajánlana üzletet az illető, ha neki nem volna 
benne haszna. A házalók, bemutatók, telefonos ajánlatok által kí-
nált termék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag hasz-
nálhatatlan, lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha az érte el-
kért összeget is figyelembe vesszük. Tanácsom, hogy mindig olyan 
helyen vásároljanak, ahova esetleges reklamációval vissza tudnak 
menni, ahol szabályos számlát kapnak a megvásárolt termékről. 

A minőség és a biztonság megéri az árát, hogy ne a rendőrségen 
kelljen találkoznunk önökkel, mint bűncselekmények áldozataival!

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Almádi a bauxitkutatás központja IV.
A kutatófúrásról 2.

Az első két hidrauli-
kus erőátvitelű fúróbe-
rendezés a Wirth Co. 
Erkelenz (NSZK) telep-
helyéről 1972-ben érke-
zett Balatonalmádiba, 
majd a bakonyoszlopi 
kutatási területen került 
sor az első fúrólyuk le-
mélyítésére. A fúrási sze-
mélyzet betanulása után 
kiugró teljesítmény re-
kordokat (1000 m/hó-
nap) ért el Simon József, 
Sperg Lajos és Slánitz 
József fúrómesterek ve-
zetésével. Az első gépe-
ket további 11 db B1A 
és 2 db kisebb teljesít-
ményű B0A típusú fú-
róberendezés beszerzése 

követte. Balatonalmádiban építették pótkocsira a B1A gépeket, a 
B0A típusúakat pedig önjáró lánctalpas alvázra. A gépüzem szakmai 
színvonalát és kapacitását dicséri, hogy a 80-as években – a gyártó 
cég engedélyével –, négy hidraulikus fúróberendezést gyártott a Ba-
uxitkutató Vállalat FG–1 típusjellel. A munka nagyságát jelzi, hogy 
a saját gyártású fúróberendezések mai beszerzési ára felszereltségtől 
függően mintegy 60–80 millió forint/darab. 

A 70-es évek elején megvalósított típusváltás helyességét bizo-
nyítja az a tény, hogy ezek a fúróberendezések ma is – 40 év után 
–, a legkorszerűbb típust képviselik, megfelelő felújítás és karban-
tartás mellett még most is üzemelnek. A vállalat felszámolásakor el-
adott fúróberendezéseink dolgoznak ma is a Rotaqua Kft., Szahara 
2000 Kft., OLVISZ Kft., Fugro Consulting Kft. vállalkozásoknál. 
Szakértői megbízásaim során találkoztam 2015 végén a Nr.126 gyá-
ri számú, üzemelő, kiválóan karbantartott B1A fúróberendezéssel, 
melyet Ertli Mihály gépészeti osztályvezetővel együtt vettünk át a 
gyártó cég telephelyén még 1976-ban.

A fúróberendezések terepi mozgatását nagy teljesítményű D–4–K, 
majd Zetor–151 összkerék meghajtású gumikerekes és DT–75 lánc-
talpas traktorok végezték. Extrém terepi körülmények közötti költöz-
tetésnél gyakran kellett a megsüllyedt, elakadt járműveket menteni. A 
költöztetést a traktorokra szerelt KCR daruk is segítették.

ALMÁDI ÚJSÁG 2016. március

Legyen életünk része az óvatosság!
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság bűnügyi állományának ösz-

szehangolt akciója során fogtak el egy besurranó párost. A megye 
több településén, általában a kora esti órákban megforduló pár, az 
otthontartózkodó lakók tudta nélkül besurrant a lakásba, és az elő-
szobában talált táskát, pénztárcát magához véve pillanatok alatt el-
tűnt. Ha szembe találták magukat az ott lakókkal, azonnal rögtö-
nöztek egy mesét, hogy például keresnek valakit, és segítséget, útba-
igazítást kérnek. Igazán nagy fogásuk akkor volt, ha a pénztárcában 
a bankkártya mellett egy cédulán megtalálták a PIN kódot is. Volt 
olyan eset, amikor mintegy 300 000 forinttól szabadították meg a 
számlatulajdonost. A kivilágított lakásban megfigyelhették az ott la-
kók mozgását, a nem zárt ajtó pedig valósággal kínálta a lehetőséget 
az előszobában, konyha asztalon elől hagyott értékek megszerzésére.

Ilyen párossal bármikor összefuthatunk! Lassan közeledik a tavasz. 
Bár még borús az idő, esik az eső, de hamarosan megkezdődhetnek a 
kerti munkák. Nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy 
akár a lakásban tevékenykedünk, akár a kertben, sokszor a ház mö-
gött foglaljuk el magunkat, az ajtó, a kertkapu mindig legyen zárva! A 
kulcs persze ne a „lábtörlő alatt” legyen! Ez a legfontosabb, hogy ne ér-
jen bennünket kellemetlen meglepetés, ha jól végzett munka után vesz-
szük észre, illetéktelen járt otthonunkban. Az utazó bűnelkövetők bár-
mikor megjelenhetnek környezetünkben, úgy a ritkán lakott utcákban, 
mint a többlakásos házakban. Ha észrevesszük, hogy gyanús idegen sé-
tálgat a környéken, azonnal értesíteni kell a rendőrséget, hogy az ille-
tő ellenőrzésével jelezzük, itt nincs helye rossz szándékú embereknek. 

Az egymásra figyelés mellett fontos az óvatosság, a saját vagyonunk, 
értékeink védelme. A besurranók mellett elsősorban a trükkös tol-
vajokra, csalókra gondolok. A trükkös tolvajok jól kitalált mesékkel 
igyekeznek bejutni az otthonunkba, ahol pillanatok alatt felmérik a 
terepet. Céljuk, hogy az ott lakó pénzt vegyen elő, majd a figyelmét 
elterelve eltulajdonítják azt és egyéb, könnyel elrejthető értékeit.

Ha tavasz, akkor ismét bolhapiac!
Örömmel adom hírül minden kedves érdekeltnek és új érdek-

lődőnek, hogy március 20-án reggel 6-tól délig tartjuk az idei első 
bolhapiacot a Baross Gábor utcai piac területén. Célunk a ren-
dezvénnyel továbbra is főleg az, hogy az otthonokban feleslegessé 
vált sok megunt, de még használható apróság, dísztárgy, használa-
ti tárgy, néhány kinőtt ruha gazdát cserélhessen, ezáltal újra haszno-
suljon, és ne a kukában kössön ki. Lehetőség van arra is, hogy a ki-
pakolt cikkek elé az „ingyen elvihető” feliratot kitegyük. A piac má-
sik, nem burkolt célja még a közösségteremtés és annak megtartása 
is: a városunkhoz erősen kötődő lakók, a nemrég ideköltözött pol-
gártársaink, a szabadidejüket Almádiban eltöltők, továbbá az itt át-
utazók érdekes sétát tehetnek a sokak számára „kincseket” érő hol-
mik kavalkádja között. Nézelődés közben össze lehet futni rég nem 
látott ismerősökkel, akikkel jókat lehet beszélgetni, ez a múlt év-
ben már szokássá vált a piactéren. Az árusokat arra kérjük, hogy ke-
reskedelmi mennyiségű készlet kipakolására ne kérjenek engedélyt. 
Alakítsuk ki, és őrizzük meg a későbbiekben is a piac kedves, szí-
nes, mindenki számára vonzó küllemét. Továbbá ajánlatos a befolyt 
összegekről egy kis egyszerű könyvelést vezetni, az adóhatóság felé 
így igazolható, hogy nem lépik át éves szinten az adómentes hatszá-
zezres limitet. ét. Valamennyi kérdésre, ami ehhez a rendezvényhez 
kapcsolódik, választ kaphatnak a 06 20 55 66 594-es számon, vagy 
a gymarta56@gmail.com elérhetőségen. Mindenkit szeretettel vá-
runk! Győri Miklósné 

Almádi emlékeim – Olvasói válaszok 
Az Új Almádi Újság februári számában megjelent Fülöpné Balázs 

Márta olvasónk írása Almádi Emlékeim címmel. Az írásra két má-
sik olvasónk is írásban reagált. 

Részlet Jusztinné Botár Éva leveléből: „Balásfalvi dr. Kiss Ernő a 
bugaci ménes birtok állatorvosa és törzskönyvezője volt. Almádi szék-
hellyel és plusz tíz község ellátásával (Csopaktól–Balatonvilágosig), ál-
lami állatorvosi feladatokkal bízták meg. Elgondolni is nehéz, hogy ezt 
télen-nyáron úttalan utakon egy 125 cm³- es Csepel motorkerékpárral 
teljesítette, feleségét ápolta, két leánygyermekét nevelte. Ez hatalmas fel-
adat volt, melyet maradéktalanul teljesített. Az állattartókkal szerény, 
közvetlen modora miatt kiváló kapcsolata volt, mindig képviselte az ál-
lattartók érdekeit. Szerették és tisztelték nem csak Almádiban, hanem 
a környékbeli településeken is. Jóindulatát bizonyítja az, hogy nyara-
lásra egy szobát biztosított az önök családjának, amire egyáltalán nem 
lett volna köteles! Biztos vagyok benne, hogy az önök nyaralóját nem 
ö választotta lakhelyül, hanem az akkori vezetők utalták ki részére. Ő 
ugyanúgy az akkori rendszer áldozata volt, mint önök.” 

Részlet N.-né Zombor Réka, balatonfűzfői olvasónk leveléből: 
„Dr. Kiss Ernő személyéhez méltatlannak és bántónak érzem a leírtakat. 
Őt munkahelye, a ménes birtok államosítása után Almádiba helyezték 
körzeti állatorvosnak. Szolgálati lakásként a szóban forgó házat jelölte ki 
számára a községi tanács. Akkoriban olyan rendszer működött az ország-
ban, hogy az állam elvette a nyaralót, a lakást, tulajdonosát kitelepítette, 
sok esetben mások lakásának egy szobájába összezsúfolva. Dr. Kiss Ernőt 
Almádiban és nagy körzetében sokan ismerték, tisztelték és szerették. Tu-
dom, hogy beköltözéskor meg akarta hagyni a tetőtéri szobákat a család-
nak nyaralásra, amit a tulajdonos nem fogadott el. Kedves Fülöpné Ba-
lázs Mártának kívánom, rossz emlékeit fedje el az a sok szép élmény, me-
lyeket megélhetett az elmúlt évtizedekben, a visszakapott kedves házban, 
és sokáig tudja élvezni még Almádi békességet adó varázsát.” 

Mindkét levelet teljes terjedelmében továbbítottuk a vitaindító 
cikk szerzőjének. Az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága ezennel 
lezártnak tekinti a vitát. 

A kapacitásnöveléshez szükséges komplex fejlesztés – a fúróbe-
rendezések cseréjén és a személyzet betanításán kívül – a magfúrá-
si technológia korszerűsítését, a világszínvonalhoz történő felzárkó-
zást is igényelte. Ez a feladat első lépcsőben a keményfém betétes 
koronák helyett a gyémántkoronák alkalmazását jelentette. Az első 
hazai gyémántkoronás kísérletek 1961-ben kezdődtek (OFKFV 
Recsk), a Bauxitkutató Vállalatnál pedig az 1967–68-as években. 
A bauxitkutatási területeken, különösen a repedezett, karsztoso-
dott dolomit fúrásánál ütésre ellenálló, szívósabb gyémántszemek 
(Brazíliában bányászott carbon minőségű) alkalmazásával a megfe-
lelő korona profil meghatározása volt a fő feladat. Ebben nagyon jó 

partnerre találtunk a német COMDRILL és az angol SMITH gyé-
mántkoronát szállító, ill. gyártó cégekben. A felhasznált gyémánt-
koronákról hazai viszonylatban egyedülálló részletes nyilvántartás, 
értékelés, elemzés készült a műszaki osztályon. 

A magfúrási technológia fejlesztésének következő lépését a gyé-
mántkoronás magfúrás legkorszerűbb változatának a köteles minta-
vevőnek az alkalmazása jelentette. Az első köteles mintavevőt 1973-
ban vásároltuk a kanadai Longyear cégtől, használata rövid időn 
belül általánossá vált. A köteles mintavevőnél a fúrómag felszínre 
emeléséhez nem szükséges a fúrólyukban lévő fúrócsöveket kiépí-
teni, hanem csak a fúrómagot tartó belső csövet (tokot) kell drót-
kötéllel felhúzni. A fúrómag kivétele után a belső cső saját súlyánál 
fogva visszatér a fúrólyuk talpra, a helyére. A köteles mintavevő for-
radalmasította a magfúrási technológiát, még nagyon hosszú ideig 
a legkorszerűbb 
és leggyorsabb 
magfúró szer-
szám marad az 
egész világon.

A Wirth fú-
róberendezé-
sekkel és a kö-
teles mintave-
vő technoló-
giával mélyí-
tett legmélyebb 
fúrás 610 m 
(Gyepüka ján 
község mellett). 
Az alkalmazott korszerű fúrási eszközökről, fúrókoronákról töb-
bet megtudhat a vállalat emlékkiállításán szeptember 3–10. között. 
Helyszíne: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár. A cikksorozat az egyéb fúrási tevékenység ismertetésével folyta-
tódik. Szakály Áron okl. olajmérnök

B1A fúrógép Nyirád mellett

Költözés

Gyémánt- és keményfémbetétes fúrókoronák

B1A fúrógép a nyirádi erdőben

A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki sze-
ret jó üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon jónak tűnik, nagyot 
nyerhetünk vele, mindig gyanút kell fogni! Abban mindig van va-
lami trükk, mert nem ajánlana üzletet az illető, ha neki nem volna 
benne haszna. A házalók, bemutatók, telefonos ajánlatok által kí-
nált termék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag hasz-
nálhatatlan, lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha az érte el-
kért összeget is figyelembe vesszük. Tanácsom, hogy mindig olyan 
helyen vásároljanak, ahova esetleges reklamációval vissza tudnak 
menni, ahol szabályos számlát kapnak a megvásárolt termékről. 

A minőség és a biztonság megéri az árát, hogy ne a rendőrségen 
kelljen találkoznunk önökkel, mint bűncselekmények áldozataival!

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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ALMÁDI ÚJSÁG 2016. március

Februári időjárás – 100 évvel ezelőtt 
Megjelent a Természettudományi Közlöny 1916. április 1.- ápri-

lis 15. számában (647-648. füzet, p. 274-275.) 
„Magyarország időjárása 1916. febráruis havában. A páratlan enyhe-

ség, mely az idei tél két első hónapját emlékezetessé tette, februáriusban 
érezhetően megcsappant. A rendes állapothoz képest azonban a februáris 
így is még enyhének bizonyult, noha eltérése korántsem olyan nagyfokú, 
mint az eőző két hónapé, mikor az eltérés az országos átlag szerint 5-6 
fokot ért el. Az alábbi adatokból ugyanis láthatjuk, hogy ebben a hónap-
ban az eltérés kb. egy fokra becsülhető. Innen érthető, hogy az idei tél leg-
hidegebb hónapja a februárius volt, jóllehet az viszonylagos értelemben 
szintén enyhének minősíthető. Egybe vonva mind a három hónapot, az 
egész tél hőmérsékleti mérlege rendkívüli többlettel végződik. 

A hőmérséklet menetében két ízben volt huzamosabb, bár mérséklet fagy 
tapasztalható; először a hónap első hetében, borus ködös időben, csekély hő-
ingadozás mellett, és másodszor 20-23.-a között viharos szelek után bekö-
vetkezett száraz időben. Ezt a két fagyos periódust kivéve, a hőmérséklet 
mindig rendes értékén fölül volt, főképpen 15.-e körül és a hónap végén. A 
hőmérsékleti maximumok egyébként majdnem akkorák voltak, mint átlag 
más esztendőkben, a minimumok azonban a rendesnél jóval gyengébbek és 
például az Alföldön a -10 fokon innen maradtak. Érdemes az említésre az 
a tény, hogy a legkeményebb hideg még a tél beállta előtt, november végén 
következett be. A terminusleolvasások szélsőségei: 

Település max. hőm. °C nap min. hőm. °C nap
Liptóújvár  7.3 4 -18.4 22
Selmeczbánya  5.4 6 -11.4 23
Ógyalla  9.9 2 -7.3 22
Herény  10.8 28 -11.2 12
Csáktornya  12.2 28 -8.0 13
Szeged  10.4 28.29 -6.6 23
Budapest  9.1 15,29 -5.4 22
Turkeve  9.7 29 -8.3 23
Ungvár  8.4 29 -13.4 3
Kolozsvár  7.9 10 -11.2 23,34

A csapadék mennyisége, az egész országot szemügyre véve, elég bő-
ségesnek mondható, és mivel februárius nálunk csapadékban úgyis a 
legszegényebb hónap, az átlagos viszonyokhoz képest többnyire fölösleg 
mutatkozik. Ettől eltérően csak helyenkint tapasztalható némi hiány is. 
Rendkívüli eltérésen azonban egyik irányban sincsenek. A lecsapódások 
elég gyakoriak voltak (a csapadékos napok száma 10 körül ingadozik) 
még pedig a sík vidéken jobbára eső vagy havas eső, a hegyvidéken in-
kább hó formájában. 

A felhőzet a kellőnél több jutott ennek a hónapnak. Az ország köze-
pén a borultság tekintélyes volt, a felhőzet havi átlagban a szemhatár-
nak valamivel több, mint 7 tizedét borította. Erdélyben azonban de-
rültebb volt az idő (a felhőzet 6 tizednél is kisebb).” BL 

Arctorna
Egyszer mindenki megöregszik. Legtöbben próbálnak ellene tenni, 

hogy az idő múlásával testük és arcuk hanyatlása ne legyen olyan mere-
deken lefelé ívelő. Magától értetődő dolog, hogy a test izmait rendszeres 
edzéssel, tornával fitten lehet tartani, de ki gondolná, hogy ez az arcunk-
ra is éppúgy igaz lehet? Nos, igen! Sőt nem is egyféle módszer létezik erre.

Bojtor Márta az Arcvonal Arctorna megalkotója, olyan technikát 
dolgozott ki, amellyel eredményesen tudjuk a húszas évek végén, 
megelőzésként elkezdve, arcunk feszességét sokáig megtartani; vi-
rágzó korunkban (40 és 50 között) az arc szerzett hibáit, renyhesé-
geit korrigálni; és még hervadás előtt, az arc kontúrjainak visszaállí-
tását elérni úgy, hogy azt saját izommal töltjük fel.

Hogyan is képzeljük el az arctornát? 
Ez nem egyszerű grimaszolás reggelenként, tíz percig a tükör előtt. 

Annál komolyabban, alaposabban, és ami nagyon fontos, szakszerű-
en összeállított, tréner által irányított mozgássorozat. Az arc határterhe-
léssel történő izomépítése, nagyfokú izommunkája, ezért a gazdájuktól 
összpontosítást, nagyfokú kitartást, fegyelmet és figyelmet kíván.

Hatékony, természetes, vegyi anyagoktól mentes arcfiatalítás, 
többnyire szerzett hibák, asszimetria korrigálása – és nem csak nők-
nek! Természetesen mindennek ára van. Ebben az esetben szükség 
van heti kétszer 1 órára, kitartó munkára és türelemre, de megéri!

A kezdők mintegy 8–10 alkalom alatt tanulják meg az egyes 
arctájak (ajak, bajusz-áll körüli terület, homlok, arc oldalsó része, 
nyak-toka, szem, orca) megmozdítását, irányba tolását síkban és 
térben valamint az adott területek egymástól való függetlenítését. 
Emellett az arc bőrének kézzel való letakarását, hogy ne mélyítsék el 
a már meglévő barázdákat és újabbakat se szerezzenek.

A haladók a megtanult alapokkal végzik az arctornát hatvan percen ke-
resztül, fekve, amelyhez az órai anyagot a tréner állítja össze és folyama-
tosan kontrollálja a résztvevőket. A várható eredmény: a mimikai rán-
cok feltelnek, feszesedik a toka,az állcsont íve, a megereszkedett arcizmok 
megemelkednek, a kiürült szemgödör, a száj körüli és bajuszráncok izom-
mal telnek ki, a lefelé görbülő szájzugok felfelé kunkorodnak, megemel-
kedik a szemöldök, így örömmel tudjuk újra kifesteni a szemhéjunkat!

Mindez az arc és életkor függvényében leghamarabb, már há-
rom–öt hónap múlva észrevehető, amit a környezet fog először visz-
szajelezni - legnagyobb büszkeségünkre.

Az igazi eredmény azonban, azt gondolom, mégis csak az, ha saját 
magunk vagyunk elégedettek a tükörben látottakkal. Mindez pozi-
tívan befolyásolja a hangulatunkat, amelyből a közvetlen környezet 
is profitál. A korunkat pedig, bármennyi legyen is az ember, méltó-
sággal tudjuk viselni! Kerekes Anita

Köszönet
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében köszönetet mondok 
mindazoknak – klubtagoknak és nem klubtagoknak –, akik rész-
vételükkel, tombolatárgyak, italok, sütemények felajánlásával és 
egyéb módon segítették, támogatták jótékonysági rendezvé-
nyeinket. Külön köszönöm Veszeli Lajos festőművész úrnak a fel-
ajánlott akvarelljét, Holányi Júlianna művésznőnek a grafikáját, 
továbbá a Ramada, a Görög étterem, a budatavai Jó Barátok Hal-
sütöde, a Határ csárda, a Horváth ABC, a berényi Gazdabolt, Fes-
tékbolt, a Máltai Szeretetszolgálat, az Almádi Kósa Marketing Kft, 
György Patika, Optimum Gyógyszertár és még sokan mások tá-
mogatását. A rendezvények teljes bevételét a klub nyugdíjasai-
nak kirándulásaira, továbbá művészeti csoportjainak – a Boros-
tyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport – működé-
sére fordítjuk. Lencse Sándor a klub elnöke

Városgondnokság hirdetményei 
Piac- és vásárfelügyelő – temetőgondnok személye megválto-
zott! Géczy Krisztina, elérhetősége: 06 20 805 6816

***
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. Érdeklőd-
ni: Balatonalmádi Városgondnokság 06 88 542 561

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

NYARALÓGONDOZÓ
www.nyaralogondozo.hu

- karbantartás
- takarítás
- kertrendezés
- ügyintézés, 
- gondnoki feladatok ellátása

Almádi Gondozlak Bt.
Balatonalmádi, Arany János u. 7.
Tel.: 06 20 9469 688

Balatonalmádi, Rákóczi utca 37.
Telefon 30/9384-453

Őstermelői kolbász, 
szalámi kapható. 

Kolbász-, szalonna-, 
húsfüstölést 

vállalok.

A balatonalmádi Nereus Park Hotel 

SZAKÁCSOT, FŐZŐNŐT, KONYHALÁNYT ÉS SZOBAASSZONYT 
keres szezonális munkára. Jelentkezni az info@nereus.hu e-mail címen lehet. 

Fotó: Pászti György
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Februári időjárás – 100 évvel ezelőtt 
Megjelent a Természettudományi Közlöny 1916. április 1.- ápri-

lis 15. számában (647-648. füzet, p. 274-275.) 
„Magyarország időjárása 1916. febráruis havában. A páratlan enyhe-

ség, mely az idei tél két első hónapját emlékezetessé tette, februáriusban 
érezhetően megcsappant. A rendes állapothoz képest azonban a februáris 
így is még enyhének bizonyult, noha eltérése korántsem olyan nagyfokú, 
mint az eőző két hónapé, mikor az eltérés az országos átlag szerint 5-6 
fokot ért el. Az alábbi adatokból ugyanis láthatjuk, hogy ebben a hónap-
ban az eltérés kb. egy fokra becsülhető. Innen érthető, hogy az idei tél leg-
hidegebb hónapja a februárius volt, jóllehet az viszonylagos értelemben 
szintén enyhének minősíthető. Egybe vonva mind a három hónapot, az 
egész tél hőmérsékleti mérlege rendkívüli többlettel végződik. 

A hőmérséklet menetében két ízben volt huzamosabb, bár mérséklet fagy 
tapasztalható; először a hónap első hetében, borus ködös időben, csekély hő-
ingadozás mellett, és másodszor 20-23.-a között viharos szelek után bekö-
vetkezett száraz időben. Ezt a két fagyos periódust kivéve, a hőmérséklet 
mindig rendes értékén fölül volt, főképpen 15.-e körül és a hónap végén. A 
hőmérsékleti maximumok egyébként majdnem akkorák voltak, mint átlag 
más esztendőkben, a minimumok azonban a rendesnél jóval gyengébbek és 
például az Alföldön a -10 fokon innen maradtak. Érdemes az említésre az 
a tény, hogy a legkeményebb hideg még a tél beállta előtt, november végén 
következett be. A terminusleolvasások szélsőségei: 

Település max. hőm. °C nap min. hőm. °C nap
Liptóújvár  7.3 4 -18.4 22
Selmeczbánya  5.4 6 -11.4 23
Ógyalla  9.9 2 -7.3 22
Herény  10.8 28 -11.2 12
Csáktornya  12.2 28 -8.0 13
Szeged  10.4 28.29 -6.6 23
Budapest  9.1 15,29 -5.4 22
Turkeve  9.7 29 -8.3 23
Ungvár  8.4 29 -13.4 3
Kolozsvár  7.9 10 -11.2 23,34

A csapadék mennyisége, az egész országot szemügyre véve, elég bő-
ségesnek mondható, és mivel februárius nálunk csapadékban úgyis a 
legszegényebb hónap, az átlagos viszonyokhoz képest többnyire fölösleg 
mutatkozik. Ettől eltérően csak helyenkint tapasztalható némi hiány is. 
Rendkívüli eltérésen azonban egyik irányban sincsenek. A lecsapódások 
elég gyakoriak voltak (a csapadékos napok száma 10 körül ingadozik) 
még pedig a sík vidéken jobbára eső vagy havas eső, a hegyvidéken in-
kább hó formájában. 

A felhőzet a kellőnél több jutott ennek a hónapnak. Az ország köze-
pén a borultság tekintélyes volt, a felhőzet havi átlagban a szemhatár-
nak valamivel több, mint 7 tizedét borította. Erdélyben azonban de-
rültebb volt az idő (a felhőzet 6 tizednél is kisebb).” BL 

Arctorna
Egyszer mindenki megöregszik. Legtöbben próbálnak ellene tenni, 

hogy az idő múlásával testük és arcuk hanyatlása ne legyen olyan mere-
deken lefelé ívelő. Magától értetődő dolog, hogy a test izmait rendszeres 
edzéssel, tornával fitten lehet tartani, de ki gondolná, hogy ez az arcunk-
ra is éppúgy igaz lehet? Nos, igen! Sőt nem is egyféle módszer létezik erre.

Bojtor Márta az Arcvonal Arctorna megalkotója, olyan technikát 
dolgozott ki, amellyel eredményesen tudjuk a húszas évek végén, 
megelőzésként elkezdve, arcunk feszességét sokáig megtartani; vi-
rágzó korunkban (40 és 50 között) az arc szerzett hibáit, renyhesé-
geit korrigálni; és még hervadás előtt, az arc kontúrjainak visszaállí-
tását elérni úgy, hogy azt saját izommal töltjük fel.

Hogyan is képzeljük el az arctornát? 
Ez nem egyszerű grimaszolás reggelenként, tíz percig a tükör előtt. 

Annál komolyabban, alaposabban, és ami nagyon fontos, szakszerű-
en összeállított, tréner által irányított mozgássorozat. Az arc határterhe-
léssel történő izomépítése, nagyfokú izommunkája, ezért a gazdájuktól 
összpontosítást, nagyfokú kitartást, fegyelmet és figyelmet kíván.

Hatékony, természetes, vegyi anyagoktól mentes arcfiatalítás, 
többnyire szerzett hibák, asszimetria korrigálása – és nem csak nők-
nek! Természetesen mindennek ára van. Ebben az esetben szükség 
van heti kétszer 1 órára, kitartó munkára és türelemre, de megéri!

A kezdők mintegy 8–10 alkalom alatt tanulják meg az egyes 
arctájak (ajak, bajusz-áll körüli terület, homlok, arc oldalsó része, 
nyak-toka, szem, orca) megmozdítását, irányba tolását síkban és 
térben valamint az adott területek egymástól való függetlenítését. 
Emellett az arc bőrének kézzel való letakarását, hogy ne mélyítsék el 
a már meglévő barázdákat és újabbakat se szerezzenek.

A haladók a megtanult alapokkal végzik az arctornát hatvan percen ke-
resztül, fekve, amelyhez az órai anyagot a tréner állítja össze és folyama-
tosan kontrollálja a résztvevőket. A várható eredmény: a mimikai rán-
cok feltelnek, feszesedik a toka,az állcsont íve, a megereszkedett arcizmok 
megemelkednek, a kiürült szemgödör, a száj körüli és bajuszráncok izom-
mal telnek ki, a lefelé görbülő szájzugok felfelé kunkorodnak, megemel-
kedik a szemöldök, így örömmel tudjuk újra kifesteni a szemhéjunkat!

Mindez az arc és életkor függvényében leghamarabb, már há-
rom–öt hónap múlva észrevehető, amit a környezet fog először visz-
szajelezni - legnagyobb büszkeségünkre.

Az igazi eredmény azonban, azt gondolom, mégis csak az, ha saját 
magunk vagyunk elégedettek a tükörben látottakkal. Mindez pozi-
tívan befolyásolja a hangulatunkat, amelyből a közvetlen környezet 
is profitál. A korunkat pedig, bármennyi legyen is az ember, méltó-
sággal tudjuk viselni! Kerekes Anita

Köszönet
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében köszönetet mondok 
mindazoknak – klubtagoknak és nem klubtagoknak –, akik rész-
vételükkel, tombolatárgyak, italok, sütemények felajánlásával és 
egyéb módon segítették, támogatták jótékonysági rendezvé-
nyeinket. Külön köszönöm Veszeli Lajos festőművész úrnak a fel-
ajánlott akvarelljét, Holányi Júlianna művésznőnek a grafikáját, 
továbbá a Ramada, a Görög étterem, a budatavai Jó Barátok Hal-
sütöde, a Határ csárda, a Horváth ABC, a berényi Gazdabolt, Fes-
tékbolt, a Máltai Szeretetszolgálat, az Almádi Kósa Marketing Kft, 
György Patika, Optimum Gyógyszertár és még sokan mások tá-
mogatását. A rendezvények teljes bevételét a klub nyugdíjasai-
nak kirándulásaira, továbbá művészeti csoportjainak – a Boros-
tyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport – működé-
sére fordítjuk. Lencse Sándor a klub elnöke

Városgondnokság hirdetményei 
Piac- és vásárfelügyelő – temetőgondnok személye megválto-
zott! Géczy Krisztina, elérhetősége: 06 20 805 6816

***
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. Érdeklőd-
ni: Balatonalmádi Városgondnokság 06 88 542 561

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

NYARALÓGONDOZÓ
www.nyaralogondozo.hu

- karbantartás
- takarítás
- kertrendezés
- ügyintézés, 
- gondnoki feladatok ellátása

Almádi Gondozlak Bt.
Balatonalmádi, Arany János u. 7.
Tel.: 06 20 9469 688

Balatonalmádi, Rákóczi utca 37.
Telefon 30/9384-453

Őstermelői kolbász, 
szalámi kapható. 

Kolbász-, szalonna-, 
húsfüstölést 

vállalok.

A balatonalmádi Nereus Park Hotel 

SZAKÁCSOT, FŐZŐNŐT, KONYHALÁNYT ÉS SZOBAASSZONYT 
keres szezonális munkára. Jelentkezni az info@nereus.hu e-mail címen lehet. 

Fotó: Pászti György



Húsvét? 
Nagyi Kamrája! 
Balatonalmádi, Baross G. u. 63.

Finomság, ínyencség, édesség, 
nyalánkság.

Jó sör, bor, pálinka.
Kitűnő kávék, szendvicsek.

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig 9–13, 15–18-ig

Szombaton 8–13-ig
Vasárnap 9–12-ig

 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

Sebestyén 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. 03. 21. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 03. 24. 16.00 óra

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

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

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

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u
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Épített kisemlékek, szobrok
Városunkban, a mai Szent Erzsébet liget területén az 

1900-as évek elején kezdődött meg a köztéri emlékmű-
vek, szobrok felállítása.

Petőfi Sándor mellszobra (címlapon)
A szobor a Szent Erzsébet liget kikötő felőli részén 

található. Bronz mellszobor, talapzata permi vörös ho-
mokkő. Az Almádi Kör (közadakozásból) állította. Izsó 
Miklós szobrászművész munkája, a talapzatot Somadari 
Károly kőfaragómester készítette. Avatás: 1902. július 
31., második helyén: 1994. március 15.

Kossuth Lajos mellszobra (címlapon)
A Szent Erzsébet liget keleti részében, a Liget Kávé-

zó mellett találjuk. Holló Barnabás szobrász munkája.
A Vasárnapi Újság fényképes tudósítással számolt be 

az 1903. augusztus 23-án lezajlott avatásáról. Több or-
szággyűlési képviselő mellett Kossuth Ferenc is részt vett 
az ünnepségen. Az ünnepi szónok Eötvös Károly volt.

1. Véghely Dezső emlékpad 
Vörös homokkőből faragott emlékpad, amely Véghely 

Dezső munkásságának adózik tisztelettel a Szent Erzsé-
bet ligetben.

Véghely Dezső történettudós Veszprém vármegye alis-
pánja volt, ő kezdeményezte a park létrehozását.

Az emlékpad obeliszkjén látható Véghely port-
ré Bődy Henrik szobrászművész alkotása. 1914. au-
gusztus 9-én avatták.

2. II. Rákóczi Ferenc mellszobra 
A szobor vörös homokkő talapzaton álló bronz-

alkotás. Holló Barnabás szobrászművész munkája. 
1913–20 között avatták.

3. Kompolthy Tivadar emlékmű
1928. szeptember 2-án avatták fel a Remete patak 

mellett található emlékművet. Kompolthy Tivadar új-
ságíró-nyomdatulajdonos a Balaton kultusz lelkes híve 
volt, és Balatonalmádi település életében jelentős szere-
pet játszott.

Az emlékmű anyaga vörös homokkő bronz plakettel, 
amelyet Csiszár Gyula szobrászművész készített.

4. Irredenta örökmécses 
A Sóhajok hídja mellett álló vörös homokkőből épí-

tett emlékmű, 1928. augusztus 5-én avatták. Az örök-
mécses eredeti állapotában maradt fenn, az eredeti táb-
lára – ami ma is látható rajta –, 1948-ban új emléktáblát 
helyeztek el, a „Magyar! Emlékezz nemzetünk szabadsá-
gáért 1848–1849 években küzdő dicső nagyjainkra.” Így 
az 1848–49-es hősök emlékművének átkeresztelve men-
tették meg az utókornak. A rendszerváltás után a fedő-
tábla eltávolításra került, s ma újra eredeti felirata látható. BA

LA
T

O
N

A
LM

Á
D

I V
Á

RO
S 

LA
PJ

A
 A

z 
új

sá
g 

in
te

rn
et

es
 v

ál
to

za
ta

: w
w

w.
al

m
ad

ie
rt

.h
u 

Almádi 
Értéktár

2016
Új
ALMÁDI ÚJSÁG

március
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4.

Az emlékműveket fotózta: Pászti György

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak! 
Kibontották összegöngyölt
Zászlaját az igazságnak. 
Minden szavuk égzengés volt, 
Végigdörgött hazánk felett... 
Koporsói mély álmából
Fölkeltette a nemzetet.

Pósa Lajos
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