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Vajkai Aurél munkássága
Kolozsváron született 1903. május 14-én és Kas-

sán nevelkedett. Itt tett érettségi vizsgát, majd a bu-
dapesti tudományegyetem orvosi karán szerzett ok-
levelet 1927-ben. Rövid ideig az Angyalföldi El-
megyógyintézetben dolgozott. Figyelme a parasz-
ti kultúra felé fordult, kapcsolatba került a Buda-
pesti Néprajzi Múzeummal. 1937-től Veszprémben 
muzeológus, az 1939–1941-es években a Keszthe-
lyi Balatoni Múzeum igazgatója, 1941–1942–ben a 
Néprajzi Múzeum munkatársa. 1942 és 1945 kö-
zött a Magyarságtudományi Intézetben dolgozott, 
amelynek megbízásából végezte a szentgáli gyűjtést. 
1945-től 1949-ig a Néptudományi Intézet taná-
ra és közben 1946-tól 1948-ig a budapesti egyetem 
néprajz tanszékének helyettes tanára. Egyetemi ma-
gántanári fokozatot szerzett. 1949-ben Veszprém-
be költözött. Ez évtől 1955-ig a Veszprémi Bakonyi 
Múzeum igazgatója, majd nyugdíjazásáig, 1965-ig 
az intézmény tudományos osztályvezetője. 1959-
től a történettudományok és a néprajz kandidátu-
sa. 1950-től Balatonalmádiban élt, de szívesen idő-
zött felesége cserszegtomaji házában. 1987. novem-
ber 29-én hunyt el Budapesten, végakarata szerint a 
cserszegtomaji temetőben nyugszik, ahol 1996 óta 
utca viseli a nevét. 

Tudományos munkássága a néprajz szinte min-
den területére kiterjedt. Néprajzi tanulmányai, mo-
nográfiái mellett számtalan művészeti, honismereti, 
idegenforgalmi tárgyú cikket és közel nyolcszáz ze-
nekritikát publikált. Néprajzi munkásságát Győrffy 
István emlékéremmel, a népi orvoslás terén elért 
eredményeit pedig az Orvostörténeti Társaság Népi 
Orvoslás Szakosztálya örökös elnök cím adományo-
zásával ismerte el. Zenekritikáiért Péterfy Emlékpla-
kettet kapott.

Veszprém megye néprajzával ma sem foglalkozhat 
komolyan senki sem addig, amíg nem ismeri Vajkai 
Aurél „Néprajzkutatás Veszprém megyében” (1978) 
című tanulmányát. Ebben a komoly előtanulmány-
okon nyugvó munkában rövid történeti áttekintést 
követően ismertette a térséggel foglalkozó utazók, 
kutatók ide vonatkozó munkáinak, megállapításai-
nak lényegét, majd a néprajz részterületeit vette sor-
ra. Végül összefoglalta a térségre vonatkozó népraj-
zi jellemzőket, foglalkozott a velük kapcsolatos helyi 
vonatkozású kutatásokkal, feldolgozásokkal és min-
den részfejezet végén kimerítő bibliográfiát adott a 
témára vonatkozóan.

A város emléktáblával tisztelgett munkássága 
előtt.

Almádi  
Értéktár

2016
Új
ALMÁDI ÚJSÁG

május

Vajkai Aurél dolgozószobája balatonalmádi lakásában

Vajkai Aurél íróasztalánál

Kutatásainak eredményeit könyv alakban is olvashatjuk
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Ady Endre: Május...

Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...
Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet...
Fél óra múlva - zuhog a zápor...



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

Invitáló a Hattyú bálra
Az első Hattyú bált Balatonalmádiban 1990. júliusában tartották 

az Auróra Étteremben, a mai Pannónia helyén. Azóta évről évre ösz-
szegyűlnek a városban a bálozni vágyók, hogy együtt köszöntsék a 
turisztikai szezont. Bár volt, hogy sajnos kimaradt pár esztendő és 
már szinte feledésbe merül ez a szép almádi hagyomány. 

Az Almádiért Közalapítvány idén megrendezi a Hattyú bált. Azt 
reméljük, hogy még sokan emlékeznek, és bízunk abban, hogy még 
többen szeretnének részt venni s ezzel megőrizni ezt a szép szokást 
Balatonalmádiban. A bál a Pannónia Kulturális Központban kap 
helyet, június 18-án, szombat este. Ezzel az eseménnyel nyitjuk a 
nyári szezont a Balatonnál. A rendezvény természetesen jótékony 
célú, a szervező Almádiért Közalapítvány a városi újság kiadását és 
a Balaton Játékpont működését támogatja az összegyűlt összeggel. 
Kérem, legyen részese ön is az élménynek és vegyen részt a megújult 
Hattyú bálon! 

A zenét a nemzetközi hírű, de almádi kötődéssel bíró budapesti 
zenekar, a Sunny Dance Band szolgáltatja. Lesz tombola, nagy érté-
kű nyereményekkel, de nem maradhatnak el a hagyományos kísé-
rőprogramok sem. A bált megelőző délutánon jelmezes felvonulás 
halad majd végig Almádi központján, így hirdetve a nagy eseményt. 
A Városház téri gyülekező keretében a két almádi általános iskola 
színpadi műsora valamint fúvóskoncert szórakoztatja meg a nagy-
érdeműt. A Hattyú bál változatos és minden igényt kielégítő ital-
kínálatát a Városház téren újonnan megnyílt Pelso Kitchen szolgál-
tatja, elegáns menüjét a Bakonygaszt Zrt. Zóna Étterme készíti el: 

A menü 
Előétel: Füstölt lazactekercs mascarponéval. Csirkemellfilék son-

kával, sajttal csőben sütve, sajtmártás, szezámos karfiol és jázmin 
rizs. Desszert: Epres tiramisu-kehely 

B menü 
Előétel: Hízott kacsa mája édes kalács kanapén tokaji borban áz-

tatott gyümölcsökkel. Kakukkfüves pecsenyelével tálalt baconbe te-
kert sertésszűz, hagymás tört burgonyával és vajban párolt zöldsé-
gekkel. Desszert: Gesztenyepüré tojáslikőrrel 

C menü 
Előétel: Hortobágyi húsos palacsinta grillezett paprikával. Sertés-

borda Budapest módra steak burgonyával és aszalt paradicsomos 
rizzsel. Desszert: Vargabéles vaníliás gyümölccsel 

Éjféli svédasztal 
Sonkatekercs, magyaros vegyes ízelítő, aszpikos marhanyelv, fran-

cia saláta, friss saláták öntettel, vörösboros marhapörkölt galuskával 
és házi vegyes savanyúsággal, gyümölcstál. 

A báli belépő ára: 6500 Ft/fő, amely tartalmazza a háromfogásos 
menüt, az éjféli svédasztal választékát, üdvözlőitalként egy pohár 
pezsgőt és 2 dl ásványvizet a vacsorához. Asztalfoglaláskor választ-
hatnak nagytermi és előcsarnoki helyek között. Az előzetes nagy ér-
deklődésre való tekintettel kérjük, hogy mielőbb tegye meg fogla-
lását, illetve vásárolja meg belépőjét. A jegyvásárlás miatt keresse az 
alapítvány titkárát, Juhászné Vincze Esztert (tel.: +36 20 97 03479, 
email: almadiert@gmail.com). 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Hattyú bálra! Jöjjön el és legyen ré-
szese egy városi hagyomány újjáéledésének! 

Támogassa Almádi kulturális életét és töltsön el egy felejthetet-
len estét, mely méltón nyitja meg a balatoni szezont! Várjuk jelent-
kezését!

Almádiért Közalapítvány kuratóriuma 

Készenlétben a szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 2016. január 1-től létrehozta a járásközpontok-
ban, így Balatonalmádiban is, a család- és gyermekjóléti központot.

A központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségé-
nek megelőzése érdekében, a igényeiknek és szükségleteinek meg-
felelő speciális szolgáltatásokat is biztosít, többek között pszicholó-
giai tanácsadást, mediációs szolgáltatást, jogi tanácsadást, kapcso-
latügyeletet. 

Ilyen speciális szolgáltatás a készenléti szolgálat is, amelynek 
célja, hogy a járásközponthoz tartozó településeken élők számá-
ra (Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkene-
se, Balatonakarattya, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, 
Litér, Papkeszi) a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási ide-
jén kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség-
nyújtást, tanácsadást, tájékoztatást adjon.

A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám bizto-
sításával szerveztük meg úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs 
segítséget tudjon nyújtani, vagy szakszerű segítséget tudjon mozgó-
sítani (anyaotthonok, lelki segély szolgálat, stb) a krízishelyzet meg-
oldásához. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási 
idején túl hívható a +36 20 378 9527 es telefonszámon.

A készenlétet munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 
óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti, ünnep vagy pihenőnap-
okon egész nap 24 órában biztosítjuk.
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Új Almádi Újság impresszum
Felelős Kiadó: „Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1. Elnök: Dudás Zsolt telefon: +36 20 48 
38 780 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, 
Csetényi Tamásné, Dudás Zsolt, Fábián László, Juhászné Vincze 
Eszter (felelős szerkesztő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, 
Pászti György, Zatkalik András • Alapító: Veszeli Lajos • Nyom-
dai kivitelezés: Onyxprint Kft. 8200 Veszprém, Budapest u. 75. 
Felelős vezető: Bódiss Ákos • Engedélyszám: 005-18/1989 • 
ISSN: 0864-7860 • Kapcsolat: e-mail: baujsag@gmail.com, te-

lefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné 
Vincze Eszter) • Hirdetésfelvétel: 
a szerkesztőség címén vagy a +36 
30 29 88 995 telefonszámon (Ková-
csi Szolga Mária) • Hirdetési árak: 
1 oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal 
= 30 000 Ft + áfa, 1/4 oldal = 15 000 
Ft + áfa, 1/8 oldal = 7500 Ft + áfa • 
Lapzárta: minden hónap 25-én!

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. június 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. július 8-án, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klub-
foglalkozásán tartjuk. 
Az 2. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület 1895-ben épült, az építtetője Szeredai Leó 
újságíró. Az objektum ma a Töltés úton található. 
2. A felvétel az 1910-es években készült. Az 1930-as években 
mint „Ruszinkó villa” néven volt ismert a Viola villa. 
3. Az épület az eredeti architektúráját teljesen megőrizve külső 
homlokzatát illetően. Ma is látható. 
Kérdésünkre helyes megfejtés nem érkezett. 

Kovács István elnök 

Lomtalanítás
A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 
díjfizetési kötelezettségeknek rendszeresen eleget tevő (tar-
tozásmentes) ingatlantulajdonos számára évente egy alka-
lommal lehetőséget biztosít arra, hogy díjmentesen elszállít-
tassa a lomot. A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az 
ingatlan használója az elszállításra szánt lomot összegyűjti, 
kerítésen belül elhelyezi, és az előre egyeztetett időpontban 
a társaság munkatársainak átadja. Kérjük a lakosságot, hogy a 
házhoz menő lomtalanítás időpontját az ügyfélszolgálati iro-
dával előzetesen írásban egyeztessék, mert kizárólag csak eb-
ben az esetben áll módjukban elszállítani a kihelyezett hulla-
dékot!”

Városgondnokság hirdetményei 
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. Érdeklőd-
ni: Balatonalmádi Városgondnokság +36 88 542 561

***
Megköszönjük, hogy a helyi rendelet előírásait betartva az ingat-
lanuk előtti közterület – járda, zöldsáv, árok –, folyamatos ápolt-
ságát kaszálással, hulladék szedéssel, ároktisztítással biztosítják.

 Balatonalmádi Városgondnokság és Közterület Felügyelet

KrónikaKrónika

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.

2016. májusÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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Invitáló a Hattyú bálra
Az első Hattyú bált Balatonalmádiban 1990. júliusában tartották 

az Auróra Étteremben, a mai Pannónia helyén. Azóta évről évre ösz-
szegyűlnek a városban a bálozni vágyók, hogy együtt köszöntsék a 
turisztikai szezont. Bár volt, hogy sajnos kimaradt pár esztendő és 
már szinte feledésbe merül ez a szép almádi hagyomány. 

Az Almádiért Közalapítvány idén megrendezi a Hattyú bált. Azt 
reméljük, hogy még sokan emlékeznek, és bízunk abban, hogy még 
többen szeretnének részt venni s ezzel megőrizni ezt a szép szokást 
Balatonalmádiban. A bál a Pannónia Kulturális Központban kap 
helyet, június 18-án, szombat este. Ezzel az eseménnyel nyitjuk a 
nyári szezont a Balatonnál. A rendezvény természetesen jótékony 
célú, a szervező Almádiért Közalapítvány a városi újság kiadását és 
a Balaton Játékpont működését támogatja az összegyűlt összeggel. 
Kérem, legyen részese ön is az élménynek és vegyen részt a megújult 
Hattyú bálon! 

A zenét a nemzetközi hírű, de almádi kötődéssel bíró budapesti 
zenekar, a Sunny Dance Band szolgáltatja. Lesz tombola, nagy érté-
kű nyereményekkel, de nem maradhatnak el a hagyományos kísé-
rőprogramok sem. A bált megelőző délutánon jelmezes felvonulás 
halad majd végig Almádi központján, így hirdetve a nagy eseményt. 
A Városház téri gyülekező keretében a két almádi általános iskola 
színpadi műsora valamint fúvóskoncert szórakoztatja meg a nagy-
érdeműt. A Hattyú bál változatos és minden igényt kielégítő ital-
kínálatát a Városház téren újonnan megnyílt Pelso Kitchen szolgál-
tatja, elegáns menüjét a Bakonygaszt Zrt. Zóna Étterme készíti el: 

A menü 
Előétel: Füstölt lazactekercs mascarponéval. Csirkemellfilék son-

kával, sajttal csőben sütve, sajtmártás, szezámos karfiol és jázmin 
rizs. Desszert: Epres tiramisu-kehely 

B menü 
Előétel: Hízott kacsa mája édes kalács kanapén tokaji borban áz-

tatott gyümölcsökkel. Kakukkfüves pecsenyelével tálalt baconbe te-
kert sertésszűz, hagymás tört burgonyával és vajban párolt zöldsé-
gekkel. Desszert: Gesztenyepüré tojáslikőrrel 

C menü 
Előétel: Hortobágyi húsos palacsinta grillezett paprikával. Sertés-

borda Budapest módra steak burgonyával és aszalt paradicsomos 
rizzsel. Desszert: Vargabéles vaníliás gyümölccsel 

Éjféli svédasztal 
Sonkatekercs, magyaros vegyes ízelítő, aszpikos marhanyelv, fran-

cia saláta, friss saláták öntettel, vörösboros marhapörkölt galuskával 
és házi vegyes savanyúsággal, gyümölcstál. 

A báli belépő ára: 6500 Ft/fő, amely tartalmazza a háromfogásos 
menüt, az éjféli svédasztal választékát, üdvözlőitalként egy pohár 
pezsgőt és 2 dl ásványvizet a vacsorához. Asztalfoglaláskor választ-
hatnak nagytermi és előcsarnoki helyek között. Az előzetes nagy ér-
deklődésre való tekintettel kérjük, hogy mielőbb tegye meg fogla-
lását, illetve vásárolja meg belépőjét. A jegyvásárlás miatt keresse az 
alapítvány titkárát, Juhászné Vincze Esztert (tel.: +36 20 97 03479, 
email: almadiert@gmail.com). 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Hattyú bálra! Jöjjön el és legyen ré-
szese egy városi hagyomány újjáéledésének! 

Támogassa Almádi kulturális életét és töltsön el egy felejthetet-
len estét, mely méltón nyitja meg a balatoni szezont! Várjuk jelent-
kezését!

Almádiért Közalapítvány kuratóriuma 

Készenlétben a szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 2016. január 1-től létrehozta a járásközpontok-
ban, így Balatonalmádiban is, a család- és gyermekjóléti központot.

A központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségé-
nek megelőzése érdekében, a igényeiknek és szükségleteinek meg-
felelő speciális szolgáltatásokat is biztosít, többek között pszicholó-
giai tanácsadást, mediációs szolgáltatást, jogi tanácsadást, kapcso-
latügyeletet. 

Ilyen speciális szolgáltatás a készenléti szolgálat is, amelynek 
célja, hogy a járásközponthoz tartozó településeken élők számá-
ra (Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkene-
se, Balatonakarattya, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, 
Litér, Papkeszi) a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási ide-
jén kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség-
nyújtást, tanácsadást, tájékoztatást adjon.

A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám bizto-
sításával szerveztük meg úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs 
segítséget tudjon nyújtani, vagy szakszerű segítséget tudjon mozgó-
sítani (anyaotthonok, lelki segély szolgálat, stb) a krízishelyzet meg-
oldásához. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási 
idején túl hívható a +36 20 378 9527 es telefonszámon.

A készenlétet munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 
óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti, ünnep vagy pihenőnap-
okon egész nap 24 órában biztosítjuk.
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lefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné 
Vincze Eszter) • Hirdetésfelvétel: 
a szerkesztőség címén vagy a +36 
30 29 88 995 telefonszámon (Ková-
csi Szolga Mária) • Hirdetési árak: 
1 oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal 
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Lapzárta: minden hónap 25-én!

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. június 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. július 8-án, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klub-
foglalkozásán tartjuk. 
Az 2. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület 1895-ben épült, az építtetője Szeredai Leó 
újságíró. Az objektum ma a Töltés úton található. 
2. A felvétel az 1910-es években készült. Az 1930-as években 
mint „Ruszinkó villa” néven volt ismert a Viola villa. 
3. Az épület az eredeti architektúráját teljesen megőrizve külső 
homlokzatát illetően. Ma is látható. 
Kérdésünkre helyes megfejtés nem érkezett. 

Kovács István elnök 

Lomtalanítás
A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 
díjfizetési kötelezettségeknek rendszeresen eleget tevő (tar-
tozásmentes) ingatlantulajdonos számára évente egy alka-
lommal lehetőséget biztosít arra, hogy díjmentesen elszállít-
tassa a lomot. A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az 
ingatlan használója az elszállításra szánt lomot összegyűjti, 
kerítésen belül elhelyezi, és az előre egyeztetett időpontban 
a társaság munkatársainak átadja. Kérjük a lakosságot, hogy a 
házhoz menő lomtalanítás időpontját az ügyfélszolgálati iro-
dával előzetesen írásban egyeztessék, mert kizárólag csak eb-
ben az esetben áll módjukban elszállítani a kihelyezett hulla-
dékot!”

Városgondnokság hirdetményei 
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. Érdeklőd-
ni: Balatonalmádi Városgondnokság +36 88 542 561

***
Megköszönjük, hogy a helyi rendelet előírásait betartva az ingat-
lanuk előtti közterület – járda, zöldsáv, árok –, folyamatos ápolt-
ságát kaszálással, hulladék szedéssel, ároktisztítással biztosítják.

 Balatonalmádi Városgondnokság és Közterület Felügyelet

KrónikaKrónika

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.
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Reméljük, az eltelt egy esztendő alatt meg tudtunk 
felelni célunknak, vagyis pontosan, hitelesen tudósítottuk olvasó-
inkat az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységé-
ről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról.

Oldalainkon ezután is Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatokról írunk annak re-
ményében, hogy a városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdono-
sok minél jobban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket.

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

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

A városháza hírei gyermek vette igénybe. Az értékelés tartalmazta továbbá az önkormány-
zat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében történő felada-
tok, szolgáltatások ellátásában való részvétel tapasztalatait is. A Balatonal-
mádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat a korábbi 
évekhez hasonlóan komplex beszámolóban nyújtott tájékoztatást az intéz-
mény 2015. évi szakmai munkájáról. A szervezet szolgáltatásai maximá-
lis kihasználtsággal működtek, sőt számos ellátási formánál várólisták ala-
kultak ki, többek között az idősek személyi segítését, gondozását, ápolását 
biztosító otthon-közeli ellátásokban, vagy a családoknak biztosított szol-
gáltatásokban (jogi, pszichológiai tanácsadás, nyári napközis gyermekfel-
ügyelet). Az intézmény ettől az évtől járási szintű Család- és Gyermekjó-
léti Központként módszertani jellegű feladatokat is ellát, valamint új szol-
gáltatásokat is biztosít a lakosságnak, többek között mediációt állandó jel-
leggel, valamint nyitva tartási időn túl és hétvégén hívható krízisügyeletet. 

Az önkormányzat „Almádi Magocskák Óvoda új épületének építé-
se” címmel pályázatot nyújt be TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkozta-
tás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra: új építésű 
10 csoportos óvodaépület létrehozása a Mogyoró utcai telephely és Baj-
csy Zsilinszky utcai épületek férőhelyeinek integrációja révén. A pályázat 
megvalósulásával a gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 20 
fővel emelkedne, az összes óvodai férőhely száma így 245 fő lenne. A be-
ruházás összköltsége 593 millió Ft, melyhez nem kell önrészt biztosítani, 
amennyiben a város megkapja az igényelt támogatást.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tanke-
rületének igazgatója benyújtotta az önkormányzatnak véleményezésre 
a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói posztjára ér-
kezett pályázatokat. A képviselő-testület az intézmény vezetésére Huiber 
Gabriella által benyújtott vezetői pályázatot elbírálásra alkalmasnak tar-
totta. Az igazgatói kinevezésről az Emberi Erőforrások Minisztere dönt, 
az önkormányzat a benyújtott pályázatok véleményezésével élhet. 

Véleményezte a képviselő-testület a Kósa György Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Györgyi Dénes Általános Iskola szakmai alapdo-
kumentumainak módosítását is a Balatonalmádi Tankerület igazgató-
jának kérésére. A Zeneiskola egy új, kamarazene tanszakkal bővül, míg 
a Györgyi Dénes Iskolában a beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált oktatására nyílik lehetőség e módosítással.

A képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szóló be-
számolót, mely szerint a tavalyi évben több mint 561,5 millió Ft adóbe-
vétel folyt be az önkormányzathoz, ami 47,9 millió forinttal több, mint 
az előző évben. A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40 
%-a marad csak az önkormányzat költségvetésében – ez 32 millió Ft-ot 
tett ki –, míg a 60%-át a központi költségvetésbe kell utalni. Az adóbe-
vételek jelentős része, 250,5 millió Ft építményadóból származik, 7869 
adózó 10429 db ingatlana esett e kötelezettség alá. 54,4 millió Ft telek-
adó folyt be 596 darab adókötelezettség alá eső telek után, míg iparűzé-
si adó 198,5 millió Ft, idegenforgalmi adó pedig 56,1 millió Ft.

Döntött a képviselő-testület a kulturális-, civil és sport pályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 11, 
működési célra 4 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap terhé-
re felosztható 1,5 millió Ft támogatást a képviselő-testület 14 pályá-
zó szervezet között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormány-
zat 1550 ezer Ft-ot különített el. 18 sportegyesület összesen 27 pályá-
zatot nyújtott be, melyeket – öt pályázat kivételével –, támogatott a 
képviselő-testület. Az elbírálásnál az idei évben is elsőbbséget élveztek 
a fiatalok, valamint gyermeksportolók rendezvényei. 

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetésből fi-
nanszírozott közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár részére 6x8 m-es új színpad és színpadfe-
dés beszerzésére. Jóváhagyták továbbá a PKKK Almádi Borfesztivál meg-
rendezésével kapcsolatos pályázat benyújtását.

A „Kézfogás” Európa Szoborpark szoborállományában ismét vál-
tozás következik. Imre Péter „Szarvas” és Fűkő Béla „Jónás” c. szob-
rai visszakerülnek készítőikhez. Érkezik azonban három újabb alko-
tás: Imre Péter „Csónakos” című acél szobra, Rieger Tibor „Kecske” 
című süttői mészkőből készült alkotása, valamint Illés Erika szob-
rászművész „Cigány madonna” elnevezésű bronz szobra.

Korábbi testületi ülés alkalmával felmerült a lehetősége annak, 
hogy a Wesselényi strandon egy mobilalkalmazással belépőjegyet le-
hessen vásárolni az OTP Mobil Simple jegyvásárlási rendszeren ke-
resztül. Az azóta rendezett kérdések ismeretében a képviselő-testü-
let nem támogatta a javaslatot. 

A képviselő-testület támogatta a Balatonalmádi Sport Egyesület kez-
deményezését, hogy a TAO-s (társasági adókedvezmény sporttámogatá-
si rendszere) rendszer keretében sportfejlesztési programot nyújtson be 
a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A projekt a város tulajdonában álló 
– Vörösberényi Általános Iskola melletti –, szántó, legelő művelési ágú 
kivett beépítetlen területen egy 111x72 m-es területű élőfüves labdarú-
gó pályát, egy 200 m2-es öltözőt, 200 fő részére alkalmas lelátó építését, 
a szükséges mértékben út, parkoló, kerítés és pályavilágítás megvalósítá-
sát tartalmazza. Amennyiben az MLSZ a fejlesztési programot támogat-
ja, az elszámolható kiadások önrészére az önkormányzat 112 millió Ft-ot 
(30%) biztosít, ha a TAO keretei között az egyesület a projekt 70%-ának 
fedezetére támogatókat talál a gazdasági társaságok körében. 

A képviselő-testület módosította az önkormányzat útfelújítási 
tervét. Az ebben megfogalmazott javaslatokat a közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási terv, valamint a gazdasági program és cik-
lusterv elfogadása során is figyelembe veszik. 

A képviselő-testület jóváhagyta a helyi építési szabályzatról szóló, 
valamint az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati 
rendelet módosítását. Rendeletet alkottak a helyi Építészeti - Műsza-
ki Tervtanács létrehozásáról, működtetési feltételeiről és eljárási sza-
bályairól is. A rendelet célja, hogy a település területén történő építé-
si engedélyköteles és építési engedélyhez nem kötött építési munká-
latokat megelőzően a polgármester véleményezési eljárást folytathas-
son le, véleményt alkothasson, melyet a település önkormányzati fő-
építészére, illetve helyi építészeti-műszaki tervtanácsra tud alapozni.

A képviselő-testület a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek 
megóvásának, fennmaradásának, illetve megőrzésének elősegítése 
érdekében pályázatot ír ki. A rendelkezésre álló keretösszeg 2016. 
évre 900 ezer Ft, a támogatás mértéke építményenként nem halad-
hatja meg a 300 ezer Ft-ot. A pályázat részletes feltételei megtalál-
hatók a város honlapján. 

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és bérbeadásuk szabályai-
ról szóló rendeletét, melynek módosítására nem tett javaslatot, így a 
bérleti díjak nem változtak.

A képviselő-testület döntött az Almádi Magocskák Óvoda vezetői pá-
lyázatának kiírásáról. Emellett jóváhagyta a Balatonalmádi vízpart-reha-
bilitációs tanulmányterv módosítását megalapozó megvalósíthatósági 
vizsgálat anyagát is. Továbbá támogatta 100 ezer Ft-tal a Györgyi Dénes 
Általános Iskola „Határtalanul - Őseink nyomában” című pályázati prog-
ramjának megvalósítását az iskola intézményvezetője kérelmére. 

2015. évi adóbevételek
Balatonalmádi város képviselő-testülete az áprilisi testületi ülé-

sén elfogadta a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásá-
ról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2015. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirány-
zat teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 
új, 24/2014.(IX.26.) rendelete 2015. január 1. napján lépett ha-
tályba. A rendelet adómérték változást, vagy egyéb, az adóbevételek 
nagyságát befolyásoló rendelkezést nem tartalmazott.

2015. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és 
bírságot is) összesen 561 506 055 Ft adóbevétel folyt be, 47,9 mil-
lió forinttal több, mint az előző évben, 56,5 millió forinttal haladta 
meg a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben elő-
irányzott helyi adóbevételi terv 111%-ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a ma-
rad csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi költ-
ségvetésbe kell utalni.

2015. évben 80 864 424 Ft gépjárműadó folyt be, 3,3 millió fo-
rinttal több, mint az előző évben, melyből 48 518 655 Ft (60%) ke-
rült a központi költségvetésbe átutalásra, és 32 345 769 Ft (40%) 
összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. Az előirányzott adó-
bevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 111,5 %-ban teljesült. 

 Adónemek 2015. évi terv 2015. évi tény Tervteljesítés
  e Ft e Ft %-ban 
 Építményadó 242 000 250 510  103,5 %
 Iparűzési adó 168 000 198 577 118 %
 Idegenforgalmi 50 000 56 121 112 %
 adó
 Telekadó 42 000 54 451 129,6 %
 Helyi adók összesen 502 000 559 659 108,7 %
 Késedelmi pótlék 2 500 1 382 55 %
 Bírság 500 465 93 %
 Adóbevételek 505 000 561 506 111,1 %
 összesen
 Gépjárműadó 30 000 32 346 111,5 %
 Mindösszesen 535 000 593 852 111 %

Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

Pályázat új óvodaépület építésére
A korábbi négy Európai Uniós támogatási forrásból megvalósí-

tandó pályázatainkon felül a Képviselő-testület 2016. április 28-i 
ülésén további új projekt benyújtásáról döntött. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra önkormányzatunk „Almá-
di Magocskák Óvoda új épületének építése” címmel pályázatot nyújt be 
az óvodai fejlesztés megvalósítására, a jelenleg három különálló épületben 
működő csoportok egy új épületbe történő integrálására. A későbbiekben 
a felszabaduló épületek egyikébe elhelyezést nyerhet a bölcsőde. 

Az önállóan támogatható tevékenységek illeszkednek a mi célkitűzé-
seinkhez a következő infrastrukturális fejlesztési lehetőségek tekinteté-
ben: a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépé-
szetet, a melegítőkonyha fejlesztését is); b) új telephely/szolgáltatás lé-
tesítése; c) udvar, játszótér felújítása, kerítés építése, zöldterület fejlesz-
tés, d) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése. Támo-
gatható eszközbeszerzés is, elsősorban bútorok, udvari játékok, kony-
hai eszközök.

Veszprém megyében a teljes rendelkezésre álló támogatási keret-
összeg 2200 millió Ft. A projekt elszámolható összköltsége legfel-
jebb 600 millió Ft, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege minimum 1 millió Ft, maximum 600 millió Ft lehet. A tá-
mogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A projekt műszaki tartalma: Az Almádi Magocskák Óvoda in-
tézmény (OM azonosító: 036824) székhelye a Bajcsy Zsilinszky 
út 29. és 31. szám alatt két különálló épületben található, továbbá  

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Szabó János kapitányságvezető beszámolt a Balatonalmádi Rend-

őrkapitányság 2015. évi tevékenységéről és a város közbiztonsági hely-
zetéről, amelyből kiderült, hogy csökkent a személyi sérüléses balesetek 
száma, míg a bűncselekmények száma kismértékben nőtt, a nyomozá-
si eredmények azonban összességében javultak. 2015-ben egy esetben 
történt rablás. A lopások száma 19%-kal emelkedett (63-ról 75-re), ez-
zel szemben a lakásbetörések száma jelentősen csökkent (33-ról 5-re). 
Gépkocsit nem tulajdonítottak el a tavalyi évben. A város közbiztonsá-
gi helyzete stabil, szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt. A kapi-
tányság 62%-os felderítési eredményességet ért el, ami a korábbi évhez 
képest – 50% –, jelentős emelkedést mutat, így a Netzsaru statisztikai 
adatok alapján országosan 2. helyen végeztek a tulajdon elleni, míg 3. 
helyen az összes eljárással sújtható szabálysértés tekintetében, Veszprém 
megyében pedig a legjobb eredményt érték el.

A Városi Értéktár Bizottság benyújtotta az elmúlt féléves időszakról 
szóló beszámolóját. Több alkalommal előadást tartottak a város érté-
keiről, és ezzel párhuzamosan az Új Almádi Újság hátlapján is meg-
jelent hónapról hónapra egy-egy helyi értéket tartalmazó ismertető. 
Pályázati támogatásból elkészült két értéktár kiadvány, egy kismére-
tű zsebes dosszié, és útikönyv. A Veszprém Megyei Értéktár kezdemé-
nyezésére előkészítettek egy szakanyagot a Vörösberényi erődített re-
formátus templomról a Nemzeti Értékek körébe való felterjesztés cél-
jából. 2016. május 28-án sor kerül Vajkai Aurél néprajzkutató hagya-
tékából származó tárgyi eszközökből megrendezendő kiállítás meg-
nyitására, illetve „emléksarok” átadásra a PKKK könyvtárában.

Átfogó értékelést tárgyalt a képviselő-testület a 2015. évi helyi önkor-
mányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az érté-
kelésből kiderül, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2015. 
év végén 42 gyermek, életkezdési támogatásra 20 gyermek volt jogosult. 
Születési támogatás iránt 44 gyermek szülője fordult kérelemmel a hiva-
talhoz. A gyermekek napközbeni ellátását naponta átlagosan az óvodák-
ban 225 gyermek, az általános iskolai napközis foglalkozást illetően 164 
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Reméljük, az eltelt egy esztendő alatt meg tudtunk 
felelni célunknak, vagyis pontosan, hitelesen tudósítottuk olvasó-
inkat az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységé-
ről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról.

Oldalainkon ezután is Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatokról írunk annak re-
ményében, hogy a városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdono-
sok minél jobban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket.

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

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

A városháza hírei gyermek vette igénybe. Az értékelés tartalmazta továbbá az önkormány-
zat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében történő felada-
tok, szolgáltatások ellátásában való részvétel tapasztalatait is. A Balatonal-
mádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat a korábbi 
évekhez hasonlóan komplex beszámolóban nyújtott tájékoztatást az intéz-
mény 2015. évi szakmai munkájáról. A szervezet szolgáltatásai maximá-
lis kihasználtsággal működtek, sőt számos ellátási formánál várólisták ala-
kultak ki, többek között az idősek személyi segítését, gondozását, ápolását 
biztosító otthon-közeli ellátásokban, vagy a családoknak biztosított szol-
gáltatásokban (jogi, pszichológiai tanácsadás, nyári napközis gyermekfel-
ügyelet). Az intézmény ettől az évtől járási szintű Család- és Gyermekjó-
léti Központként módszertani jellegű feladatokat is ellát, valamint új szol-
gáltatásokat is biztosít a lakosságnak, többek között mediációt állandó jel-
leggel, valamint nyitva tartási időn túl és hétvégén hívható krízisügyeletet. 

Az önkormányzat „Almádi Magocskák Óvoda új épületének építé-
se” címmel pályázatot nyújt be TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkozta-
tás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra: új építésű 
10 csoportos óvodaépület létrehozása a Mogyoró utcai telephely és Baj-
csy Zsilinszky utcai épületek férőhelyeinek integrációja révén. A pályázat 
megvalósulásával a gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 20 
fővel emelkedne, az összes óvodai férőhely száma így 245 fő lenne. A be-
ruházás összköltsége 593 millió Ft, melyhez nem kell önrészt biztosítani, 
amennyiben a város megkapja az igényelt támogatást.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tanke-
rületének igazgatója benyújtotta az önkormányzatnak véleményezésre 
a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói posztjára ér-
kezett pályázatokat. A képviselő-testület az intézmény vezetésére Huiber 
Gabriella által benyújtott vezetői pályázatot elbírálásra alkalmasnak tar-
totta. Az igazgatói kinevezésről az Emberi Erőforrások Minisztere dönt, 
az önkormányzat a benyújtott pályázatok véleményezésével élhet. 

Véleményezte a képviselő-testület a Kósa György Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Györgyi Dénes Általános Iskola szakmai alapdo-
kumentumainak módosítását is a Balatonalmádi Tankerület igazgató-
jának kérésére. A Zeneiskola egy új, kamarazene tanszakkal bővül, míg 
a Györgyi Dénes Iskolában a beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált oktatására nyílik lehetőség e módosítással.

A képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szóló be-
számolót, mely szerint a tavalyi évben több mint 561,5 millió Ft adóbe-
vétel folyt be az önkormányzathoz, ami 47,9 millió forinttal több, mint 
az előző évben. A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40 
%-a marad csak az önkormányzat költségvetésében – ez 32 millió Ft-ot 
tett ki –, míg a 60%-át a központi költségvetésbe kell utalni. Az adóbe-
vételek jelentős része, 250,5 millió Ft építményadóból származik, 7869 
adózó 10429 db ingatlana esett e kötelezettség alá. 54,4 millió Ft telek-
adó folyt be 596 darab adókötelezettség alá eső telek után, míg iparűzé-
si adó 198,5 millió Ft, idegenforgalmi adó pedig 56,1 millió Ft.

Döntött a képviselő-testület a kulturális-, civil és sport pályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 11, 
működési célra 4 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap terhé-
re felosztható 1,5 millió Ft támogatást a képviselő-testület 14 pályá-
zó szervezet között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormány-
zat 1550 ezer Ft-ot különített el. 18 sportegyesület összesen 27 pályá-
zatot nyújtott be, melyeket – öt pályázat kivételével –, támogatott a 
képviselő-testület. Az elbírálásnál az idei évben is elsőbbséget élveztek 
a fiatalok, valamint gyermeksportolók rendezvényei. 

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetésből fi-
nanszírozott közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár részére 6x8 m-es új színpad és színpadfe-
dés beszerzésére. Jóváhagyták továbbá a PKKK Almádi Borfesztivál meg-
rendezésével kapcsolatos pályázat benyújtását.

A „Kézfogás” Európa Szoborpark szoborállományában ismét vál-
tozás következik. Imre Péter „Szarvas” és Fűkő Béla „Jónás” c. szob-
rai visszakerülnek készítőikhez. Érkezik azonban három újabb alko-
tás: Imre Péter „Csónakos” című acél szobra, Rieger Tibor „Kecske” 
című süttői mészkőből készült alkotása, valamint Illés Erika szob-
rászművész „Cigány madonna” elnevezésű bronz szobra.

Korábbi testületi ülés alkalmával felmerült a lehetősége annak, 
hogy a Wesselényi strandon egy mobilalkalmazással belépőjegyet le-
hessen vásárolni az OTP Mobil Simple jegyvásárlási rendszeren ke-
resztül. Az azóta rendezett kérdések ismeretében a képviselő-testü-
let nem támogatta a javaslatot. 

A képviselő-testület támogatta a Balatonalmádi Sport Egyesület kez-
deményezését, hogy a TAO-s (társasági adókedvezmény sporttámogatá-
si rendszere) rendszer keretében sportfejlesztési programot nyújtson be 
a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A projekt a város tulajdonában álló 
– Vörösberényi Általános Iskola melletti –, szántó, legelő művelési ágú 
kivett beépítetlen területen egy 111x72 m-es területű élőfüves labdarú-
gó pályát, egy 200 m2-es öltözőt, 200 fő részére alkalmas lelátó építését, 
a szükséges mértékben út, parkoló, kerítés és pályavilágítás megvalósítá-
sát tartalmazza. Amennyiben az MLSZ a fejlesztési programot támogat-
ja, az elszámolható kiadások önrészére az önkormányzat 112 millió Ft-ot 
(30%) biztosít, ha a TAO keretei között az egyesület a projekt 70%-ának 
fedezetére támogatókat talál a gazdasági társaságok körében. 

A képviselő-testület módosította az önkormányzat útfelújítási 
tervét. Az ebben megfogalmazott javaslatokat a közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási terv, valamint a gazdasági program és cik-
lusterv elfogadása során is figyelembe veszik. 

A képviselő-testület jóváhagyta a helyi építési szabályzatról szóló, 
valamint az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati 
rendelet módosítását. Rendeletet alkottak a helyi Építészeti - Műsza-
ki Tervtanács létrehozásáról, működtetési feltételeiről és eljárási sza-
bályairól is. A rendelet célja, hogy a település területén történő építé-
si engedélyköteles és építési engedélyhez nem kötött építési munká-
latokat megelőzően a polgármester véleményezési eljárást folytathas-
son le, véleményt alkothasson, melyet a település önkormányzati fő-
építészére, illetve helyi építészeti-műszaki tervtanácsra tud alapozni.

A képviselő-testület a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek 
megóvásának, fennmaradásának, illetve megőrzésének elősegítése 
érdekében pályázatot ír ki. A rendelkezésre álló keretösszeg 2016. 
évre 900 ezer Ft, a támogatás mértéke építményenként nem halad-
hatja meg a 300 ezer Ft-ot. A pályázat részletes feltételei megtalál-
hatók a város honlapján. 

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és bérbeadásuk szabályai-
ról szóló rendeletét, melynek módosítására nem tett javaslatot, így a 
bérleti díjak nem változtak.

A képviselő-testület döntött az Almádi Magocskák Óvoda vezetői pá-
lyázatának kiírásáról. Emellett jóváhagyta a Balatonalmádi vízpart-reha-
bilitációs tanulmányterv módosítását megalapozó megvalósíthatósági 
vizsgálat anyagát is. Továbbá támogatta 100 ezer Ft-tal a Györgyi Dénes 
Általános Iskola „Határtalanul - Őseink nyomában” című pályázati prog-
ramjának megvalósítását az iskola intézményvezetője kérelmére. 

2015. évi adóbevételek
Balatonalmádi város képviselő-testülete az áprilisi testületi ülé-

sén elfogadta a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásá-
ról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2015. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirány-
zat teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 
új, 24/2014.(IX.26.) rendelete 2015. január 1. napján lépett ha-
tályba. A rendelet adómérték változást, vagy egyéb, az adóbevételek 
nagyságát befolyásoló rendelkezést nem tartalmazott.

2015. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és 
bírságot is) összesen 561 506 055 Ft adóbevétel folyt be, 47,9 mil-
lió forinttal több, mint az előző évben, 56,5 millió forinttal haladta 
meg a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben elő-
irányzott helyi adóbevételi terv 111%-ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a ma-
rad csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi költ-
ségvetésbe kell utalni.

2015. évben 80 864 424 Ft gépjárműadó folyt be, 3,3 millió fo-
rinttal több, mint az előző évben, melyből 48 518 655 Ft (60%) ke-
rült a központi költségvetésbe átutalásra, és 32 345 769 Ft (40%) 
összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. Az előirányzott adó-
bevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 111,5 %-ban teljesült. 

 Adónemek 2015. évi terv 2015. évi tény Tervteljesítés
  e Ft e Ft %-ban 
 Építményadó 242 000 250 510  103,5 %
 Iparűzési adó 168 000 198 577 118 %
 Idegenforgalmi 50 000 56 121 112 %
 adó
 Telekadó 42 000 54 451 129,6 %
 Helyi adók összesen 502 000 559 659 108,7 %
 Késedelmi pótlék 2 500 1 382 55 %
 Bírság 500 465 93 %
 Adóbevételek 505 000 561 506 111,1 %
 összesen
 Gépjárműadó 30 000 32 346 111,5 %
 Mindösszesen 535 000 593 852 111 %

Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

Pályázat új óvodaépület építésére
A korábbi négy Európai Uniós támogatási forrásból megvalósí-

tandó pályázatainkon felül a Képviselő-testület 2016. április 28-i 
ülésén további új projekt benyújtásáról döntött. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra önkormányzatunk „Almá-
di Magocskák Óvoda új épületének építése” címmel pályázatot nyújt be 
az óvodai fejlesztés megvalósítására, a jelenleg három különálló épületben 
működő csoportok egy új épületbe történő integrálására. A későbbiekben 
a felszabaduló épületek egyikébe elhelyezést nyerhet a bölcsőde. 

Az önállóan támogatható tevékenységek illeszkednek a mi célkitűzé-
seinkhez a következő infrastrukturális fejlesztési lehetőségek tekinteté-
ben: a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépé-
szetet, a melegítőkonyha fejlesztését is); b) új telephely/szolgáltatás lé-
tesítése; c) udvar, játszótér felújítása, kerítés építése, zöldterület fejlesz-
tés, d) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése. Támo-
gatható eszközbeszerzés is, elsősorban bútorok, udvari játékok, kony-
hai eszközök.

Veszprém megyében a teljes rendelkezésre álló támogatási keret-
összeg 2200 millió Ft. A projekt elszámolható összköltsége legfel-
jebb 600 millió Ft, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege minimum 1 millió Ft, maximum 600 millió Ft lehet. A tá-
mogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A projekt műszaki tartalma: Az Almádi Magocskák Óvoda in-
tézmény (OM azonosító: 036824) székhelye a Bajcsy Zsilinszky 
út 29. és 31. szám alatt két különálló épületben található, továbbá  

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Szabó János kapitányságvezető beszámolt a Balatonalmádi Rend-

őrkapitányság 2015. évi tevékenységéről és a város közbiztonsági hely-
zetéről, amelyből kiderült, hogy csökkent a személyi sérüléses balesetek 
száma, míg a bűncselekmények száma kismértékben nőtt, a nyomozá-
si eredmények azonban összességében javultak. 2015-ben egy esetben 
történt rablás. A lopások száma 19%-kal emelkedett (63-ról 75-re), ez-
zel szemben a lakásbetörések száma jelentősen csökkent (33-ról 5-re). 
Gépkocsit nem tulajdonítottak el a tavalyi évben. A város közbiztonsá-
gi helyzete stabil, szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt. A kapi-
tányság 62%-os felderítési eredményességet ért el, ami a korábbi évhez 
képest – 50% –, jelentős emelkedést mutat, így a Netzsaru statisztikai 
adatok alapján országosan 2. helyen végeztek a tulajdon elleni, míg 3. 
helyen az összes eljárással sújtható szabálysértés tekintetében, Veszprém 
megyében pedig a legjobb eredményt érték el.

A Városi Értéktár Bizottság benyújtotta az elmúlt féléves időszakról 
szóló beszámolóját. Több alkalommal előadást tartottak a város érté-
keiről, és ezzel párhuzamosan az Új Almádi Újság hátlapján is meg-
jelent hónapról hónapra egy-egy helyi értéket tartalmazó ismertető. 
Pályázati támogatásból elkészült két értéktár kiadvány, egy kismére-
tű zsebes dosszié, és útikönyv. A Veszprém Megyei Értéktár kezdemé-
nyezésére előkészítettek egy szakanyagot a Vörösberényi erődített re-
formátus templomról a Nemzeti Értékek körébe való felterjesztés cél-
jából. 2016. május 28-án sor kerül Vajkai Aurél néprajzkutató hagya-
tékából származó tárgyi eszközökből megrendezendő kiállítás meg-
nyitására, illetve „emléksarok” átadásra a PKKK könyvtárában.

Átfogó értékelést tárgyalt a képviselő-testület a 2015. évi helyi önkor-
mányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az érté-
kelésből kiderül, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2015. 
év végén 42 gyermek, életkezdési támogatásra 20 gyermek volt jogosult. 
Születési támogatás iránt 44 gyermek szülője fordult kérelemmel a hiva-
talhoz. A gyermekek napközbeni ellátását naponta átlagosan az óvodák-
ban 225 gyermek, az általános iskolai napközis foglalkozást illetően 164 



Bálint sikerei
Promber Bálint Norbert a Györ-

gyi Dénes Általános Iskola 4/B osz-
tályos tanulója, aki a devecseri ze-
neiskola tenorkürt tanszakos di-
ákja, két nagy sikert tud maga 
mögött április hónapban. Április 
9–10-én rendezték meg Kiskun-
félegyházán a II. Magyar Szerzők 
Vokál és Hangszeres Művekre kiírt 
Országos Versenyt. Bálint korcso-
portjában 47 különböző hangsze-
res és énekes gyermek indult, összesen 7 diák kapott díjat, közöttük 
szerepelt Bálint is. Április 13-án Balatonfüreden került megrende-
zésre a kétévente hagyománnyá vált Megyei Mélyrézfúvós Verseny. 
Bálint, mint a korcsoport legjobbja,arany minősítéssel tért haza Ba-
latonalmádiba. A zsűri elnöke Adamik Gábor tubaművész kiemelte 
a gyermek különleges tehetségét. Főtárgy tanára Ormándlaky Péter, 
zongorán kísérte mindkét versenyen Ihász Irén tanárnő.

Fórum a Fórumról
A budatavai városrész meghatározó bevásárlóközpontja volt a Fó-

rum, mely február 21-én bezárt. A közelben lakókat, a nyaralókat, 
betérőket egyaránt foglalkoztatja a kérdés: lesz-e a szezon előtt ka-
punyitás. Lapunk ezért „fórumot” nyitott, melyben a két érintet-
tet, illetve Balatonalmádi polgármesterét, Keszey Jánost kérdeztük.

Keszey János leszögezte, hogy olyan magántulajdonról van szó, 
amely a közelmúltban gazdát cserélt. Tudni kell azt is, hogy az előző 
tulajdonos bérbe adta a komplexumot a Pólus Coopnak. Ez a vál-
lalkozás üzemeltette az élelmiszerboltot, s adta további bérletbe az 
egyes helyiségeket. A polgármester tudomása szerint nem került sor 
a bérleti szerződés meghosszabbítására. Mivel – tette hozzá – ma-
gántulajdonról van szó, polgármesteri minőségében többször is csak 
érdeklődni tudott. Jelezte azt is, hogy a városrész ellátatlan maradt. 
Éppen ezért az önkormányzat a lehetőségei szerint támogatja az üz-
letek kinyitását (pl. építési és egyéb engedélyek megadása). 

A szóbeszéd szerint az új tulajdonos szeretné még a szezon előtt 
felújítani a Fórumot, s aztán bérbe adni. Hogy kinek, azt nem si-
került kideríteni, de fölröppent a híre annak is, hogy valamelyik 
„multi” kezébe kerülhet a létesítmény.

2016. májusÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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telephelye a Mogyoró utca 1. 
szám alatti épületben működik. 
A 3 épületben, 9 csoportszobá-
ban összesen 225 gyermek el-
helyezése biztosított.

A Mogyoró utcai óvoda tartó-
szerkezeti, épületgépészeti, ener-
getikai szempontból leromlott állapotú, kapacitása funkcionálisan nem 
bővíthető. A Bajcsy utcai épületek sem felelnek meg a mai kor követel-
ményeinek, felújításuk magas költséget igényelne. Ezért a projekt kere-
tében a Mogyoró utcai Óvoda épülete elbontásra kerül, helyére – a há-
rom épület fizikai integrációjával – egy új, a jelenlegi projektterv alapján 

Eredményes pályázat esetén a projekt mérföldkövei szerint a régi 
Mogyoró utcai óvoda bontásával 2017. áprilisában kezdődne a ki-
vitelezés és 2018. szeptember 1-én birtokba vehetik a gyermekek az 
új létesítményt. Sziklásiné Kóródi Katalin pályázati referens

Nyüzsgő április az óvodában

Homokozás „vakon”

Ilyen lenne az új óvoda épülete

Bezárt a Fórum

Április elején a pár éve épült Balatonalmádi Rendőrkapitánysá-
gon jártunk a gyerekekkel, ahol Stanka Mária r. őrnagy vezetett kör-
be minket. Megnézhettük az épület különböző részeit, és az itt ki-
állított katonai, huszár és rendőrségi díszegyenruhákat. A gyerekek 
nagy örömére felpróbálhatták a kommandósok által használt sisa-
kot, mellényt, gumibotot illetve pajzsot és beülhettek a rendőrségi 
gépjárműbe is, mai búcsúzáskor hangos szirénázásba kezdett.

Április második hete az esélyegyenlőség jegyében telt az Almádi 
Magocskák Óvodában. A gyermekek bátorságpróbákon keresztül 
próbálhatták meg beleélni magukat a sérültek helyzetébe. Játékos for-
mában tapasztalhatták meg, milyen, ha egy érzékszervük illetve test-
részük sérült. Hasonlóan érzékelhették az őket körülvevő világot, 
mint a fogyatékkal élők. Szemtakaróval elfedett szemmel, letakart fül-
lel tevékenykedhettek. Schmidt Mónika hallássérült segítségével be-
pillanthattak a gyerekek a siketek és nagyothallók világába, ismerked-
hettek a jelnyelvvel. A pénteki zárónapon az időjárás is kedvezett ne-
künk, így a tervezettnek megfelelően az óvoda udvarán folytatódtak 
a programok. Mozgássérült vendégünk, Bányai Krisztián segítségé-
vel gyakorolhatták miként segíthetik kerekes székes társaikat. Meg-
tapasztalhatták milyen akadályokat kell leküzdeniük mindennapja-
ikban. Bugovics Edit látássérült és segítője Mohos Andrea bemutat-
ták, hogy miként tudunk segíteni a vakoknak, gyengén látóknak va-
lamint, hogy ők miként tájékozódnak a világban. A személyes talál-
kozás során a gyerekek közvetlen, jó kapcsolatot alakítottak ki ven-
dégeinkkel. Bátran, érdeklődően, sok szeretettel fordultak hozzájuk.

Bízunk benne, hogy ez a találkozás-tapasztalás érzékennyé tette 
óvodásainkat így a későbbiekben is toleránsak lesznek sérült em-
bertársaikkal.

Április19-én az iskolába készülő gyerekekkel a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Csopaki Igazgatóságának területén jártunk. A délelőtt 
során végigsétáltunk a „Nagy Pele sétányon”, ahol Réka néni segít-
ségével megismerkedhettünk a Balaton felvidékre jellemző fa,- nö-
vény,- állatfajokkal, azok főbb tulajdonságaival. A gyerekek megsza-
golhatták a különböző növények jellegzetes illatát, mint pl.: citromfű, 
menta, kakukkfű, zsálya, metélőhagyma, levendula. Kisfilmet vetítet-
tek nekünk, melyben a Nemzeti Park területén található természeti 
jelenségeket, növényeket, állatokat láthattuk. Külön kiemelték a vi-
zek élővilágát, ahol mikroszkopikus nagyításban mutattak be néhány 
igen apró fajt, melyeket aztán élőben is megcsodálhattunk. Szilárd 
bácsi a helyszínt átszelő patakból merítőhálója segítségével kifogta és 
bemutatta nekünk a bolharákokat, a kérészeket és a vízi skorpiókat.

A délelőtti program nagy élményt jelentett a gyerekeknek.
Reményeink szerint, hagyományainknak megfelelően jövőre is 

ellátogathatunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Csopaki igazga-
tóságának területére.

Április utolsó hetében a Veszprémi Állatkertbe teszünk látogatást 
óvodásainkkal.

Európa-nap és minden, ami belefér... 
Ezzel a címmel rendezte meg intézményünk idén is hagyomá-

nyos kulturális eseményét április 7-én a diákhét keretében. A há-
rom órás program a diákok visszajelzései alapján sikeresnek bizo-
nyult: tartalmas és szórakoztató is volt egyben. A szervezők pedig 
annak az összefogásnak örvendhettek, amelyet a rendezvény előké-
szítésében és lebonyolításában a termeket berendező vagy azokban 
előadó diákok, a diákönkormányzat aktivistái, valamint a tantestü-
let tagjai tanúsítottak.

Külön köszönet illeti vendégelőadóinkat, akik az aznapi rend-
hagyó szakmai foglalkozásokat vezették, Czuczor Sándor címzetes 
igazgató urat, aki jelenlétével megtisztelte az eseményt, valamint 
támogatóinkat (DLSB Alapítvány, Kétnyelvű Iskoláért Egyesület, 
American Corner Veszprém, MM Publications), akik nélkül a ren-
dezvény nem lett volna ennyire színes és változatos.

A rendezvény három turnusban zajlott. A megnyitót és a fotópá-
lyázat eredményhirdetését követően a dunaújvárosi Quintia zene-
kar adott koncertet, amelyben a népzenei és világzenei elemek ve-
gyültek. A diákok reflexiói nagyon pozitívak voltak, sokan jegyezték 
meg, hogy az öt hölgy mennyire képes volt a zenélés örömét közve-
títeni a közönség felé. 

A második turnusban vendégelőadók beszéltek szakmájukról, ku-
tatásaikról hat párhuzamos teremben, több egyetem és környékbeli 
cég, valamint egy helyi országgyűlési képviselő szülő képviseletében. 
Az előadástémák az irodalomtól, a szoftverfejlesztő mérnöki mun-
kán vagy a külföldi továbbtanulás interkulturális vonatkozásain át 
az emberi jogok témáján keresztül a kétnyelvűségig változatos ská-
lán helyezkedtek el. Több tekintetben sem hagyományos előadáso-
kat hallottunk, lehetőség nyílt interakcióra, vagy akár egy a kétnyel-
vűséggel kapcsolatos rövid teszt kipróbálására is. 

A program harmadik turnusában a diákoké lett a fő szerep, tema-
tikus termeket rendeztek be, az iskolában tanulható nyelvek mind 
képviseltették magukat (angol, német, olasz, spanyol) és egy erdé-
lyi, valamint egy indiai terem is kinyitott. Az adott nyelvet és kultú-
rát számos módon közvetítették az érdeklődőknek: kvízekkel, tea-
házzal, ételkóstolóval, társasjátékokkal, zenével, tánccal, vetített ké-
pes előadással, versfelolvasásokkal, kézműveskedéssel és színes él-
ménybeszámolókkal.

 dr. Simon Orsolya szervező

1414,19 m2 nettó alapterületű, 10 csoportos óvoda épületet tervezünk. 
A férőhelyek így 20 fővel bővülnek, az új létesítmény befogadóképessé-
ge 245 gyermek lesz. Az L alakú épület két közel merőleges folyosójáról 
10 db csoportszoba nyílik, továbbá kiszolgáló helyiségek kapnak helyet: 
2 db egybenyitható tornaszoba, előcsarnok, folyósok, öltözők, mosdók, 
stb. A csoportszobák napos fedett teraszokkal rendelkeznek, a megújuló 
játszó udvar és kert a gyermekek játékosságát és mozgásigényét szolgálja. 
Az épületben melegítő konyha létesül, az ellátását a korábbi, megmaradó 
főzőkonyha biztosítja a Bajcsy Zsilinszky úti épületben. 

A létesítmény építési kivitelezési költsége a tervező által készített 
költségbecslés alapján bruttó 531 millió Ft. Ehhez járulnak az új cso-
portszoba berendezéséhez és az elhasználódott eszközök pótlásához 
szükséges beszerzések 8,1 millió Ft értékben. A projekt összköltségve-
tését tovább növeli a műszaki tervek elkészítése, a közbeszerzés, a mű-
szaki ellenőrzés, rehabilitációs szakmérnök igénybevétele, tájékoztatás 
– nyilvánosság biztosítása –, sőt még tartalék keretet is képeztünk az 
előre nem látható költségekre. Mindösszesen a beruházás teljes költ-
sége 593 millió Ft, s reményeink szerint teljes mértékben támogatási 
forrásból finanszírozható lesz. 

Lapunk telefonon felkereste a Pólus Coop vezérigazgatóját, Bog-
dán Józsefet, aki elmondta, hogy egy budapesti cégtől bérelték a Fó-
rumot. A szerződés ez év márciusában lejárt, ők pedig kiköltöztek on-
nan. Arra a kérdésre, hogy a szerződés meghosszabbítására miért nem 
került sor, Bogdán József elmondta: a tíz éve kötött konstrukció defi-
citessé vált. A Pólus Coop a saját tulajdonú üzletek működtetése mel-
lett tette le voksát.

Egy új partnerrel (üzleti okok miatt nem áll módunkban cégneve-
ket említeni. – a szerk. megjegyzése), fogunk tovább dolgozni – mond-
ta érdeklődésünkre Mészáros József ügyvezető. Egész biztos – folytatta 
–, hogy minimum felfrissítésre kerül az objektum. Az átépítés még kér-
déses, s nagyon szeretnénk, ha ősszel már üzemelhetne az üzletközpont. 
Különböző bérlő jelöltekkel tárgyalunk, s az elkövetkező hetek folya-
mán dől el, lehetséges-e egy korábbi (esetleg „csökkentett üzemmódú”) 
nyitás-üzemeltetés. A fő profil mindenképpen az élelmiszer lesz, de akár 
éttermeknek, butikoknak is helyet szeretnénk biztosítani. A helyiségek 
számán valószínűleg csökkenteni fognak. Kérdés, hogy egy magasabb 
presztízsű élelmiszeres cég mellé mennyire szívesen mennének oda a 
környékbeli vállalkozók. A vásárlók száma befolyásolja azt, mennyire 
tudjuk hasznosítani a kisebb üzlethelyiségeket. Zatkalik
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letek kinyitását (pl. építési és egyéb engedélyek megadása). 

A szóbeszéd szerint az új tulajdonos szeretné még a szezon előtt 
felújítani a Fórumot, s aztán bérbe adni. Hogy kinek, azt nem si-
került kideríteni, de fölröppent a híre annak is, hogy valamelyik 
„multi” kezébe kerülhet a létesítmény.

2016. májusÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

KrónikaVárosháza hírei

telephelye a Mogyoró utca 1. 
szám alatti épületben működik. 
A 3 épületben, 9 csoportszobá-
ban összesen 225 gyermek el-
helyezése biztosított.

A Mogyoró utcai óvoda tartó-
szerkezeti, épületgépészeti, ener-
getikai szempontból leromlott állapotú, kapacitása funkcionálisan nem 
bővíthető. A Bajcsy utcai épületek sem felelnek meg a mai kor követel-
ményeinek, felújításuk magas költséget igényelne. Ezért a projekt kere-
tében a Mogyoró utcai Óvoda épülete elbontásra kerül, helyére – a há-
rom épület fizikai integrációjával – egy új, a jelenlegi projektterv alapján 

Eredményes pályázat esetén a projekt mérföldkövei szerint a régi 
Mogyoró utcai óvoda bontásával 2017. áprilisában kezdődne a ki-
vitelezés és 2018. szeptember 1-én birtokba vehetik a gyermekek az 
új létesítményt. Sziklásiné Kóródi Katalin pályázati referens

Nyüzsgő április az óvodában

Homokozás „vakon”

Ilyen lenne az új óvoda épülete

Bezárt a Fórum

Április elején a pár éve épült Balatonalmádi Rendőrkapitánysá-
gon jártunk a gyerekekkel, ahol Stanka Mária r. őrnagy vezetett kör-
be minket. Megnézhettük az épület különböző részeit, és az itt ki-
állított katonai, huszár és rendőrségi díszegyenruhákat. A gyerekek 
nagy örömére felpróbálhatták a kommandósok által használt sisa-
kot, mellényt, gumibotot illetve pajzsot és beülhettek a rendőrségi 
gépjárműbe is, mai búcsúzáskor hangos szirénázásba kezdett.

Április második hete az esélyegyenlőség jegyében telt az Almádi 
Magocskák Óvodában. A gyermekek bátorságpróbákon keresztül 
próbálhatták meg beleélni magukat a sérültek helyzetébe. Játékos for-
mában tapasztalhatták meg, milyen, ha egy érzékszervük illetve test-
részük sérült. Hasonlóan érzékelhették az őket körülvevő világot, 
mint a fogyatékkal élők. Szemtakaróval elfedett szemmel, letakart fül-
lel tevékenykedhettek. Schmidt Mónika hallássérült segítségével be-
pillanthattak a gyerekek a siketek és nagyothallók világába, ismerked-
hettek a jelnyelvvel. A pénteki zárónapon az időjárás is kedvezett ne-
künk, így a tervezettnek megfelelően az óvoda udvarán folytatódtak 
a programok. Mozgássérült vendégünk, Bányai Krisztián segítségé-
vel gyakorolhatták miként segíthetik kerekes székes társaikat. Meg-
tapasztalhatták milyen akadályokat kell leküzdeniük mindennapja-
ikban. Bugovics Edit látássérült és segítője Mohos Andrea bemutat-
ták, hogy miként tudunk segíteni a vakoknak, gyengén látóknak va-
lamint, hogy ők miként tájékozódnak a világban. A személyes talál-
kozás során a gyerekek közvetlen, jó kapcsolatot alakítottak ki ven-
dégeinkkel. Bátran, érdeklődően, sok szeretettel fordultak hozzájuk.

Bízunk benne, hogy ez a találkozás-tapasztalás érzékennyé tette 
óvodásainkat így a későbbiekben is toleránsak lesznek sérült em-
bertársaikkal.

Április19-én az iskolába készülő gyerekekkel a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Csopaki Igazgatóságának területén jártunk. A délelőtt 
során végigsétáltunk a „Nagy Pele sétányon”, ahol Réka néni segít-
ségével megismerkedhettünk a Balaton felvidékre jellemző fa,- nö-
vény,- állatfajokkal, azok főbb tulajdonságaival. A gyerekek megsza-
golhatták a különböző növények jellegzetes illatát, mint pl.: citromfű, 
menta, kakukkfű, zsálya, metélőhagyma, levendula. Kisfilmet vetítet-
tek nekünk, melyben a Nemzeti Park területén található természeti 
jelenségeket, növényeket, állatokat láthattuk. Külön kiemelték a vi-
zek élővilágát, ahol mikroszkopikus nagyításban mutattak be néhány 
igen apró fajt, melyeket aztán élőben is megcsodálhattunk. Szilárd 
bácsi a helyszínt átszelő patakból merítőhálója segítségével kifogta és 
bemutatta nekünk a bolharákokat, a kérészeket és a vízi skorpiókat.

A délelőtti program nagy élményt jelentett a gyerekeknek.
Reményeink szerint, hagyományainknak megfelelően jövőre is 

ellátogathatunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Csopaki igazga-
tóságának területére.

Április utolsó hetében a Veszprémi Állatkertbe teszünk látogatást 
óvodásainkkal.

Európa-nap és minden, ami belefér... 
Ezzel a címmel rendezte meg intézményünk idén is hagyomá-

nyos kulturális eseményét április 7-én a diákhét keretében. A há-
rom órás program a diákok visszajelzései alapján sikeresnek bizo-
nyult: tartalmas és szórakoztató is volt egyben. A szervezők pedig 
annak az összefogásnak örvendhettek, amelyet a rendezvény előké-
szítésében és lebonyolításában a termeket berendező vagy azokban 
előadó diákok, a diákönkormányzat aktivistái, valamint a tantestü-
let tagjai tanúsítottak.

Külön köszönet illeti vendégelőadóinkat, akik az aznapi rend-
hagyó szakmai foglalkozásokat vezették, Czuczor Sándor címzetes 
igazgató urat, aki jelenlétével megtisztelte az eseményt, valamint 
támogatóinkat (DLSB Alapítvány, Kétnyelvű Iskoláért Egyesület, 
American Corner Veszprém, MM Publications), akik nélkül a ren-
dezvény nem lett volna ennyire színes és változatos.

A rendezvény három turnusban zajlott. A megnyitót és a fotópá-
lyázat eredményhirdetését követően a dunaújvárosi Quintia zene-
kar adott koncertet, amelyben a népzenei és világzenei elemek ve-
gyültek. A diákok reflexiói nagyon pozitívak voltak, sokan jegyezték 
meg, hogy az öt hölgy mennyire képes volt a zenélés örömét közve-
títeni a közönség felé. 

A második turnusban vendégelőadók beszéltek szakmájukról, ku-
tatásaikról hat párhuzamos teremben, több egyetem és környékbeli 
cég, valamint egy helyi országgyűlési képviselő szülő képviseletében. 
Az előadástémák az irodalomtól, a szoftverfejlesztő mérnöki mun-
kán vagy a külföldi továbbtanulás interkulturális vonatkozásain át 
az emberi jogok témáján keresztül a kétnyelvűségig változatos ská-
lán helyezkedtek el. Több tekintetben sem hagyományos előadáso-
kat hallottunk, lehetőség nyílt interakcióra, vagy akár egy a kétnyel-
vűséggel kapcsolatos rövid teszt kipróbálására is. 

A program harmadik turnusában a diákoké lett a fő szerep, tema-
tikus termeket rendeztek be, az iskolában tanulható nyelvek mind 
képviseltették magukat (angol, német, olasz, spanyol) és egy erdé-
lyi, valamint egy indiai terem is kinyitott. Az adott nyelvet és kultú-
rát számos módon közvetítették az érdeklődőknek: kvízekkel, tea-
házzal, ételkóstolóval, társasjátékokkal, zenével, tánccal, vetített ké-
pes előadással, versfelolvasásokkal, kézműveskedéssel és színes él-
ménybeszámolókkal.

 dr. Simon Orsolya szervező

1414,19 m2 nettó alapterületű, 10 csoportos óvoda épületet tervezünk. 
A férőhelyek így 20 fővel bővülnek, az új létesítmény befogadóképessé-
ge 245 gyermek lesz. Az L alakú épület két közel merőleges folyosójáról 
10 db csoportszoba nyílik, továbbá kiszolgáló helyiségek kapnak helyet: 
2 db egybenyitható tornaszoba, előcsarnok, folyósok, öltözők, mosdók, 
stb. A csoportszobák napos fedett teraszokkal rendelkeznek, a megújuló 
játszó udvar és kert a gyermekek játékosságát és mozgásigényét szolgálja. 
Az épületben melegítő konyha létesül, az ellátását a korábbi, megmaradó 
főzőkonyha biztosítja a Bajcsy Zsilinszky úti épületben. 

A létesítmény építési kivitelezési költsége a tervező által készített 
költségbecslés alapján bruttó 531 millió Ft. Ehhez járulnak az új cso-
portszoba berendezéséhez és az elhasználódott eszközök pótlásához 
szükséges beszerzések 8,1 millió Ft értékben. A projekt összköltségve-
tését tovább növeli a műszaki tervek elkészítése, a közbeszerzés, a mű-
szaki ellenőrzés, rehabilitációs szakmérnök igénybevétele, tájékoztatás 
– nyilvánosság biztosítása –, sőt még tartalék keretet is képeztünk az 
előre nem látható költségekre. Mindösszesen a beruházás teljes költ-
sége 593 millió Ft, s reményeink szerint teljes mértékben támogatási 
forrásból finanszírozható lesz. 

Lapunk telefonon felkereste a Pólus Coop vezérigazgatóját, Bog-
dán Józsefet, aki elmondta, hogy egy budapesti cégtől bérelték a Fó-
rumot. A szerződés ez év márciusában lejárt, ők pedig kiköltöztek on-
nan. Arra a kérdésre, hogy a szerződés meghosszabbítására miért nem 
került sor, Bogdán József elmondta: a tíz éve kötött konstrukció defi-
citessé vált. A Pólus Coop a saját tulajdonú üzletek működtetése mel-
lett tette le voksát.

Egy új partnerrel (üzleti okok miatt nem áll módunkban cégneve-
ket említeni. – a szerk. megjegyzése), fogunk tovább dolgozni – mond-
ta érdeklődésünkre Mészáros József ügyvezető. Egész biztos – folytatta 
–, hogy minimum felfrissítésre kerül az objektum. Az átépítés még kér-
déses, s nagyon szeretnénk, ha ősszel már üzemelhetne az üzletközpont. 
Különböző bérlő jelöltekkel tárgyalunk, s az elkövetkező hetek folya-
mán dől el, lehetséges-e egy korábbi (esetleg „csökkentett üzemmódú”) 
nyitás-üzemeltetés. A fő profil mindenképpen az élelmiszer lesz, de akár 
éttermeknek, butikoknak is helyet szeretnénk biztosítani. A helyiségek 
számán valószínűleg csökkenteni fognak. Kérdés, hogy egy magasabb 
presztízsű élelmiszeres cég mellé mennyire szívesen mennének oda a 
környékbeli vállalkozók. A vásárlók száma befolyásolja azt, mennyire 
tudjuk hasznosítani a kisebb üzlethelyiségeket. Zatkalik
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Angol nyelvi verseny
2016. április 14-én Balatonfüreden került megrendezésre a „ 

FUNtastic” nevű megyei angol nyelvi verseny, melyen iskolánk két 
négyfős csapattal vett részt. A 7–8. osztályosok csapata 3. helyezést 
ért el. Csapattagok: Lengyeltóti Milán, Pongrácz Flórián, Hajdú 
Tamás és Penics Anna. 5–6. osztályos korosztályban 4. helyezést ért 
el Pápai Polli, Ulapcsik Dorottya, Horváth Levente és Vadas Csaba.

Sportsikerek a Györgyiben
Április elején, Gödöllőn rendezték meg az országos diákolimpia me-

zei futóversenyt, ahol a megyei versenyen továbbjutott II. korcsopor-
tos fiú csapatunk (Ács Gergő, Fazekas Máté, Németh Levente, Blazsúr 
Bertalan, Geréd László) és a III. korcsoportosok között egyéniben Hor-
váth Máté képviselte iskolánkat, illetve Veszprém megyét. Máté kima-
gasló eredményt ért el, a 250 indulóból 28. helyen futott célba.

A IV. korcsoportos kézilabdás lányok Ajkán vettek részt a me-
gyei diákolimpia döntőjén, ahol 4. helyen végeztek. A csapat tag-
jai: Mistina Fanni, Csomai Kitti, Domokos Diana, Gyüre Sarolta, 
Kis - Csontos Dorina, Kurucz Dorka , László Patrícia, Ott Borbála, 
Peringer Bianka, Talián Viktória, Ulapcsik Teodóra.

A labdarúgás diákolimpia tavaszi selejtező mérkőzéseit követően ke-
rültek megrendezésre a körzeti döntők, ahol az eddig megrendezett 
mindhárom korcsoportban (I., II., IV.) iskolánk csapatai állhattak fel a 
dobogó legfelső fokára. A legkisebbek (Ács Fanni , Bécsy Balázs Bende-
gúz, Braun Péter, Fülöp Kornél, Gáspár Bence, Halász Levente, Hor-
váth Milán, Keil Olivér, Németh Flórián, Pusztay Balázs) a 6. helyen 
végeztek, az egy korcsoporttal idősebbek, a 2005-2006-ban született II. 
korcsoportos csapatunk (Ács Gergő , Braun Dániel, Frey Barna, Geréd 
László , Kiss Ádám , Kiss Barnabás , Kovács Kolin, Kutics Balázs, Kör-
mendi György, Nagy Zsombor , Németh Levente, Szénási Dániel) 
nagyszerű játékkal a 2. helyen zárták a megyei döntőt. A legnagyobbak 
( Batta Zoltán, Bendicsek Bálint, Kovács Krisztofer, Pongrácz Flórián, 
Sági Tamás, Sánta Kornél, Sánta Szabolcs, Schalbert Artur) az elődön-
tőben egy góllal kikaptak a zirci csapattól és végül a 3. helyen végeztek.

Országos pályázatot nyertek diákjaink 
Az országos iskolagyümölcs programért felelős Vega-Ház Kft. orszá-

gos pályázatára három kategóriában is pályáztunk tanítványainkkal. A 
rajz pályázatra nagyon sok diákunk készített rajzot vagy festményt, lel-
kesen készültek heteken át a szebbnél szebb alkotások. 11 különdíja-
sunk lett, akik az oklevélen kívül tárgyi jutalomban is részesültek. A 
2/A osztály Papp Veronika irányításával szakácskönyv készítésére vál-
lalkozott. A gyerekekkel való közös konyhai tevékenység tavaly kezdő-
dött, amikor annyi alma megmaradt az osztályban, hogy lementünk a 
gyerekekkel a konyhába és megsütöttük lekvárral, fahéjjal. Idén télen az 
iskolatej adta az ötletet, hogy csináljunk pudingot és onnan nem volt 
megállás. A gyerekek sorolták a kedvenceiket. Kapóra jött a pályázati 
felhívás a szakácskönyvre, hiszen célt adott a főzőcskézésünknek. Miu-
tán a puding „sütését” és a palacsinta „főzését” (ezeket a fogalmakat is 
tisztázni kellett) megtanultuk, recepteket írtunk, ennek kapcsán meg-
ismerkedtünk például a mértékegységekkel is. Minden ételt nem tud-
tunk kipróbálni, de arra nagyon jó volt ez a pár hét, hogy megtanul-
ják a gyerekek értékelni az eléjük rakott ételt és kipróbálják magukat a 
tűzhely mellett. Utána nem maradt más dolgunk, mint összeállítottuk 
a szakácskönyvünket a receptekkel, általunk készített rajzokkal és a kö-
zös főzéseket megörökítő fotókkal illusztrálva. Nagyon örültünk, ami-
kor kiderült, hogy az országos 3. helyezést nyertük el. Az oklevelek mel-
lé bögrét, hűtőmágnest, kulcstartót, aszfalt krétát és labdákat kaptunk.

Himnusz-éneklő versenyErasmus + Thessaloniki 2016
A tavalyi évben tudomást szereztünk egy nemzetközi pályázatról, 

amely a hulladék újrahasznosításának lehetőségeivel és a környezet-
védelemmel foglalkozik. Maga a téma felkeltette az érdeklődésün-
ket, hiszen a környezetvédelem korunk jelentős problémája. A hul-
ladék feldolgozása pedig sokféleképpen lehetséges. Amellett, hogy 
úgy gondoltuk a projekt megvalósításához kreatív, használható öt-
leteink vannak, nem hagyhattuk figyelmen kívül más ország, kultú-
ra megismerésének lehetőségét. Spanyolország, Olaszország, Szlová-
kia, Görögország és Magyarország 
vesznek részt ebben a 2 éves prog-
ramban. Úti célunkat is közülük vá-
laszthattuk ki. Mi a választást a vé-
letlenre bíztuk, és sorsolással dön-
töttük el ki hol képviseli Magyar-
országot, azon belül a DLSB-t. Or-
szágonként 16 diák nevezhetett, 4 
fős csoportokra osztva. A mi négye-
sünk Görögországot „kapta”, ami-
nek mindannyian örültünk. 

Az indulás napja április 3-ára 
esett. Balatonalmádiból kisbusz vitt 
Budapestre, a reptérre. Izgatottsá-
gunkat csak fokozta a tény, hogy re-
pülővel utazunk, hiszen közülünk 
volt, aki most repült életében elő-
ször. A viszonylag rövidnek tűnő repülőút után késő este szálltunk 
le Thessaloniki repterén, ahol a fogadó családok már vártak ránk. 
Rövid búcsú után mindenki a „pót családjával” hazaindult. Izga-
tottságunkban nem sokat aludtunk az éjjel. 

Az első nap az ismerkedésről szólt. Az iskolába érve olyan játéko-
kat játszottunk, amelyek oldották a hangulatot. Az ismerkedős já-
tékok alatt nagyon jól éreztük magunkat, mindenki nagyon ked-
ves és vidám volt. Majd a közeli kultúrházba mentünk, ahol az ün-
nepélyes megnyitó után az iskola diákjai különböző műsorszámok-
kal kedveskedtek a vendégeknek (nekünk). Volt görög néptánc, egy 
rövid színdarab, és az iskola énekkara is fellépett. Ezután minden-
ki hazament ebédelni és volt időnk egy kicsit pihenni is, mielőtt 
késő délután elindultunk volna Evosmos központjába várost nézni, 
majd vacsorázni. A nap végén lehetőségünk volt a saját vendéglátó-
inkkal elbeszélgetni.

Miután reggel felvettük Erasmus+-os pólónkat készen álltunk a 
második nap programjára. Mikor is el kellett adnunk az újrahasz-
nosított tárgyainkat. A tűző napon ácsorogva beszélgettünk, nevet-
géltünk jó hangulatban telt el az a három és fél óra. 

Ez után a vidám napszúrás után, ahol rengeteg kreatív és szép dol-
got láttunk, visszatértünk a fogadó családjainkhoz. Elfogyasztottunk 
egy finom görög ebédet, majd következett a várva várt sziesztánk. A 
délután folyamán - mikor már a levegő is enyhült - elvittek minket 
egy közös kincsvadászatra. Minden történelmi időszakból láthattunk 
műemlékeket és mindezekhez csodás citrus fákkal tarkított utcákon 
jutottunk el. Ókori görög színháztól az elmúlt évszázad szobrain át, 
egészen az egyik leghíresebb szállodájukig mindent láthattunk. 

A szerdát az iskolában kezdtük ahol is táncelőadást láthattunk az 
iskola tanulóitól és egy interaktív programban vehettünk részt, ami-
nek a célja az volt, hogy a saját nyelvünkön írjunk háborúellenes 
mondatokat. Majd miután ezzel is végeztünk, elindultunk a „Fix in 
Art” műhelyébe. Itt logónkat szépítettük általunk újra felhasznosí-
tott sörös dobozokból, konfettiből és papírtörlőből. A végeredmény 
egy, a projektünkhöz méltó logó lett. Az este folyamán még elmen-
tünk Evosmos terére, ahol vacsoráztunk és jól éreztük magunkat.

A negyedik nap is úgy kezdődött, mint a többi... Izgalommal 
telve azzal a kérdéssel a fejünkben, hogy ma is, mi jót fogunk csi-
nálni? Reggeli után elmentünk az iskolába, ahol kreatív progra-
mokkal vártak minket. Csapatokban dolgoztunk 2 órán át. Az 
egyik csapat színes anyagokból készített koszorút, a másik viszont 
egy óriási rajzot készített az iskola aulájában. Később elindultunk 
a belvárosba busszal egy városnéző túrára, amit kifejezetten élvez-
tünk. 

Sok érdekes helyet néztünk és látogattunk meg, mint például 
„The Rotunda” -t, „The Galerius 
Arch and Palace Complex”-et majd 
végül a híres „White Tower”-t. A 
hosszú túra mindössze 3 órát vett 
igénybe, de minden szempontból 
megérte, mivel sok újat ismertünk 
meg, és ráadásul jót tudtunk süt-
kérezni a kellemes mediterrán na-
pon. Kettő óra körül megebédel-
tünk a „White Tower” előtt, majd 
visszamentünk az iskolába. Három 
óra volt mikor megérkeztünk, pi-
hentünk és sokat beszélgettünk az 
új barátainkkal, akikkel később este 
elmentünk egy óriási plázába, ahol 
sok-sok mindent vásároltunk.

A pénteki nap már zsúfoltabb 
volt, de szerencsére ki tudtuk aludni magunkat az előtte való éjsza-
ka. Reggel ismét az iskolába mentünk és részt vettünk egy Diák Bi-
zottsági előadáson, amelyet a spanyol diákok szerveztek. Később el-
mentünk egy óriási, gyönyörű parkba ahol sok új természetvédő 
feladatot oldottunk meg, majd csoportosan összegyűlve piknikez-
tünk egy nagyot. Háromkor hazamentünk kifújni magunkat és ösz-
szekészülni az esti búcsú bulira, ahol nagyon jól éreztük magunkat.

Azután elérkezett a hétvége, hazaindulásig csupán csak 2 nap ma-
radt, de mi úgy éreztük mintha csak tegnap érkeztünk volna. Min-
denki fáradt volt, de ez nem volt szempont, kiélveztük, amit még 
lehetett. Cserediákjaink közös programot szerveztek nekünk, bete-
kintést nyerhettünk igazi görög bevásárló utcák hangulatába, és egy 
suli-buliba is elvittek minket, ahol görög zenékre táncolhattunk. Az 
utolsó napon még sétáltunk egyet a hozzánk közel lévő Evosmos té-
ren, majd elfogyasztottunk egy finom ebédet. Ezután fogadó csa-
ládjaink elvittek minket a reptérre, ahol érzékeny búcsút vettünk 
egymástól és mindenki elkészítette az emlékül megmaradó közös 
képeket. Az esti órákban felszállt a repülőgépünk, majd elindult ha-
zafelé. Utunk során felidéztük legszebb és legviccesebb pillanata-
inkat, könnyek csordultak szemünkbe, mert nagyon megszerettük 
cserediákjainkat, de ugyanakkor haza is vágytunk már. Budapesttől 
még 2 órás út állt előttünk a gimnáziumig, de az idő csak úgy re-
pült, és mivel álmosak voltunk már nem is nagyon érzékeltük, hogy 
hány óra lehetett. Mikor megérkeztünk hozzátartozóink kicsatta-
nó örömmel vártak minket. Mindenki még a sok élmény hevében 
égett, így még aznap 2 órás beszámolót tartottunk hajnalban szüle-
inknek. Az utazás számunkra nagyon sok tapasztalatot adott, olyan 
dolgokban volt részünk, amikre nem is gondoltunk volna, a project 
nagyon jól rávilágított arra, hogy hogyan óvjuk meg bolygónkat! 
Ugyanakkor, nagyon sokat szórakoztunk és rengeteg külföldi bará-
tot szereztünk. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk az Erasmus+ pro-
jektben való részvételt. Kemény munka és kitartás kell hozzá, de tel-
jes mértékben megéri!

Horváth Tamara Fanni (9 knyA), Laczkovits Kitti (9/A),  
Róka Fanni (9/B), Szabó Zsófia (9/A)

Városnézésre is maradt idő

Országos első díjat nyertek az ötödikesek 

Himnusz-éneklő verseny résztvevői

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola felhívására Him-
nusz-éneklési versenyt hirdettünk. A kezdeményezésnek mi is örül-
tünk, mert fontosnak tartjuk, hogy minden magyar gyermek tud-
ja és szeresse is énekelni a magyar Himnuszt. A 3–8. osztályos tanu-
lók számára meghirdetett versenyen iskolánkból 14-en vettek részt. A 
színvonalas produkciók közül a zsűri Pató Bálint 8/B osztályos tanu-
lót jutalmazta a fődíjjal, ami egy táblagép volt. Különdíjas lett Morvai 
Anna 6/B és Kádár Janka 3/B osztályos tanuló. Papp Veronika

Az 5. osztály Szirbek Szilvia vezetésével reklámfilm forgatás kategóri-
ában nevezett be az országos pályázatra. Szerettünk volna mindenképp 
valami egyedit létrehozni, hiszen tisztában voltunk vele, hogy biztosan 
sok iskolából jelentkeznek pályázati anyaggal. Így jött az ötlet, hogy 
gyurmafilmet forgatunk. Projekt munkában dolgoztunk a gyerekekkel 
2 hónapon át. Először megismerkedtünk a reklámfilmek jellemzőivel, 
előkerültek bizony a régi idők reklámjai is, amiket sokszor mosolyog-
va néztünk. Majd tanulmányoztuk a gyurmafilm készítés fázisait, illet-
ve a Sebaj Tóbiás sorozatot. Ezt követően forgatókönyveket készítettek 
a gyerekek és közös szavazással eldöntöttük, hogy melyiket valósítjuk 
meg. Életünkben először készítettünk drót vázra kb. 20–25 centiméter 
nagyságú figurákat gyurmából. A film hátteréhez színes kartonlapokat 
használtunk. Egy délután alatt vállalkoztunk a reklámfilm képkockái-
nak fényképezésére. Minden egyes apró mozdulatot rögzítenünk kel-
lett. Közben kreatív megoldásokra is szükségünk volt. Például fényké-
pezés közben szembesültünk azzal, hogy a gyurma minősége használat 
közben változik, így időnként hajszárítóval melegítettük (puhítottuk) 
főszereplőinket. A 34 másodperces kisfilmünkhöz közel 500 képkocká-
ra és zenei aláfestés kiválasztására volt szükség. A vágási munkálatokhoz 
Márton Gergely segítségét kértük, akinek ezúton is köszönjük, hogy 
örömmel vett részt a projektben. Legnagyobb meglepetésünkre „Alma 
Gyuri & narancs” című gyurmafilmünkkel országos 1. díjat nyertünk. 
Az oklevelek, tárgyi jutalmak, tollas ütők mellett 50 000 forintot kap-
tunk, amelyből májusban bakonyi kirándulást tervezünk.

 Papp Veronika és Szirbek Szilvia
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Angol nyelvi verseny
2016. április 14-én Balatonfüreden került megrendezésre a „ 

FUNtastic” nevű megyei angol nyelvi verseny, melyen iskolánk két 
négyfős csapattal vett részt. A 7–8. osztályosok csapata 3. helyezést 
ért el. Csapattagok: Lengyeltóti Milán, Pongrácz Flórián, Hajdú 
Tamás és Penics Anna. 5–6. osztályos korosztályban 4. helyezést ért 
el Pápai Polli, Ulapcsik Dorottya, Horváth Levente és Vadas Csaba.

Sportsikerek a Györgyiben
Április elején, Gödöllőn rendezték meg az országos diákolimpia me-

zei futóversenyt, ahol a megyei versenyen továbbjutott II. korcsopor-
tos fiú csapatunk (Ács Gergő, Fazekas Máté, Németh Levente, Blazsúr 
Bertalan, Geréd László) és a III. korcsoportosok között egyéniben Hor-
váth Máté képviselte iskolánkat, illetve Veszprém megyét. Máté kima-
gasló eredményt ért el, a 250 indulóból 28. helyen futott célba.

A IV. korcsoportos kézilabdás lányok Ajkán vettek részt a me-
gyei diákolimpia döntőjén, ahol 4. helyen végeztek. A csapat tag-
jai: Mistina Fanni, Csomai Kitti, Domokos Diana, Gyüre Sarolta, 
Kis - Csontos Dorina, Kurucz Dorka , László Patrícia, Ott Borbála, 
Peringer Bianka, Talián Viktória, Ulapcsik Teodóra.

A labdarúgás diákolimpia tavaszi selejtező mérkőzéseit követően ke-
rültek megrendezésre a körzeti döntők, ahol az eddig megrendezett 
mindhárom korcsoportban (I., II., IV.) iskolánk csapatai állhattak fel a 
dobogó legfelső fokára. A legkisebbek (Ács Fanni , Bécsy Balázs Bende-
gúz, Braun Péter, Fülöp Kornél, Gáspár Bence, Halász Levente, Hor-
váth Milán, Keil Olivér, Németh Flórián, Pusztay Balázs) a 6. helyen 
végeztek, az egy korcsoporttal idősebbek, a 2005-2006-ban született II. 
korcsoportos csapatunk (Ács Gergő , Braun Dániel, Frey Barna, Geréd 
László , Kiss Ádám , Kiss Barnabás , Kovács Kolin, Kutics Balázs, Kör-
mendi György, Nagy Zsombor , Németh Levente, Szénási Dániel) 
nagyszerű játékkal a 2. helyen zárták a megyei döntőt. A legnagyobbak 
( Batta Zoltán, Bendicsek Bálint, Kovács Krisztofer, Pongrácz Flórián, 
Sági Tamás, Sánta Kornél, Sánta Szabolcs, Schalbert Artur) az elődön-
tőben egy góllal kikaptak a zirci csapattól és végül a 3. helyen végeztek.

Országos pályázatot nyertek diákjaink 
Az országos iskolagyümölcs programért felelős Vega-Ház Kft. orszá-

gos pályázatára három kategóriában is pályáztunk tanítványainkkal. A 
rajz pályázatra nagyon sok diákunk készített rajzot vagy festményt, lel-
kesen készültek heteken át a szebbnél szebb alkotások. 11 különdíja-
sunk lett, akik az oklevélen kívül tárgyi jutalomban is részesültek. A 
2/A osztály Papp Veronika irányításával szakácskönyv készítésére vál-
lalkozott. A gyerekekkel való közös konyhai tevékenység tavaly kezdő-
dött, amikor annyi alma megmaradt az osztályban, hogy lementünk a 
gyerekekkel a konyhába és megsütöttük lekvárral, fahéjjal. Idén télen az 
iskolatej adta az ötletet, hogy csináljunk pudingot és onnan nem volt 
megállás. A gyerekek sorolták a kedvenceiket. Kapóra jött a pályázati 
felhívás a szakácskönyvre, hiszen célt adott a főzőcskézésünknek. Miu-
tán a puding „sütését” és a palacsinta „főzését” (ezeket a fogalmakat is 
tisztázni kellett) megtanultuk, recepteket írtunk, ennek kapcsán meg-
ismerkedtünk például a mértékegységekkel is. Minden ételt nem tud-
tunk kipróbálni, de arra nagyon jó volt ez a pár hét, hogy megtanul-
ják a gyerekek értékelni az eléjük rakott ételt és kipróbálják magukat a 
tűzhely mellett. Utána nem maradt más dolgunk, mint összeállítottuk 
a szakácskönyvünket a receptekkel, általunk készített rajzokkal és a kö-
zös főzéseket megörökítő fotókkal illusztrálva. Nagyon örültünk, ami-
kor kiderült, hogy az országos 3. helyezést nyertük el. Az oklevelek mel-
lé bögrét, hűtőmágnest, kulcstartót, aszfalt krétát és labdákat kaptunk.

Himnusz-éneklő versenyErasmus + Thessaloniki 2016
A tavalyi évben tudomást szereztünk egy nemzetközi pályázatról, 

amely a hulladék újrahasznosításának lehetőségeivel és a környezet-
védelemmel foglalkozik. Maga a téma felkeltette az érdeklődésün-
ket, hiszen a környezetvédelem korunk jelentős problémája. A hul-
ladék feldolgozása pedig sokféleképpen lehetséges. Amellett, hogy 
úgy gondoltuk a projekt megvalósításához kreatív, használható öt-
leteink vannak, nem hagyhattuk figyelmen kívül más ország, kultú-
ra megismerésének lehetőségét. Spanyolország, Olaszország, Szlová-
kia, Görögország és Magyarország 
vesznek részt ebben a 2 éves prog-
ramban. Úti célunkat is közülük vá-
laszthattuk ki. Mi a választást a vé-
letlenre bíztuk, és sorsolással dön-
töttük el ki hol képviseli Magyar-
országot, azon belül a DLSB-t. Or-
szágonként 16 diák nevezhetett, 4 
fős csoportokra osztva. A mi négye-
sünk Görögországot „kapta”, ami-
nek mindannyian örültünk. 

Az indulás napja április 3-ára 
esett. Balatonalmádiból kisbusz vitt 
Budapestre, a reptérre. Izgatottsá-
gunkat csak fokozta a tény, hogy re-
pülővel utazunk, hiszen közülünk 
volt, aki most repült életében elő-
ször. A viszonylag rövidnek tűnő repülőút után késő este szálltunk 
le Thessaloniki repterén, ahol a fogadó családok már vártak ránk. 
Rövid búcsú után mindenki a „pót családjával” hazaindult. Izga-
tottságunkban nem sokat aludtunk az éjjel. 

Az első nap az ismerkedésről szólt. Az iskolába érve olyan játéko-
kat játszottunk, amelyek oldották a hangulatot. Az ismerkedős já-
tékok alatt nagyon jól éreztük magunkat, mindenki nagyon ked-
ves és vidám volt. Majd a közeli kultúrházba mentünk, ahol az ün-
nepélyes megnyitó után az iskola diákjai különböző műsorszámok-
kal kedveskedtek a vendégeknek (nekünk). Volt görög néptánc, egy 
rövid színdarab, és az iskola énekkara is fellépett. Ezután minden-
ki hazament ebédelni és volt időnk egy kicsit pihenni is, mielőtt 
késő délután elindultunk volna Evosmos központjába várost nézni, 
majd vacsorázni. A nap végén lehetőségünk volt a saját vendéglátó-
inkkal elbeszélgetni.

Miután reggel felvettük Erasmus+-os pólónkat készen álltunk a 
második nap programjára. Mikor is el kellett adnunk az újrahasz-
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egészen az egyik leghíresebb szállodájukig mindent láthattunk. 
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iskola tanulóitól és egy interaktív programban vehettünk részt, ami-
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tott sörös dobozokból, konfettiből és papírtörlőből. A végeredmény 
egy, a projektünkhöz méltó logó lett. Az este folyamán még elmen-
tünk Evosmos terére, ahol vacsoráztunk és jól éreztük magunkat.

A negyedik nap is úgy kezdődött, mint a többi... Izgalommal 
telve azzal a kérdéssel a fejünkben, hogy ma is, mi jót fogunk csi-
nálni? Reggeli után elmentünk az iskolába, ahol kreatív progra-
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Róka Fanni (9/B), Szabó Zsófia (9/A)

Városnézésre is maradt idő

Országos első díjat nyertek az ötödikesek 

Himnusz-éneklő verseny résztvevői

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola felhívására Him-
nusz-éneklési versenyt hirdettünk. A kezdeményezésnek mi is örül-
tünk, mert fontosnak tartjuk, hogy minden magyar gyermek tud-
ja és szeresse is énekelni a magyar Himnuszt. A 3–8. osztályos tanu-
lók számára meghirdetett versenyen iskolánkból 14-en vettek részt. A 
színvonalas produkciók közül a zsűri Pató Bálint 8/B osztályos tanu-
lót jutalmazta a fődíjjal, ami egy táblagép volt. Különdíjas lett Morvai 
Anna 6/B és Kádár Janka 3/B osztályos tanuló. Papp Veronika

Az 5. osztály Szirbek Szilvia vezetésével reklámfilm forgatás kategóri-
ában nevezett be az országos pályázatra. Szerettünk volna mindenképp 
valami egyedit létrehozni, hiszen tisztában voltunk vele, hogy biztosan 
sok iskolából jelentkeznek pályázati anyaggal. Így jött az ötlet, hogy 
gyurmafilmet forgatunk. Projekt munkában dolgoztunk a gyerekekkel 
2 hónapon át. Először megismerkedtünk a reklámfilmek jellemzőivel, 
előkerültek bizony a régi idők reklámjai is, amiket sokszor mosolyog-
va néztünk. Majd tanulmányoztuk a gyurmafilm készítés fázisait, illet-
ve a Sebaj Tóbiás sorozatot. Ezt követően forgatókönyveket készítettek 
a gyerekek és közös szavazással eldöntöttük, hogy melyiket valósítjuk 
meg. Életünkben először készítettünk drót vázra kb. 20–25 centiméter 
nagyságú figurákat gyurmából. A film hátteréhez színes kartonlapokat 
használtunk. Egy délután alatt vállalkoztunk a reklámfilm képkockái-
nak fényképezésére. Minden egyes apró mozdulatot rögzítenünk kel-
lett. Közben kreatív megoldásokra is szükségünk volt. Például fényké-
pezés közben szembesültünk azzal, hogy a gyurma minősége használat 
közben változik, így időnként hajszárítóval melegítettük (puhítottuk) 
főszereplőinket. A 34 másodperces kisfilmünkhöz közel 500 képkocká-
ra és zenei aláfestés kiválasztására volt szükség. A vágási munkálatokhoz 
Márton Gergely segítségét kértük, akinek ezúton is köszönjük, hogy 
örömmel vett részt a projektben. Legnagyobb meglepetésünkre „Alma 
Gyuri & narancs” című gyurmafilmünkkel országos 1. díjat nyertünk. 
Az oklevelek, tárgyi jutalmak, tollas ütők mellett 50 000 forintot kap-
tunk, amelyből májusban bakonyi kirándulást tervezünk.

 Papp Veronika és Szirbek Szilvia
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Krónika

Óvodások a zene birodalmában

Megyei angol verseny 

Matekos sikerek

Boglárka sikere
A 2016. évi víz világnapi pályázaton is-

kolánk tanulója Beődi Boglárka 5/B osz-
tályos tanuló 3. helyezést ért el, A pálya-
munkák 2016. április 22-ig – a Föld nap-
jáig –, megtekinthetők a Bakonykarszt 
Zrt. székházában.

Katasztrófavédelmi versenyen
A Vörösberényi Általános Iskola ebben a tanévben is képviseltet-

te magát a Katasztrófavédelmi Versenyen (elsősegélynyújtás, tűzol-
tás, nyúlgát építés és egyéb elméleti és ügyességi feladatok ) . A si-
kerrel vett internetes fordulót követően a „Katasztrófaturisták” csa-
patunk (Pordán Krisztofer 8. o., Bozzay Barnabás 7/A, Kovács Ger-
gő 7/B, Zsendovics Máté 7/A) a körzeti fordulón a 3. helyezést érte 
el, így részt vehettünk a megyei fordulón is, ahol a többi továbbju-
tott csapattal megküzdve a 6. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk 
Kittlinger András volt. 

Országos földrajz-földtan verseny
A Magyar Termé-

szettudományi Tár-
sulat idei tanévében 
meghirdetett Teleki 
Pál Országos Földrajz-
Földtan versenyén Ta-
nulóink közül a me-
gyei döntőben Kedves 
Lőrinc (7/A) 8. helye-
zést és Gombás Ákos 
(7/B) 11. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk: 
Pellerné Horváth Ilo-
na. 

Helyesírásból is jók a berényisek! 
A Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási versenyre a 
bejutás sem egyszerű, komoly fel-
készülés előzi meg. A Vörösberényi 
Általános Iskolából Török Dorka 
5/A osztályos tanuló korosztályá-
ban a megyei megmérettetésen a 
100 pontból 97-et elérve 1 ponttal 
maradt le a megyei első helyezettől. 
Magyartanára Bodó Krisztina. 

Vigyázz, kész, pénz! 
A Vörösberényi Általános Iskola 2. osztályosai részt vettek 

a K&H Bank által szervezett „Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi 
vetélkedőn. Csapataik két online fordulón keresztülvereked-
ve magukat sikeresen szerepeltek a zalaegerszegi regionális ver-
senyen. A Szántó Dániel, Szecsődi Botond, Kovács Levente és 

Móri Alexandra összeál-
lítású Villámész csapat 
a 2., a Kiskutyák csapa-
ta, melynek tagjai Hor-
váth Júlia, Ujvári Gréta 
és Biró Hanna, a 3. he-
lyen végeztek. A ver-
senyre Purgel Henriett 
osztályfőnökük készí-
tette fel őket. 

Siófoki szolfézsverseny

Sikeresen szerepeltek diákjaink a Zrínyi Ilona Matematika Ver-
senyen. Egyéniben megyei 4. helyezést ért el Raffai Richárd (8. 
o.), 12. lett Kedves Lőrinc (7/A) és 22. helyet szerzett Török Dor-
ka (5/A). Csapatban megyei 6. helyezést ért el három csapatunk 
is: Török Dorka, Bagarus Olivér, Bujtás Marcell (5. évfolyam), Ked-
ves Lőrinc, Zsendovics Máté, Telek Marcell (7. évfolyam), Raffai 
Richárd, Szecsődi Kíra, Koszorus Simon (8. évfolyam). Felkészí-
tő tanárok: Kovács Katalin, az időközben nyugállományba vonult 
Szögediné Hoblyák Katalin, valamint Zanathy László.

Országos Angol Nyelvi Verseny megyei fordulójának eredményei: 
Kedves Lőrinc (7/A osztály) megyei 3. helyezés, Szecsődi Kíra (8. 
osztály) megyei 6. helyezés, Halmi Boldizsár (8. osztály) megyei 
24. helyezés. Felkészítők: Schofhauzer Anita, Zsapka Andrea és 
Gillich Lászlóné, Saci néni nyugalmazott pedagógus

A „Katasztrófaturisták” csapat

Idén is nagy örömmel fogadtuk zeneiskolánkban a kíváncsi kis-
gyerekeket. A balatonalmádi óvodával ápolt jó kapcsolat keretében 
az idén március 9-én érkezett hozzánk két lelkes csoport az immár 
hagyományos, játékos együttlétre .A zeneiskolás növendékek szere-
tettel készültek, hogy bemutathassák hangszerüket. 

Naphívogató mondókával, vidám énekkel kezdődött a foglalkozás. 
Az óvodások figyelemmel hallgatták a rövid ismertetőket. Sokan tud-
ták már a hangszerek nevét, szívesen válaszoltak a kérdésekre. A furu-
lyaszó után kis zongoristáink, Kovács Janka és Morvai Botond egy né-
met és egy francia gyermekdalt adtak elő, majd ismét fúvósok következ-
tek. Oláh Rebeka és Éliás Lilla fuvolán játszott, az ismert dallamokat ve-
lük énekelték a kicsik. A fuvolát trombitaduó követte, Mester Ádám és 
tanára, Hóbor Bence előadásában. A trombita derültséget keltő meg-
szólaltatási módjával sikeresen próbálkoztak a gyerekek. A gitár hangjá-
ra elcsendesedett a terem, hogy kitalálják, és együtt elénekelhessék, amit 
Németh Levente játszott. A hangolókulcsok használatának bemutatá-
sa nagy tetszést keltett. Közösen számolhatták a hegedű húrjait, melyen 
Brokés Emma adta elő az Esős nap című kis kompozíciót. A szintén vo-
nóval megszólaltatott nagytestvéren, a csellón Morvai Anna a Magyar 
népmesék zenéjét játszotta el. A jó hangulatú program közös éneklés-
sel zárult. „Mindenki vigyen magával a szívében egy hangszert!” - búcsú-
zott Nádasné Varga Katalin foglalkozásvezető. Jövőre ismét visszavárunk 
minden óvodást! Horváth Katalin

Óvodások ismerkedtek a Zeneiskolával 

Szolfézsverseny résztvevői 

Március ötödikén Siófokra utaztunk a zeneiskolából egy regioná-
lis szolfézsversenyre. A csapatunk a következő volt: első korcsoport-
ban Bagoly Abigél, Mester Márton és Rézmüves Ádám versenyzett, 
a harmadik korcsoportban Bagoly Anna, Nádas András, Rézmüves 
Miklós és jómagam versenyeztünk. Az írásbeli résszel kezdtünk, 
melyen voltak megszokott feladatok: népdal és klasszikus dallam-
írás, hangköz- és hármashangzat diktálás. Ezek mellett volt helyi 
specialitásként a memorizálás: ötször eljátszottak nekünk zongorán 
egy dallamot, s ezután kellett fejből lekottáznunk. A szóbeli rész 
délután kezdődött, így előtte elmentünk ebédelni. Tésztás levest és 
rántott csirkét ettünk sült krumplival egy közeli étteremben – jól 
is laktunk.

A szóbeli hosszú ideig tartott és sokat kellet várnunk. Ezért sok-
szor mentünk az almádiaknak kijelölt terembe, ahol hál’ Istennek 
dobok és más ütős hangszerek voltak, így nem unatkoztunk. A szó-
beli feladatokat a zsűri tagjai előtt kellett teljesítenünk. Elénk rak-
ták egy népdal kottáját, amit rövid idő átnézése után szolmizálva és 
szöveggel elénekeltünk. Ezt egy periódus követett (klasszikus zenei 
idézet), amit szintén le kellett blattolni. A legnehezebb – talán mert 
ilyen feladat nem szokott lenni szolfézsversenyeken - itt is a memo-
rizálás volt. Pár ütemes dallamot 40 másodperc után fejből, tisztán 
és jó ritmusban el kellett énekelni. Ami fontos, hogy a mi korcso-
portunkban az almádiak közül biztosan nekem lett a legrosszabb 
szóbeli teljesítményem. Azért ez nem nagy tragédia! Az írásbelim 
viszont jól sikerült.

A népdaléneklési versenyen ketten vettünk részt: Bagoly Abi-
gél, aki arany minősítést kapott, s én: nekem a zsűri ezüst okle-
velet adott. Az eredményhirdetésre nem maradhattunk, mert in-
dult a buszunk, de a pályaudvaron megtudtuk, hogy: Rézmüves 
Ádám, Nádas András, Rézmüves Miklós és én 1. helyezettek let-
tünk, Bagoly Anna pedig második. Az okleveleinket azóta megkap-
tuk, s Gabi néni ki is rakta a faliújságra. Köszönjük tanárainknak, 
Huiber Gabi és Nádasné Varga Kati néninek a felkészítést. Ez volt 
a siófoki szolfézsverseny.

 Kedves Lőrinc

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

Kollégiumi ki mit tud?
Mint minden évben, idén is az almádi Magyar-Angol Tan-

nyelvű Gimnázium és Kollégium rendezte meg a megyei kol-
légiumi Ki mit tud?-ot, ahová a megye számos középiskolá-
jából érkeztek diákok. A rendezvény célja, hogy a kollégisták 
között megbújó tehetségek bemutatkozási lehetőséget kapja-
nak, illetve hogy a megye kollégiumai és kollégistái között kap-
csolatok alakuljanak ki. A rendezvényt minden évben nagy ér-
deklődés kíséri, a fellépők száma az idén 64 fő volt. A ren-
dezvényt az iskola igazgatója Dudásné Pirik Mariann nyitotta 
meg, majd a zsűritagok (Oravecz Edit színésznő, Demel Eszter 
karnagy, Szentesi Istvánné Brazsil Márta volt kollégiumigazga-
tó, Czuczor Sándor címzetes igazgató, Fülöp Lajos festőmű-
vész, Fábián László grafikusművész) bemutatása után megkez-
dődött a vetélkedő. 

A helyezettek: Zene kategória, egyéni: II. helyezett: Bikki Gergely 
(D.L.S.B.). Zene kategória , csoportos: I. helyezett: Dobos Eszter- 
Bors Luca (D.L.S.B.). Egyéb kategória: I. helyezett: BékeffY Dávid, 
Győri Bálint, Mokány Bence, Pintér Kristóf (D.L.S.B.). Képzőmű-
vészet, amatőr, kategória: I helyezett: Bors Luca (D.L.S.B.), III. he-
lyezett: Bujtor Blanka (D.L.S.B.). 

A Ki mit tud? rendezvényének ideje alatt kiállítást láthattak a kol-
légisták és a vendégek Fekti Vera festőművész alkotásaiból. A ver-
senyt a házigazdák produkciója zárta. 
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Óvodások a zene birodalmában

Megyei angol verseny 

Matekos sikerek

Boglárka sikere
A 2016. évi víz világnapi pályázaton is-

kolánk tanulója Beődi Boglárka 5/B osz-
tályos tanuló 3. helyezést ért el, A pálya-
munkák 2016. április 22-ig – a Föld nap-
jáig –, megtekinthetők a Bakonykarszt 
Zrt. székházában.

Katasztrófavédelmi versenyen
A Vörösberényi Általános Iskola ebben a tanévben is képviseltet-

te magát a Katasztrófavédelmi Versenyen (elsősegélynyújtás, tűzol-
tás, nyúlgát építés és egyéb elméleti és ügyességi feladatok ) . A si-
kerrel vett internetes fordulót követően a „Katasztrófaturisták” csa-
patunk (Pordán Krisztofer 8. o., Bozzay Barnabás 7/A, Kovács Ger-
gő 7/B, Zsendovics Máté 7/A) a körzeti fordulón a 3. helyezést érte 
el, így részt vehettünk a megyei fordulón is, ahol a többi továbbju-
tott csapattal megküzdve a 6. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk 
Kittlinger András volt. 

Országos földrajz-földtan verseny
A Magyar Termé-

szettudományi Tár-
sulat idei tanévében 
meghirdetett Teleki 
Pál Országos Földrajz-
Földtan versenyén Ta-
nulóink közül a me-
gyei döntőben Kedves 
Lőrinc (7/A) 8. helye-
zést és Gombás Ákos 
(7/B) 11. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk: 
Pellerné Horváth Ilo-
na. 

Helyesírásból is jók a berényisek! 
A Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási versenyre a 
bejutás sem egyszerű, komoly fel-
készülés előzi meg. A Vörösberényi 
Általános Iskolából Török Dorka 
5/A osztályos tanuló korosztályá-
ban a megyei megmérettetésen a 
100 pontból 97-et elérve 1 ponttal 
maradt le a megyei első helyezettől. 
Magyartanára Bodó Krisztina. 

Vigyázz, kész, pénz! 
A Vörösberényi Általános Iskola 2. osztályosai részt vettek 

a K&H Bank által szervezett „Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi 
vetélkedőn. Csapataik két online fordulón keresztülvereked-
ve magukat sikeresen szerepeltek a zalaegerszegi regionális ver-
senyen. A Szántó Dániel, Szecsődi Botond, Kovács Levente és 

Móri Alexandra összeál-
lítású Villámész csapat 
a 2., a Kiskutyák csapa-
ta, melynek tagjai Hor-
váth Júlia, Ujvári Gréta 
és Biró Hanna, a 3. he-
lyen végeztek. A ver-
senyre Purgel Henriett 
osztályfőnökük készí-
tette fel őket. 

Siófoki szolfézsverseny

Sikeresen szerepeltek diákjaink a Zrínyi Ilona Matematika Ver-
senyen. Egyéniben megyei 4. helyezést ért el Raffai Richárd (8. 
o.), 12. lett Kedves Lőrinc (7/A) és 22. helyet szerzett Török Dor-
ka (5/A). Csapatban megyei 6. helyezést ért el három csapatunk 
is: Török Dorka, Bagarus Olivér, Bujtás Marcell (5. évfolyam), Ked-
ves Lőrinc, Zsendovics Máté, Telek Marcell (7. évfolyam), Raffai 
Richárd, Szecsődi Kíra, Koszorus Simon (8. évfolyam). Felkészí-
tő tanárok: Kovács Katalin, az időközben nyugállományba vonult 
Szögediné Hoblyák Katalin, valamint Zanathy László.

Országos Angol Nyelvi Verseny megyei fordulójának eredményei: 
Kedves Lőrinc (7/A osztály) megyei 3. helyezés, Szecsődi Kíra (8. 
osztály) megyei 6. helyezés, Halmi Boldizsár (8. osztály) megyei 
24. helyezés. Felkészítők: Schofhauzer Anita, Zsapka Andrea és 
Gillich Lászlóné, Saci néni nyugalmazott pedagógus

A „Katasztrófaturisták” csapat

Idén is nagy örömmel fogadtuk zeneiskolánkban a kíváncsi kis-
gyerekeket. A balatonalmádi óvodával ápolt jó kapcsolat keretében 
az idén március 9-én érkezett hozzánk két lelkes csoport az immár 
hagyományos, játékos együttlétre .A zeneiskolás növendékek szere-
tettel készültek, hogy bemutathassák hangszerüket. 

Naphívogató mondókával, vidám énekkel kezdődött a foglalkozás. 
Az óvodások figyelemmel hallgatták a rövid ismertetőket. Sokan tud-
ták már a hangszerek nevét, szívesen válaszoltak a kérdésekre. A furu-
lyaszó után kis zongoristáink, Kovács Janka és Morvai Botond egy né-
met és egy francia gyermekdalt adtak elő, majd ismét fúvósok következ-
tek. Oláh Rebeka és Éliás Lilla fuvolán játszott, az ismert dallamokat ve-
lük énekelték a kicsik. A fuvolát trombitaduó követte, Mester Ádám és 
tanára, Hóbor Bence előadásában. A trombita derültséget keltő meg-
szólaltatási módjával sikeresen próbálkoztak a gyerekek. A gitár hangjá-
ra elcsendesedett a terem, hogy kitalálják, és együtt elénekelhessék, amit 
Németh Levente játszott. A hangolókulcsok használatának bemutatá-
sa nagy tetszést keltett. Közösen számolhatták a hegedű húrjait, melyen 
Brokés Emma adta elő az Esős nap című kis kompozíciót. A szintén vo-
nóval megszólaltatott nagytestvéren, a csellón Morvai Anna a Magyar 
népmesék zenéjét játszotta el. A jó hangulatú program közös éneklés-
sel zárult. „Mindenki vigyen magával a szívében egy hangszert!” - búcsú-
zott Nádasné Varga Katalin foglalkozásvezető. Jövőre ismét visszavárunk 
minden óvodást! Horváth Katalin

Óvodások ismerkedtek a Zeneiskolával 

Szolfézsverseny résztvevői 

Március ötödikén Siófokra utaztunk a zeneiskolából egy regioná-
lis szolfézsversenyre. A csapatunk a következő volt: első korcsoport-
ban Bagoly Abigél, Mester Márton és Rézmüves Ádám versenyzett, 
a harmadik korcsoportban Bagoly Anna, Nádas András, Rézmüves 
Miklós és jómagam versenyeztünk. Az írásbeli résszel kezdtünk, 
melyen voltak megszokott feladatok: népdal és klasszikus dallam-
írás, hangköz- és hármashangzat diktálás. Ezek mellett volt helyi 
specialitásként a memorizálás: ötször eljátszottak nekünk zongorán 
egy dallamot, s ezután kellett fejből lekottáznunk. A szóbeli rész 
délután kezdődött, így előtte elmentünk ebédelni. Tésztás levest és 
rántott csirkét ettünk sült krumplival egy közeli étteremben – jól 
is laktunk.

A szóbeli hosszú ideig tartott és sokat kellet várnunk. Ezért sok-
szor mentünk az almádiaknak kijelölt terembe, ahol hál’ Istennek 
dobok és más ütős hangszerek voltak, így nem unatkoztunk. A szó-
beli feladatokat a zsűri tagjai előtt kellett teljesítenünk. Elénk rak-
ták egy népdal kottáját, amit rövid idő átnézése után szolmizálva és 
szöveggel elénekeltünk. Ezt egy periódus követett (klasszikus zenei 
idézet), amit szintén le kellett blattolni. A legnehezebb – talán mert 
ilyen feladat nem szokott lenni szolfézsversenyeken - itt is a memo-
rizálás volt. Pár ütemes dallamot 40 másodperc után fejből, tisztán 
és jó ritmusban el kellett énekelni. Ami fontos, hogy a mi korcso-
portunkban az almádiak közül biztosan nekem lett a legrosszabb 
szóbeli teljesítményem. Azért ez nem nagy tragédia! Az írásbelim 
viszont jól sikerült.

A népdaléneklési versenyen ketten vettünk részt: Bagoly Abi-
gél, aki arany minősítést kapott, s én: nekem a zsűri ezüst okle-
velet adott. Az eredményhirdetésre nem maradhattunk, mert in-
dult a buszunk, de a pályaudvaron megtudtuk, hogy: Rézmüves 
Ádám, Nádas András, Rézmüves Miklós és én 1. helyezettek let-
tünk, Bagoly Anna pedig második. Az okleveleinket azóta megkap-
tuk, s Gabi néni ki is rakta a faliújságra. Köszönjük tanárainknak, 
Huiber Gabi és Nádasné Varga Kati néninek a felkészítést. Ez volt 
a siófoki szolfézsverseny.

 Kedves Lőrinc

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

Kollégiumi ki mit tud?
Mint minden évben, idén is az almádi Magyar-Angol Tan-

nyelvű Gimnázium és Kollégium rendezte meg a megyei kol-
légiumi Ki mit tud?-ot, ahová a megye számos középiskolá-
jából érkeztek diákok. A rendezvény célja, hogy a kollégisták 
között megbújó tehetségek bemutatkozási lehetőséget kapja-
nak, illetve hogy a megye kollégiumai és kollégistái között kap-
csolatok alakuljanak ki. A rendezvényt minden évben nagy ér-
deklődés kíséri, a fellépők száma az idén 64 fő volt. A ren-
dezvényt az iskola igazgatója Dudásné Pirik Mariann nyitotta 
meg, majd a zsűritagok (Oravecz Edit színésznő, Demel Eszter 
karnagy, Szentesi Istvánné Brazsil Márta volt kollégiumigazga-
tó, Czuczor Sándor címzetes igazgató, Fülöp Lajos festőmű-
vész, Fábián László grafikusművész) bemutatása után megkez-
dődött a vetélkedő. 

A helyezettek: Zene kategória, egyéni: II. helyezett: Bikki Gergely 
(D.L.S.B.). Zene kategória , csoportos: I. helyezett: Dobos Eszter- 
Bors Luca (D.L.S.B.). Egyéb kategória: I. helyezett: BékeffY Dávid, 
Győri Bálint, Mokány Bence, Pintér Kristóf (D.L.S.B.). Képzőmű-
vészet, amatőr, kategória: I helyezett: Bors Luca (D.L.S.B.), III. he-
lyezett: Bujtor Blanka (D.L.S.B.). 

A Ki mit tud? rendezvényének ideje alatt kiállítást láthattak a kol-
légisták és a vendégek Fekti Vera festőművész alkotásaiból. A ver-
senyt a házigazdák produkciója zárta. 
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. május

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. május közepétől június közepéig.

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

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

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Elnök: Dudás Zsolt 20 4838 780, titkár: Juhászné Vincze Eszter 20 9703 479 

JÁRD KI LÁBAM, JÁRD KI MOST!
Mandulás Táncház 2016. 
Május 12. csütörtök 17–19 óra Helyszín: Leader Ház – Vörösberény – Közre-
működik a Gurgolya Néptánc Együttes műv. vezető: Kreutz Károly 
Május 26. csütörtök 17–19 óra Helyszín: Leader Ház – Vörösberény Közremű-
ködik a Csopak Táncegyüttes műv. vezető: Schalbert Dávid és Bíró Patrícia A 
belépés díjtalan! 

PANNóNIA KuLTuRÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Május 21. szombat – „Na erre én is kíváncsi vagyok” előadás sorozat
Május 28. szombat – Gyereknapi rendezvények a Városház téren
Május 29. vasárnap 17 óra – Hősök napja – megemlékezés a Hősi emlékműnél
Június 4. szombat 17 óra – Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés a 
Trianon emlékműnél

PANNóNIA KÖNYVTÁR 
Telefon: 88 542 514 
Május 28. szombat 14.30 – Értékeink előadás, Vajkai Aurél emléksarok ünne-
pélyes átadása a könyvtárban 
Vajkai Aurél néprajzkutató munkássága – Kerekasztal beszélgetés családtagokkal 
és néprajzkutatókkal, dokumentumok és fényképek felidézésével Helyszín: Pan-
nónia Kulturális Központ 

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88 438 224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a 
nyári-őszi hónapokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. 

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Elnök: Lőrincz József 70 366 0181 
Május 7. szombat – Szezonzáró majális 

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet 30 9719 446  
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 
1. termében

BOLHAPIAC 
Május 29-én délelőtt a piactéren

KÁPTALANFÜREDI FÜRDŐ EGYESÜLET 
Elnök: Kacskovics Lajos 20 941 8883  
Augusztus 6. szombat – Gondolatok és dallamok a káptalani fák alatt 
Helyszín: Káptalanfüredi kápolna kertje 

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JóZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc 70 339 5274 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Június 8-10. szerda-péntek – Kirándulás: Aratóünnep Földesen 3 nap (2 éj) – 
részletfizetés lehetőséges

VÖRÖSBERÉNYI NYuGDÍJAS KLuB 
Elnök: Lencse Sándor 30 902 4268, dr. Kulcsár Enikő május 11-ére hirdetett, 
Alvászavarok és megoldások című előadását az előadó elfoglaltsága miatt május 
18-án szerdán 16 órakor tartja meg. Előtte: 15–16 óráig az Erdélybe utazók fi-
zethetik be az utazás részvételi díjának első részletét.
Május 25. szerda 16 óra – Vörösberény múltja és hagyományai – Vendégünk 
Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövet – Nyári kulturális programok 
városunkban. Előadó: Bati János igazgató – Évadzáró halászlé és gulyás party 
szakácsainkkal – Zenés születésnapi rendezvény (a májusi-júniusi születésűek) 
Tóth Istvánnal 
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nyári kirándulásai:
Május 6. péntek 9 órakor – Programmal, vendéglátással egybekötött farmláto-
gatás külön buszokkal Csomai Géza berényi mezőgazdász birtokára
Május 31. kedd 8 órakor – Nagycenk – Fertő-táj – Sopron
Június 17. péntek 7.30 órakor – Göcsej – Zalaegerszeg
Július 28–29. (2 napos) csütörtök- péntek 7.30 órakor – Tolna – Baranya: 
Hőgyész – Bikal – Lengyel – Annafürdő – Kurd – Gyulaj – Tamási
Szeptember 21–25-ig (5 napos) szerda–vasárnap Indulás 6 órakor Dél-Erdély 
– Szászföld (önköltséges)
Szeptember 30. péntek 8.30 órakor – Jutalomút, baráti találkozó Siófokon
Minden kirándulásra gyülekező: Vörösberényben az Ady téren a posta előtt.

Ismeretterjesztők kiadványok
A népszerű Mi Micsoda és Scolar kiadók immár a legkisebbnek 

is ajánlanak ismeretterjesztő könyveket. A strapabíró könyvek kü-
lönböző tematikában jelennek meg, melyek között válogatva min-
dig megtalálhatjuk a bölcsis és ovis korú gyermekeket leginkább 
érdeklő lapozókat. Minden kötetre jellemző, hogy a gyerekek élet-
korának megfelelő információkkal adnak választ a rengeteg kér-
désre és a bennük rejlő fejtörők és mini kvízek a tanuláson felül is 
szórakoztatják őket. A felhajtható kukucskálók pedig interaktívvá 
és izgalmasabbá teszik a szöveget és az illusztrációkat. 

A könyvtárban is megtalálható több tucatnyi böngészőből emel-
tünk ki néhányat kedvcsinálónak.

Mi Micsoda Mini – 2 éves 
kortól

„Itt a nyár csuda 
jó a Balaton!” című 
könyvben Zsuzsiék 
nyaralását követhet-
jük, így ismerhetik meg 
a legkisebbek a kempin-
get, a naptej fontosságát, 
a viharjelzőket, sőt még a 
Balaton állatvilágába is be-
tekintést nyújt. 

„Ma elmegyünk a gyerek-
orvoshoz!” részben Ábelt és 
Mirát kísérhetjük el rendelő-
be, így akár az olyan kisgyer-
mekeknek is ajánlható, akik félnek az orvostól vagy egy vizsgá-
lat előtt állnak, de biztos meghozza a kedvet a doktor nénis/bá-
csis szerepjátékhoz is! 

Mi Micsoda Junior – 5 éves kortól
A közlekedésben Lali édesanyjával sétál a városban, és közben 

a közlekedési szabályokról, a KRESZ-táblákról, a biztonságos bi-
ciklizésről beszélgetnek. Bemutatja a különböző tömegközlekedé-
si eszközöket, sőt, még a rendőrök változatos munkáját is megis-
merhetik az óvodások és kisiskolások.

Dinoszauruszok című kötetben a gyerekek az ősi kedvenceikkel 
találkozhatnak. Mivel táplálkoztak a dinók, melyik volt nagyobb 
egy autóbusznál, mire szolgált a Ankiloszaurusz buzogányos far-
ka, voltak-e tollaik és sok más kérdésre is választ kapnak, ha elol-
vassák ezt a könyvet.

Mit? Miért? Hogyan? – 5 éves kortól
Tengeri kalandra hívja „A kalózok” című kötet az olvasóit. Ho-

gyan éltek a kalózok hónapokig a tengeren, hogyan harcoltak, mik 
a kalóztörvények, hogyan lett egy kalóz I. Erzsébet királynő ke-
gyeltje? Erre mind választ kapnak a kincskereső gyermekek.

Már a legkisebbek is észrevették, hogy az egész napunkat az idő-
höz igazítjuk: mikor kell indulni az óvodába? Mikor lesz ebéd? 
Mikor lesz a születésnapom? „Az óra és az idő” című könyvből 
megismerhetik, miért vannak évszakok, hogyan működik az óra, 
mire jó a naptár, sőt, a benne rejlő tanulóóra segítségével játszva 
gyakorolhatják az óra leolvasását a kicsik.

Olvasnivalók a könyvtárból
Ha valaki bejön 

a könyvtárba és 
„Agatha Raisin”-
os könyvet keres, 
akkor jó esély-
lyel ajánlhat-
juk neki M.C. 
Beaton (való-
di nevén Marion 
Chesney) könyvsorozatait…

Az első, amelyik megalapozta az írónő magyarországi hírnevét, a cím-
adó Agatha történeteivel ismertet meg – kötetről kötetre egy-egy bűnügyi 
történettel. Agatha Raisin igazi londoni reklámszakember, aki egy röpke 
pillanatban úgy dönt, hogy nyugalomba vonul, s mivel vonzza a bájos 
angol vidéki idill, leköltözik Cotswoldsba. A falu élete azonban nem egé-
szen olyan, mint amire vágyott, így az átállás nem egyszerű. A regényfo-
lyam könyvenként is olvasható, de ha a főhős életének alakulását is nyo-
mon szeretnénk követni, akkor érdemes sorban haladni. Az első kötet 
címe: Agatha Raisin és a spenótos halálpite.

Hamish Macbeth egy Lochdubh nevű kis faluban él, Észak-Skóciá-
ban, ő a helyi rendőr – és nem is vágyik nagy szakmai karrierre. Az eset-
len, csendes, ám gyors észjárású férfi a főszereplője a történeteknek (a har-
minc kötetből eddig kilenc rész jelent meg magyarul). A könyvsorozat 
hazájában olyan sikeres, hogy turisták özönlenek a felföldi faluba, hogy 
lássák a helyszínt, s a regényekből a BBC televíziós sorozatot is készített.

Az utazó házasságközvetítő-sorozat főszereplője Miss Pym, a gyakor-
latias, rettenthetetlen, ravasz és éles ésszel megáldott kisasszony. Az előző 
két sorozattól eltérően nem a mai korban játszódik a regény, hanem a ré-
gensség korabeli Angliában. Miss Pym, munkaadója halála után örökség-
hez jut, és úgy dönt, hogy postakocsin beutazza az országot, mert eddig 
semmit sem látott belőle. Útközben azonban nem kerülik el a kalandok.

A hat nővér sorozat a nevében hordja a témát: Charles Armitage baj-
ban van, s ebből úgy kíván kilábalni, hogy lányait igyekszik férjhez adni. 
Ez a történet sem ma játszódik, hanem az 1800-as évek elején. Jelenleg 
egy kötet jelent meg magyarul, várjuk a továbbiakat!

Hamish és Agatha története rendkívül szórakoztató – azoknak is, akik 
nem szeretik a bűnügyi történeteket. A mai világ karrierista illetve lúzer 
hőse és a körülöttük élő vagy megjelenő emberek mind-mind arra kész-
tetnek bennünket, hogy rájöjjünk, ezeket az alakokat mi is ismerjük a 
szomszéd házból, utcából, faluból.

Miss Pym és az Armitage nővérek sorozata kimondottan romantikus, 
ám csak az vigye olvasni, aki szereti ezt a kissé körülményes, régi kort, 
amelyben játszódik.

A fentieket mindazoknak ajánljuk, akik egyestés kalandot keresnek: 
könnyű kikapcsolódást, ellazulást - semmi szívdobogás, sem vér, sem ve-
ríték nincs a kötetekben. De van minden, ami emberi: egy kis hiúság, 
csöppnyi szerelem (vagy annak vágyása), féltékenység, kaland, szomszéd-
ság, angol vidéki élet. Jó szórakozást!

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

Mandulás Néptánc és Népzenei Tábor
Két helyszínen

Öskü Június 17–22-ig, 10–14 éves korig
 Szilágysági játékok, táncok, dallamok

Balatonalmádi Június 23–26-ig, 5–9 éves korig
 Hajdúsági játékok, táncok, dallamok. 

Facebook: Mandulás Néptánctábor
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VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JóZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc 70 339 5274 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Június 8-10. szerda-péntek – Kirándulás: Aratóünnep Földesen 3 nap (2 éj) – 
részletfizetés lehetőséges

VÖRÖSBERÉNYI NYuGDÍJAS KLuB 
Elnök: Lencse Sándor 30 902 4268, dr. Kulcsár Enikő május 11-ére hirdetett, 
Alvászavarok és megoldások című előadását az előadó elfoglaltsága miatt május 
18-án szerdán 16 órakor tartja meg. Előtte: 15–16 óráig az Erdélybe utazók fi-
zethetik be az utazás részvételi díjának első részletét.
Május 25. szerda 16 óra – Vörösberény múltja és hagyományai – Vendégünk 
Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövet – Nyári kulturális programok 
városunkban. Előadó: Bati János igazgató – Évadzáró halászlé és gulyás party 
szakácsainkkal – Zenés születésnapi rendezvény (a májusi-júniusi születésűek) 
Tóth Istvánnal 
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nyári kirándulásai:
Május 6. péntek 9 órakor – Programmal, vendéglátással egybekötött farmláto-
gatás külön buszokkal Csomai Géza berényi mezőgazdász birtokára
Május 31. kedd 8 órakor – Nagycenk – Fertő-táj – Sopron
Június 17. péntek 7.30 órakor – Göcsej – Zalaegerszeg
Július 28–29. (2 napos) csütörtök- péntek 7.30 órakor – Tolna – Baranya: 
Hőgyész – Bikal – Lengyel – Annafürdő – Kurd – Gyulaj – Tamási
Szeptember 21–25-ig (5 napos) szerda–vasárnap Indulás 6 órakor Dél-Erdély 
– Szászföld (önköltséges)
Szeptember 30. péntek 8.30 órakor – Jutalomút, baráti találkozó Siófokon
Minden kirándulásra gyülekező: Vörösberényben az Ady téren a posta előtt.

Ismeretterjesztők kiadványok
A népszerű Mi Micsoda és Scolar kiadók immár a legkisebbnek 

is ajánlanak ismeretterjesztő könyveket. A strapabíró könyvek kü-
lönböző tematikában jelennek meg, melyek között válogatva min-
dig megtalálhatjuk a bölcsis és ovis korú gyermekeket leginkább 
érdeklő lapozókat. Minden kötetre jellemző, hogy a gyerekek élet-
korának megfelelő információkkal adnak választ a rengeteg kér-
désre és a bennük rejlő fejtörők és mini kvízek a tanuláson felül is 
szórakoztatják őket. A felhajtható kukucskálók pedig interaktívvá 
és izgalmasabbá teszik a szöveget és az illusztrációkat. 

A könyvtárban is megtalálható több tucatnyi böngészőből emel-
tünk ki néhányat kedvcsinálónak.

Mi Micsoda Mini – 2 éves 
kortól

„Itt a nyár csuda 
jó a Balaton!” című 
könyvben Zsuzsiék 
nyaralását követhet-
jük, így ismerhetik meg 
a legkisebbek a kempin-
get, a naptej fontosságát, 
a viharjelzőket, sőt még a 
Balaton állatvilágába is be-
tekintést nyújt. 

„Ma elmegyünk a gyerek-
orvoshoz!” részben Ábelt és 
Mirát kísérhetjük el rendelő-
be, így akár az olyan kisgyer-
mekeknek is ajánlható, akik félnek az orvostól vagy egy vizsgá-
lat előtt állnak, de biztos meghozza a kedvet a doktor nénis/bá-
csis szerepjátékhoz is! 

Mi Micsoda Junior – 5 éves kortól
A közlekedésben Lali édesanyjával sétál a városban, és közben 

a közlekedési szabályokról, a KRESZ-táblákról, a biztonságos bi-
ciklizésről beszélgetnek. Bemutatja a különböző tömegközlekedé-
si eszközöket, sőt, még a rendőrök változatos munkáját is megis-
merhetik az óvodások és kisiskolások.

Dinoszauruszok című kötetben a gyerekek az ősi kedvenceikkel 
találkozhatnak. Mivel táplálkoztak a dinók, melyik volt nagyobb 
egy autóbusznál, mire szolgált a Ankiloszaurusz buzogányos far-
ka, voltak-e tollaik és sok más kérdésre is választ kapnak, ha elol-
vassák ezt a könyvet.

Mit? Miért? Hogyan? – 5 éves kortól
Tengeri kalandra hívja „A kalózok” című kötet az olvasóit. Ho-

gyan éltek a kalózok hónapokig a tengeren, hogyan harcoltak, mik 
a kalóztörvények, hogyan lett egy kalóz I. Erzsébet királynő ke-
gyeltje? Erre mind választ kapnak a kincskereső gyermekek.

Már a legkisebbek is észrevették, hogy az egész napunkat az idő-
höz igazítjuk: mikor kell indulni az óvodába? Mikor lesz ebéd? 
Mikor lesz a születésnapom? „Az óra és az idő” című könyvből 
megismerhetik, miért vannak évszakok, hogyan működik az óra, 
mire jó a naptár, sőt, a benne rejlő tanulóóra segítségével játszva 
gyakorolhatják az óra leolvasását a kicsik.

Olvasnivalók a könyvtárból
Ha valaki bejön 

a könyvtárba és 
„Agatha Raisin”-
os könyvet keres, 
akkor jó esély-
lyel ajánlhat-
juk neki M.C. 
Beaton (való-
di nevén Marion 
Chesney) könyvsorozatait…

Az első, amelyik megalapozta az írónő magyarországi hírnevét, a cím-
adó Agatha történeteivel ismertet meg – kötetről kötetre egy-egy bűnügyi 
történettel. Agatha Raisin igazi londoni reklámszakember, aki egy röpke 
pillanatban úgy dönt, hogy nyugalomba vonul, s mivel vonzza a bájos 
angol vidéki idill, leköltözik Cotswoldsba. A falu élete azonban nem egé-
szen olyan, mint amire vágyott, így az átállás nem egyszerű. A regényfo-
lyam könyvenként is olvasható, de ha a főhős életének alakulását is nyo-
mon szeretnénk követni, akkor érdemes sorban haladni. Az első kötet 
címe: Agatha Raisin és a spenótos halálpite.

Hamish Macbeth egy Lochdubh nevű kis faluban él, Észak-Skóciá-
ban, ő a helyi rendőr – és nem is vágyik nagy szakmai karrierre. Az eset-
len, csendes, ám gyors észjárású férfi a főszereplője a történeteknek (a har-
minc kötetből eddig kilenc rész jelent meg magyarul). A könyvsorozat 
hazájában olyan sikeres, hogy turisták özönlenek a felföldi faluba, hogy 
lássák a helyszínt, s a regényekből a BBC televíziós sorozatot is készített.

Az utazó házasságközvetítő-sorozat főszereplője Miss Pym, a gyakor-
latias, rettenthetetlen, ravasz és éles ésszel megáldott kisasszony. Az előző 
két sorozattól eltérően nem a mai korban játszódik a regény, hanem a ré-
gensség korabeli Angliában. Miss Pym, munkaadója halála után örökség-
hez jut, és úgy dönt, hogy postakocsin beutazza az országot, mert eddig 
semmit sem látott belőle. Útközben azonban nem kerülik el a kalandok.

A hat nővér sorozat a nevében hordja a témát: Charles Armitage baj-
ban van, s ebből úgy kíván kilábalni, hogy lányait igyekszik férjhez adni. 
Ez a történet sem ma játszódik, hanem az 1800-as évek elején. Jelenleg 
egy kötet jelent meg magyarul, várjuk a továbbiakat!

Hamish és Agatha története rendkívül szórakoztató – azoknak is, akik 
nem szeretik a bűnügyi történeteket. A mai világ karrierista illetve lúzer 
hőse és a körülöttük élő vagy megjelenő emberek mind-mind arra kész-
tetnek bennünket, hogy rájöjjünk, ezeket az alakokat mi is ismerjük a 
szomszéd házból, utcából, faluból.

Miss Pym és az Armitage nővérek sorozata kimondottan romantikus, 
ám csak az vigye olvasni, aki szereti ezt a kissé körülményes, régi kort, 
amelyben játszódik.

A fentieket mindazoknak ajánljuk, akik egyestés kalandot keresnek: 
könnyű kikapcsolódást, ellazulást - semmi szívdobogás, sem vér, sem ve-
ríték nincs a kötetekben. De van minden, ami emberi: egy kis hiúság, 
csöppnyi szerelem (vagy annak vágyása), féltékenység, kaland, szomszéd-
ság, angol vidéki élet. Jó szórakozást!

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

Mandulás Néptánc és Népzenei Tábor
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Mikor lesz itt horgászparadicsom?
Húsvét előtt úgy beindult a horgászat, mintha hal is lenne a tó-

ban: egyre-másra jelentek meg a jól beöltözött horgászok a parton. 
Engem is csalogattak már január végén, hogy menjek már, mert a 
halak a farkukkal verik szét a jeget alulról. Menni azért még nem na-
gyon akaródzott, de a jég eltűnt. Gyanítom, hogy nem a fickándo-
zó halak miatt. Az idejövő vendégek meg kimennek a mólóra vagy 
a négymétereshez s 
nem akarnak hin-
ni a helybelieknek, 
hogy bizony csak 
ezen a két helyen le-
het horgászni, ha-
csak nem egyesületi 
tag: mert akkor egy-
gyel több hely van. 
Van egy másik tu-
ristacsalogató válasz 
is: mindenütt lehet 
pecázni, ahol nem 
tiltják. A harmadik 
válasz, amit kap-
tam, már viccnek is 
elmegy: „akkor lesz 
itt horgász-paradi-
csom, majd amikor 
kecsappal kenik be a 
sporikat”.

Most amikor rövidesen tízezresre nő a város lakossága, a vendég-
horgászok száma pedig úgy nő, mint csibegomba a réten, akkor 
halászó hely, horgászhely vagy talpalatnyi pecahely meg alig akad. 
Thomas R. Malthus angol tudós 18. századi klasszikus közgazdasági 
elméletét a 21. századra úgy módosíthatjuk a helyi viszony-latokra, 
hogy a horgászok száma számtani sor szerint lendületesen gyarapo-
dik, a horgászhelyek száma pedig mértani sor szerint csökken. Hol 
lehet akkor egyáltalán horgászni a 21. század első felében? A me-
gyei sajtóban is azt olvashattuk, hogy Balatonalmáditól Tihanyig 
alig egy–két helyen, ahol meg lehet, ott parkolás van messze, ráadá-
sul fizetős. A helybeliek szerint Balatonalmádiban is két helyen le-
het bárkinek horgászni: a mólón meg a négyméteresnél, node itt a 
parkolásért legalább nem kell fizetni már évek óta!

Kénytelen voltam egy kicsit utánajárni a dolognak, mert jóma-
gam is csak három helyre jártam tavaly, így aztán megkérdeztem a 
kis pecásoktól a nagy ho-ho-horgászokig majdnem mindenkit, sőt 
szakembereket is, mire a következő kép alakult ki Káptalanfüredtől 
Budataváig: 1. A régi káptalani szabad strand, 2. Az öreg fűzfa fris-
sen parkosított része, 3. A káptalani strand, 4 a Kócsag-utcai bejáró 
[ha nincs lelakatolva] 5. A Horgásztanya [egyesületi tagoknak], 6. 
az úgynevezett négyméteres, 7. A Wesselényi strand, 8. a móló előt-
ti sétány a Remete-patak torkolatáig, 9. a móló, 10. a vízmű előtti 
nádas [ha valaki egyszerre jó sziklamászó és Schirilla tanítvány], 11. 
a Szúnyog utcai bejáró, no meg: 12. Az egykori ruszki-stég [ahol 
szovjet katona már több mint húsz éve nem „robbogat”, a stég vi-
szont eltűnt vagy tíz éve]

Ez a 12 horgászhely azért mégis csak biztatóbb, mint a kettő, de 
azért hét helyre bármikor el lehet bandukolni, sőt az ingyenes par-
kolóktól sincsenek annyira messze. A sokat s legtöbbször nem behí-
zelgő jelzőkkel emlegetett halászhajók is eltűntek már két éve. Közel 
már a Kánaán? Kérdezhetnénk némi költői hevülettel, mert a napi-
lapokban azt olvashattuk, hogy hovatovább horgászparadicsom lesz 
a Balatonból. Nos, a kapkodásnak semmi jelét nem látom, de az el-

Kulturális csemege volt
Április 13-án a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégi-

um ismét bemutatkozott a városnak. Bemutatkozott, megmutatko-
zott és olyan értékeket mutatott fel, amelyek jóval túlmutatnak az 
intézmény, a város sőt a járás határain is. Csupán egyórás műsort ad-
tak a diákok, de nagyszerű keresztmetszetet adtak a bennük szuny-
nyadó tehetségről. Prózában, lírában, dalban, hangszeres zenében és 
mindezt nagyon széles skálán a klasszikustól a slágerig, a veretes köl-
tői üzenetektől a slam poetry legfrissebb irányzatáig. Mindezt pedig 
két kultúrkörben otthonosan mozogva professzionális produkálták 
az intézmény profiljának megfelelően. Tudatában voltak az igénye-
sen kiválasztott számok előadói 
annak, hogy a felülről kapott ta-
lentum egyben hatalmas felelős-
séget is jelent: használniuk kell 
ezt a kincset. Mit mondjak: meg-
szerettették magukat mindenki-
vel a zsúfolásig megtelt PKKK 
nagyteremben.

Illene persze minden előadót 
név és műfaj szerint említeni 
kezdve az énekesekkel, de a kö-
zönség lelkesedése bizonyára sok-
kal több erőt ad a további tevé-
kenységükhöz mint egy rövid-
ke tudósítás. Ki kell mégis emel-
nem azonban három műfajt: Két 
hippie jelmezt öltő leányzó San 
Francisco dala olyan átéléssel jött át, hogy még az eredeti előadója, 
a közben elhunyt Scott Mckenzie is mosolyogva tekinthetett le rá-
juk a Flower Power mennyekből. Azért említem ily lelkesen őket, 
mert a dal keletkezésekor, azaz 1967-ben talán még a szüleik sem 
születtek meg, de ők bámulatosan ráéreztek az akkori kaliforniai 
hangulatra.

Érdekes színfolt volt a slam poetry színvonalas megjelenése két fi-
atal szerző előadásában. A slam poetry vagy eredetileg poetry slam 
már nem is annyira új előadó költészeti versenyként indult valamikor 

lenőrök száma jelentősen megnőtt: volt olyan nap, hogy háromszor 
is elkérték az engedélyemet. Zokon sem vettem, nem azért mert 
visszaadták rögtön, hanem rendes mederbe terelődhet végre a bala-
toni horgászat. Zsenge ifjúkoromban olyan helyen nőttem fel, ahol 
a falu fele rapsic volt a másik fele meg ellenőr. Mivel nem az utób-
bi kategóriába soroltam magam, megesett, amikor egyetemistaként 
egyszer hetijegy iránt érdeklődtem, de olyan csúnyán néztek rám az 

ismerőseim, hogy a 
kocsmába sem mer-
tem betenni a lá-
bam egy darabig.

Visszakanyarod-
va a horgászhe-
lyek megtalálásá-
hoz, meg kell álla-
pítanom, hogy nem 
újabb kori gond ez a 
vizek mentén. Úgy 
130 éve jegyezte fel 
dr. Hermann Ottó 
a következő bökver-
set: 

„Jázos, Ludas, 
Beresleg, Jaj de régen 
keresleg”. Így első ol-
vasatra is megálla-
pítható, hogy nem 
főállású költő lehe-

tett a szerző, hanem halász, de a jobb halászóhelyeket, akkori nevü-
kön vonyókat, bizony titkolták. Nem csupán a Duna mentén, ha-
nem a Balatonnál is. Klasszikus példa erre a Kis-féltős és a Nagy-fél-
tős néven ismert halászó hely Balatonalmádi keleti partszakaszán és 
a Kis-féta pedig a nyugati partszakaszon. A néphagyomány szerint 
az egyik halászgazda igen féltette a helyet másiktól. Már 2000 előtt 
is vitatott halászó helynek mondják, de neve többeknek ismerős. 
Akinek furcsa ez a kurta név, az ugorjon el Szigligetre, mert a ná-
dasban Ederics felé található a Nagyfé nevű halászó hely. Talán any-
nyira féltették, hogy egyre csak rövidítették a hely nevét? Talán egy 
ősrégi horgászvicc mindent megvilágít: ”Képzeld komám, olyan bi-
tang jó horgászhelyet találtam, hogy csak a vödrömet kellett beme-
ríteni s máris tele volt hallal. Az semmi, legyint rá a másik: én meg 
olyan helyen voltam, ahol előbb el kellett zavarnom a halakat, hogy 
vizet meríthessek”

Akadt azért ezeknél cifrább nevű halászó hely is, méghozzá a 
Kis-féltős mellett, ez pedig a Fekete-ókor volt. Született is pár 
magyarázat az eredetére: az oszmán-török nyelvben az akar szó 
ugyanis patakot jelent. Van is ilyen nevű helység Baranyában, de 
nálunk éppen a halászó-hely környékén egy szál csenevész patak 
se volt. Azzal sem érdemes bíbelődni, hogy az állítólagos „sötét 
középkor” előtt lehetett egy „fekete ókor” is, mert ilyen név nem 
maradhatott volna fel évezredeken át. Egyszerűbb és ésszerűbb 
volt megnézni a korábbi kataszteri térképeket, ahol ez a név sze-
repelt már 1850-ben és 1930-ban is: a Magtári tábla és a Szil-
fás tábla között bizony ott terpeszkedett a Fekete Ókori dűlő. A 
döntő bizonyítékot egy szőlő adásvételi irat, azaz szőlőlevél szol-
gáltatta méghozzá 1622-ből, amely egy erdőből irtott rétet em-
lít Fekete Jákor néven. A Jákor családnév viszont megtalálható 
azóta is Veszprém, Vas és Nógrád megyében, de a sok iratmáso-
lás során ezt a dűlőt erősen félreolvasták, és így gömbölyödött ki 
a Jákor név Ókorrá a közbirtokossági tábla környékén. Nagyon 
messzire vezetne az a vonal, hogy a Jákor családnév megtalálha-

tó lengyel és orosz nyelvterületen is, az orosz nyelvben „якорь” 
pedig horgonyt jelent...

Vizsgálódhatnánk tovább persze más nevekkel kapcsolatban is, 
mert az 1939. évi határleírás egy Apácadereka nevű helyet em-
lít, amely a Balatonban van és a Sűrűség felé haladva következik 
a Szilmező-közi dűlő. Mindez Szárberény falutól délre és keletre 
található, azaz a mai Lozsánta, amely egykor tele volt szőlővel. A 
Szilmezőközi dülő után viszont a Halo azaz Háló nevű hely volt. 
Nem tévedünk, ha ez a legkorábbi halászó helyet jelölhette, a mai 
Budatava partvonalának környékén. Így mehetünk végig az összes 
régi halászó helyen és azonosíthatjuk be a mai helynevekkel, hacsak 
a Sós-part eleje meg nem állít. Az 1858-60 közötti tagosításkor fel-
sorolnak egy Sós-lápi rétek területet a Nemesi rétek és a Séd átaljai 
rétek között. Maga a Sós jelző nem az egykori birtokosra utalt, ha-
nem a balaton-melléki nyelvjárásban a sásos rét lerövidülése. Ez a 
terület akár a mostani vízmű előtti elhanyagolt terület is lehet, aho-
vá egykor furcsa bio-strandot terveztek...

Beszélnek tehát a helynevek s köztük a halászóhelyek is, ha hagy-
ják őket. Nem is szabadna engedni kirostálódni őket az emlékeze-
tünkből, mert ezzel a település történetének értékes adalékától vál-
nánk meg. Amennyiben egy barátságos fürdőváros több lábon sze-
retne állni a 21. században, akkor ki kellene használni a jelenlegi 

a 80-as években még a múlt században, de nálunk alig 7 éve gyöke-
resedett meg. Látszólag kevés kötöttsége van ennek a modern költé-
szeti stílusnak, amely nem felolvasás, hanem élő, lüktető és könnyen 
érthető, szinte spontán előadás. A három perces szabály itt is élt, sőt 
volt vers, amely meg is nevettetett, de mindegyik elgondolkodtatott.

A legnagyobb sikert a tapsok alapján talán a léggitáros csapat érte 
el, mert olyan profi szinten imitálták az éneklést és a pengetést, 
hogy sok neves haknizó celebünk még ipari tanuló sem lehetne mel-
lettük. Erősen bíztatnám őket, hogy látogassanak el finn testvér-
városunkba, Kalajokiba. Akkor ugyanis Ouluban száll le a gépük, 
ahol pedig már 15 éve világbajnokságot is rendeznek ebben a mű-
fajban. Hadd röhögjék magukat pöszére az északi rokonaink is!

Kitettek persze a gyermekeikre 
joggal büszke szülők is magukért, 
mert az egyik édesanya együtt 
hegedült a leányával. Ráadásul 
olyan szülői terülj asztalkám vár-
ta a belépőket, hogy még az a lá-
togató is adakozott a bejáratnál 
elhelyezett kis papírdobozba, aki-
nek esetleg esze ágában sem volt.

Esemény volt. Ismét és im-
már a hetedik alkalommal. Több 
mint negyed századdal ezelőtt 
többen és többször kételkedtek 
a gimnázium életrevalóságában, 
értékteremtésében és balaton fel-
vidéki honosításának szükséges-
ségében. Az elmúlt 29 évben so-

kan és pompásan cáfolták ezt a tévhitet, mert tehetséggondozásra 
koncentrál az intézmény.

Neves színművészünk, Eperjes Károly érdekes gondolatot fogal-
mazott meg a talentumról: “A tehetség nem állandó dolog, az az érzé-
sem. Mint a barlangi patak, bújik, előtör, eltűnik, kanyarog, jön-megy, 
sok minden befolyásolja, aztán vagy kiér a napra vagy sem”. Nos, Ba-
latonalmádiban kiér.

Esemény volt s nem is akármilyen. Köszönöm, hogy ott lehettem!
Czuczor Sándor

A cikk írója és a lánykoszorú 

Horgász a Balatonnál 

horgászkonjunktúrát és úgy is népszerűsíteni magunkat, hogy itt 
már több mint 800 éve eredményesen halásztak. A régebbi vonyók, 
majd halászóhelyek nevének egy része fennmaradt, más részük mó-
dosult az idők múlásával, de hal mindig volt. Derűlátó szép szó-
lást hallottam itt nyaraló német vendégektől: „Kleine Fische, gute 
Fische”, amit magyar közmondásként általában „aki a kicsit nem be-
csüli, az a nagyot nem érdemli” fordulattal adnak vissza. Pedig nem 
ezt jelenti pontosan.

Egy dolog biztos: gondolni kellene az egyre növekvő horgásztár-
sadalomra s közülük is a legnagyobb számban gyarapodó gyalog-
horgászokra, akik csak a partokról élhetnek nemes szenvedélyük-
nek. Már magasabb kasztnak számítanak a csónakkal horgászók s 
jóval magasabbnak a vitorlással mélyvízen is jártas profik. Róluk 
majd egyszer olyannak kellene írnia, aki maga is gyakorolja ezt a 
horgászatot. Azt viszont jó lenne elérni, hogy városi lapunkban le-
gyen ismét rendszeres horgászrovat, mert nem akárkik tették nép-
szerűvé és olvasottá újságunkat a múlt században.

Addig talán is nosztalgiázzunk azokról az időkről, amikor a halá-
szok és a horgászok még békében éltek egymással és a halászhajó ki-
kötött az almádi mólónál, ahol hetente friss balatoni halat lehetett 
venni? Inkább horgásszunk! Már ahol lehet...

 Czuczor Sándor

Fotó: Pászti György

Fotó: Bors Sándor
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Mikor lesz itt horgászparadicsom?
Húsvét előtt úgy beindult a horgászat, mintha hal is lenne a tó-

ban: egyre-másra jelentek meg a jól beöltözött horgászok a parton. 
Engem is csalogattak már január végén, hogy menjek már, mert a 
halak a farkukkal verik szét a jeget alulról. Menni azért még nem na-
gyon akaródzott, de a jég eltűnt. Gyanítom, hogy nem a fickándo-
zó halak miatt. Az idejövő vendégek meg kimennek a mólóra vagy 
a négymétereshez s 
nem akarnak hin-
ni a helybelieknek, 
hogy bizony csak 
ezen a két helyen le-
het horgászni, ha-
csak nem egyesületi 
tag: mert akkor egy-
gyel több hely van. 
Van egy másik tu-
ristacsalogató válasz 
is: mindenütt lehet 
pecázni, ahol nem 
tiltják. A harmadik 
válasz, amit kap-
tam, már viccnek is 
elmegy: „akkor lesz 
itt horgász-paradi-
csom, majd amikor 
kecsappal kenik be a 
sporikat”.

Most amikor rövidesen tízezresre nő a város lakossága, a vendég-
horgászok száma pedig úgy nő, mint csibegomba a réten, akkor 
halászó hely, horgászhely vagy talpalatnyi pecahely meg alig akad. 
Thomas R. Malthus angol tudós 18. századi klasszikus közgazdasági 
elméletét a 21. századra úgy módosíthatjuk a helyi viszony-latokra, 
hogy a horgászok száma számtani sor szerint lendületesen gyarapo-
dik, a horgászhelyek száma pedig mértani sor szerint csökken. Hol 
lehet akkor egyáltalán horgászni a 21. század első felében? A me-
gyei sajtóban is azt olvashattuk, hogy Balatonalmáditól Tihanyig 
alig egy–két helyen, ahol meg lehet, ott parkolás van messze, ráadá-
sul fizetős. A helybeliek szerint Balatonalmádiban is két helyen le-
het bárkinek horgászni: a mólón meg a négyméteresnél, node itt a 
parkolásért legalább nem kell fizetni már évek óta!

Kénytelen voltam egy kicsit utánajárni a dolognak, mert jóma-
gam is csak három helyre jártam tavaly, így aztán megkérdeztem a 
kis pecásoktól a nagy ho-ho-horgászokig majdnem mindenkit, sőt 
szakembereket is, mire a következő kép alakult ki Káptalanfüredtől 
Budataváig: 1. A régi káptalani szabad strand, 2. Az öreg fűzfa fris-
sen parkosított része, 3. A káptalani strand, 4 a Kócsag-utcai bejáró 
[ha nincs lelakatolva] 5. A Horgásztanya [egyesületi tagoknak], 6. 
az úgynevezett négyméteres, 7. A Wesselényi strand, 8. a móló előt-
ti sétány a Remete-patak torkolatáig, 9. a móló, 10. a vízmű előtti 
nádas [ha valaki egyszerre jó sziklamászó és Schirilla tanítvány], 11. 
a Szúnyog utcai bejáró, no meg: 12. Az egykori ruszki-stég [ahol 
szovjet katona már több mint húsz éve nem „robbogat”, a stég vi-
szont eltűnt vagy tíz éve]

Ez a 12 horgászhely azért mégis csak biztatóbb, mint a kettő, de 
azért hét helyre bármikor el lehet bandukolni, sőt az ingyenes par-
kolóktól sincsenek annyira messze. A sokat s legtöbbször nem behí-
zelgő jelzőkkel emlegetett halászhajók is eltűntek már két éve. Közel 
már a Kánaán? Kérdezhetnénk némi költői hevülettel, mert a napi-
lapokban azt olvashattuk, hogy hovatovább horgászparadicsom lesz 
a Balatonból. Nos, a kapkodásnak semmi jelét nem látom, de az el-

Kulturális csemege volt
Április 13-án a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégi-

um ismét bemutatkozott a városnak. Bemutatkozott, megmutatko-
zott és olyan értékeket mutatott fel, amelyek jóval túlmutatnak az 
intézmény, a város sőt a járás határain is. Csupán egyórás műsort ad-
tak a diákok, de nagyszerű keresztmetszetet adtak a bennük szuny-
nyadó tehetségről. Prózában, lírában, dalban, hangszeres zenében és 
mindezt nagyon széles skálán a klasszikustól a slágerig, a veretes köl-
tői üzenetektől a slam poetry legfrissebb irányzatáig. Mindezt pedig 
két kultúrkörben otthonosan mozogva professzionális produkálták 
az intézmény profiljának megfelelően. Tudatában voltak az igénye-
sen kiválasztott számok előadói 
annak, hogy a felülről kapott ta-
lentum egyben hatalmas felelős-
séget is jelent: használniuk kell 
ezt a kincset. Mit mondjak: meg-
szerettették magukat mindenki-
vel a zsúfolásig megtelt PKKK 
nagyteremben.

Illene persze minden előadót 
név és műfaj szerint említeni 
kezdve az énekesekkel, de a kö-
zönség lelkesedése bizonyára sok-
kal több erőt ad a további tevé-
kenységükhöz mint egy rövid-
ke tudósítás. Ki kell mégis emel-
nem azonban három műfajt: Két 
hippie jelmezt öltő leányzó San 
Francisco dala olyan átéléssel jött át, hogy még az eredeti előadója, 
a közben elhunyt Scott Mckenzie is mosolyogva tekinthetett le rá-
juk a Flower Power mennyekből. Azért említem ily lelkesen őket, 
mert a dal keletkezésekor, azaz 1967-ben talán még a szüleik sem 
születtek meg, de ők bámulatosan ráéreztek az akkori kaliforniai 
hangulatra.

Érdekes színfolt volt a slam poetry színvonalas megjelenése két fi-
atal szerző előadásában. A slam poetry vagy eredetileg poetry slam 
már nem is annyira új előadó költészeti versenyként indult valamikor 

lenőrök száma jelentősen megnőtt: volt olyan nap, hogy háromszor 
is elkérték az engedélyemet. Zokon sem vettem, nem azért mert 
visszaadták rögtön, hanem rendes mederbe terelődhet végre a bala-
toni horgászat. Zsenge ifjúkoromban olyan helyen nőttem fel, ahol 
a falu fele rapsic volt a másik fele meg ellenőr. Mivel nem az utób-
bi kategóriába soroltam magam, megesett, amikor egyetemistaként 
egyszer hetijegy iránt érdeklődtem, de olyan csúnyán néztek rám az 

ismerőseim, hogy a 
kocsmába sem mer-
tem betenni a lá-
bam egy darabig.

Visszakanyarod-
va a horgászhe-
lyek megtalálásá-
hoz, meg kell álla-
pítanom, hogy nem 
újabb kori gond ez a 
vizek mentén. Úgy 
130 éve jegyezte fel 
dr. Hermann Ottó 
a következő bökver-
set: 

„Jázos, Ludas, 
Beresleg, Jaj de régen 
keresleg”. Így első ol-
vasatra is megálla-
pítható, hogy nem 
főállású költő lehe-

tett a szerző, hanem halász, de a jobb halászóhelyeket, akkori nevü-
kön vonyókat, bizony titkolták. Nem csupán a Duna mentén, ha-
nem a Balatonnál is. Klasszikus példa erre a Kis-féltős és a Nagy-fél-
tős néven ismert halászó hely Balatonalmádi keleti partszakaszán és 
a Kis-féta pedig a nyugati partszakaszon. A néphagyomány szerint 
az egyik halászgazda igen féltette a helyet másiktól. Már 2000 előtt 
is vitatott halászó helynek mondják, de neve többeknek ismerős. 
Akinek furcsa ez a kurta név, az ugorjon el Szigligetre, mert a ná-
dasban Ederics felé található a Nagyfé nevű halászó hely. Talán any-
nyira féltették, hogy egyre csak rövidítették a hely nevét? Talán egy 
ősrégi horgászvicc mindent megvilágít: ”Képzeld komám, olyan bi-
tang jó horgászhelyet találtam, hogy csak a vödrömet kellett beme-
ríteni s máris tele volt hallal. Az semmi, legyint rá a másik: én meg 
olyan helyen voltam, ahol előbb el kellett zavarnom a halakat, hogy 
vizet meríthessek”

Akadt azért ezeknél cifrább nevű halászó hely is, méghozzá a 
Kis-féltős mellett, ez pedig a Fekete-ókor volt. Született is pár 
magyarázat az eredetére: az oszmán-török nyelvben az akar szó 
ugyanis patakot jelent. Van is ilyen nevű helység Baranyában, de 
nálunk éppen a halászó-hely környékén egy szál csenevész patak 
se volt. Azzal sem érdemes bíbelődni, hogy az állítólagos „sötét 
középkor” előtt lehetett egy „fekete ókor” is, mert ilyen név nem 
maradhatott volna fel évezredeken át. Egyszerűbb és ésszerűbb 
volt megnézni a korábbi kataszteri térképeket, ahol ez a név sze-
repelt már 1850-ben és 1930-ban is: a Magtári tábla és a Szil-
fás tábla között bizony ott terpeszkedett a Fekete Ókori dűlő. A 
döntő bizonyítékot egy szőlő adásvételi irat, azaz szőlőlevél szol-
gáltatta méghozzá 1622-ből, amely egy erdőből irtott rétet em-
lít Fekete Jákor néven. A Jákor családnév viszont megtalálható 
azóta is Veszprém, Vas és Nógrád megyében, de a sok iratmáso-
lás során ezt a dűlőt erősen félreolvasták, és így gömbölyödött ki 
a Jákor név Ókorrá a közbirtokossági tábla környékén. Nagyon 
messzire vezetne az a vonal, hogy a Jákor családnév megtalálha-

tó lengyel és orosz nyelvterületen is, az orosz nyelvben „якорь” 
pedig horgonyt jelent...

Vizsgálódhatnánk tovább persze más nevekkel kapcsolatban is, 
mert az 1939. évi határleírás egy Apácadereka nevű helyet em-
lít, amely a Balatonban van és a Sűrűség felé haladva következik 
a Szilmező-közi dűlő. Mindez Szárberény falutól délre és keletre 
található, azaz a mai Lozsánta, amely egykor tele volt szőlővel. A 
Szilmezőközi dülő után viszont a Halo azaz Háló nevű hely volt. 
Nem tévedünk, ha ez a legkorábbi halászó helyet jelölhette, a mai 
Budatava partvonalának környékén. Így mehetünk végig az összes 
régi halászó helyen és azonosíthatjuk be a mai helynevekkel, hacsak 
a Sós-part eleje meg nem állít. Az 1858-60 közötti tagosításkor fel-
sorolnak egy Sós-lápi rétek területet a Nemesi rétek és a Séd átaljai 
rétek között. Maga a Sós jelző nem az egykori birtokosra utalt, ha-
nem a balaton-melléki nyelvjárásban a sásos rét lerövidülése. Ez a 
terület akár a mostani vízmű előtti elhanyagolt terület is lehet, aho-
vá egykor furcsa bio-strandot terveztek...

Beszélnek tehát a helynevek s köztük a halászóhelyek is, ha hagy-
ják őket. Nem is szabadna engedni kirostálódni őket az emlékeze-
tünkből, mert ezzel a település történetének értékes adalékától vál-
nánk meg. Amennyiben egy barátságos fürdőváros több lábon sze-
retne állni a 21. században, akkor ki kellene használni a jelenlegi 

a 80-as években még a múlt században, de nálunk alig 7 éve gyöke-
resedett meg. Látszólag kevés kötöttsége van ennek a modern költé-
szeti stílusnak, amely nem felolvasás, hanem élő, lüktető és könnyen 
érthető, szinte spontán előadás. A három perces szabály itt is élt, sőt 
volt vers, amely meg is nevettetett, de mindegyik elgondolkodtatott.

A legnagyobb sikert a tapsok alapján talán a léggitáros csapat érte 
el, mert olyan profi szinten imitálták az éneklést és a pengetést, 
hogy sok neves haknizó celebünk még ipari tanuló sem lehetne mel-
lettük. Erősen bíztatnám őket, hogy látogassanak el finn testvér-
városunkba, Kalajokiba. Akkor ugyanis Ouluban száll le a gépük, 
ahol pedig már 15 éve világbajnokságot is rendeznek ebben a mű-
fajban. Hadd röhögjék magukat pöszére az északi rokonaink is!

Kitettek persze a gyermekeikre 
joggal büszke szülők is magukért, 
mert az egyik édesanya együtt 
hegedült a leányával. Ráadásul 
olyan szülői terülj asztalkám vár-
ta a belépőket, hogy még az a lá-
togató is adakozott a bejáratnál 
elhelyezett kis papírdobozba, aki-
nek esetleg esze ágában sem volt.

Esemény volt. Ismét és im-
már a hetedik alkalommal. Több 
mint negyed századdal ezelőtt 
többen és többször kételkedtek 
a gimnázium életrevalóságában, 
értékteremtésében és balaton fel-
vidéki honosításának szükséges-
ségében. Az elmúlt 29 évben so-

kan és pompásan cáfolták ezt a tévhitet, mert tehetséggondozásra 
koncentrál az intézmény.

Neves színművészünk, Eperjes Károly érdekes gondolatot fogal-
mazott meg a talentumról: “A tehetség nem állandó dolog, az az érzé-
sem. Mint a barlangi patak, bújik, előtör, eltűnik, kanyarog, jön-megy, 
sok minden befolyásolja, aztán vagy kiér a napra vagy sem”. Nos, Ba-
latonalmádiban kiér.

Esemény volt s nem is akármilyen. Köszönöm, hogy ott lehettem!
Czuczor Sándor

A cikk írója és a lánykoszorú 

Horgász a Balatonnál 

horgászkonjunktúrát és úgy is népszerűsíteni magunkat, hogy itt 
már több mint 800 éve eredményesen halásztak. A régebbi vonyók, 
majd halászóhelyek nevének egy része fennmaradt, más részük mó-
dosult az idők múlásával, de hal mindig volt. Derűlátó szép szó-
lást hallottam itt nyaraló német vendégektől: „Kleine Fische, gute 
Fische”, amit magyar közmondásként általában „aki a kicsit nem be-
csüli, az a nagyot nem érdemli” fordulattal adnak vissza. Pedig nem 
ezt jelenti pontosan.

Egy dolog biztos: gondolni kellene az egyre növekvő horgásztár-
sadalomra s közülük is a legnagyobb számban gyarapodó gyalog-
horgászokra, akik csak a partokról élhetnek nemes szenvedélyük-
nek. Már magasabb kasztnak számítanak a csónakkal horgászók s 
jóval magasabbnak a vitorlással mélyvízen is jártas profik. Róluk 
majd egyszer olyannak kellene írnia, aki maga is gyakorolja ezt a 
horgászatot. Azt viszont jó lenne elérni, hogy városi lapunkban le-
gyen ismét rendszeres horgászrovat, mert nem akárkik tették nép-
szerűvé és olvasottá újságunkat a múlt században.

Addig talán is nosztalgiázzunk azokról az időkről, amikor a halá-
szok és a horgászok még békében éltek egymással és a halászhajó ki-
kötött az almádi mólónál, ahol hetente friss balatoni halat lehetett 
venni? Inkább horgásszunk! Már ahol lehet...

 Czuczor Sándor

Fotó: Pászti György

Fotó: Bors Sándor
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Tiramisu kuglóf
Hozzávalók: 250 g 

mascarpone, 180 g cu-
kor, 2 egész tojás, 1 tk. 
vaníliaaroma, 125 ml tej, 
225 g liszt, 1 tk. sütőpor, 
½ tk. szódabikarbóna, 
csipet só, 2 ek. kakaópor, 
3 ek. erős feketekávé

Elkészítés: A 
mascarponét a cukorral 
és a tojással habosra ke-
verem. Hozzákeverem a 
kakaó és a kávé kivételé-
vel az összes hozzávalót. 
Ezt a tészta adagot elfe-
lezem és az egyik feléhez 
hozzákeverem a kávét és 
a kakaóport. Kivajazok 
és kilisztezek egy kuglóf-
formát és a fehér tészta 
felét belekanalazom, erre 

kerül a kakaós massza fele és így rétegezem, amíg elfogynak a masz-
szák. 180 fokra előmelegített sütőbe teszem és kb 50 perc alatt meg-
sütöm. Ha elkészült, meglocsolhatjuk olvasztott csokival vagy meg-
szórjuk porcukorral és eperrel tálaljuk, ami nagyon jól kiegészíti a 
tiramisu ízét.

Ahol az érték gazdát cserélhet 
„Mottó: Amit pénzért kaphatsz, mind kacattá válik. Ilyen kincset 

gyűjtesz egészen halálig? (Aranyosi Ervin)
2016. május 29-én – mint mindig a hónap utolsó vasárnapján –, 

délelőtt ismét lesz bolhapiac a városban. Bizonyára az önök háztar-
tásában is van rengeteg használt holmi, amiket már évek óta csak 
kerülgetnek, amik nap-mint nap sok bosszúságot okoznak, és fog-
lalják az értékes helyeket. A „Kidobni nincs szívem, de hova tegyem?” 
kérdésre válasz a bolhapiac: mérhetetlen tárháza az értékesítésnek, 
csereberének, ingyen ajándékozásnak. Lélegezzenek fel végre ta-
vasszal a padlások és kamrák, pincék és szekrények, polcok és fi-
ókok. Nézelődőket is szívesen várunk egy csodálkozásra, hogy lás-
sák: milyen valódi kincsek tudnak rejtőzni másoknál. A bolhapiac 
arra is alkalmas, hogy a régiségek iránt érdeklődők egymással talál-
kozzanak, beszélgethessenek. Reggel 7 órától a Baross Gábor utcai 
piac területén várjuk az érdeklődőket. Információ: 20 55 66 594, 
gymarta56@gmail.com. Győri Miklósné

Tejutazás
Ambrus Krisztina jó példa arra, hogyan lehet valami rosszhoz – 

akár még egy ételallergiához is – úgy alkalmazkodni, hogy amit le-
het, a javunkra fordítsunk belőle.

Krisztina története gyerekkorában kezdődött, amikor rájött, 
hogy rosszulléteit némelyik elfogyasztott étel okozza. Akkoriban a 
laktózérzékenység nem volt még ennyire sem közismert, ezért ő úgy 
oldotta meg a problémát, hogy egyszerűen elkerülte azokat az éte-
leket, amiknek az elfogyasztása után nem érezte jól magát. Többek 
között a fagylaltot is, ami pedig egy gyereknél azért elég nagy szó. 
Még évekkel később sem kaphatott Magyarországon orvosi segítsé-
get, és laktózmentes élelmiszert sem vásárolhatott, így elkezdett tu-
datosan főzőcskézni magának.

Később egyre jobban beleásta magát a témába, sok mindent 
megtanult erről az állapotról és a tejérzékenységről egyaránt, majd 
2006-ban összegyűjtötte addigi ismereteit, és kiadta első könyvét 
Enni vagy nem enni? címmel, ami egyszerű, olcsó recepteket tartal-
maz a sorstársaknak. 2006-ban már több napilaptól, magazintól ka-
pott lehetőséget cikkírásra a témában, gasztroblogot indított, tévés 
szereplésekben osztja meg tapasztalatit az érdeklődőkkel. Időköz-
ben közgaszdászként végzett ugyan, de mára fő feladatának tekin-
ti átadni az üzenetet, hogy a laktózérzékenység nem betegség, ha-
nem egy természetes testi reakció, amivel könnyen együtt lehet élni. 

Krisztina második könyvét, a Viszlát, laktózt, a Boook Kiadó 
szerzőjeként készítette. A tartalmas, szép kiadvány receptjei közül 
– vagy a tejutazas.hu oldalon – kedvére válogathat mindenki, akár 
laktózérzékeny, akár tejallergiás, vagy éppen az egészséges táplálko-
zás híve. Szolga Mária

Szemétkedés
Irdatlan mennyiségű és méretű szeméthegyek árasztják el földün-

ket és vizeinket, veszélyeztetve nem csak a saját, de az utánunk kö-
vetkező generációk életét, egészségét.

Ehhez képest elenyésző az a néhány tucat zsáknyi hulladék, amit 
április 23-án, a Föld Napja alkalmából lelkes önkéntesek összegyűj-
töttek városunkban.

Jelentős viszont ez a mennyiség, ha a megtisztított településrésze-
ket nézzük. Nyilván jobban néz ki a Halacs, Erdőalja út, a Köcsi tó 
környéke, a Lóczy tér, a Megyehegy két oldala a szeméttelepi bejá-
rótól egészen Vörösberényig, a Rákóczi út, a Felsőörsi út, és a Zichy 
utca is konzerv- sörös- cigarettás dobozok, műanyag zacskók és ha-
sonló „dekorációk” nélkül. 

A kérdés az, hogy meddig marad ilyen? És mi van, mi lesz, a töb-
bi térrel, úttal, utcával, parkkal?

A minden évben megrendezett szemétgyűjtés egy üzenet a szerve-
zőktől és a résztvevőktől mindenkinek, aki eddig még nem tanulta 
meg: védd a természetet, törődj a környezeteddel a lakásajtódon kí-
vül is, tegyél valamit, amivel megmentheted ezt a bolygót. Az első 
lépés igazán egyszerű: Ne szemetelj! 

Köszönet a Honismereti és Városszépítő Körnek, az Almádi 
Gombászok Asztaltársaságának, a Zöld Válasz Egyesületnek a szer-
vezésért, a lebonyolításért, köszönet a segítőknek. És köszönet min-
denkinek, aki érti ezt az üzenetet. Szolga Mária

Nagybiccsei kaland 
Úgy hozta a sors, hogy az átlagosnál jóval több Laci nevű barátom van. 

Eredetileg arra gyanakodtam, hogy a bérma nevem miatt, de aztán a mo-
dern tudomány tengerentúli eredményei begyűrűztek hozzám is: bizto-
san a „hello-good-bye effektus” lehet az oka. Magyarul már jóval régeb-
ben ismerjük és értjük is ezt: „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten...”

Eddig is írtam-írogattam már egy-két Laci barátomról, így most a har-
madik kerül sorra. A szó szoros értelmében sorra kerül, mert vele esett meg 
a dolog. Immár hat éve foglalkoztatja, de írásra csak most szánta rá ma-
gát. Azt is csak úgy végső fölindulásában, sebtében, golyóstollal. Mivel né-
hány szót aztán nehezebben tudott kibogarászni belőle mint én – pedig 
nem patikusnak készültem – ezért aztán rám bízta. Egy kérése azért volt 
még: hadd maradjon csak Laci. Se több, se kevesebb. Legyen elég róla any-
nyi, hogy jó néhány szőlőmetszést megélt már velem együtt - előző nap is 
azt művelte, azért lett olyan az írása, amilyen. Erdész szeretett volna lenni 
örök életében, de olyan szegénységben nőtt fel, hogy hiába vették fel a híres 
szakközépiskolába, a kollégiumot már nem biztosították. Az albérletet meg 
nem bírták volna fizetni. Kedvenc tantárgya a biológia volt, maradt tehát 
örök természetimádó, aki a távoli, északnyugati erdőkben úgy érzi magát 
mint egy katedrálisban. Nagyon sok szakmához ért és több világnyelven 
kommunikál. Mindezt keveselli és most szlovákul tanul. Nem véletlenül...

Hajnali fél háromkor rázendített az eső és reménytelenül verte a zárt kis-
teherautó oldalát, tetejét. Igazuk volt az időjósoknak – gondoltam – akik ma 
hajnaltól Zsolna környékére esőt jeleztek. Ismerősöm a vezetőfülkében vackol-
ta el magát, míg én a kocsi rakterében egy kemping ágyon forgolódva vár-
tam a hajnali fél ötös ébresztőt. Bytcába (Nagybiccse) a Lidl parkolóba éjfél 
után érkeztünk azzal a szándékkal, hogy éjszakára itt húzzuk meg magun-
kat. Egy ismerősömnek üzleti útja volt Lengyelországba, én potyautasként tar-
tottam vele. A tervem az volt, hogy jó idő esetén megkérem, hajnalban vigyen 
már el a Bytcához közeli Kolárovice (Kolaróc) falucskába, ahová azért men-
tem volna el, hogy azon a gyönyörű vidéken egy olyan szállást találjak, aho-
vá a későbbiekben a családdal vagy barátokkal rendszeresen visszajárhatok. 
Ébresztő után nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a reménytelenül esős időben a 
szálláskeresés az ismeretlen faluban nem sok jóval kecsegtet, ezért úgy döntöt-
tem, hogy a városban töltöm el azt néhány órát 11 óráig, amíg a sofőr vissza 
nem ér Lengyelországból. Szerettem volna a városka utcáit járva, minél job-
ban megismerni Bytcát. Előzőleg tájékozódva megtudtam, hogy a XVI. szá-
zadban a nyitrai püspök, Thurzó Ferenc reneszánsz várkastélyt építtetett a vá-
rosban. Bíztam abban, hogy a várkastély látogatható és ott meg bizonyára lesz 
néhány unatkozó teremőr is. Velük beszélgetve legalább módomban lesz gya-
korolni a szlovák nyelvet. Háromnegyed nyolckor ott voltam a várkastély ka-
puja előtt. A nagy fakapun egy nyitott ajtót láttam, de az ajtó melletti felira-
tot nem értettem pontosan, csak annyit, hogy nyitva hétfőtől-péntekig 8-16 óra 
között. Néhány perc múlva egy hölgy érkezett, aki - miután üdvözöltük egy-
mást - megkérdezte, hogy mi járatban vagyok? Azt feleltem, hogy a nyolc órát 
várom, amikor szeretnék bemenni, hogy meglátogassam a várkastélyt. „A vár-
kastély nem látogatható” – mondta barátságosan és bement a nyitott kisajtón. 
Nem értettem a dolgot, hiszen az ajtó melletti táblácskán azt olvastam, hogy 
8 órától 16 óráig nyitva. Ha már itt vagyok, akkor megpróbálom kideríteni, 
hogy mit jelent ez a nyitva tartás, ha egyébként a várkastély nem látogatható. 
Megvártam a 8 órát és beléptem a kisajtón. Négyzet alakú udvar közepén ha-
talmas hársfa állt. A földszinten és az emeleten is loggiás folyosó szaladt körbe. 
Jobbról és balról is széles lépcsősor vezetett az emeleti szintre. A jobboldali fel-
ső folyosón néhány sietős léptű nőt láttam jönni-menni. Bátorságot gyűjtöttem 
és felmentem a jobboldali lépcsőn. Egy csínos huszonéves szőke nővel szalad-
tam össze. Üdvözlés után megkérdeztem, hogy beszél-e németül vagy angolul. 
Ő a fejét rázta, de intett, hogy kövessem. Az egyik ajtó előtt megállt egy pilla-
natra és jelezte, hogy ott várjak. Néhány perc múlva ismét ismét nyílt az ajtó 
és egy mosolygós középkorú hölgy angolul kérdezte, hogy miben segíthet. El-
mondtam, hogy magyar turista vagyok. Ebben az esős időben már 3 órája já-

rom a város utcáit és néhány óra múlva utazom vissza Magyarországra. Kér-
tem, hogy javasoljon valamilyen hasznos időtöltést a visszautazásomig. Miu-
tán meghallgatott, visszament velem ugyanazon az útvonalon, amelyiken be-
mentem a várkastélyba. Kilépve a várkapun a park egy távolabbi épületére 
mutatott. „Az ott a gyönyörűen felújított nászpalota. Kilenc órától látogatha-
tó” – mondta – , „de addig is jöjjön velem vissza a várba”. Ismét felmentünk 
a körfolyosóra, de most egy távolabbi ajtó előtt állt meg egy pillanatra. Intett, 
hogy kövessem. Egy legalább 15 méter átmérőjű kör alakú terembe léptünk be. 
Körben a 4-5 méter magas állványokon könyveket és mappákat láttam. Az aj-
tótól jobbra egy hosszú tárgyalóasztal volt 6-8 székkel. Távolabb, az íróasztal-
ok mögött két nő dolgozott. A kísérőm odament az egyikhez és néhány percig 
beszélgettek, majd fejével bólintva elköszönt tőlem, kiment a teremből. Az a 
hölgy, akivel az imént beszélt, odament a könyvállványokhoz és rövid keresgé-
lés után két könyvet, majd még egy olvasólámpát tett elém, amelyet felkapcsolt. 
„Ezek szlovák nyelvű könyvek a város és a vár történetéről, de mindegyik végén 
angol, német és magyar nyelvű összefoglaló van” – mondta kedvesen és vissza-
ment az íróasztalához. Ezekből a könyvekből tudtam meg, hogy egy szlovák 
levéltárban vagyok és a várkapun levő időpontok nem a vár, hanem a levél-
tár nyitva tartására vonatkoztak. A hátam mögötti olajradiátorokból kellemes 
meleg áradt, de a kedves fogadtatás egyébként is melegséggel töltött el. Röviddel 
9 óra előtt odamentem a könyvekkel a hölgyhöz, hogy megköszönjem a kedves-
ségüket. Ekkor a hölgy elővett egy nyilvántartó könyvecskét, ahová beírta, hogy 
melyik két könyvet adta oda részemre olvasásra. Amikor elém tette a köny-
vecskét aláírásra, megnéztem, hogy vajon mikor volt előttem az utolsó látoga-
tó, akinek könyvet adtak ki. Azt láttam, meglehetősen ritkán fordul elő, hogy 
könyvet adjanak ki olvasásra: az utolsó bejegyzéstől több mint egy hónap telt 
el! Úgy éreztem, hogy ezt a rendkívüli kedvességet, amivel a számukra ismeret-
len, odatévedt magyar turistát elhalmozták valamivel honorálnom kell. Pénz-
zel nem alázhatom meg őket – gondoltam. Jobb ötletem nem volt, minthogy 
azt kértem, hadd cseréljünk e-mail címet, mivel az a szándékom, hogy levél-
ben köszönjem meg a kedvességüket. Amikor a hölgy megadta a munkahelyi 
e-mail címét azon többek között a nevét olvasva (Margita Kovácsová) megkér-
deztem, hogy beszél-e magyarul. „Egy, kettő, három, négy, hét nyolc” – mond-
ta. Ami azért különösen meglepett, az volt, hogy ezeket a számokat a felvidé-
ki magyarokra jellemző akcentus nélkül, tisztán mondta. Amikor hazaérkez-
tem, az első dolgom volt, hogy e-mailben köszönjem meg a kedvességüket. Ha 
egy szlovák turista hasonló szituációba csöppenne bele, akkor nálunk – mint 
én ott a nagybiccsei várban – vajon vele is olyan barátságosak és segítőkészek 
lennének mint a szlovákok velem?

Eddig tartott Laci írása és majdnem költői kérdése, mert azért elmond-
ta ezt az esetet több ismerősének, akik kivétel nélkül kizártak egy hasonló 
hazai szituációt. Amikor engem megkérdezett, nekem az volt a válaszom, 
hogy Kelet-Közép-Európában bárhol előfordulhatna ugyanez mint vele. 
Sőt, ez lenne az egyedüli európai megoldás. Kételkedett a derűlátó vála-
szomban és ezért most írásban is megerősítem: ha egy magyarul tanu-
ló szlovák turista esős időben, reggel nyolckor betévedne egy ritkán lá-
togatott vidéki levéltárba, akkor hasonló kedvességgel fogadnák nálunk 
is. Azt már nem tenném hozzá, hogy még pálinkával is megkínálnák, 
mint engem a régebbi levéltári látogatásaim során, mert a mostani intéz-
ményekben rendnek muszáj lenni. Rendnek, még akkor is, ha mondjuk 
egy itteni munkatársnak esetleg Pavelkáné Adamik Alena lenne a neve, 
no meg csak a „jedná, dvoma, stiri, pety” jutna eszébe nagy hirtelen...

Azért is merem „megkockáztatni” ezt a véleményemet, mert a felvidé-
ki testvértelepülésünkön, Nyitragerencséren, azaz a szlovákiai Nitrinaské 
Hrinciarovce polgárai közül még azokkal is szót tudtam váltani, akik egy-
általán nem tudtak magyarul. Gyanítom, hogy ugyanők hozzánk érkezve 
két mosoly között bármit mondhatnak szlovákul, mi is rendre visszamo-
solygunk. Magyarul. Igen magyarul és magyarként, mert régóta tudjuk 
és értjük, hogy a határok nem csak elválasztanak, hanem össze is kötnek. 
Hiszem, hogy európai polgárok között még a XXI. században is olyan a 
fogadjisten, mint az adjonisten! Czuczor Sándor
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Tiramisu kuglóf
Hozzávalók: 250 g 

mascarpone, 180 g cu-
kor, 2 egész tojás, 1 tk. 
vaníliaaroma, 125 ml tej, 
225 g liszt, 1 tk. sütőpor, 
½ tk. szódabikarbóna, 
csipet só, 2 ek. kakaópor, 
3 ek. erős feketekávé

Elkészítés: A 
mascarponét a cukorral 
és a tojással habosra ke-
verem. Hozzákeverem a 
kakaó és a kávé kivételé-
vel az összes hozzávalót. 
Ezt a tészta adagot elfe-
lezem és az egyik feléhez 
hozzákeverem a kávét és 
a kakaóport. Kivajazok 
és kilisztezek egy kuglóf-
formát és a fehér tészta 
felét belekanalazom, erre 

kerül a kakaós massza fele és így rétegezem, amíg elfogynak a masz-
szák. 180 fokra előmelegített sütőbe teszem és kb 50 perc alatt meg-
sütöm. Ha elkészült, meglocsolhatjuk olvasztott csokival vagy meg-
szórjuk porcukorral és eperrel tálaljuk, ami nagyon jól kiegészíti a 
tiramisu ízét.

Ahol az érték gazdát cserélhet 
„Mottó: Amit pénzért kaphatsz, mind kacattá válik. Ilyen kincset 

gyűjtesz egészen halálig? (Aranyosi Ervin)
2016. május 29-én – mint mindig a hónap utolsó vasárnapján –, 

délelőtt ismét lesz bolhapiac a városban. Bizonyára az önök háztar-
tásában is van rengeteg használt holmi, amiket már évek óta csak 
kerülgetnek, amik nap-mint nap sok bosszúságot okoznak, és fog-
lalják az értékes helyeket. A „Kidobni nincs szívem, de hova tegyem?” 
kérdésre válasz a bolhapiac: mérhetetlen tárháza az értékesítésnek, 
csereberének, ingyen ajándékozásnak. Lélegezzenek fel végre ta-
vasszal a padlások és kamrák, pincék és szekrények, polcok és fi-
ókok. Nézelődőket is szívesen várunk egy csodálkozásra, hogy lás-
sák: milyen valódi kincsek tudnak rejtőzni másoknál. A bolhapiac 
arra is alkalmas, hogy a régiségek iránt érdeklődők egymással talál-
kozzanak, beszélgethessenek. Reggel 7 órától a Baross Gábor utcai 
piac területén várjuk az érdeklődőket. Információ: 20 55 66 594, 
gymarta56@gmail.com. Győri Miklósné

Tejutazás
Ambrus Krisztina jó példa arra, hogyan lehet valami rosszhoz – 

akár még egy ételallergiához is – úgy alkalmazkodni, hogy amit le-
het, a javunkra fordítsunk belőle.

Krisztina története gyerekkorában kezdődött, amikor rájött, 
hogy rosszulléteit némelyik elfogyasztott étel okozza. Akkoriban a 
laktózérzékenység nem volt még ennyire sem közismert, ezért ő úgy 
oldotta meg a problémát, hogy egyszerűen elkerülte azokat az éte-
leket, amiknek az elfogyasztása után nem érezte jól magát. Többek 
között a fagylaltot is, ami pedig egy gyereknél azért elég nagy szó. 
Még évekkel később sem kaphatott Magyarországon orvosi segítsé-
get, és laktózmentes élelmiszert sem vásárolhatott, így elkezdett tu-
datosan főzőcskézni magának.

Később egyre jobban beleásta magát a témába, sok mindent 
megtanult erről az állapotról és a tejérzékenységről egyaránt, majd 
2006-ban összegyűjtötte addigi ismereteit, és kiadta első könyvét 
Enni vagy nem enni? címmel, ami egyszerű, olcsó recepteket tartal-
maz a sorstársaknak. 2006-ban már több napilaptól, magazintól ka-
pott lehetőséget cikkírásra a témában, gasztroblogot indított, tévés 
szereplésekben osztja meg tapasztalatit az érdeklődőkkel. Időköz-
ben közgaszdászként végzett ugyan, de mára fő feladatának tekin-
ti átadni az üzenetet, hogy a laktózérzékenység nem betegség, ha-
nem egy természetes testi reakció, amivel könnyen együtt lehet élni. 

Krisztina második könyvét, a Viszlát, laktózt, a Boook Kiadó 
szerzőjeként készítette. A tartalmas, szép kiadvány receptjei közül 
– vagy a tejutazas.hu oldalon – kedvére válogathat mindenki, akár 
laktózérzékeny, akár tejallergiás, vagy éppen az egészséges táplálko-
zás híve. Szolga Mária

Szemétkedés
Irdatlan mennyiségű és méretű szeméthegyek árasztják el földün-

ket és vizeinket, veszélyeztetve nem csak a saját, de az utánunk kö-
vetkező generációk életét, egészségét.

Ehhez képest elenyésző az a néhány tucat zsáknyi hulladék, amit 
április 23-án, a Föld Napja alkalmából lelkes önkéntesek összegyűj-
töttek városunkban.

Jelentős viszont ez a mennyiség, ha a megtisztított településrésze-
ket nézzük. Nyilván jobban néz ki a Halacs, Erdőalja út, a Köcsi tó 
környéke, a Lóczy tér, a Megyehegy két oldala a szeméttelepi bejá-
rótól egészen Vörösberényig, a Rákóczi út, a Felsőörsi út, és a Zichy 
utca is konzerv- sörös- cigarettás dobozok, műanyag zacskók és ha-
sonló „dekorációk” nélkül. 

A kérdés az, hogy meddig marad ilyen? És mi van, mi lesz, a töb-
bi térrel, úttal, utcával, parkkal?

A minden évben megrendezett szemétgyűjtés egy üzenet a szerve-
zőktől és a résztvevőktől mindenkinek, aki eddig még nem tanulta 
meg: védd a természetet, törődj a környezeteddel a lakásajtódon kí-
vül is, tegyél valamit, amivel megmentheted ezt a bolygót. Az első 
lépés igazán egyszerű: Ne szemetelj! 

Köszönet a Honismereti és Városszépítő Körnek, az Almádi 
Gombászok Asztaltársaságának, a Zöld Válasz Egyesületnek a szer-
vezésért, a lebonyolításért, köszönet a segítőknek. És köszönet min-
denkinek, aki érti ezt az üzenetet. Szolga Mária

Nagybiccsei kaland 
Úgy hozta a sors, hogy az átlagosnál jóval több Laci nevű barátom van. 

Eredetileg arra gyanakodtam, hogy a bérma nevem miatt, de aztán a mo-
dern tudomány tengerentúli eredményei begyűrűztek hozzám is: bizto-
san a „hello-good-bye effektus” lehet az oka. Magyarul már jóval régeb-
ben ismerjük és értjük is ezt: „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten...”

Eddig is írtam-írogattam már egy-két Laci barátomról, így most a har-
madik kerül sorra. A szó szoros értelmében sorra kerül, mert vele esett meg 
a dolog. Immár hat éve foglalkoztatja, de írásra csak most szánta rá ma-
gát. Azt is csak úgy végső fölindulásában, sebtében, golyóstollal. Mivel né-
hány szót aztán nehezebben tudott kibogarászni belőle mint én – pedig 
nem patikusnak készültem – ezért aztán rám bízta. Egy kérése azért volt 
még: hadd maradjon csak Laci. Se több, se kevesebb. Legyen elég róla any-
nyi, hogy jó néhány szőlőmetszést megélt már velem együtt - előző nap is 
azt művelte, azért lett olyan az írása, amilyen. Erdész szeretett volna lenni 
örök életében, de olyan szegénységben nőtt fel, hogy hiába vették fel a híres 
szakközépiskolába, a kollégiumot már nem biztosították. Az albérletet meg 
nem bírták volna fizetni. Kedvenc tantárgya a biológia volt, maradt tehát 
örök természetimádó, aki a távoli, északnyugati erdőkben úgy érzi magát 
mint egy katedrálisban. Nagyon sok szakmához ért és több világnyelven 
kommunikál. Mindezt keveselli és most szlovákul tanul. Nem véletlenül...

Hajnali fél háromkor rázendített az eső és reménytelenül verte a zárt kis-
teherautó oldalát, tetejét. Igazuk volt az időjósoknak – gondoltam – akik ma 
hajnaltól Zsolna környékére esőt jeleztek. Ismerősöm a vezetőfülkében vackol-
ta el magát, míg én a kocsi rakterében egy kemping ágyon forgolódva vár-
tam a hajnali fél ötös ébresztőt. Bytcába (Nagybiccse) a Lidl parkolóba éjfél 
után érkeztünk azzal a szándékkal, hogy éjszakára itt húzzuk meg magun-
kat. Egy ismerősömnek üzleti útja volt Lengyelországba, én potyautasként tar-
tottam vele. A tervem az volt, hogy jó idő esetén megkérem, hajnalban vigyen 
már el a Bytcához közeli Kolárovice (Kolaróc) falucskába, ahová azért men-
tem volna el, hogy azon a gyönyörű vidéken egy olyan szállást találjak, aho-
vá a későbbiekben a családdal vagy barátokkal rendszeresen visszajárhatok. 
Ébresztő után nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a reménytelenül esős időben a 
szálláskeresés az ismeretlen faluban nem sok jóval kecsegtet, ezért úgy döntöt-
tem, hogy a városban töltöm el azt néhány órát 11 óráig, amíg a sofőr vissza 
nem ér Lengyelországból. Szerettem volna a városka utcáit járva, minél job-
ban megismerni Bytcát. Előzőleg tájékozódva megtudtam, hogy a XVI. szá-
zadban a nyitrai püspök, Thurzó Ferenc reneszánsz várkastélyt építtetett a vá-
rosban. Bíztam abban, hogy a várkastély látogatható és ott meg bizonyára lesz 
néhány unatkozó teremőr is. Velük beszélgetve legalább módomban lesz gya-
korolni a szlovák nyelvet. Háromnegyed nyolckor ott voltam a várkastély ka-
puja előtt. A nagy fakapun egy nyitott ajtót láttam, de az ajtó melletti felira-
tot nem értettem pontosan, csak annyit, hogy nyitva hétfőtől-péntekig 8-16 óra 
között. Néhány perc múlva egy hölgy érkezett, aki - miután üdvözöltük egy-
mást - megkérdezte, hogy mi járatban vagyok? Azt feleltem, hogy a nyolc órát 
várom, amikor szeretnék bemenni, hogy meglátogassam a várkastélyt. „A vár-
kastély nem látogatható” – mondta barátságosan és bement a nyitott kisajtón. 
Nem értettem a dolgot, hiszen az ajtó melletti táblácskán azt olvastam, hogy 
8 órától 16 óráig nyitva. Ha már itt vagyok, akkor megpróbálom kideríteni, 
hogy mit jelent ez a nyitva tartás, ha egyébként a várkastély nem látogatható. 
Megvártam a 8 órát és beléptem a kisajtón. Négyzet alakú udvar közepén ha-
talmas hársfa állt. A földszinten és az emeleten is loggiás folyosó szaladt körbe. 
Jobbról és balról is széles lépcsősor vezetett az emeleti szintre. A jobboldali fel-
ső folyosón néhány sietős léptű nőt láttam jönni-menni. Bátorságot gyűjtöttem 
és felmentem a jobboldali lépcsőn. Egy csínos huszonéves szőke nővel szalad-
tam össze. Üdvözlés után megkérdeztem, hogy beszél-e németül vagy angolul. 
Ő a fejét rázta, de intett, hogy kövessem. Az egyik ajtó előtt megállt egy pilla-
natra és jelezte, hogy ott várjak. Néhány perc múlva ismét ismét nyílt az ajtó 
és egy mosolygós középkorú hölgy angolul kérdezte, hogy miben segíthet. El-
mondtam, hogy magyar turista vagyok. Ebben az esős időben már 3 órája já-

rom a város utcáit és néhány óra múlva utazom vissza Magyarországra. Kér-
tem, hogy javasoljon valamilyen hasznos időtöltést a visszautazásomig. Miu-
tán meghallgatott, visszament velem ugyanazon az útvonalon, amelyiken be-
mentem a várkastélyba. Kilépve a várkapun a park egy távolabbi épületére 
mutatott. „Az ott a gyönyörűen felújított nászpalota. Kilenc órától látogatha-
tó” – mondta – , „de addig is jöjjön velem vissza a várba”. Ismét felmentünk 
a körfolyosóra, de most egy távolabbi ajtó előtt állt meg egy pillanatra. Intett, 
hogy kövessem. Egy legalább 15 méter átmérőjű kör alakú terembe léptünk be. 
Körben a 4-5 méter magas állványokon könyveket és mappákat láttam. Az aj-
tótól jobbra egy hosszú tárgyalóasztal volt 6-8 székkel. Távolabb, az íróasztal-
ok mögött két nő dolgozott. A kísérőm odament az egyikhez és néhány percig 
beszélgettek, majd fejével bólintva elköszönt tőlem, kiment a teremből. Az a 
hölgy, akivel az imént beszélt, odament a könyvállványokhoz és rövid keresgé-
lés után két könyvet, majd még egy olvasólámpát tett elém, amelyet felkapcsolt. 
„Ezek szlovák nyelvű könyvek a város és a vár történetéről, de mindegyik végén 
angol, német és magyar nyelvű összefoglaló van” – mondta kedvesen és vissza-
ment az íróasztalához. Ezekből a könyvekből tudtam meg, hogy egy szlovák 
levéltárban vagyok és a várkapun levő időpontok nem a vár, hanem a levél-
tár nyitva tartására vonatkoztak. A hátam mögötti olajradiátorokból kellemes 
meleg áradt, de a kedves fogadtatás egyébként is melegséggel töltött el. Röviddel 
9 óra előtt odamentem a könyvekkel a hölgyhöz, hogy megköszönjem a kedves-
ségüket. Ekkor a hölgy elővett egy nyilvántartó könyvecskét, ahová beírta, hogy 
melyik két könyvet adta oda részemre olvasásra. Amikor elém tette a köny-
vecskét aláírásra, megnéztem, hogy vajon mikor volt előttem az utolsó látoga-
tó, akinek könyvet adtak ki. Azt láttam, meglehetősen ritkán fordul elő, hogy 
könyvet adjanak ki olvasásra: az utolsó bejegyzéstől több mint egy hónap telt 
el! Úgy éreztem, hogy ezt a rendkívüli kedvességet, amivel a számukra ismeret-
len, odatévedt magyar turistát elhalmozták valamivel honorálnom kell. Pénz-
zel nem alázhatom meg őket – gondoltam. Jobb ötletem nem volt, minthogy 
azt kértem, hadd cseréljünk e-mail címet, mivel az a szándékom, hogy levél-
ben köszönjem meg a kedvességüket. Amikor a hölgy megadta a munkahelyi 
e-mail címét azon többek között a nevét olvasva (Margita Kovácsová) megkér-
deztem, hogy beszél-e magyarul. „Egy, kettő, három, négy, hét nyolc” – mond-
ta. Ami azért különösen meglepett, az volt, hogy ezeket a számokat a felvidé-
ki magyarokra jellemző akcentus nélkül, tisztán mondta. Amikor hazaérkez-
tem, az első dolgom volt, hogy e-mailben köszönjem meg a kedvességüket. Ha 
egy szlovák turista hasonló szituációba csöppenne bele, akkor nálunk – mint 
én ott a nagybiccsei várban – vajon vele is olyan barátságosak és segítőkészek 
lennének mint a szlovákok velem?

Eddig tartott Laci írása és majdnem költői kérdése, mert azért elmond-
ta ezt az esetet több ismerősének, akik kivétel nélkül kizártak egy hasonló 
hazai szituációt. Amikor engem megkérdezett, nekem az volt a válaszom, 
hogy Kelet-Közép-Európában bárhol előfordulhatna ugyanez mint vele. 
Sőt, ez lenne az egyedüli európai megoldás. Kételkedett a derűlátó vála-
szomban és ezért most írásban is megerősítem: ha egy magyarul tanu-
ló szlovák turista esős időben, reggel nyolckor betévedne egy ritkán lá-
togatott vidéki levéltárba, akkor hasonló kedvességgel fogadnák nálunk 
is. Azt már nem tenném hozzá, hogy még pálinkával is megkínálnák, 
mint engem a régebbi levéltári látogatásaim során, mert a mostani intéz-
ményekben rendnek muszáj lenni. Rendnek, még akkor is, ha mondjuk 
egy itteni munkatársnak esetleg Pavelkáné Adamik Alena lenne a neve, 
no meg csak a „jedná, dvoma, stiri, pety” jutna eszébe nagy hirtelen...

Azért is merem „megkockáztatni” ezt a véleményemet, mert a felvidé-
ki testvértelepülésünkön, Nyitragerencséren, azaz a szlovákiai Nitrinaské 
Hrinciarovce polgárai közül még azokkal is szót tudtam váltani, akik egy-
általán nem tudtak magyarul. Gyanítom, hogy ugyanők hozzánk érkezve 
két mosoly között bármit mondhatnak szlovákul, mi is rendre visszamo-
solygunk. Magyarul. Igen magyarul és magyarként, mert régóta tudjuk 
és értjük, hogy a határok nem csak elválasztanak, hanem össze is kötnek. 
Hiszem, hogy európai polgárok között még a XXI. században is olyan a 
fogadjisten, mint az adjonisten! Czuczor Sándor
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Szegediné Erzsike, Somogyiné Éva, Számfira Balázs, Molnárné Éva, 
Szolga Mária, Hulényi Miklós, Kepli Lajos, Töltési Erzsébet, Czakó 
Mária, Juricskay Miklós, Juricskay Miklósné, Alföldi Jánosné, 
FerenczyKatalin, Szenthe László, Bíbor István, Bíborné Zsike, hi-
ányzik: Paár Róbert

Fotó: Szebényi Éva

Fotó: Paár Róbert
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Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2016. április 9-én folytatta 

2016. január 15-én tartott évi rendes közgyűlését, ahol tisztségvi-
selők választása, és az alapszabály módosítása is megtörtént. A köz-
gyűlésen részt vett Keszey János Polgármester, dr. Szabó János vá-
rosi rendőrkapitány. Hozzászólásukban megköszönték a polgárőrök 
munkáját, segítségüket felajánlva, további sikeres munkát kívántak.

Balogh Csaba elnök tájékoztatta a részvevőket a 2015. évi elvégzett fel-
adatokról. Rendezvényeken 647 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálat-
ban 781 óra, rendőrséggel 260 óra, a lovas polgárőrökkel 210 óra szolgá-
latot teljesítettünk. Összesen 988 alkalommal volt polgárőr szolgálatban. 
Az összesen 2152 órát szolgálat megfelel napi 5,89 órányi jelenlétnek.

Nyárköszöntő ifjúsági piknik
A tavasz beköszöntével az ifjúság is mozgásba lendült városunk-

ban. A Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért szervezé-
sében április végén, a Györgyi Dénes Általános Iskola diákjaival az 
Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva, immár harmadik 
alkalommal került megrendezésre a TeSzedd! környezetvédelmi ak-
ció. A gyermekek a tantestülettel karöltve, a város 13 különböző 
pontján nagy mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze, hozzájárul-
va Városunk rendezettebb, tisztább összképéhez, a környezettuda-
tos együttéléshez. Május-június során további akciókat tervezünk 
Vörösberényben, illetve Budataván egyaránt. 

Az iskola végét idén, nem csak a jól megérdemelt nyári szünet mi-
att érdemes várni! Nagy örömmel jelentjük be, hogy megrendezésre 
kerül első, önálló, egész délutános rendezvényünk, amely reménye-
ink szerint egy új hagyományt indít el. 

Az I. Almádi Ifjúsági Piknik keretében köszöntsük együtt a gyer-
mekeket, ifjúságot, és a nyarat. A rendezvény a vakáció első napján, 
június 16-án, csütörtökön délután 4 órától kerül megrendezésre, 
várja az érdeklődőket – kicsiket és nagyokat egyaránt –, a Szent Er-
zsébet Ligetben, a rendezvénytéren (Borfesztivál helyszínén). A dél-
után folyamán nem csak helyi, de környékbeli zenészek is megtisz-
telnek produkciójukkal. A kisebbeket egész délután a már ismert 
lufi bohóc szórakoztatja.

 A Kéttannyelvű Gimnázium diákjai, Bors Luca, Dobos Eszter 
akusztikus műsora után, a Szolnoki Lajos duó, veszprémi utcazené-
szeket látjuk vendégül, majd SelectorEmka 2 órás DJ-szettjével egy 
utcabálra invitálunk mindenkit. 

Külön örömünkre szolgál bejelenteni, hogy az országszerte híres, 
idén 15. születésnapját ünneplő Hősök zenekar frontemberei, Eckü, 
és Mentha elfogadta meghívásunkat, és egy kötetlen beszélgetésre, és 
közönségtalálkozóra beköszön hozzánk a délután folyamán. 

A délután során, helyi vállalkozók által felajánlott értékes tom-
bolákat sorsolunk ki, ezúton is köszönjük támogatásukat. Részletes 
információkért keressetek minket a Facebookon: www.facebook.
com/Balmádifjak.

Almádi Ifjúsági Piknik program: 
16.00: Megnyitó 
16.10–16:30 Bors Luca, Dobos Eszter akusztikus műsora 
16.30–17:00 Hősök pódiumbeszélgetés, közönségtalálkozó 
17.00–19:00 Szolnoki Lajos akusztikus duó 
19.00–19:30 Tombola 
19.30–22:00 Utcabál SelectorEmkáva

Beke Eszter, Szakál Dániel

Almádi a bauxitkutatás központja IV.
A kutatófúrásról 4.

Talán sokan nem tudják, hogy amikor kékkúti, balfi, mohai vagy 
balatonfüredi ásványvizet isznak, abban is benne van az almádi fú-
rósok munkája. 

A Kékkúti Ásványvíz palackozó részére több új kutat is készítet-
tünk. Felújítottuk a régi, Theodora kutat az ásványvíz üzem korszerű-
sítése során. A hajdan boroshordókhoz hasonlóan fa dongákkal biz-
tosított fúrólyukból az ipari emléknek számító dongákat kiemeltük, 
s a kutat rozsdamentes acélcsővel ismét ásványvíz kúttá képeztük ki. 

A balfi és a mohai ásványvíz palackozó területén is készítettünk új 
ásványvíz kutat és tisztítottuk a régieket.

Balatonfüreden a kempinggel szembeni, ismert szénsavas vízvéte-
lező hely folyamatos vízellátására új kutat készítettünk, tisztítottuk 
a volt hajógyárnál, szintén szénsavas vizet adó Polányi kutat, és fel-
újítottuk a szívkórház előtti Gyógy téren lévő Kossuth forrást is. Ez 
utóbbi felújítása különleges, nem veszélytelen feladat volt, hiszen 
a díszes kútfejen lévő szűk nyíláson lehetett lemenni a több méter 
mélyen lévő forráshoz és elvégezni a szükséges tisztítást, a jobb víz-
minőséget biztosító átalakítást.

Az egész országra kiterjedő vízbázis védelmi és környezetszeny-
nyezést feltáró program keretében lyuktalpi fúrókalapáccsal és ha-
gyományos technológiával is mélyítettünk vízmegfigyelő kutakat 
(Szekszárd, Veszprém környéke, Jósvafő, Pécs Tettye, Eger, Üröm, 
Márkó, Villány stb.). Készítettünk környezet szennyezést vizsgáló 

kutatófúrásokat, szennyezés mentesítő kutakat el-
hagyott katonai bázisok (Sármellék, Taszár, Komá-
rom, Szentendre, Hajmáskér stb.), ipari üzemek 
(Balatonfűzfő, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Deb-
recen gyógyszergyár, Hajdúböszörmény stb.) terü-
letén. 

A fenti munkák mellett a bauxitkutatás so-
rán szerzett több évtizedes szakmai tapasztalattal, 
technikai háttérrel vállalkoztunk egyéb szilárdás-
vány kutatási feladatokra is. Mélyítettünk arany-
érc (Mád, Füzérradvány, a szlovákiai Körmöcbá-
nya stb.), cementipari nyersanyag (Nyergesújfalu, 
Bükkösd stb.), építőipari és útépítési kő 
(Gyöngyöspata, Mórágy, Bajna-Héreg stb.), szén 
(Oroszlány), talajmechanikai (4-es metró nyom-
vonal), speciális hidrogeológiai (Bátaapáti, kis és 

közepesen szennyezett radioaktív hulladéktároló) kutató fúrásokat. 
E cikkben ismertetett munkák a fúrási szakma széles skáláját fed-

ték le. Ezek mindegyike rendkívül érdekes, szakmailag nagy kihí-
vást jelentő feladat volt. Örülök, hogy e munkáknak én is része-
se lehettem.

A cikkben leírtakról többet is megtudhat kiállításunkon szept. 
3–10. között a Pannónia Kulturális Központban.

Bogdán Győző okl. bányamérnök, menedzser szakmérnök

Haböblítés

Kútfúrás Algyőn

Aranykutatás ferdefúrással Körmöcbányán

A közgyűlés résztvevői 

Együttműködési szerződést kötött a gimnázium és a polgárőrség

1989 után a bauxitkutatási igény drasztikusan lecsökkent, ezért 
a Bauxitkutató Vállalatnál meglévő fúrási kapacitás lekötése érdeké-
ben más jellegű fúrási feladatokra is vállalkozni kellett. 

A fúrókalapáccsal szerzett kedvező tapasztala-
tok alapján leggyorsabban a kemény kőzetekben 
történő vízkútfúrás piacára tudtunk belépni. A fú-
rókalapács, fúrófej készletünket a kút átmérőknek 
(150–380 mm) megfelelően bővítettük, és Ma-
gyarországon elsőként alkalmaztuk ezt a technoló-
giát vízkutak kivitelezésére.

Ez a technológia a kútfúrási gyakorlatban is 
rendkívül hatékonynak bizonyult. A fúrókalapá-
csot működtető levegő már fúrás közben, a víz-
nívó elérése után beindította a víztermelést, tisz-
tította a kút környezetében lévő vízjáratokat. Ily 
módon már a kútkiképzés (szűrőcsövezés és kavi-
csozás) előtt jelzi a kút vízadó képességét, ellentét-
ben a hagyományos folyadéköblítéses technológiá-
val, ahol erről csak a végleges kútkiképzés után ka-
punk egyértelmű információt. E jelentős technológia különbség-
nek köszönhetően fúrókalapáccsal mélyített vízkutaknál, ha az át-
fúrt kőzetek nem, vagy csak gyenge vízadók, a kútkiképzésről le-
mondhatunk. Így jelentős költséget takaríthatunk meg, vagy a ter-
vezett talpmélység növelésével a kutat vízadóvá tehetjük. A vízkutak 
kivitelezésénél is kedvezőbb volt a levegő-hab öblítés alkalmazása.

Lyuktalpi fúrókalapáccsal sikeresen mélyítettünk le számtalan 
vízkutat a Dunántúl különböző pontjain. Elsők között készült el 
végig kemény kőzetben a Bakonyban, Szépalma-pusztán egy 400 
m mélységű vízkút, aminél mélyebbet tudomásunk szerint fúróka-
lapáccsal azóta sem mélyítettek. Hagyományos technológiával ezen 
a helyen a kőzetviszonyok és a mély vízszint (terepszint alatt ~ 300 
m) miatt a kút lényegesen hosszabb idő alatt és magasabb költség-
gel lett volna kivitelezhető. 

Ezt követően több település, vízmű részére mélyítettünk fú-
rókalapáccsal vízkutat, így pl.: Zámoly, Veszprémfajsz, Szentgál, 
Királyszentistván, Vállus, Kővágóörs, Alsópáhok (Kolping Hotel), 
Zalahaláp.

Természetesen más kőzettípusok esetén is vállalkoztunk vízkutak 
kivitelezésére hagyományos öblítéses technológiával, így pl.: 
Vértesacsa, Hévíz Gyógykórház, St. Michael (Ausztria), Dorogi 
Vízmű, Algyő strandfürdő.

Kismotorral 1920 km utat jártunk be, kerékpárral 58 óra, 518 
km útszakaszt ellenőriztünk. Polgárőreink 3815 km utat jártak be 
gépkocsival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőöve-
zetben. A pénzügyi beszámolók azt igazolják, hogy jó irányba dol-
gozik a polgárőrség, és ehhez az anyagi háttér is rendelkezésre áll. A 
felügyelő bizottság beszámolója megerősítette a fentieket. A további 
munkánkhoz 3 db együttműködési szerződést kötöttünk. 

Vörösberényi Ált. Isk. - Balatonalmádi Polgárőr Egyesület: di-
ákok biztonsága érdekében. Magyar Angol Tannyelvű Gimnázi-
um - Balatonalmádi Polgárőr Egyesület: a tanulók közrend, vala-
mint a közbiztonság érdekében végzendő feladatok, illetve a köte-
lező 50 óra ledolgozásának lehetőségére. Vöröskereszt – Balatonal-
mádi Rendőrkaptányság – Balatonalmádi Polgárőr Egyesület a vész-
helyzetbe kerültek azonnali segítség nyújtására. 

Elismerések átadása során, az OPSZ elnöke a „polgárőr aranykereszt” ki-
tüntetést adományozta Hilbert Elek titkár úr részére. OPSZ elnöki dicsére-
te kapott: Horváth Ferencné, Horváth Sándor, Fazekas Ferenc, az elismeré-
seket dr. Túrós András OPSZ elnök nevében Balogh Csaba elnök adta át. 
A Balatonalmádi Polgárőrség vezetősége javaslatára „Szent László a polgár-
őrök védőszentje” plakettet adományozott Balogh Csaba elnök, Mrena Jó-
zsef és Zsidó Tibor rendőr főtörzszászlósoknak. Balogh Csaba elnök 
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Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2016. április 9-én folytatta 

2016. január 15-én tartott évi rendes közgyűlését, ahol tisztségvi-
selők választása, és az alapszabály módosítása is megtörtént. A köz-
gyűlésen részt vett Keszey János Polgármester, dr. Szabó János vá-
rosi rendőrkapitány. Hozzászólásukban megköszönték a polgárőrök 
munkáját, segítségüket felajánlva, további sikeres munkát kívántak.

Balogh Csaba elnök tájékoztatta a részvevőket a 2015. évi elvégzett fel-
adatokról. Rendezvényeken 647 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálat-
ban 781 óra, rendőrséggel 260 óra, a lovas polgárőrökkel 210 óra szolgá-
latot teljesítettünk. Összesen 988 alkalommal volt polgárőr szolgálatban. 
Az összesen 2152 órát szolgálat megfelel napi 5,89 órányi jelenlétnek.

Nyárköszöntő ifjúsági piknik
A tavasz beköszöntével az ifjúság is mozgásba lendült városunk-

ban. A Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért szervezé-
sében április végén, a Györgyi Dénes Általános Iskola diákjaival az 
Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva, immár harmadik 
alkalommal került megrendezésre a TeSzedd! környezetvédelmi ak-
ció. A gyermekek a tantestülettel karöltve, a város 13 különböző 
pontján nagy mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze, hozzájárul-
va Városunk rendezettebb, tisztább összképéhez, a környezettuda-
tos együttéléshez. Május-június során további akciókat tervezünk 
Vörösberényben, illetve Budataván egyaránt. 

Az iskola végét idén, nem csak a jól megérdemelt nyári szünet mi-
att érdemes várni! Nagy örömmel jelentjük be, hogy megrendezésre 
kerül első, önálló, egész délutános rendezvényünk, amely reménye-
ink szerint egy új hagyományt indít el. 

Az I. Almádi Ifjúsági Piknik keretében köszöntsük együtt a gyer-
mekeket, ifjúságot, és a nyarat. A rendezvény a vakáció első napján, 
június 16-án, csütörtökön délután 4 órától kerül megrendezésre, 
várja az érdeklődőket – kicsiket és nagyokat egyaránt –, a Szent Er-
zsébet Ligetben, a rendezvénytéren (Borfesztivál helyszínén). A dél-
után folyamán nem csak helyi, de környékbeli zenészek is megtisz-
telnek produkciójukkal. A kisebbeket egész délután a már ismert 
lufi bohóc szórakoztatja.

 A Kéttannyelvű Gimnázium diákjai, Bors Luca, Dobos Eszter 
akusztikus műsora után, a Szolnoki Lajos duó, veszprémi utcazené-
szeket látjuk vendégül, majd SelectorEmka 2 órás DJ-szettjével egy 
utcabálra invitálunk mindenkit. 

Külön örömünkre szolgál bejelenteni, hogy az országszerte híres, 
idén 15. születésnapját ünneplő Hősök zenekar frontemberei, Eckü, 
és Mentha elfogadta meghívásunkat, és egy kötetlen beszélgetésre, és 
közönségtalálkozóra beköszön hozzánk a délután folyamán. 

A délután során, helyi vállalkozók által felajánlott értékes tom-
bolákat sorsolunk ki, ezúton is köszönjük támogatásukat. Részletes 
információkért keressetek minket a Facebookon: www.facebook.
com/Balmádifjak.

Almádi Ifjúsági Piknik program: 
16.00: Megnyitó 
16.10–16:30 Bors Luca, Dobos Eszter akusztikus műsora 
16.30–17:00 Hősök pódiumbeszélgetés, közönségtalálkozó 
17.00–19:00 Szolnoki Lajos akusztikus duó 
19.00–19:30 Tombola 
19.30–22:00 Utcabál SelectorEmkáva

Beke Eszter, Szakál Dániel

Almádi a bauxitkutatás központja IV.
A kutatófúrásról 4.

Talán sokan nem tudják, hogy amikor kékkúti, balfi, mohai vagy 
balatonfüredi ásványvizet isznak, abban is benne van az almádi fú-
rósok munkája. 

A Kékkúti Ásványvíz palackozó részére több új kutat is készítet-
tünk. Felújítottuk a régi, Theodora kutat az ásványvíz üzem korszerű-
sítése során. A hajdan boroshordókhoz hasonlóan fa dongákkal biz-
tosított fúrólyukból az ipari emléknek számító dongákat kiemeltük, 
s a kutat rozsdamentes acélcsővel ismét ásványvíz kúttá képeztük ki. 

A balfi és a mohai ásványvíz palackozó területén is készítettünk új 
ásványvíz kutat és tisztítottuk a régieket.

Balatonfüreden a kempinggel szembeni, ismert szénsavas vízvéte-
lező hely folyamatos vízellátására új kutat készítettünk, tisztítottuk 
a volt hajógyárnál, szintén szénsavas vizet adó Polányi kutat, és fel-
újítottuk a szívkórház előtti Gyógy téren lévő Kossuth forrást is. Ez 
utóbbi felújítása különleges, nem veszélytelen feladat volt, hiszen 
a díszes kútfejen lévő szűk nyíláson lehetett lemenni a több méter 
mélyen lévő forráshoz és elvégezni a szükséges tisztítást, a jobb víz-
minőséget biztosító átalakítást.

Az egész országra kiterjedő vízbázis védelmi és környezetszeny-
nyezést feltáró program keretében lyuktalpi fúrókalapáccsal és ha-
gyományos technológiával is mélyítettünk vízmegfigyelő kutakat 
(Szekszárd, Veszprém környéke, Jósvafő, Pécs Tettye, Eger, Üröm, 
Márkó, Villány stb.). Készítettünk környezet szennyezést vizsgáló 

kutatófúrásokat, szennyezés mentesítő kutakat el-
hagyott katonai bázisok (Sármellék, Taszár, Komá-
rom, Szentendre, Hajmáskér stb.), ipari üzemek 
(Balatonfűzfő, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Deb-
recen gyógyszergyár, Hajdúböszörmény stb.) terü-
letén. 

A fenti munkák mellett a bauxitkutatás so-
rán szerzett több évtizedes szakmai tapasztalattal, 
technikai háttérrel vállalkoztunk egyéb szilárdás-
vány kutatási feladatokra is. Mélyítettünk arany-
érc (Mád, Füzérradvány, a szlovákiai Körmöcbá-
nya stb.), cementipari nyersanyag (Nyergesújfalu, 
Bükkösd stb.), építőipari és útépítési kő 
(Gyöngyöspata, Mórágy, Bajna-Héreg stb.), szén 
(Oroszlány), talajmechanikai (4-es metró nyom-
vonal), speciális hidrogeológiai (Bátaapáti, kis és 

közepesen szennyezett radioaktív hulladéktároló) kutató fúrásokat. 
E cikkben ismertetett munkák a fúrási szakma széles skáláját fed-

ték le. Ezek mindegyike rendkívül érdekes, szakmailag nagy kihí-
vást jelentő feladat volt. Örülök, hogy e munkáknak én is része-
se lehettem.

A cikkben leírtakról többet is megtudhat kiállításunkon szept. 
3–10. között a Pannónia Kulturális Központban.

Bogdán Győző okl. bányamérnök, menedzser szakmérnök
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Együttműködési szerződést kötött a gimnázium és a polgárőrség

1989 után a bauxitkutatási igény drasztikusan lecsökkent, ezért 
a Bauxitkutató Vállalatnál meglévő fúrási kapacitás lekötése érdeké-
ben más jellegű fúrási feladatokra is vállalkozni kellett. 

A fúrókalapáccsal szerzett kedvező tapasztala-
tok alapján leggyorsabban a kemény kőzetekben 
történő vízkútfúrás piacára tudtunk belépni. A fú-
rókalapács, fúrófej készletünket a kút átmérőknek 
(150–380 mm) megfelelően bővítettük, és Ma-
gyarországon elsőként alkalmaztuk ezt a technoló-
giát vízkutak kivitelezésére.

Ez a technológia a kútfúrási gyakorlatban is 
rendkívül hatékonynak bizonyult. A fúrókalapá-
csot működtető levegő már fúrás közben, a víz-
nívó elérése után beindította a víztermelést, tisz-
tította a kút környezetében lévő vízjáratokat. Ily 
módon már a kútkiképzés (szűrőcsövezés és kavi-
csozás) előtt jelzi a kút vízadó képességét, ellentét-
ben a hagyományos folyadéköblítéses technológiá-
val, ahol erről csak a végleges kútkiképzés után ka-
punk egyértelmű információt. E jelentős technológia különbség-
nek köszönhetően fúrókalapáccsal mélyített vízkutaknál, ha az át-
fúrt kőzetek nem, vagy csak gyenge vízadók, a kútkiképzésről le-
mondhatunk. Így jelentős költséget takaríthatunk meg, vagy a ter-
vezett talpmélység növelésével a kutat vízadóvá tehetjük. A vízkutak 
kivitelezésénél is kedvezőbb volt a levegő-hab öblítés alkalmazása.

Lyuktalpi fúrókalapáccsal sikeresen mélyítettünk le számtalan 
vízkutat a Dunántúl különböző pontjain. Elsők között készült el 
végig kemény kőzetben a Bakonyban, Szépalma-pusztán egy 400 
m mélységű vízkút, aminél mélyebbet tudomásunk szerint fúróka-
lapáccsal azóta sem mélyítettek. Hagyományos technológiával ezen 
a helyen a kőzetviszonyok és a mély vízszint (terepszint alatt ~ 300 
m) miatt a kút lényegesen hosszabb idő alatt és magasabb költség-
gel lett volna kivitelezhető. 

Ezt követően több település, vízmű részére mélyítettünk fú-
rókalapáccsal vízkutat, így pl.: Zámoly, Veszprémfajsz, Szentgál, 
Királyszentistván, Vállus, Kővágóörs, Alsópáhok (Kolping Hotel), 
Zalahaláp.

Természetesen más kőzettípusok esetén is vállalkoztunk vízkutak 
kivitelezésére hagyományos öblítéses technológiával, így pl.: 
Vértesacsa, Hévíz Gyógykórház, St. Michael (Ausztria), Dorogi 
Vízmű, Algyő strandfürdő.

Kismotorral 1920 km utat jártunk be, kerékpárral 58 óra, 518 
km útszakaszt ellenőriztünk. Polgárőreink 3815 km utat jártak be 
gépkocsival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőöve-
zetben. A pénzügyi beszámolók azt igazolják, hogy jó irányba dol-
gozik a polgárőrség, és ehhez az anyagi háttér is rendelkezésre áll. A 
felügyelő bizottság beszámolója megerősítette a fentieket. A további 
munkánkhoz 3 db együttműködési szerződést kötöttünk. 

Vörösberényi Ált. Isk. - Balatonalmádi Polgárőr Egyesület: di-
ákok biztonsága érdekében. Magyar Angol Tannyelvű Gimnázi-
um - Balatonalmádi Polgárőr Egyesület: a tanulók közrend, vala-
mint a közbiztonság érdekében végzendő feladatok, illetve a köte-
lező 50 óra ledolgozásának lehetőségére. Vöröskereszt – Balatonal-
mádi Rendőrkaptányság – Balatonalmádi Polgárőr Egyesület a vész-
helyzetbe kerültek azonnali segítség nyújtására. 

Elismerések átadása során, az OPSZ elnöke a „polgárőr aranykereszt” ki-
tüntetést adományozta Hilbert Elek titkár úr részére. OPSZ elnöki dicsére-
te kapott: Horváth Ferencné, Horváth Sándor, Fazekas Ferenc, az elismeré-
seket dr. Túrós András OPSZ elnök nevében Balogh Csaba elnök adta át. 
A Balatonalmádi Polgárőrség vezetősége javaslatára „Szent László a polgár-
őrök védőszentje” plakettet adományozott Balogh Csaba elnök, Mrena Jó-
zsef és Zsidó Tibor rendőr főtörzszászlósoknak. Balogh Csaba elnök 
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Óvodai létszám alakulása 2013–2016 között 2016. május
 Mogyoró Bajcsy összesen
2013. május 92 136 228 fő
2014. május 99 125 224 fő
2015. május 100 128 225 fő
2016. május 101 127 228 fő

Tanulói létszám Balatonalmádi általános iskoláiba
 Györgyi Dénes Ált. Isk. Vörösberényi Ált. Isk.
 Évf. 2014/2015. 2015/2016. 2014/2015. 2015/2016.
 1. 46 28 22 35
 2. 46 48 34 24
 3. 55 48 25 034
 4. 26 56 33 23
 5. 51 28 26 35
 6. 37 48 31 24
 7. 40 34 22 30
 8. 24 40 31 22
 Össz. 325 330 224 227

0–20 év 1644 fő 
21–59 év 4885 fő
60–103 év 3070 fő
Összes nő: 4905 fő 51%
Összes férfi: 4694 fő 49 %

Évek óta készítem 
Balatonalmádi vá-
ros korfáját, melyben 
csak a Balatonalmádi-
ban állandó lakhellyel 
rendelkezők vannak 
regisztrálva. A táblá-
zat megmutatja, há-
nyan vagyunk 0-103 
évig korcsoportosan, 
külön-külön férfiak 
és hölgyek. Az összesí-
tésből kiderül, hogy a 
hölgyek vannak több-
ségben, ez megfelel 
az országos átlagnak. 
Amint az is, hogy az 
idősek aránya növek-
szik, köszönhetően a 
RATKO korszak kifu-
tásának. Ebből követ-
keztetni lehet, hogy 
az idősek sérelmére el-
követett bűncselekmények megnövekedhetnek, komoly feladatot 
adva a közbiztonságért felelősek részére. Itt is kérném az arra alkal-
masokat, jelentkezzenek a polgárőrségbe. Az, hogy városunkban 
ilyen jó a közbiztonság, az nagyon sok ember láthatatlan munká-
ján is múlik, de nem jelenti azt, hogy mindig így is marad, ha nem 
teszünk meg mindet ennek érdekében. Azt tapasztalom, hogy na-
gyon kicsi a közösségi munka iránti érdeklődés. 

A korfa diagramm csecsemőkkel, gyerekekkel kezdődik, és az 
idősökkel végződik.

Óvjuk, védjük őket. Erre kérek mindenkit, és ajánlom mindenki-
nek saját elemzésre az általam készítetteket.

Balogh Csaba  Közbiztonsági Alapítvány elnöke

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. május

Balatonalmádi korfa 2016 január 1. 
Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, meglehetősen nagy 

átmenő forgalommal bír, mely kiegészül a Budapest – Tapolca vasútvonal-
lal is. A város idegenforgalomból tartja fent magát. A nyári főszezonban a 
nyaralókkal együtt a lakosság létszáma eléri, vagy meghaladja a 30 000 főt.

Balatonalmádi lakosságának létszáma 2016. január 01.: 9599 fő
 életkor férfi nő összesen életkor férfi nő összesen
 0-1 34 40 74
 1. 52 36 88 51. 44 44 88
 2. 26 39 65 52. 62 55 117
 3. 55 29 84 53. 44 47 91
 4. 39 43 82 54. 47 68 115
 5. 32 39 71 55. 50 80 130
 6. 48 44 92 56. 45 74 119
 7. 44 42 86 57. 46 65 111
 8. 39 44 83 58. 77 72 149
 9. 44 42 86 59. 85 71 156
 10. 42 44 86 60. 58 85 143
 11. 50 36 86 61. 83 88 171
 12. 41 36 77 62. 87 87 174
 13. 42 38 80 63. 62 85 147
 14. 28 33 61 64. 53 95 148
 15. 48 37 85 65. 72 74 146
 16. 36 28 64 66. 73 75 148
 17. 32 36 68 67. 65 87 152
 18. 42 36 78 68. 54 89 143

 19. 34 33 67 69 63 70 133
 20. 43 36 79 70. 58 58 116
 21. 43 42 85 71. 71 77 148
 22. 43 51 94 72. 57 68 125
 23. 37 46 83 73. 56 82 138
 24. 51 46 97 74. 52 56 108
 25. 70 62 132 75. 51 47 98
 26. 59 44 103 76. 33 39 72
 27. 59 43 102 77. 46 50 96
 28. 79 46 125 78. 49 47 96
 29. 68 56 124 79. 28 34 62
 30. 58 73 131 80. 29 35 64
 31. 51 51 102 81. 20 29 49
 32. 60 68 128 82. 24 32 56
 33. 58 59 117 83. 15 25 40
 34. 68 61 129 84. 15 20 35
 35. 88 61 149 85. 13 23 36
 36. 86 85 171 86. 10 21 31
 37. 78 75 153 87. 10 18 28
 38. 71 77 148 88. 6 10 16
 39. 87 95 182 89. 7 11 18
 40. 75 90 165 90. 4 8 12
 41. 92 83 175 91. 0 9 9
 42. 74 75 149 92. 4 7 11
 43. 78 78 156 93. 2 6 8
 44. 81 63 144 94. 2 5 7
45. 68 54 122 95. 0 2 2
46. 73 52 125 96. 2 1 3
47 87 67 154 97. 0 1 1
48 53 63 116 98. 0 1 1
 49 57 63 120 99. 0 1 1
 50 58 49 107 100. 0 1 1

     101. 0 1 1
  2861 2669 5530   2236 4070 

Vízparti esküVő,
közvetlenül a Balaton partján 

a Nereus Park Hotelben!
Pénteki napokon 20% kedvezményt  

biztosítunk esküvői árainkból!
Balatonalmádi, Lóczy tér 3.

tel.: 06 88 594 444, e-mail: info@nereus.hu

A MESEMADÁR-MŰHELY 6. KÉZMŰVES TÁBORA
Szeretettel várunk idén nyáron 6. kézműves napközis táborunkba, ha szeretnél velünk egy 
kellemes hetet eltölteni, új kézműves technikákkal megismerkedni, kirándulni és játszani. 

Tábor helye: 
Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola, Mesemadár-műhely 

Tábor ideje: 
1. hét: 2016. június 20-24-ig (hétfőtől péntekig naponta 8-16 óráig)

2. hét: 2016. június 27-július 1-ig (hétfőtől péntekig naponta 8-16 óráig)

Kézműveskedés, szabadtéri játékok, egy egész napos kirándu-
lás Csodák Palotája (1. hét) - Tropicarium (2. hét) 

Jelentkezési határidő: 2016. június 15.Jelentkezési lap Szirbek 
Szilviánál igényelhető. További információ: +36-20/807-

5320 vagy szirbek.szilvia@gmail.com.

Menü 650 Ft
 előfizethető a kéttannyelvű 

Gimnázium Éttermében.

Balatonalmádi, rákóczi u. 39.
telefon: 06 20 48 77 160 

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
Nő Férfi
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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. 05. 21. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 05. 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

SzErSzÁMBOLT éS GéPKöLcSöNző
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4.

Folyamatosan bővülő készlettel várjuk.

Kötőelemek, segédanyagok,profi és barkács kézi  
szerszámok, kovácsoltvas elemek,vasalatok,  

sövényvágók, fűnyírók vásárolhatók.

Tégla és térkővágó,elektromos 
kéziszerszámok,gyeplazítók, ágaprítók, szőnyeg és 

kárpittisztító, parkettcsiszológép kölcsönözhető.

F i g y e l e m !  F i g y e l e m !
ÉVA CIPŐVILÁG-a új köntösben, a régi helyen • Melitta Fodrászat • 

Balatonalmádi, Baross g. u. 37. 
(zöldséges mellett), tel.: +36 20 9108 147

Veszprémben
(Budapest út 2., Kebab mellett)

új választékkal ÚJRA NyiT!
BŐrCIPŐk, tÁskÁk,  

hArIsnyÁk!
H.-P.: 9.30–17.30, Szo.: 9.30–13.00

Telefon: +36 30 971 2920
Facebook: Bőrcipőbolt Cipővilág

Nagyon sok szeretettel  
várok minden kedves  

régi és új vendégemet,  
márciusban megnyílt  
fodrászüzletemben! 

MeGnyItottunk!
sok szeretettel várom vásárlóimat!

Balatonalmádi, 
Baross g. út 47.

(Hattyú ABC 
épülete)
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Vajkai Aurél munkássága
Kolozsváron született 1903. május 14-én és Kas-

sán nevelkedett. Itt tett érettségi vizsgát, majd a bu-
dapesti tudományegyetem orvosi karán szerzett ok-
levelet 1927-ben. Rövid ideig az Angyalföldi El-
megyógyintézetben dolgozott. Figyelme a parasz-
ti kultúra felé fordult, kapcsolatba került a Buda-
pesti Néprajzi Múzeummal. 1937-től Veszprémben 
muzeológus, az 1939–1941-es években a Keszthe-
lyi Balatoni Múzeum igazgatója, 1941–1942–ben a 
Néprajzi Múzeum munkatársa. 1942 és 1945 kö-
zött a Magyarságtudományi Intézetben dolgozott, 
amelynek megbízásából végezte a szentgáli gyűjtést. 
1945-től 1949-ig a Néptudományi Intézet taná-
ra és közben 1946-tól 1948-ig a budapesti egyetem 
néprajz tanszékének helyettes tanára. Egyetemi ma-
gántanári fokozatot szerzett. 1949-ben Veszprém-
be költözött. Ez évtől 1955-ig a Veszprémi Bakonyi 
Múzeum igazgatója, majd nyugdíjazásáig, 1965-ig 
az intézmény tudományos osztályvezetője. 1959-
től a történettudományok és a néprajz kandidátu-
sa. 1950-től Balatonalmádiban élt, de szívesen idő-
zött felesége cserszegtomaji házában. 1987. novem-
ber 29-én hunyt el Budapesten, végakarata szerint a 
cserszegtomaji temetőben nyugszik, ahol 1996 óta 
utca viseli a nevét. 

Tudományos munkássága a néprajz szinte min-
den területére kiterjedt. Néprajzi tanulmányai, mo-
nográfiái mellett számtalan művészeti, honismereti, 
idegenforgalmi tárgyú cikket és közel nyolcszáz ze-
nekritikát publikált. Néprajzi munkásságát Győrffy 
István emlékéremmel, a népi orvoslás terén elért 
eredményeit pedig az Orvostörténeti Társaság Népi 
Orvoslás Szakosztálya örökös elnök cím adományo-
zásával ismerte el. Zenekritikáiért Péterfy Emlékpla-
kettet kapott.

Veszprém megye néprajzával ma sem foglalkozhat 
komolyan senki sem addig, amíg nem ismeri Vajkai 
Aurél „Néprajzkutatás Veszprém megyében” (1978) 
című tanulmányát. Ebben a komoly előtanulmány-
okon nyugvó munkában rövid történeti áttekintést 
követően ismertette a térséggel foglalkozó utazók, 
kutatók ide vonatkozó munkáinak, megállapításai-
nak lényegét, majd a néprajz részterületeit vette sor-
ra. Végül összefoglalta a térségre vonatkozó népraj-
zi jellemzőket, foglalkozott a velük kapcsolatos helyi 
vonatkozású kutatásokkal, feldolgozásokkal és min-
den részfejezet végén kimerítő bibliográfiát adott a 
témára vonatkozóan.

A város emléktáblával tisztelgett munkássága 
előtt.

Almádi  
Értéktár
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Vajkai Aurél dolgozószobája balatonalmádi lakásában

Vajkai Aurél íróasztalánál

Kutatásainak eredményeit könyv alakban is olvashatjuk
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Ady Endre: Május...

Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...
Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet...
Fél óra múlva - zuhog a zápor...
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