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Györgyi Dénes Általános Iskola
Almádi első iskolája az 1904-ben megnyitott, az Almádi község ál-

tal épített 2 tantermes Állami Elemi Népiskola volt az Óvári utcában. 
1928-ban az ötezer elemi iskola programjának keretében kibővítették. 
Az iskola első tanítója Rónai Károly.

1919 nyarán Horváth Jánost (Váth János) nevezték ki az iskola új 
igazgató-tanítójává. Ebben az évben az almádi elemi népiskolában 2 
tanító tanította a gyerekeket, egymást váltották délelőtt és délután. Az 
összevont osztályokban 70–80 gyermek tanult.

Ekkor még október elején indult Almádiban is az oktatás a felsőbb 
osztályok számára. A szülők az őszi, főleg a szüreti munkába bevonták 
gyerekeiket.

Váth János korán, 51 évesen búcsúzott a pedagóguspályától 1939-ben.
Az 1945. március 21-jei bombatámadás következtében elpusztult az 

iskola, csupán az igazgatói lakás része maradt meg. A tanítás ezt kö-
vetően ugyancsak az Óvári utcában található Borus és Mikec villák-
ban folyt. Az 1946-47. tanévben Schmidt Ernő, az 1947-48 évben 
Mihályfi Ernő igazgató-tanító oktatott.

Schmidt Ernő igazgató Györgyi Dénes építésszel szorgalmazta egy 
új iskola építését.

1947. július 1-jén a nemzetgyűlés elfogadta az 1947. XVII. tc-et a 
hároméves tervről. Ebben az oktatásügy mennyiségi fejlesztése is he-
lyet kapott. Itt lehetőség nyílt jelentős állami támogatással egy új „ál-
lami iskola” megépítésére. A tervezést 1946-ban Györgyi Dénes mű-
építész végezte és 1947. november 20-án megtörtént az új iskola alap-
kőletétele. Az alapkőletételnél jelen volt Ortutay Gyula vallás és köz-
oktatási miniszter.

A megépült 8 tantermes iskolában a tanítás 1949. októberében kez-
dődött. Az iskola megbízott igazgatója Rácz Elemér az 1948–49-es és 
az 1949–50-es tanévben.

Bár az iskola nem egészen 2 év alatt felépült, de bizonyos apróbb utó-
munkálatok miatt az épületet csak 1949. októberében foglalhatták el a 
gyerekek. A háború után az országban elsőként épült tanintézet az „Ál-
lami Általános Iskola Balatonalmádi” nevet kapta. Az impozáns épület 
földszintjén az előcsarnok, a díszterem, konyha, személyzeti és gondnoki 
lakás kapott helyet. Az előcsarnokban a következő feliratot helyezték el:

„Készült 1848-1949 években a magyar szabadságharc százéves évfor-
dulójának emlékalkotásaként”.

Az első emeletre igazgatói lakás, nevelői szoba igazgatói irodával, 
nagyterem és két tanterem, szertár, a másodikra 7 tanterem és két szer-
tár került. 8 osztállyal, napközivel és óvodával működött az intéz-
mény Rácz Elemér igazgatása mellett, ahol külön fiú és leány osztá-
lyok voltak. A felszereltség természetesen még hiányos volt. 1950-ben a 
Káptalanfüreden összevont 4 alsó osztállyal működő iskola a Balaton-
almádi Általános Iskola fennhatósága alá került, fiókiskolaként műkö-
dött. Vörösberényben csak alsó tagozatosokat tanító iskola működött. 
A felső tagozatosok gyalog jártak le az Óvári útra, majd ezt követően 
néhány éven keresztül a felépült új iskolába.

Az első teljes tanév az 1950–51-es év volt, az akkor igazgató Kecs-
keméti Tibor. A gyerekek részt vettek az iskola parkosításában, terep-
rendezésben.

Az 1953–54-es tanévben készült el a támfal és a felső sziklakert.
1949–1966 között Állami Általános Iskola,1966–1990 között 1. sz. 

Állami Általános Iskola néven szerepelt.
1990. október 12-án tartották az intézmény névadó ünnepségét. 

Az iskola a tervezőjének, Györgyi Dénesnek a nevét vette fel és azóta 
Györgyi Dénes Általános Iskola néven működik.

2010-ben készült el a régen várt tornaterem, ezzel egy időben az is-
kola teljes belső felújítása és a nyílászárók cseréje is megtörtént, új is-
kolabútorok és korszerű oktatástechnikai eszközök kerültek a megújult 
tantermekbe.

Almádi Értéktár 2016
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Az alapkőletétel 1947-ben

Györgyi Dénes tervrajza

Györgyi Dénes tervrajza

Az Iskola az 1960-as években

Az épülő tornaterem 2010-ben

Fekti Vera: Tavaszi zápor Káptalanfüreden

Kányádi Sándor: Április hónapja

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.

Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.
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Tavasznyitó koncert művészei: Káplán György, Oszti Éva és Ihász 
Irén (a zongoránál)

Az április 1-jei koncert közreműködő művészei

Hattyú bál lesz Almádiban
Ahogy korábban ígértük, újabb és újabb információkkal szolgá-

lunk önöknek itt, az újság hasábjain egy régi-új almádi hagyomány 
felelevenítésével kapcsolatban. 

Idén nyáron ismét megrendezzük a város idénynyitó eseményét, a 
Hattyú bált. Az esemény időpontja – melyet már most érdemes be-
írni a naptárba –, 2016. június 18. szombat 19 óra. A helyszín ter-
mészetesen a Pannónia Kulturális Központ nagyterme és természe-
tesen nem maradnak el a jól ismert kísérőrendezvények sem, mint 
pl. a jelmezes felvonulás és a városház téri bevezető program. 

Nagy öröm számunkra, hogy a jótékony céllal megrendezendő 
eseményt már most sokan támogatják. Fővédnöki felkérésünket 
azonnal elfogadta térségünk országgyűlési képviselője, dr. Kontrát 
Károly és a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Polgárdy Imre is, 
aki nem mellesleg Balatonalmádiban él. 
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Óvodai hírek  11. oldal 
Almádi néptáncos gyerekek sikerei  11. oldal 
Almádi programajánló  12. oldal 
Fejlesztés előtt a Balaton Játékpont 13. oldal 
Hölgyekről és művészekről Vörösberényben 14. oldal 
22 éve segítenek – rendületlenül! 15. oldal 
Epres csoki torta – sütés nélkül  16. oldal 
Harmónia dalban és lélekben  17. oldal 
Bor és sütemény – a minőség szolgálatában  17. oldal 
Balatonalmádi Sportegyesület hírei 18. oldal
Shotokan Karate Nemzetközi Verseny 18. oldal
Sporthorgász Egyesület versenyei 18. oldal 
Almádi a bauxitkutatás központja V. 19. oldal 
Kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok 20. oldal 
Hirdetések 21–23. oldal 
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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. május 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. június 10-
én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
Az 1. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület 1894-ben épült, az építtetője ismeretlen, aki 
1919-ben eladta az épületet Albrecht nevezetű veszprémi lakos-
nak, majd Albrechték az 1920-as évek első felében eladták a mai 
Mikszáth Kálmán úti épületet. 
2. A felvétel Albrechték birtoklása idején készülhetett, mivel a le-
közölt fotót a leszármazottak biztosították a HÉV kör részére, azaz 
az 1920-as évek első felében. 
3. Sajnos az épület eredeti architektúrája teljesen megváltoztat-
va látható az épület homlokzatát illetően. 
A helyes megfejtést Rajnai Kálmánné közölte. Gratulálunk a Hon-
ismereti és Városszépítő Kör nevében.  Kovács István elnök

Egy bál attól jó, hogy jó a zene és finom a vacsora. A Hattyú 
bálra nagyszerű művészek fogadták el a meghívásunkat és kiváló 
ételek gondoskodnak majd a legkülönlegesebb gasztronómiai igé-
nyek kielégítéséről. Az elegáns és ízletes menüt a Bakonygaszt Zrt. 
Zóna Étterme készíti majd el. A zenét pedig az ország egyik legki-
válóbb szalonzenekara, a budapesti Sunny Dance Band szolgáltatja. 
A fővárosi együttesnek van almádi kötődése is, hiszen közvetítőjük 
gyermekként sok időt töltött Almádiban, így nagy öröm számuk-
ra, hogy e szép hagyomány felélesztésében ők is részt vállalhatnak. 

Bízunk abban, hogy önök is legalább annyira várják már a június 
közepi időpontot, mint mi. De addig még sok munka vár ránk, hi-
szen azt szeretnénk, hogy a Hattyú bál a legjobb bál legyen. Hama-
rosan beszámolunk a további részletekről is, hiszen egyedi dekoráci-
óval és különleges produkciókkal készülünk majd az est folyamán! 

Ne feledjék tehát, június 18-án újra Hattyú bál Almádiban! Sze-
retettel várjuk önöket!  Almádiért Közalapítvány kuratóriuma

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

Horgászversenyek
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület versenyei: 
Tavaszi verseny 2016. május 21. (esőnap május 22.), helyszíne a 
Négyméteres
Csónakos verseny és családi nap 2016. augusztus 27. (esőnap au-
gusztus 28.) helyszíne a Horgásztanya
Ragadozós verseny időpontjára 2016. október 8. (esőnap októ-
ber 9.) helyszíne a Horgásztanya
Gyermek foglalkozások rendje 2016.
2016. március 19-étől 2016. május 21-ig minden szombaton 9. 
30 perces kezdéssel kerülnek megrendezésre a Horgásztanyán.
A foglalkozások első felében elméleti, míg a második felében 
gyakorlati foglalkozások lesznek, azokat a 2016. május 21-i ver-
seny zárja a Négyméteresen.
A legügyesebb gyerekek a foglalkozásokon horgászfelszerelést 
kapnak és a legügyesebb gyermekek részére az egyesület hor-
gászengedélyt vásárol.

Két nagysikerű koncertet szervezett a tavasz folyamán Ihász Irén 
művésztanár, az Almádiért Közalapítvány kuratóriumának tagja. 
Az eseményeken fellépő művészek mindkét alkalommal tiszteletdíj 
nélkül léptek fel és a belépőjegyekből összegyűlt bevételt a szervezők 
és résztvevők a Hattyú bál támogatására ajánlották fel. 

A Tavasznyitó Koncerten sanzonok és örökzöld dallamok hangzot-
tak el, Ihász Irén művésztanár és Káplán György énekművész előadá-
sában, de felléptek a szervező Ihász Irén tanítványai is. Molnár Bá-
lint és Bokros Bálint zongorán játszottak, a sokoldalú és tehetséges 
devecseri kislány, Dávid Eszter pedig népdalokat énekelt, verset és 
prózát is szavalt. A koncert fővédnöke Oszti Éva, a budapesti Weiner 
Leó Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanára négykezest ját-
szott Ihász Irénnel, ízelítőt adva következő, közös koncertjükből. 

Zongora Bolondéria Mizéria címet kapta a következő koncert, 
ahol a humor és a művészet kapta a főszerepet. Vendégművész-
ként felléptek Gazdag Tibor, énekes színművész, aki a rímhányó 
Romhányi klasszikusaival szórakoztatta a közönséget. Oszti Éva és 
Ihász Irén művésztanárok csodálatos négykezes zongorajátékkukkal 
bűvölték el a résztvevőket. A bolondos hangverseny fővédnöke dr. 
Dávid Gyula képviselő volt. 

Dudás Zsolt, az Almádiért Közalapítvány kuratóriumának elnö-
ke mindkét esemény köszöntőjében méltatta a fellépő művészeket 
és megköszönte támogatásukat. Elmondta azt is, hogy Balatonal-
mádi régi-új szezonnyitó eseményét, a Hattyú bált június 18-án, 
szombaton tartják a Pannóniában.  JVE 

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György
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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. május 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. június 10-
én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
Az 1. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület 1894-ben épült, az építtetője ismeretlen, aki 
1919-ben eladta az épületet Albrecht nevezetű veszprémi lakos-
nak, majd Albrechték az 1920-as évek első felében eladták a mai 
Mikszáth Kálmán úti épületet. 
2. A felvétel Albrechték birtoklása idején készülhetett, mivel a le-
közölt fotót a leszármazottak biztosították a HÉV kör részére, azaz 
az 1920-as évek első felében. 
3. Sajnos az épület eredeti architektúrája teljesen megváltoztat-
va látható az épület homlokzatát illetően. 
A helyes megfejtést Rajnai Kálmánné közölte. Gratulálunk a Hon-
ismereti és Városszépítő Kör nevében.  Kovács István elnök

Egy bál attól jó, hogy jó a zene és finom a vacsora. A Hattyú 
bálra nagyszerű művészek fogadták el a meghívásunkat és kiváló 
ételek gondoskodnak majd a legkülönlegesebb gasztronómiai igé-
nyek kielégítéséről. Az elegáns és ízletes menüt a Bakonygaszt Zrt. 
Zóna Étterme készíti majd el. A zenét pedig az ország egyik legki-
válóbb szalonzenekara, a budapesti Sunny Dance Band szolgáltatja. 
A fővárosi együttesnek van almádi kötődése is, hiszen közvetítőjük 
gyermekként sok időt töltött Almádiban, így nagy öröm számuk-
ra, hogy e szép hagyomány felélesztésében ők is részt vállalhatnak. 

Bízunk abban, hogy önök is legalább annyira várják már a június 
közepi időpontot, mint mi. De addig még sok munka vár ránk, hi-
szen azt szeretnénk, hogy a Hattyú bál a legjobb bál legyen. Hama-
rosan beszámolunk a további részletekről is, hiszen egyedi dekoráci-
óval és különleges produkciókkal készülünk majd az est folyamán! 

Ne feledjék tehát, június 18-án újra Hattyú bál Almádiban! Sze-
retettel várjuk önöket!  Almádiért Közalapítvány kuratóriuma

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

Horgászversenyek
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület versenyei: 
Tavaszi verseny 2016. május 21. (esőnap május 22.), helyszíne a 
Négyméteres
Csónakos verseny és családi nap 2016. augusztus 27. (esőnap au-
gusztus 28.) helyszíne a Horgásztanya
Ragadozós verseny időpontjára 2016. október 8. (esőnap októ-
ber 9.) helyszíne a Horgásztanya
Gyermek foglalkozások rendje 2016.
2016. március 19-étől 2016. május 21-ig minden szombaton 9. 
30 perces kezdéssel kerülnek megrendezésre a Horgásztanyán.
A foglalkozások első felében elméleti, míg a második felében 
gyakorlati foglalkozások lesznek, azokat a 2016. május 21-i ver-
seny zárja a Négyméteresen.
A legügyesebb gyerekek a foglalkozásokon horgászfelszerelést 
kapnak és a legügyesebb gyermekek részére az egyesület hor-
gászengedélyt vásárol.

Két nagysikerű koncertet szervezett a tavasz folyamán Ihász Irén 
művésztanár, az Almádiért Közalapítvány kuratóriumának tagja. 
Az eseményeken fellépő művészek mindkét alkalommal tiszteletdíj 
nélkül léptek fel és a belépőjegyekből összegyűlt bevételt a szervezők 
és résztvevők a Hattyú bál támogatására ajánlották fel. 

A Tavasznyitó Koncerten sanzonok és örökzöld dallamok hangzot-
tak el, Ihász Irén művésztanár és Káplán György énekművész előadá-
sában, de felléptek a szervező Ihász Irén tanítványai is. Molnár Bá-
lint és Bokros Bálint zongorán játszottak, a sokoldalú és tehetséges 
devecseri kislány, Dávid Eszter pedig népdalokat énekelt, verset és 
prózát is szavalt. A koncert fővédnöke Oszti Éva, a budapesti Weiner 
Leó Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanára négykezest ját-
szott Ihász Irénnel, ízelítőt adva következő, közös koncertjükből. 

Zongora Bolondéria Mizéria címet kapta a következő koncert, 
ahol a humor és a művészet kapta a főszerepet. Vendégművész-
ként felléptek Gazdag Tibor, énekes színművész, aki a rímhányó 
Romhányi klasszikusaival szórakoztatta a közönséget. Oszti Éva és 
Ihász Irén művésztanárok csodálatos négykezes zongorajátékkukkal 
bűvölték el a résztvevőket. A bolondos hangverseny fővédnöke dr. 
Dávid Gyula képviselő volt. 

Dudás Zsolt, az Almádiért Közalapítvány kuratóriumának elnö-
ke mindkét esemény köszöntőjében méltatta a fellépő művészeket 
és megköszönte támogatásukat. Elmondta azt is, hogy Balatonal-
mádi régi-új szezonnyitó eseményét, a Hattyú bált június 18-án, 
szombaton tartják a Pannóniában.  JVE 

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság 2015 májusában információs rovatot indí-
tott önöknek. Íme, az áprilisi képes hírcsokrunk. Célunk változat-
lan: pontosabban, hitelesebben értesíteni olvasóinkat az önkor-
mányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a közös 
önkormányzati hivatal munkájáról. 

Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben szü-
net nélkül folytatódnak a megkezdett fejlesztések, melyekkel az 
itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javí-
tását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közte-
rületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgál-
ják) az Új Almádi Újság e páros oldalain, illetve a város honlap-
ján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, most is szükségünk van az önök visszajelzé-
seire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormány-
zata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@
balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Sajtószabadság Díjas Zatkalik András
Zatkalik András újságíró márciusban Petőfi Sándor Sajtószabad-

ság Díjat vehetett át a Magyar Újságírók Közössége elnökétől. Gra-
tulálunk a 40 éve pályán lévő, 12 kötetet jegyző, az Új Almádi Új-
ságban is publikáló szakembernek.

Ülésezett a képviselő-testület
A testület három, kiemelt fontosságú pályázat benyújtásáról dön-

tött március végi ülésén (aktív sportos strandélet infrastrukturális 
fejlesztése a Wesselényi strandon, balatonalmádi-vörösberényi Séd 
mederrendezése, Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút fej-
lesztése). A témáról részletesebben az Új EU-s pályázatok benyújtá-
sa című tájékoztatóban olvashatnak. 

A képviselő-testület 2015 novemberében a rendelkezésére álló in-
formációk alapján elvi támogatását adta az „Aqua Regnum Hun-
gary” projekt megvalósítására. A határozat meghozatala óta eltelt 
időben a projektgazda nem szolgáltatott olyan információt, amely-
ből azt a következtetést lehetne levonni, hogy a háttérben szakmai 
munka folyik a projektötlet által felvetett alapvető fontosságú kér-
dések megoldására, illetve a projektötlet realizálhatóságára, ezért a 
képviselő-testület úgy döntött korábbi határozatát visszavonja.

Módosult a piac és vásár működési rendtartása. Az alkalmi vásár-
tér árusítóhelyeinek területén a piac és vásártér állandó nyitvatar-
tási idejében használtcikk árusításra is lehetőséget biztosít az üze-
meltető a piac állandó nyitvatartási rendje szerint (szerda, szom-
bat 06.00–14.00 óra között). Használtcikk-piac és vásár megtartá-
sára pedig minden hónap utolsó vasárnapja 06.00–14.00 óra közöt-
ti időszak biztosított. 

A 2015. évi turisztikai szezonról készült tájékoztatóból kiderül, 
hogy Balatonalmádiban az adóügyi osztály adatai alapján az adó-
köteles vendégéjszakák száma 9,8%-kal növekedett, és több év után 
ismét meghaladta a 120 ezret. Az adómentes vendégéjszakák száma 

15%-kal csökkent, ezért összességében a vendégéjszakák száma 1%-
os növekedést mutat. Az időjárás a Balatonnál rendkívül meleg, szá-
raz volt, ugyanakkor sok vihar jellemezte. Az önkormányzati stran-
dokon 39%-kal több belépőjegyet értékesítettek, mint előző évben. 

Az önkormányzat megállapította a 2016. évi strandjegy-árakat, 
melyek az előző évihez képest nem változtak. Az OTP Mobil ál-
tal kifejlesztett és üzemeltetett Simple online jegyvásárlási rendszer-
hez való csatlakozásról a képviselő-testület a következő ülésén dönt. 

A testület 750 ezer Ft összegű támogatási kérelem benyújtásá-
ról döntött a Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. által ki-
írt 2016. évi „Testvér-települési programok és együttműködések” 
című pályázatra.

Balogh Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke beszámolt az egyesület 
2015. évi tevékenységéről, miszerint a polgárőrök 988 alkalommal vol-
tak szolgálatban, köztük iskolai helyszínen, a nyaraló övezetben, teme-
tőknél, standoknál, szórakozóhelyek környékén, kerékpárversenyen és 
a városi rendezvényeken egyaránt. Az egyesület használatába került egy 
új Suzuki SX4 típusú gépkocsit, melyet az Országos Polgárőr Egyesület 
elnöke adott át. Az Önkormányzat az egyesület leköszönő elnökének, 
Hansági Endrének, hosszú időn át kifejtett fáradságos munkájáért elis-
merését fejezte ki 2015-ben 75. születésnapja alkalmából. 

A Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális In-
tézményének beszámolójából megtudtuk, hogy 2015-ben Balaton-
almádiból 4 főt helyeztek el az intézmény átmeneti szálláshelyén. A 
szolgálat heti rendszerességgel járta be a város területét, és látta el az 
utcán élő, illetve veszélyeztetett klienseket. Legtöbbször ruhanemű-
vel, élelmiszerrel, vény nélkül kapható gyógyszerekkel, meleg taka-
róval, forró teával és tisztálkodási szerekkel látták el őket.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat beszerzései-
re vonatkozó 2016. évi összesített közbeszerzési tervét, bérleti díja-
kat állapított meg, döntött önkormányzati tulajdonban lévő laká-
sok bérleti ügyében, valamint jóváhagyta Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Induló projektek
A vörösberényi Templom tér felújítása

A közelmúltban megkezdődött a park rendezése, a kialaku-
ló zöldterületre padokat és kandelábert helyeznek ki; és megújul a 
buszmegálló is. A környék lakói és nyaralói április végével vehetik 
birtokba a területet. 

Ismételt pályázati lehetőség irodahelyiségekre
Eredménytelennek nyilvánította, és új pályázat kiírásáról döntött 

a képviselő-testület a Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. szám alatti te-
lephelyen lévő irodaépület emeletén található, összesen 144,7 m2 
alapterületű irodahelyiségek bérbeadására kiírt nyílt, egyfordulós 
pályázati eljárást. Az ok – tájékoztatta lapunkat Lisztesné Biermann 
Mária vagyonkezelő –, nem érkeztek pályázati ajánlatok. 

Most újabb lehetőség nyílik ugyanerre az irodacsoportra. Pályáz-
ni legkésőbb 2016. június 8-án, szerda délelőtt 10 óráig lehetséges. 
Az érdeklődők a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen 
pedig ügyfélfogadási időben, a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Településfejlesztési osztályán jelentkezhetnek. 

Megújul a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár lépcsője
A hónap közepére fejeződnek be a munkálatok a PKKK-ban. En-

nek során a képünkön látható lépcső is megújul. A bejutás az épü-
letbe addig is biztosított.

Biztonságosabb, kényelmesebb, esztétikusabb…

Ma még így néz ki, pár hét múlva rá sem lehet ismerni

Új EU-s pályázatok benyújtása
A 2016. év elején sorozatosan jelennek meg az EU-pályázati ki-

írások, melyekből önkormányzatunk részére is több pályázati lehe-
tőség kínálkozik a Terület– és Településfejlesztési Operatív Program 
keretein belül. Fejlesztési célként turizmusfejlesztésre, környezetvé-
delemre, közlekedésfejlesztésre, foglalkoztatás- és életminőség javí-
tásra, vidékfejlesztésre nyílik pályázati forrás. A már februárban – a 
vörösberényi orvosi rendelők megújítására – benyújtott pályázatun-
kon felül további három új projektről döntött a képviselő-testület 
2016. március 31-i ülésén.

A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés” című pályázati felhívás a térségi szintű és kisléptékű tu-
risztikai fejlesztések támogatása, a helyi gazdaság élénkítése és a fog-
lalkoztatás növelése érdekében jelent meg. Az aktív turizmushoz 
kapcsolódó fejlesztési célhoz történő kapcsolódás keretében önkor-
mányzatunk a Wesselényi strand aktív sportos strandélete infrast-
rukturális feltételeinek megteremtését tűzte ki célul. Az elkészült 
engedélyezési tervek alapján öt új létesítmény megépítését tervez-
zük a strand nyugati oldalán:

Palánkkal körülvett multifunkciós homokos sportpálya kerített 
mérete 25x35 m, melyen belül a játéktér mérete 22x32 m. A pá-
lya egyik oldalán két padsoros lelátó készül, kiszolgálására egy szer-
tár faépület is létesül.

Csúszda élménytorony, mely három csúszdaelemet (turbó-, 
kamikáze- és családi csúszda) foglal magába. A legfelső szint indí-
tó magassága 15 m. 

Parti bár a jelenlegi szivattyúgépház alapjaira épül, a hajó alak-
ját formáló trópusi fából készült terasz építmény benyúlik a Bala-
ton fölé.

Új, akadálymentesített, napenergiát hasznosító vizes blokk, mely 
a szomszédos horgászterület felől is megközelíthető lesz, s így szol-
gálja a horgászok igényeit is. 

240 m2-es vízi színpad (úszó sziget) a főbejárattal szemközt a Ba-
laton vízfelületén, amely gyermek animációs, vízi aerobik és napo-
zó funkciók mellett színházi előadások, hangversenyek megrende-
zésére is alkalmas lesz.

Az építmények becsült kivitelezési költsége nettó 156,5 M Ft, 
melyhez a projekt előkészítési és megvalósítási költségei és a köte-
lező marketing tevékenység további nettó 26,4 M Ft előirányzatot 
igényel. Összesen a nettó 182,9 M Ft elszámolható költségű fej-
lesztéshez 150,1 M Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhe-
tő, 32,8 M Ft saját forrás pénzügyi fedezetét a 2016. és a 2017. évi 
költségvetés felhalmozási kiadásai között megosztva biztosította a 
Képviselő-testület. Az új létesítmények a pályázat nyertessége esetén 
2017 nyarán már fokozatosan használatba vehetők, az utolsó üzem-
be helyezés 2017. augusztus végén várható.

A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
című pályázati felhívás keretében többek közt a belterületet ve-
szélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztéseire nyí-
lik lehetőség. A balatonalmádi, vörösberényi Séd mederrendezé-
se régóta megoldásra váró feladat az önkormányzat számára, mert 
a rendezetlen meder károkat okoz a szomszédos ingatlanokban és 
időnként elöntéssel fenyeget. A vízfolyás a Malomvölgyben ered, 
befogadója a Balaton, a teljes hossza 2806 m. Jelen projekt kere-
tében a Balatontól a Veszprémi utat keresztező hídig tartó 1588 
m alsó mederszakasz rendezését tervezzük. A szükséges beavatko-
zások műszaki megoldásai: burkolatok kiépítése, burkolathiányok 
pótlása, átereszek építése, hordalék visszatartó és eséscsökkentő 
bukók kialakítása, a veszprémi híd alatt mederburkolat készíté-
se. Kiegészítő tevékenységként helyenként kerítésépítés és fasor-
telepítés történik. Új burkolatot kap a főbejárati lépcső

Arculatot vált a Györgyi Dénes utca
Egy, már korábban elnyert pályázat szerint megújul a Györgyi 

Dénes utca. Mire az Új Almádi Újság az Önök kezébe kerül, ad-
digra a Bajcsy Zsilinszky utcai járda iskola és óvoda előtti szakasza 
is elkészül.
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önkormányzati hivatal munkájáról. 

Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben szü-
net nélkül folytatódnak a megkezdett fejlesztések, melyekkel az 
itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javí-
tását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közte-
rületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgál-
ják) az Új Almádi Újság e páros oldalain, illetve a város honlap-
ján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, most is szükségünk van az önök visszajelzé-
seire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormány-
zata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@
balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Sajtószabadság Díjas Zatkalik András
Zatkalik András újságíró márciusban Petőfi Sándor Sajtószabad-

ság Díjat vehetett át a Magyar Újságírók Közössége elnökétől. Gra-
tulálunk a 40 éve pályán lévő, 12 kötetet jegyző, az Új Almádi Új-
ságban is publikáló szakembernek.

Ülésezett a képviselő-testület
A testület három, kiemelt fontosságú pályázat benyújtásáról dön-

tött március végi ülésén (aktív sportos strandélet infrastrukturális 
fejlesztése a Wesselényi strandon, balatonalmádi-vörösberényi Séd 
mederrendezése, Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút fej-
lesztése). A témáról részletesebben az Új EU-s pályázatok benyújtá-
sa című tájékoztatóban olvashatnak. 

A képviselő-testület 2015 novemberében a rendelkezésére álló in-
formációk alapján elvi támogatását adta az „Aqua Regnum Hun-
gary” projekt megvalósítására. A határozat meghozatala óta eltelt 
időben a projektgazda nem szolgáltatott olyan információt, amely-
ből azt a következtetést lehetne levonni, hogy a háttérben szakmai 
munka folyik a projektötlet által felvetett alapvető fontosságú kér-
dések megoldására, illetve a projektötlet realizálhatóságára, ezért a 
képviselő-testület úgy döntött korábbi határozatát visszavonja.

Módosult a piac és vásár működési rendtartása. Az alkalmi vásár-
tér árusítóhelyeinek területén a piac és vásártér állandó nyitvatar-
tási idejében használtcikk árusításra is lehetőséget biztosít az üze-
meltető a piac állandó nyitvatartási rendje szerint (szerda, szom-
bat 06.00–14.00 óra között). Használtcikk-piac és vásár megtartá-
sára pedig minden hónap utolsó vasárnapja 06.00–14.00 óra közöt-
ti időszak biztosított. 

A 2015. évi turisztikai szezonról készült tájékoztatóból kiderül, 
hogy Balatonalmádiban az adóügyi osztály adatai alapján az adó-
köteles vendégéjszakák száma 9,8%-kal növekedett, és több év után 
ismét meghaladta a 120 ezret. Az adómentes vendégéjszakák száma 

15%-kal csökkent, ezért összességében a vendégéjszakák száma 1%-
os növekedést mutat. Az időjárás a Balatonnál rendkívül meleg, szá-
raz volt, ugyanakkor sok vihar jellemezte. Az önkormányzati stran-
dokon 39%-kal több belépőjegyet értékesítettek, mint előző évben. 

Az önkormányzat megállapította a 2016. évi strandjegy-árakat, 
melyek az előző évihez képest nem változtak. Az OTP Mobil ál-
tal kifejlesztett és üzemeltetett Simple online jegyvásárlási rendszer-
hez való csatlakozásról a képviselő-testület a következő ülésén dönt. 

A testület 750 ezer Ft összegű támogatási kérelem benyújtásá-
ról döntött a Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. által ki-
írt 2016. évi „Testvér-települési programok és együttműködések” 
című pályázatra.

Balogh Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke beszámolt az egyesület 
2015. évi tevékenységéről, miszerint a polgárőrök 988 alkalommal vol-
tak szolgálatban, köztük iskolai helyszínen, a nyaraló övezetben, teme-
tőknél, standoknál, szórakozóhelyek környékén, kerékpárversenyen és 
a városi rendezvényeken egyaránt. Az egyesület használatába került egy 
új Suzuki SX4 típusú gépkocsit, melyet az Országos Polgárőr Egyesület 
elnöke adott át. Az Önkormányzat az egyesület leköszönő elnökének, 
Hansági Endrének, hosszú időn át kifejtett fáradságos munkájáért elis-
merését fejezte ki 2015-ben 75. születésnapja alkalmából. 

A Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális In-
tézményének beszámolójából megtudtuk, hogy 2015-ben Balaton-
almádiból 4 főt helyeztek el az intézmény átmeneti szálláshelyén. A 
szolgálat heti rendszerességgel járta be a város területét, és látta el az 
utcán élő, illetve veszélyeztetett klienseket. Legtöbbször ruhanemű-
vel, élelmiszerrel, vény nélkül kapható gyógyszerekkel, meleg taka-
róval, forró teával és tisztálkodási szerekkel látták el őket.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat beszerzései-
re vonatkozó 2016. évi összesített közbeszerzési tervét, bérleti díja-
kat állapított meg, döntött önkormányzati tulajdonban lévő laká-
sok bérleti ügyében, valamint jóváhagyta Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Induló projektek
A vörösberényi Templom tér felújítása

A közelmúltban megkezdődött a park rendezése, a kialaku-
ló zöldterületre padokat és kandelábert helyeznek ki; és megújul a 
buszmegálló is. A környék lakói és nyaralói április végével vehetik 
birtokba a területet. 

Ismételt pályázati lehetőség irodahelyiségekre
Eredménytelennek nyilvánította, és új pályázat kiírásáról döntött 

a képviselő-testület a Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. szám alatti te-
lephelyen lévő irodaépület emeletén található, összesen 144,7 m2 
alapterületű irodahelyiségek bérbeadására kiírt nyílt, egyfordulós 
pályázati eljárást. Az ok – tájékoztatta lapunkat Lisztesné Biermann 
Mária vagyonkezelő –, nem érkeztek pályázati ajánlatok. 

Most újabb lehetőség nyílik ugyanerre az irodacsoportra. Pályáz-
ni legkésőbb 2016. június 8-án, szerda délelőtt 10 óráig lehetséges. 
Az érdeklődők a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen 
pedig ügyfélfogadási időben, a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Településfejlesztési osztályán jelentkezhetnek. 

Megújul a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár lépcsője
A hónap közepére fejeződnek be a munkálatok a PKKK-ban. En-

nek során a képünkön látható lépcső is megújul. A bejutás az épü-
letbe addig is biztosított.

Biztonságosabb, kényelmesebb, esztétikusabb…

Ma még így néz ki, pár hét múlva rá sem lehet ismerni

Új EU-s pályázatok benyújtása
A 2016. év elején sorozatosan jelennek meg az EU-pályázati ki-

írások, melyekből önkormányzatunk részére is több pályázati lehe-
tőség kínálkozik a Terület– és Településfejlesztési Operatív Program 
keretein belül. Fejlesztési célként turizmusfejlesztésre, környezetvé-
delemre, közlekedésfejlesztésre, foglalkoztatás- és életminőség javí-
tásra, vidékfejlesztésre nyílik pályázati forrás. A már februárban – a 
vörösberényi orvosi rendelők megújítására – benyújtott pályázatun-
kon felül további három új projektről döntött a képviselő-testület 
2016. március 31-i ülésén.

A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés” című pályázati felhívás a térségi szintű és kisléptékű tu-
risztikai fejlesztések támogatása, a helyi gazdaság élénkítése és a fog-
lalkoztatás növelése érdekében jelent meg. Az aktív turizmushoz 
kapcsolódó fejlesztési célhoz történő kapcsolódás keretében önkor-
mányzatunk a Wesselényi strand aktív sportos strandélete infrast-
rukturális feltételeinek megteremtését tűzte ki célul. Az elkészült 
engedélyezési tervek alapján öt új létesítmény megépítését tervez-
zük a strand nyugati oldalán:

Palánkkal körülvett multifunkciós homokos sportpálya kerített 
mérete 25x35 m, melyen belül a játéktér mérete 22x32 m. A pá-
lya egyik oldalán két padsoros lelátó készül, kiszolgálására egy szer-
tár faépület is létesül.

Csúszda élménytorony, mely három csúszdaelemet (turbó-, 
kamikáze- és családi csúszda) foglal magába. A legfelső szint indí-
tó magassága 15 m. 

Parti bár a jelenlegi szivattyúgépház alapjaira épül, a hajó alak-
ját formáló trópusi fából készült terasz építmény benyúlik a Bala-
ton fölé.

Új, akadálymentesített, napenergiát hasznosító vizes blokk, mely 
a szomszédos horgászterület felől is megközelíthető lesz, s így szol-
gálja a horgászok igényeit is. 

240 m2-es vízi színpad (úszó sziget) a főbejárattal szemközt a Ba-
laton vízfelületén, amely gyermek animációs, vízi aerobik és napo-
zó funkciók mellett színházi előadások, hangversenyek megrende-
zésére is alkalmas lesz.

Az építmények becsült kivitelezési költsége nettó 156,5 M Ft, 
melyhez a projekt előkészítési és megvalósítási költségei és a köte-
lező marketing tevékenység további nettó 26,4 M Ft előirányzatot 
igényel. Összesen a nettó 182,9 M Ft elszámolható költségű fej-
lesztéshez 150,1 M Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhe-
tő, 32,8 M Ft saját forrás pénzügyi fedezetét a 2016. és a 2017. évi 
költségvetés felhalmozási kiadásai között megosztva biztosította a 
Képviselő-testület. Az új létesítmények a pályázat nyertessége esetén 
2017 nyarán már fokozatosan használatba vehetők, az utolsó üzem-
be helyezés 2017. augusztus végén várható.

A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
című pályázati felhívás keretében többek közt a belterületet ve-
szélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztéseire nyí-
lik lehetőség. A balatonalmádi, vörösberényi Séd mederrendezé-
se régóta megoldásra váró feladat az önkormányzat számára, mert 
a rendezetlen meder károkat okoz a szomszédos ingatlanokban és 
időnként elöntéssel fenyeget. A vízfolyás a Malomvölgyben ered, 
befogadója a Balaton, a teljes hossza 2806 m. Jelen projekt kere-
tében a Balatontól a Veszprémi utat keresztező hídig tartó 1588 
m alsó mederszakasz rendezését tervezzük. A szükséges beavatko-
zások műszaki megoldásai: burkolatok kiépítése, burkolathiányok 
pótlása, átereszek építése, hordalék visszatartó és eséscsökkentő 
bukók kialakítása, a veszprémi híd alatt mederburkolat készíté-
se. Kiegészítő tevékenységként helyenként kerítésépítés és fasor-
telepítés történik. Új burkolatot kap a főbejárati lépcső

Arculatot vált a Györgyi Dénes utca
Egy, már korábban elnyert pályázat szerint megújul a Györgyi 

Dénes utca. Mire az Új Almádi Újság az Önök kezébe kerül, ad-
digra a Bajcsy Zsilinszky utcai járda iskola és óvoda előtti szakasza 
is elkészül.



2016. áprilisALMÁDI ÚJSÁG

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 76

KrónikaVárosháza hírei

Képviselői tájékoztató
Tisztelt balatonalmádi lakosok! Áprilisban két éve, hogy az önök 
támogatásával is megkezdhettem második parlamenti ciklusomat 
országgyűlési képviselőként. Azt szokták mondani, hogy gyorsan 
telik az idő, ha cselekvéssel töltjük és aktivitásom hozzájárult ah-
hoz, hogy úgy érezzem, mintha csak ma lett volna, hogy először 
felszólalhattam az országgyűlésben.
Az elmúlt két évben környezetvédelmi, energetikai és vízügyi 
szakterületeim mellett igyekeztem aktív maradni lakókörnye-
zetem és a régió problémáinak képviseletében is. Úgy gondo-
lom, hogy a Balatont és a régiót érintően jelenleg nincs ná-
lam aktívabban felszólaló és indítványokat benyújtó képvise-
lő a parlamenti patkóban. Balatoni turizmus- és régiófejlesz-
tés, vízgazdálkodás, szabad parti sétányok kialakítása, ingat-
lanspekulációk, illegális feltöltések elbontása és még sok ap-
róbb, de egyes települések számára fontos problémafelvetést 
igyekeztem tolmácsolni képviselőtársaim és a kormány felé. 
Sajnos gyakran tűnik úgy, hogy ellenzéki képviselőként csak 
a falnak beszélek, de mégis jól látható, hogy szavaim sokszor 
eljutnak a megfelelő helyre, és ha sokat kell is várni, azért tör-
ténnek előrelépések. 
A közelmúltban két fontos kérdés is akadt, melyek Balatonal-
mádi lakóit is közelről érintik. A Balatonfűzfőre tervezett ha-
dianyaggyár körül már az első sajtómegjelenések alkalmával 
sok kérdés vetődött fel. Helyi lakosként azonnal felkeltette a fi-
gyelmemet, hiszen úgy gondolom, hogy a Balaton mellé nem 
való egy hadiipari beruházás, így az első országgyűlési képvi-
selő voltam, aki határozottan elutasította a tervezetet és a rész-
letek nyomába eredtem. A projekt tájékoztatójában szereplő 
adatok véleményem szerint okkal töltötték el aggodalommal 
mindazokat, akik elolvasták. Amint lehetőségem nyílt rá, részt 
vettem egy helyszíni bejáráson, sajnos azonban az ott látottak 
nemhogy megválaszolták volna kérdéseimet, hanem még töb-
bet szültek. Felszólaltam a településen szervezett lakossági fó-
rumon is, de sajnos több esetben ott sem kaptam egyértelmű 
választ. Hogy tisztán láthassunk több alkalommal levélben for-

Gyep szellőztetésTervezői költségbecslés alapján a fejlesztés várható kivitelezési 
költsége bruttó 96  M Ft, melyhez járulnak a projektben elszámol-
ható előkészítési és megvalósítási költségek bruttó 22 M Ft érték-
ben, mindösszesen a projekt költségvetés értéke bruttó 118 M Ft.

Támogatásként igényelhető összeg bruttó 115,2 M Ft, a további 
2,8 M Ft összeget saját forrásból kell biztosítania az önkormányzat-
nak a pályázat nyertessége esetén. A projekt teljes befejezése 2019. 
július végére várható.

A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati fel-
hívás olyan települési és települések közötti fejlesztéseket támogat, 
melyekben a közlekedési intézkedések révén a fejlesztések hozzájárul-
nak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csök-
kentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához.  

A projekt keretében önállóan támogatható a kerékpáros barát fej-
lesztés és válaszható módon lehetséges egyes településrész közleke-
dési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása kerékpárforgalmi lé-
tesítmények kijelölésével, építésével.

Jelen pályázat keretében a településszerkezeti terven is szerep-
lő, a Veszprém   -Balatonalmádi kerékpárút nyomvonalából leágazó 
Szentkirályszabadja -Balatonalmádi közötti kerékpárúttal célszerű 
pályázni, melyre már jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk.

Kerékpárnyomvonal kijelölés mellett pályázunk a Töltés utca, 
Vécsey utca felújítására, illetve egyes szakaszokon új útként való 
megépítésére. A városközponthoz és a Balatoni Bringakörúthoz 
több ponton tervezünk levezetéseket, a 71. sz. főútnál jelzőlámpás 
nyomógombos átvezetés kiépítésével.

Összesen 5034 m kerékpárforgalmi létesítménnyel bővülne Balaton-
almádi kerékpárforgalmi hálózata. A létesítmények tervező által készí-
tett költségbecslése a következő: 181 M Ft + 48, 9 M Ft áfa, azaz brut-
tó 229,9 M Ft. A projekt előkészítés (közúti biztonsági audit, műsza-
ki tervezés, hatósági díjak, közbeszerzés, stb.), valamint a megvalósítá-
si szakasz szolgáltatási tevékenységei (pl. műszaki ellenőrzés, nyilvános-
ság, kötelező szemléletformálás) előirányzatai emelik a projekt költség-
vetésének összegét. Mindösszesen a projekt teljes költsége bruttó 265,4 
M Ft, mely reményeink szerint 100%-os támogatottságot fog elnyerni. 

A támogatási döntést követően a kerékpárút megépítését 
2017−2018. évekre tervezzük.  

Sziklásiné Kóródi Katalin pályázati referens

Felhívás
Értesüljön e-mailben első kézből 
Balatonalmádi város híreiről!
Regisztráljon email címével a www.
balatonalmadi.hu önkormányzati 
weboldal láblécében a városi hír-
levélhez, és értesüljön első kézből 
a város legfontosabb történéseiről!

Adó 1%
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t! 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 Sporthorgász Egyesület asz.: 19901208-1-19
Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 asz.: 18917798-1-19.
Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület asz.: 18914826-1-19
DLSB Alapítvány A Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziu-
mért asz.: 19266057-1-19 
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság asz.: 18936173-1-19
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 

dultam a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a Belügyminisz-
tériumhoz is. Sajnos számomra elkeserítő válaszokat kaptam: a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Tállai András miniszter-
helyettes megírta, hogy a beruházás a turizmusfejlesztési célok-
kal nem áll ellentétben és a belügyminisztériumi válaszokból is 
az szűrhető le, hogy amíg a biztonsági előírásokat a cég betart-
ja, addig nincs baj a beruházással.
Jelenleg Balatonfűzfőn helyi népszavazás előkészítése van folya-
matban, én pedig igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni an-
nak érdekében, hogy a szavazás napjára tisztán láthassanak a tér-
ség lakosai.
Ugyancsak nagy port kavart egy másik, a térségbe „tervezett” 
beruházás is, melynek ismertetőjét elolvasva mindenki a fejé-
hez kapott, akivel beszéltem. Volt, akinek a nevetés, másoknak 
az emberi butaság okozta sokk csalogatta ki könnyeit, de az biz-
tos, hogy az a buborékpark (Aqua Regnum Hungary), ami a le-
írtakban szerepel, semmiképpen nem komolyan vehető. Meg is 
döbbentem, hogy a média mekkora figyelmet szentelt a pro-
jektnek, de szerencsére nem láthatóak olyan jelek, hogy ez a gi-
gászi elképzelés valaha is megvalósulhasson. Megnyugtatás-
képpen ez ügyben is levélben fordultam az illetékes miniszté-
riumokhoz, ahonnan azt a rövid, de lényegre törő választ kap-
tam, hogy a világ legnagyobb víziparkjával kapcsolatban sem-
milyen komolyan vehető megkeresés nem érkezett a Kormány-
hoz. Bízom benne, hogy az ügyet lassan le is zárhatjuk és meg-
valósítható, tájba illő, valódi fejlesztésekről tudunk beszélni az 
előttünk álló években.
Tisztelt balatonalmádiak! Ahogy a múltban, úgy a jövőben is 
igyekszem szolgálni a térség és benne Balatonalmádi lakóinak 
érdekeit. A közelmúltban levélben fordultam a Kormányhoz Ba-
latonalmádi óvodáinak fejlesztésével és városunk bölcsődéjé-
nek létrehozásával kapcsolatban is. Kérem önöket, hogy prob-
lémáikkal, javaslataikkal engem és munkatársamat továbbra is 
keressenek bizalommal, jöjjenek el fogadóóráimra, írják meg le-
veleiket.

Kepli Lajos
országgyűlési képviselő Balatonalmádi

Javában zajlanak a nyári szezonra való felkészülés munkálatai. 
A Városgondnokság munkatársai első lépésként megkezdték a 
strandi gyep szellőztetését, hogy az idényre erősebb és szebb fű 
várja a fürdőzőket. Képünk a káptalanfüredi strandon készült.

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

***
Balatonalmádi Város Önkormányzata üzemeltetés céljából bér-
be adja a Wesselényi strandon lévő minigolf pályát 2016.05.15.-
2016.09.15-ig terjedő időszakra.
A bérleti díjra vonatkozó árajánlatokat postai úton vagy szemé-
lyesen az alábbi címre kérjük eljuttatni 2016. 05. 02.-án 1200 
óráig: Balatonalmádi Városgondnokság 8220 Balatonalmá-
di, Rákóczi út 43. vagy elektronikus úton a varosgondnoksag@
balatonalmadi.hu e-mail címre.
További részletek: Rasovszky Zoltán 06-20/926-9985

***
Balatonalmádi önkormányzati strandokra szezonális munkára 
pénztáros-, ill. jegykezelő munkatársakat keresünk. Bővebb in-
formáció: Rasovszky Zoltán 06-20/926-9985

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.

Rendőrségi közlemény
Nem volt ideje elkölteni a lopott pénzt

A bejelentés után perceken belül elfogták a fiatal nőt Bala-
tonalmádiban.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2016. március 11-
én délelőtt telefonon érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy 
Balatonalmádiban egy idős nőtől, a bank automatából felvett 
pénzét ellopták. A kiérkező járőrnek a sértett elmondta, hogy 
ismeri a fiatal nőt, aki a zsebéből vette ki a nem sokkal koráb-
ban felvett pénzét.  Azt is elmondta a rendőröknek, melyik 
irányba távozott a helyszínről. 
A járőrök gépkocsival a megadott irányba indultak, és az autó-
busz pályaudvaron igazoltatták, majd a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányságra előállították és gyanúsítottként hallgatták ki azt 
a 18 éves nőt, akinél az eltulajdonított készpénz csaknem teljes 
összegben megkerült. 
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon S.V. 18 éves balaton-
almádi lakos ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Kirándulás a Bakonyban 
A Vörösberényi Polgári Olvasókör kirándulást szervez kisvonat-
tal a Bakony szívébe.
Útvonalterv: Bakonybél – Huszárokelő-puszta, vadászház- 
Hubertlak – Bakonyi gyilkos-tó - Odvakői barlang – Bakonybél
Fakultatív program: Bakonybél látnivalóinak megtekintése (Falu-
ház, Pannon Csillagda, Erdők háza, Monostori gyógyfüvészkert 
stb.)
Időpont: 2016. június 11. Utazás: autóbusszal
Jelentkezési határidő: 2016. május 10.
Jelentkezés/információ: 20/924-15-59, személyesen a 
Vörösberényi Művelődési Házban
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KrónikaVárosháza hírei

Képviselői tájékoztató
Tisztelt balatonalmádi lakosok! Áprilisban két éve, hogy az önök 
támogatásával is megkezdhettem második parlamenti ciklusomat 
országgyűlési képviselőként. Azt szokták mondani, hogy gyorsan 
telik az idő, ha cselekvéssel töltjük és aktivitásom hozzájárult ah-
hoz, hogy úgy érezzem, mintha csak ma lett volna, hogy először 
felszólalhattam az országgyűlésben.
Az elmúlt két évben környezetvédelmi, energetikai és vízügyi 
szakterületeim mellett igyekeztem aktív maradni lakókörnye-
zetem és a régió problémáinak képviseletében is. Úgy gondo-
lom, hogy a Balatont és a régiót érintően jelenleg nincs ná-
lam aktívabban felszólaló és indítványokat benyújtó képvise-
lő a parlamenti patkóban. Balatoni turizmus- és régiófejlesz-
tés, vízgazdálkodás, szabad parti sétányok kialakítása, ingat-
lanspekulációk, illegális feltöltések elbontása és még sok ap-
róbb, de egyes települések számára fontos problémafelvetést 
igyekeztem tolmácsolni képviselőtársaim és a kormány felé. 
Sajnos gyakran tűnik úgy, hogy ellenzéki képviselőként csak 
a falnak beszélek, de mégis jól látható, hogy szavaim sokszor 
eljutnak a megfelelő helyre, és ha sokat kell is várni, azért tör-
ténnek előrelépések. 
A közelmúltban két fontos kérdés is akadt, melyek Balatonal-
mádi lakóit is közelről érintik. A Balatonfűzfőre tervezett ha-
dianyaggyár körül már az első sajtómegjelenések alkalmával 
sok kérdés vetődött fel. Helyi lakosként azonnal felkeltette a fi-
gyelmemet, hiszen úgy gondolom, hogy a Balaton mellé nem 
való egy hadiipari beruházás, így az első országgyűlési képvi-
selő voltam, aki határozottan elutasította a tervezetet és a rész-
letek nyomába eredtem. A projekt tájékoztatójában szereplő 
adatok véleményem szerint okkal töltötték el aggodalommal 
mindazokat, akik elolvasták. Amint lehetőségem nyílt rá, részt 
vettem egy helyszíni bejáráson, sajnos azonban az ott látottak 
nemhogy megválaszolták volna kérdéseimet, hanem még töb-
bet szültek. Felszólaltam a településen szervezett lakossági fó-
rumon is, de sajnos több esetben ott sem kaptam egyértelmű 
választ. Hogy tisztán láthassunk több alkalommal levélben for-

Gyep szellőztetésTervezői költségbecslés alapján a fejlesztés várható kivitelezési 
költsége bruttó 96  M Ft, melyhez járulnak a projektben elszámol-
ható előkészítési és megvalósítási költségek bruttó 22 M Ft érték-
ben, mindösszesen a projekt költségvetés értéke bruttó 118 M Ft.

Támogatásként igényelhető összeg bruttó 115,2 M Ft, a további 
2,8 M Ft összeget saját forrásból kell biztosítania az önkormányzat-
nak a pályázat nyertessége esetén. A projekt teljes befejezése 2019. 
július végére várható.

A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati fel-
hívás olyan települési és települések közötti fejlesztéseket támogat, 
melyekben a közlekedési intézkedések révén a fejlesztések hozzájárul-
nak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csök-
kentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához.  

A projekt keretében önállóan támogatható a kerékpáros barát fej-
lesztés és válaszható módon lehetséges egyes településrész közleke-
dési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása kerékpárforgalmi lé-
tesítmények kijelölésével, építésével.

Jelen pályázat keretében a településszerkezeti terven is szerep-
lő, a Veszprém   -Balatonalmádi kerékpárút nyomvonalából leágazó 
Szentkirályszabadja -Balatonalmádi közötti kerékpárúttal célszerű 
pályázni, melyre már jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk.

Kerékpárnyomvonal kijelölés mellett pályázunk a Töltés utca, 
Vécsey utca felújítására, illetve egyes szakaszokon új útként való 
megépítésére. A városközponthoz és a Balatoni Bringakörúthoz 
több ponton tervezünk levezetéseket, a 71. sz. főútnál jelzőlámpás 
nyomógombos átvezetés kiépítésével.

Összesen 5034 m kerékpárforgalmi létesítménnyel bővülne Balaton-
almádi kerékpárforgalmi hálózata. A létesítmények tervező által készí-
tett költségbecslése a következő: 181 M Ft + 48, 9 M Ft áfa, azaz brut-
tó 229,9 M Ft. A projekt előkészítés (közúti biztonsági audit, műsza-
ki tervezés, hatósági díjak, közbeszerzés, stb.), valamint a megvalósítá-
si szakasz szolgáltatási tevékenységei (pl. műszaki ellenőrzés, nyilvános-
ság, kötelező szemléletformálás) előirányzatai emelik a projekt költség-
vetésének összegét. Mindösszesen a projekt teljes költsége bruttó 265,4 
M Ft, mely reményeink szerint 100%-os támogatottságot fog elnyerni. 

A támogatási döntést követően a kerékpárút megépítését 
2017−2018. évekre tervezzük.  

Sziklásiné Kóródi Katalin pályázati referens

Felhívás
Értesüljön e-mailben első kézből 
Balatonalmádi város híreiről!
Regisztráljon email címével a www.
balatonalmadi.hu önkormányzati 
weboldal láblécében a városi hír-
levélhez, és értesüljön első kézből 
a város legfontosabb történéseiről!

Adó 1%
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t! 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 Sporthorgász Egyesület asz.: 19901208-1-19
Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 asz.: 18917798-1-19.
Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület asz.: 18914826-1-19
DLSB Alapítvány A Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziu-
mért asz.: 19266057-1-19 
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság asz.: 18936173-1-19
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 

dultam a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a Belügyminisz-
tériumhoz is. Sajnos számomra elkeserítő válaszokat kaptam: a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Tállai András miniszter-
helyettes megírta, hogy a beruházás a turizmusfejlesztési célok-
kal nem áll ellentétben és a belügyminisztériumi válaszokból is 
az szűrhető le, hogy amíg a biztonsági előírásokat a cég betart-
ja, addig nincs baj a beruházással.
Jelenleg Balatonfűzfőn helyi népszavazás előkészítése van folya-
matban, én pedig igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni an-
nak érdekében, hogy a szavazás napjára tisztán láthassanak a tér-
ség lakosai.
Ugyancsak nagy port kavart egy másik, a térségbe „tervezett” 
beruházás is, melynek ismertetőjét elolvasva mindenki a fejé-
hez kapott, akivel beszéltem. Volt, akinek a nevetés, másoknak 
az emberi butaság okozta sokk csalogatta ki könnyeit, de az biz-
tos, hogy az a buborékpark (Aqua Regnum Hungary), ami a le-
írtakban szerepel, semmiképpen nem komolyan vehető. Meg is 
döbbentem, hogy a média mekkora figyelmet szentelt a pro-
jektnek, de szerencsére nem láthatóak olyan jelek, hogy ez a gi-
gászi elképzelés valaha is megvalósulhasson. Megnyugtatás-
képpen ez ügyben is levélben fordultam az illetékes miniszté-
riumokhoz, ahonnan azt a rövid, de lényegre törő választ kap-
tam, hogy a világ legnagyobb víziparkjával kapcsolatban sem-
milyen komolyan vehető megkeresés nem érkezett a Kormány-
hoz. Bízom benne, hogy az ügyet lassan le is zárhatjuk és meg-
valósítható, tájba illő, valódi fejlesztésekről tudunk beszélni az 
előttünk álló években.
Tisztelt balatonalmádiak! Ahogy a múltban, úgy a jövőben is 
igyekszem szolgálni a térség és benne Balatonalmádi lakóinak 
érdekeit. A közelmúltban levélben fordultam a Kormányhoz Ba-
latonalmádi óvodáinak fejlesztésével és városunk bölcsődéjé-
nek létrehozásával kapcsolatban is. Kérem önöket, hogy prob-
lémáikkal, javaslataikkal engem és munkatársamat továbbra is 
keressenek bizalommal, jöjjenek el fogadóóráimra, írják meg le-
veleiket.

Kepli Lajos
országgyűlési képviselő Balatonalmádi

Javában zajlanak a nyári szezonra való felkészülés munkálatai. 
A Városgondnokság munkatársai első lépésként megkezdték a 
strandi gyep szellőztetését, hogy az idényre erősebb és szebb fű 
várja a fürdőzőket. Képünk a káptalanfüredi strandon készült.

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

***
Balatonalmádi Város Önkormányzata üzemeltetés céljából bér-
be adja a Wesselényi strandon lévő minigolf pályát 2016.05.15.-
2016.09.15-ig terjedő időszakra.
A bérleti díjra vonatkozó árajánlatokat postai úton vagy szemé-
lyesen az alábbi címre kérjük eljuttatni 2016. 05. 02.-án 1200 
óráig: Balatonalmádi Városgondnokság 8220 Balatonalmá-
di, Rákóczi út 43. vagy elektronikus úton a varosgondnoksag@
balatonalmadi.hu e-mail címre.
További részletek: Rasovszky Zoltán 06-20/926-9985

***
Balatonalmádi önkormányzati strandokra szezonális munkára 
pénztáros-, ill. jegykezelő munkatársakat keresünk. Bővebb in-
formáció: Rasovszky Zoltán 06-20/926-9985

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.

Rendőrségi közlemény
Nem volt ideje elkölteni a lopott pénzt

A bejelentés után perceken belül elfogták a fiatal nőt Bala-
tonalmádiban.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2016. március 11-
én délelőtt telefonon érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy 
Balatonalmádiban egy idős nőtől, a bank automatából felvett 
pénzét ellopták. A kiérkező járőrnek a sértett elmondta, hogy 
ismeri a fiatal nőt, aki a zsebéből vette ki a nem sokkal koráb-
ban felvett pénzét.  Azt is elmondta a rendőröknek, melyik 
irányba távozott a helyszínről. 
A járőrök gépkocsival a megadott irányba indultak, és az autó-
busz pályaudvaron igazoltatták, majd a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányságra előállították és gyanúsítottként hallgatták ki azt 
a 18 éves nőt, akinél az eltulajdonított készpénz csaknem teljes 
összegben megkerült. 
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon S.V. 18 éves balaton-
almádi lakos ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Kirándulás a Bakonyban 
A Vörösberényi Polgári Olvasókör kirándulást szervez kisvonat-
tal a Bakony szívébe.
Útvonalterv: Bakonybél – Huszárokelő-puszta, vadászház- 
Hubertlak – Bakonyi gyilkos-tó - Odvakői barlang – Bakonybél
Fakultatív program: Bakonybél látnivalóinak megtekintése (Falu-
ház, Pannon Csillagda, Erdők háza, Monostori gyógyfüvészkert 
stb.)
Időpont: 2016. június 11. Utazás: autóbusszal
Jelentkezési határidő: 2016. május 10.
Jelentkezés/információ: 20/924-15-59, személyesen a 
Vörösberényi Művelődési Házban
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ALMÁDI ÚJSÁGDLSB hírei 2016. április Györgyi iskola hírei
Budapesten jártunk Úszás diákolimpia 

Februárban rendezték meg a fűzfői Balaton Uszodában a körze-
ti úszás diákolimpiai versenyt, ahol a Györgyi iskola versenyzői szép 
eredményeket értek el. 

1. korcsoport (2007–08-ban születettek): Farkas Luca 50 m gyors 
2. helyezés, 50 m hát 2. helyezés, Bécsy Bendegúz 50 m mell 1. he-
lyezés, Kiss Luca 50 m mell 3. helyezés

2. korcsoport (2005–06.): Csempesz Lara 50 m mell 1. helye-
zés, 50 m gyors 3. helyezés, Kovács Borbála 50 m mell 3. helyezés, 
Farkas Máté 50 m mell 2. helyezés, 50 m hát 3. helyezés, Csomai 
Dominik 50 m gyors 2. helyezés, 4x50 m-es fiú gyorsváltó 2. helye-
zés, 4x50 m-es leány gyorsváltó 2. helyezés

3. korcsoport (2003–04): Marton Eszter 50 m mell 1. helyezés, 
100 m hát 1. helyezés, Pápai Polli 50 m mell 2. helyezés, Nemes 
Virág 100 m hát 3. helyezés, Marton Dávid 50 m mell 2. helye-
zés, 100 m gyors 1. helyezés, Petkovics Bence 100 m gyors 3. he-
lyezés, Iker Sámuel 50 m mell 3. helyezés, 100 m hát 3. helyezés, 
4x50 m-es fiú gyorsváltó 2. helyezés, 4x50 m-es leány gyorsváltó 2. 
helyezés

Budapesti csoportkép

Úszóbajnokok 

2016. március 4-én egész napos budapesti kiránduláson vettünk 
részt. A tanulmányi út során ellátogattunk a Parlamentbe, törté-
nelmi olvasmányaink kapcsán kiegészíthettük ismereteinket. Ezt 
követően egy izgalmas órát tölthettünk a Kresz Géza Mentőmú-
zeumban, ahol volt szerencsénk a sziklakórházat is megtekinteni. 
A Néprajzi Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozás keretében 
betekintést nyertünk a régi falusi élet szokásaiba, mesterségeibe. Az 
idő is nekünk kedvezett, gyönyörű napsütésben próbálhattuk ki az 
Olimpiai Park játékait. A nap fénypontja színházlátogatás volt, a 
Pesti Magyar Színház előadásaként megnéztük a nemrég feldolgo-
zott lovagregényünk, a Rév Fülöp színpadi változatát. Rengeteg él-
ménnyel lettünk gazdagabbak. Azóta is örömmel emlegetjük ezt a 
napot. Györgyi Dénes Általános 3. évfolyamosai

Megyei matematika verseny
2016. március 4-én tartották a XXVII. Zrínyi Ilona Matematika-

verseny megyei fordulójának eredményhirdetését, amelyen a Györ-
gyi Dénes Általános Iskola tanulói a megyéből induló 1300 tanuló 
között remek eredményeket értek el. Az iskola, a legeredményesebb 
általános iskolák versenyében, a megyei 4. helyezést szerezte meg.

Egyéni eredmények: 2. évfolyamon: 8. helyezett Németh Flórián 
Lehel, 13. helyezett Lipcsei Márk 3. évfolyamon: 12. helyezett Kör-
mendi György Imre 6. évfolyamon: 4. helyezett Schulcz Anna 7. 
évfolyamon: 9. helyezett Rézmüves Miklós. Csapataink 7. évfolya-
mon 2. helyezést, 2. és 3. évfolyamon 3. helyezést értek el.

Csapatban elért eredményéért dicséretben részesül: Keil Olivér 2. 
osztályos, Gáspár Bence és Göde Petra 3. osztályos, valamint Mar-
ton Eszter és Nádas András 7. osztályos tanulók.

Felkészítők Czuczay Zoltánné, Kucserkáné Moravcsik Katalin, 
Nagy Judit, Nándoriné Palásti Judit és Sasvári Krisztina voltak.

Megyei matek bajnok
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny a legje-

lentősebb egyéni szaktárgyi megmérettetés a 
másodiktól a tizenkettedik évfolyamosok szá-
mára. Rothweil Anna a balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium végzős tanulója 
megyei első helyezett lett. A kecskeméti orszá-
gos versenyen azonban nem indul, mert épp az 
Egyesült Államokban tartózkodik.

Huszonhetedik alkalommal rendezte meg a 
kecskeméti Matematikában Tehetséges Gyer-
mekekért Alapítvány a Zrínyi Ilona matematika versenyt. Az első fordu-
lóban több mint 67 ezer diák vett részt. Az indulók között, több mint 16 
ezren határon túli diákok voltak. Veszprém megyében hét város tíz isko-
lájában rendezték meg a megyei fordulót, 1303 résztvevővel. Legtöbbjük 
az egyéni versenyben ért el kimagasló eredményt, de voltak köztük olya-
nok is, akik csapatban nyújtott kiemelkedő eredményükkel értek el si-
kert. A Balatonalmádiban élő és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi-
umban tanuló Rothweil Anna a végzős tanulók között az első helyezést 
szerezte meg. Nem titkolta számított arra, hogy megnyeri a versenyt, hi-
szen tavaly a második helyen végzett. 

Anna idén érettségizik, az Egyesült Államokban szeretne továbbtanul-
ni. Amennyiben ez nem jön össze, akkor bízik abban, hogy a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem bionika vagy a Budapesti Corvinus Egyetem 
emberi erőforrások szakára felvételt nyer. A tehetséges diáktól nem áll 
messze egyébként Amerika, hiszen mindössze két éves volt, amikor szü-
lei kiköltöztek New Jerseybe, ahol négy évig éltek. Az, hogy megnyerte a 
megyei matematika versenyt, Várkuti Attila felkészítő tanárának és Mód 
Rudolfnak köszönhető, aki különórákat tartott neki. Március végén lesz 
az országos verseny Kecskeméten, de ezen nem tud részt venni, mert ak-
kor éppen az Egyesült Államokban tartózkodik.  Szendi Péter

Csíkszeredai diákok a DLSB-ben 
Minden 2015 júniusában kezdődött, amikor az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett, Együttműködés Gimnáziumok között című, HAT-15-06 
kódjelű pályázati kiírásra az akkori 9/B osztály „Veszprém megye és Har-
gita természeti és épített öröksége” címmel benyújtotta a HAT-15-06-
0016 azonosítószámú, később nyertesnek bizonyult pályázatát. Az el-
nyert több mint 3 millió forintos támogatásból két ötnapos kirándulás és 
számos egyéb program valósulhat meg.

A program célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a határainkon belül 
és kívül élő magyarságot, megismertesse a résztvevőket egymás szokásai-
val, kultúrájával és a régióval, ahonnan származnak.

Intézményünk partneriskolája a projektben a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium, akikkel a Mariazelltől induló közép-európai Má-
ria zarándokút Balatonalmáditól Csíksomlyóig húzódó szakaszát jár-
juk be. A természeti és épített örökség megismerését geoládák keresésén 
és elhelyezésén keresztül valósítjuk meg, amelyeket a régió híres püspö-
keiről az erdélyi Márton Áronról, valamint a Veszprém térségéhez kö-
tődő Padányi Bíró Mártonról és Vetési Albertről nevezünk el. Közben 
tematikus blogot és útifilmet szerkesztünk élményeinkről, amelyeket a 
tanév végén iskolánk diákjainak és más érdeklődőknek is bemutatunk. 
Ez a vállalás már önmagában is komoly küldetés, de szeretnénk azt hin-
ni, hogy nem öncélú: az utazások során elrejtett geoládák megközelíté-
si adatait, koordinátáit feltüntetjük a geocashing.hu és geocashing.com 
oldalakon, így bármely zarándok, turista vagy természetkedvelő egyén 
később megkeresheti azokat. Blogunk pedig turisztikai információkat 
is tartalmaz majd és alkalmas lesz arra, hogy a kulturális örökségünk 
után érdeklődök figyelmét Balatonalmádi és Veszprém megye egyes ré-
szei, valamint Hargita felé fordítsa. 

A csapat éppen a Balaton partra indul a gimnázium udvaráról

Fedél nélkül
A Város Mindenkiért csoport rendhagyó órát tartott az almádi 

gimnázium diákjainak a hajléktalanságról, illetve az ezzel járó szituá-
ciókról és hátrányos megkülönböztetésről. A foglalkozás keretein be-
lül a tanulók meghallgathatták a földönfutóvá vált emberek tragikus 
élettörténetét, átfogó képet kaptak az utcán élők mindennapi helyze-
téről, kérdéseket tehettek fel a témával kapcsolatban. Az ötletes meg-
szólalásokért és helyes válaszokért az előadók az AVM által szerkesz-
tett Fedél Nélkül c. folyóirat egy-egy számával jutalmazták meg a diá-
kokat. A csoporttal érkező utcajogász (önkéntes jogászok, akik ingye-
nes jogi tanácsokkal látják el a hajléktalanokat), ismertette az otthon 
nélkül élők legfontosabb jogait, összefoglalta a csoport céljait és mód-
szereit, melynek alapja, hogy a problémákat közösen, a nélkülözők-
kel együtt próbálják megoldani. A foglalkozás végén egy szituációs já-
tékra is sor került, melyben a diákok maguk is átélhették a kiszolgál-
tatottság legrosszabb, legigazságtalanabb és legmegrázóbb pillanatait.

4. korcsoport (2001–02): Füke Benjamin 100 m hát 3. helyezés
További versenyzők: Kovács Enikő, Nagy Dávid, Szántód Lackó, 

Hujber Sarolta, Negro Emese, Tamás Elina, Marton Ildikó, Var-
ga Csanád, Göde Petra, Gáspár Bence, Molnár Szabolcs, Abuzcki 
Máté, Forgács Benedek, Kovács Noel, Sánta Zsófia

A körzeti versenyről az 1–2. helyezettek jutottak tovább a Pá-
pán megrendezett megyei versenyre, ahol iskolánk diákjai az alábbi 
eredményeket érték el: Farkas Luca 50 m gyorsúszás 5. helyezés, 50 
m hátúszás 4. helyezés, Csempesz Lara 50 m mellúszás 3. helyezés, 
Pápai Polli 50 m mellúszás 4. helyezés, Marton Eszter 50 m mell-
úszás 3. helyezés, 100 m hátúszás 3. helyezés, Bécsy Balázs Bende-
gúz 50 m mellúszás 5. helyezés, Farkas Máté 50 m mellúszás 10. he-
lyezés, Csomai Dominik 50 m gyorsúszás 11. helyezés, Marton Dá-
vid 100 m gyorsúszás 2. helyezés, 50 m mellúszás 6. helyezés

A megyei versenyen 40 iskola vett részt. Az összesített pontérték 
táblázat alapján a Györgyi Dénes Általános Iskola a 4. helyen zárt.

te őket, hogy tetszett-e az előadásuk. Tihanyban az egész napos túra alatt is-
mertem meg őket jobban. Folyamatosan kérdezősködtek az iskoláról és a di-
ákéletről. Kiderült, hogy náluk az országos diáktanács, amiben a korunkbeli-
ek a szószólók, minden évben előállhat egy javaslattal, hogy mit változtasson 
a kormány az oktatásban. Ők például azt szerették volna elérni 2015 őszén, 
hogy legyen kommunikatív nyelvtanítási módszereket előtérbe helyező román 
nyelvkönyvük. Ugyanis a román nyelvórákon jelenleg főként irodalmi műve-
ket elemeznek, ám a mindennapi beszédet nem tanulják meg.” 

dr. Simon Orsolya , igazgató-helyettes 
Balatincz Adél 10/B osztályos diák

A program első állomásaként 40 csíkszeredai diákot kísért Balaton-
almádiba 3 tanáruk ez év márciusában. Mindannyian nagy lelkesedés-
sel és fáradhatatlanul vetették bele magukat a szervezett rendezvényekbe, 
mivel a diákok többsége most először járt külföldön. Legnagyobb élmé-
nyük a Balaton, a bobozás, a balatonfűzfői csillagvizsgálóban tett látoga-
tás, valamint gimnáziumunk diákjaival való önfeledt csevegés és ismerke-
dés voltak. Veszprémben játékos vetélkedő keretében ismerkedtünk meg 
a geoláda keresés fortélyaival, felkerestük a legfontosabb látnivalókat, be-
jártuk a tihanyi félszigetet, ahol sikeresen megszólaltattuk a visszhangot, 
ismerkedtünk a múzeumfaluval, kipróbáltuk a remeteéletet a barátlaká-
soknál, és az Óvár tetejéről megcsodáltuk a Külső- és Belső-tó környé-
két. A kollégiumi táncház, a közös pizza vacsora, Munkácsi János az El 
Caminon megélt tapasztalatainak meghallgatása, valamint a csíkszeredai 
diákok remek és egyben megható kedvességgel készített és előadott mű-
sora mind hozzájárult egymás gyors megismeréséhez és annál gyorsabb 
megkedveléséhez. A vállalkozó kedvűek végül az Óvári Messzelátónál 
méltó rejtekhelyet találtak a Márton Áron geoláda számára is. 

Egyik diákunk, aki több napon át kísérte a csíkieket így emlékszik 
vissza rájuk: „Rendkívül nyitottak és barátságosak voltak. Nagyon érdekel-
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Budapesten jártunk Úszás diákolimpia 

Februárban rendezték meg a fűzfői Balaton Uszodában a körze-
ti úszás diákolimpiai versenyt, ahol a Györgyi iskola versenyzői szép 
eredményeket értek el. 

1. korcsoport (2007–08-ban születettek): Farkas Luca 50 m gyors 
2. helyezés, 50 m hát 2. helyezés, Bécsy Bendegúz 50 m mell 1. he-
lyezés, Kiss Luca 50 m mell 3. helyezés

2. korcsoport (2005–06.): Csempesz Lara 50 m mell 1. helye-
zés, 50 m gyors 3. helyezés, Kovács Borbála 50 m mell 3. helyezés, 
Farkas Máté 50 m mell 2. helyezés, 50 m hát 3. helyezés, Csomai 
Dominik 50 m gyors 2. helyezés, 4x50 m-es fiú gyorsváltó 2. helye-
zés, 4x50 m-es leány gyorsváltó 2. helyezés

3. korcsoport (2003–04): Marton Eszter 50 m mell 1. helyezés, 
100 m hát 1. helyezés, Pápai Polli 50 m mell 2. helyezés, Nemes 
Virág 100 m hát 3. helyezés, Marton Dávid 50 m mell 2. helye-
zés, 100 m gyors 1. helyezés, Petkovics Bence 100 m gyors 3. he-
lyezés, Iker Sámuel 50 m mell 3. helyezés, 100 m hát 3. helyezés, 
4x50 m-es fiú gyorsváltó 2. helyezés, 4x50 m-es leány gyorsváltó 2. 
helyezés

Budapesti csoportkép

Úszóbajnokok 

2016. március 4-én egész napos budapesti kiránduláson vettünk 
részt. A tanulmányi út során ellátogattunk a Parlamentbe, törté-
nelmi olvasmányaink kapcsán kiegészíthettük ismereteinket. Ezt 
követően egy izgalmas órát tölthettünk a Kresz Géza Mentőmú-
zeumban, ahol volt szerencsénk a sziklakórházat is megtekinteni. 
A Néprajzi Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozás keretében 
betekintést nyertünk a régi falusi élet szokásaiba, mesterségeibe. Az 
idő is nekünk kedvezett, gyönyörű napsütésben próbálhattuk ki az 
Olimpiai Park játékait. A nap fénypontja színházlátogatás volt, a 
Pesti Magyar Színház előadásaként megnéztük a nemrég feldolgo-
zott lovagregényünk, a Rév Fülöp színpadi változatát. Rengeteg él-
ménnyel lettünk gazdagabbak. Azóta is örömmel emlegetjük ezt a 
napot. Györgyi Dénes Általános 3. évfolyamosai

Megyei matematika verseny
2016. március 4-én tartották a XXVII. Zrínyi Ilona Matematika-

verseny megyei fordulójának eredményhirdetését, amelyen a Györ-
gyi Dénes Általános Iskola tanulói a megyéből induló 1300 tanuló 
között remek eredményeket értek el. Az iskola, a legeredményesebb 
általános iskolák versenyében, a megyei 4. helyezést szerezte meg.

Egyéni eredmények: 2. évfolyamon: 8. helyezett Németh Flórián 
Lehel, 13. helyezett Lipcsei Márk 3. évfolyamon: 12. helyezett Kör-
mendi György Imre 6. évfolyamon: 4. helyezett Schulcz Anna 7. 
évfolyamon: 9. helyezett Rézmüves Miklós. Csapataink 7. évfolya-
mon 2. helyezést, 2. és 3. évfolyamon 3. helyezést értek el.

Csapatban elért eredményéért dicséretben részesül: Keil Olivér 2. 
osztályos, Gáspár Bence és Göde Petra 3. osztályos, valamint Mar-
ton Eszter és Nádas András 7. osztályos tanulók.

Felkészítők Czuczay Zoltánné, Kucserkáné Moravcsik Katalin, 
Nagy Judit, Nándoriné Palásti Judit és Sasvári Krisztina voltak.

Megyei matek bajnok
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny a legje-

lentősebb egyéni szaktárgyi megmérettetés a 
másodiktól a tizenkettedik évfolyamosok szá-
mára. Rothweil Anna a balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium végzős tanulója 
megyei első helyezett lett. A kecskeméti orszá-
gos versenyen azonban nem indul, mert épp az 
Egyesült Államokban tartózkodik.

Huszonhetedik alkalommal rendezte meg a 
kecskeméti Matematikában Tehetséges Gyer-
mekekért Alapítvány a Zrínyi Ilona matematika versenyt. Az első fordu-
lóban több mint 67 ezer diák vett részt. Az indulók között, több mint 16 
ezren határon túli diákok voltak. Veszprém megyében hét város tíz isko-
lájában rendezték meg a megyei fordulót, 1303 résztvevővel. Legtöbbjük 
az egyéni versenyben ért el kimagasló eredményt, de voltak köztük olya-
nok is, akik csapatban nyújtott kiemelkedő eredményükkel értek el si-
kert. A Balatonalmádiban élő és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi-
umban tanuló Rothweil Anna a végzős tanulók között az első helyezést 
szerezte meg. Nem titkolta számított arra, hogy megnyeri a versenyt, hi-
szen tavaly a második helyen végzett. 

Anna idén érettségizik, az Egyesült Államokban szeretne továbbtanul-
ni. Amennyiben ez nem jön össze, akkor bízik abban, hogy a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem bionika vagy a Budapesti Corvinus Egyetem 
emberi erőforrások szakára felvételt nyer. A tehetséges diáktól nem áll 
messze egyébként Amerika, hiszen mindössze két éves volt, amikor szü-
lei kiköltöztek New Jerseybe, ahol négy évig éltek. Az, hogy megnyerte a 
megyei matematika versenyt, Várkuti Attila felkészítő tanárának és Mód 
Rudolfnak köszönhető, aki különórákat tartott neki. Március végén lesz 
az országos verseny Kecskeméten, de ezen nem tud részt venni, mert ak-
kor éppen az Egyesült Államokban tartózkodik.  Szendi Péter

Csíkszeredai diákok a DLSB-ben 
Minden 2015 júniusában kezdődött, amikor az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett, Együttműködés Gimnáziumok között című, HAT-15-06 
kódjelű pályázati kiírásra az akkori 9/B osztály „Veszprém megye és Har-
gita természeti és épített öröksége” címmel benyújtotta a HAT-15-06-
0016 azonosítószámú, később nyertesnek bizonyult pályázatát. Az el-
nyert több mint 3 millió forintos támogatásból két ötnapos kirándulás és 
számos egyéb program valósulhat meg.

A program célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a határainkon belül 
és kívül élő magyarságot, megismertesse a résztvevőket egymás szokásai-
val, kultúrájával és a régióval, ahonnan származnak.

Intézményünk partneriskolája a projektben a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium, akikkel a Mariazelltől induló közép-európai Má-
ria zarándokút Balatonalmáditól Csíksomlyóig húzódó szakaszát jár-
juk be. A természeti és épített örökség megismerését geoládák keresésén 
és elhelyezésén keresztül valósítjuk meg, amelyeket a régió híres püspö-
keiről az erdélyi Márton Áronról, valamint a Veszprém térségéhez kö-
tődő Padányi Bíró Mártonról és Vetési Albertről nevezünk el. Közben 
tematikus blogot és útifilmet szerkesztünk élményeinkről, amelyeket a 
tanév végén iskolánk diákjainak és más érdeklődőknek is bemutatunk. 
Ez a vállalás már önmagában is komoly küldetés, de szeretnénk azt hin-
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si adatait, koordinátáit feltüntetjük a geocashing.hu és geocashing.com 
oldalakon, így bármely zarándok, turista vagy természetkedvelő egyén 
később megkeresheti azokat. Blogunk pedig turisztikai információkat 
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után érdeklődök figyelmét Balatonalmádi és Veszprém megye egyes ré-
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A csapat éppen a Balaton partra indul a gimnázium udvaráról

Fedél nélkül
A Város Mindenkiért csoport rendhagyó órát tartott az almádi 

gimnázium diákjainak a hajléktalanságról, illetve az ezzel járó szituá-
ciókról és hátrányos megkülönböztetésről. A foglalkozás keretein be-
lül a tanulók meghallgathatták a földönfutóvá vált emberek tragikus 
élettörténetét, átfogó képet kaptak az utcán élők mindennapi helyze-
téről, kérdéseket tehettek fel a témával kapcsolatban. Az ötletes meg-
szólalásokért és helyes válaszokért az előadók az AVM által szerkesz-
tett Fedél Nélkül c. folyóirat egy-egy számával jutalmazták meg a diá-
kokat. A csoporttal érkező utcajogász (önkéntes jogászok, akik ingye-
nes jogi tanácsokkal látják el a hajléktalanokat), ismertette az otthon 
nélkül élők legfontosabb jogait, összefoglalta a csoport céljait és mód-
szereit, melynek alapja, hogy a problémákat közösen, a nélkülözők-
kel együtt próbálják megoldani. A foglalkozás végén egy szituációs já-
tékra is sor került, melyben a diákok maguk is átélhették a kiszolgál-
tatottság legrosszabb, legigazságtalanabb és legmegrázóbb pillanatait.

4. korcsoport (2001–02): Füke Benjamin 100 m hát 3. helyezés
További versenyzők: Kovács Enikő, Nagy Dávid, Szántód Lackó, 

Hujber Sarolta, Negro Emese, Tamás Elina, Marton Ildikó, Var-
ga Csanád, Göde Petra, Gáspár Bence, Molnár Szabolcs, Abuzcki 
Máté, Forgács Benedek, Kovács Noel, Sánta Zsófia

A körzeti versenyről az 1–2. helyezettek jutottak tovább a Pá-
pán megrendezett megyei versenyre, ahol iskolánk diákjai az alábbi 
eredményeket érték el: Farkas Luca 50 m gyorsúszás 5. helyezés, 50 
m hátúszás 4. helyezés, Csempesz Lara 50 m mellúszás 3. helyezés, 
Pápai Polli 50 m mellúszás 4. helyezés, Marton Eszter 50 m mell-
úszás 3. helyezés, 100 m hátúszás 3. helyezés, Bécsy Balázs Bende-
gúz 50 m mellúszás 5. helyezés, Farkas Máté 50 m mellúszás 10. he-
lyezés, Csomai Dominik 50 m gyorsúszás 11. helyezés, Marton Dá-
vid 100 m gyorsúszás 2. helyezés, 50 m mellúszás 6. helyezés

A megyei versenyen 40 iskola vett részt. Az összesített pontérték 
táblázat alapján a Györgyi Dénes Általános Iskola a 4. helyen zárt.

te őket, hogy tetszett-e az előadásuk. Tihanyban az egész napos túra alatt is-
mertem meg őket jobban. Folyamatosan kérdezősködtek az iskoláról és a di-
ákéletről. Kiderült, hogy náluk az országos diáktanács, amiben a korunkbeli-
ek a szószólók, minden évben előállhat egy javaslattal, hogy mit változtasson 
a kormány az oktatásban. Ők például azt szerették volna elérni 2015 őszén, 
hogy legyen kommunikatív nyelvtanítási módszereket előtérbe helyező román 
nyelvkönyvük. Ugyanis a román nyelvórákon jelenleg főként irodalmi műve-
ket elemeznek, ám a mindennapi beszédet nem tanulják meg.” 

dr. Simon Orsolya , igazgató-helyettes 
Balatincz Adél 10/B osztályos diák

A program első állomásaként 40 csíkszeredai diákot kísért Balaton-
almádiba 3 tanáruk ez év márciusában. Mindannyian nagy lelkesedés-
sel és fáradhatatlanul vetették bele magukat a szervezett rendezvényekbe, 
mivel a diákok többsége most először járt külföldön. Legnagyobb élmé-
nyük a Balaton, a bobozás, a balatonfűzfői csillagvizsgálóban tett látoga-
tás, valamint gimnáziumunk diákjaival való önfeledt csevegés és ismerke-
dés voltak. Veszprémben játékos vetélkedő keretében ismerkedtünk meg 
a geoláda keresés fortélyaival, felkerestük a legfontosabb látnivalókat, be-
jártuk a tihanyi félszigetet, ahol sikeresen megszólaltattuk a visszhangot, 
ismerkedtünk a múzeumfaluval, kipróbáltuk a remeteéletet a barátlaká-
soknál, és az Óvár tetejéről megcsodáltuk a Külső- és Belső-tó környé-
két. A kollégiumi táncház, a közös pizza vacsora, Munkácsi János az El 
Caminon megélt tapasztalatainak meghallgatása, valamint a csíkszeredai 
diákok remek és egyben megható kedvességgel készített és előadott mű-
sora mind hozzájárult egymás gyors megismeréséhez és annál gyorsabb 
megkedveléséhez. A vállalkozó kedvűek végül az Óvári Messzelátónál 
méltó rejtekhelyet találtak a Márton Áron geoláda számára is. 

Egyik diákunk, aki több napon át kísérte a csíkieket így emlékszik 
vissza rájuk: „Rendkívül nyitottak és barátságosak voltak. Nagyon érdekel-
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Krónika
Utazó planetárium járt az oviban

A csapat egy része, Vaczkó Lili, Czompó Réka, Kreutz Károly, Sári 
Kincső, Czuczor Boglárka

Néptáncos sikerek
Március 19-én került megrendezésre az I. Rédei Szóló Néptánc-

verseny. A Gurgolya Néptánccsoport gyermekei I. és II. korcsoport-
ban indultak, 6–10 éves korig. Óriási lelkesedéssel készültek, egyet-
len félelmük az volt, hogy „egymás ellen” kellene küzdeniük, hiszen 
igazi barátságok születtek már a csoportban. Kedvüket még a ret-
tentő korai ébresztő se szegte, kárpótolt minket a hajnali madárcsi-
csergés. Fél 8-ra már 3 megyét érintve Rédére is értünk. A regiszt-
rációt követően izgatott készülődés vette kezdetét hosszas hajfonás-
sal: szalagok, szoknyák, kötények suhogtak, míg egyetlen, a verse-
nyen induló legényünk türelmesen várt a lányokra. A zenekari pró-
bák után már igazán tűkön ült mindenki. Végül 11 órakor megkez-
dődött a verseny. A gyerekek egymást váltották a színpadon, olykor 
még gyors szoknyacserével is fokozva az izgalmakat (mivel viselet 
sajnos kevesebb van, mint gyermek). 

Egészségnap a berényi iskolában
A Vörösberényi Általános Iskola tanárai és tanítói olyan egészség 

napot rendeztek, melynek célja a testi fogyatékkal élő emberek éle-
tével való ismerkedés. Tanulóink képet kaptak arról, hogy milyen 
módon segíthetnek a nehéz élethelyzetben lévő társaiknak. Iskolai 
védőnőnk, Iker Márta vendégei: Bányai Krisztián, Navratyil Sán-
dor, Mesterházi Zsolt és Báró nevű kutyája, Horváth Brigitta jeltol-
mács, Csehné Huszics Márta és a gyengén látók csapata, a „Man-
csosok” alapítvány terápiás kutyái és Nagy Tamás a hallókészülékek 
szakembere a diákok számára személyessé, hitelesebbé tették a fo-
gyatékkal élő emberek hétköznapi problémáit. A változatos progra-
mokon belül a gyerekek megismerhették a bekötött szemmel tör-
ténő csörgőlabdás játékokat. Megtapasztalhatták a besötétített, ún. 
vak szobában való tájékozódást. Bepillanthattak a vakvezető kutyák 
életébe, munkájába. A legnagyobbak filmet és fotó videót is néztek 
paralimpikonokról és olyan mozgáskorlátozottakról, akik kitartásu-
kért és példamutatásukért tiszteletet érdemelnek. Köszönjük az is-
kolánk alapítványának, a Szülői Munkaközösségnek az anyagi se-
gítséget, hogy tanulóink belső értékeit ily módon is gyarapíthattuk. 

Iskolai szavalóversenyünk díjazottjai

Március 15.
Az idén az 1848-as forradalom évfordulóját a Vörösberényi Általános 

Iskola diákjaival ünnepelte Balatonalmádi lakossága. A Bodó Krisztina 
tanárnő által összeállított műsorral, a kicsik és nagyok énekével, szavala-
tával a hideg és esős időt sikerült ünneppé varázsolni, mert „… ide kell 
hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes.”

Nemzeti ünnepünk alkalmából iskolánkban kokárdakészítő ver-
senyt hirdettünk. Mindannyiunk örömére majdnem félszáz ötletes 
és szép munka készült erre az alkalomra. A beadott alkotásokból lát-
ványos kiállítást rendeztünk A versenyben I. helyezést ért el Suri Ló-
ránd faragott kokárda fali dísze.

Országos mesevetélkedő
A Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át – országos mesevetél-

kedőnek iskolánk alsó tagozatos csapatai évek óta sikeres szereplői. Eb-
ben a tanévben a megyei döntő előtti fordulóig a 3/A osztály „Könyv-
moly” csapata (tagok: Kovács Barnabás, Kovács Bertalan, Mesics Bor-
bála és Szabó Ágoston), jutott el. Gratulálunk a csapatnak és a felkészí-
tő tanítónak, Rehák Gézáné, Zsuzsa néninek. A két negyedik osztályos 
csapat („Mesefalók”: Lendvai Réka, Kreutz Réka, Somorácz Luca, Sze-
keres Csenge, „101 kiskutya”: Gitta Imre, Markó Panna, Nagy Anna, 
Szabóki Luca, felkészítő tanító, Domonkosné Tóth Anikó), pedig részt 
vehet a megyei döntőn is. Szurkoljunk együtt nekik!

Szép Magyar Beszéd Megyei Verseny

Hátsó sor, balról jobbra: Mesics Jeromos 7/B, Orbán Zselyke 3/B, 
Gyarmati Dóra 5/B, Nagy Anna 4., Zsendovics Lilla 5/B, Szabó 
Ágoston 3/A, Nagy Levente 6., Kacsándi Marcell 8. Első sor, balról 
jobbra: Biró Dominika 4., Szekeres Csenge 4., Ferenczi Dorina 2., 
Hanis Gréta 2., Koronczai Ármina 1/B, Takáts Boglárka 1/B, Lendvai 
Péter 1/B, Mesics Borbála 3/A, Vajda Alexa 2.

Egészségnapi előadáson a berényi diákok 

Iskolai ünnepély

Így látta egy óvodás

Balról jobbra: dr. Kovácsné Papp Szilvia tanárnő, Mesics Jero-
mos 7/B 3. helyezett, Deres Péter 5/B, Bodó Krisztina tanárnő

Óvodánkba egy percek alatt felállítható planetárium látogatott el, 
az óvodát támogató Alapítványunk jóvoltából. 

A gyerekek egy „csodát”, egy kupolára vetített animációt néz-
hettek meg, melyben Aba a manófiú és Lana a tündérlány segít-
ségével ismerkedhettek meg az esti égbolt látványával. A mese hő-
sei esti sétájuk során próbálták felfedezni az égbolt csodáit, a csil-
lagképeket. A csillag les közben megismerkedtek Kiliánnal, a ba-
rátságos űrlénnyel, akinek segítségével részt vettek egy fantaszti-
kus utazáson. Az űrutazás alatt meglátogatták a Naprendszer boly-
góit. Mindeközben észrevétlenül jelentős tudásra tettek szert, kí-
váncsiságukat felkeltette a természet egyik nagyszerű látványossá-
ga a gyönyörű csillagos égbolt. Még a legkisebbek is tátott szájjal, 
csendben élték át, és ülték végig a több mint 30 perces mesét. Is-
mét „gazdagodhattunk….”

Köszönjük a „felnőtteknek”!
Az Almádi Magocskák Óvoda óvodásai

Végül a sok készülés, a néptánc őszinte szeretete és a lelkesedés 
meghozta az eredményét. Gyermekeink csodálatosan szerepeltek, 
lenyűgözve a zsűrit is. Mindannyian szép helyezést értek el: öt ezüst 
és egy arany minősítéssel tértünk haza. Balatonalmádi büszke lehet 
néptáncos gyermekeire.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a felkészülés gyakran mostoha 
körülmények között zajlott (fűtés nélkül a téli hónapokban a Leader 
házban, vagy a Vörösberényi Kultúrház ugyan fűtött, de apró klub-
szobájában). A gyerekek lelkesedése, Karcsi bácsi mellett segített át-
vészelni nekünk szülőknek is a nehezebb időszakokat. Szinte hihe-
tetlen, hogy a kedvezőtlen viszonyok mellett ilyen jól tudtak telje-
síteni a gyerekek. Reményeink szerint a város mihamarabb kultu-
rált és állandó körülményeket tud teremteni a csoportnak, és így 
még több gyerek számára vonzóvá tehetnénk ezt a nagyszerű hagyo-
mányőrző elfoglaltságot. Bízunk abban, hogy a következő verseny-
ről még több arannyal térünk haza, amihez elengedhetetlen az opti-
mális próbafolyamat megteremtése. 

Köszönet jár a megmérettetésen ezúttal nem induló idősebb gyer-
mekeknek a buzdításért, valamint hadd mondjunk ezúton is köszö-
netet Kreutz Károlynak a felkészítésért és a verseny alatt nyújtott 
lelkes támogatásért!

A néptáncversenyen induló gyerekek: Békési Moira, Czompó 
Réka, Czuczor Boglárka, Földes Noémi, Révész Ádám, Sári Kincső, 
Vaczkó Lili. A büszke szülők

Felhívás!
Kedvet érez a fotózáshoz? Szeretné megtanulni mindazt, ami egy 
jó fotó elkészítéséhez szükséges?
Akkor jelentkezzen a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár-
ban az alább megadott pannoniaorsi@gmail.com e-mail címen!
Kellő számú jelentkezés esetén Pászti György fényképész vezeté-
sével szakkört indítunk!

Felhívás!
Tisztelt Almádiak, kedves látogatóink!
Egy újabb lehetőséget szeretnénk felajánlani önöknek, amellyel 
pontos és gyors információt szerezhetnek a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár minden egyes rendezvényéről.
Ehhez nem kell mást tenniük, mint megírni számunkra azt az 
e-mail címet, amelyen önöket biztosan elérjük.
Jelentkezésüket várjuk az alábbi e-mail címen: pannoniaorsi@
gmail.com

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Szabóki Luca, felkészítő tanító, Domonkosné Tóth Anikó), pedig részt 
vehet a megyei döntőn is. Szurkoljunk együtt nekik!

Szép Magyar Beszéd Megyei Verseny

Hátsó sor, balról jobbra: Mesics Jeromos 7/B, Orbán Zselyke 3/B, 
Gyarmati Dóra 5/B, Nagy Anna 4., Zsendovics Lilla 5/B, Szabó 
Ágoston 3/A, Nagy Levente 6., Kacsándi Marcell 8. Első sor, balról 
jobbra: Biró Dominika 4., Szekeres Csenge 4., Ferenczi Dorina 2., 
Hanis Gréta 2., Koronczai Ármina 1/B, Takáts Boglárka 1/B, Lendvai 
Péter 1/B, Mesics Borbála 3/A, Vajda Alexa 2.

Egészségnapi előadáson a berényi diákok 

Iskolai ünnepély

Így látta egy óvodás

Balról jobbra: dr. Kovácsné Papp Szilvia tanárnő, Mesics Jero-
mos 7/B 3. helyezett, Deres Péter 5/B, Bodó Krisztina tanárnő

Óvodánkba egy percek alatt felállítható planetárium látogatott el, 
az óvodát támogató Alapítványunk jóvoltából. 

A gyerekek egy „csodát”, egy kupolára vetített animációt néz-
hettek meg, melyben Aba a manófiú és Lana a tündérlány segít-
ségével ismerkedhettek meg az esti égbolt látványával. A mese hő-
sei esti sétájuk során próbálták felfedezni az égbolt csodáit, a csil-
lagképeket. A csillag les közben megismerkedtek Kiliánnal, a ba-
rátságos űrlénnyel, akinek segítségével részt vettek egy fantaszti-
kus utazáson. Az űrutazás alatt meglátogatták a Naprendszer boly-
góit. Mindeközben észrevétlenül jelentős tudásra tettek szert, kí-
váncsiságukat felkeltette a természet egyik nagyszerű látványossá-
ga a gyönyörű csillagos égbolt. Még a legkisebbek is tátott szájjal, 
csendben élték át, és ülték végig a több mint 30 perces mesét. Is-
mét „gazdagodhattunk….”

Köszönjük a „felnőtteknek”!
Az Almádi Magocskák Óvoda óvodásai

Végül a sok készülés, a néptánc őszinte szeretete és a lelkesedés 
meghozta az eredményét. Gyermekeink csodálatosan szerepeltek, 
lenyűgözve a zsűrit is. Mindannyian szép helyezést értek el: öt ezüst 
és egy arany minősítéssel tértünk haza. Balatonalmádi büszke lehet 
néptáncos gyermekeire.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a felkészülés gyakran mostoha 
körülmények között zajlott (fűtés nélkül a téli hónapokban a Leader 
házban, vagy a Vörösberényi Kultúrház ugyan fűtött, de apró klub-
szobájában). A gyerekek lelkesedése, Karcsi bácsi mellett segített át-
vészelni nekünk szülőknek is a nehezebb időszakokat. Szinte hihe-
tetlen, hogy a kedvezőtlen viszonyok mellett ilyen jól tudtak telje-
síteni a gyerekek. Reményeink szerint a város mihamarabb kultu-
rált és állandó körülményeket tud teremteni a csoportnak, és így 
még több gyerek számára vonzóvá tehetnénk ezt a nagyszerű hagyo-
mányőrző elfoglaltságot. Bízunk abban, hogy a következő verseny-
ről még több arannyal térünk haza, amihez elengedhetetlen az opti-
mális próbafolyamat megteremtése. 

Köszönet jár a megmérettetésen ezúttal nem induló idősebb gyer-
mekeknek a buzdításért, valamint hadd mondjunk ezúton is köszö-
netet Kreutz Károlynak a felkészítésért és a verseny alatt nyújtott 
lelkes támogatásért!

A néptáncversenyen induló gyerekek: Békési Moira, Czompó 
Réka, Czuczor Boglárka, Földes Noémi, Révész Ádám, Sári Kincső, 
Vaczkó Lili. A büszke szülők

Felhívás!
Kedvet érez a fotózáshoz? Szeretné megtanulni mindazt, ami egy 
jó fotó elkészítéséhez szükséges?
Akkor jelentkezzen a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár-
ban az alább megadott pannoniaorsi@gmail.com e-mail címen!
Kellő számú jelentkezés esetén Pászti György fényképész vezeté-
sével szakkört indítunk!

Felhívás!
Tisztelt Almádiak, kedves látogatóink!
Egy újabb lehetőséget szeretnénk felajánlani önöknek, amellyel 
pontos és gyors információt szerezhetnek a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár minden egyes rendezvényéről.
Ehhez nem kell mást tenniük, mint megírni számunkra azt az 
e-mail címet, amelyen önöket biztosan elérjük.
Jelentkezésüket várjuk az alábbi e-mail címen: pannoniaorsi@
gmail.com

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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ALMÁDI ÚJSÁG 2016. április

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. április közepétől május 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 9703 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/
balatonjatekpont 
Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 
Nyitva tartás: hétfő–péntek 10–18 óra, szombat 14–18 óra 

PANNóNIA KuLTurÁLIs KözPONT És KöNyvTÁr 
Balatonalmádi Városház tér 4., Telefon: +36 88 542 515, www.pkkk.hu
Április 13. (szerda) 17 óra – A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium gálaműsora a 
Pannónia nagytermében
Április 16. (szombat) 17 óra – A Pannónia új ismeretterjesztő előadássorozata – rész-
letek a plakáton! 
Április 23. (szombat) 17 óra – Tavaszi koncert! – részletek a plakáton! 
Április 28. (csütörtök) 17 óra – A Vörösberényi Általános Iskola gálaműsora a Pannó-
nia nagytermében 
Április 29. (péntek) 16.30–18.30-ig – A Györgyi Dénes Általános Iskola alsó tagozatos 
anyák-napi gálaműsora a Pannónia nagytermében 
Május 1. (vasárnap) 10 órától – Szabadtéri Almádi Városi Majális a Városház téren. Is-
mét Almádiban a „Retro busz” 10-17 óráig
Retró programok a szabadtéri színpadon. Kézművesek,vendéglátósok stb. gazdag kíná-
lata a Pannónia előtti parkolóban.
Május 6. (péntek) 18 órakor – Fülöp Lajos festőművész kiállításának megnyitója a 
Pannónia előcsarnokában.

PANNóNIA KöNyvTÁr 
Telefon: 88/542-514 
FIGyELEM! A Pannónia könyvtár 2016. április 1. és május 1. között a könyvtár ál-
lományellenőrzés miatt zárva tart. A zárva tartás alatt a napilapok az intézmény előte-
rében olvashatók. Ez idő alatt a wifi az előtérben és az intézmény környékén folyama-
tosan elérhető. 2016. május 2-án 10 órakor újra várjuk olvasóinkat. Köszönjük a tü-
relmet!

ALMÁDI GOMBÁszOK AszTALTÁrsAsÁGA 
Elnök Szenthe László, telefon +36 88 438 224 
Április 16. (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 
Április 23. (szombat) – TeSzedd ! Takarítás a lakóhelyünkön és környékén 
Tervezett helyszín: Káptalanfüreden, a táborok fölötti erdő. Gyülekezés a PKKK előtt 
8.00 órakor 

vörösBErÉNyI FÁBIÁN JózsEF KErTBArÁTKör 
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 52-74, helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Április 18. – Gyümölcsfák oltása, szemzése, metszése. Méhészeti tudnivalók a kiskert-
művelőknek előadó Leffler Endre, tagtársunk – oltó-, szemző-, metsző szakember
Május 1. 16 óra – Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)

BALATONALMÁDI KErTBArÁT Kör 
Elnök Lőrincz József, telefon +36 70 366 0181 
Április 19. kedd – Pincelátogatás a Pannonhalmi borvidéken, Gyarmaton 
Házigazda: Nagy Róbert levéltáros/borász
Május 7. szombat – Szezonzáró majális 

HONIsMErETI És vÁrOsszÉPíTő Kör 
Elnök Kovács István +36 88 430 091, titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446 
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. ter-
mében

NAGyCsALÁDOsOK BALATONALMÁDI EGyEsÜLETE 
Elnök Benedek Anna 30/791-3208
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2016. A Vp. Megyei Civil Hálózatért Közhasz-
nú Egyesülettel közös program aktuális alkalmai: Április 14. csütörtök Nemzeti Tehet-
ségprogram – Tehetségazonosítás dr. Gyarmati Éva: A tehetség fogalma, összetevői, tí-
pusai és azonosítása – könyvbemutató – beszélgetés

BOLHAPIACI ÉrTEsíTő
A legközelebbi bolhapiacra április 24-én reggel 7 órától 12-ig várunk minden eladót és 
nézelődőt a Baross Gábor utcai piac területére. Azt tervezzük, hogy május 15-től szep-
tember 15-ig minden vasárnap ki lehet majd hozni a használt holmikat. Ha városunk 
vezetése úgy dönt, hogy erre lehetőség van, akkor az áprilisi alkalom után május 22-én 
találkozhatunk a piactéren. Információ: +36 20 55 66 594 gymarta56@gmail.com 
Győri Miklósné 

vörösBErÉNyI NyuGDíJAs KLuB 
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268 
Április 13. szerda 16 óra – A legújabb kutatások a cukorbetegség gyógyításában, Du-
dás Zsolt előadása 
Április 20. szerda – Ügyelet: befizetések vacsorára – 14–16 óráig befizetések a klub ki-
rándulásaira az elnökség tagjainál 
Április 27. szerda 16 óra – Férfinap a klubban: ünnepi műsor, vacsora – meglepetés a 
férfiaknak – zenés szüli napi rendezvény, zenél: Tóth István
Május 11. szerda 16 óra – Alvászavarok – megoldások Előadó dr. Kulcsár Enikő házi-
orvosunk

Fejlesztési elképzelések a Játékpontban A résztvevőket Lukács Zsófia projektmenedzser, a Balatoni In-
tegrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa köszöntötte, majd 
Horváth Viola kulturális menedzser számolt be a Játékos Balaton 
interaktív játéktér működésének tapasztalatairól. Molnárné Perus 
Zsuzsa kulturális menedzser a Balaton Játékpont megalapításáról és 
küldetéséről beszélt. A házigazda Almádiért Közalapítvány nevében 
Dudás Zsolt elnök a Balaton Játékpont sikeres működését és tevé-
kenységét mutatta be. Beszédében hangsúlyozta, hogy bár a Bala-
ton hagyományosan a családok célterülete, a turisztikai programok, 
szolgáltatások messze le vannak maradva a kívánatos mértéktől és 
minőségtől. Jelen projekt célja a balatoni identitás erősítése és az is-
meretterjesztés mellett a turisztikai szolgáltatások fejlesztése is kell, 
hogy legyen, hiszen ez a terület számos fejlesztési tartalékkal bír, va-
lós igény és fizetőképes kereslet áll mögötte, a projekt átgondolása, 
komplex szolgáltatássá fejlesztése szükséges és lehetséges. 

Míg a Balatonalmádiban sikeresen működő játékteret élőben te-
kinthették meg a szakma képviselői, addig Balatonfüred, Siófok 
és Keszthely jó gyakorlatait előadás formájában ismerhették meg 
a jelenlévők. A szakmai találkozó végén játékbemutatók is zajlot-
tak, a Játékos Balaton elemei mellett az Almádiért Közalapítvány 
Hungarikum Kincsestár játékát is kipróbálhatták az érdeklődők. 

A sikeres találkozó keretében a résztvevők közösen meghatá-
rozták a fejlesztési elképzelések irányvonalát. Cél egy Balaton 

Játékpont Hálózat kiépítése, 
melynek alapját az Almádiban 
működő Játékpont adja. En-
nek folyományaként szükséges 
a meglévő játéktereket felújíta-
ni és bővíteni: új, a természet-
és környezetvédelemmel össze-
függő, a környezettudatosságot 
erősítő interaktív elemekkel. 
Egységes, kiszámítható szolgál-
tatások kialakítása mellett az 
egységes marketing megterem-
tése is fontos, hiszen a helyszí-
nek infrastrukturális körülmé-
nyeinek javítása, a gyerekbarát 

környezet megteremtése növeli a szolgáltatások igénybevevőinek 
számát. Olyan feltételeket kell kialakítani, amelyek lehetővé te-
szik egy több gyermekes család gondtalan időtöltését. A csalá-
dok időtöltését meghatározó információk biztosítására tájékoz-
tatási pontként is működhetnek a Játékpontok.  Minimális tech-
nikai beruházással minden helyszínen hozzáférhetők lehetnek a 
Balaton régió családi turizmust szolgáló információi. Az elkép-
zelések megvalósításához szükséges finanszírozási hátteret pályá-
zati pénzből fogják előteremteni. JVE 

Dudás Zsolt, az Almádiért Közalapítvány elnöke

Játékos Balaton egyik játéka - használat közben

Lukács Zsófia és Horváth Viola a szakmai találkozón 

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György

Forrás: Internet 

Játékos Balaton Családi-Turisztikai-Közösségi Projekt  
A Balaton Régióban.

A gyermek- és családbarát programok fejlesztése céljából 2009-
ben a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával a Balaton természe-
ti, történelmi és kulturális értékeit bemutató interaktív játéktér ke-
rült kifejlesztésre és átadásra a régió 11 településén, többek között 
Balatonalmádiban is. A Játékos Balaton egy fizikailag is összetar-
tozó játékteret jelent, amelyben változatos technikájú játékokkal, 
animátorok segítségével a gyere-
kek, családok megismerkedhet-
nek a Balaton történetével, kul-
túrájával, természeti értékeivel. 
Idegenforgalmi szezonban a já-
tékterek strandokon, a települé-
sek központjában találhatók, le-
hetőséget adva turisztikai haszno-
sításukra, a szorgalmi időszakban 
pedig iskolákban, közösségi te-
rekben, (könyvtárak, művelődé-
si házak) ahol elsősorban az okta-
tást, ismeretterjesztést szolgálják.

Balatonalmádiban az Almádi-
ért Közalapítvány éveken át szer-
vezett Játékos Balaton címmel családi fesztivált, ahol az interaktív 
játéktér mellett művészeti és környezetvédelmi programok várták a 
látogatókat. 2015. áprilisa óta a Balaton Játékpont ad otthont a já-
téktérnek, melyet az Almádiért Közalapítvány üzemeltet és a régió-
ban egyedülálló módon folyamatosan, szakemberek közreműködé-
sével, családi programokat is szervezve működik.

Játékos Balaton – Családi-Turisztikai-Közösségi Projekt A Bala-
ton Régióban címmel az eredeti elképzelést szeretnénk továbbfej-
leszteni, amely így komplex tartalomfejlesztéssel megalapozva alkal-
mas és kívánatos lehet egy regionális hálózat kialakítására.

Ennek megvitatására és a szakmai kérdések egyeztetésére szakmai 
találkozót hívott össze a Nők a Balatonért Egyesület és társszerve-
zőként az Almádiért Közalapítvány. A projektet Horváth Viola kul-
turális menedzser vezeti, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. 

A március végi összejövetelen szinte valamennyi résztvevő telepü-
lés képviseltette magát, jelen volt a házigazda Balatonalmádi mellett 
Balatonfüred, Balatonederics, Balatonfűzfő, Balatonlelle, Fonyód, 
Keszthely, Marcali, Siófok, Tapolca és Vonyarcvashegy valamint két 
újonnan csatlakozni vágyó kistelepülés, Paloznak és Gyenesdiás. A 
szakmai találkozón részt vett Varga-Dani Barbara, a Magyar Turiz-
mus Zrt regionális marketing igazgatója, Szauer Rózsa, a NABE el-
nöke valamint Semsei Sándor, a Magyar TDM Szövetség elnöke. 
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ALMÁDI GOMBÁszOK AszTALTÁrsAsÁGA 
Elnök Szenthe László, telefon +36 88 438 224 
Április 16. (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 
Április 23. (szombat) – TeSzedd ! Takarítás a lakóhelyünkön és környékén 
Tervezett helyszín: Káptalanfüreden, a táborok fölötti erdő. Gyülekezés a PKKK előtt 
8.00 órakor 

vörösBErÉNyI FÁBIÁN JózsEF KErTBArÁTKör 
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 52-74, helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Április 18. – Gyümölcsfák oltása, szemzése, metszése. Méhészeti tudnivalók a kiskert-
művelőknek előadó Leffler Endre, tagtársunk – oltó-, szemző-, metsző szakember
Május 1. 16 óra – Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)

BALATONALMÁDI KErTBArÁT Kör 
Elnök Lőrincz József, telefon +36 70 366 0181 
Április 19. kedd – Pincelátogatás a Pannonhalmi borvidéken, Gyarmaton 
Házigazda: Nagy Róbert levéltáros/borász
Május 7. szombat – Szezonzáró majális 

HONIsMErETI És vÁrOsszÉPíTő Kör 
Elnök Kovács István +36 88 430 091, titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446 
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. ter-
mében

NAGyCsALÁDOsOK BALATONALMÁDI EGyEsÜLETE 
Elnök Benedek Anna 30/791-3208
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2016. A Vp. Megyei Civil Hálózatért Közhasz-
nú Egyesülettel közös program aktuális alkalmai: Április 14. csütörtök Nemzeti Tehet-
ségprogram – Tehetségazonosítás dr. Gyarmati Éva: A tehetség fogalma, összetevői, tí-
pusai és azonosítása – könyvbemutató – beszélgetés

BOLHAPIACI ÉrTEsíTő
A legközelebbi bolhapiacra április 24-én reggel 7 órától 12-ig várunk minden eladót és 
nézelődőt a Baross Gábor utcai piac területére. Azt tervezzük, hogy május 15-től szep-
tember 15-ig minden vasárnap ki lehet majd hozni a használt holmikat. Ha városunk 
vezetése úgy dönt, hogy erre lehetőség van, akkor az áprilisi alkalom után május 22-én 
találkozhatunk a piactéren. Információ: +36 20 55 66 594 gymarta56@gmail.com 
Győri Miklósné 

vörösBErÉNyI NyuGDíJAs KLuB 
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268 
Április 13. szerda 16 óra – A legújabb kutatások a cukorbetegség gyógyításában, Du-
dás Zsolt előadása 
Április 20. szerda – Ügyelet: befizetések vacsorára – 14–16 óráig befizetések a klub ki-
rándulásaira az elnökség tagjainál 
Április 27. szerda 16 óra – Férfinap a klubban: ünnepi műsor, vacsora – meglepetés a 
férfiaknak – zenés szüli napi rendezvény, zenél: Tóth István
Május 11. szerda 16 óra – Alvászavarok – megoldások Előadó dr. Kulcsár Enikő házi-
orvosunk

Fejlesztési elképzelések a Játékpontban A résztvevőket Lukács Zsófia projektmenedzser, a Balatoni In-
tegrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa köszöntötte, majd 
Horváth Viola kulturális menedzser számolt be a Játékos Balaton 
interaktív játéktér működésének tapasztalatairól. Molnárné Perus 
Zsuzsa kulturális menedzser a Balaton Játékpont megalapításáról és 
küldetéséről beszélt. A házigazda Almádiért Közalapítvány nevében 
Dudás Zsolt elnök a Balaton Játékpont sikeres működését és tevé-
kenységét mutatta be. Beszédében hangsúlyozta, hogy bár a Bala-
ton hagyományosan a családok célterülete, a turisztikai programok, 
szolgáltatások messze le vannak maradva a kívánatos mértéktől és 
minőségtől. Jelen projekt célja a balatoni identitás erősítése és az is-
meretterjesztés mellett a turisztikai szolgáltatások fejlesztése is kell, 
hogy legyen, hiszen ez a terület számos fejlesztési tartalékkal bír, va-
lós igény és fizetőképes kereslet áll mögötte, a projekt átgondolása, 
komplex szolgáltatássá fejlesztése szükséges és lehetséges. 

Míg a Balatonalmádiban sikeresen működő játékteret élőben te-
kinthették meg a szakma képviselői, addig Balatonfüred, Siófok 
és Keszthely jó gyakorlatait előadás formájában ismerhették meg 
a jelenlévők. A szakmai találkozó végén játékbemutatók is zajlot-
tak, a Játékos Balaton elemei mellett az Almádiért Közalapítvány 
Hungarikum Kincsestár játékát is kipróbálhatták az érdeklődők. 

A sikeres találkozó keretében a résztvevők közösen meghatá-
rozták a fejlesztési elképzelések irányvonalát. Cél egy Balaton 

Játékpont Hálózat kiépítése, 
melynek alapját az Almádiban 
működő Játékpont adja. En-
nek folyományaként szükséges 
a meglévő játéktereket felújíta-
ni és bővíteni: új, a természet-
és környezetvédelemmel össze-
függő, a környezettudatosságot 
erősítő interaktív elemekkel. 
Egységes, kiszámítható szolgál-
tatások kialakítása mellett az 
egységes marketing megterem-
tése is fontos, hiszen a helyszí-
nek infrastrukturális körülmé-
nyeinek javítása, a gyerekbarát 

környezet megteremtése növeli a szolgáltatások igénybevevőinek 
számát. Olyan feltételeket kell kialakítani, amelyek lehetővé te-
szik egy több gyermekes család gondtalan időtöltését. A csalá-
dok időtöltését meghatározó információk biztosítására tájékoz-
tatási pontként is működhetnek a Játékpontok.  Minimális tech-
nikai beruházással minden helyszínen hozzáférhetők lehetnek a 
Balaton régió családi turizmust szolgáló információi. Az elkép-
zelések megvalósításához szükséges finanszírozási hátteret pályá-
zati pénzből fogják előteremteni. JVE 

Dudás Zsolt, az Almádiért Közalapítvány elnöke

Játékos Balaton egyik játéka - használat közben

Lukács Zsófia és Horváth Viola a szakmai találkozón 

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György

Forrás: Internet 

Játékos Balaton Családi-Turisztikai-Közösségi Projekt  
A Balaton Régióban.

A gyermek- és családbarát programok fejlesztése céljából 2009-
ben a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával a Balaton természe-
ti, történelmi és kulturális értékeit bemutató interaktív játéktér ke-
rült kifejlesztésre és átadásra a régió 11 településén, többek között 
Balatonalmádiban is. A Játékos Balaton egy fizikailag is összetar-
tozó játékteret jelent, amelyben változatos technikájú játékokkal, 
animátorok segítségével a gyere-
kek, családok megismerkedhet-
nek a Balaton történetével, kul-
túrájával, természeti értékeivel. 
Idegenforgalmi szezonban a já-
tékterek strandokon, a települé-
sek központjában találhatók, le-
hetőséget adva turisztikai haszno-
sításukra, a szorgalmi időszakban 
pedig iskolákban, közösségi te-
rekben, (könyvtárak, művelődé-
si házak) ahol elsősorban az okta-
tást, ismeretterjesztést szolgálják.

Balatonalmádiban az Almádi-
ért Közalapítvány éveken át szer-
vezett Játékos Balaton címmel családi fesztivált, ahol az interaktív 
játéktér mellett művészeti és környezetvédelmi programok várták a 
látogatókat. 2015. áprilisa óta a Balaton Játékpont ad otthont a já-
téktérnek, melyet az Almádiért Közalapítvány üzemeltet és a régió-
ban egyedülálló módon folyamatosan, szakemberek közreműködé-
sével, családi programokat is szervezve működik.

Játékos Balaton – Családi-Turisztikai-Közösségi Projekt A Bala-
ton Régióban címmel az eredeti elképzelést szeretnénk továbbfej-
leszteni, amely így komplex tartalomfejlesztéssel megalapozva alkal-
mas és kívánatos lehet egy regionális hálózat kialakítására.

Ennek megvitatására és a szakmai kérdések egyeztetésére szakmai 
találkozót hívott össze a Nők a Balatonért Egyesület és társszerve-
zőként az Almádiért Közalapítvány. A projektet Horváth Viola kul-
turális menedzser vezeti, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. 

A március végi összejövetelen szinte valamennyi résztvevő telepü-
lés képviseltette magát, jelen volt a házigazda Balatonalmádi mellett 
Balatonfüred, Balatonederics, Balatonfűzfő, Balatonlelle, Fonyód, 
Keszthely, Marcali, Siófok, Tapolca és Vonyarcvashegy valamint két 
újonnan csatlakozni vágyó kistelepülés, Paloznak és Gyenesdiás. A 
szakmai találkozón részt vett Varga-Dani Barbara, a Magyar Turiz-
mus Zrt regionális marketing igazgatója, Szauer Rózsa, a NABE el-
nöke valamint Semsei Sándor, a Magyar TDM Szövetség elnöke. 



ALMÁDI ÚJSÁG 2016. áprilisKrónika Krónika

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

Istenáldotta szép tájat kaptunk örökül itt Balatonalmádiban: lett-lé-
gyen az bármelyik városrész. Kimondott öröm körülnézni akár Almá-
diban, Budataván, Káptalanfüreden vagy jelesül a legősibb városrész-
ben, Vörösberényben. A természeti szépségek mellett azért ne feledkez-
zünk el a tájban élő, tevékenykedő és művelődő emberekről. Nem elő-
ször mondom ki, hogy van mit tanulnunk a berényiektől és ezt a tanul-
nivalót én berényiségnek neveztem el, mert összefogás, az együttgon-
dolkodás és a közös cselekvések mindig különös hangsúlyt kapnak itt.

Lencse Sanyi barátom kedves meg-
hívásának most sem tudtam ellenáll-
ni, hiszen már januárban lelkemre kö-
tötte, hogy egy nappal a Nőnap után, 
de még az ünneplés aurájában emlé-
kezzek meg a Nemzetközi Nőnapról 
és egyben nyissam meg N. Csathó Gi-
zella emlékkiállítását. Örömmel vállal-
tam el mindkettőt, csak annyit kötöt-
tem ki hamarjában, hogy én inkább a 
hölgyekről beszélnék mintsem a nők-
ről. Nem politikai, hanem emberi okai 
vannak ennek. Igaz, ami igaz, 1946-ban szovjet nyomásra vezették be 
nálunk a Nemzetközi Nőnap kötelező megünneplését március 8-án, de 
minden ünnep annyit ér, amilyen tartalommal azt megtöltik. Mennyi-
vel szebb és nemesebb, ha nem évi egy alkalommal 15 percig ünnep-
lik a nőket nemzetközi szinten, meg munkahelyi szinten az obligát hó-
virággal – amit Európai Uniós előírás miatt hirtelen beszüntettek – de 
a Nőnap maradt. Mi lenne uraim, ha a helyi hölgyeket ünnepelnénk 
most is, akárcsak az év többi 365 napján. Virágot máskor is lehet venni, 
ajándékot máskor is elfogadnak, sőt a figyelmességet is örömmel ven-
nék. Van ugyanis kiket ünnepelni és tisztelni, s valljuk be, van is miért.

Történelem tanárként természetesen a múltba nyúlok vissza, hogy azu-
tán a sanyarú jelen felemás példáit ostorozhassam. Ostorozni? Azt ugyan 
miért? – hökkenhetnek meg a hölgyek közül is jó néhányan. Tessenek ta-
lán egy futó pillantást vetni a város korfájára, ugyanolyan mint az orszá-
gos, azaz jóval több a hölgy mint a férfi. Aztán vessenek egy másik pil-
lantást Balatonalmádi egykori s mai utcaneveire. Ugye-ugye, 250 utca 
közül több mint a fele, pontosabban 143 viseli férfi nevét, 7 pedig höl-
gyét. Azok közül is az egyik virtuális, mert Szép Ilonka egy 1833-ban írt 
Vörösmarty vers eszményi hölgye. Egy hölgy, 
Kállai Éva (1917–1957) pedig csak 1990-ig 
volt utcanévadó, azóta Györgyi Dénes a név-
adó. (Teljesen érthető és méltánylandó okok-
ból!) Blaha Lujza – született Reindl Ludovika 
(1850–1926), Déryné Széppataki Róza (1793–
1872), Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János felesé-
ge (1410–1484), Teleki Blanka (1806–1862), 
Zrínyi Ilona (1643–1703). Egy dolog persze 
az utcanevek kialakulása illetve kialakítása, más 
dolog viszont az, hogy voltak-e olyan hölgyek, 
akik kiemelkedő tevékenységet játszottak Bala-
tonalmádi életében? Van ugyanis Margit-kápol-
nánk és itt volt az angolkisasszonyok Stella Maris – azaz Tenger csillaga 
–, nyaralója, valamint nagyon sok elegáns villa viselt és visel női nevet.

Többen ismerik a népszerű bestseller írónő, Claire Kenneth (1921–
2000) nevét, node Kölcsey Kende Klárát, aki Balatonalmádiban lett 
szépségkirálynő s innen indult a karrierje, azt már kevesebben. Gyen-
ge Valéria (1933–) neve talán Káptalanban ismerősebben cseng, hi-
szen a helsinki olimpia aranyérmes úszója itt lakott, sőt edzett is. Ka-
nadában viszont fotóművészként és írónőként ismert, 2000-ben Ma-
gyar Örökség-díjjal tüntették ki. Bőtsvöldgyey Borbála apátasszony 

Hölgyekről és művészekről Vörösberényben Huszonkét éve segítenek 
„Tuitio fidei et obsequium pauperum” („A hit védelme és a sze-

gények istápolása”) – hirdeti a közel három évtizede megalakult 
és töretlen lendülettel működő Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
(MMSZ), melynek ma már száznál több helyi csoportja működik 
hazánk különböző pontjain (megyénkben 11 településen). A tatai 
és a balatonalmádi csoportot is 22 éve alapította meg Csilla von 
Boeselager indíttatására dr. Kelemen Imréné, aki ma is buzgó mun-
kása a csoportnak. 

Mint a szervezet küldetését megfogalmazó, bevezetőben idézett 
jelmondatból kicsendül, az MMSZ a hit védelmét tevékeny mó-
don, a szegények (vagyis a testi-lelki bajbajutottak, testi-lelki hiányt 
szenvedők) felkarolásával, élelemmel, ruhával, lelki megerősítéssel 
történő gondoskodásával látja el. 

A városunkban működő csoport a Vörösberényi Katolikus Plébá-
niához tartozó régi iskola épületében (Veszprémi u. 87.) kapott le-
hetőséget ruha, élelmiszer, gyógyászati segédeszközök adományok 
tárolására. Minden csütörtök délután 15-17 óra között fogadják, és 
adják át az adományokat, melyet ezúton is hálásan köszönnek a jó-
szívű adakozóknak.

A csoportban a közelmúltban tisztújítás történt. A csoportveze-
tőnek, Öhlmann Péternek, helyettesének Kertész Gabriellának és 
az alapító dr. Kelemen Imrénének hosszú éveken át folytatott áldo-
zatos munkáját nemrég a régióvezető szép elismerő oklevélben kö-
szönte meg. A csoport új vezetőjének Töltési Erzsébetet választotta, 
helyettese Fürgéné Illési Gabriella lett. 

csak a történelem iránt erősebben érdeklődők számára lehet ismerős, 
ugyanis a Veszprémvölgyi kolostor utolsó vezetője, aki elődjéhez Stel-
la apátnőhöz hasonlóan sokat harcolt Vörösberényért. Nos, akik kö-
zel 300 évig képesek voltak pereskedni a káptalannal, a birtokaikért, 
azok azért a mainál több tiszteletet érdemelnének...

Lady Eleanor Dartrey-Dawson (1885–1974) angol bárónő második 
és harmadik férje magyar volt: Kiss Jancsi, azaz Orsolya Kis János, majd 
annak halála után dr. Szántó Frigyes volt, akikkel itt lakott az Öreghegyen 

abban a fantasztikus villában. Innen jár-
tak Londonba Buckingham-palota bál-
jaira, amíg vissza nem költöztek Angli-
ába. Kárpáti Anna (1923–1993) szob-
rászművész Pihenő nő című szobrát 
1962 óta többször megcsodálhattuk a 
Wesselényi strand bejáratánál. A név-
sor természetesen korántsem teljes, mert 
ha rám ijesztenek még legalább tíz höl-
gyet is elő tudnék kapni, akik ebbe a 
sorba kívánkoznak Gizella királyné-
tól Aggházyné Balló Mariskán (1885–

1956) át egészen Mersits Piroska (1926–1988) festőművészig.
Mielőtt azért még visszasiklanék óraadó történelemtanárrá s túl 

komoly, sőt leltározó jellegű lenne minden mondatom, azért ne fe-
ledkezzünk el arról a nagyszerű igazságról sem, hogy minden sikeres 
férj mellett egy fantasztikus feleség, no meg egy megdöbbent anyós 
állt, sőt áll mind a mai napig.

Egy kedves és híres hölgyet kihagytam az előbbi névsorból, aki 8 
éve távozott el közülünk s a Szent Imre templom sírkertjében alusz-
sza örök álmát. Látványtervező művésznek mondják a szakmai élet-
rajzok, a magyar rajzfilmek csodálatos háttér-festőjének a kollégái, s 
Ticsunak hívhatták a barátai. N. Csathó Gizella (1939–2008) régi 
erdélyi nemesi családból származott de ő már Budapesten született. 
A család mai napig legismertebb tagja, Csathó Kálmán író, az egy-
kori Nemzeti Színház igazgatója, Széchenyi Zsigmond, Fekete Ist-
ván és Herczeg Ferenc barátja.

A család a II. világháború folyamán teljesen elszegényedett, az 
édesapa több hónapot töltött francia hadifogságban, pesti lakásu-
kat meg lebombázták, az egyetlen kereső az édesanya volt. Gizella 

ilyen mostoha körülmények között nevelke-
dett. Tehetsége már az elemi iskolában meg-
mutatkozott, rajzai, festményei évekig díszí-
tették a József-városi Iskola folyosóit. Innen 
egyértelmű út vezetett a Képző- és Iparmű-
vészeti Gimnáziumba, ahol díszítőfestő sza-
kon 1958-ban érettségizett.

Főiskolai tanulmányait a család már segíte-
ni nem tudta, így vállalt állást a későbbi Pan-
nónia Filmstúdió rajzfilmes részlegénél mint 
kifestő. Precíz, gyors munkájának eredmé-
nyeként mintegy tizenhárom éven át volt az 
egyik műterem részlegvezetője, majd festői 

képességét felismerve tették meg a különböző filmek látványvilágá-
nak festőjévé, grafikai tervezőjévé. Negyven éven keresztül dolgozott 
a Pannónia Filmstúdió munkatársaként. A rajzfilmes szakmában, vi-
lágviszonylatban is egyedülállóan, több mint tíz egészestés produk-
ció látványvilágának volt tervezője, esetenként egyedüli kivitelező-
je. A tevékenység nagyságát jellemzi egy 1981-es Nők Lapja-interjú, 
ahol nyilatkozik az aktuális munkákról, többek között arról, hogy pl. 
a Vuk című rajzfilmhez 600 darab háttérfestményt kellett készítenie. 
Olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Dargay Attila, Jankovics 

Marcell vagy Nepp József. Félre ne értsék, nem bántólag hozom fel, 
de tárgyilagosan meg kell jegyeznem, hogy a díjakat ők kapták, mi-
közben hiteles háttérfestő nélkül nem tudtak volna szárnyalni.

Nevéhez kötődik többek között a Szaffi, a Vili, a veréb, a Hugó, a 
víziló, a Sárkány és papucs, A hercegnő és a kobold, Az erdő kapitá-
nya, a Háry János, az Áron és a Csodák Könyve, a Pepolino, az Under 
Milk Wood, az Új Iliász és a Gréti – Egy kutya feljegyzései című fil-
mek, és több sorozat egyes epizódjainak háttérfestése, egyeseknél a 
teljes produkció grafikai stílusának meghatározása. Nekem különö-
sen kedves a Vuk, hiszen minden gyermekünkkel újra és újra megnéz-
tem, valamint a Dylan Thomas darab: A mi erdőnk alján, amelyet ba-
rátja, Richard Burton számára írt. Mindkét mű érthetőbb és élvezhe-
tőbb lett a háttér gondos és pontos kimunkálása nyomán.

N. Csathó Gizella munkássága során több szakmai nemzedék 
képzését segítette. Művészete nagyban hozzájárult a magyar rajzfil-
mek hazai és világsikeréhez. Nyugdíjas éveiben is a festészetnek élt, 
új otthonában, Balatonalmádiban, a Móra Ferenc utca legtetején, 
ahonnan messzire ellátott. Több önálló kiállítása volt, és csopor-
tos tárlatokon is rendszeresen részt vett. Pályafutása során munká-
ját több kisebb elismerés övezte: nívódíjak, kiváló dolgozó, szocia-
lista kultúráért érdemérem, miniszteri dicséret stb. Már súlyos beteg 
volt, amikor a Magyar Film- és TV-művészek Szövetségének animá-
ciós szakosztálya végre Balázs Béla-díjra javasolta. Halála miatt a fel-
terjesztést visszavonták, miután a díj posztumusz nem adható ki.

N. Csathó Gizella mesevilága címmel a család egy, a rajzfilmes 
szakmát is népszerűsítő albumot adott ki, amelynek én is boldog 
tulajdonosa vagyok, hiszen csak ötször találkozhattam s háromszor 
beszélhettem vele életében. Az albummal viszont most is előttem 
van. Előttem van, mert a valóság égi mását vetítette elém, egy olyan 
látványvilágot, amelyet akár akvarell vagy tempera festéssel varázsolt 
elő maradandó képeket. Előttem van, mert férjével, Németh Kál-
mánnal együtt önzetlen támogatója volt, aki a városunk intézmé-
nyeinek, sőt az Észak-Balatonpart intézményeinek méltatásra érde-
mes mecénása. Nem maradhat említés nélkül a Magyar-Angol tan-
nyelvű gimnázium idegen nyelvi, videó- és DVD tárának intenzív 
fejlesztése sem, amely kettejük nevéhez fűződik.

Van valami jelképes abban, hogy halála évében 1290 honlap állt 
minden érdeklődő rendelkezésére a világhálón és az általa is gyönyörű-
en megfestett románkori-gótikus jegyeket viselő városi címer templo-
mukat, a református erődített templomot éppen 1290-ben említették 
először írott történelmi forrásaink. Nyolc évvel a halála után ma meg-
néztem az internetet és 8560 honlapot találtam neve beírása után. Egy 
művész az örökkévalóságnak – aki olyan realista képeket festett, hogy a 
mese is igaz lett tőle! A filmrendezők álmait megvalósító alkotóművész 
a Móra Ferenc utcai villában találta meg teljesen önmagát, hiszen nagy-
méretű táblaképeket kezdett festeni. Elhivatottságból, belső kényszer-
ből avagy csak a családnak, hogy megmutassa igazi énjét? Ezt talán csak 
Kálmán barátom tudná megmondani.

Emlékezni és emlékeztetni viszont nekünk is erkölcsi kötelessé-
günk: nem mozaikokra, nem csak egyes művekre, hanem az egész 
életműre. Nagynevű elődje, Csathó Kálmán író ezt így foglalta össze 
tömören: „A női beszédben nem a szavak a fontosak, hanem az egész-
nek a muzsikája”. Ugyanúgy, ahogy a Hölgyek napján sem az a lé-
nyeges, hogy mit adunk, hanem az, hogy milyen szeretettel adjuk és 
hogyan fogadják. Nyűgözzenek le tehát mindenkit N. Csathó Gi-
zella filmbeli háttérképei avagy az almádi úton meglátott cserszö-
mörce bokor lángoló színvilága – mert muzsika árad belőlük...

Isten éltesse a hölgyeket! Köszöntöm a jelenlevőket és meg azokat 
is, akik a meg-nyitón csak lélekben lehettek közöttünk. Vigyük hí-
rét ennek az emlékkiállításnak, amely még most is nyitva van.

Czuczor Sándor

A máltaisok következő programját, a május 14-i Pünkösdi Gyer-
meknapot már az új vezetőség készíti elő. E kezdeményezés érdekes-
sége, hogy a rendezvényhez ökumenikus szellemben a város refor-
mátus gyülekezetei és világi intézményei is csatlakoztak. Így többek 
között a Balaton Játékpont, a FILE Sportegyesület, a Nagycsaládos-
ok Egyesülete, a vörösberényi és az almádi reformátusok közössége, 
a Balatonalmádi Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány és a Polgárőrség 
. A Pannónia előtti téren a gyermekek kipróbálhatják a Máltai ját-
szóbuszt és légvárat, belenézhetnek, beleülhetnek a tűzoltó-, men-
tő- és rendőrautókba! Lesz karitatív sátor, sportvetélkedő, gyermek-
játék- és könyv-cserebere, mesélés, arcfestés, bábszínházi előadás, s 
kézműves foglalkozások is gazdagítják a programot. TZS 
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Istenáldotta szép tájat kaptunk örökül itt Balatonalmádiban: lett-lé-
gyen az bármelyik városrész. Kimondott öröm körülnézni akár Almá-
diban, Budataván, Káptalanfüreden vagy jelesül a legősibb városrész-
ben, Vörösberényben. A természeti szépségek mellett azért ne feledkez-
zünk el a tájban élő, tevékenykedő és művelődő emberekről. Nem elő-
ször mondom ki, hogy van mit tanulnunk a berényiektől és ezt a tanul-
nivalót én berényiségnek neveztem el, mert összefogás, az együttgon-
dolkodás és a közös cselekvések mindig különös hangsúlyt kapnak itt.

Lencse Sanyi barátom kedves meg-
hívásának most sem tudtam ellenáll-
ni, hiszen már januárban lelkemre kö-
tötte, hogy egy nappal a Nőnap után, 
de még az ünneplés aurájában emlé-
kezzek meg a Nemzetközi Nőnapról 
és egyben nyissam meg N. Csathó Gi-
zella emlékkiállítását. Örömmel vállal-
tam el mindkettőt, csak annyit kötöt-
tem ki hamarjában, hogy én inkább a 
hölgyekről beszélnék mintsem a nők-
ről. Nem politikai, hanem emberi okai 
vannak ennek. Igaz, ami igaz, 1946-ban szovjet nyomásra vezették be 
nálunk a Nemzetközi Nőnap kötelező megünneplését március 8-án, de 
minden ünnep annyit ér, amilyen tartalommal azt megtöltik. Mennyi-
vel szebb és nemesebb, ha nem évi egy alkalommal 15 percig ünnep-
lik a nőket nemzetközi szinten, meg munkahelyi szinten az obligát hó-
virággal – amit Európai Uniós előírás miatt hirtelen beszüntettek – de 
a Nőnap maradt. Mi lenne uraim, ha a helyi hölgyeket ünnepelnénk 
most is, akárcsak az év többi 365 napján. Virágot máskor is lehet venni, 
ajándékot máskor is elfogadnak, sőt a figyelmességet is örömmel ven-
nék. Van ugyanis kiket ünnepelni és tisztelni, s valljuk be, van is miért.

Történelem tanárként természetesen a múltba nyúlok vissza, hogy azu-
tán a sanyarú jelen felemás példáit ostorozhassam. Ostorozni? Azt ugyan 
miért? – hökkenhetnek meg a hölgyek közül is jó néhányan. Tessenek ta-
lán egy futó pillantást vetni a város korfájára, ugyanolyan mint az orszá-
gos, azaz jóval több a hölgy mint a férfi. Aztán vessenek egy másik pil-
lantást Balatonalmádi egykori s mai utcaneveire. Ugye-ugye, 250 utca 
közül több mint a fele, pontosabban 143 viseli férfi nevét, 7 pedig höl-
gyét. Azok közül is az egyik virtuális, mert Szép Ilonka egy 1833-ban írt 
Vörösmarty vers eszményi hölgye. Egy hölgy, 
Kállai Éva (1917–1957) pedig csak 1990-ig 
volt utcanévadó, azóta Györgyi Dénes a név-
adó. (Teljesen érthető és méltánylandó okok-
ból!) Blaha Lujza – született Reindl Ludovika 
(1850–1926), Déryné Széppataki Róza (1793–
1872), Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János felesé-
ge (1410–1484), Teleki Blanka (1806–1862), 
Zrínyi Ilona (1643–1703). Egy dolog persze 
az utcanevek kialakulása illetve kialakítása, más 
dolog viszont az, hogy voltak-e olyan hölgyek, 
akik kiemelkedő tevékenységet játszottak Bala-
tonalmádi életében? Van ugyanis Margit-kápol-
nánk és itt volt az angolkisasszonyok Stella Maris – azaz Tenger csillaga 
–, nyaralója, valamint nagyon sok elegáns villa viselt és visel női nevet.

Többen ismerik a népszerű bestseller írónő, Claire Kenneth (1921–
2000) nevét, node Kölcsey Kende Klárát, aki Balatonalmádiban lett 
szépségkirálynő s innen indult a karrierje, azt már kevesebben. Gyen-
ge Valéria (1933–) neve talán Káptalanban ismerősebben cseng, hi-
szen a helsinki olimpia aranyérmes úszója itt lakott, sőt edzett is. Ka-
nadában viszont fotóművészként és írónőként ismert, 2000-ben Ma-
gyar Örökség-díjjal tüntették ki. Bőtsvöldgyey Borbála apátasszony 

Hölgyekről és művészekről Vörösberényben Huszonkét éve segítenek 
„Tuitio fidei et obsequium pauperum” („A hit védelme és a sze-

gények istápolása”) – hirdeti a közel három évtizede megalakult 
és töretlen lendülettel működő Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
(MMSZ), melynek ma már száznál több helyi csoportja működik 
hazánk különböző pontjain (megyénkben 11 településen). A tatai 
és a balatonalmádi csoportot is 22 éve alapította meg Csilla von 
Boeselager indíttatására dr. Kelemen Imréné, aki ma is buzgó mun-
kása a csoportnak. 

Mint a szervezet küldetését megfogalmazó, bevezetőben idézett 
jelmondatból kicsendül, az MMSZ a hit védelmét tevékeny mó-
don, a szegények (vagyis a testi-lelki bajbajutottak, testi-lelki hiányt 
szenvedők) felkarolásával, élelemmel, ruhával, lelki megerősítéssel 
történő gondoskodásával látja el. 

A városunkban működő csoport a Vörösberényi Katolikus Plébá-
niához tartozó régi iskola épületében (Veszprémi u. 87.) kapott le-
hetőséget ruha, élelmiszer, gyógyászati segédeszközök adományok 
tárolására. Minden csütörtök délután 15-17 óra között fogadják, és 
adják át az adományokat, melyet ezúton is hálásan köszönnek a jó-
szívű adakozóknak.

A csoportban a közelmúltban tisztújítás történt. A csoportveze-
tőnek, Öhlmann Péternek, helyettesének Kertész Gabriellának és 
az alapító dr. Kelemen Imrénének hosszú éveken át folytatott áldo-
zatos munkáját nemrég a régióvezető szép elismerő oklevélben kö-
szönte meg. A csoport új vezetőjének Töltési Erzsébetet választotta, 
helyettese Fürgéné Illési Gabriella lett. 

csak a történelem iránt erősebben érdeklődők számára lehet ismerős, 
ugyanis a Veszprémvölgyi kolostor utolsó vezetője, aki elődjéhez Stel-
la apátnőhöz hasonlóan sokat harcolt Vörösberényért. Nos, akik kö-
zel 300 évig képesek voltak pereskedni a káptalannal, a birtokaikért, 
azok azért a mainál több tiszteletet érdemelnének...

Lady Eleanor Dartrey-Dawson (1885–1974) angol bárónő második 
és harmadik férje magyar volt: Kiss Jancsi, azaz Orsolya Kis János, majd 
annak halála után dr. Szántó Frigyes volt, akikkel itt lakott az Öreghegyen 

abban a fantasztikus villában. Innen jár-
tak Londonba Buckingham-palota bál-
jaira, amíg vissza nem költöztek Angli-
ába. Kárpáti Anna (1923–1993) szob-
rászművész Pihenő nő című szobrát 
1962 óta többször megcsodálhattuk a 
Wesselényi strand bejáratánál. A név-
sor természetesen korántsem teljes, mert 
ha rám ijesztenek még legalább tíz höl-
gyet is elő tudnék kapni, akik ebbe a 
sorba kívánkoznak Gizella királyné-
tól Aggházyné Balló Mariskán (1885–

1956) át egészen Mersits Piroska (1926–1988) festőművészig.
Mielőtt azért még visszasiklanék óraadó történelemtanárrá s túl 

komoly, sőt leltározó jellegű lenne minden mondatom, azért ne fe-
ledkezzünk el arról a nagyszerű igazságról sem, hogy minden sikeres 
férj mellett egy fantasztikus feleség, no meg egy megdöbbent anyós 
állt, sőt áll mind a mai napig.

Egy kedves és híres hölgyet kihagytam az előbbi névsorból, aki 8 
éve távozott el közülünk s a Szent Imre templom sírkertjében alusz-
sza örök álmát. Látványtervező művésznek mondják a szakmai élet-
rajzok, a magyar rajzfilmek csodálatos háttér-festőjének a kollégái, s 
Ticsunak hívhatták a barátai. N. Csathó Gizella (1939–2008) régi 
erdélyi nemesi családból származott de ő már Budapesten született. 
A család mai napig legismertebb tagja, Csathó Kálmán író, az egy-
kori Nemzeti Színház igazgatója, Széchenyi Zsigmond, Fekete Ist-
ván és Herczeg Ferenc barátja.

A család a II. világháború folyamán teljesen elszegényedett, az 
édesapa több hónapot töltött francia hadifogságban, pesti lakásu-
kat meg lebombázták, az egyetlen kereső az édesanya volt. Gizella 

ilyen mostoha körülmények között nevelke-
dett. Tehetsége már az elemi iskolában meg-
mutatkozott, rajzai, festményei évekig díszí-
tették a József-városi Iskola folyosóit. Innen 
egyértelmű út vezetett a Képző- és Iparmű-
vészeti Gimnáziumba, ahol díszítőfestő sza-
kon 1958-ban érettségizett.

Főiskolai tanulmányait a család már segíte-
ni nem tudta, így vállalt állást a későbbi Pan-
nónia Filmstúdió rajzfilmes részlegénél mint 
kifestő. Precíz, gyors munkájának eredmé-
nyeként mintegy tizenhárom éven át volt az 
egyik műterem részlegvezetője, majd festői 

képességét felismerve tették meg a különböző filmek látványvilágá-
nak festőjévé, grafikai tervezőjévé. Negyven éven keresztül dolgozott 
a Pannónia Filmstúdió munkatársaként. A rajzfilmes szakmában, vi-
lágviszonylatban is egyedülállóan, több mint tíz egészestés produk-
ció látványvilágának volt tervezője, esetenként egyedüli kivitelező-
je. A tevékenység nagyságát jellemzi egy 1981-es Nők Lapja-interjú, 
ahol nyilatkozik az aktuális munkákról, többek között arról, hogy pl. 
a Vuk című rajzfilmhez 600 darab háttérfestményt kellett készítenie. 
Olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Dargay Attila, Jankovics 

Marcell vagy Nepp József. Félre ne értsék, nem bántólag hozom fel, 
de tárgyilagosan meg kell jegyeznem, hogy a díjakat ők kapták, mi-
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teljes produkció grafikai stílusának meghatározása. Nekem különö-
sen kedves a Vuk, hiszen minden gyermekünkkel újra és újra megnéz-
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rátja, Richard Burton számára írt. Mindkét mű érthetőbb és élvezhe-
tőbb lett a háttér gondos és pontos kimunkálása nyomán.

N. Csathó Gizella munkássága során több szakmai nemzedék 
képzését segítette. Művészete nagyban hozzájárult a magyar rajzfil-
mek hazai és világsikeréhez. Nyugdíjas éveiben is a festészetnek élt, 
új otthonában, Balatonalmádiban, a Móra Ferenc utca legtetején, 
ahonnan messzire ellátott. Több önálló kiállítása volt, és csopor-
tos tárlatokon is rendszeresen részt vett. Pályafutása során munká-
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a Móra Ferenc utcai villában találta meg teljesen önmagát, hiszen nagy-
méretű táblaképeket kezdett festeni. Elhivatottságból, belső kényszer-
ből avagy csak a családnak, hogy megmutassa igazi énjét? Ezt talán csak 
Kálmán barátom tudná megmondani.

Emlékezni és emlékeztetni viszont nekünk is erkölcsi kötelessé-
günk: nem mozaikokra, nem csak egyes művekre, hanem az egész 
életműre. Nagynevű elődje, Csathó Kálmán író ezt így foglalta össze 
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A balatonalmádi csoport

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Epres csokitorta, sütés nélkül
Itt a tavasz és hamarosan itt az eperszezon, készüljünk fel rá egy 

nagyon finom sütivel. Sütés nélküli, extrán csokis (még a keksz alap 
is oreoból vagy kakaós kekszből készült), nem túl fogyókúrás süti. 
De szerintem annyira mutatós és egyszerű, hogy néha el lehet csá-
bulni ilyen nehéz sütikre is. 

Arra kell vigyázni, hogy 
ha nem olyan a sütőfor-
mánk, hogy az alját le le-
het pattintani, akkor sütő-
papírral béleljük ki, mert 
soha nem szedjük ki a tor-
tát, csak kikanalazva... És 
arra is érdemes odafigyelni, 
hogy legalább 2 órát legyen 
a hűtőben, mert különben 
szétesik.

Hozzávalók:
Alaphoz:
330 g oreo keksz (vagy 

kakaós keksz)
110 g vaj
Krémhez: 
200 g tejcsokoládé
100 g étcsokoládé
200 ml habtejszín
Díszítéshez:
250-300 g eper (jó ha egyforma méretűek), pisztácia, mandula, 

mogyoró, stb (ízlés szerint bármelyik)
Elkészítés:

Az oreo kekszet apróra törjük, hogy lisztszerű legyen. A va-
jat megolvasztjuk, és a kekszmorzsához adjuk. Ezt a masszát, ami 
egyébként a mákos bejgli töltelékhez hasonlít állagra, egy kanál se-
gítségével a tepsi aljára és oldalára lapogatjuk. (én 12x36 cm-es tep-
sit használtam).

A habtejszínt, tűzhelyen 
felforrósítjuk és a felkocká-
zott csokikra öntjük. Meg-
várjuk, hogy a csoki felol-
vadjon benne és jól össze-
keverjük. Amikor már olyan 
az állaga, mint egy sűrű for-
rócsokoládé akkor a keksz-
morzsára öntöm. Fogom az 
előre megmosott epreket és 
belenyomkodom a csokiba. 
Ami közben az ujjunkra ra-
gadt szépen lenyalogatjuk, 
de csak azért, hogy a követ-
kező epret nehogy megfog-
ja a csokis ujjunk... Jó lett 
volna, ha az eprek egyforma 
méretűek, de ilyenkor sze-

zonon kívül az ember lánya ne válogasson, használja azt, amit ka-
pott. Majd májusban... 

Ha az összes epret belenyomkodtuk a csokiba, akkor hűtőbe tesz-
szük 2 órára (minimum 2 órára). Amikor jól kihűlt, a tetejét meg-
szórhatjuk mandulával (én ezt tettem) vagy pisztáciával, mogyoró-
val, ízlés szerint. Jó étvágyat!

Szebényi Éva – http://sutisdobozom.cafeblog.hu 
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Fotó: Szebényi Éva

„Harmónia” dalban és lélekben
Kirobbanó siker a bemutatkozó hangversenyen

Bor és sütemény
A minőség szolgálatában

Balatonalmádi-Budataván új köntösben nyitott újra a Maya 
Cukrászda, ahol hagyományos alapokon készülnek az egészségtelen 
adalékanyagoktól mentes cukrászati termékek. A cukrászda külön-
legessége egy hangulatos borsarok, ahol neszmélyi nedűket kóstol-
hatnak a borbarátok. 

A Hilltop borászat a világszínvonalú technikára és alapvetően a 
reduktív technológiára támaszkodva őrizi meg és menti át a bo-
rokba a szőlőszemekbe rejtett értékeket. A borsarokban két állandó 
borcsalád termékei kaphatók. A Hilltop borcsalád borai friss, üde, a 
fajta szépségét, fajtajellegét kidomborító borokból áll. A Kamocsay 
Ákos Prémium borcsalád borai pedig minden esetben magas minő-
ségű, terméskorlátozott ültetvényről, kizárólag kézi szürettel szedett 
alapanyagból készülnek. 

A cukrászdába betérő vendégek a finom sütemények, fagylaltok, 
valamint a zamatos borok mellett kávékülönlegességeket, szálas teá-
kat és minőségi pálinkák íz világát kóstolhatják meg. (x) A Kósa György Zeneiskola zsúfolásig megtelt dísztermében tar-

totta meg bemutatkozó koncertjét az egy éve alakult Harmónia 
énekkar Demel Eszter vezényletével.

Demel Eszter neve nem ismeretlen az almádi zeneszeretőknek, 14 
évig vezette a Balatonalmádi Vegyeskart. Munkássága alatt érte el 
ez a kórus a legmagasabb minősítést, a Fesztivál Kórus kitüntetést.

A tavaly alakult kórus tavaszi hangulatot varázsolt a terembe a Ta-
vaszi szél című népdal kánonban való bemutatásával, s ezt a tavaszi 
jókedvet fokozta Friderici német zeneszerző Ladilom című három-
szólamú vidám dala. Salieritől, aki Mozart kortársa volt, egy vidám, 
olasz nyelvű dal hangzott el. Nagyszerű volt, hogy Nagy László: Ad-
jon az Isten című verse és Kányádi Sándor két költeménye prózá-
ban és dalban is megszólalt. Ez utóbbi Tóth Péter kortárs zeneszerző 
műve, különleges hangzású dala nagy sikert aratott.

A műsort színesítette a női kart kiegészítő férfiszólam, előadásukban 
élvezhettük a Bakonyerdő gyászban van című népdalfeldolgozást. 

A hangverseny végén angol táncdal hangzott el, mely az együtt 
éneklés öröméről szólt. Demel Eszter élvezetesen kötötte egy bok-
rétába a műsorszámokat, kedves történetekkel, adatokkal fűszerez-
te mondanivalóját.

A hálás közönség vastapssal jutalmazta a kórust és karnagyát.
Almádi városa egy újabb kulturális színfolttal gyarapodott, mely-

hez csak gratulálni tudunk. Harmónia nemcsak a dalokból áradt, 
hanem a kórustagokból is, hiszen látszott rajtuk az ének szeretete, az 
összetartozás öröme. A meghívón szereplő Goethe-idézet a hallga-
tóban valósággá vált: „A hangok elülnek, de a harmónia megmarad.” 
 K. Gy.

Harmónia Énekkar Demel Eszter vezetésével 

Közlemény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. április 8-19. idő-
szakra meghirdetett tüdőszűrés a Veszprém Megyei Önkormány-
zat Tüdőgyógyintézet tájékoztatása szerint – technikai okok mi-
att –, elmarad. Köszönjük megértésüket!

Fotó: Pászti György
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Almádi a bauxitkutatás központja V.
A kutatófúrásról 3.

A cikksorozat előző részei megismertették az olvasókat a bau-
xit fúrásos kutatásának szervezeti felépítésével, a fúrások mélyítését 
végző berendezések fejlesztésének folyamatával, valamint az alkal-
mazott magfúró szerszámok és technológia fejlődésével. 

A bauxitkutató fúrások mélyítése elsősorban az eddig bemutatott 
módon, magfúrással történt, de földtanilag már ismert területeken 
a bauxit feletti kőzetekben a magfúrás mellett a költségek csökken-
tése érdekében engedélyezett volt a teljes szelvényű fúrás is. Cik-
kemben e fúrásmód eszközeit mutatom be.

A teljes szelvényű fúrás során a kőzetet a fúrólyuk teljes szelvényé-
ben felaprítjuk, s a furadékot (felaprított kőzet) a fúrólyukban kerin-
getett folyadékkal szállítjuk a felszínre. E módszernél a fúrószerszá-
mot nem kell a magfúráshoz hasonló gyakorisággal (max. 3,0 méte-
renként) ki- és beépíteni, a fúrás folyamatosan végezhető a földtani 
szempontból megengedett mélység eléréséig, ill. az alkalmazott fúró-
szerszám meghibásodásáig. Ez a fúrásmód a magfúrásnál gyorsabb, s 
gazdaságosabb is, így ahol erre lehetőség volt, ezt alkalmaztuk. A tel-
jes szelvényű fúrás részaránya az összes fúrási volumenen belül a kuta-
tási területektől függően 20–50% között változott. 

Ezen módszerrel is különböző keménységű kőzeteket kellett át-
fúrni, s így minden kőzettípushoz más-más fúrófejet és technoló-
giát kellett alkalmazni. Puha, könnyen fúrható kőzetek (agyag, ho-
mok, márga stb.) fúrására szárnyas fúrót, ill. saját kivitelezésű ke-
ményfém lapkás lépcsős fúrókat használtunk, míg kemény kőzetek-
ben (mészkő, dolomit, mészmárga, konglomerátum stb.) három-
görgős fúrókat. 

ALMÁDI ÚJSÁG 2016. április

Shotokan verseny
2016. 03. 05-én, Ajka városában került megrendezésre a 

Sun-Dome Kupa, Nemzetközi Karate Verseny. Az idei év első 
versenyne volt a Balatonalmádi Nippon-dojo sportolóinak. Három 
ország,Magyarország, Románia, Szerbia, 21 sportegyesület, 214 
versenyző, 364 nevezés érkezett a versenyre.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. hét versenyzővel in-
dult ezen a rangos Nemzetközi Versenyen. Az egyesület sportolói 18 
érmet nyertek (7 ezüst és 11 bronzérmet) egyéni és csapat verseny-
számokban. Farkas Bence egyéni kata (formagyakorlat) bronz érem, 
Csontos Tamás egyéni kata bronz érem, egyéni kumite (küzdelem) 
bronz érem, Morvai Anna egyéni kumite bronz érem, Pahola Esz-
ter egyéni kumite bronz érem, Szombathelyi Klaudia egyéni kata 
bronz érem, egyéni kumite ippon shobu bronz érem, egyéni kumite 
sanbon shobu bronz érem, Szabó Natália egyéni kumite sanbon 
shobu ezüst érem

Csapat kata ezüst érem: Morvai Anna, Pahola Eszter, Csontos 
Tamás. Csapat kumite ippon shobu ezüst érem: Szombathelyi Kla-
udia, Szabó Natália, Kácsór Andrea. Csapat kumite ippon shobu 
rotációs bronz érem: Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália, Kácsór 
Andrea. Minden versenyzőnek gratulálunk!

Az Almádi S.E. karatékái készülnek a következő nagy nemzetkö-
zi megmérettetésre. A 2016. április 01.-03. részt vesznek a Nürn-
bergben (Németországban) megrendezésre kerülő Shotokan Kara-
te Európa Bajnokságon.

 Rézmüves Miklós

BSE hírek konyabb teljes szelvényű fúrására is. Az elvégzett piackutatás alap-
ján 1980-ban Magyarországon először beszerzésre került egy kemény 
kőzetek fúrására kifejlesztett, légöblítéssel működő speciális fúrószer-
szám, a lyuktalpi fúrókalapács az amerikai Mission cégtől. 

A lyuktalpi fúrókalapácsot 
az ütve és a forgatva műkö-
dő fúrásmód előnyeit ötvöz-
ve alkották meg a tervezők.

Milyen is az ütve működő 
fúrásmód?

Ennél a módszernél a fú-
rófejet a fúrólyuk talpára ejt-
jük, s így onnan apró kő-
zetdarabokat pattintunk le 
(mint amikor egy egyszerű 
vésővel próbálunk egy na-
gyobb kőben üreget készíte-
ni), a fúrófejet felemelve az mindig máshova esik le, így kialakul a 
megközelítőleg körszelvényű fúrólyuk. A furadékot erre a célra kiala-
kított szerszámmal alkalmanként kimerjük. Ezt a fúrásmódot Kíná-
ban már i. e. 200 körül alkalmazták só kutatás céljából. Ezzel a mód-
szerrel akár 1000,0 m talpmélységű fúrást is tudtak készíteni, igaz 
kellett is hozzá 10 év, de akkoriban semmi sem volt sürgős. Szélesebb 
körben azonban csak a XIX. század közepétől terjedt el, és fejlesztet-
ték tovább, amikor Pennsylvaniában megindult a kőolajkutatás. 

Milyen is a forgatva működő fúrásmód?
Ennél a módszernél a fúrófejet a fúrólyuk talpára nyomva, s azt 

forgatva aprítjuk fel a kőzetet (ahogy otthon fúrógépünkkel pl. fába 
fúrunk egy lyukat), s a furadékot folyamatosan cirkuláltatott fo-
lyadékkal szállítjuk ki a felszínre. A forgó fúrásmód legelterjedtebb 
szerszáma a háromgörgős- és a szárnyas fúró. 

A lyuktalpi fúrókalapács a fenti két módszer kombinációja, azaz 
a fúrólyuk talpára szorított fúrófejre a felette elhelyezett légkalapács 
percenként 1000–1500-szor ráüt, s közben a fúrófej lassan forog. A 
fúrókalapácsot sűrített levegő működteti, egyben ez a levegő szállít-
ja a felszínre a furadékot is. A percenkénti ütésszámot a sűrített le-
vegő mennyisége, míg az ütés erejét a levegő nyomása befolyásolja. 
E szerszám alkalmazását jelentősen megkönnyítette, hogy a vállalat 
az aknafúráshoz már rendelkezett a működtetéshez szükséges nagy-
teljesítményű kompresszorokkal. 

A lyuktalpi fúrókalapácsot először Nyirád térségében alkalmaz-
tuk a korábban problémát okozó konglomerátum fúrására 100–
121 mm-es átmérővel. 

Már az első fúrások bizonyították, hogy ez a fúrásmód rendkívül ha-
tékony, amíg görgős fúróval óránként mindössze 1–2 m-t sikerült fúr-
ni, addig fúrókalapáccsal 20–40 m-t. A görgős fúró ilyen kőzetviszony-
ok mellett korábban 25–30 m fúrás után elkopott, tönkrement, addig 
fúrókalapács egy fúrófejével 1000–2000 m-t is sikerült fúrni. Az első 
fúrásoknál már az is látszott, hogy amikor agyag és minimális nedvesség 
is volt a fúrólyukban, a tiszta légöblítés helyett célszerűbb levegő-hab 
öblítést alkalmazni. Haböblítés esetén a benyomott levegőbe habképző 
anyagot kell adagolni, így a képződött hab a furadékot hatékonyabban 
szállítja ki, de a kalapács működését nem befolyásolja. 

Ezt a speciális szerszámot a bauxitkutatás teljes szelvényű szaka-
szaiban a későbbiekben eredményesen alkalmaztuk különböző korú 
mészkövek és kemény márga fúrására is. 

A cikkben leírtakról többet is megtudhat kiállításunkon szept. 
3–10. között a Pannónia Kulturális Központban. Következő cik-
kemben a bauxitkutatási volumen jelentős csökkenése utáni idő-
szak fúrási tevékenységéről számolok be.

Bogdán Győző okl. bányamérnök, menedzser szakmérnök

Teljes szelvényű fúrók

pat gólszerzői: Horváth Benjamin (2), Hoffer Levente, Zömbik 
Dávid. 

Sümeg VSE-Balatonalmádi SE 1:2 Nagy küzdelemben a több 
helyzetet kialakító almádi csapat begyűjtötte a 3 pontot. Gólszer-
zők: Zömbik Dávid, Benedek István. Az ifjúságiaknál:

Sümeg VSE-Balatonalmádi SE 1:3.
Peremarton SC Berhida- Balatonalmádi SE 0:6 Nagyobb arányú 

győzelem is születhetett volna. Gólszerzők: Horváth Benjamin (3), 
Benedek István (2), Károlyi Zsombor.

PV Őskü FC-Balatoanalmádi SE 2:1 A gyenge napot kifogó al-
mádi csapat fájó vereséget szenvedett a győzelmet jobban akaró ven-
déglátóktól. Gólszerző: Hoffer Levente. Az U19-es ifjúsági csapat 
eredménye: PV Őskü FC -Balatonalmádi SE 0:2.

Ugod SE-Balatonalmádi SE 0:1 A rengeteg helyzetet kialakító, 
tetszetősen játszó almádi csapat megérdemelte a győzelmet. Gól-
szerző: Horváth Benjamin. Az U19-es ifjúsági csapat eredménye: 
Ugod SE -Balatonalmádi SE 6:1.

Balatonalmádi SE-Gyulafirátót SE 1:0 Küzdelmes mérkőzé-
sen a jobb helyzetkihasználás döntött a hazai csapat javára. Gól-
szerző: Dr. Márki Dávid. Ifjúsági eredmény: Balatonalmádi SE-
Gyulafirátót SE 0:0.

Az egyesület vezetése bízik a sikeres folytatásban és az eredményes ta-
vaszi szereplésben. Ehhez az egyre szaporodó almádi szimpatizánsok, 
szurkolók támogatására, biztatására is szükség lesz. Minden lelkes fut-
ballszerető szurkolót várunk a BSE hazai mérkőzéseire, amelyek a tava-
szi szezonban is vasárnapi napokon (és remélhetőleg az almádi pályán) 
kerülnek megrendezésre. Az elkövetkező időszakban az almádi felnőtt 
és ifjúsági csapatok hazai pályán az alábbi időpontokban és ellenfelek-
kel mérkőznek meg: április 10. 16 óra Péti MTE, április 24. 16 óra He-
rendi Porcelán SK, május 1. 16.30 óra Csetény SE, május 8.16.30 óra 
Veszprém FC, május 16. 16.30 óra Várpalotai BSK.

Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával korábban 
kezd. Ács Attila, BSE elnök

Elkezdődött a 2015–2016. évi bajnokság tavaszi küzdelmei a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága által 
kiírt pontvadászatokban.

Ugyanakkor a téli szezon sem telt tétlenül. Négy utánpótlás kor-
csoportos csapattal (U9, U11, U13, U15) vettünk részt az MLSZ 
által első ízben kiírt megyei terem-labdarúgó bajnokságban. A már-
cius elején zárult küzdelmekben a legkisebbeknél (U9) a Veszprém 
csapatát is megelőzve lett a pontvadászat bajnoka az almádi alaku-
lat, míg az U11 és az U15-ös korosztályban csak a megyeszékhely 
hasonló korú csapatai tudták megelőzni az almádi fiúkat, akik így 
az előkelő 2. helyen végeztek. Az U9-es és az U15-ös korcsoport-
ban is a Balatonalmádi SE csapatából került ki a bajnokság gólkirá-
lya. A 8–9 évesek között Beődi Bence (20 gól), míg a 14–15 évesek 
mezőnyében Schalbert Artúr (18 gól) szerezte a legtöbb találatot.

A felnőttek az MLSZ által kiírt Téli kupa balatonfüredi csoport-
jában vitézkedtek. A jó minőségű műfüves pályán lejátszott mérkő-
zések jól szolgálták a csapat téli felkészülését. Nem mellesleg a kupát 
az almádi csapat pontveszteség nélkül meg is nyerte.

A felnőttek és az U19-es ifjúsági csapat is túl van a tavaszi szezon 
első mérkőzésein (részletek lent). A megyei I. osztályú bajnokság-
ban – lapzárta időszakában –, a Varga Tamás által vezetett felnőtt 
csapat az első hat mérkőzésből négyet megnyert. Az ifjúsági csapat 
négy mérkőzésen van túl. Két mérkőzésen győzött, egy-egy alka-
lommal játszott döntetlent, illetve hagyták el vesztesként a pályát 
az almádi fiatalok.

Eredmények: 
Pápai Perutz FC-Balatonalmádi SE 5:4. Tisztes helytállás a 

jóval nagyobb játékerőt képviselő „félprofi” pápaiak ellenében. 
Kis szerencsével ponttal térhettünk volna haza. Az almádi csa-

Ütvefúrás Kínában i. e. 200 körül

A 70-es évek második felében a bauxitkutatási területek változá-
sával a teljes szelvénnyel mélyíthető szakaszokon belül megemelke-
dett a kemény, nehezen fúrható kőzetek aránya. 

Kiemelten nagy gondot okozott a Nyirád térségében előforduló 
rendkívül kemény konglomerátum (összecementálódott különböző 
keménységű kőzetdarabok), amiben az alkalmazott fúrószerszám, a 
háromgörgős fúró rendkívül alacsony fúrási sebességet ért el. A fú-
rófejek gyorsan tönkrementek, a furadék kiöblítésére használt fo-
lyadékot a repedezett konglomerátum gyakran elnyelte, az nem jött 
vissza a felszínre, így szinte folyamatos vízpótlásról kellett gondos-
kodni. Ezek együttesen a kivitelezési időt és a költségeket jelentő-
sen megnövelték.

A Bauxitkutató Vállalat, mint ahogy az alkalmazott fúróberende-
zések és magfúró szerszámok esetében láttuk, mindig arra törekedett, 
hogy a legkorszerűbb, leghatékonyabb fúrószerszámokat és techno-
lógiát alkalmazza, ezért megoldást keresett a kemény kőzetek haté-

Ifjú focisták

Felnőtt futballisták
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Almádi a bauxitkutatás központja V.
A kutatófúrásról 3.

A cikksorozat előző részei megismertették az olvasókat a bau-
xit fúrásos kutatásának szervezeti felépítésével, a fúrások mélyítését 
végző berendezések fejlesztésének folyamatával, valamint az alkal-
mazott magfúró szerszámok és technológia fejlődésével. 

A bauxitkutató fúrások mélyítése elsősorban az eddig bemutatott 
módon, magfúrással történt, de földtanilag már ismert területeken 
a bauxit feletti kőzetekben a magfúrás mellett a költségek csökken-
tése érdekében engedélyezett volt a teljes szelvényű fúrás is. Cik-
kemben e fúrásmód eszközeit mutatom be.

A teljes szelvényű fúrás során a kőzetet a fúrólyuk teljes szelvényé-
ben felaprítjuk, s a furadékot (felaprított kőzet) a fúrólyukban kerin-
getett folyadékkal szállítjuk a felszínre. E módszernél a fúrószerszá-
mot nem kell a magfúráshoz hasonló gyakorisággal (max. 3,0 méte-
renként) ki- és beépíteni, a fúrás folyamatosan végezhető a földtani 
szempontból megengedett mélység eléréséig, ill. az alkalmazott fúró-
szerszám meghibásodásáig. Ez a fúrásmód a magfúrásnál gyorsabb, s 
gazdaságosabb is, így ahol erre lehetőség volt, ezt alkalmaztuk. A tel-
jes szelvényű fúrás részaránya az összes fúrási volumenen belül a kuta-
tási területektől függően 20–50% között változott. 

Ezen módszerrel is különböző keménységű kőzeteket kellett át-
fúrni, s így minden kőzettípushoz más-más fúrófejet és technoló-
giát kellett alkalmazni. Puha, könnyen fúrható kőzetek (agyag, ho-
mok, márga stb.) fúrására szárnyas fúrót, ill. saját kivitelezésű ke-
ményfém lapkás lépcsős fúrókat használtunk, míg kemény kőzetek-
ben (mészkő, dolomit, mészmárga, konglomerátum stb.) három-
görgős fúrókat. 

ALMÁDI ÚJSÁG 2016. április

Shotokan verseny
2016. 03. 05-én, Ajka városában került megrendezésre a 

Sun-Dome Kupa, Nemzetközi Karate Verseny. Az idei év első 
versenyne volt a Balatonalmádi Nippon-dojo sportolóinak. Három 
ország,Magyarország, Románia, Szerbia, 21 sportegyesület, 214 
versenyző, 364 nevezés érkezett a versenyre.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. hét versenyzővel in-
dult ezen a rangos Nemzetközi Versenyen. Az egyesület sportolói 18 
érmet nyertek (7 ezüst és 11 bronzérmet) egyéni és csapat verseny-
számokban. Farkas Bence egyéni kata (formagyakorlat) bronz érem, 
Csontos Tamás egyéni kata bronz érem, egyéni kumite (küzdelem) 
bronz érem, Morvai Anna egyéni kumite bronz érem, Pahola Esz-
ter egyéni kumite bronz érem, Szombathelyi Klaudia egyéni kata 
bronz érem, egyéni kumite ippon shobu bronz érem, egyéni kumite 
sanbon shobu bronz érem, Szabó Natália egyéni kumite sanbon 
shobu ezüst érem

Csapat kata ezüst érem: Morvai Anna, Pahola Eszter, Csontos 
Tamás. Csapat kumite ippon shobu ezüst érem: Szombathelyi Kla-
udia, Szabó Natália, Kácsór Andrea. Csapat kumite ippon shobu 
rotációs bronz érem: Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália, Kácsór 
Andrea. Minden versenyzőnek gratulálunk!

Az Almádi S.E. karatékái készülnek a következő nagy nemzetkö-
zi megmérettetésre. A 2016. április 01.-03. részt vesznek a Nürn-
bergben (Németországban) megrendezésre kerülő Shotokan Kara-
te Európa Bajnokságon.

 Rézmüves Miklós

BSE hírek konyabb teljes szelvényű fúrására is. Az elvégzett piackutatás alap-
ján 1980-ban Magyarországon először beszerzésre került egy kemény 
kőzetek fúrására kifejlesztett, légöblítéssel működő speciális fúrószer-
szám, a lyuktalpi fúrókalapács az amerikai Mission cégtől. 

A lyuktalpi fúrókalapácsot 
az ütve és a forgatva műkö-
dő fúrásmód előnyeit ötvöz-
ve alkották meg a tervezők.

Milyen is az ütve működő 
fúrásmód?

Ennél a módszernél a fú-
rófejet a fúrólyuk talpára ejt-
jük, s így onnan apró kő-
zetdarabokat pattintunk le 
(mint amikor egy egyszerű 
vésővel próbálunk egy na-
gyobb kőben üreget készíte-
ni), a fúrófejet felemelve az mindig máshova esik le, így kialakul a 
megközelítőleg körszelvényű fúrólyuk. A furadékot erre a célra kiala-
kított szerszámmal alkalmanként kimerjük. Ezt a fúrásmódot Kíná-
ban már i. e. 200 körül alkalmazták só kutatás céljából. Ezzel a mód-
szerrel akár 1000,0 m talpmélységű fúrást is tudtak készíteni, igaz 
kellett is hozzá 10 év, de akkoriban semmi sem volt sürgős. Szélesebb 
körben azonban csak a XIX. század közepétől terjedt el, és fejlesztet-
ték tovább, amikor Pennsylvaniában megindult a kőolajkutatás. 

Milyen is a forgatva működő fúrásmód?
Ennél a módszernél a fúrófejet a fúrólyuk talpára nyomva, s azt 

forgatva aprítjuk fel a kőzetet (ahogy otthon fúrógépünkkel pl. fába 
fúrunk egy lyukat), s a furadékot folyamatosan cirkuláltatott fo-
lyadékkal szállítjuk ki a felszínre. A forgó fúrásmód legelterjedtebb 
szerszáma a háromgörgős- és a szárnyas fúró. 

A lyuktalpi fúrókalapács a fenti két módszer kombinációja, azaz 
a fúrólyuk talpára szorított fúrófejre a felette elhelyezett légkalapács 
percenként 1000–1500-szor ráüt, s közben a fúrófej lassan forog. A 
fúrókalapácsot sűrített levegő működteti, egyben ez a levegő szállít-
ja a felszínre a furadékot is. A percenkénti ütésszámot a sűrített le-
vegő mennyisége, míg az ütés erejét a levegő nyomása befolyásolja. 
E szerszám alkalmazását jelentősen megkönnyítette, hogy a vállalat 
az aknafúráshoz már rendelkezett a működtetéshez szükséges nagy-
teljesítményű kompresszorokkal. 

A lyuktalpi fúrókalapácsot először Nyirád térségében alkalmaz-
tuk a korábban problémát okozó konglomerátum fúrására 100–
121 mm-es átmérővel. 

Már az első fúrások bizonyították, hogy ez a fúrásmód rendkívül ha-
tékony, amíg görgős fúróval óránként mindössze 1–2 m-t sikerült fúr-
ni, addig fúrókalapáccsal 20–40 m-t. A görgős fúró ilyen kőzetviszony-
ok mellett korábban 25–30 m fúrás után elkopott, tönkrement, addig 
fúrókalapács egy fúrófejével 1000–2000 m-t is sikerült fúrni. Az első 
fúrásoknál már az is látszott, hogy amikor agyag és minimális nedvesség 
is volt a fúrólyukban, a tiszta légöblítés helyett célszerűbb levegő-hab 
öblítést alkalmazni. Haböblítés esetén a benyomott levegőbe habképző 
anyagot kell adagolni, így a képződött hab a furadékot hatékonyabban 
szállítja ki, de a kalapács működését nem befolyásolja. 

Ezt a speciális szerszámot a bauxitkutatás teljes szelvényű szaka-
szaiban a későbbiekben eredményesen alkalmaztuk különböző korú 
mészkövek és kemény márga fúrására is. 

A cikkben leírtakról többet is megtudhat kiállításunkon szept. 
3–10. között a Pannónia Kulturális Központban. Következő cik-
kemben a bauxitkutatási volumen jelentős csökkenése utáni idő-
szak fúrási tevékenységéről számolok be.

Bogdán Győző okl. bányamérnök, menedzser szakmérnök

Teljes szelvényű fúrók

pat gólszerzői: Horváth Benjamin (2), Hoffer Levente, Zömbik 
Dávid. 

Sümeg VSE-Balatonalmádi SE 1:2 Nagy küzdelemben a több 
helyzetet kialakító almádi csapat begyűjtötte a 3 pontot. Gólszer-
zők: Zömbik Dávid, Benedek István. Az ifjúságiaknál:

Sümeg VSE-Balatonalmádi SE 1:3.
Peremarton SC Berhida- Balatonalmádi SE 0:6 Nagyobb arányú 

győzelem is születhetett volna. Gólszerzők: Horváth Benjamin (3), 
Benedek István (2), Károlyi Zsombor.

PV Őskü FC-Balatoanalmádi SE 2:1 A gyenge napot kifogó al-
mádi csapat fájó vereséget szenvedett a győzelmet jobban akaró ven-
déglátóktól. Gólszerző: Hoffer Levente. Az U19-es ifjúsági csapat 
eredménye: PV Őskü FC -Balatonalmádi SE 0:2.

Ugod SE-Balatonalmádi SE 0:1 A rengeteg helyzetet kialakító, 
tetszetősen játszó almádi csapat megérdemelte a győzelmet. Gól-
szerző: Horváth Benjamin. Az U19-es ifjúsági csapat eredménye: 
Ugod SE -Balatonalmádi SE 6:1.

Balatonalmádi SE-Gyulafirátót SE 1:0 Küzdelmes mérkőzé-
sen a jobb helyzetkihasználás döntött a hazai csapat javára. Gól-
szerző: Dr. Márki Dávid. Ifjúsági eredmény: Balatonalmádi SE-
Gyulafirátót SE 0:0.

Az egyesület vezetése bízik a sikeres folytatásban és az eredményes ta-
vaszi szereplésben. Ehhez az egyre szaporodó almádi szimpatizánsok, 
szurkolók támogatására, biztatására is szükség lesz. Minden lelkes fut-
ballszerető szurkolót várunk a BSE hazai mérkőzéseire, amelyek a tava-
szi szezonban is vasárnapi napokon (és remélhetőleg az almádi pályán) 
kerülnek megrendezésre. Az elkövetkező időszakban az almádi felnőtt 
és ifjúsági csapatok hazai pályán az alábbi időpontokban és ellenfelek-
kel mérkőznek meg: április 10. 16 óra Péti MTE, április 24. 16 óra He-
rendi Porcelán SK, május 1. 16.30 óra Csetény SE, május 8.16.30 óra 
Veszprém FC, május 16. 16.30 óra Várpalotai BSK.

Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával korábban 
kezd. Ács Attila, BSE elnök

Elkezdődött a 2015–2016. évi bajnokság tavaszi küzdelmei a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága által 
kiírt pontvadászatokban.

Ugyanakkor a téli szezon sem telt tétlenül. Négy utánpótlás kor-
csoportos csapattal (U9, U11, U13, U15) vettünk részt az MLSZ 
által első ízben kiírt megyei terem-labdarúgó bajnokságban. A már-
cius elején zárult küzdelmekben a legkisebbeknél (U9) a Veszprém 
csapatát is megelőzve lett a pontvadászat bajnoka az almádi alaku-
lat, míg az U11 és az U15-ös korosztályban csak a megyeszékhely 
hasonló korú csapatai tudták megelőzni az almádi fiúkat, akik így 
az előkelő 2. helyen végeztek. Az U9-es és az U15-ös korcsoport-
ban is a Balatonalmádi SE csapatából került ki a bajnokság gólkirá-
lya. A 8–9 évesek között Beődi Bence (20 gól), míg a 14–15 évesek 
mezőnyében Schalbert Artúr (18 gól) szerezte a legtöbb találatot.

A felnőttek az MLSZ által kiírt Téli kupa balatonfüredi csoport-
jában vitézkedtek. A jó minőségű műfüves pályán lejátszott mérkő-
zések jól szolgálták a csapat téli felkészülését. Nem mellesleg a kupát 
az almádi csapat pontveszteség nélkül meg is nyerte.

A felnőttek és az U19-es ifjúsági csapat is túl van a tavaszi szezon 
első mérkőzésein (részletek lent). A megyei I. osztályú bajnokság-
ban – lapzárta időszakában –, a Varga Tamás által vezetett felnőtt 
csapat az első hat mérkőzésből négyet megnyert. Az ifjúsági csapat 
négy mérkőzésen van túl. Két mérkőzésen győzött, egy-egy alka-
lommal játszott döntetlent, illetve hagyták el vesztesként a pályát 
az almádi fiatalok.

Eredmények: 
Pápai Perutz FC-Balatonalmádi SE 5:4. Tisztes helytállás a 

jóval nagyobb játékerőt képviselő „félprofi” pápaiak ellenében. 
Kis szerencsével ponttal térhettünk volna haza. Az almádi csa-

Ütvefúrás Kínában i. e. 200 körül

A 70-es évek második felében a bauxitkutatási területek változá-
sával a teljes szelvénnyel mélyíthető szakaszokon belül megemelke-
dett a kemény, nehezen fúrható kőzetek aránya. 

Kiemelten nagy gondot okozott a Nyirád térségében előforduló 
rendkívül kemény konglomerátum (összecementálódott különböző 
keménységű kőzetdarabok), amiben az alkalmazott fúrószerszám, a 
háromgörgős fúró rendkívül alacsony fúrási sebességet ért el. A fú-
rófejek gyorsan tönkrementek, a furadék kiöblítésére használt fo-
lyadékot a repedezett konglomerátum gyakran elnyelte, az nem jött 
vissza a felszínre, így szinte folyamatos vízpótlásról kellett gondos-
kodni. Ezek együttesen a kivitelezési időt és a költségeket jelentő-
sen megnövelték.

A Bauxitkutató Vállalat, mint ahogy az alkalmazott fúróberende-
zések és magfúró szerszámok esetében láttuk, mindig arra törekedett, 
hogy a legkorszerűbb, leghatékonyabb fúrószerszámokat és techno-
lógiát alkalmazza, ezért megoldást keresett a kemény kőzetek haté-

Ifjú focisták

Felnőtt futballisták
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Fontosabb kerékpáros szabályok
Járművezetésre alkalmas állapotban kell, lenni Ismerni kell a 

KRESZ szabályokat. Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 
Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt 

tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, 

mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a 
kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.

Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
Hol szabad kerékpározni? Az úttest jobb szélén, az útpadkán és 

a járdán (ha nem tilos) csak egy vonalban szabad kerékpározni. A 
kerékpársávon, a kerékpár- és gyalog-kerékpárúton egymás mellett 
is szabad kerékpározni. A kerék-
párút tábla a kétkerekű kerékpár-
ok közlekedésére kijelölt utat je-
lez, a segédmotoros rokkant ko-
csi, a gépi meghajtású kerekes 
szék és a kétkerekű segédmoto-
ros kerékpár lakott területen kí-
vül a kerékpárutat igénybe vehe-
ti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A 
kerékpárúton más jármű közle-
kedése tilos.

Ha az út mellett van kerékpár-
sáv, akkor csak itt szabad kerék-
pározni. Ha a gyalog- és kerék-
párúton a gyalogosok forgalma 
a kerékpárosok továbbhaladását 
akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek. Gya-
logos-kerékpáros zónában a kerékpárosok számára kijelölt részen a 
megengedett sebesség 20 km/h, a zóna többi részén 10 km/h. Szo-
rosan az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban.

Tilos kerékpározni autópályán és autóúton, továbbá ott, ahol ezt 
tábla tiltja.

Kerékpárral behajtani tilos. A kerékpárt tolva már gyalogosnak 
minősülünk, tehát az ilyen táblával jelzett helyen szabad tolni a ke-
rékpárt.

Mindkét irányból behajtani tilos. Ennél a táblánál ugyancsak ti-
los kerékpárral behajtani, kivéve, ha valamilyen kivételt jelző tábla 
szerepel a fenti tábla alatt. Ha a buszoknak vagy taxiknak engedé-
lyezett a behajtás, akkor kerékpárral is.

Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező 
irányból behajtani kerékpárral is, kivéve, akkor szabad behajtani, ha 
a kiegészítő tábla ezt megengedi. 

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb gye-
rek, mivel főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos 
járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel.

Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfel-
jebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmat-
lan (például földút). A hivatalos értelmezés szerint az, hogy az út-
testen nagy a járműforgalom vagy tábla tiltja az úttesten a kerékpá-
ros közlekedést, még nem jelenti, hogy szabadna a járdán tekerni.

A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, jeleznie kell min-
den irányváltoztatási szándékot. Balra kanyarodva bal, jobbra kanya-
rodva jobb kézzel kell jelezni az irányváltási szándékot. Az irányjelzést 
az irányváltoztatás előtt megfelelő távolságban kell megkezdeni. 

Tekintettel arra, hogy a kerékpárost nem védi karosszéria, a ke-
rékpáros egyetlen védelme az ütközések ellen a láthatóság. Kerékpá-
rozáshoz viseljünk mindig élénk színű (éjszaka lehetőleg világos szí-
nű) ruházatot. A láthatóság fokozható láthatósági mellénnyel, fény-
visszaverő csíkok felragasztásával, az előírt piros prizmával és világí-

tással. 2007. június 1-től lakott területen kívül éjszaka illetve korlá-
tozott látási viszonyok mellett, (köd, eső, havazás) kötelező a fény-
visszaverő ruházat! 

A kerékpárt kötelező elől-hátul kivilágítani, célszerűen hátul vil-
logóval, elöl folytonos fénnyel, hogy magunk is lássunk. Az első 
világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, főleg a többi biciklista 
számára. Nincs veszélyesebb, mint egy keskeny bicikliúton 30-cal 
szembejövő kivilágítatlan biciklista!

A balesetben érintett valamennyi jármű vezetője köteles: megáll-
ni, a balesetben megsérült személynek segítséget nyújtani, a továb-
bi baleset elkerülésére mindent megtenni.

Személyi sérüléssel járó baleset esetén értesíteni kell a rendőrsé-
get, és meg kell várni a kiérkező 
baleseti helyszínelőket. A sérülés 
megállapítása nem a baleset részt-
vevőinek feladata, ha bármilyen 
fájdalom, rosszullét vagy szédü-
lés lép fel, akkor személyi sérülést 
kell feltételezni, és orvost kell hív-
ni! Személyi sérüléssel járó baleset 
esetén nem csak a baleset részt-
vevői, hanem a balesetben nem 
érintett járművek vezetői is köte-
lesek segítséget nyújtani

A két keréken való közlekedés 
évszázadok óta ismert és hasz-
nált módszer. Technika fejlődésé-
vel sok-sok közlekedési jármű ke-

rült használatba, és annak érdekében, hogy ezeket biztonságosan tud-
juk használni, betartandó szabályokat alkottak az illetékesek. Most a 
kerékpárra, mint járműre, vonatkozó szabályokkal szeretném meg-
ismertetni önöket. Meglehetősem komoly tévhit, hogy kerékpárral 
mindenhol lehet közlekedni, hogy mennyire nem így van, kérem, ol-
vassák el a cikk végén összefoglalt a kerekpározásra vonatkozó szabá-
lyokat. Néhány alapvető szabályra külön is felhívnám a figyelmet. A 
közlekedésben csak az a kerékpár használható, amely fel van szerel-
ve azokkal az eszközökkel melyet a KRESZ, előír. Könnyítés képen 
két ábrát is láthatnak, milyen felszerelésekkel kell rendelkeznie a jár-
műnek ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vehessen. A kerék-
pár vezetőjére vonatkozó szabály, hogy alkalmas legyen a vezetésre. 
Tévedés az a felfogás is, hogy a gyalogátkelőn, át lehet hajtani. A gya-
logátkelő a gyalogosé, ezért a gyalogátkelőn le kell szállni, tolni kell 
a kerékpárt, mert ebben az esetben már gyalogosnak minősül. Saj-
nos nem ritka, hogy családi kerékpározás során a felnőttek azok, igen 
rossz példát mutatva, a gyereket is rákényszerítik a hibázásra. Szin-
tén téves az a felfogás, hogy az egyirányú utcában kerékpárral be le-
het hajtani. A valóság az, hogy egyirányú utcába csak akkor lehet be-
hajtani, ha azt kiegészítő tábla engedélyezi. Talán országosan is, de al-
mádiban is komoly gondot okoz a fiataloknak a KRESZ-ben előír-
tak szerinti kerékpározás. A boltokban ma már több típusú kerékpár 
vásárolható, ebből fakadóan a fiatalok saját hobbijuknak megfelelőt 
választhatnak. A gond csak akkor van, ha ezek a kerékpárok nem a 
KRESZ szerint vannak felszerelve, és kimennek vele a közútra. Ez bi-
zony szabálysértés, mely büntetést von maga után. Hogy mekkora a 
veszély, egy példa: képzeljünk el egy fék nélküli kerékpárost vészhely-
zetbe, amikor azonnal meg kellene állni. Ez a lehetetlen állapot, vi-
szont komoly életveszélyes balesetek lehetnek belőle.

Kívánok mindenkinek sportos kerékpározást, azzal hogy egyet-
len védelmünk a szabályosan felszerelt kerékpár, az azt vezető józan 
a szabályokkal tisztába levő vezető. Ne feledjük hazavárnak ben-
nünket. Balogh Csaba elnök

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.

BALLAGÁSI AKCIÓ!
Az akció 2016. április 15-től május 31-ig érvényes. Részletek az üzletben!

ARANy, ezüST, SwAROvSKI KöveS éKSzeReK.
TöRTARANy BeSzÁMíTÁS éS feLvÁSÁRLÁS!
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák.

KARÓRÁK, fALIÓRÁK. IGéNyeS AjÁNDéKTÁRGyAK.
éKSzeReK, ÓRÁK jAvíTÁSA.

NYARALÓGONDOZÓ
www.nyaralogondozo.hu

- karbantartás
- takarítás
-  kertrendezés, ágdarálás,  

mulcsozás
- ügyintézés, 
- gondnoki feladatok ellátása

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

A Maya Cukrászda a HILLTOP Borsarokkal kö-
zösen új köntösben várja Vendégeit az 
adalékmentesen, üstben főzött fagy-

laltjaikkal és a cukrászműhelyben, saját 
kezűleg készített, hagyományos alapokat 

tartalmazó, adalékmentes süteményeivel.

A frissességről a Caffe Vergnanao 1882 gondoskodik, a lazulásról 
a DILMAH szálas teakeverékei.

A HILLTOP Borsarokban a Neszmélyi Borvidék gyümölcsökre em-
lékeztető ízeivel várjuk borozni vágyó Vendégeinket, ahol fellel-

hető az ETYEKI CZIMERES és a PANYOLAI pálinkák kínálata. 

Édes és sós sütemények elvitelre is!

Ct.: Kovácsné Epinger Krisztina 06 30 436 79 52

Örömmel gratuláltunk ismét!

Másoknak talán egyszerű rövid hír a díjátadásokról szóló tudó-
sítás, de a kitüntetettnek legtöbbször egy élet munkájának elisme-
rése. Az Új Almádi Újság szerkesztőségének és a lap olvasóinak vi-
szont a nemzeti ünnepet bearanyozó tudósítás volt Zatkalik And-
rás tavalyi Petőfi Sándor Sajtószabadság és az idei Szabad Sajtó díja, 
amelyet Veszprém, megyei jogú város polgármesterétől, Porga Gyu-
lától vehetett át. 

A Magyar Újságírók Közössége a minőségi újságírást díjazta meg-
alakulása óta és jó tudni, hogy ezt vidéken is észreveszi. Különösen 
akkor értékes ez a díj számunkra is, ha tudjuk, hogy Zatkalik And-
rás itt nevelkedett Balatonalmádiban és a helyi grundtól egyenes út 
vezetett az írott majd pedig az elektronikus sajtóhoz. Bárhol is la-
kott később, riporteri, tudósítói és irodalmi műveiben mindig visz-
szatért hozzánk és szeretettel emlékezett tanítóira és tanáraira, tele-
pülésünk kiemelkedő eseményeire. Városi lapunk újjászervezésekor 
megtiszteltetésnek tartotta a szerkesztőbizottságba történt meghívá-
sát és azóta rendszeresen tudósít a képviselő-testület üléseiről, hatá-
rozatairól valamint olyan döntésekről, amelyek mindannyiunk köz-
érzetét befolyásolják.

Miközben más újságok is igényt tartanak munkásságára 14 köny-
ve jelent meg és legutóbb a Tollas próbák című kötetével mutatko-
zott be a helyi irodalombarátok előtt. Másutt nem olvasható karco-
lataiban feltárul családi öröksége, ifjúsága, sportszeretete és a szak-
mai fortélyok elsajátításnak folyamata olyan finom humorral átsző-
ve, hogy még az is keresi köteteit, aki csak cikkeit olvasva fedezi fel 
nyelvi gazdagságának tárházát. Érték- és mértéktisztelő alkotó ka-
pott méltó díjat! Czuczor Sándor 

Petőfi Sándor Sajtószabadság díjat kapott Zatkalik András
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Fontosabb kerékpáros szabályok
Járművezetésre alkalmas állapotban kell, lenni Ismerni kell a 

KRESZ szabályokat. Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 
Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt 

tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, 

mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a 
kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.

Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
Hol szabad kerékpározni? Az úttest jobb szélén, az útpadkán és 

a járdán (ha nem tilos) csak egy vonalban szabad kerékpározni. A 
kerékpársávon, a kerékpár- és gyalog-kerékpárúton egymás mellett 
is szabad kerékpározni. A kerék-
párút tábla a kétkerekű kerékpár-
ok közlekedésére kijelölt utat je-
lez, a segédmotoros rokkant ko-
csi, a gépi meghajtású kerekes 
szék és a kétkerekű segédmoto-
ros kerékpár lakott területen kí-
vül a kerékpárutat igénybe vehe-
ti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A 
kerékpárúton más jármű közle-
kedése tilos.

Ha az út mellett van kerékpár-
sáv, akkor csak itt szabad kerék-
pározni. Ha a gyalog- és kerék-
párúton a gyalogosok forgalma 
a kerékpárosok továbbhaladását 
akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek. Gya-
logos-kerékpáros zónában a kerékpárosok számára kijelölt részen a 
megengedett sebesség 20 km/h, a zóna többi részén 10 km/h. Szo-
rosan az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban.

Tilos kerékpározni autópályán és autóúton, továbbá ott, ahol ezt 
tábla tiltja.

Kerékpárral behajtani tilos. A kerékpárt tolva már gyalogosnak 
minősülünk, tehát az ilyen táblával jelzett helyen szabad tolni a ke-
rékpárt.

Mindkét irányból behajtani tilos. Ennél a táblánál ugyancsak ti-
los kerékpárral behajtani, kivéve, ha valamilyen kivételt jelző tábla 
szerepel a fenti tábla alatt. Ha a buszoknak vagy taxiknak engedé-
lyezett a behajtás, akkor kerékpárral is.

Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező 
irányból behajtani kerékpárral is, kivéve, akkor szabad behajtani, ha 
a kiegészítő tábla ezt megengedi. 

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb gye-
rek, mivel főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos 
járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel.

Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfel-
jebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmat-
lan (például földút). A hivatalos értelmezés szerint az, hogy az út-
testen nagy a járműforgalom vagy tábla tiltja az úttesten a kerékpá-
ros közlekedést, még nem jelenti, hogy szabadna a járdán tekerni.

A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, jeleznie kell min-
den irányváltoztatási szándékot. Balra kanyarodva bal, jobbra kanya-
rodva jobb kézzel kell jelezni az irányváltási szándékot. Az irányjelzést 
az irányváltoztatás előtt megfelelő távolságban kell megkezdeni. 

Tekintettel arra, hogy a kerékpárost nem védi karosszéria, a ke-
rékpáros egyetlen védelme az ütközések ellen a láthatóság. Kerékpá-
rozáshoz viseljünk mindig élénk színű (éjszaka lehetőleg világos szí-
nű) ruházatot. A láthatóság fokozható láthatósági mellénnyel, fény-
visszaverő csíkok felragasztásával, az előírt piros prizmával és világí-

tással. 2007. június 1-től lakott területen kívül éjszaka illetve korlá-
tozott látási viszonyok mellett, (köd, eső, havazás) kötelező a fény-
visszaverő ruházat! 

A kerékpárt kötelező elől-hátul kivilágítani, célszerűen hátul vil-
logóval, elöl folytonos fénnyel, hogy magunk is lássunk. Az első 
világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, főleg a többi biciklista 
számára. Nincs veszélyesebb, mint egy keskeny bicikliúton 30-cal 
szembejövő kivilágítatlan biciklista!

A balesetben érintett valamennyi jármű vezetője köteles: megáll-
ni, a balesetben megsérült személynek segítséget nyújtani, a továb-
bi baleset elkerülésére mindent megtenni.

Személyi sérüléssel járó baleset esetén értesíteni kell a rendőrsé-
get, és meg kell várni a kiérkező 
baleseti helyszínelőket. A sérülés 
megállapítása nem a baleset részt-
vevőinek feladata, ha bármilyen 
fájdalom, rosszullét vagy szédü-
lés lép fel, akkor személyi sérülést 
kell feltételezni, és orvost kell hív-
ni! Személyi sérüléssel járó baleset 
esetén nem csak a baleset részt-
vevői, hanem a balesetben nem 
érintett járművek vezetői is köte-
lesek segítséget nyújtani

A két keréken való közlekedés 
évszázadok óta ismert és hasz-
nált módszer. Technika fejlődésé-
vel sok-sok közlekedési jármű ke-

rült használatba, és annak érdekében, hogy ezeket biztonságosan tud-
juk használni, betartandó szabályokat alkottak az illetékesek. Most a 
kerékpárra, mint járműre, vonatkozó szabályokkal szeretném meg-
ismertetni önöket. Meglehetősem komoly tévhit, hogy kerékpárral 
mindenhol lehet közlekedni, hogy mennyire nem így van, kérem, ol-
vassák el a cikk végén összefoglalt a kerekpározásra vonatkozó szabá-
lyokat. Néhány alapvető szabályra külön is felhívnám a figyelmet. A 
közlekedésben csak az a kerékpár használható, amely fel van szerel-
ve azokkal az eszközökkel melyet a KRESZ, előír. Könnyítés képen 
két ábrát is láthatnak, milyen felszerelésekkel kell rendelkeznie a jár-
műnek ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vehessen. A kerék-
pár vezetőjére vonatkozó szabály, hogy alkalmas legyen a vezetésre. 
Tévedés az a felfogás is, hogy a gyalogátkelőn, át lehet hajtani. A gya-
logátkelő a gyalogosé, ezért a gyalogátkelőn le kell szállni, tolni kell 
a kerékpárt, mert ebben az esetben már gyalogosnak minősül. Saj-
nos nem ritka, hogy családi kerékpározás során a felnőttek azok, igen 
rossz példát mutatva, a gyereket is rákényszerítik a hibázásra. Szin-
tén téves az a felfogás, hogy az egyirányú utcában kerékpárral be le-
het hajtani. A valóság az, hogy egyirányú utcába csak akkor lehet be-
hajtani, ha azt kiegészítő tábla engedélyezi. Talán országosan is, de al-
mádiban is komoly gondot okoz a fiataloknak a KRESZ-ben előír-
tak szerinti kerékpározás. A boltokban ma már több típusú kerékpár 
vásárolható, ebből fakadóan a fiatalok saját hobbijuknak megfelelőt 
választhatnak. A gond csak akkor van, ha ezek a kerékpárok nem a 
KRESZ szerint vannak felszerelve, és kimennek vele a közútra. Ez bi-
zony szabálysértés, mely büntetést von maga után. Hogy mekkora a 
veszély, egy példa: képzeljünk el egy fék nélküli kerékpárost vészhely-
zetbe, amikor azonnal meg kellene állni. Ez a lehetetlen állapot, vi-
szont komoly életveszélyes balesetek lehetnek belőle.

Kívánok mindenkinek sportos kerékpározást, azzal hogy egyet-
len védelmünk a szabályosan felszerelt kerékpár, az azt vezető józan 
a szabályokkal tisztába levő vezető. Ne feledjük hazavárnak ben-
nünket. Balogh Csaba elnök

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.

BALLAGÁSI AKCIÓ!
Az akció 2016. április 15-től május 31-ig érvényes. Részletek az üzletben!

ARANy, ezüST, SwAROvSKI KöveS éKSzeReK.
TöRTARANy BeSzÁMíTÁS éS feLvÁSÁRLÁS!
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák.

KARÓRÁK, fALIÓRÁK. IGéNyeS AjÁNDéKTÁRGyAK.
éKSzeReK, ÓRÁK jAvíTÁSA.

NYARALÓGONDOZÓ
www.nyaralogondozo.hu

- karbantartás
- takarítás
-  kertrendezés, ágdarálás,  

mulcsozás
- ügyintézés, 
- gondnoki feladatok ellátása

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

A Maya Cukrászda a HILLTOP Borsarokkal kö-
zösen új köntösben várja Vendégeit az 
adalékmentesen, üstben főzött fagy-

laltjaikkal és a cukrászműhelyben, saját 
kezűleg készített, hagyományos alapokat 

tartalmazó, adalékmentes süteményeivel.

A frissességről a Caffe Vergnanao 1882 gondoskodik, a lazulásról 
a DILMAH szálas teakeverékei.

A HILLTOP Borsarokban a Neszmélyi Borvidék gyümölcsökre em-
lékeztető ízeivel várjuk borozni vágyó Vendégeinket, ahol fellel-

hető az ETYEKI CZIMERES és a PANYOLAI pálinkák kínálata. 

Édes és sós sütemények elvitelre is!

Ct.: Kovácsné Epinger Krisztina 06 30 436 79 52

Örömmel gratuláltunk ismét!

Másoknak talán egyszerű rövid hír a díjátadásokról szóló tudó-
sítás, de a kitüntetettnek legtöbbször egy élet munkájának elisme-
rése. Az Új Almádi Újság szerkesztőségének és a lap olvasóinak vi-
szont a nemzeti ünnepet bearanyozó tudósítás volt Zatkalik And-
rás tavalyi Petőfi Sándor Sajtószabadság és az idei Szabad Sajtó díja, 
amelyet Veszprém, megyei jogú város polgármesterétől, Porga Gyu-
lától vehetett át. 

A Magyar Újságírók Közössége a minőségi újságírást díjazta meg-
alakulása óta és jó tudni, hogy ezt vidéken is észreveszi. Különösen 
akkor értékes ez a díj számunkra is, ha tudjuk, hogy Zatkalik And-
rás itt nevelkedett Balatonalmádiban és a helyi grundtól egyenes út 
vezetett az írott majd pedig az elektronikus sajtóhoz. Bárhol is la-
kott később, riporteri, tudósítói és irodalmi műveiben mindig visz-
szatért hozzánk és szeretettel emlékezett tanítóira és tanáraira, tele-
pülésünk kiemelkedő eseményeire. Városi lapunk újjászervezésekor 
megtiszteltetésnek tartotta a szerkesztőbizottságba történt meghívá-
sát és azóta rendszeresen tudósít a képviselő-testület üléseiről, hatá-
rozatairól valamint olyan döntésekről, amelyek mindannyiunk köz-
érzetét befolyásolják.

Miközben más újságok is igényt tartanak munkásságára 14 köny-
ve jelent meg és legutóbb a Tollas próbák című kötetével mutatko-
zott be a helyi irodalombarátok előtt. Másutt nem olvasható karco-
lataiban feltárul családi öröksége, ifjúsága, sportszeretete és a szak-
mai fortélyok elsajátításnak folyamata olyan finom humorral átsző-
ve, hogy még az is keresi köteteit, aki csak cikkeit olvasva fedezi fel 
nyelvi gazdagságának tárházát. Érték- és mértéktisztelő alkotó ka-
pott méltó díjat! Czuczor Sándor 

Petőfi Sándor Sajtószabadság díjat kapott Zatkalik András



SZERSZÁMBOLT éS GéPKÖLCSÖNZő
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4.

Itt a tavasz! Kibővítettük árukészletünket!

Elektromos és benzinmotoros fűnyírót, 
sövényvágót, ipari porszívót vásárolhat.
Téglavágót, polisztirol vágót,ágaprítót, 

rönkhasítót kölcsönözhet.
Megéri benézni hozzánk!

 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. 04. 21. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 04. 26. 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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Györgyi Dénes Általános Iskola
Almádi első iskolája az 1904-ben megnyitott, az Almádi község ál-

tal épített 2 tantermes Állami Elemi Népiskola volt az Óvári utcában. 
1928-ban az ötezer elemi iskola programjának keretében kibővítették. 
Az iskola első tanítója Rónai Károly.

1919 nyarán Horváth Jánost (Váth János) nevezték ki az iskola új 
igazgató-tanítójává. Ebben az évben az almádi elemi népiskolában 2 
tanító tanította a gyerekeket, egymást váltották délelőtt és délután. Az 
összevont osztályokban 70–80 gyermek tanult.

Ekkor még október elején indult Almádiban is az oktatás a felsőbb 
osztályok számára. A szülők az őszi, főleg a szüreti munkába bevonták 
gyerekeiket.

Váth János korán, 51 évesen búcsúzott a pedagóguspályától 1939-ben.
Az 1945. március 21-jei bombatámadás következtében elpusztult az 

iskola, csupán az igazgatói lakás része maradt meg. A tanítás ezt kö-
vetően ugyancsak az Óvári utcában található Borus és Mikec villák-
ban folyt. Az 1946-47. tanévben Schmidt Ernő, az 1947-48 évben 
Mihályfi Ernő igazgató-tanító oktatott.

Schmidt Ernő igazgató Györgyi Dénes építésszel szorgalmazta egy 
új iskola építését.

1947. július 1-jén a nemzetgyűlés elfogadta az 1947. XVII. tc-et a 
hároméves tervről. Ebben az oktatásügy mennyiségi fejlesztése is he-
lyet kapott. Itt lehetőség nyílt jelentős állami támogatással egy új „ál-
lami iskola” megépítésére. A tervezést 1946-ban Györgyi Dénes mű-
építész végezte és 1947. november 20-án megtörtént az új iskola alap-
kőletétele. Az alapkőletételnél jelen volt Ortutay Gyula vallás és köz-
oktatási miniszter.

A megépült 8 tantermes iskolában a tanítás 1949. októberében kez-
dődött. Az iskola megbízott igazgatója Rácz Elemér az 1948–49-es és 
az 1949–50-es tanévben.

Bár az iskola nem egészen 2 év alatt felépült, de bizonyos apróbb utó-
munkálatok miatt az épületet csak 1949. októberében foglalhatták el a 
gyerekek. A háború után az országban elsőként épült tanintézet az „Ál-
lami Általános Iskola Balatonalmádi” nevet kapta. Az impozáns épület 
földszintjén az előcsarnok, a díszterem, konyha, személyzeti és gondnoki 
lakás kapott helyet. Az előcsarnokban a következő feliratot helyezték el:

„Készült 1848-1949 években a magyar szabadságharc százéves évfor-
dulójának emlékalkotásaként”.

Az első emeletre igazgatói lakás, nevelői szoba igazgatói irodával, 
nagyterem és két tanterem, szertár, a másodikra 7 tanterem és két szer-
tár került. 8 osztállyal, napközivel és óvodával működött az intéz-
mény Rácz Elemér igazgatása mellett, ahol külön fiú és leány osztá-
lyok voltak. A felszereltség természetesen még hiányos volt. 1950-ben a 
Káptalanfüreden összevont 4 alsó osztállyal működő iskola a Balaton-
almádi Általános Iskola fennhatósága alá került, fiókiskolaként műkö-
dött. Vörösberényben csak alsó tagozatosokat tanító iskola működött. 
A felső tagozatosok gyalog jártak le az Óvári útra, majd ezt követően 
néhány éven keresztül a felépült új iskolába.

Az első teljes tanév az 1950–51-es év volt, az akkor igazgató Kecs-
keméti Tibor. A gyerekek részt vettek az iskola parkosításában, terep-
rendezésben.

Az 1953–54-es tanévben készült el a támfal és a felső sziklakert.
1949–1966 között Állami Általános Iskola,1966–1990 között 1. sz. 

Állami Általános Iskola néven szerepelt.
1990. október 12-án tartották az intézmény névadó ünnepségét. 

Az iskola a tervezőjének, Györgyi Dénesnek a nevét vette fel és azóta 
Györgyi Dénes Általános Iskola néven működik.

2010-ben készült el a régen várt tornaterem, ezzel egy időben az is-
kola teljes belső felújítása és a nyílászárók cseréje is megtörtént, új is-
kolabútorok és korszerű oktatástechnikai eszközök kerültek a megújult 
tantermekbe.

Almádi Értéktár 2016
Új
ALMÁDI ÚJSÁG

április

Az alapkőletétel 1947-ben

Györgyi Dénes tervrajza

Györgyi Dénes tervrajza

Az Iskola az 1960-as években

Az épülő tornaterem 2010-ben

Fekti Vera: Tavaszi zápor Káptalanfüreden

Kányádi Sándor: Április hónapja

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.

Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.
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