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BALATONALMÁDI TENISZ 
KLUB 1925 KE

Almádi történetének ismert sportvonatkozásai a 
XIX. század utolsó negyedére nyúlnak vissza. Külön-
böző sportágakat, illetve azok rendezvényeit ismer-
hetjük meg a korabeli újságok híradásaiból. Ezek a 
következők voltak: gömblövészet, atlétika, vízi spor-
tok, kerékpározás és végül a legjelentősebb a tenisz 
volt. Közülük ma leginkább a tenisz ismert, amely-
ről első ízben, egy 1896-ban írt levélben, valamint 
egy 1898. évi újsághírben találhatunk adatot.

Az almádi teniszsport nagyarányú fellendülésé-
re az 1930-as években került sor, amikor számtalan 
hazai és nemzetközi verseny megrendezési joga volt 
Almádié. Az évente rendezett különböző versenyek 
között a legrangosabb az 1937. július 16-18. kö-
zött lebonyolított „Közép-Európa teniszkupa” volt, 
amely – a korabeli tudósítások szerint – magyar ala-
pítású díjként, a Davis Kupa mellett a közép–euró-
pai államok legrangosabb erőpróbájának számított. 
Ez időben Balatonalmádit a „Balaton tenisz köz-
pontjaként” említették az újságokban.

A teniszpályák Almádiban: az 1900-ban megje-
lent Lóczy-féle térkép szerint, a buszpályaudvar és 
a szomszédos épületek helyén volt két pálya. Er-
ről 1905 körül képes levelezőlap is megjelent. Az 
1920-as évek második felében épült Pannónia Ott-
hon mellett, a mai városháza tér keleti sarkában is 
volt két pálya. Az 1928-ban kiadott Balatonalmá-
di térkép mindkét helyen T betűvel jelöli ezeket. Az 
1930-as évek elején kiépült teniszpályák az állomás-
sal szemben levő területen, megközelítően a maiak 
helyén voltak. Egy 1933. évi Almádit népszerűsí-
tő kiadvány hat „remek vörös salakos” pályát említ, 
ahol épület is állt a teniszezők rendelkezésére.

A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 Közhasznú 
Egyesület a város egyik neves, és egyben legrégeb-
bi sportegyesülete, amely megalakulása óta a város 
szívében, a Szent Erzsébet ligetben működik. Re-
mek sportolási és kikapcsolódási lehetőséget bizto-
sít az itt lakóknak és az ide látogatóknak. A játéko-
sok kiemelkedő teljesítménye öregbíti Balatonalmá-
di hírnevét.

A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925-ben alakult. 
Az 1930-as években már 10 db salakos teniszpálya 
szolgálta az ide látogatók igényeit.

Jelenleg 6 salakos teniszpályával rendelkezik a 
klub. A pályákat Balatonalmádi egyik legszebb 
pontján, a Szent Erzsébet ligetben találjuk. A ha-
gyományokat követve évente számos magas színvo-
nalú versenyt rendez a klub, ami nem csak a helyiek 
sportolási lehetőségeit szolgálja, hanem igen jelen-
tős sportturisztikai vonzerőt kölcsönöz a városnak. 
A klub csapatai és játékosai folyamatosan kiemelke-
dő eredményekkel zárják a bajnokságokat.

A napokban megnyílt 7. VasútARTjáró kiállítás anyagából

Almádi  Értéktár 2016
ÚjÚjÚj
ALMÁDI ÚJSÁG

július

A napokban megnyílt 7. VasútARTjáró kiállítás anyagából

Ott lenn, a víz alatt 
Egy másik, mélyebb ég:
S hogy kisimult a tükör:
Ezernyi csillag ég,
Ragyogj, ragyogj,
Te vízalatti ég!

(…)

Ragyogj, ragyogj,
Örökkön tiszta kép
E lélek vízalatti, mély egén.
Én már tudom: Csak azt nem 
vesztem el,
Amiről sose mondhatom: enyém.
Ragyogj, ragyogj,
Éjféli Csillag, lelkem mély egén.

                     Reményik Sándor
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Prokop-Maczky Gizella: Víz alatt (részlet)
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Ki mit tud Almádiról? 

A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet Almádi-
ról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 

1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 

A helyes válaszokat 2016. augusztus 25-ig a Pannónia Könyvtár-
ban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2016. szeptember 9-én, pénte-
ken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalko-
zásán tartjuk. 

A 4. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1800-as évek utolsó harmadában 

épült az úgynevezett Gruber ház. Az egykori Balogh villa a 
mai Móra Ferenc úton.  

2. A felvétel 1920-ban készült. 
3. Az épület az eredeti architektúráját kissé megváltoztatva lát-

ható. Az épület homlokzatát illetően.

Kérdésünkre helyes megfejtés nem érkezett. 

HELYESBÍTÉS
Az előző számunkban történt téves közlésért elnézést kérünk. 
A 3. forduló helyes megfejtése: 

1. A kérdéses épületet Dr. Bencsák Ferenc, veszprémi állator-
vos építette az 1890-es években.  

2. A felvétel 1916-ban készült. Az épület ma a Bajcsy-Zs. u. 31. 
sz. alatt látható. 

3. Az épület az eredeti architektúráját a fő homlokzaton meg-
őrizve ma is látható. 

A helyes megfejtést Rajnai Kálmánné közölte. Gratulálunk a Hon-
ismereti és Városszépítő Kör nevében. 

Kovács István elnök 

KrónikaKrónika 2016. júliusÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

IN MEMORIAM ZSÓFIA….
Eltűnt az Almádi város térképéről egy intézmény, nevezetesen a 

Zsófia Gyermekszanatórium épületei. Az 1911-ben megnyílt, lénye-
gében használatának végéig, gyermekek számára jelentett ilyen funk-
ciót. Hazánkban az első, gyermekek számára alapított szanatórium 
volt a Balaton partján. A háborús éveket leszámítva, rövid ideig tá-
bori kórház volt, államosításáig gyermekintézményként működött. 
Bezárása előtti időszakban nevelőotthon volt, ezen a néven ismeretes 
ma is. Közel 100 évesek voltak az épületek, amikor bontásuk meg-
kezdődött. A mellékelt képes levelezőlapok némi nosztalgiázásra ad-
nak alapot.                                                                                    SF

1911-ben nyílott meg a Gyermekszanatórium Korabeli főhomlokzat a Balaton felől

Az Óvári út felőli bejárat

A déli bejárat – a mai 71-es út felé – nagy kerttel Az épület 1925 körüli arculata

A szanatórium saját strandja az öltöző épületével Üdülő gyerekek a szanatórium udvarán 1940 nyarán
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság 2015 májusában információs rovatot indí-
tott Önöknek. Reméljük, az eltelt időszak alatt meg tudtunk felel-
ni célunknak, vagyis pontosan, hitelesen tudósítottuk olvasóinkat 
és nyaralóinkat az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevé-
kenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról.

Oldalainkon ezután is Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatokról írunk an-
nak reményében, hogy a városrészekben élők, pihenők és nyara-
lótulajdonosok 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, to-
vábbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 
postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 
1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljut-
tatni.).

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

A városháza hírei

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

deletét. A jelenlegi költségvetési rendelet módosítása többek között tar-
talmazza a 2015. évi maradvány felosztását, az állami támogatások vál-
tozásait, a képviselő-testület előző döntéseinek (2016. május 31-ig) 
rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint, illetve a pályáza-
tokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

Tájékoztatót tartott a balatonalmádi rendőrkapitány helyettese. A 
kapitányság felkészült a nyári idegenforgalmi szezonra. A megfelelő 
rendőri létszám biztosításához készenléti rendőrök is szolgálatot fog-
nak teljesíteni városunkban, emellett pedig rendőrtiszti főiskolai hall-
gatók is segítik a munkát. Fokozott figyelmet fordítanak a nyáron a 
kisebb szórakozóhelyek ellenőrzésére éjszakánként, és az ún. „utazó 
bűnözők” ellen is megpróbálnak hatékonyan fellépni. Ez utóbbi érde-
kében felvették a kapcsolatot a környékbeli kapitányságokkal.

A hulladékról szóló törvény 2015. évben több alkalommal és több 
hatályba lépési ütemezéssel módosult, amely oknál fogva szükségessé 
vált a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási igénybevételének rendjé-
ről szóló helyi rendelet felülvizsgálata.

Szintén jogszabályi kötelezettségnek eleget téve vizsgálta felül a 
képviselő-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi kör-
zetek megállapításáról szóló rendeletet. A rendelet hatályon kívül 
helyezésére, új rendelet megalkotására került sor, melyben rögzítet-
ték, hogy városunkban jelenleg négy felnőtt háziorvosi praxis, ket-
tő házi gyermekorvosi praxis, és kettő vegyes alapellátási fogorvo-
si praxis működik. A körzetekhez tartozó közterületek lehatárolá-
sa nem módosult. 

Az önkormányzat 50 ezer Ft-tal támogatta a Medicopter Alapít-
ványt, melynek célja az egész országra kiterjedően elősegíteni a ha-
tékonyabb légi mentést, és biztosítani a szükséges anyagi, tárgyi és 
személyi feltételeket. Az alapítvány a légi mentőszolgálat szállítóesz-

– Mióta dolgozol köztisztviselőként, és mióta itt, az almádi hivatalban? 
Mindig is erre a pályára készültél?

Népművelő és magyar szakos tanárként szereztem diplomát a 
Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Népművelőként kezdtem 
a pályámat, Almádiban ill. Vörösberényben dolgoztam közel egy 
évig, majd tíz éven át Kővágóörsön és a Káli-medencében. 1988-
ban jöttem vissza Almádiba, az akkori Nagyközségi Közös Tanács 
hivatalában ajánlottak állást. Azóta dolgozom itt, átélve a 28 év 
minden szervezetet érintő változását. Időközben – az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán a népművelés kiegészítő diploma megszerzé-
se után – elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem Államigazgatási Karán az igazgatásszervező sza-
kot. 2002 óta vagyok aljegyző. Szakterületeim a hivatalban a köz-
nevelési, oktatási - és kulturális igazgatás, a ’90-es évek végétől az 
egészségügyi alapellátás, a kistérségi önkormányzati társulásokkal 
kapcsolatos teendők ellátása, valamint a választások, népszavazások 
lebonyolításában való részvétel. 

− Melyik az a legszebb pillanat, melyre a legszívesebben emlékszel vissza 
a munkáddal kapcsolatban.

Nehéz lenne megmondani. A köztisztviselők – folyamatosan vál-
tozó jogszabályi környezet keretei között – döntés-előkészítő és vég-
rehajtó munkát végeznek a képviselő-testület vagy a jegyző számá-
ra. A döntéseket a mindenkori képviselő-testület hozza. Nagy egyé-
ni teljesítményekre nincs is mód. A köztisztviselő eredményessé-
ge – különösen önkormányzati területen – attól függ, hogy szak-

Pályázat az óvoda konyhájának  
felújítására

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-ban ismét meghirdette az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására vonatkozó pályá-
zati felhívását, melynek keretében lehetőség nyílik az óvodai gyermek 
és szociális étkeztetést szolgáló konyha fejlesztésére. 

A Bajcsy-Zsilinszky út 29. szám alatti épületben működő főző-
konyha felújítására Önkormányzatunk 2015-ben már nyújtott be 
pályázatot, de forráshiány miatt nem részesült támogatásban. Az Al-
mádi Magocskák óvoda konyhája 1978-tól üzemel, a működtetése 
alatt jelentősebb felújítás nem történt, csak a szükséges karbantartási, 
javítási munkálatokat végezték el. A külső-belső nyílászárók, burko-
latok, gépészeti és elektromos hálózatok erőteljesen amortizálódtak. 
A konyhai gépek, eszközök többsége egyidős az épülettel, korszerűt-
lenek, nagy energiafogyasztásúak. Az építés óta eltelt 38 év, valamint 
a változó jogszabályi előírások miatt a konyha átalakítása szükséges 
mind építészeti, mind eszköz tekintetében. A pályázati kiírás feltét-
eleinek megfelelően új javaslatot dolgoztunk ki a Bajcsy-Zsilinszky út 
29. szám alatti óvodaépületben elhelyezkedő 300 adagos főzőkonyha 
fejlesztésére.  A tervezett új Mogyoró utcai óvoda csak melegítő kony-
hával fog rendelkezni, ezért hosszú távon is meg kell oldani a főző-
konyha működtetésének feltételeit.

A felújítási feladatok szakszerű felmérésére és költségbecslések ké-
szítésére építész, konyhatechnológus, gépész, elektromos szakembere-
ket kértünk fel, akik a terület szakmai vezetőinek bevonásával részle-
tesen felmérték a konyha felújítási feladatait. Az előzetes műszaki ter-
vek alapján új alaprajzi elrendezés szerint épülne át a konyha, kicse-
rélnénk a külső-belső nyílászárókat, a felületek új burkolatot kapná-
nak, teljesen megújulna a gépészeti és elektromos rendszer. A konyha 
méretéhez és elrendezéséhez igazodva új gáz- és elektromos üzemű fő-
ző-sütő berendezések, mosogatók, asztalok, hűtők, univerzális kony-
hai gépek kerülnének beszerzésre.

A teljes bekerülési költség megközelíti a 49 millió forintot, mely-
hez a pályázat keretében igényelhető maximális 40 millió forint tá-
mogatás igénylése mellett közel 9 millió forint saját forrást biztosított 
a képviselő-testület.

A beérkezett pályázatokról 2016. szeptember 15-ig hoz döntést a 
Tárcaközi Bíráló Bizottság, eredményes pályázás esetén 2017 nyarán 
újulhat meg az óvodai főzőkonyha.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a pályázat összeállításában köz-
reműködő konyhatechnológus, építész, gépész és elektromos terve-
zők segítségét, akik önzetlenül, díjazás nélkül készítették el a költség-
becsléseket, előzetes terveket.

mai ismereteiből, személyes habitusából mennyit tud hozzátenni a 
hivatali-önkormányzati-intézményi együttműködésben létrehozott kö-
zös eredményhez. Szívesen emlékszem a zeneiskola alapítására, az új 
vörösberényi iskola átadására, a Pannónia működésének megkezdésé-
re, ezek létrejöttében aktívan közreműködtem. Fontos volt számomra 
a Régi Zene Koncertsorozat: 18 éven át megközelítőleg száz koncertet 
szerveztünk Horváth Anikó csembalóművésszel. Örömmel emlékszem 
a Szent Jobb almádi fogadására, ahol a szervezés részese lehettem. Ün-
nep volt számomra az Egészségház átadása is. 

− Mit jelent számodra a mostani elismerés? 
Örülök az elismerésnek. Legnagyobb jelentősége számomra abban 

van, hogy kollégáim titkos szavazatával esett rám a választás, bár biz-
tosan több kollégám is megérdemelte volna. Azt jelenti, hogy hivata-
li kollégáim látják és elismerik tevékenységemet, s készek velem együtt-
működni. 

Beszélgetés Kovács Piroska Rózsával, 
a 2016-os év köztisztviselőjével

közeinek elegendő és megfelelő műszerekkel való felszereléséhez kért 
anyagi támogatást. 

A képviselő-testület Bálint Sándor alpolgármester saját kérésére 
visszavonta a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottságban betöltött 
tagi megbízatását elfoglaltságának megnövekedése miatt. Új tagnak 
Czuczor Sándor nyugdíjas gimnáziumi igazgatót választották meg, 
aki nyugdíjba vonulása után is aktív résztvevője a város közéletének, 
jelentős mértékű és színvonalú társadalmi és kulturális tevékenységgel 
járul hozzá Balatonalmádi értékeinek megismertetéséhez.

Dr. Kerényi László, városunk nyugalmazott polgármestere helyi 
gazdaságfejlesztésre vonatkozó javaslatával kereste meg a képviselő-
testületet, melyben kéri, vizsgálja meg az önkormányzat milyen mó-
don tudna együttműködni a helyi vállalkozókkal. A képviselő-testü-
let határozatban döntött arról, hogy a 2017. évi költségvetési kon-
cepció összeállítása során megvizsgálja a helyi vállalkozások támoga-
tási programjának pénzügyi lehetőségét. A támogatási célokat az ön-
kormányzatnak rendeletben szükséges szabályoznia, melynek megal-
kotása a pénzügyi fedezet ismeretében lehetséges.

„Nyári diákmunka” program keretében lehetősége nyílik a diákok-
nak július-augusztus között az önkormányzat intézményeiben mun-
kát vállalni. A Városgondnokság 8 főt, a Pannónia Kulturális Köz-
pont 3 főt, míg az Almádi Magocskák Óvoda 2 főt tud alkalmazni 
ezen időszak alatt.

Döntött továbbá a képviselő-testület a Wesselényi strandon lévő 
üzlethelyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint 
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérleti ügyével kap-
csolatban is.

Almádi köztisztviselők köszöntése
Minden július 1-jén a Közszolgálati Tisztviselők Napját ünne-

peljük. A közt szolgálni nem egyszerűen egy állás, hanem hivatás, 
évekre, évtizedekre szóló elköteleződés. Ezt tudják is a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, hiszen nap, mint 
nap megélik ezt munkájuk során. A jeles alkalomból Dr. Hoffmann 
Gyöngyivel, Balatonalmádi város jegyzőjével beszélgettünk.  

– Jegyző asszony, hogy telnek a mindennapok az almádi hivatalban? 
– Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl itt a hivatalban, kollégá-

im rengeteget dolgoztak az elmúlt fél évben. A korábbi esztendők-
ben erre nem volt példa, hiszen idén eddig több mint 12 pályázatot 
készítettünk elő és adtunk be. Ezek mind nagy pályázatok, részben 
hazai, részben uniós kiírások alapján készültek el. 

– Mely területekre nyújtottak be támogatási kérelmet? 
– Többek között új óvoda építését és a gimnázium kollégiumának 

energetikai korszerűsítését szeretnénk megvalósítani. Egyik legfon-
tosabb pályázatunk turisztikai fejlesztéseket céloz meg, vízi csúszdát, 
úszó színpadot, homokospályát szeretnénk kialakítani. A kerékpárút 
fejlesztése mellett az óvoda főzőkonyháját is szeretnénk felújítani, va-
lamint környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a Séd pa-
tak vízrendezésére is adtunk be pályázatot. A folyamatban lévő és már 
elkészült beruházásokról rendszeresen beszámoltunk városunk lakó-
inak, itt, az Új Almádi Újság hasábjain. Buszvárót építettünk, kiala-
kítottuk a Templom teret, rendbe tettük az Óvári kilátó környezetét, 
járdákat építettünk, játszótereket bővítettünk és utakat újítottunk fel. 
A sok feladat mellett számtalan nehézség is akadályozta munkánkat. 
Az építésügyi hatóságon a jövőbeni hovatartozás bizonytalansága mi-
att folyamatos létszámhiánnyal küzdenek. Immár a 9. álláspályázatot 
hirdetjük meg, de még mindig nem sikerült munkatársakat találni 
három státuszra. Külön köszönet illeti tehát az építésügyön dolgozó-
kat, hiszen a nagy ügyfélforgalom mellett is, sok-sok túlórával helyt-
álltak és teljesítették a kitűzött célokat. 

– Hatalmas munka volt mindez … 
– Igen, hatalmas munka, amely a hivatal dolgozóinak odaadó és 

lelkes munkája nélkül nem sikerülhetett volna. Tisztelet és megbe-
csülés illeti meg valamennyi kollégámat, akik kitartó és áldozatos 
munkával, a nehéz időkben is helyt álltak és keményen dolgoztak 
az almádi emberekért.  

– Van-e lehetőség a dolgozók jutalmazására? 
– A Hivatal céljainak eredményes megvalósításában részt vevő 

köztisztviselő kimagasló tevékenységének elismerésére az „ÉV 
KÖZTISZTVISELŐJE” elnevezéssel kitüntetés adományozható, 
melyet idén át is adtunk. Minden osztály jelölt a díjra 1 főt, majd 
a kollégák titkos szavazással döntötték el, hogy ki kapja idén ezt 
az elismerést. A döntés egyértelmű volt a munkatársak részéről, a 
2016-os év köztisztviselője Kovács Piroska Rózsa aljegyző asszony 
lett. Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!                                JVE

Kovács Piroska Rózsát választották az Év Köztisztviselőjének
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság 2015 májusában információs rovatot indí-
tott Önöknek. Reméljük, az eltelt időszak alatt meg tudtunk felel-
ni célunknak, vagyis pontosan, hitelesen tudósítottuk olvasóinkat 
és nyaralóinkat az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevé-
kenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról.

Oldalainkon ezután is Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatokról írunk an-
nak reményében, hogy a városrészekben élők, pihenők és nyara-
lótulajdonosok 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, to-
vábbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 
postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 
1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljut-
tatni.).

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

A városháza hírei

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

deletét. A jelenlegi költségvetési rendelet módosítása többek között tar-
talmazza a 2015. évi maradvány felosztását, az állami támogatások vál-
tozásait, a képviselő-testület előző döntéseinek (2016. május 31-ig) 
rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint, illetve a pályáza-
tokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

Tájékoztatót tartott a balatonalmádi rendőrkapitány helyettese. A 
kapitányság felkészült a nyári idegenforgalmi szezonra. A megfelelő 
rendőri létszám biztosításához készenléti rendőrök is szolgálatot fog-
nak teljesíteni városunkban, emellett pedig rendőrtiszti főiskolai hall-
gatók is segítik a munkát. Fokozott figyelmet fordítanak a nyáron a 
kisebb szórakozóhelyek ellenőrzésére éjszakánként, és az ún. „utazó 
bűnözők” ellen is megpróbálnak hatékonyan fellépni. Ez utóbbi érde-
kében felvették a kapcsolatot a környékbeli kapitányságokkal.

A hulladékról szóló törvény 2015. évben több alkalommal és több 
hatályba lépési ütemezéssel módosult, amely oknál fogva szükségessé 
vált a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási igénybevételének rendjé-
ről szóló helyi rendelet felülvizsgálata.

Szintén jogszabályi kötelezettségnek eleget téve vizsgálta felül a 
képviselő-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi kör-
zetek megállapításáról szóló rendeletet. A rendelet hatályon kívül 
helyezésére, új rendelet megalkotására került sor, melyben rögzítet-
ték, hogy városunkban jelenleg négy felnőtt háziorvosi praxis, ket-
tő házi gyermekorvosi praxis, és kettő vegyes alapellátási fogorvo-
si praxis működik. A körzetekhez tartozó közterületek lehatárolá-
sa nem módosult. 

Az önkormányzat 50 ezer Ft-tal támogatta a Medicopter Alapít-
ványt, melynek célja az egész országra kiterjedően elősegíteni a ha-
tékonyabb légi mentést, és biztosítani a szükséges anyagi, tárgyi és 
személyi feltételeket. Az alapítvány a légi mentőszolgálat szállítóesz-

– Mióta dolgozol köztisztviselőként, és mióta itt, az almádi hivatalban? 
Mindig is erre a pályára készültél?

Népművelő és magyar szakos tanárként szereztem diplomát a 
Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Népművelőként kezdtem 
a pályámat, Almádiban ill. Vörösberényben dolgoztam közel egy 
évig, majd tíz éven át Kővágóörsön és a Káli-medencében. 1988-
ban jöttem vissza Almádiba, az akkori Nagyközségi Közös Tanács 
hivatalában ajánlottak állást. Azóta dolgozom itt, átélve a 28 év 
minden szervezetet érintő változását. Időközben – az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán a népművelés kiegészítő diploma megszerzé-
se után – elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem Államigazgatási Karán az igazgatásszervező sza-
kot. 2002 óta vagyok aljegyző. Szakterületeim a hivatalban a köz-
nevelési, oktatási - és kulturális igazgatás, a ’90-es évek végétől az 
egészségügyi alapellátás, a kistérségi önkormányzati társulásokkal 
kapcsolatos teendők ellátása, valamint a választások, népszavazások 
lebonyolításában való részvétel. 

− Melyik az a legszebb pillanat, melyre a legszívesebben emlékszel vissza 
a munkáddal kapcsolatban.

Nehéz lenne megmondani. A köztisztviselők – folyamatosan vál-
tozó jogszabályi környezet keretei között – döntés-előkészítő és vég-
rehajtó munkát végeznek a képviselő-testület vagy a jegyző számá-
ra. A döntéseket a mindenkori képviselő-testület hozza. Nagy egyé-
ni teljesítményekre nincs is mód. A köztisztviselő eredményessé-
ge – különösen önkormányzati területen – attól függ, hogy szak-

Pályázat az óvoda konyhájának  
felújítására

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-ban ismét meghirdette az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására vonatkozó pályá-
zati felhívását, melynek keretében lehetőség nyílik az óvodai gyermek 
és szociális étkeztetést szolgáló konyha fejlesztésére. 

A Bajcsy-Zsilinszky út 29. szám alatti épületben működő főző-
konyha felújítására Önkormányzatunk 2015-ben már nyújtott be 
pályázatot, de forráshiány miatt nem részesült támogatásban. Az Al-
mádi Magocskák óvoda konyhája 1978-tól üzemel, a működtetése 
alatt jelentősebb felújítás nem történt, csak a szükséges karbantartási, 
javítási munkálatokat végezték el. A külső-belső nyílászárók, burko-
latok, gépészeti és elektromos hálózatok erőteljesen amortizálódtak. 
A konyhai gépek, eszközök többsége egyidős az épülettel, korszerűt-
lenek, nagy energiafogyasztásúak. Az építés óta eltelt 38 év, valamint 
a változó jogszabályi előírások miatt a konyha átalakítása szükséges 
mind építészeti, mind eszköz tekintetében. A pályázati kiírás feltét-
eleinek megfelelően új javaslatot dolgoztunk ki a Bajcsy-Zsilinszky út 
29. szám alatti óvodaépületben elhelyezkedő 300 adagos főzőkonyha 
fejlesztésére.  A tervezett új Mogyoró utcai óvoda csak melegítő kony-
hával fog rendelkezni, ezért hosszú távon is meg kell oldani a főző-
konyha működtetésének feltételeit.

A felújítási feladatok szakszerű felmérésére és költségbecslések ké-
szítésére építész, konyhatechnológus, gépész, elektromos szakembere-
ket kértünk fel, akik a terület szakmai vezetőinek bevonásával részle-
tesen felmérték a konyha felújítási feladatait. Az előzetes műszaki ter-
vek alapján új alaprajzi elrendezés szerint épülne át a konyha, kicse-
rélnénk a külső-belső nyílászárókat, a felületek új burkolatot kapná-
nak, teljesen megújulna a gépészeti és elektromos rendszer. A konyha 
méretéhez és elrendezéséhez igazodva új gáz- és elektromos üzemű fő-
ző-sütő berendezések, mosogatók, asztalok, hűtők, univerzális kony-
hai gépek kerülnének beszerzésre.

A teljes bekerülési költség megközelíti a 49 millió forintot, mely-
hez a pályázat keretében igényelhető maximális 40 millió forint tá-
mogatás igénylése mellett közel 9 millió forint saját forrást biztosított 
a képviselő-testület.

A beérkezett pályázatokról 2016. szeptember 15-ig hoz döntést a 
Tárcaközi Bíráló Bizottság, eredményes pályázás esetén 2017 nyarán 
újulhat meg az óvodai főzőkonyha.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a pályázat összeállításában köz-
reműködő konyhatechnológus, építész, gépész és elektromos terve-
zők segítségét, akik önzetlenül, díjazás nélkül készítették el a költség-
becsléseket, előzetes terveket.

mai ismereteiből, személyes habitusából mennyit tud hozzátenni a 
hivatali-önkormányzati-intézményi együttműködésben létrehozott kö-
zös eredményhez. Szívesen emlékszem a zeneiskola alapítására, az új 
vörösberényi iskola átadására, a Pannónia működésének megkezdésé-
re, ezek létrejöttében aktívan közreműködtem. Fontos volt számomra 
a Régi Zene Koncertsorozat: 18 éven át megközelítőleg száz koncertet 
szerveztünk Horváth Anikó csembalóművésszel. Örömmel emlékszem 
a Szent Jobb almádi fogadására, ahol a szervezés részese lehettem. Ün-
nep volt számomra az Egészségház átadása is. 

− Mit jelent számodra a mostani elismerés? 
Örülök az elismerésnek. Legnagyobb jelentősége számomra abban 

van, hogy kollégáim titkos szavazatával esett rám a választás, bár biz-
tosan több kollégám is megérdemelte volna. Azt jelenti, hogy hivata-
li kollégáim látják és elismerik tevékenységemet, s készek velem együtt-
működni. 

Beszélgetés Kovács Piroska Rózsával, 
a 2016-os év köztisztviselőjével

közeinek elegendő és megfelelő műszerekkel való felszereléséhez kért 
anyagi támogatást. 

A képviselő-testület Bálint Sándor alpolgármester saját kérésére 
visszavonta a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottságban betöltött 
tagi megbízatását elfoglaltságának megnövekedése miatt. Új tagnak 
Czuczor Sándor nyugdíjas gimnáziumi igazgatót választották meg, 
aki nyugdíjba vonulása után is aktív résztvevője a város közéletének, 
jelentős mértékű és színvonalú társadalmi és kulturális tevékenységgel 
járul hozzá Balatonalmádi értékeinek megismertetéséhez.

Dr. Kerényi László, városunk nyugalmazott polgármestere helyi 
gazdaságfejlesztésre vonatkozó javaslatával kereste meg a képviselő-
testületet, melyben kéri, vizsgálja meg az önkormányzat milyen mó-
don tudna együttműködni a helyi vállalkozókkal. A képviselő-testü-
let határozatban döntött arról, hogy a 2017. évi költségvetési kon-
cepció összeállítása során megvizsgálja a helyi vállalkozások támoga-
tási programjának pénzügyi lehetőségét. A támogatási célokat az ön-
kormányzatnak rendeletben szükséges szabályoznia, melynek megal-
kotása a pénzügyi fedezet ismeretében lehetséges.

„Nyári diákmunka” program keretében lehetősége nyílik a diákok-
nak július-augusztus között az önkormányzat intézményeiben mun-
kát vállalni. A Városgondnokság 8 főt, a Pannónia Kulturális Köz-
pont 3 főt, míg az Almádi Magocskák Óvoda 2 főt tud alkalmazni 
ezen időszak alatt.

Döntött továbbá a képviselő-testület a Wesselényi strandon lévő 
üzlethelyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint 
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérleti ügyével kap-
csolatban is.

Almádi köztisztviselők köszöntése
Minden július 1-jén a Közszolgálati Tisztviselők Napját ünne-

peljük. A közt szolgálni nem egyszerűen egy állás, hanem hivatás, 
évekre, évtizedekre szóló elköteleződés. Ezt tudják is a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, hiszen nap, mint 
nap megélik ezt munkájuk során. A jeles alkalomból Dr. Hoffmann 
Gyöngyivel, Balatonalmádi város jegyzőjével beszélgettünk.  

– Jegyző asszony, hogy telnek a mindennapok az almádi hivatalban? 
– Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl itt a hivatalban, kollégá-

im rengeteget dolgoztak az elmúlt fél évben. A korábbi esztendők-
ben erre nem volt példa, hiszen idén eddig több mint 12 pályázatot 
készítettünk elő és adtunk be. Ezek mind nagy pályázatok, részben 
hazai, részben uniós kiírások alapján készültek el. 

– Mely területekre nyújtottak be támogatási kérelmet? 
– Többek között új óvoda építését és a gimnázium kollégiumának 

energetikai korszerűsítését szeretnénk megvalósítani. Egyik legfon-
tosabb pályázatunk turisztikai fejlesztéseket céloz meg, vízi csúszdát, 
úszó színpadot, homokospályát szeretnénk kialakítani. A kerékpárút 
fejlesztése mellett az óvoda főzőkonyháját is szeretnénk felújítani, va-
lamint környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a Séd pa-
tak vízrendezésére is adtunk be pályázatot. A folyamatban lévő és már 
elkészült beruházásokról rendszeresen beszámoltunk városunk lakó-
inak, itt, az Új Almádi Újság hasábjain. Buszvárót építettünk, kiala-
kítottuk a Templom teret, rendbe tettük az Óvári kilátó környezetét, 
járdákat építettünk, játszótereket bővítettünk és utakat újítottunk fel. 
A sok feladat mellett számtalan nehézség is akadályozta munkánkat. 
Az építésügyi hatóságon a jövőbeni hovatartozás bizonytalansága mi-
att folyamatos létszámhiánnyal küzdenek. Immár a 9. álláspályázatot 
hirdetjük meg, de még mindig nem sikerült munkatársakat találni 
három státuszra. Külön köszönet illeti tehát az építésügyön dolgozó-
kat, hiszen a nagy ügyfélforgalom mellett is, sok-sok túlórával helyt-
álltak és teljesítették a kitűzött célokat. 

– Hatalmas munka volt mindez … 
– Igen, hatalmas munka, amely a hivatal dolgozóinak odaadó és 

lelkes munkája nélkül nem sikerülhetett volna. Tisztelet és megbe-
csülés illeti meg valamennyi kollégámat, akik kitartó és áldozatos 
munkával, a nehéz időkben is helyt álltak és keményen dolgoztak 
az almádi emberekért.  

– Van-e lehetőség a dolgozók jutalmazására? 
– A Hivatal céljainak eredményes megvalósításában részt vevő 

köztisztviselő kimagasló tevékenységének elismerésére az „ÉV 
KÖZTISZTVISELŐJE” elnevezéssel kitüntetés adományozható, 
melyet idén át is adtunk. Minden osztály jelölt a díjra 1 főt, majd 
a kollégák titkos szavazással döntötték el, hogy ki kapja idén ezt 
az elismerést. A döntés egyértelmű volt a munkatársak részéről, a 
2016-os év köztisztviselője Kovács Piroska Rózsa aljegyző asszony 
lett. Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!                                JVE

Kovács Piroska Rózsát választották az Év Köztisztviselőjének
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KrónikaVárosháza hírei
A bolhapiac közösségformáló erő is 

Július 31-én 6-12 óráig ismét várjuk a használt cikkeket kínálókat-ke-
resőket a Baross Gábor úti piac területére. Itt nemcsak a régi dolgok adás-
vételére számíthatnak, hanem arra is, hogy egy-két kellemes órát eltölt-
hetnek nézelődéssel, beszélgetéssel.  A kötetlen csevegés minden piacnak 
minden időben különleges hangulatot adott, és ez a tulajdonsága máig 
megmaradt. Itt olyan ismerősökkel is össze lehet futni, akik társaságát 
már régóta hiányolták.  Vannak, akiket kifejezetten ez a cél vezérel, hogy 
meglátogassák a rendezvényt. Előfordul, hogy olyan a hangulatuk, ahogy 
a régi sor idézi: „előfordul hébe-hóba, hogy magammal sem állok szóba”. 
Ha viszont kijönnek hozzánk, reméljük, ez az érzés a helyszínen megvál-
tozik, a környezet színessége, változatossága miatt vidámabbak lesznek, 
aztán másokkal is szívesen szóba állnak. Tudjuk, hogy közösségformáló 
erőkre napjainkban mindenütt nagy szükség van. Reméljük, ezt az „aján-
dékot” is megkapják a bolhapiactól a fent megadott helyszínen és időben!

Győri Miklósné

FELHÍVÁS 
Ismételten tájékoztatjuk a Lakosságot, 

hogy Balatonalmádi városban – külön jog-
szabály szerint nyilvántartásba vett – köz-
területi térfigyelő rendszerek működnek.

A térfigyelő rendszer összesen jelenleg 12 db fix kamerából, valamint 
3 db mobil kamerából áll. Az elhelyezésükre kijelölt területekről kü-
lön hirdetmény folyamatosan megtekinthető a www.balatonalmadi.hu 
honlapon, illetve a megfigyelt közterületen is tájékoztató táblákat he-
lyeztünk ki. A képfelvevők működtetésének célja a közbiztonság nö-
velése, a közterület általános rendjének (köztisztaság stb.) biztosítása, a 
térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a 
rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városba láto-
gatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

Felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken való hul-
ladék elhelyezésének szabályaira. A hulladékot (kizárólag papírt, üveget, 
műanyag palackot) csak szelektíven és kizárólag a konténerekbe lehet el-
helyezni. Aki a konténerek mellé – azaz nem az arra kijelölt helyre – helyez 
el hulladékot, szabálysértést követ el, ellene szabálysértési eljárást kezdemé-
nyezünk. 2016 júniusában a feljelentések száma meghaladta az ötvenet.

Felhívjuk a lakosság figyelmét a Balkom Kft.-nél igénybe vehető, 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (papír-, műanyag-, fémcsoma-
golási hulladék) zárt, szabvány edényzetben (egyszeri díj: 450,- Ft) vagy 
emblémázott szabvány zsákkal, házhoz menő zöld hulladékgyűjtés, és 
a házhoz menő lomtalanítás lehetőségeire is. Ezzel kapcsolatos részletes 
tájékoztatás érdekében keressék fel a Balkom Kft. ügyfélszolgálatát vagy 
honlapját (www.balkom.hu).

Késnek a csekkek a szemétszállításról 
Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás át-

szervezése. Legfontosabb lépésként meghatározták az állami közfelada-
tokat, és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a te-
vékenységek megszervezésében. Megalapították a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV Zrt.), melynek fel-
adata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a közszolgáltatási dí-
jak beszedése és a kintlévőségek kezelése is. 

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása 
alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az in-
gatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények számára. A díj 
számlázására kizárólag az NHKV Zrt.-nak van jogosultsága.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(BALKOM Kft.) partnerei, akik eddig havonta fizették a díjat, már ed-
dig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem kaptak 
számlát. Sajnos a számlázásra jogosult szervezet informatikai fejlesztése 
csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a számlákat nem küldik ki.

A BALKOM Kft. az NHKV Zrt. számára előírt adatszolgáltatási köte-
lezettségének eleget téve azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága 
a megszokott rendben mielőbb folytatódhasson, és hogy a havi számlák 
a továbbiakban ne késsenek, megelőzve ezzel azok további torlódását és a 
közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.

Az év második felében számítani kell a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási számlák eddig elmaradt részének megérkezésére. A számlával együtt 
az NHKV Zrt. ad majd tájékoztatást a további teendőkkel kapcsolatban.

Zana András - osztályvezető-főmérnök

Egy nap az állatokért 
104 éves az a szentkirályszabadjai idős hölgy, akinek a készpénzfel-

ajánlásából 1993-ban létrehozták az Alapítvány a beteg állatokért elne-
vezésű szervezetet. Az akkori tagok – orvosok és ügyvédek – mára szin-
tén megöregedtek, és az Alapítvány vezetését a fiatal almádi doktornők-
re – Dr. Szabó Eszterre és Dr. Dani Katalinra – bízták. A kuratórim tag-
ja még dr. Tretter Olga és dr. Szathmáry László.

Alapvetően a Balatonalmádiban és környékén élő gazdátlan állatok 
segítése a cél, de ott, ahol van gazdája az állatnak, viszont nincs pénz a 
gyógykezelésre, ott is segítséget tudnak nyújtani. Tipikus felhasználása 
az alapítványi vagyonnak még a kóbor állatok ivartalanítása is. 

Régebben az alaptőke kamataiból tudták finanszírozni a kezeléseket. 
Mára betéti kamatokról nem beszélhetünk, ezért a fiatal doktornők gon-
doltak egy nagyot, és más módon próbálták meg az Alapítvány tőkéjét 
gyarapítani. Eszter szabadidejében szívesen készít süteményeket, így fel-
merült a jótékonysági süteményvásár gondolata, és a doktornők június 
elején az EbÁrvaház segítségével „Egy nap az állatokért” elnevezéssel egy 
rendkívül jól sikerült rendezvényt szerveztek meg városunkban.

A sütemények árusításán kívül virtuális kutyaörökbefogadás, állatsi-
mogató, állatorvosi és kutyakiképző szaktanácsadás, kutyasétáltatás sze-
repelt a programok között.

A felajánlások pedig bőven meghaladták a reményeket.
A szervezők ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek, aki bár-

milyen módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Kérik, hogy aki bármilyen csekély összeggel is támogatni tudja az 

Alapítvány további működését, tájékozódjon a Facebook oldalukon, 
vagy érdeklődjön az alapitvanyabetegallatokert@gmail.com email-cí-
men. (Számlaszám: 11748007-20131722)                       

Szolga Mária

Köszönet 
Május 5-én déltájban balesetet szenvedtem a Ramada szálloda mel-

letti járdáról a Fűzfői útra fölvezető lépcső harmadik, kissé magasabb 
utolsó fokán. Megbotlottam, a hátamra estem, és a tarkómat is beütöt-
tem a betonba. Mozdulni sem tudtam. Az esetet meglátta egy (Borsodi 
feliratú) kis furgon vezetője. Leállította a kocsit; a vezetője, egy kedves 
ifjú hölgy, hozzám sietett, és fölsegített. Hogylétem felől érdeklődött, s 
amikor szilárdan álltam, föladta az elejtett sétálóbotjaimat, a sapkámat 
és a napszemüvegemet. Bár ott hálásan megköszöntem a segítségét, mi-
után ez az eset példaértékű, szeretném a köszönetemet nyilvánosan is 
kifejezni.                                                                                         L.M.

Köszönet 
A Nyugdíjas Pedagógus Klub minden tagja nevében szeretném meg-

köszönni támogatóink segítségét a 25. évfordulónk méltó megünnep-
léséhez. 

Az Önkormányzat részéről Keszey János polgármester úrnak. A 
Veszprém Megyei Pedagógus Szakszervezettől Dr. Perlaki Mária el-
nök asszonynak. A Pannónia Kulturális Központból Bati János igazga-
tó úrnak. Az Almádiért Közalapítványtól Juhászné Vincze Eszternek. A 
Képviselőtestületből Pandur Ferencnek. 

A szép ünnepi sorozatot egy egész napos kirándulással zártuk június 
23-án. Jelenleg nyári szünetünk van. Kívánok mindenkinek kellemes 
nyarat családja és barátai körében. A klubélet szeptembertől folytatódik 
a megszokott rendben és programokkal. Jó egészséget kívánok minden 
kedves olvasónak klubtársaimmal együtt.

Fürtös Lászlóné klubtitkár 

KONCERT A KECSKÉS EGYÜTTESSEL

ORGONAKONCERT 
SZOTYORI NAGY GÁBORRAL

Július 16-án 
délelőtt 10-12 óra között 
fiatalokat tanítanak régi 

hangszerekkel.
Este 20.00 órától a török 

és kuruc kor énekeit 
adják elő.

Július 15-én, pénteken 
este 20 órakor.

Műsoron: 
J.S. Bach, W.A. Mozart, 

F. Schubert, Liszt F. 
és C. Franck művei

A belépés díjtalan.  
Adományokat köszönettel elfogadunk a templom hangosítására.

Információk:  Faust Gyula református lelkész, 
Tel.: +36302282966  E-mail: refbereny@gmail.com

A belépés díjtalan.  
Adományokat köszönettel elfogadunk a templom hangosítására.

Információk:  Faust Gyula református lelkész, 
Tel.: +36302282966  E-mail: refbereny@gmail.com

A VÖRÖSBERÉNYI REF. ERŐDÍTETT TEMPLOMBAN
 Balatonalmádi, Veszprémi út 107.

A VÖRÖSBERÉNYI REF. ERŐDÍTETT TEMPLOMBAN
 Balatonalmádi, Veszprémi út 107.

Folytatódik az utcák felújítása 
Az ideális állapot még ugyan messze van, de a képeinket is látható, 

hogy egyre több utcanevet lehet „kipipálni” a felújítandók sorából.
Júniusban az Erkel Ferenc utca újult meg a hozzá kapcsolódó csa-

padékvíz-elvezetéssel. Bruttó 10.589.435 Ft összegben a belterület 
határáig készült a felújítás.

A Malomvölgyi utcát bruttó 16.017.170 Ft értékben (csapadékvíz 
és útfelújítási munkák) újították fel. Bizonyára örömmel vették „bir-
tokukba” az ott lakók és az arra közlekedők.

A Kompolthy utca bruttó 4.498.097 Ft értékben újult meg, szin-
tén önkormányzati forrásból.

Malomvölgyi utca Kompolthy utca 

A képviselő-testület 2016. június 23-i rendkívüli ülésén ismét 
megtárgyalta a Balatonalmádi Sport Egyesület (BSE) által a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséghez TAO pályázat keretében benyújtott 
sportfejlesztési programot.

A testület elfogadta a BSE programjának tartalmát, mely szerint az 
önkormányzat tulajdonában álló, Vörösberényi Általános Iskola és a 
71. sz. főút közötti területen megépüljön egy élőfüves és egy műfü-
ves labdarúgópálya, a létesítményeket kiszolgáló öltöző épület és le-
látó, továbbá kiépüljön a pályavilágítás. A sportfejlesztési programot 
a Magyar Labdarúgó Szövetség elbírálja, és határozatot hoz a jóváha-
gyásról.  Az önkormányzat a TAO-s források rendelkezésre állása ese-
tén biztosítja a 30% mértékű pályázati önrészt. A 70% mértékű TAO 
forrást társaságok, vállalkozások nyújthatják, amennyiben a társasági 
adójuk terhére támogatják a sportszervezet programját.

A képviselő-testület ezen felül vállalta, hogy a TAO-s források rendel-
kezésre állását követően saját pénzügyi forrásokból megépíti a létesítmé-
nyek kiegészítő infrastrukturális elemeit, melyek a következők: durva és 
finom tereprendezés, külső és belső közművek építése, út, parkoló létesí-
tése, kerítés. Saját önkormányzati forrásokból szükséges fedezetet bizto-
sítani a tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és más járulékos költ-
ségekre is. A labdarúgópályák beruházásának becsült összköltsége 309,5 
millió Ft, melyhez minimum 151 millió Ft TAO támogatás megszerzése 
szükséges, a további 158,5 millió Ft-ot az önkormányzat több évre eloszt-
va, a 2016–2019. évi költségvetéseiben tudja biztosítani.

A jelenlegi jogszabályok lehetőséget adnak a beruházás időbeni át-
ütemezésére. Ennek megfelelően a 2016. évben a tervezési, a 2017. 
évben a terület előkészítési munkák készülnének, a 2018. évben épül-
ne az élőfüves labdarúgópálya az öltözővel és a lelátóval, és a 2019. 
évben készülne el a műfüves labdarúgópálya a világítás kiépítésével.

Sziklásiné Kóródi Katalin – pályázati referens

Balatonalmádi Sport Egyesület 
pályázata labdarúgó pályák építésére

„Magán” szálláshelyek figyelmébe
A Tourinform irodában igény esetén ingyenesen átvehető egy-
egy 16,5 x 9,5 cm-es fém tábla „Magánszálláshely – Privatunter-
kunft” felirattal, a város címerével.
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KrónikaVárosháza hírei
A bolhapiac közösségformáló erő is 

Július 31-én 6-12 óráig ismét várjuk a használt cikkeket kínálókat-ke-
resőket a Baross Gábor úti piac területére. Itt nemcsak a régi dolgok adás-
vételére számíthatnak, hanem arra is, hogy egy-két kellemes órát eltölt-
hetnek nézelődéssel, beszélgetéssel.  A kötetlen csevegés minden piacnak 
minden időben különleges hangulatot adott, és ez a tulajdonsága máig 
megmaradt. Itt olyan ismerősökkel is össze lehet futni, akik társaságát 
már régóta hiányolták.  Vannak, akiket kifejezetten ez a cél vezérel, hogy 
meglátogassák a rendezvényt. Előfordul, hogy olyan a hangulatuk, ahogy 
a régi sor idézi: „előfordul hébe-hóba, hogy magammal sem állok szóba”. 
Ha viszont kijönnek hozzánk, reméljük, ez az érzés a helyszínen megvál-
tozik, a környezet színessége, változatossága miatt vidámabbak lesznek, 
aztán másokkal is szívesen szóba állnak. Tudjuk, hogy közösségformáló 
erőkre napjainkban mindenütt nagy szükség van. Reméljük, ezt az „aján-
dékot” is megkapják a bolhapiactól a fent megadott helyszínen és időben!

Győri Miklósné

FELHÍVÁS 
Ismételten tájékoztatjuk a Lakosságot, 

hogy Balatonalmádi városban – külön jog-
szabály szerint nyilvántartásba vett – köz-
területi térfigyelő rendszerek működnek.

A térfigyelő rendszer összesen jelenleg 12 db fix kamerából, valamint 
3 db mobil kamerából áll. Az elhelyezésükre kijelölt területekről kü-
lön hirdetmény folyamatosan megtekinthető a www.balatonalmadi.hu 
honlapon, illetve a megfigyelt közterületen is tájékoztató táblákat he-
lyeztünk ki. A képfelvevők működtetésének célja a közbiztonság nö-
velése, a közterület általános rendjének (köztisztaság stb.) biztosítása, a 
térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a 
rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városba láto-
gatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

Felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken való hul-
ladék elhelyezésének szabályaira. A hulladékot (kizárólag papírt, üveget, 
műanyag palackot) csak szelektíven és kizárólag a konténerekbe lehet el-
helyezni. Aki a konténerek mellé – azaz nem az arra kijelölt helyre – helyez 
el hulladékot, szabálysértést követ el, ellene szabálysértési eljárást kezdemé-
nyezünk. 2016 júniusában a feljelentések száma meghaladta az ötvenet.

Felhívjuk a lakosság figyelmét a Balkom Kft.-nél igénybe vehető, 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (papír-, műanyag-, fémcsoma-
golási hulladék) zárt, szabvány edényzetben (egyszeri díj: 450,- Ft) vagy 
emblémázott szabvány zsákkal, házhoz menő zöld hulladékgyűjtés, és 
a házhoz menő lomtalanítás lehetőségeire is. Ezzel kapcsolatos részletes 
tájékoztatás érdekében keressék fel a Balkom Kft. ügyfélszolgálatát vagy 
honlapját (www.balkom.hu).

Késnek a csekkek a szemétszállításról 
Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás át-

szervezése. Legfontosabb lépésként meghatározták az állami közfelada-
tokat, és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a te-
vékenységek megszervezésében. Megalapították a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV Zrt.), melynek fel-
adata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a közszolgáltatási dí-
jak beszedése és a kintlévőségek kezelése is. 

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása 
alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az in-
gatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények számára. A díj 
számlázására kizárólag az NHKV Zrt.-nak van jogosultsága.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(BALKOM Kft.) partnerei, akik eddig havonta fizették a díjat, már ed-
dig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem kaptak 
számlát. Sajnos a számlázásra jogosult szervezet informatikai fejlesztése 
csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a számlákat nem küldik ki.

A BALKOM Kft. az NHKV Zrt. számára előírt adatszolgáltatási köte-
lezettségének eleget téve azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága 
a megszokott rendben mielőbb folytatódhasson, és hogy a havi számlák 
a továbbiakban ne késsenek, megelőzve ezzel azok további torlódását és a 
közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.

Az év második felében számítani kell a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási számlák eddig elmaradt részének megérkezésére. A számlával együtt 
az NHKV Zrt. ad majd tájékoztatást a további teendőkkel kapcsolatban.

Zana András - osztályvezető-főmérnök

Egy nap az állatokért 
104 éves az a szentkirályszabadjai idős hölgy, akinek a készpénzfel-

ajánlásából 1993-ban létrehozták az Alapítvány a beteg állatokért elne-
vezésű szervezetet. Az akkori tagok – orvosok és ügyvédek – mára szin-
tén megöregedtek, és az Alapítvány vezetését a fiatal almádi doktornők-
re – Dr. Szabó Eszterre és Dr. Dani Katalinra – bízták. A kuratórim tag-
ja még dr. Tretter Olga és dr. Szathmáry László.

Alapvetően a Balatonalmádiban és környékén élő gazdátlan állatok 
segítése a cél, de ott, ahol van gazdája az állatnak, viszont nincs pénz a 
gyógykezelésre, ott is segítséget tudnak nyújtani. Tipikus felhasználása 
az alapítványi vagyonnak még a kóbor állatok ivartalanítása is. 

Régebben az alaptőke kamataiból tudták finanszírozni a kezeléseket. 
Mára betéti kamatokról nem beszélhetünk, ezért a fiatal doktornők gon-
doltak egy nagyot, és más módon próbálták meg az Alapítvány tőkéjét 
gyarapítani. Eszter szabadidejében szívesen készít süteményeket, így fel-
merült a jótékonysági süteményvásár gondolata, és a doktornők június 
elején az EbÁrvaház segítségével „Egy nap az állatokért” elnevezéssel egy 
rendkívül jól sikerült rendezvényt szerveztek meg városunkban.

A sütemények árusításán kívül virtuális kutyaörökbefogadás, állatsi-
mogató, állatorvosi és kutyakiképző szaktanácsadás, kutyasétáltatás sze-
repelt a programok között.

A felajánlások pedig bőven meghaladták a reményeket.
A szervezők ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek, aki bár-

milyen módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Kérik, hogy aki bármilyen csekély összeggel is támogatni tudja az 

Alapítvány további működését, tájékozódjon a Facebook oldalukon, 
vagy érdeklődjön az alapitvanyabetegallatokert@gmail.com email-cí-
men. (Számlaszám: 11748007-20131722)                       

Szolga Mária

Köszönet 
Május 5-én déltájban balesetet szenvedtem a Ramada szálloda mel-

letti járdáról a Fűzfői útra fölvezető lépcső harmadik, kissé magasabb 
utolsó fokán. Megbotlottam, a hátamra estem, és a tarkómat is beütöt-
tem a betonba. Mozdulni sem tudtam. Az esetet meglátta egy (Borsodi 
feliratú) kis furgon vezetője. Leállította a kocsit; a vezetője, egy kedves 
ifjú hölgy, hozzám sietett, és fölsegített. Hogylétem felől érdeklődött, s 
amikor szilárdan álltam, föladta az elejtett sétálóbotjaimat, a sapkámat 
és a napszemüvegemet. Bár ott hálásan megköszöntem a segítségét, mi-
után ez az eset példaértékű, szeretném a köszönetemet nyilvánosan is 
kifejezni.                                                                                         L.M.

Köszönet 
A Nyugdíjas Pedagógus Klub minden tagja nevében szeretném meg-

köszönni támogatóink segítségét a 25. évfordulónk méltó megünnep-
léséhez. 

Az Önkormányzat részéről Keszey János polgármester úrnak. A 
Veszprém Megyei Pedagógus Szakszervezettől Dr. Perlaki Mária el-
nök asszonynak. A Pannónia Kulturális Központból Bati János igazga-
tó úrnak. Az Almádiért Közalapítványtól Juhászné Vincze Eszternek. A 
Képviselőtestületből Pandur Ferencnek. 

A szép ünnepi sorozatot egy egész napos kirándulással zártuk június 
23-án. Jelenleg nyári szünetünk van. Kívánok mindenkinek kellemes 
nyarat családja és barátai körében. A klubélet szeptembertől folytatódik 
a megszokott rendben és programokkal. Jó egészséget kívánok minden 
kedves olvasónak klubtársaimmal együtt.

Fürtös Lászlóné klubtitkár 

KONCERT A KECSKÉS EGYÜTTESSEL

ORGONAKONCERT 
SZOTYORI NAGY GÁBORRAL

Július 16-án 
délelőtt 10-12 óra között 
fiatalokat tanítanak régi 

hangszerekkel.
Este 20.00 órától a török 

és kuruc kor énekeit 
adják elő.

Július 15-én, pénteken 
este 20 órakor.

Műsoron: 
J.S. Bach, W.A. Mozart, 

F. Schubert, Liszt F. 
és C. Franck művei

A belépés díjtalan.  
Adományokat köszönettel elfogadunk a templom hangosítására.

Információk:  Faust Gyula református lelkész, 
Tel.: +36302282966  E-mail: refbereny@gmail.com

A belépés díjtalan.  
Adományokat köszönettel elfogadunk a templom hangosítására.

Információk:  Faust Gyula református lelkész, 
Tel.: +36302282966  E-mail: refbereny@gmail.com

A VÖRÖSBERÉNYI REF. ERŐDÍTETT TEMPLOMBAN
 Balatonalmádi, Veszprémi út 107.

A VÖRÖSBERÉNYI REF. ERŐDÍTETT TEMPLOMBAN
 Balatonalmádi, Veszprémi út 107.

Folytatódik az utcák felújítása 
Az ideális állapot még ugyan messze van, de a képeinket is látható, 

hogy egyre több utcanevet lehet „kipipálni” a felújítandók sorából.
Júniusban az Erkel Ferenc utca újult meg a hozzá kapcsolódó csa-

padékvíz-elvezetéssel. Bruttó 10.589.435 Ft összegben a belterület 
határáig készült a felújítás.

A Malomvölgyi utcát bruttó 16.017.170 Ft értékben (csapadékvíz 
és útfelújítási munkák) újították fel. Bizonyára örömmel vették „bir-
tokukba” az ott lakók és az arra közlekedők.

A Kompolthy utca bruttó 4.498.097 Ft értékben újult meg, szin-
tén önkormányzati forrásból.

Malomvölgyi utca Kompolthy utca 

A képviselő-testület 2016. június 23-i rendkívüli ülésén ismét 
megtárgyalta a Balatonalmádi Sport Egyesület (BSE) által a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséghez TAO pályázat keretében benyújtott 
sportfejlesztési programot.

A testület elfogadta a BSE programjának tartalmát, mely szerint az 
önkormányzat tulajdonában álló, Vörösberényi Általános Iskola és a 
71. sz. főút közötti területen megépüljön egy élőfüves és egy műfü-
ves labdarúgópálya, a létesítményeket kiszolgáló öltöző épület és le-
látó, továbbá kiépüljön a pályavilágítás. A sportfejlesztési programot 
a Magyar Labdarúgó Szövetség elbírálja, és határozatot hoz a jóváha-
gyásról.  Az önkormányzat a TAO-s források rendelkezésre állása ese-
tén biztosítja a 30% mértékű pályázati önrészt. A 70% mértékű TAO 
forrást társaságok, vállalkozások nyújthatják, amennyiben a társasági 
adójuk terhére támogatják a sportszervezet programját.

A képviselő-testület ezen felül vállalta, hogy a TAO-s források rendel-
kezésre állását követően saját pénzügyi forrásokból megépíti a létesítmé-
nyek kiegészítő infrastrukturális elemeit, melyek a következők: durva és 
finom tereprendezés, külső és belső közművek építése, út, parkoló létesí-
tése, kerítés. Saját önkormányzati forrásokból szükséges fedezetet bizto-
sítani a tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és más járulékos költ-
ségekre is. A labdarúgópályák beruházásának becsült összköltsége 309,5 
millió Ft, melyhez minimum 151 millió Ft TAO támogatás megszerzése 
szükséges, a további 158,5 millió Ft-ot az önkormányzat több évre eloszt-
va, a 2016–2019. évi költségvetéseiben tudja biztosítani.

A jelenlegi jogszabályok lehetőséget adnak a beruházás időbeni át-
ütemezésére. Ennek megfelelően a 2016. évben a tervezési, a 2017. 
évben a terület előkészítési munkák készülnének, a 2018. évben épül-
ne az élőfüves labdarúgópálya az öltözővel és a lelátóval, és a 2019. 
évben készülne el a műfüves labdarúgópálya a világítás kiépítésével.

Sziklásiné Kóródi Katalin – pályázati referens

Balatonalmádi Sport Egyesület 
pályázata labdarúgó pályák építésére

„Magán” szálláshelyek figyelmébe
A Tourinform irodában igény esetén ingyenesen átvehető egy-
egy 16,5 x 9,5 cm-es fém tábla „Magánszálláshely – Privatunter-
kunft” felirattal, a város címerével.
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGKrónika 2016. július Györgyi iskola hírei
A Györgyi Dénes Általános Iskola 
2015. évi kompetenciamérésének 
eredményei

A Györgyi Dénes Általános Iskola 2015. évi kompetenciaméré-
sének eredményei

A 2015. május 27-én megrendezett országos kompetenciamérés-
ben a tavalyi 6. és 8-os tanulók szövegértési és matematikai képessé-
geit mérték fel. A felmérés központi kijavításának eredményei ez év 
tavaszán realizálódtak. A tanulók egyéni mérési eredményei (a kom-
petenciamérés megírásakor megkapott mérési azonosítóval) min-
den szülő számára elérhető. 

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

Itt pontosan tájékozódhatnak a szülők a matematikai eszköztudás 
és a szövegértés mérési területein elért eredményeiről. Hasznos in-
formációkat kaphatnak a helyesen, részlegesen, hibásan, vagy nem 
megoldott, illetve nem értékelhető feladatokról. 

Minden szülő számára hasznos információ az is, hogy gyermeke 
az országos, az iskolai, valamint a saját osztályában hová sorolható 
képességpontjai alapján. E felület ezeket az adatokat is szemlélete-
sen bemutatja. 

Iskolánkban a kompetenciamérés eredményei megnyugtatóak. 
Iskolánk tanulói évek óta kimagasló teljesítményt érnek el a kom-
petenciamérések során, mind matematika, mind pedig a szövegér-
tés területén. Eredményeink kimagaslóan az országos átlag felett he-
lyezkednek el. 

A táblázat az átlageredményeket mutatja.

A fenti átlageredmények mögött figyelembe kell venni az osz-
tály összetételét, képességeit, a pedagógus által hozzáadott értékeket 
és nem utolsó sorban a támogató szülői hátteret. Az intézmények 
külső és belső értékelésének fontos jellemzői a kompetenciaméré-

sek eredményei. Iskolánkban minden évben az adatok feldolgozásra 
és kiértékelésre kerülnek, amelyek alapján évente felülvizsgáljuk és 
módosítjuk nevelési-oktatási módszereinket. 

Sári Gyuláné, Györgyi Dénes Általános Iskola

Hogyan tovább?
Nyolcadikos diákjaink ebben az évben is sikeresen teljesítették a fel-

vételi vizsgák követelményeit. Minden tanulónk felvételt nyert valami-
lyen középfokú oktatási intézménybe. 

A tanulók 88%-a már a felvételi első szakaszában bejutott az álta-
la megjelölt első helyre, 12%-uk pedig az általuk megjelölt első három 
hely valamelyikébe.

Az alábbi diagram %-osan mutatja a középfokú intézményekbe be-
jutott tanulók arányát.

A gimnáziumba bejutott tanulókból 1 fő a Lovassy László Gimnázi-
umba, 4 fő a Vetési Albert Gimnáziumba, 4 fő a Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnázium és Kollégiumba, 6 fő a Lóczy Lajos Gimnáziumba, 
4 fő pedig egyéb gimnáziumokba nyert felvételt. 

Ebben a tanévben kismértékben nőtt a szakgimnáziumok iránti ér-
deklődés. Több tanulónk határozott szakmai elképzeléssel, és megala-
pozott pályaorientációjú felkészültséggel rendelkezett. Köszönhető ez 
a középfokú iskolák alapos tájékoztató munkájának, a Balatonalmá-
di Család –és Gyermekjóléti és Szociális Központ, valamint az osztály-
főnökök pályaválasztást elősegítő, pályaorientációs segítségnyújtásának. 

Tanulóink céltudatos, kitartó felkészülése a felvételire minden év-
ben példaértékű. A felvételi eredménye néha nem a befektetett mun-
ka függvénye. Ebben az évben sajnos volt olyan tanulónk, aki a tudását 
nem tudta visszaadni a pillanatnyi stressz okozta dekoncentráltság mi-

att. Sajnos így nem is tudott az általa megjelölt első helyre bekerülni. 
Tanulságként megfogalmazható, hogy nemcsak tudásban kell tanuló-
inkat felkészíteni, hanem mentálisan is. Fontos az is, hogy az ilyen élet-
helyzetekben is maximálisan kamatoztassák tudásukat.

Sári Gyuláné  Györgyi Dénes Általános Iskola

Gratulálunk!
Iskolánk hetedikeseiből 17 tanuló sikeres vizsgát tett elsősegélynyúj-

tásból, ami egyenértékű az alapfokú közúti elsősegélynyújtó vizsgával. 
Ez a vizsga a vezetői engedély megszerzésének feltétele, és mivel nem 
jár le érvényessége, ezért nekik már a vezetői engedély megszerzéséhez 
nem kell vizsgázniuk.

Nagyon örülünk, hogy diákjaink bátran megmérettették tudásukat. 
A vizsgára jelentkezett tanulók mindegyike kiválóan teljesített. 

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Iker Márta védőnőnek, 
aki iskolánkban hosszú évek óta magas szintű szaktudásával, kiváló kol-
legialitásával, gyermekközpontú nevelési-oktatási módszereivel és kitar-
tó fáradhatatlan munkájával végzi védőnői tevékenységét.

Sári Gyuláné  igh.

Hagyományaihoz méltóan zárta le a 2015–2016-os tanévet a Ma-
gyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium. Kimagasló eredmé-
nyeinket tükrözik a versenyeken elért eredmények. Tanulmányi, kul-
turális, sport és egyéb versenyeken is indultak intézményünk tanulói, 
ahol kiválóan megállták helyüket. Több országos döntős eredménnyel 
büszkélkedhetünk. Egy középiskolás diák számára az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény nagyon fontos, hiszen az 
itt elért helyezés továbbtanulási pontokat is jelenthet. Az idei tanévben 
négy tanulónak sikerült az országos döntőben kiváló teljesítményt elér-
ni. Bencze Márk, 13. A. osztályos tanuló  olasz nyelvből országos 27. 
helyezést ért el, Katona Bence 11. A. osztályos tanuló ugyancsak olasz 
nyelvből 29. lett. Mindkettőjüket Di Croce Gyöngyi tanárnő készítette 
fel. Tóth Zita Aranka 11.B. osztályos tanuló spanyol nyelvből ért el si-
kereket, országos 14. lett. Felkészítő tanára Ujszásziné Hudivók Erzsé-
bet tanárnő volt. Győri Bálint a filozófia OKTV országos döntőjében 
a 25. helyezést szerezte meg, Csizmazia Csaba tanár úr felkészítésével.

Igazi tükröt tart az érettségi vizsgákon elért eredmény az intézmény 
számára. Az érettségi vizsgák kiváló eredménnyel zárultak. Két érettségi 
elnök dicséretét és gratulációját kapta meg a tanulók és a tanító tanárok 
közössége. 17 kitűnő érettségi bizonyítványt oszthattunk ki.

13. A osztályból: Győri Bálint. Kánai Zóra, Kollár Gabriella, Makki 
Boglárka, Speier Viktória, Szabó Franciska, Szűcs Rebeka.

13. B osztályból: Hornyák Rebeka, Ihász-Kovács Bernadett, Kovács 
Andrea Gabriella, László Anna, Marton Eszter, Nagy Fruzsina, Németh 
Eszter, Rothweil Anna, Sági Laura, Sólyom Eszter) Érettségi eredmények 
évek óta kiemelkedőek.

Az emelt szintű angol érettségi vizsgán 22 diák ért el 90% feletti 
eredményt, 16 tanuló maximális pontszámot kapott a szóbeli vizsgán. 
Minden tanuló felsőfokú komplex C1 szintű angol nyelvvizsgával fe-
jezte be tanulmányait.

A második idegen nyelv tekintetében német nyelvből 18 tanuló, 
olasz nyelvből 17 tanuló, spanyol nyelvből 5 tanuló tett sikeres közép 
illetve emelt szintű érettségi vizsgát. Szép számmal születtek B1, B2, 
C1 típusú komplex nyelvvizsga bizonyítványok.

Ezen eredmények birtokában érettségizett tanulóink jó eséllyel in-
dulnak a felsőoktatási felvételiknél. Széles a jelentkezési lista, számos 
tanulónk jelentkezett külföldi egyetemre, illetve hazai kiemelkedő fel-
sőoktatási intézménybe. Várjuk az eredményeket. Reméljük a most 
végzett évfolyam is hasonlóan sikeres felvételi mutatókkal rendelkezik 
majd, mint az utóbbi években érettségizett diákok.

Dudásné Piriik Mariann intézményvezető

Kiváló évet zárt a Magyar - Angol  
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

A szabadság szemébe néztek…
Veszeli Lajos kiállítása Kiskőrösön
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Sári Gyuláné  
Györgyi Dénes Általános Iskola 
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Képalá

A Múzeumok éjszakája programsorozat egyik kiemelkedő esemé-
nye volt a kiskőrösi Veszeli-tárlat, mely a művész életében is mérföld-
kő, még akkor is, ha nem lehetett jelen az emelkedett pillanatokban.

„Hogy Petőfi és én? Beleborzongok…” – mondta egy személyes be-
szélgetésünk során Veszeli Lajos, amikor megtudta, hogy az ő mun-
kái mutatkozhatnak be az „Óh szabadság, hadd nézzünk szemed-
be!” című kiállításon.

A felkészülés hosszú hónapjai igen gondos válogatással teltek. 
Meg is lett a gyümölcse, mert a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
kisgalériája a legszebb műveket mutatta be. Ez éppúgy vonatkozik 
a berendezésre, mint a tematikára: átgondolt, miden elemében ott 
van a művészet iránti alázat, a biztos tudás, de főképp a szárnyaló 

fantázia, a lelkesedés, mely 
összeköti Veszelit a forrófe-
jű Petőfivel.

Erre utalt beszédében a vá-
ros polgármestere, Domonyi 
László is, aki elmondta, hogy 
az alkotó művész 2013-ban 
a „Petőfi a képzőművészet-
ben” című pályázatra elküld-
te egy alkotását. A Segesvári 
lelet című munkájával tett hitet Petőfi mellett – folytatta –, mellyel 
mély benyomást tett a kiskőrösiekre. 

Veszeli Lajos műveit jobban megismerve született meg a döntés: 
Petőfi szülővárosában méltó tárlattal mutatkozzon be. Domonyi 
László hangsúlyozta: „Ezekből a munkákból is sugárzik a kifogyha-
tatlan szellemiség.”  

A kiállítást dr. Tóth Benedek médiakutató (Szegedi Tudomány-
egyetem Médiatudomány Tanszék) nyitotta meg. Gondolatait a 
szabadság transzcendens ideájára építette: „Veszeli Lajos a szabad-
ságból jön, és a szabadságban van, és soha nincs szabadságon. Aki 
egész életében a szabadság szemével nézett, most a szabadság szemé-
be néz. Ez a szemlélet az, ami a művészt afféle garabonciás diákká 
teszi, hasonlóvá, mint Kiskőrös legnagyobb szülöttéé”. 

A médiakutató utalt Veszeli Lajos Balaton-szellemiségére is, me-
lyet dr. Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság perjele ekképp 
definiált: „Ma már a Balatont nehéz lenne Veszeli nélkül elképzelni. 
Egybeforrt ő a tóval és az ott élő emberekkel…”

Veszeli kultúramentő szerepét így összegezte Tóth Benedek: „Év-
tizedek óta építi a menedéket a ránk súlyosodó konzumkultúrá-
val szemben […], a szabadság menedékét.”  Emlékeztetett arra a 
Veszelire is, aki 1989 decemberében a romániai forradalom fegyver-
ropogásos napjaiban a Veszprém megyeiek segélyszállítmányát vit-
te az erdélyieknek. A szabadság és a szépség megszállottja örök gara-
bonciás… – summázta Veszeli-rajzát Tóth Benedek. 

A folytatásban Czuczor Sándor Európa jószolgálati nagykövet Veszeli 
Lajossal közös személyes élményeire is építve a Szent Iván éji kultúrkör 
számos magyar, finn stb. hagyományát elevenítette fel sziporkázó hu-
morával. A tűzugrás éppúgy szóba került, mint a jeles nap szerelmi vo-
natkozásai (szerelemjóslás), nyelvemlékeink stb. Befejezésül Veszeli La-
joshoz kanyarodott vissza, akinek elévülhetetlen érdemei vannak pél-
dául Balatonalmádi nemzetközi hírűvé lett szoborparkja létrehozásá-
ban. Tisztában legyünk saját értékeinkkel – mondotta –, és büszkék le-
gyünk azokra. Kiskőrösnek már régóta megvan a maga hőse, felfedező-
je és újítója – méghozzá egy személyben. Balatonalmádi kisváros, és jó-
val fiatalabb is. Hősét, felfedezőjét és újítóját mostanában találta meg.

A megnyitó üde színfoltja volt a Kid Singers Énekegyüttes be-
mutatkozása.

(forrás: Balatoni Futár) szöveg és kép: Zatkalik András

Segesvári lelet
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A Györgyi Dénes Általános Iskola 2015. évi kompetenciaméré-
sének eredményei

A 2015. május 27-én megrendezett országos kompetenciamérés-
ben a tavalyi 6. és 8-os tanulók szövegértési és matematikai képessé-
geit mérték fel. A felmérés központi kijavításának eredményei ez év 
tavaszán realizálódtak. A tanulók egyéni mérési eredményei (a kom-
petenciamérés megírásakor megkapott mérési azonosítóval) min-
den szülő számára elérhető. 

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

Itt pontosan tájékozódhatnak a szülők a matematikai eszköztudás 
és a szövegértés mérési területein elért eredményeiről. Hasznos in-
formációkat kaphatnak a helyesen, részlegesen, hibásan, vagy nem 
megoldott, illetve nem értékelhető feladatokról. 

Minden szülő számára hasznos információ az is, hogy gyermeke 
az országos, az iskolai, valamint a saját osztályában hová sorolható 
képességpontjai alapján. E felület ezeket az adatokat is szemlélete-
sen bemutatja. 

Iskolánkban a kompetenciamérés eredményei megnyugtatóak. 
Iskolánk tanulói évek óta kimagasló teljesítményt érnek el a kom-
petenciamérések során, mind matematika, mind pedig a szövegér-
tés területén. Eredményeink kimagaslóan az országos átlag felett he-
lyezkednek el. 

A táblázat az átlageredményeket mutatja.

A fenti átlageredmények mögött figyelembe kell venni az osz-
tály összetételét, képességeit, a pedagógus által hozzáadott értékeket 
és nem utolsó sorban a támogató szülői hátteret. Az intézmények 
külső és belső értékelésének fontos jellemzői a kompetenciaméré-

sek eredményei. Iskolánkban minden évben az adatok feldolgozásra 
és kiértékelésre kerülnek, amelyek alapján évente felülvizsgáljuk és 
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bet tanárnő volt. Győri Bálint a filozófia OKTV országos döntőjében 
a 25. helyezést szerezte meg, Csizmazia Csaba tanár úr felkészítésével.

Igazi tükröt tart az érettségi vizsgákon elért eredmény az intézmény 
számára. Az érettségi vizsgák kiváló eredménnyel zárultak. Két érettségi 
elnök dicséretét és gratulációját kapta meg a tanulók és a tanító tanárok 
közössége. 17 kitűnő érettségi bizonyítványt oszthattunk ki.

13. A osztályból: Győri Bálint. Kánai Zóra, Kollár Gabriella, Makki 
Boglárka, Speier Viktória, Szabó Franciska, Szűcs Rebeka.

13. B osztályból: Hornyák Rebeka, Ihász-Kovács Bernadett, Kovács 
Andrea Gabriella, László Anna, Marton Eszter, Nagy Fruzsina, Németh 
Eszter, Rothweil Anna, Sági Laura, Sólyom Eszter) Érettségi eredmények 
évek óta kiemelkedőek.

Az emelt szintű angol érettségi vizsgán 22 diák ért el 90% feletti 
eredményt, 16 tanuló maximális pontszámot kapott a szóbeli vizsgán. 
Minden tanuló felsőfokú komplex C1 szintű angol nyelvvizsgával fe-
jezte be tanulmányait.

A második idegen nyelv tekintetében német nyelvből 18 tanuló, 
olasz nyelvből 17 tanuló, spanyol nyelvből 5 tanuló tett sikeres közép 
illetve emelt szintű érettségi vizsgát. Szép számmal születtek B1, B2, 
C1 típusú komplex nyelvvizsga bizonyítványok.

Ezen eredmények birtokában érettségizett tanulóink jó eséllyel in-
dulnak a felsőoktatási felvételiknél. Széles a jelentkezési lista, számos 
tanulónk jelentkezett külföldi egyetemre, illetve hazai kiemelkedő fel-
sőoktatási intézménybe. Várjuk az eredményeket. Reméljük a most 
végzett évfolyam is hasonlóan sikeres felvételi mutatókkal rendelkezik 
majd, mint az utóbbi években érettségizett diákok.

Dudásné Piriik Mariann intézményvezető

Kiváló évet zárt a Magyar - Angol  
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

A szabadság szemébe néztek…
Veszeli Lajos kiállítása Kiskőrösön

Hogyan tovább? 

Nyolcadikos diákjaink ebben az évben is sikeresen teljesítették a felvételi vizsgák követelményeit. 
Minden tanulónk felvételt nyert valamilyen középfokú oktatási intézménybe.  
A tanulók 88%-a már a felvételi első szakaszában bejutott az általa megjelölt első helyre, 12%-uk 
pedig az általuk megjelölt első három hely valamelyikébe. 
Az alábbi diagram %-osan mutatja a középfokú intézményekbe bejutott tanulók arányát. 

 

A gimnáziumba bejutott tanulókból 1 fő a Lovassy László Gimnáziumba, 4 fő a Vetési Albert 
Gimnáziumba, 4 fő a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumba, 6 fő a Lóczy Lajos 
Gimnáziumba, 4 fő pedig egyéb gimnáziumokba nyert felvételt.  
Ebben a tanévben kismértékben nőtt a szakgimnáziumok iránti érdeklődés. Több tanulónk határozott 
szakmai elképzeléssel, és megalapozott pályaorientációjú felkészültséggel rendelkezett. Köszönhető 
ez a középfokú iskolák alapos tájékoztató munkájának, a Balatonalmádi Család –és Gyermekjóléti és 
Szociális Központ, valamint az osztályfőnökök pályaválasztást elősegítő, pályaorientációs 
segítségnyújtásának.  
Tanulóink céltudatos, kitartó felkészülése a felvételire minden évben példaértékű. A felvételi 
eredménye néha nem a befektetett munka függvénye. Ebben az évben sajnos volt olyan tanulónk, 
aki a tudását nem tudta visszaadni a pillanatnyi stressz okozta dekoncentráltság miatt. Sajnos így 
nem is tudott az általa megjelölt első helyre bekerülni. Tanulságként megfogalmazható, hogy 
nemcsak tudásban kell tanulóinkat felkészíteni, hanem mentálisan is. Fontos az is, hogy az ilyen 
élethelyzetekben is maximálisan kamatoztassák tudásukat. 
 

Sári Gyuláné  
Györgyi Dénes Általános Iskola 

44%

44%

12% gimnázium

szakgimnázium

szakközépiskola

matematika szövegértés
6. évfolyam 8. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam

Györgyi Dénes Általános Iskola 1620 1822 1592 1728
Városi iskolák átlaga 1480 1593 1471 1542
Országos átlag 1497 1618 1488 1567

Képalá

A Múzeumok éjszakája programsorozat egyik kiemelkedő esemé-
nye volt a kiskőrösi Veszeli-tárlat, mely a művész életében is mérföld-
kő, még akkor is, ha nem lehetett jelen az emelkedett pillanatokban.

„Hogy Petőfi és én? Beleborzongok…” – mondta egy személyes be-
szélgetésünk során Veszeli Lajos, amikor megtudta, hogy az ő mun-
kái mutatkozhatnak be az „Óh szabadság, hadd nézzünk szemed-
be!” című kiállításon.

A felkészülés hosszú hónapjai igen gondos válogatással teltek. 
Meg is lett a gyümölcse, mert a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
kisgalériája a legszebb műveket mutatta be. Ez éppúgy vonatkozik 
a berendezésre, mint a tematikára: átgondolt, miden elemében ott 
van a művészet iránti alázat, a biztos tudás, de főképp a szárnyaló 

fantázia, a lelkesedés, mely 
összeköti Veszelit a forrófe-
jű Petőfivel.

Erre utalt beszédében a vá-
ros polgármestere, Domonyi 
László is, aki elmondta, hogy 
az alkotó művész 2013-ban 
a „Petőfi a képzőművészet-
ben” című pályázatra elküld-
te egy alkotását. A Segesvári 
lelet című munkájával tett hitet Petőfi mellett – folytatta –, mellyel 
mély benyomást tett a kiskőrösiekre. 

Veszeli Lajos műveit jobban megismerve született meg a döntés: 
Petőfi szülővárosában méltó tárlattal mutatkozzon be. Domonyi 
László hangsúlyozta: „Ezekből a munkákból is sugárzik a kifogyha-
tatlan szellemiség.”  

A kiállítást dr. Tóth Benedek médiakutató (Szegedi Tudomány-
egyetem Médiatudomány Tanszék) nyitotta meg. Gondolatait a 
szabadság transzcendens ideájára építette: „Veszeli Lajos a szabad-
ságból jön, és a szabadságban van, és soha nincs szabadságon. Aki 
egész életében a szabadság szemével nézett, most a szabadság szemé-
be néz. Ez a szemlélet az, ami a művészt afféle garabonciás diákká 
teszi, hasonlóvá, mint Kiskőrös legnagyobb szülöttéé”. 

A médiakutató utalt Veszeli Lajos Balaton-szellemiségére is, me-
lyet dr. Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság perjele ekképp 
definiált: „Ma már a Balatont nehéz lenne Veszeli nélkül elképzelni. 
Egybeforrt ő a tóval és az ott élő emberekkel…”

Veszeli kultúramentő szerepét így összegezte Tóth Benedek: „Év-
tizedek óta építi a menedéket a ránk súlyosodó konzumkultúrá-
val szemben […], a szabadság menedékét.”  Emlékeztetett arra a 
Veszelire is, aki 1989 decemberében a romániai forradalom fegyver-
ropogásos napjaiban a Veszprém megyeiek segélyszállítmányát vit-
te az erdélyieknek. A szabadság és a szépség megszállottja örök gara-
bonciás… – summázta Veszeli-rajzát Tóth Benedek. 

A folytatásban Czuczor Sándor Európa jószolgálati nagykövet Veszeli 
Lajossal közös személyes élményeire is építve a Szent Iván éji kultúrkör 
számos magyar, finn stb. hagyományát elevenítette fel sziporkázó hu-
morával. A tűzugrás éppúgy szóba került, mint a jeles nap szerelmi vo-
natkozásai (szerelemjóslás), nyelvemlékeink stb. Befejezésül Veszeli La-
joshoz kanyarodott vissza, akinek elévülhetetlen érdemei vannak pél-
dául Balatonalmádi nemzetközi hírűvé lett szoborparkja létrehozásá-
ban. Tisztában legyünk saját értékeinkkel – mondotta –, és büszkék le-
gyünk azokra. Kiskőrösnek már régóta megvan a maga hőse, felfedező-
je és újítója – méghozzá egy személyben. Balatonalmádi kisváros, és jó-
val fiatalabb is. Hősét, felfedezőjét és újítóját mostanában találta meg.

A megnyitó üde színfoltja volt a Kid Singers Énekegyüttes be-
mutatkozása.

(forrás: Balatoni Futár) szöveg és kép: Zatkalik András

Segesvári lelet
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Hattyú Bál

Kerékpáros Diákolimpiai siker 

Diáknap a Vörösberényi Általános Iskolában Milyen volt a Hattyú bál? Meséljenek erről azok, akik ott voltak…

Iskolánk év végi programjai közül az egyik legkedveltebb a gyer-
meknaphoz közeli diáknap. Az alsó tagozaton a gyermekek hang-
szeres bemutatón vehettek részt, majd játékos ügyességi feladatok-
ban próbálhatták ki tudásukat, tehetségüket. Idén a felső tagozato-
sok a nap nyitásaként a fizika szakkörösök filmjét nézték végig. Eb-
ben a filmben a gyerekek által az egész évben végzett kísérleteket 
vágták és szerkesztették össze a szakkörösök. Majd játékos ügyessé-
gi feladatok várták a diákokat hat helyszínen, melyek közül az íjá-
szat aratta a legnagyobb sikert, Bodó Krisztina tanárnő szervezésé-
ben. A tanulók örömmel bújtak a korhű ruhába és próbálták ki ezt 

„A felvonulás kapcsán hálás köszönet a lehetőségért hogy a Játék-
pontban gyönyörű ruhák közül válogathattunk. Nemcsak szebbnél-
szebb ruhák, hanem különleges kiegészítők, kalapok, gyöngyök, tás-
kák, retikülök, fejdíszek, csodálatos kesztyűk színesítették a kínálatot.

A bál dekorációja? Már napokkal a bál előtt leesett az állam, ami-
kor a Pannóniában jártam és megpillantottam a kerek asztalokat, 
karcsú székeket, hófehér bevonattal, zöld selyem masnival! Impo-
záns, elegáns a látvány nyújtott, kellemes izgalmat keltett bennem, 
és már akkor éreztem, hogy fantasztikus lesz ez a bál! Aztán jöttek 
a további meglepetések a fehér virágos fali dísz, aminek elkészültét 
szintén követhettem a Játékpontban. Eredeti ötlet volt a Pannónia 
nagytermére végre ablakokat varázsolni. Azt hiszem, sokunknak hi-
ányzik onnan pár ablak, ami levegőt, kilátást adna gyönyörű város-
unkra. Ötletes volt a szép színes függöny, és mögötte a felfestett vi-
rágos ablak. Nagyon tetszett még az asztalokon lévő dekoráció is, a 
névre szóló menüsor, a kecses fehér orchideák, gyönyörű csipke kas-
póban, és a középső tavirózsás asztaldísz.

A vacsora rendkívül finom volt, szépen, elegánsan tálalva, személy-
re szóló kedvességgel hozták ki az egyes fogásokat, melyek mind iga-
zi különlegességek voltak. A zenekar fantasztikus volt, jó zenét, pro-
fi előadásban halhattunk, mindenkinek kedvet csinált a táncoláshoz.

Egy szó, mint száz: nagyon jól éreztük magunkat a Hattyú bálon! 
Kedves volt a köszöntés már a bejáratnál ahol Kovács Pista és az Al-
máidért közalapítvány tagjai, és a szép hostessek pezsgővel köszön-
tötték a vendégeket. A nagy melegre való tekintettel minden hölgy 
elegáns legyezőt és kapott, kecsesen hűthették magukat, a férfiak-
nak pedig lehetőségük volt még a foci EB követésére, mert az elő-
térben bekapcsolták a tévét. 

Nagyon tetszett Dudás Zsolt elnök úr köszöntő beszéde is, ahol az al-
mádiak összefogására hívta fel a figyelmet. Úgy érzem ez a bál nagyon 
sok ember lelkes, önkéntes munkájával valósult meg, és ettől lett sajá-
tunk, kedves Hattyú bálunk. A kellemes asztaltársaság, ahol minden-
kit ismertem, személyes találkozást nyújtott, lehetőséget a beszélgetés-
re, táncolásra, tartalmas együtt létre. Nagyon várom a jövő évi bált!”                                                                      

Töltési Erzsébet 

„A felvonulás, a zenekar és a műsor a Városháza előtt remek beme-
legítő volt a bálhoz. A dekoráció nagyon elegáns és finom volt, ahogy 
belépett az ember, szinte felkiáltott, hogy: hű de szép! Különlegesen 
volt megvilágítva is. A tombolás asztal magyar színekben pompázott. 
Az asztalok rendkívül ízlésesen voltak dekorálva, megterítve.

A vacsora finom volt és szépen tálalták. A felszolgálás udvarias és 
figyelmes volt.

A zenekar remekül és kulturáltan játszott, külön köszönet azért, 
hogy a vacsora alatt normális hangerővel lehetett beszélgetni. 

A legnagyobb benyomást az tette, hogy amikor beléptünk az épü-
letbe, kedves, udvarias diáklányok fogadtak minket. A kiállítás is jó 
ötlet volt, örömmel nézegettük a korábbi fotókat az eddigi bálok-
ról, legalább láttuk, hogy hogy néztünk ki 10 éve! 

Csak pozitívan tudunk nyilatkozni és köszönet a szervezőknek, a 
konyhának, a felszolgálóknak, a dekorálóknak és mindenkinek, aki 
részt vett a bál előkészületeiben. Reméljük, hogy 2017-ben is itt le-
hetünk a Hattyúbálon.”                               

Káplán György és Erika

„A dekoráció gyönyörű volt!!! Bár a körasztalok sok helyet foglal-
tak el, a normál asztaloknál több ember elfért volna, viszont így na-
gyon elegáns volt. A vacsora finom volt és a zenekar kulturált zenét 
játszott. A bálon nagyon jól éreztük magunkat!” 

Szentesi István és Márta 

a nem mindennapi sportot. Ezután Kovács Katalin tanárnő meghí-
vására vendégünk volt a „Zöldjárat”, az ELMŰ iskolaprogramja. A 
korábban Fizibusz néven ismertté vált oktató roadshow az idei tan-
évtől vadonatúj tartalommal és új oktatóanyaggal, enHome Zöldjá-
rat néven folytatja útját a fiatal generációkhoz. 

A program színes és érdekes formában, kísérletekkel és interaktív 
elemekkel gazdagított, 1,5-2 órás rendhagyó műsor során ismertet-
te meg a megújuló energiaforrásokkal a tanulókat. Az izgalmas elő-
adás után következett a hagyományos, régóta várt, tanár-diák kosár 

meccs, amit a sportos nyolcadikos diák csapat nyert meg. A nap zá-
rásaként jóízűen fogyasztották el a gyermekek a szülők ajándékát, 
az általuk főzött ízletes paprikás krumplit. A Szülői Munkaközös-
ség első alkalommal szervezett főzőversenyt az egyes osztályok szülői 
közösségéből verbuválódott három, négy, ötfős csapatoknak A nap 
összese programja sikeres zárult, folytatjuk jövőre. 

Iskolánk 1. a. osztályos tanulója, Bokros Kincső (a kép közepén), a Di-
ákolimpián is megmutatta ügyességét, és végül a nála jóval idősebb ver-
senytársait is megelőzve nyert aranyérmet. Gratulálunk. A képeket Szögedi Miklós és Godzsa Zoárd készítették.
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legítő volt a bálhoz. A dekoráció nagyon elegáns és finom volt, ahogy 
belépett az ember, szinte felkiáltott, hogy: hű de szép! Különlegesen 
volt megvilágítva is. A tombolás asztal magyar színekben pompázott. 
Az asztalok rendkívül ízlésesen voltak dekorálva, megterítve.

A vacsora finom volt és szépen tálalták. A felszolgálás udvarias és 
figyelmes volt.

A zenekar remekül és kulturáltan játszott, külön köszönet azért, 
hogy a vacsora alatt normális hangerővel lehetett beszélgetni. 

A legnagyobb benyomást az tette, hogy amikor beléptünk az épü-
letbe, kedves, udvarias diáklányok fogadtak minket. A kiállítás is jó 
ötlet volt, örömmel nézegettük a korábbi fotókat az eddigi bálok-
ról, legalább láttuk, hogy hogy néztünk ki 10 éve! 

Csak pozitívan tudunk nyilatkozni és köszönet a szervezőknek, a 
konyhának, a felszolgálóknak, a dekorálóknak és mindenkinek, aki 
részt vett a bál előkészületeiben. Reméljük, hogy 2017-ben is itt le-
hetünk a Hattyúbálon.”                               

Káplán György és Erika

„A dekoráció gyönyörű volt!!! Bár a körasztalok sok helyet foglal-
tak el, a normál asztaloknál több ember elfért volna, viszont így na-
gyon elegáns volt. A vacsora finom volt és a zenekar kulturált zenét 
játszott. A bálon nagyon jól éreztük magunkat!” 

Szentesi István és Márta 

a nem mindennapi sportot. Ezután Kovács Katalin tanárnő meghí-
vására vendégünk volt a „Zöldjárat”, az ELMŰ iskolaprogramja. A 
korábban Fizibusz néven ismertté vált oktató roadshow az idei tan-
évtől vadonatúj tartalommal és új oktatóanyaggal, enHome Zöldjá-
rat néven folytatja útját a fiatal generációkhoz. 

A program színes és érdekes formában, kísérletekkel és interaktív 
elemekkel gazdagított, 1,5-2 órás rendhagyó műsor során ismertet-
te meg a megújuló energiaforrásokkal a tanulókat. Az izgalmas elő-
adás után következett a hagyományos, régóta várt, tanár-diák kosár 

meccs, amit a sportos nyolcadikos diák csapat nyert meg. A nap zá-
rásaként jóízűen fogyasztották el a gyermekek a szülők ajándékát, 
az általuk főzött ízletes paprikás krumplit. A Szülői Munkaközös-
ség első alkalommal szervezett főzőversenyt az egyes osztályok szülői 
közösségéből verbuválódott három, négy, ötfős csapatoknak A nap 
összese programja sikeres zárult, folytatjuk jövőre. 

Iskolánk 1. a. osztályos tanulója, Bokros Kincső (a kép közepén), a Di-
ákolimpián is megmutatta ügyességét, és végül a nála jóval idősebb ver-
senytársait is megelőzve nyert aranyérmet. Gratulálunk. A képeket Szögedi Miklós és Godzsa Zoárd készítették.
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. július

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. július közepétől augusztus közepéig.

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

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

BALATON JÁTÉKPONT 
Ingyenes játszóház 0–99 éves korig Ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidám-
ság! Tel.: +36 20 9703 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/
balatonjatekpont.Helyszín: Balatonalmádi, Városház tér 4. (Pannónia földszintje) Nyá-
ri nyitva tartás július 1.- augusztus 31. között: hétfő-szombat 14-18 óra  

ANIMÁCIÓ ÉS JÁTÉK A WESSELÉNYI STRANDON A STRANDKÖNYV-
TÁR MELLETT hétfő és csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra között 

PANNÓNIA KuLTuRÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Július 15-16-17. péntek-szombat-vasárnap Almádi Napok 2016. a Szent Ist-
ván parkban
Július 22. péntek 19 óra IV. Balatoni Csillagösvény Körút – Böjte Csaba Almádiban
Július 27-3. szerda-vasárnap XXI.  PANNÓNIA – RAMADA  KUPA Nemzetközi 
egyéni sakkverseny  a kulturális központban
Augusztus 5-21-ig XIII. ALMÁDI  BORFESZTIVÁL
Wesselényi Strand bejárata előtti fesztiválterületen – Főbb programok: 
Augusztus 05. Charlie 
Augusztus 06. Grácia Halfőző Verseny 
Augusztus 07. Gazdag Tibor és a dr. grog 
Augusztus 08. Orosz Zoltán és együttese 
Augusztus 09. Fláre Beás  
Augusztus 10. Parno Graszt 
Augusztus 11. Almádi néptáncosok bemutatkozása 
Augusztus 12. Fg-4 Illés-Fonográf Emlékzenekar 
Augusztus 13. Viktória Zenekar 
Augusztus 14. Gájer Bálint 
Augusztus 15. Hősök 
Augusztus 16. Klubdélután Zenekar 
Augusztus 17. Creme De La Pop 
Augusztus 18. Tourmix Zenekar 
Augusztus 19. Serica Folk ’N’ Roll 
Augusztus 20. Ataru Taiko Dobszínház 
Augusztus 21. Németh Tamás, az almádi Elvis

PANNÓNIA KÖNYVTÁR Tel.: 88/542-514 
Bálint Ágnes emlékkiállítás 2016. július 15-től szeptember 15-ig. 
Helyszín: Pannónia könyvtára

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88/438-224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a nyári - őszi 
hónapokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. Érdeklődni telefo-
non, a 88/438-224 számon, Szenthe Lászlónál lehet.. 

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. ter-
mében

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

BALATONALMÁDI TuRISZTIKAI EGYESÜLET 
Balatonalmádi Városház tér 4.; www.balaton-almadi.hu 
HuNGARIKuM FESZTIVÁL 2016. július 22 - augusztus 2. között 
Balatonalmádiban tizenkét napon keresztül élvezhetjük mindazt, ami egyedi a ma-
gyar ízvilágban és művészetekben. Népművészeti és kézműves remekek, népmesék, 
operettek, könnyűzenei koncertek és retró diszkó vár mindenkit júliusban, Balaton-
almádiban.

BALATONALMÁDI TENISZ KLuB 1925 
E-mail: almaditenisz@gmail.com; Pályafoglalás: 70/321 5001
Július 29-30-31. ALMÁDI KuPA II.-III. osztályú országos teniszbajnokság 
Augusztus 12-13-14. ONYXPRINT KuPA II.-III. osztályú országos teniszbajnokság

Kedves Olvasóink!
Végre itt a nyár, végre van egy kis idő pihenésre, kikapcsolódás-

ra. A könyvtárban sok friss nyári olvasmánnyal várunk minden 
érdeklődőt – emellett buzdítunk mindenkit egy kis országjárás-
ra, kirándulásra, ha épp nincs strandidő. Ehhez kínálunk csoda-
szép útikönyveket, a Balaton környékére akár turista térképet is! 
Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága az elmúlt évben készítet-
te el a település értékeit bemutató kiadványát, amelyben kirándu-
ló utakat is ajánl a városban és közvetlen környékén. A kiadvány a 
könyvtárban megvásárolható.

Szép nyarat, jó pihenést kívánunk mindenkinek!

Böngészők – mesék szöveg nélkül

Mi is a böngésző? Minden olyan könyv, ami kizárólag képekből áll, 
nincsen vagy csak iránymutatásként van benne szöveg, ezáltal ad hihetet-
len szabadságot az olvasónak. Az először talán kaotikusnak tűnő informá-
cióhalmazban való eligazodás többszöri kalandozásra készteti a gyereket. 

Strapabíróak, kemény lapokból állnak, és kellően színesek, rész-
letgazdagok, így mindig van új felfedezni való a képeken.

A böngésző könyv viszonylag új műfaja magyar gyermekirodalom-
nak, pedig már a legkisebbeknek is ideális, sőt, a kisiskolások is öröm-
mel tudják lapozgatni. Először még csak a felnőttel együtt nézegeti az 
akár beszélni nem tudó kisgyermek, mutogatja a színeket, formákat, 
jellegzetes tárgyakat, később lehet már bonyolítani a mesélést, megke-
resni a képeken ezt-azt, végül pedig a gyerek akár saját történeteket is 
tud kanyarítani a képekhez.

A Pannónia könyvtárában több ilyen böngésző is megtalálható, ezek-
ből mutatunk be néhányat:

Rotraut Susanne Berner: Böngésző sorozat
A legismertebb ilyen témájú könyvsorozat, melyben évszakonként le-

het követni egy kisvároska lakóinak életét a mindig visszatérő helyszíne-
ken. Lehet akár lineárisan is olvasni - a téli résszel kezdődik és az éjsza-
kai témájú könyvvel végződik a sorozat - de műfajából adódóan nem kell 
szigorúan venni a sorrendet. A böngészőkkel most ismerkedők számára 
mindenképpen ezt a könyvet ajánljuk kezdésként.

Keres, találj, mesélj! sorozat
A Ravensburger kiadó böngésző könyveiben minden oldalpár szélén 

kiemelnek néhány tárgyat, melyeket a gyerekek megkereshetnek az adott 
oldalon található nagyméretű képen. De a megadott feladaton kívül ren-
geteg egyéb felfedeznivalót is rejtenek a lapok. A hagyományosnak te-
kinthető városi életképes böngészők mellett megjelent húsvétos és jár-
műves témájú is.

Pikler Éva: Balatoni böngésző
Természetesen a Balaton sem maradt böngésző nélkül. A történet sze-

rint egy nyári vihar szétszórta a kempingező diákok holmiját a tó körül, 
így ahogy keresik az elveszett dolgokat, körbeutazzuk velük a Balaton jel-
legzetes helyeit.

Baranyai (b) András: Európai böngésző
A témája miatt egy kicsit nagyobbaknak ajánljuk a magyar író és il-

lusztrátor könyvét, melyben a Vándor család vakációját követhetjük Eu-
rópa nagyvárosaiban. Különlegességét az adja, hogy nem csak a gyerek 
fedeznek fel benne érdekességeket, de a felnőtteket is elszórakoztatja a 
különböző (pop)kulturális utalások, mint például az egy római ablak-
ban éneklő fehér zsebkendős férfi vagy a londoni zebrán átkelő jellegze-
tes alakok.
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TÁR MELLETT hétfő és csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra között 
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Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
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hónapokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. Érdeklődni telefo-
non, a 88/438-224 számon, Szenthe Lászlónál lehet.. 

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. ter-
mében

KÁPTALANFÜREDI FÜRDŐ EGYESÜLET 
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Augusztus 6. szombat – Gondolatok és dallamok a káptalani fák alatt 
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BALATONALMÁDI TuRISZTIKAI EGYESÜLET 
Balatonalmádi Városház tér 4.; www.balaton-almadi.hu 
HuNGARIKuM FESZTIVÁL 2016. július 22 - augusztus 2. között 
Balatonalmádiban tizenkét napon keresztül élvezhetjük mindazt, ami egyedi a ma-
gyar ízvilágban és művészetekben. Népművészeti és kézműves remekek, népmesék, 
operettek, könnyűzenei koncertek és retró diszkó vár mindenkit júliusban, Balaton-
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Kedves Olvasóink!
Végre itt a nyár, végre van egy kis idő pihenésre, kikapcsolódás-

ra. A könyvtárban sok friss nyári olvasmánnyal várunk minden 
érdeklődőt – emellett buzdítunk mindenkit egy kis országjárás-
ra, kirándulásra, ha épp nincs strandidő. Ehhez kínálunk csoda-
szép útikönyveket, a Balaton környékére akár turista térképet is! 
Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága az elmúlt évben készítet-
te el a település értékeit bemutató kiadványát, amelyben kirándu-
ló utakat is ajánl a városban és közvetlen környékén. A kiadvány a 
könyvtárban megvásárolható.

Szép nyarat, jó pihenést kívánunk mindenkinek!

Böngészők – mesék szöveg nélkül

Mi is a böngésző? Minden olyan könyv, ami kizárólag képekből áll, 
nincsen vagy csak iránymutatásként van benne szöveg, ezáltal ad hihetet-
len szabadságot az olvasónak. Az először talán kaotikusnak tűnő informá-
cióhalmazban való eligazodás többszöri kalandozásra készteti a gyereket. 

Strapabíróak, kemény lapokból állnak, és kellően színesek, rész-
letgazdagok, így mindig van új felfedezni való a képeken.

A böngésző könyv viszonylag új műfaja magyar gyermekirodalom-
nak, pedig már a legkisebbeknek is ideális, sőt, a kisiskolások is öröm-
mel tudják lapozgatni. Először még csak a felnőttel együtt nézegeti az 
akár beszélni nem tudó kisgyermek, mutogatja a színeket, formákat, 
jellegzetes tárgyakat, később lehet már bonyolítani a mesélést, megke-
resni a képeken ezt-azt, végül pedig a gyerek akár saját történeteket is 
tud kanyarítani a képekhez.

A Pannónia könyvtárában több ilyen böngésző is megtalálható, ezek-
ből mutatunk be néhányat:

Rotraut Susanne Berner: Böngésző sorozat
A legismertebb ilyen témájú könyvsorozat, melyben évszakonként le-

het követni egy kisvároska lakóinak életét a mindig visszatérő helyszíne-
ken. Lehet akár lineárisan is olvasni - a téli résszel kezdődik és az éjsza-
kai témájú könyvvel végződik a sorozat - de műfajából adódóan nem kell 
szigorúan venni a sorrendet. A böngészőkkel most ismerkedők számára 
mindenképpen ezt a könyvet ajánljuk kezdésként.

Keres, találj, mesélj! sorozat
A Ravensburger kiadó böngésző könyveiben minden oldalpár szélén 

kiemelnek néhány tárgyat, melyeket a gyerekek megkereshetnek az adott 
oldalon található nagyméretű képen. De a megadott feladaton kívül ren-
geteg egyéb felfedeznivalót is rejtenek a lapok. A hagyományosnak te-
kinthető városi életképes böngészők mellett megjelent húsvétos és jár-
műves témájú is.

Pikler Éva: Balatoni böngésző
Természetesen a Balaton sem maradt böngésző nélkül. A történet sze-

rint egy nyári vihar szétszórta a kempingező diákok holmiját a tó körül, 
így ahogy keresik az elveszett dolgokat, körbeutazzuk velük a Balaton jel-
legzetes helyeit.

Baranyai (b) András: Európai böngésző
A témája miatt egy kicsit nagyobbaknak ajánljuk a magyar író és il-

lusztrátor könyvét, melyben a Vándor család vakációját követhetjük Eu-
rópa nagyvárosaiban. Különlegességét az adja, hogy nem csak a gyerek 
fedeznek fel benne érdekességeket, de a felnőtteket is elszórakoztatja a 
különböző (pop)kulturális utalások, mint például az egy római ablak-
ban éneklő fehér zsebkendős férfi vagy a londoni zebrán átkelő jellegze-
tes alakok.
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VAJKAI AURÉL EMLÉKSAROK
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Még május havának végén történt, de olyan esemény volt, amely-
ről nem csupán egyszer kell megemlékezni, hanem amelyre soká-
ig kell emlékezni. Emlékezni és emlékeztetni, hiszen több mint 
negyven évig élt és alkotott Balatonalmádiban. Felesége szülőfalu-
ja, Cserszegtomaj persze ugyanígy magáénak vallja, ahol végakara-
ta szerint örök álmát alussza.  Ott már utcát is neveztek el róla, de 
be-lakta s végigkutatta a Balatonfelvidéket és sok település vallaná 
szívesen magáénak Keszthelytől Veszprémig. Tekintélyt parancsoló 
íróasztala, fejszobra és legdrágább könyvei kerülhettek a család jó-
voltából a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kitüntetett he-
lyére, amely nekik is nekünk is a szívűnk felől esik, amint belépünk 
az olvasóterembe. Márpedig belépünk!

Ezen a kis ünnepségen, amelyet Fábiánné Sáray Anna rendezett és 
Dr. Gráfik Imre, a Városi Értéktár Bizottságunk elnöke celebrált be-
avatott karmesterként, megjelent a helyi múzeológus és néprajzos elit 
színe-java. Ami természetes, de annyian jöttünk össze az eseményre, 
hogy a könyvtár is, meg a különterem is zsúfolásig megtelt a tudós 
helyi tisztelőivel: ez már rendkívüli. Jómagam csak Vajkai Aurél ha-
lála után kerültem Balatonalmádiba, de azok, akik a Vajkai Zsófiával 
együtt nőttek fel: a barátok, szomszédok és egy komoly korosztálynyi 
tisztelője megható személyes élményeket idézett fel már az ünnepély 
előtt is. Legszemélyesebb vallomásokat mégis a család tagjaitól hall-
hattuk, akik viszont megemlékeztek a helybeli barátokról is. Olyan 
vendégeket ismerhettek meg a Vajkai házban, akik vagy itt laktak, 
nyaraltak vagy csak látogatóba érkeztek egy polihisztorhoz. Azt a cso-
dálatos élményt, hogy az esti mesét olykor az itt lakó erdélyi és alkotó 
Tamási Áron mondta a gyermekeknek, vagy minden valamirevaló tu-
dós megfordult a házban, aki csak a Balaton környékére látogatott, azt 
át kellett élni. Szabó Lőrinc, Illyés Gyula és Keresztury Dezső komo-
lyan, de együtt dolgozva tekint vissza reánk Vajkai Aurél egyik fény-
képén. Zarándokhely lett a Vajkai porta: egy tudós tuszkulánuma, 
ahova nem hatoltak be a hatvanas és hetvenes évek tudományos tor-
zsalkodásai. Minderről tapintatosan persze maga Vajkai Aurél vallott 
egy Rapcsányi interjúban, amelyet a család bocsátott rendelkezésre. 

Az Emléksarok a maga tekintélyes íróasztalával és könyvespolcai-
val s emlék-tárgyaival hű képet ad egy orvosnak tanult történettudós-
ról és néprajzosról, aki a zenei életben is olyan kimagasló kritikákat 
írt, hogy tevékenységét Péterfy Emlékplakettel ismerték el. Természe-
tesen a népi orvoslás sem maradhatott feltáratlanul, de talán mégis a 
népi építészet, a Balatonfelvidék présházai és pincéi állhattak legköze-
lebb a szívéhez, amelyek értékeléséért és megmentésért minden tőle 
telhetőt elkövetett. Én is tőle tanultam megkülönböztetni a régi ér-
tékes présházakat a talmiaktól, amelyek már diákkoromban is szoro-
san egymás mellett őrködtek a tóra néző domboldalakon. Tőle tud-
tam meg, hogy a balatonfelvidéki települések címerében az a furcsa 
szerszám, a kacorkés, ősi örökségünk, hiszen a metszőolló előde volt. 
Kulcsok, cédulák és könyvek tömkelege emlékeztet a majdnem elfe-
ledésre ítélt népi örökségünk sok-sok egyéb értékére. Köztük kerámi-
ák, korsók és szemüvegkeretek. Néhány visszaemlékező látszólag visz-
szahúzódó embernek írta le, de ennyi cikk, köny, tanulmány és kriti-
ka csak elmélyedt tudással és koncentrálással érhető el. Minden ven-
dégének be kellett írnia magát a vendégkönyvbe, amelyet gondosan 
megőrzött és minden egyes hozzá írt levélre személyesen válaszolt. 
Mindeközben még arra is szakított időt, hogy Balatonalmádiról hely-
re kis idegenforgalmi ismertetést adjon ki. Tőle tanulták meg rangjá-
hoz méltóan értékelni hazaiak s külföldiek ezt a régiót.

Megdöbben az ember, ha a világhálón olyan téves információt 
talál, ami váratlanul éri. Városunk tudós kutatójáról Vajkai Aurél-

Balatonalmádi piknik
Nyárköszöntő ifjúsági piknikre jöttek össze a fiatalok mindjárt a nyá-

ri szünidő első napján. Az I. Balatonalmádi Piknik stílusosan emlékezettet 
arra, amikor a jelenlévők többsége született, tehát 2000-re: ekkor nyerte el 
ugyanis városunk az Ifjúságbarát Önkormányzat címet.

A KABI, azaz a Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért a 
gyerekekre, a tinédzserekre és az ifjúságra gondolt mindjárt a nyár ele-
jén. Nem csupán gondolt, hanem tett is értük: tényleg jól kezdődik ez 
a nyár, mert lehet valahova menni, amint befejeződik az iskola. A Gyer-
meknap és a Tavaszi Zsongás után íme itt volt a nyár eleji zsongás és 
hemzsegés a Szent Erzsébet Ligetben.

Ha valaki tudta a piknik szó eredetét, ami ugye nem a pikkelni meg 
nikkelni összevonása, hanem a franciapique [csipeget] meg a szintén 
francia nique [csekélység], akkor meg is haladhatta, mert nem csupán 
csekélységeket lehetett csipegetni, hanem teljes  zenei habzsi-dőzsi állt 
rendelkezésre. A kéttannyelvű akusztikus duó, Bors Luca és Dobos Esz-
ter nyűgözött le mindenkit, majd a 15 éves Hősök, egészen a Selector 
Emka utcabáljáig jelezte az igényes felhozatalt. A legfiatalabbakat egész 
idő alatt játszóház várta. Köszönet mindezért a szervezőknek: Beke Esz-
ternek és Szakál Dánielnek, illetve a KABI-nak, amely városunk, Bala-
tonalmádi Ifjúságáért jött létre. Tesz, vesz, szervez, és ráadásul még szó-
rakoztat is. Isten tartsa meg a szokásukat!

Czuczor Sándor

XII. Lovaskavalkád

Az esős időjárás ellenére délelőtt szép számú érdeklődő előtt kez-
dődött a 12. alkalommal megrendezett Lovaskavalkád.

Sajnos ugyanezen a napon tartottak hasonló pontszerző fogathaj-
tó-versenyt Siófokon. és a Somogy megyeiek között nagy a harc az 
országos döntőre bekerülni, így jónéhány fogat ott próbálkozott be-
mutatni tudását.

Ennek ellenére úgy a „C” kategóriában, mint az SZLV-ben szép 
versenyt láthattunk, bravúros hajtásokkal.  Pákolitz István szokásá-
hoz híven igen nehéz pályát tűzött, így az összevetésbe csak ketten 
kerültek. A győzelmet úgy az akadályhajtásban, mint a vadászhaj-
tásban Magyar Zoltán szerezte, meg aki Marcaliból érkezett, Ő to-
ronymagasan kiemelkedik a „C” kategória mezőnyében mindenhol 
ahol indul. Megyénkből a legjobb eredményt Völgyesi Balázs érte 
el, aki a VLE színeiben versenyez, de Litéri illetőségű, és mindkét 
számban 4. lett.

A díjak átadásában Dr. Czifra László járási főállatorvos úr közre-
működött.

Reméljük, jövőre a területen már építik a stadiont, és sikerül egy 
alkalmas helyszínt találni a Lovaskavalkádnak.

Szentesi István

ról van szó, akiről azt állítja a honlap, hogy román állampolgár. 
Márpedig Vajkai Aurél magyar állampolgár volt: Kolozsvárott szü-
letett 1903. május 14-én, ami akkor tényleg Kolozsvár volt, nem 
Klausenburg és nem is Cluj-Napoca. Bár Wagenhuber néven lát-
ta meg a világot, ahol békésen élt együtt magyar, székely, sváb és 
szász meg román is, hiszen a 60 000 körüli lakosságból 50 000 volt 
a magyar és kb. 2000 a szász és a sváb népesség. Iskolai tanulmá-
nyait már Kassán végezte, ahol a szlovákok száma még nem érte el 
a 15 százalékot, de a kassai lakosok között számottevő szász polgár-
ság is boldogult. Az anyaági rokonság révén olyannyira magukénak 
érezték a várost, hogy a múzeológus, Wagenhuber Adél, Aurél húga 
részt vett a kassai dóm kincseinek elrejtésében és egyben a titkos 
akció jegyző-könyvvezetője is volt. Adél ott is marad Kassán, azaz 
Kosicén, ahol még 1961-ben is egzotikus kiállításokat szervezett.

Vajkai Aurél a bécsi döntések után került vissza Kolozsvárra a nép-
rajzi tanszékre. Hiába próbáltak meg elkövetni minden tőlük telhetőt 
a kiváló professzorok: Gunda Béla, Viski Károly, Vincze Lajos és a töb-
biek, hogy együtt maradhassanak. Nagyon kevesen maradtak ott a ro-
mán időkre, szét is széledtek: volt, aki Svédországba, más az Egyesült 
Államokba, Vajkai Aurél pedig már Cserszegtomajon vészelte át a há-
ború végét. Később Budapestről Veszprémbe, majd Balatonalmádiba 
költözött. Fiatal segítője, Lőrincze Lajos pedig visszakerült Szentgálra, 
de a baráti kapcsolatuk s együttműködésük mindvégig megmaradt.

Balatonalmádi kisváros, s mint ilyen, nem engedheti meg magának, 
hogy ne teremjen vagy vonzzon nagy embereket. Így volt ez már a 20. 
század előtt, így volt ez a 20. században, maradjon így a 21. században 
is! Vajkai Aurél házát emléktábla díszíti, emléksarka a könyvtárban lát-
ható. Biztos vagyok abban, hogy szobra pedig egy szép napon a bala-
tonalmádi pantheonba kerül, ámbár anélkül is felnézünk reá.

 Czuczor Sándor

Dr Gráfik Imre

A közönség
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VAJKAI AURÉL EMLÉKSAROK
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Még május havának végén történt, de olyan esemény volt, amely-
ről nem csupán egyszer kell megemlékezni, hanem amelyre soká-
ig kell emlékezni. Emlékezni és emlékeztetni, hiszen több mint 
negyven évig élt és alkotott Balatonalmádiban. Felesége szülőfalu-
ja, Cserszegtomaj persze ugyanígy magáénak vallja, ahol végakara-
ta szerint örök álmát alussza.  Ott már utcát is neveztek el róla, de 
be-lakta s végigkutatta a Balatonfelvidéket és sok település vallaná 
szívesen magáénak Keszthelytől Veszprémig. Tekintélyt parancsoló 
íróasztala, fejszobra és legdrágább könyvei kerülhettek a család jó-
voltából a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kitüntetett he-
lyére, amely nekik is nekünk is a szívűnk felől esik, amint belépünk 
az olvasóterembe. Márpedig belépünk!

Ezen a kis ünnepségen, amelyet Fábiánné Sáray Anna rendezett és 
Dr. Gráfik Imre, a Városi Értéktár Bizottságunk elnöke celebrált be-
avatott karmesterként, megjelent a helyi múzeológus és néprajzos elit 
színe-java. Ami természetes, de annyian jöttünk össze az eseményre, 
hogy a könyvtár is, meg a különterem is zsúfolásig megtelt a tudós 
helyi tisztelőivel: ez már rendkívüli. Jómagam csak Vajkai Aurél ha-
lála után kerültem Balatonalmádiba, de azok, akik a Vajkai Zsófiával 
együtt nőttek fel: a barátok, szomszédok és egy komoly korosztálynyi 
tisztelője megható személyes élményeket idézett fel már az ünnepély 
előtt is. Legszemélyesebb vallomásokat mégis a család tagjaitól hall-
hattuk, akik viszont megemlékeztek a helybeli barátokról is. Olyan 
vendégeket ismerhettek meg a Vajkai házban, akik vagy itt laktak, 
nyaraltak vagy csak látogatóba érkeztek egy polihisztorhoz. Azt a cso-
dálatos élményt, hogy az esti mesét olykor az itt lakó erdélyi és alkotó 
Tamási Áron mondta a gyermekeknek, vagy minden valamirevaló tu-
dós megfordult a házban, aki csak a Balaton környékére látogatott, azt 
át kellett élni. Szabó Lőrinc, Illyés Gyula és Keresztury Dezső komo-
lyan, de együtt dolgozva tekint vissza reánk Vajkai Aurél egyik fény-
képén. Zarándokhely lett a Vajkai porta: egy tudós tuszkulánuma, 
ahova nem hatoltak be a hatvanas és hetvenes évek tudományos tor-
zsalkodásai. Minderről tapintatosan persze maga Vajkai Aurél vallott 
egy Rapcsányi interjúban, amelyet a család bocsátott rendelkezésre. 

Az Emléksarok a maga tekintélyes íróasztalával és könyvespolcai-
val s emlék-tárgyaival hű képet ad egy orvosnak tanult történettudós-
ról és néprajzosról, aki a zenei életben is olyan kimagasló kritikákat 
írt, hogy tevékenységét Péterfy Emlékplakettel ismerték el. Természe-
tesen a népi orvoslás sem maradhatott feltáratlanul, de talán mégis a 
népi építészet, a Balatonfelvidék présházai és pincéi állhattak legköze-
lebb a szívéhez, amelyek értékeléséért és megmentésért minden tőle 
telhetőt elkövetett. Én is tőle tanultam megkülönböztetni a régi ér-
tékes présházakat a talmiaktól, amelyek már diákkoromban is szoro-
san egymás mellett őrködtek a tóra néző domboldalakon. Tőle tud-
tam meg, hogy a balatonfelvidéki települések címerében az a furcsa 
szerszám, a kacorkés, ősi örökségünk, hiszen a metszőolló előde volt. 
Kulcsok, cédulák és könyvek tömkelege emlékeztet a majdnem elfe-
ledésre ítélt népi örökségünk sok-sok egyéb értékére. Köztük kerámi-
ák, korsók és szemüvegkeretek. Néhány visszaemlékező látszólag visz-
szahúzódó embernek írta le, de ennyi cikk, köny, tanulmány és kriti-
ka csak elmélyedt tudással és koncentrálással érhető el. Minden ven-
dégének be kellett írnia magát a vendégkönyvbe, amelyet gondosan 
megőrzött és minden egyes hozzá írt levélre személyesen válaszolt. 
Mindeközben még arra is szakított időt, hogy Balatonalmádiról hely-
re kis idegenforgalmi ismertetést adjon ki. Tőle tanulták meg rangjá-
hoz méltóan értékelni hazaiak s külföldiek ezt a régiót.

Megdöbben az ember, ha a világhálón olyan téves információt 
talál, ami váratlanul éri. Városunk tudós kutatójáról Vajkai Aurél-

Balatonalmádi piknik
Nyárköszöntő ifjúsági piknikre jöttek össze a fiatalok mindjárt a nyá-

ri szünidő első napján. Az I. Balatonalmádi Piknik stílusosan emlékezettet 
arra, amikor a jelenlévők többsége született, tehát 2000-re: ekkor nyerte el 
ugyanis városunk az Ifjúságbarát Önkormányzat címet.

A KABI, azaz a Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért a 
gyerekekre, a tinédzserekre és az ifjúságra gondolt mindjárt a nyár ele-
jén. Nem csupán gondolt, hanem tett is értük: tényleg jól kezdődik ez 
a nyár, mert lehet valahova menni, amint befejeződik az iskola. A Gyer-
meknap és a Tavaszi Zsongás után íme itt volt a nyár eleji zsongás és 
hemzsegés a Szent Erzsébet Ligetben.

Ha valaki tudta a piknik szó eredetét, ami ugye nem a pikkelni meg 
nikkelni összevonása, hanem a franciapique [csipeget] meg a szintén 
francia nique [csekélység], akkor meg is haladhatta, mert nem csupán 
csekélységeket lehetett csipegetni, hanem teljes  zenei habzsi-dőzsi állt 
rendelkezésre. A kéttannyelvű akusztikus duó, Bors Luca és Dobos Esz-
ter nyűgözött le mindenkit, majd a 15 éves Hősök, egészen a Selector 
Emka utcabáljáig jelezte az igényes felhozatalt. A legfiatalabbakat egész 
idő alatt játszóház várta. Köszönet mindezért a szervezőknek: Beke Esz-
ternek és Szakál Dánielnek, illetve a KABI-nak, amely városunk, Bala-
tonalmádi Ifjúságáért jött létre. Tesz, vesz, szervez, és ráadásul még szó-
rakoztat is. Isten tartsa meg a szokásukat!

Czuczor Sándor

XII. Lovaskavalkád

Az esős időjárás ellenére délelőtt szép számú érdeklődő előtt kez-
dődött a 12. alkalommal megrendezett Lovaskavalkád.

Sajnos ugyanezen a napon tartottak hasonló pontszerző fogathaj-
tó-versenyt Siófokon. és a Somogy megyeiek között nagy a harc az 
országos döntőre bekerülni, így jónéhány fogat ott próbálkozott be-
mutatni tudását.

Ennek ellenére úgy a „C” kategóriában, mint az SZLV-ben szép 
versenyt láthattunk, bravúros hajtásokkal.  Pákolitz István szokásá-
hoz híven igen nehéz pályát tűzött, így az összevetésbe csak ketten 
kerültek. A győzelmet úgy az akadályhajtásban, mint a vadászhaj-
tásban Magyar Zoltán szerezte, meg aki Marcaliból érkezett, Ő to-
ronymagasan kiemelkedik a „C” kategória mezőnyében mindenhol 
ahol indul. Megyénkből a legjobb eredményt Völgyesi Balázs érte 
el, aki a VLE színeiben versenyez, de Litéri illetőségű, és mindkét 
számban 4. lett.

A díjak átadásában Dr. Czifra László járási főállatorvos úr közre-
működött.

Reméljük, jövőre a területen már építik a stadiont, és sikerül egy 
alkalmas helyszínt találni a Lovaskavalkádnak.

Szentesi István

ról van szó, akiről azt állítja a honlap, hogy román állampolgár. 
Márpedig Vajkai Aurél magyar állampolgár volt: Kolozsvárott szü-
letett 1903. május 14-én, ami akkor tényleg Kolozsvár volt, nem 
Klausenburg és nem is Cluj-Napoca. Bár Wagenhuber néven lát-
ta meg a világot, ahol békésen élt együtt magyar, székely, sváb és 
szász meg román is, hiszen a 60 000 körüli lakosságból 50 000 volt 
a magyar és kb. 2000 a szász és a sváb népesség. Iskolai tanulmá-
nyait már Kassán végezte, ahol a szlovákok száma még nem érte el 
a 15 százalékot, de a kassai lakosok között számottevő szász polgár-
ság is boldogult. Az anyaági rokonság révén olyannyira magukénak 
érezték a várost, hogy a múzeológus, Wagenhuber Adél, Aurél húga 
részt vett a kassai dóm kincseinek elrejtésében és egyben a titkos 
akció jegyző-könyvvezetője is volt. Adél ott is marad Kassán, azaz 
Kosicén, ahol még 1961-ben is egzotikus kiállításokat szervezett.

Vajkai Aurél a bécsi döntések után került vissza Kolozsvárra a nép-
rajzi tanszékre. Hiába próbáltak meg elkövetni minden tőlük telhetőt 
a kiváló professzorok: Gunda Béla, Viski Károly, Vincze Lajos és a töb-
biek, hogy együtt maradhassanak. Nagyon kevesen maradtak ott a ro-
mán időkre, szét is széledtek: volt, aki Svédországba, más az Egyesült 
Államokba, Vajkai Aurél pedig már Cserszegtomajon vészelte át a há-
ború végét. Később Budapestről Veszprémbe, majd Balatonalmádiba 
költözött. Fiatal segítője, Lőrincze Lajos pedig visszakerült Szentgálra, 
de a baráti kapcsolatuk s együttműködésük mindvégig megmaradt.

Balatonalmádi kisváros, s mint ilyen, nem engedheti meg magának, 
hogy ne teremjen vagy vonzzon nagy embereket. Így volt ez már a 20. 
század előtt, így volt ez a 20. században, maradjon így a 21. században 
is! Vajkai Aurél házát emléktábla díszíti, emléksarka a könyvtárban lát-
ható. Biztos vagyok abban, hogy szobra pedig egy szép napon a bala-
tonalmádi pantheonba kerül, ámbár anélkül is felnézünk reá.

 Czuczor Sándor

Dr Gráfik Imre

A közönség

Fotó: Dr. Gulyás András 

fotó: balaton.vehir.hu 

fotó: balaton.vehir.hu 

Fotó: Dr. Gulyás András 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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A nyár veszélyeiről beszéltek
Már a nyárra gondoltak a Balatonalmádiban, amikor a 3. és 4. 

osztályosoknak tartott közös foglalkozást a rendőrség munkatársa 
és a védőnő a város két általános iskolájában.

A rendőrkapitányság megelőzési előadója, Stanka Mária r. őr-
nagy és az iskola védőnője, Iker Márta tartott közös foglalkozást 
2016. május 6-án és 23-án a balatonalmádi Györgyi Dénes és 
Vörösberényi Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak. 

A tanév befejezése után, a nyári szünetben sok szabadidővel ren-
delkező gyerekeknek tartott foglalkozásokon a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés veszélyei mellett a vízben, vízparton történő tartózkodás, 
a strandolás alapszabályaira hívták fel a 9-11 éves gyerekek figyelmét.

Az idegenforgalmi időszakban megnő a városban megforduló 
idegenek száma, ezért az idegenekkel való kommunikáció, kapcso-

lat is kiemelt hangsúlyt kapott a gyermekek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények megelőzésében. A levetített és megbeszélt kis-
filmben konkrét, veszélyhelyzetet bemutató szituációk elemzéséből 
ismerhették meg lehetőségeket, mit kell tenni, ha egy idegen szó-
lítja meg őket. 

A valós életből vett helyzetekhez hasonló veszélyek fenyegetik a 
virtuális életben, vagyis az interneten is a gyerekeket. A már ebben a 
korban is meglehetősen sok időt számítógép előtt töltő korosztály-
ban fontos tudatosítani, milyen jelentősége van annak, hogyan ke-
zelik a saját és mások személyes adatait, milyen ismeretségeket, ba-
rátságokat kötnek a virtuális világ valódi idegenjeivel.

Rekorddöntés Zalakaroson

Május 27. és július 4. között került megrendezésre a XXXV. 
Zalakarosi Sakkfesztivál, ahol Fáncsy Imre nemzetközi mester egy-
más után harmadszor nyerte meg a rangos B csoportot. A rendezvény 
35 éves történetében még soha nem volt példa arra, hogy egy játé-
kos bármelyik csoportban, 3 egymás követő évben is bajnok legyen.

Az idei versenyen volt az eddigi legerősebb mezőny, a nagyon ma-
gas színvonalat az is mutatja, hogy 11 országból 130 résztvevő ér-
kezett a viadalra, ebből 11 nemzetközi mester mellett, 15 Fide mes-
ter is asztalhoz ült. A 44 külföldi a következő országokból érkezett: 
Ausztria, Belgium, Cseh, Horvát, India, Lengyel, Román, Szerb, 
Szlovén és Ukrán.

Az alábbiakban Fáncsy Imre beszámolóját olvashatják.
A sakkfesztivált idén először 1-es kiemeltkénk kezdtem, ezért ne-

kem jutott az a feladat, hogy kisorsoljam, hogy a páratlan sorszá-
múak világossal vagy sötéttel legyenek. Nem indult jól a verseny, 
mert a fekete bábut választottam, így a másodhúzó szerepét tölthet-
tem be. Az első fordulós ellenfelem a szlovén fiatalember pont 20 
évvel volt fiatalabb nálam, a rutinom ki is jött a játszmában, egy vé-
gig picit jobb állást sikerült a nyerésig fokoznom. A 9 fordulóból 6 
pontot ért el, ezzel 58 élőponttal gyarapodott, a jó szereplése hoz-
zájárult a végső győzelmemhez, hiszen holtverseny alakult ki, ami 
azért kedvezett nekem, mert jobb lett a buchholzom, ami azt jelen-
ti, hogy a 9 ellenfelem jobb teljesítményt ért el, mint a riválisom-
nak. A második fordulóban a 18 éves csinos Gál Hanna Krisztiná-
val játszottam, aki nagyon jól felkészült a megnyitásra, de pechjé-
re egy tanítványomat készítettem a világbajnokságra erre a Tarrasch 
védelemre, így még mindig tovább ismertem a megnyitás rejtelme-
it. A következő fordulóban az Ukrajnában élő Peng Li Min-el ját-
szottam, nevéből könnyű kitalálni a származását. A kínaiakról azt 
kell tudni, hogy rengeteget fejlődtek a sakkban, a legutolsó Olimpi-
át és a Világkupát is ők nyerték csapatban. Sakknyelven úgy szokták 
mondani, hogy szakszerűen lesíbolt. Mindent lecserélt esélyem sem 
volt a győzelemre, így gyors döntetlen született. A fél pont elveszté-
se miatt lemaradtam az élmezőnytől, hiszen 6-an is 100%-os telje-
sítménnyel álltak, de az előnye az volt, hogy a következő 2 forduló-
ban viszonylag könnyen győztem. A 6. fordulóban döntetleneztem 
a Takács Balázzsal, akinek szintén 2385 az élő pontja van, pontosan 
annyi mint nekem, ezzel Ő volt a 2-es sorszámú. A verseny erősé-
gét az is jelzi, hogy a végső győzelemre is nagy esélyes volt, de csak a 
39. helyen végzett. Az újabb fél pont elvesztése miatt, várható volt, 
hogy újra gyengébb ellenfelet kapok. Ez az elméletem nagyon nem 
jött be, mert a szerb származású Fide mester ellen, végig a döntet-
lenért küzdöttem, amit a végén sikerült is elérnem. Után a cseh el-
lenfelemnek sikerült elvennem a veretlenségét, és szomorúan vet-
tem tudomásul, hogy az összes rivális szintén győzött, így az utol-
só fordulóban könnyen előfordulhat, hogy vereséggel és döntetlen-

nel is csak a 4. helyen végzek. Ami persze szintén jó eredmény lett 
volna, de a rekorddöntéshez nem elég, ezért úgy döntöttem minden 
egy lapra teszek fel. Az ukrán Ianov nemzetközi mester ellenfelem, 
végig az első helyen állt, 5 forduló után egyedül Ő volt 100%-os. 
Az utolsó forduló délelőtt volt, ezért azzal is nagyot kockáztattam, 
hogy hajnalig készültem, mert ha túlságosan elfáradok, akkor az a 
4-5 órás csatában nagy hátrány lehet. Nagyon sok megnyitási csap-
dát készítettem neki és szerencsére az egyikbe belesétált és már a 
15 lépésben vesztőt húzott, amit tisztáldozattal használtam ki, így 
2 könnyűtisztért lenyertem a királynőjét. Érdekeség, hogy ezen a 
szinten ebben az esetben már fel szokták adni a partit, de Ő csak a 
matt előtt 1 lépéssel kapitulált. Szeberényi Ádám nemzetközi mes-
ter szintén nyert, 7,5 ponttal holtversenyben végeztünk az első he-

lyen, de mivel Ő már a harmadik fordulóban vereséget szenvedett, 
így külső körön jött fel, ezért várható volt, hogy gyengébb ellenfe-
lekkel játszott, ami azt eredményezte, hogy rosszabb lett a buchholz 
számítása, ezért sikerült egymás után harmadszor is bajnoknak len-
nem Zalakaroson.

B csoport végeredménye:

1. Fáncsy Imre 7,5 pont 4. Varga Klára  7,0 pont
2. Szeberényi Ádám 7,5 pont 5. Czupor Attila 7,0 pont
3. Ianov Viktor 7,0 pont 6. Peng Li Min 6,5 pont
                                  

Emberségből kitűnő Villámgyors meggyes sütemény 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. július

Évek óta szervezek gyerekeknek kézműves táborokat. Mindig na-
gyon várom a nyarat emiatt, mert egészen más lehetőség ez a tanítvá-
nyaimmal való együtt töltött idő, mint amit a tanév 45 perces tanórái 
adhatnak. Számomra a lehető legfontosabb, hogy sok-sok élményt és 
minden téren minőséget nyújtsak. Ehhez egyedül kevés lennék, kel-
lenek hozzá élményt adó kirándulási helyszínek és olyan jó lelkű em-
berek, akik a gyerekekért vannak és számukra ők az elsők. 

Táborvezetőként elmondhatom, hogy a legnehezebb az étkezés meg-
oldása volt, így több helyet is kipróbáltam, mire tavaly a balatonalmá-
di Kuckó Étterem tulajdonosaival egymásra találtunk. Számukra örö-
möt jelent, hogy finom, minőségi ételeket főzhetnek a gyerekeknek és 
bizony nem jelent az sem problémát, ha allergiás étrendű ételt kell az 
asztalra varázsolni vagy valaki repetát kér. Palacsintázás esetén még azt 
is megkérdezik, hogy hány kakaósat és hány lekvárosat hozhatnak kö-
vetkezőnek. Egyetlen nap sem engedtek el addig minket, amíg minden 
tanítványom jól nem lakott és ez bizony benne volt az árban.

Idén nem volt kérdés, hogy újra ezt az éttermet választom. Legna-
gyobb meglepetésemre azzal fogadtak, hogy olvasták az Almádi Új-
ságban a Mesemadár-műhelyemmel elért eredményeinket, így gra-
tuláltak. Talán nincs is arra szó, hogy emiatt a tavalyi árhoz képest 
árengedményt ajánlottak fel számomra, hogy így támogassák azt, 
amit a gyerekekért teszek. Boldogsággal tölt el, amikor ilyen jó lel-
kű emberekkel működhetek együtt.  Csak remélni tudom, hogy ezt 
a cikket is elolvassák majd az újságban, mert én meg ezzel szeretnék 
meglepetésből köszönetet mondani.

Szeretném figyelmébe ajánlani minden városba térő turistának és 
helyi lakosnak ezt a helyet, becsüljük meg ezt az éttermet, hogy még 
sok éven át ilyen szeretettel működhessen.

Köszönettel: Szirbek Szilvia

Fotó: Gáspár Gábor 

Hozzávalók:
2 egész tojás
140 g cukor
50 g vaj
1,5 dl tej
1 db sütőpor
1 egész citrom reszelt héja
300 g finomliszt
0,5 liter kimagozott meggy

Elkészítés:
A tojásokat a cukorral és az olvasztott vajjal habosra keverem. 

Hozzáöntöm a tejet és a sütőporral, citromhéjjal elkevert lisztet. 
Mikor már jól összekevertem, hozzáadom a kimagozott meggyet. 
Kizsírozok egy kisebb tepsit (kb 20x20 cm) és beleöntöm a tésztát a 
tetejére szórok még pár szem meggyet, hogy szebb legyen (meg per-
sze imádom ha roskadozik a meggytől). 170 fokos előmelegített sü-
tőben aranybarnára sütöm (kb. 25-30 perc). Ha kihűlt felszeletelem 
és porcukorral megszórom a tetejét.

Szebényi Éva

Fáncsy Imre

Balról jobbra: Szeberényi Ádám, Fáncsy Imre, Ianov Viktor



Krónika Krónika

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

A nyár veszélyeiről beszéltek
Már a nyárra gondoltak a Balatonalmádiban, amikor a 3. és 4. 

osztályosoknak tartott közös foglalkozást a rendőrség munkatársa 
és a védőnő a város két általános iskolájában.

A rendőrkapitányság megelőzési előadója, Stanka Mária r. őr-
nagy és az iskola védőnője, Iker Márta tartott közös foglalkozást 
2016. május 6-án és 23-án a balatonalmádi Györgyi Dénes és 
Vörösberényi Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak. 

A tanév befejezése után, a nyári szünetben sok szabadidővel ren-
delkező gyerekeknek tartott foglalkozásokon a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés veszélyei mellett a vízben, vízparton történő tartózkodás, 
a strandolás alapszabályaira hívták fel a 9-11 éves gyerekek figyelmét.

Az idegenforgalmi időszakban megnő a városban megforduló 
idegenek száma, ezért az idegenekkel való kommunikáció, kapcso-

lat is kiemelt hangsúlyt kapott a gyermekek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények megelőzésében. A levetített és megbeszélt kis-
filmben konkrét, veszélyhelyzetet bemutató szituációk elemzéséből 
ismerhették meg lehetőségeket, mit kell tenni, ha egy idegen szó-
lítja meg őket. 

A valós életből vett helyzetekhez hasonló veszélyek fenyegetik a 
virtuális életben, vagyis az interneten is a gyerekeket. A már ebben a 
korban is meglehetősen sok időt számítógép előtt töltő korosztály-
ban fontos tudatosítani, milyen jelentősége van annak, hogyan ke-
zelik a saját és mások személyes adatait, milyen ismeretségeket, ba-
rátságokat kötnek a virtuális világ valódi idegenjeivel.

Rekorddöntés Zalakaroson

Május 27. és július 4. között került megrendezésre a XXXV. 
Zalakarosi Sakkfesztivál, ahol Fáncsy Imre nemzetközi mester egy-
más után harmadszor nyerte meg a rangos B csoportot. A rendezvény 
35 éves történetében még soha nem volt példa arra, hogy egy játé-
kos bármelyik csoportban, 3 egymás követő évben is bajnok legyen.

Az idei versenyen volt az eddigi legerősebb mezőny, a nagyon ma-
gas színvonalat az is mutatja, hogy 11 országból 130 résztvevő ér-
kezett a viadalra, ebből 11 nemzetközi mester mellett, 15 Fide mes-
ter is asztalhoz ült. A 44 külföldi a következő országokból érkezett: 
Ausztria, Belgium, Cseh, Horvát, India, Lengyel, Román, Szerb, 
Szlovén és Ukrán.

Az alábbiakban Fáncsy Imre beszámolóját olvashatják.
A sakkfesztivált idén először 1-es kiemeltkénk kezdtem, ezért ne-

kem jutott az a feladat, hogy kisorsoljam, hogy a páratlan sorszá-
múak világossal vagy sötéttel legyenek. Nem indult jól a verseny, 
mert a fekete bábut választottam, így a másodhúzó szerepét tölthet-
tem be. Az első fordulós ellenfelem a szlovén fiatalember pont 20 
évvel volt fiatalabb nálam, a rutinom ki is jött a játszmában, egy vé-
gig picit jobb állást sikerült a nyerésig fokoznom. A 9 fordulóból 6 
pontot ért el, ezzel 58 élőponttal gyarapodott, a jó szereplése hoz-
zájárult a végső győzelmemhez, hiszen holtverseny alakult ki, ami 
azért kedvezett nekem, mert jobb lett a buchholzom, ami azt jelen-
ti, hogy a 9 ellenfelem jobb teljesítményt ért el, mint a riválisom-
nak. A második fordulóban a 18 éves csinos Gál Hanna Krisztiná-
val játszottam, aki nagyon jól felkészült a megnyitásra, de pechjé-
re egy tanítványomat készítettem a világbajnokságra erre a Tarrasch 
védelemre, így még mindig tovább ismertem a megnyitás rejtelme-
it. A következő fordulóban az Ukrajnában élő Peng Li Min-el ját-
szottam, nevéből könnyű kitalálni a származását. A kínaiakról azt 
kell tudni, hogy rengeteget fejlődtek a sakkban, a legutolsó Olimpi-
át és a Világkupát is ők nyerték csapatban. Sakknyelven úgy szokták 
mondani, hogy szakszerűen lesíbolt. Mindent lecserélt esélyem sem 
volt a győzelemre, így gyors döntetlen született. A fél pont elveszté-
se miatt lemaradtam az élmezőnytől, hiszen 6-an is 100%-os telje-
sítménnyel álltak, de az előnye az volt, hogy a következő 2 forduló-
ban viszonylag könnyen győztem. A 6. fordulóban döntetleneztem 
a Takács Balázzsal, akinek szintén 2385 az élő pontja van, pontosan 
annyi mint nekem, ezzel Ő volt a 2-es sorszámú. A verseny erősé-
gét az is jelzi, hogy a végső győzelemre is nagy esélyes volt, de csak a 
39. helyen végzett. Az újabb fél pont elvesztése miatt, várható volt, 
hogy újra gyengébb ellenfelet kapok. Ez az elméletem nagyon nem 
jött be, mert a szerb származású Fide mester ellen, végig a döntet-
lenért küzdöttem, amit a végén sikerült is elérnem. Után a cseh el-
lenfelemnek sikerült elvennem a veretlenségét, és szomorúan vet-
tem tudomásul, hogy az összes rivális szintén győzött, így az utol-
só fordulóban könnyen előfordulhat, hogy vereséggel és döntetlen-

nel is csak a 4. helyen végzek. Ami persze szintén jó eredmény lett 
volna, de a rekorddöntéshez nem elég, ezért úgy döntöttem minden 
egy lapra teszek fel. Az ukrán Ianov nemzetközi mester ellenfelem, 
végig az első helyen állt, 5 forduló után egyedül Ő volt 100%-os. 
Az utolsó forduló délelőtt volt, ezért azzal is nagyot kockáztattam, 
hogy hajnalig készültem, mert ha túlságosan elfáradok, akkor az a 
4-5 órás csatában nagy hátrány lehet. Nagyon sok megnyitási csap-
dát készítettem neki és szerencsére az egyikbe belesétált és már a 
15 lépésben vesztőt húzott, amit tisztáldozattal használtam ki, így 
2 könnyűtisztért lenyertem a királynőjét. Érdekeség, hogy ezen a 
szinten ebben az esetben már fel szokták adni a partit, de Ő csak a 
matt előtt 1 lépéssel kapitulált. Szeberényi Ádám nemzetközi mes-
ter szintén nyert, 7,5 ponttal holtversenyben végeztünk az első he-

lyen, de mivel Ő már a harmadik fordulóban vereséget szenvedett, 
így külső körön jött fel, ezért várható volt, hogy gyengébb ellenfe-
lekkel játszott, ami azt eredményezte, hogy rosszabb lett a buchholz 
számítása, ezért sikerült egymás után harmadszor is bajnoknak len-
nem Zalakaroson.

B csoport végeredménye:

1. Fáncsy Imre 7,5 pont 4. Varga Klára  7,0 pont
2. Szeberényi Ádám 7,5 pont 5. Czupor Attila 7,0 pont
3. Ianov Viktor 7,0 pont 6. Peng Li Min 6,5 pont
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Évek óta szervezek gyerekeknek kézműves táborokat. Mindig na-
gyon várom a nyarat emiatt, mert egészen más lehetőség ez a tanítvá-
nyaimmal való együtt töltött idő, mint amit a tanév 45 perces tanórái 
adhatnak. Számomra a lehető legfontosabb, hogy sok-sok élményt és 
minden téren minőséget nyújtsak. Ehhez egyedül kevés lennék, kel-
lenek hozzá élményt adó kirándulási helyszínek és olyan jó lelkű em-
berek, akik a gyerekekért vannak és számukra ők az elsők. 

Táborvezetőként elmondhatom, hogy a legnehezebb az étkezés meg-
oldása volt, így több helyet is kipróbáltam, mire tavaly a balatonalmá-
di Kuckó Étterem tulajdonosaival egymásra találtunk. Számukra örö-
möt jelent, hogy finom, minőségi ételeket főzhetnek a gyerekeknek és 
bizony nem jelent az sem problémát, ha allergiás étrendű ételt kell az 
asztalra varázsolni vagy valaki repetát kér. Palacsintázás esetén még azt 
is megkérdezik, hogy hány kakaósat és hány lekvárosat hozhatnak kö-
vetkezőnek. Egyetlen nap sem engedtek el addig minket, amíg minden 
tanítványom jól nem lakott és ez bizony benne volt az árban.

Idén nem volt kérdés, hogy újra ezt az éttermet választom. Legna-
gyobb meglepetésemre azzal fogadtak, hogy olvasták az Almádi Új-
ságban a Mesemadár-műhelyemmel elért eredményeinket, így gra-
tuláltak. Talán nincs is arra szó, hogy emiatt a tavalyi árhoz képest 
árengedményt ajánlottak fel számomra, hogy így támogassák azt, 
amit a gyerekekért teszek. Boldogsággal tölt el, amikor ilyen jó lel-
kű emberekkel működhetek együtt.  Csak remélni tudom, hogy ezt 
a cikket is elolvassák majd az újságban, mert én meg ezzel szeretnék 
meglepetésből köszönetet mondani.

Szeretném figyelmébe ajánlani minden városba térő turistának és 
helyi lakosnak ezt a helyet, becsüljük meg ezt az éttermet, hogy még 
sok éven át ilyen szeretettel működhessen.

Köszönettel: Szirbek Szilvia

Fotó: Gáspár Gábor 

Hozzávalók:
2 egész tojás
140 g cukor
50 g vaj
1,5 dl tej
1 db sütőpor
1 egész citrom reszelt héja
300 g finomliszt
0,5 liter kimagozott meggy

Elkészítés:
A tojásokat a cukorral és az olvasztott vajjal habosra keverem. 

Hozzáöntöm a tejet és a sütőporral, citromhéjjal elkevert lisztet. 
Mikor már jól összekevertem, hozzáadom a kimagozott meggyet. 
Kizsírozok egy kisebb tepsit (kb 20x20 cm) és beleöntöm a tésztát a 
tetejére szórok még pár szem meggyet, hogy szebb legyen (meg per-
sze imádom ha roskadozik a meggytől). 170 fokos előmelegített sü-
tőben aranybarnára sütöm (kb. 25-30 perc). Ha kihűlt felszeletelem 
és porcukorral megszórom a tetejét.

Szebényi Éva

Fáncsy Imre

Balról jobbra: Szeberényi Ádám, Fáncsy Imre, Ianov Viktor
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Polgárőr hírek
Mire az újságban megjelennek a hírek már „vakáció” van, és javában 

tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek töltik sza-
badidejüket. Polgárőröknek a kialakult helyzetet kezelni kell, úgy hogy 
az a bűnözőkön kívül, az elvárásnak megfeleljen. Minden hétvégén ren-
dezvények vannak, megnő a városba látogatók száma. Elmondhatjuk, 
eddig sikerült – komolyjárőr munkával – biztonságban tudni köztere-
inket, ingatlanainkat. Kérjük a városban tartózkodókat, segítség mun-
kánkat azzal, hogyha normálisnak ellentmondó helyzetet találnak, je-
lezzék a cikk végén megadott elérhetőségen, vagy a 107 rendőrségi, il-
letve a 112 segélykérő vonalon. A szünidőben megnő a gyerekforgalom 
az utakon és tereken, kérjük, fokozott figyelemmel vezessenek a közle-
kedésben résztvevők. A nagy melegben megnő a reakció idő, különö-
sen az idősebb generációnál, és lehet, hogy a gyalogátkelőn nem ér át az 
elég rövid idejű zöld jelzésen, kérem legyünk türelemmel. A múlt havi 
hírekben a PENNY-nél kialakuló helyzetekről írtam, most néhány au-
tóst szeretnék bemutatni elrettentés okán. 

Történt, hogy egy terepjáróba a „szülő” – édesapának nem mondanám 
–, ölébe vette 6 év körüli kisfiát, megmutatván, hogy ő mindent a gyere-
kért – egy keskeny 30 km-re szabályozott forgalmas úton tanította „vezetni” 
a fiát, kellő szembe forgalom mellett.  Lehetőségünk volt tájékoztatni, hogy 
ez közlekedési szabálysértés, és a gyerek életét is veszélyezteti, válasz foglal-
kozzunk. stb, különben is az ő gyereke és azt tesz, amit akar. Meggyőződő-
sem, hogy aki ilyet a közlekedésben elkövet azt én – kiskorú veszélyezteté-
se - ügyében is meggyanúsítanám, ami már bűncselekmény. 

Vannak a notórius járdán parkolók, és azt kell mondanom, ők sem a 
Trabantosok köréből kerülnek ki. Kellő pontossággal állnak fel a járdá-
ra ahhoz, hogy kismama a babakocsival már ne férjen el, és kénytelen le-
gyen azt az úttesten tolni. Próbáltunk érvelni a sofőrnél, hogy talán a par-
kolóban kéne megállni, hely is van. Válasz: „bunkó paraszt foglalkozz ma-

gaddal”. Ilyenkor mit tehet a polgárőr, megjegyezzük egymás között, hi-
vatalosan ő is ember.

Vagy – szerintem ő sem édesanya – két baba a hátsó ülésben szabályosan 
bekötve, de a vezetőnél már ez nem mondható el, TELEFONÁL. Útke-
reszteződés jobb kéz szabály, rajta kívül mindenki fékez, ő TELEFONÁL. 

De volt olyan fiatal nő, aki mindent szabályt áthágva, zárt területen zaj-
ló rendezvénybe belehajtott, mert neki terepjárója van, de ha nem azért tet-
te várjuk, hogy elmondja.

Nem tudom hova vezet ez a mentalitás, azt tudom, halálos balesetek van-
nak, sajnos gyerekek is áldozatul esnek. Tényleg igaz, ha beülünk a volán 
mögé, az első rendőr megjelenéséig kicsit elmegy az eszünk?

Kérek mindenkit, ne akarják megtudni, milyen szívszorító érzés teme-
tőbe járni. 

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében, jó pihenést, kikapcsoló-
dást, és ha még belefér, értékeikre is figyeljenek, mert lehet, hogy egy má-
sik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail. hu vagy a 06-
30-265-5059 telefonszámon.

Balogh Csaba – Polgárőr elnök

Itt a nyár!
A nyári idegenforgalmi szezonra készülődés jegyében nemcsak a 

felnőttek, hanem a gyerekek figyelmét is szeretném felhívni néhány 
dologra.

A Kapitányság területén minden általános és középiskolában tar-
tott az Iskola Rendőre vagy a megelőzési előadó foglalkozást a nyár 
veszélyeiről, de ezt nem lehet elégszer elmondani. 

Arról nem is beszélve, hogy a gyermekek neveléséért felelős 
felnőttek, nemcsak a szülők, is felelősek, mire tanítják a követ-
kező nemzedékeket, milyen példát mutatnak.

A tanév befejeződésével „rászabadult” a szabadidő a gyerekekre, 
fiatalokra. A hasznos és értelmes időtöltés lenne a legfontosabb esz-
köz a veszélyek elkerülésére.

A számítógép előtt, az okos telefon nyomogatásával töltött idő a 
felnőttek életében is egyre több! Ezzel az a legnagyobb gond, hogy 
egy virtuális, a valóságot csak utánzó világba vezet. A személyes kap-
csolatok beszűkülése, a személyes találkozások hiánya mindenképpen 
hátrányosan hat a gyerekek, fiatalok érzelmi fejlődésére. A virtuális vi-
lágban nem érzik a tetteik, kijelentéseik súlyát, hatását a másik em-
berre, nem szereznek tapasztalatot az ismerkedés, barátkozás bukta-
tóiról, csalódásokról, örömökről, a felelősségérzetről. Könnyen haj-
lamossá válnak, hogy „pótszerek”-hez nyúljanak! Ezek egyik fajtája 
csak a dizájner-drogok, a tudatmódosító szerek világa. A társadalom 
által elfogadott és tolerált alkoholfogyasztás sokkal több fiatalt veszé-
lyeztet! Sajnos mindig akadnak olyan felnőttek, akik nem érzik annak 
súlyát, ha alkoholhoz vagy drogokhoz juttatják a könnyen befolyá-
solható fiatalokat, akik abban a módosult tudatállapotban hamarabb 
válnak bűncselekmények, szabálysértések elkövetőivé és áldozatává is 
különösen a szórakozóhelyeken, rendezvényeken és környékükön.

A másik kiemelt terület a közlekedés minden ágával! A nyáron 
többször megkapott autókkal, a motorozással, kerékpározással, de 
gyalog is. Nem beszélve a szabadvizeken, vízparton való tartózko-
dás szabályainak betartásáról, a strandolásról. Gyakran értékes tár-
gyakat visznek magukkal, amely csábítja a tolvajokat, kimelegedve, 
alkohol hatása alatt indulnak fürödni, vízibiciklizni, csónakázni. A 
korral járó „lazaság” mellett a nyárral járó óvatlanság, figyelmetlen-
ség a legfőbb veszélyforrás.

Persze ezek a dolgok a kikapcsolódó felnőttekre is jellemzők! A 
nyitva hagyott nyaraló ajtók, ablakok, amíg strandol a család, a nyi-
tott gépkocsi az udvaron, a parkolóban a csomagtartóba átrámolt 
holmi a strandon őrizetlenül hagyott cuccok mind mágnesként 
vonzzák a besurranókat, tolvajokat.

Az idegenforgalmi szezonra a Rendőrség mindig megerősítéssel ké-
szül. Így van ez ebben az évben is. Segítséget kapunk más rendőri egy-
ségektől, rendőr-hallgatóktól, diáktolmácsokat alkalmazunk, kerék-
páros és motoros járőrszolgálatot szervezünk, fokozzuk a rendőri je-
lenlétet nemcsak a közterületeken, hanem a rendezvényeken, akár fi-
gyelemfelhívó megelőzési programokkal is. Tájékoztató anyagokkal 
szólítunk meg állandó lakosokat és vendégeket egyaránt, hogy a meg-
előzzük az áldozattá válást. Rendszeresek lesznek a közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági ellenőrzések nemcsak a közterületeken és köz-
utakon, hanem a szórakozóhelyeken és rendezvényeken is.

Bízom benne, hogy a fokozott rendőri jelenlétet  nem zakla-
tásként, hanem az Önök jó közérzetének biztosítása érdekében 
tett intézkedésekként fogják értékelni.

Szép és kellemes nyarat kívánok kollégáim nevében is!
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

sú 42 m magas fúrótorony, va-
lamint a berendezés szerelését. 
Megérkeztek a munkagépek, 
fúrószerszámok és iszapképzés-
hez a bentonit. Sikeresen végre-
hajtottuk az üzemi vízsugárszi-
vattyús kísérleteket.

1964. május 11-re minden 
készen állt. A fúró beépítése és 
az öblítés elindítása után fo-
kozatosan növekvő fordulat-
számmal és terheléssel meg-
kezdődött Magyarország leg-
nagyobb – 2,7 m átmérőjű 
– fúrása. Rendkívüli volt a lel-
kesedés, bár tudtuk, hogy csak 
most jön a neheze. 

Az üzem vezetése (Tolnay 
Kornél, Ertli Mihály okl. bá-
nyagépészmérnök, Kiss József 
bányatechnikus üzemvezető és én) lakókocsiban élt, úgy 15 méter-
nyire az aknától. A kerekekre szerelt három rekeszes faházban volt 
iroda, konyha és hálórész négy személyre emeletes ágyakkal. Úgy tá-
joltuk, hogy az iroda ablakából egyenesen az aknára lássunk. A mo-
torok, kompresszorok és a fúrógép zaja egységes harmóniába olvadt. 
Annyira hozzászoktunk a dübörgéshez, hogy éjjel a legmélyebb ál-
munkból is felriadtunk, ha csend lett körülöttünk. Mert mindig tör-
tént valami váratlan, ami azonnali beavatkozást igényelt. Hiszen új 
volt a technológia, a szerszámok, szokatlanok a nagy méretek és sú-
lyok (a kezdő fúró 2,7 m átmérőjű és 10 tonna súlyú, a súlyosbítók 
– amelyekkel a fúrót terheljük – egyenként 7,5 tonnásak). Legtöbb-
ször persze az aknában keletkezett a baj: a vágóélek beragadtak, az 
öblítőnyílás eltömődött (ezért a fúrót át kellett alakítani), dugulások 
voltak a fúrócsőben, a súlyosbítók és fúrócsövek pereme megrepedt 
vagy eltörött (helyettük újakat gyártottak), fúrógörgő leszakadt, hogy 
csak néhányat említsek. Mindenekelőtt azonban arra kellett ügyel-
nünk, hogy senki és semmi ne essen az aknába. 

Ha már írtam a lakókocsiról és a benne zajló élet néhány mozza-
natáról, még ide kívánkozik, hogy a konyha rezsóján szinte állandó-
an rotyogott valami egy nagy piros lábasban. Kiss Jóska kollégánk 
ugyanis rendszeresen megjelent ismeretlen forrásból származó egy-két 
tálca tojással, szakajtónyi gombával, vagy néhány kiló pacallal – ki-
sebb tételeket nemigen ismert –, esetleg vadat lőtt, hiszen mellékesen 
vadászott is. A jó alapanyagokból aztán finomakat sütött-főzött any-
nyit, hogy bőven jutott mindenkinek. 

Közben haladt a légakna fúrása. A 22 m mélységig tartó laza, kép-
lékeny kőzeteket 2,7 m átmérőjű vágóélű fúróval harántoltuk és 2,2 
m-es béléscsővel biztosítottuk, a mögöttes teret cementeztük. Alatta 
a kemény mészkövet 2,0 m-es görgősfúróval dolgoztuk fel a 67 m-es 
végleges mélységig, csak az alsó 18 m-es – kevésbé állékony – sza-
kaszába építettük be az 1,6 m-es béléscsövet, szintén cementezéssel.

Kivitelezése közben a fúrási technológiával kapcsolatban rengeteg 
tapasztalatot szereztünk, mint például a fúrási paraméterek megvá-
lasztása, hatékony öblítés, célszerű fúró konstrukció, a fúrócső és sú-
lyosbító tartós igénybe vétele, szilárdsága. 

Az első fúrt akna 1964. szeptember 10-én készült el, és mindjárt át 
is költöztünk a mintegy 600 m-re lévő – már előkészített – Darvastó 
XI-XIII. légakna fúrásához. 

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

Tóth Béla okl. bányamérnök
2,7 m-es fúró Takács László vezető szerelővel

Almádi az aknafúrás központja II.
Kísérleti aknafúrás 1.

Az iparág vezetői 1963 
márciusában tárgyalták a víz-
veszély elhárítására tett akna-
fúrási javaslatot, és azonnal 
el is fogadták. De nemcsak, 
hogy elfogadták, hanem még 
jegyzőkönyvben is rögzítet-
ték a következőket:

„… az aknafúrás megvaló-
sítása a bauxitbányászatban 
sürgős, továbbá elengedhetet-
lenül fontos és indokolt.”

Egyúttal ezzel a feladat-
tal a Bauxitkutató Vállalatot 
bízták meg. Nálunk pedig 
Tolnay Kornél okl. bánya-
mérnök irányításával azon-
nal hozzákezdtek a megva-
lósításhoz. Az olajipartól át-
vettek egy használt olajfúró 
berendezést, amely felújítás 
és átalakítás után a feladatra 
alkalmas. Az Alutervnél külön csoport alakult olajfúró szakemberek 
bevonásával a technológia kidolgozására és a fúrószerszámok terve-
zésére. A gyártás alapvetően gépműhelyünkben történt a tervezéssel 
párhuzamosan. Csak néhány speciális munkát rendeltek meg (példá-
ul a Csepeli Csőgyárnál, a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárnál). Köz-
ben iszapkísérletek folytak laboratóriumi szinten Almádiban és kuta-
tófúrásban Kislődön, majd Tapolcafőn.

Amikor 1963 augusztusában friss diplomásként munkába álltam, 
vállalatunknál már teljes gőzzel haladt az előkészítés. Néhány nap múl-
va Tapolcafőre irányítottak az öblítési kísérletekhez. Onnan november 
közepén vonultunk át Nagytárkány település határába az első kísérle-
ti aknafúrás – Nagytárkány I. légakna – előkészítésére. Vezetésemmel a 
bekötőút építésével kezdtük, mert a nagy esőzések miatt a területet meg 
sem lehetett közelíteni. Munkagépünk még nem volt, csak az emberi 
erő. Csákánnyal, ásóval, lapáttal több száz köbméter követ, földet meg 
egy csomó betont mozgattunk meg, mire az úttal, alapokkal és az iszap-
gödrökkel elkészültünk. Közben bejöttek a korai fagyok, hogy életün-
ket tovább nehezítsék. Áztunk fáztunk éppen eleget, amíg 1964 feb-
ruárjában az olajipar brigádjai megkezdhették a 150 tonna teherbírá-

Kísérleti aknafúró berendezés

1,6 m átmérőjű béléscső beépítése

Forrás: Internet 
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vatalosan ő is ember.

Vagy – szerintem ő sem édesanya – két baba a hátsó ülésben szabályosan 
bekötve, de a vezetőnél már ez nem mondható el, TELEFONÁL. Útke-
reszteződés jobb kéz szabály, rajta kívül mindenki fékez, ő TELEFONÁL. 

De volt olyan fiatal nő, aki mindent szabályt áthágva, zárt területen zaj-
ló rendezvénybe belehajtott, mert neki terepjárója van, de ha nem azért tet-
te várjuk, hogy elmondja.

Nem tudom hova vezet ez a mentalitás, azt tudom, halálos balesetek van-
nak, sajnos gyerekek is áldozatul esnek. Tényleg igaz, ha beülünk a volán 
mögé, az első rendőr megjelenéséig kicsit elmegy az eszünk?

Kérek mindenkit, ne akarják megtudni, milyen szívszorító érzés teme-
tőbe járni. 

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében, jó pihenést, kikapcsoló-
dást, és ha még belefér, értékeikre is figyeljenek, mert lehet, hogy egy má-
sik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail. hu vagy a 06-
30-265-5059 telefonszámon.

Balogh Csaba – Polgárőr elnök

Itt a nyár!
A nyári idegenforgalmi szezonra készülődés jegyében nemcsak a 

felnőttek, hanem a gyerekek figyelmét is szeretném felhívni néhány 
dologra.

A Kapitányság területén minden általános és középiskolában tar-
tott az Iskola Rendőre vagy a megelőzési előadó foglalkozást a nyár 
veszélyeiről, de ezt nem lehet elégszer elmondani. 

Arról nem is beszélve, hogy a gyermekek neveléséért felelős 
felnőttek, nemcsak a szülők, is felelősek, mire tanítják a követ-
kező nemzedékeket, milyen példát mutatnak.

A tanév befejeződésével „rászabadult” a szabadidő a gyerekekre, 
fiatalokra. A hasznos és értelmes időtöltés lenne a legfontosabb esz-
köz a veszélyek elkerülésére.

A számítógép előtt, az okos telefon nyomogatásával töltött idő a 
felnőttek életében is egyre több! Ezzel az a legnagyobb gond, hogy 
egy virtuális, a valóságot csak utánzó világba vezet. A személyes kap-
csolatok beszűkülése, a személyes találkozások hiánya mindenképpen 
hátrányosan hat a gyerekek, fiatalok érzelmi fejlődésére. A virtuális vi-
lágban nem érzik a tetteik, kijelentéseik súlyát, hatását a másik em-
berre, nem szereznek tapasztalatot az ismerkedés, barátkozás bukta-
tóiról, csalódásokról, örömökről, a felelősségérzetről. Könnyen haj-
lamossá válnak, hogy „pótszerek”-hez nyúljanak! Ezek egyik fajtája 
csak a dizájner-drogok, a tudatmódosító szerek világa. A társadalom 
által elfogadott és tolerált alkoholfogyasztás sokkal több fiatalt veszé-
lyeztet! Sajnos mindig akadnak olyan felnőttek, akik nem érzik annak 
súlyát, ha alkoholhoz vagy drogokhoz juttatják a könnyen befolyá-
solható fiatalokat, akik abban a módosult tudatállapotban hamarabb 
válnak bűncselekmények, szabálysértések elkövetőivé és áldozatává is 
különösen a szórakozóhelyeken, rendezvényeken és környékükön.

A másik kiemelt terület a közlekedés minden ágával! A nyáron 
többször megkapott autókkal, a motorozással, kerékpározással, de 
gyalog is. Nem beszélve a szabadvizeken, vízparton való tartózko-
dás szabályainak betartásáról, a strandolásról. Gyakran értékes tár-
gyakat visznek magukkal, amely csábítja a tolvajokat, kimelegedve, 
alkohol hatása alatt indulnak fürödni, vízibiciklizni, csónakázni. A 
korral járó „lazaság” mellett a nyárral járó óvatlanság, figyelmetlen-
ség a legfőbb veszélyforrás.

Persze ezek a dolgok a kikapcsolódó felnőttekre is jellemzők! A 
nyitva hagyott nyaraló ajtók, ablakok, amíg strandol a család, a nyi-
tott gépkocsi az udvaron, a parkolóban a csomagtartóba átrámolt 
holmi a strandon őrizetlenül hagyott cuccok mind mágnesként 
vonzzák a besurranókat, tolvajokat.

Az idegenforgalmi szezonra a Rendőrség mindig megerősítéssel ké-
szül. Így van ez ebben az évben is. Segítséget kapunk más rendőri egy-
ségektől, rendőr-hallgatóktól, diáktolmácsokat alkalmazunk, kerék-
páros és motoros járőrszolgálatot szervezünk, fokozzuk a rendőri je-
lenlétet nemcsak a közterületeken, hanem a rendezvényeken, akár fi-
gyelemfelhívó megelőzési programokkal is. Tájékoztató anyagokkal 
szólítunk meg állandó lakosokat és vendégeket egyaránt, hogy a meg-
előzzük az áldozattá válást. Rendszeresek lesznek a közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági ellenőrzések nemcsak a közterületeken és köz-
utakon, hanem a szórakozóhelyeken és rendezvényeken is.

Bízom benne, hogy a fokozott rendőri jelenlétet  nem zakla-
tásként, hanem az Önök jó közérzetének biztosítása érdekében 
tett intézkedésekként fogják értékelni.

Szép és kellemes nyarat kívánok kollégáim nevében is!
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

sú 42 m magas fúrótorony, va-
lamint a berendezés szerelését. 
Megérkeztek a munkagépek, 
fúrószerszámok és iszapképzés-
hez a bentonit. Sikeresen végre-
hajtottuk az üzemi vízsugárszi-
vattyús kísérleteket.

1964. május 11-re minden 
készen állt. A fúró beépítése és 
az öblítés elindítása után fo-
kozatosan növekvő fordulat-
számmal és terheléssel meg-
kezdődött Magyarország leg-
nagyobb – 2,7 m átmérőjű 
– fúrása. Rendkívüli volt a lel-
kesedés, bár tudtuk, hogy csak 
most jön a neheze. 

Az üzem vezetése (Tolnay 
Kornél, Ertli Mihály okl. bá-
nyagépészmérnök, Kiss József 
bányatechnikus üzemvezető és én) lakókocsiban élt, úgy 15 méter-
nyire az aknától. A kerekekre szerelt három rekeszes faházban volt 
iroda, konyha és hálórész négy személyre emeletes ágyakkal. Úgy tá-
joltuk, hogy az iroda ablakából egyenesen az aknára lássunk. A mo-
torok, kompresszorok és a fúrógép zaja egységes harmóniába olvadt. 
Annyira hozzászoktunk a dübörgéshez, hogy éjjel a legmélyebb ál-
munkból is felriadtunk, ha csend lett körülöttünk. Mert mindig tör-
tént valami váratlan, ami azonnali beavatkozást igényelt. Hiszen új 
volt a technológia, a szerszámok, szokatlanok a nagy méretek és sú-
lyok (a kezdő fúró 2,7 m átmérőjű és 10 tonna súlyú, a súlyosbítók 
– amelyekkel a fúrót terheljük – egyenként 7,5 tonnásak). Legtöbb-
ször persze az aknában keletkezett a baj: a vágóélek beragadtak, az 
öblítőnyílás eltömődött (ezért a fúrót át kellett alakítani), dugulások 
voltak a fúrócsőben, a súlyosbítók és fúrócsövek pereme megrepedt 
vagy eltörött (helyettük újakat gyártottak), fúrógörgő leszakadt, hogy 
csak néhányat említsek. Mindenekelőtt azonban arra kellett ügyel-
nünk, hogy senki és semmi ne essen az aknába. 

Ha már írtam a lakókocsiról és a benne zajló élet néhány mozza-
natáról, még ide kívánkozik, hogy a konyha rezsóján szinte állandó-
an rotyogott valami egy nagy piros lábasban. Kiss Jóska kollégánk 
ugyanis rendszeresen megjelent ismeretlen forrásból származó egy-két 
tálca tojással, szakajtónyi gombával, vagy néhány kiló pacallal – ki-
sebb tételeket nemigen ismert –, esetleg vadat lőtt, hiszen mellékesen 
vadászott is. A jó alapanyagokból aztán finomakat sütött-főzött any-
nyit, hogy bőven jutott mindenkinek. 

Közben haladt a légakna fúrása. A 22 m mélységig tartó laza, kép-
lékeny kőzeteket 2,7 m átmérőjű vágóélű fúróval harántoltuk és 2,2 
m-es béléscsővel biztosítottuk, a mögöttes teret cementeztük. Alatta 
a kemény mészkövet 2,0 m-es görgősfúróval dolgoztuk fel a 67 m-es 
végleges mélységig, csak az alsó 18 m-es – kevésbé állékony – sza-
kaszába építettük be az 1,6 m-es béléscsövet, szintén cementezéssel.

Kivitelezése közben a fúrási technológiával kapcsolatban rengeteg 
tapasztalatot szereztünk, mint például a fúrási paraméterek megvá-
lasztása, hatékony öblítés, célszerű fúró konstrukció, a fúrócső és sú-
lyosbító tartós igénybe vétele, szilárdsága. 

Az első fúrt akna 1964. szeptember 10-én készült el, és mindjárt át 
is költöztünk a mintegy 600 m-re lévő – már előkészített – Darvastó 
XI-XIII. légakna fúrásához. 

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

Tóth Béla okl. bányamérnök
2,7 m-es fúró Takács László vezető szerelővel

Almádi az aknafúrás központja II.
Kísérleti aknafúrás 1.

Az iparág vezetői 1963 
márciusában tárgyalták a víz-
veszély elhárítására tett akna-
fúrási javaslatot, és azonnal 
el is fogadták. De nemcsak, 
hogy elfogadták, hanem még 
jegyzőkönyvben is rögzítet-
ték a következőket:

„… az aknafúrás megvaló-
sítása a bauxitbányászatban 
sürgős, továbbá elengedhetet-
lenül fontos és indokolt.”

Egyúttal ezzel a feladat-
tal a Bauxitkutató Vállalatot 
bízták meg. Nálunk pedig 
Tolnay Kornél okl. bánya-
mérnök irányításával azon-
nal hozzákezdtek a megva-
lósításhoz. Az olajipartól át-
vettek egy használt olajfúró 
berendezést, amely felújítás 
és átalakítás után a feladatra 
alkalmas. Az Alutervnél külön csoport alakult olajfúró szakemberek 
bevonásával a technológia kidolgozására és a fúrószerszámok terve-
zésére. A gyártás alapvetően gépműhelyünkben történt a tervezéssel 
párhuzamosan. Csak néhány speciális munkát rendeltek meg (példá-
ul a Csepeli Csőgyárnál, a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárnál). Köz-
ben iszapkísérletek folytak laboratóriumi szinten Almádiban és kuta-
tófúrásban Kislődön, majd Tapolcafőn.

Amikor 1963 augusztusában friss diplomásként munkába álltam, 
vállalatunknál már teljes gőzzel haladt az előkészítés. Néhány nap múl-
va Tapolcafőre irányítottak az öblítési kísérletekhez. Onnan november 
közepén vonultunk át Nagytárkány település határába az első kísérle-
ti aknafúrás – Nagytárkány I. légakna – előkészítésére. Vezetésemmel a 
bekötőút építésével kezdtük, mert a nagy esőzések miatt a területet meg 
sem lehetett közelíteni. Munkagépünk még nem volt, csak az emberi 
erő. Csákánnyal, ásóval, lapáttal több száz köbméter követ, földet meg 
egy csomó betont mozgattunk meg, mire az úttal, alapokkal és az iszap-
gödrökkel elkészültünk. Közben bejöttek a korai fagyok, hogy életün-
ket tovább nehezítsék. Áztunk fáztunk éppen eleget, amíg 1964 feb-
ruárjában az olajipar brigádjai megkezdhették a 150 tonna teherbírá-

Kísérleti aknafúró berendezés

1,6 m átmérőjű béléscső beépítése

Forrás: Internet 
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Sárkány Sándor
tanyasi kistermelő

és tanácsadó

06 30 7157 435

Baromfi, tojás,
birka, sertés,
palánták, zöldségek
és egyéb konyhára
való finomságok.

nem bio, csak természetes!

E-mail :  a lmadi@rollstar.hu

www.rollstar.hu

Napellenző, napernyő, szúnyogháló, 
redőny, zsaluzia, napháló, védőrács,
szalagfüggöny, reluxa, roletta, pliszé

Balatonalmádi, Fűzfői út 9. 
Tel.: (88) 438-632, (20) 468-6496

Házias füstölt áruk
Pácolt csirke- és sertéshús 

felár nélkül 
pénteki és szombati napokon

Saját készítésű bajor és magyaros grillkolbászaink 
továbbra is 1.500 Ft/kg áron kaphatók!

Júliusi akció

Egész csirke 790 Ft
Csirkecomb 790 Ft
Csirkeszárny 590 Ft
Kacsacomb 1.990 Ft
Libacomb 2.250 Ft
Csont nélküli tarja 1.390 Ft
Csont nélküli karaj 1.490 Ft

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

 Balatonalmádi Városgondnokság és Közterület Felügyelet

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.

HETI HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

SOK SZERETETTEL vÁROm vÁSÁRLóImAT!
Címünk: Balatonalmádi, Baross G. út 47.  (Hattyú ABC épülete)

• IDÉNYJELLEGGEL •

Balatonalmádi Városgondnokság 
nyári diákmunkára 

keres közterületi feladatok ellátására felelősségteljes, 
16. életévét betöltött, legfeljebb 25 éves helyi vagy 

környékbeli fiatalokat, akik nappali tagozatos tanulói 
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,  

és ezt igazolni tudják.
A munkavégzés 6 órában történik.

Jelentkezés, további információ:
Balatonalmádi Városgondnokság, 

8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43. • Tel.: 88/542-563

Péter Pál napi vigadalom - 2016. június 25-26. - Balatonalmádi Szent Erzsébet liget 
Megújult helyszínen, de a megszokott színvonalon zajlott le az Almádiért Közalapítvány közkedvelt rendezvénye, a népzene, a néptánc és a 

tárgyalkotó népművészet hagyományos Balaton parti ünnepe, a Péter Pál napi vigadalom. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, jelenlété-
vel hozzájárult a program sikeréhez. A képeket a szervező alapítvány munkatársai készítették.

„NYÁRESTI GONDOLATOK ÉS 

a részvétel díjtalan! 
A program Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatásával valósul meg. 

Támogatásokat a szervező Káptalanfüredi Fürdőegyesület szívesen fogad.

„NYÁRESTI GONDOLATOK ÉS „NYÁRESTI GONDOLATOK ÉS „NYÁRESTI GONDOLATOK ÉS „NYÁRESTI GONDOLATOK ÉS „NYÁRESTI GONDOLATOK ÉS 

a részvétel díjtalan! 
A program Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatásával valósul meg. 

Támogatásokat a szervező Káptalanfüredi Fürdőegyesület szívesen fogad.

2016. augusztus 6. szombat 18 óra
káptalanfüredi angyalos Boldogasszony kápolna kertje 

(Káptalanfüred, Iskola u. 20.)

Közreműködnek: szabóki tünde, Liszt Ferenc 
és Artisjus-díjas szoprán és Cser Péter tenor

Kísér: termes rita zongoraművész. 
Műsoron Mozart, Rossini, Lehár, Kálmán Imre művei.
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Közreműködnek: szabóki tünde, Liszt Ferenc 
és Artisjus-díjas szoprán és Cser Péter tenor

Kísér: termes rita zongoraművész. 
Műsoron Mozart, Rossini, Lehár, Kálmán Imre művei.



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. 07. 20.  19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 07. 25.  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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

SZERSZÁMBOLT ÉS GÉPKöLcSöNZő
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4.

Kötőelemek, segédanyagok, profi és barkács 
kéziszerszámok,kovácsoltvas elemek, kapuvasalatok, 

sövényvágók, fűnyírók, fűkaszák vásárolhatók.

Tégla és térkővágó, elektromos kéziszerszámok, 
gyeplazítók, ágaprítók, kapálógép, betonkeverők, 

szőnyeg és kárpittisztítók, parkettcsiszológép 
kölcsönözhető.

Nyitva: Hétfő-Péntek: 7-17 óra  •  Szombat: 7-12 óra 
Telefon: +36 -20 /217-1302
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BALATONALMÁDI TENISZ 
KLUB 1925 KE

Almádi történetének ismert sportvonatkozásai a 
XIX. század utolsó negyedére nyúlnak vissza. Külön-
böző sportágakat, illetve azok rendezvényeit ismer-
hetjük meg a korabeli újságok híradásaiból. Ezek a 
következők voltak: gömblövészet, atlétika, vízi spor-
tok, kerékpározás és végül a legjelentősebb a tenisz 
volt. Közülük ma leginkább a tenisz ismert, amely-
ről első ízben, egy 1896-ban írt levélben, valamint 
egy 1898. évi újsághírben találhatunk adatot.

Az almádi teniszsport nagyarányú fellendülésé-
re az 1930-as években került sor, amikor számtalan 
hazai és nemzetközi verseny megrendezési joga volt 
Almádié. Az évente rendezett különböző versenyek 
között a legrangosabb az 1937. július 16-18. kö-
zött lebonyolított „Közép-Európa teniszkupa” volt, 
amely – a korabeli tudósítások szerint – magyar ala-
pítású díjként, a Davis Kupa mellett a közép–euró-
pai államok legrangosabb erőpróbájának számított. 
Ez időben Balatonalmádit a „Balaton tenisz köz-
pontjaként” említették az újságokban.

A teniszpályák Almádiban: az 1900-ban megje-
lent Lóczy-féle térkép szerint, a buszpályaudvar és 
a szomszédos épületek helyén volt két pálya. Er-
ről 1905 körül képes levelezőlap is megjelent. Az 
1920-as évek második felében épült Pannónia Ott-
hon mellett, a mai városháza tér keleti sarkában is 
volt két pálya. Az 1928-ban kiadott Balatonalmá-
di térkép mindkét helyen T betűvel jelöli ezeket. Az 
1930-as évek elején kiépült teniszpályák az állomás-
sal szemben levő területen, megközelítően a maiak 
helyén voltak. Egy 1933. évi Almádit népszerűsí-
tő kiadvány hat „remek vörös salakos” pályát említ, 
ahol épület is állt a teniszezők rendelkezésére.

A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 Közhasznú 
Egyesület a város egyik neves, és egyben legrégeb-
bi sportegyesülete, amely megalakulása óta a város 
szívében, a Szent Erzsébet ligetben működik. Re-
mek sportolási és kikapcsolódási lehetőséget bizto-
sít az itt lakóknak és az ide látogatóknak. A játéko-
sok kiemelkedő teljesítménye öregbíti Balatonalmá-
di hírnevét.

A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925-ben alakult. 
Az 1930-as években már 10 db salakos teniszpálya 
szolgálta az ide látogatók igényeit.

Jelenleg 6 salakos teniszpályával rendelkezik a 
klub. A pályákat Balatonalmádi egyik legszebb 
pontján, a Szent Erzsébet ligetben találjuk. A ha-
gyományokat követve évente számos magas színvo-
nalú versenyt rendez a klub, ami nem csak a helyiek 
sportolási lehetőségeit szolgálja, hanem igen jelen-
tős sportturisztikai vonzerőt kölcsönöz a városnak. 
A klub csapatai és játékosai folyamatosan kiemelke-
dő eredményekkel zárják a bajnokságokat.

A napokban megnyílt 7. VasútARTjáró kiállítás anyagából

Almádi  Értéktár 2016
Új
ALMÁDI ÚJSÁG

július

Ott lenn, a víz alatt 
Egy másik, mélyebb ég:
S hogy kisimult a tükör:
Ezernyi csillag ég,
Ragyogj, ragyogj,
Te vízalatti ég!

(…)

Ragyogj, ragyogj,
Örökkön tiszta kép
E lélek vízalatti, mély egén.
Én már tudom: Csak azt nem 
vesztem el,
Amiről sose mondhatom: enyém.
Ragyogj, ragyogj,
Éjféli Csillag, lelkem mély egén.

                     Reményik Sándor
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Prokop-Maczky Gizella: Víz alatt (részlet)




