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BUCSY BALÁZS MUNKÁSSÁGA
Pécsen született 1928. április 17-én. Testnevelő ta-

nárként végzett Budapesten, a Testnevelési Főiskolán. 
1953-tól Zircen, majd 1959-től haláláig Vörös-

berényben tanított, és dolgozott Veszprém megye 
sportmozgalmában. 

Mint testnevelő tanár diákjait a sport szeretetére 
tanította, megszállottja volt a vívásnak, a vitorlázás-
nak és téli sportok közül a síelésnek. Kiváló szakem-
berként nemzedékeket nevelt a vívó-, a sí- és a vitor-
lázó-sport számára. 

A zirci Reguly Antal Általános Iskolában tanított, 
amikor felfedezte Eplény határában lévő területet, 
ami alkalmas volt sípálya kialakítására. Nemcsak az 
egyik megálmodója volt, hanem az építésében is ak-
tívan részt vett a ma is működő a sípályának. 

Többszörös magyar bajnok volt vitorlázásban, s 
mint a Tramontana kapitánya 1971-ben első helye-
zést ért el a Kék Szalag versenyen. 1970 és 1973 kö-
zött ő volt a hajó kapitánya, amely a Balaton egyik 
leghíresebb vitorlás hajója. A Kék Szalag versenyen a 
legtöbb első helyet a Tramontana ért el, hét diadalá-
val. Érdekessége, hogy ezt egy vitorlásnak sem sike-
rült megismételnie. A Fehér Szalag (az utóbbi négy 
évtizedben páros években megrendezett túraverseny, 
a Balaton keleti medencéjében, mintegy 70 km hosz-
szú vitorlás verseny, a Kék Szalag fordított útvonala) 
versenyen 1972-ben nyert szintén a Tramontanaval.

A vitorlázás mellett a másik nagy szerelme a ví-
vás volt. Az iskolások vívásoktatásával párhuzamo-
san edzőként dolgozott a Balatonfüredi vívó klub-
nál, valamint a veszprémi egyetemi klubnál. 

1975. június 6-án bekövetkezett haláláig a Buda-
pesti Építők vitorlás szakosztályának vezetője volt.

Balatonalmádiban 1999 óta rendezi meg a Veszp-
rém Megyei Vívószövetség a róla elnevezett vívó em-
lékversenyt diákok számára, amely része a diákolim-
piának.

Almádi  Értéktár 2016
ÚjÚj
ALMÁDI ÚJSÁG

augusztus

Fodor András: A vízrenéző

Selymes, gyöngyház-színű tó
tapad a partok sarlójába.
Inog, remeg a víz szinén
a tükröződő hegyek árnya.
Az égig ér a tisztaság,
s az ég a csendnek boltozatja.
Az illat könnyű páraként
lebeg a szürkülő magasba.
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Séllei Katalin: Jó szelet

Fotó: Pászti György
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Ki mit tud Almádiról? 

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

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

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2016. szeptember 25-ig a Pannónia Könyv-
tárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2016. október 14-én, pénte-
ken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglal-
kozásán tartjuk. 
A 5. forduló helyes megfejtése: 

1. 1. A kérdéses épületet az 1860 körül épült és 1900 körül épí-
tették a faverandát az épülethez.   

2. A felvétel 1900-as évek elején készülhetett. 
3. Az épület teljes homlokzata, tetőzete belső tere teljesen 

megváltoztatva látható a mai Martinovics úton. 
A helyes megfejtést Rajnai Kálmánné közölte. Gratulálunk a 

Honismereti és Városszépítő Kör nevében. 
HELYESBÍTÉS

Az előző számunkban történt téves közlésért elnézést kérünk. 
A 4. forduló helyesbítése: Az ún. Gubek ház (nem Gruber) 
A 3. forduló helyesbítése: Dr. Becsák (nem Dr. Bencsák) 
Az elírásért elnézésüket kérjük.

Kovács István elnök 

KrónikaKrónika 2016. augusztusÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Balatonalmádi óváros rész – azaz 
Vörösberény – rövid története I. rész

kezéseknél a kőkorszaktól  kezdve a réz- és a bronzkorszakon keresz-
tül szinte minden kor nyoma megtalálható.

A Bauxitkutató Vállalat, a Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium 
és az új berényi iskola építkezéseinél is zajlottak feltárások. Mindhá-
rom helyen avar kori leleteket is találtak. Ezek a feltárások is mind bi-
zonyítják, hogy ez a csodálatos táj ősidőktől fogva lakott terület volt. 

Berény már Géza fejedelem korában a Veszprém völgyi monostor 
apácáinak tulajdonában volt. István király már több falut adományo-
zott a monostornak. Ezek neve Sándor, Máma, Csittény, Kenese és 
Papvására volt. 

992 táján lezajlott Koppány-féle lázadás leverésének eseményei vi-
dékünket is érintették, mert a berény törzs tagjai a király oldalán kato-
náskodó segédnépek voltak. A legenda szerint Szent Márton közbenjá-
rásával történt a Koppány feletti győzelem. Ennek a csatának emlékét 
őrzi a vörösberényi Szent Márton templom, vagyis a mai református 
templom. A fentiek ellenére mégis találtak pogány sírokat 1911-ben 
a Lokhegyen, valamint 1933-ban az almádi Öreghegy lábánál a vasút 
közelében. Ebből kiderül, hogy nem minden berényi lakos volt király-
hű. A tatárjárás idején alakultak a korai pálos rendházak. Ezt igazolja 
Pál veszprémi püspök 1263-ban keltezett oklevele. Erre utal a Szentke-
reszt remeték temploma a mai Pinkóczi út és Kisberényi út találkozá-
si területén. Nem szerették a Szentkereszt remetéket az egyházon belül, 
mert gondolkodó emberek voltak, akik máshogy látták egyház dolgait. 
Emléküket őrzik a következő nevek: Remetevölgy, Remeteforrás, Re-
metepatak, Remeteárok, Remete-likak, és a volt Remete-vasútállomás. 
A Szentkereszt remeték templomának romjai Kisszárberényben még 
1860-ban láthatóak voltak, ma már sajnos nem. E romos épület mel-
lett kellett 1754-ben felújítani és bővíteni püspöki utasításra az ország-
út melletti fogadót, csárdát. Ez volt a régi Pinkóczi csárda. A fent emlí-
tett országút volt a Nemesvámos és Vörösberény közti postaútvonal. A 
csárda helye 1754-ben nem volt azonos a mai Pinkóczi csárda helyével. 

Berénynek három gazdája volt a török sereg megjelenéséig: az apá-
cák, a káptalan és a püspökség. 

Koronás főink közül I. Lajos, azaz Nagy Lajos királyunk egy 1368-as 
oklevél szerint szívesen vadászgatott a Szárberény körüli erdőkben. A 
veszprémi káptalan megosztja szárberényi birtokát 1401-ben. Így ala-
kul ki Szárberény és Kisszárberény, a későbbi Kisberény és Vörösberény. 

Az 1526–os nagy katasztrófa megpecsételte az apácák sorsát, akik 
Veszprémből Körmendre menekültek 1552-ben. 1570-ben a törökök 
Szárberényt is megszállták, így Veszprém és környékének megszállá-
sa 16 évig tartott. Ez időben halt ki teljesen Kisszárberény, amely-
nek Almádi nevű szőlőhegyén alakult ki a későbbi Almádi nevű köz-
ség 1869-ben. 

Külön kell beszélni a templomokról ahhoz, hogy továbbléphessünk.  
A magyar kereszténység első századaiban épült templom római és Ár-
pád-kori alapokon nyugszik és Szent István-kori falusi templom ma-
radványait. A Szent Márton tiszteletére szentelt katolikus templom kö-
rül temető volt. A román stílusú templom téglalap alakú volt. Az első 
és második átépítési szakaszban román stílusban bővítették, a harma-
dik szakaszban már gótikus stílusban építik át. A török megszállással 
egy időben éri el az országot a reformáció. A lakosság a kétoldalú (török, 
német) sanyargatások végett kezdi elfogadni a reformáció tanításait a 
jobb élet reményében. 1618-ban már van református lelkész Berényben, 
így a templomot közösen használja a két vallás, de ez nem zavartalan, 
mert hol a katolikusoknak, hol a reformátusoknak ítélik oda az ural-
kodók a templomot. III. Ferdinánd 1639. május 30-án engedélyezi a 
jezsuiták birtokszerzési jogát. Így az apácák birtokait Szárberényben a 
győri püspökre bízták. Ezzel megkezdődött a jezsuita rend működé-
se Szárberényben. A jezsuiták ekkori birtokai: Vörösberény, Kenese, 
Máma, Sándor, Főkajár, Veszprém, Padrag, Vámos és Körmend. Ez a 
hatalmas birtokterület a jezsuiták fennhatósága alatt köteles volt a kato-

likus egyház főméltóságait és alattvalóit teljes ellátásban részesíteni. Ter-
mények, adók, robotok, tizedek, stb. formájában. 

1641-ben Lippay János rektor kiadja Thúróczy Illésnek, hogy 
Berényben építsen egy nagy pincét a borok tárolására. Ez a pince lett 
a későbbi kocsma pincéje. Ebben a granáriumban tárolták a mező-
gazdasági terményeket is. Ekkor épült a rendház boltíves épülete is. 

A Rákóczi szabadságharc alatt a fegyveres erővel elfoglalt temp-
lom beiktatott plébánosát elűzik. A fejedelem a reformátusoknak íté-
li a templomot. Ennek bizonyítására gróf Bercsény Miklós, II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem főgenerálisa menlevelet állított ki 1706-ban a 
vörösberényi reformátusok részére, melyben örök időkre a reformátu-
soknak adja a mai erődített templomot. 1721-ben a reformációra való 
áttérés hatására már csak 6 katolikus személy volt a faluban.  1723-ban 
viszont újra a jezsuiták birtokolják a császári seregek segítségével visz-
szafoglalt templomot. Így katolikus forma szerint újból átépítik a bel-
ső teret. 1737 körül újra református kézre kerül a templom, és 1745-re 
átépítik a templomot barokk stílusban. 1739-ben kőfallal veszik körül 
a reformátusok védelmi céllal.  Tehát ez nem egy árpád kori erődtemp-
lom, mint ahogy ez a köztudatban van. Így 1748-ban csillapodni lát-
szanak a templom miatti küzdelmek, mivel a jezsuiták egy kis kápol-
nát építettek maguknak, amely a mai katolikus templom oldalánál ta-
lálható. A kápolnát Loyolai Szent Ignác tiszteletére szentelték fel, mivel 
ő volt a jezsuita rend alapítója. Ezek után 1749-ben viszont még egy 
utolsó támadást intéztek a jezsuiták a reformátusok ellen. Ez ellen til-
takoztak a reformátusok Mária Teréziánál, aki megerősítette őket val-
lásuk szabad gyakorlásában. Véglegesen nekik adományozta a templo-
mot. A 134 éves jezsuita rendet XIV. Kelemen pápa 1773. július 13-án 
a jezsuiták sorozatos túlkapásai miatt megszűntette. A birtokot a kirá-
lyi kamara vette át kezelésbe. A kastély pontos építési idejét nem tud-
juk. Az 1758-as jezsuita úriszék ülése már Berényben volt. 1775-ben 
tanulmányi alap létesült, melyet Mária Terézia hozott létre, hogy a tu-
domány, az ipar és a kereskedelem fejlődjön az országban, ugyanis a 
Tanulmányi Alap által működtetett vagyonok, birtokok bevételéből 
finanszírozták a fent említetteket A tanulmányi alap hivatalában hagy-
ta 1781-ig az utolsó jezsuita jószágkormányzót, Bufleur Gáspárt, aki 
megépítette az új katolikus templomot a Tanulmányi Alap költségén. 
A templom freskóit Bucher Xavér Ferenc veszprémi festő festette. Az 
1773-as jezsuita rendet felszámoló leltárban szereplő uradalmi első is-
pán Horváth János és a másodispán, Tászler Pál utódai ma is itt élnek 
Vörösberény-Balatonalmádiban. A Szent Ignác templomot 1777 és 
1779 között építették. 1789-ben a református templom átépítése utá-
ni állapot a mai napig látható. 1782-ben Szentgyörgyi Horváth Zsig-
mond bérli a tanulmányi alaptól az uradalmat. Az ő idejében épült 
a granáriumnak nevezett hatalmas raktár, ez ma államkincstári tulaj-
donban van. 1796 áprilisától gróf Zichy Károly bérli az uradalmat, aki 
5 évre köt szerződést a tanulmányi alappal. 1811-től 1847-ig a tanul-
mányi alap által kinevezett gazdatisztek irányítják az uradalmat, majd 
1848. május elsejétől 10 évre gróf Fiáth Ferenc bérli az uradalmat. Az 
1848-as szabadságharc idején Fiáth nemzetőrséget szervez, és élükön 
Lepsénynél egyesül a fősereggel, így 1200 fős csapat élére kerül, de 
később lemond. 1857-ben bárói rangra emelkedik apja után. Ekkor 
lesz Veszprém és Zala vármegyék helytartója. Később támogatja barát-
ját, Deák Ferencet a kiegyezési politikájában. 1860-ban Veszprém vár-
megye főispánja lesz, ekkor költözik Berényből Veszprémbe. 1860-tól 
1864-ig így bízzák meg Erkel Jánost – Erkel Ferenc zeneszerző öcs-
csét- az uradalom vezetésével, amely tevékenységet kitűnően ellátott. 

1864-ben nemes Barcza Gábor albérletbe veszi ki az uradalmat és 
a kastélyban is lakik. Leszármazottjai ma is itt élnek Vörösberényben.

Kovács István, helytörténet-kutató 
Források: Balatonalmádi és Vörösberény története c. mű - Vörösberény 

története című mű továbbá egyéb források kutatásaim folyamán.

Lenyűgöző az első találkozás e csodás tájjal. Joggal nevezte ezt a vi-
déket Lóczy Lajos földrajztudós a Balaton Abbáziájának. A Megye-
hegy, a Várhegy és a Sátorhegy lábánál a gyönyörű Malomvölgy kez-
deténél fekszik az ősi Vörösberény község.

A falu régi nevét már 990-ben oklevélben rögzítik. Az oklevél gö-
rög szövegrészében Zagarbrüen, a latin részben pedig Zaarberin alak-
ban jelenik meg. 

A zagar-zaar-szár jelentése vörösessárga, mint az itteni talaj, a 
birik=egyesülni szóból pedig a berény szó fejlődött ki. Így alakult ki a 
Szárberény, majd később Vörösberény név. A környéken őskori lakó-
telepeket tártak fel. A Lokhegyen 1903-ban IV. századi sírokra buk-
kantak. 1911-ben a Plank- telken (Veszprémi út –Kisberényi út el-
ágazása) római kori sírt találtak. A szomszédos Boros-telken római fa-
lakat, majd 1956-ban Kovács Géza telkén (Magtár út és 71-es sz. út 
sarka) római kori falakat, vízvezetéket és pénzérméket találtak. A Szil-
fa-dűlőben a balatoni fennsíkon őskori cserepeket, késő bronzkori és 
kelta cserépmaradványokra bukkantak. Egyébként a különböző épít-
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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. szeptember 25-ig a Pannónia Könyv-
tárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2016. október 14-én, pénte-
ken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglal-
kozásán tartjuk. 
A 5. forduló helyes megfejtése: 

1. 1. A kérdéses épületet az 1860 körül épült és 1900 körül épí-
tették a faverandát az épülethez.   

2. A felvétel 1900-as évek elején készülhetett. 
3. Az épület teljes homlokzata, tetőzete belső tere teljesen 

megváltoztatva látható a mai Martinovics úton. 
A helyes megfejtést Rajnai Kálmánné közölte. Gratulálunk a 

Honismereti és Városszépítő Kör nevében. 
HELYESBÍTÉS

Az előző számunkban történt téves közlésért elnézést kérünk. 
A 4. forduló helyesbítése: Az ún. Gubek ház (nem Gruber) 
A 3. forduló helyesbítése: Dr. Becsák (nem Dr. Bencsák) 
Az elírásért elnézésüket kérjük.

Kovács István elnök 
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Balatonalmádi óváros rész – azaz 
Vörösberény – rövid története I. rész

kezéseknél a kőkorszaktól  kezdve a réz- és a bronzkorszakon keresz-
tül szinte minden kor nyoma megtalálható.

A Bauxitkutató Vállalat, a Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium 
és az új berényi iskola építkezéseinél is zajlottak feltárások. Mindhá-
rom helyen avar kori leleteket is találtak. Ezek a feltárások is mind bi-
zonyítják, hogy ez a csodálatos táj ősidőktől fogva lakott terület volt. 

Berény már Géza fejedelem korában a Veszprém völgyi monostor 
apácáinak tulajdonában volt. István király már több falut adományo-
zott a monostornak. Ezek neve Sándor, Máma, Csittény, Kenese és 
Papvására volt. 

992 táján lezajlott Koppány-féle lázadás leverésének eseményei vi-
dékünket is érintették, mert a berény törzs tagjai a király oldalán kato-
náskodó segédnépek voltak. A legenda szerint Szent Márton közbenjá-
rásával történt a Koppány feletti győzelem. Ennek a csatának emlékét 
őrzi a vörösberényi Szent Márton templom, vagyis a mai református 
templom. A fentiek ellenére mégis találtak pogány sírokat 1911-ben 
a Lokhegyen, valamint 1933-ban az almádi Öreghegy lábánál a vasút 
közelében. Ebből kiderül, hogy nem minden berényi lakos volt király-
hű. A tatárjárás idején alakultak a korai pálos rendházak. Ezt igazolja 
Pál veszprémi püspök 1263-ban keltezett oklevele. Erre utal a Szentke-
reszt remeték temploma a mai Pinkóczi út és Kisberényi út találkozá-
si területén. Nem szerették a Szentkereszt remetéket az egyházon belül, 
mert gondolkodó emberek voltak, akik máshogy látták egyház dolgait. 
Emléküket őrzik a következő nevek: Remetevölgy, Remeteforrás, Re-
metepatak, Remeteárok, Remete-likak, és a volt Remete-vasútállomás. 
A Szentkereszt remeték templomának romjai Kisszárberényben még 
1860-ban láthatóak voltak, ma már sajnos nem. E romos épület mel-
lett kellett 1754-ben felújítani és bővíteni püspöki utasításra az ország-
út melletti fogadót, csárdát. Ez volt a régi Pinkóczi csárda. A fent emlí-
tett országút volt a Nemesvámos és Vörösberény közti postaútvonal. A 
csárda helye 1754-ben nem volt azonos a mai Pinkóczi csárda helyével. 

Berénynek három gazdája volt a török sereg megjelenéséig: az apá-
cák, a káptalan és a püspökség. 

Koronás főink közül I. Lajos, azaz Nagy Lajos királyunk egy 1368-as 
oklevél szerint szívesen vadászgatott a Szárberény körüli erdőkben. A 
veszprémi káptalan megosztja szárberényi birtokát 1401-ben. Így ala-
kul ki Szárberény és Kisszárberény, a későbbi Kisberény és Vörösberény. 

Az 1526–os nagy katasztrófa megpecsételte az apácák sorsát, akik 
Veszprémből Körmendre menekültek 1552-ben. 1570-ben a törökök 
Szárberényt is megszállták, így Veszprém és környékének megszállá-
sa 16 évig tartott. Ez időben halt ki teljesen Kisszárberény, amely-
nek Almádi nevű szőlőhegyén alakult ki a későbbi Almádi nevű köz-
ség 1869-ben. 

Külön kell beszélni a templomokról ahhoz, hogy továbbléphessünk.  
A magyar kereszténység első századaiban épült templom római és Ár-
pád-kori alapokon nyugszik és Szent István-kori falusi templom ma-
radványait. A Szent Márton tiszteletére szentelt katolikus templom kö-
rül temető volt. A román stílusú templom téglalap alakú volt. Az első 
és második átépítési szakaszban román stílusban bővítették, a harma-
dik szakaszban már gótikus stílusban építik át. A török megszállással 
egy időben éri el az országot a reformáció. A lakosság a kétoldalú (török, 
német) sanyargatások végett kezdi elfogadni a reformáció tanításait a 
jobb élet reményében. 1618-ban már van református lelkész Berényben, 
így a templomot közösen használja a két vallás, de ez nem zavartalan, 
mert hol a katolikusoknak, hol a reformátusoknak ítélik oda az ural-
kodók a templomot. III. Ferdinánd 1639. május 30-án engedélyezi a 
jezsuiták birtokszerzési jogát. Így az apácák birtokait Szárberényben a 
győri püspökre bízták. Ezzel megkezdődött a jezsuita rend működé-
se Szárberényben. A jezsuiták ekkori birtokai: Vörösberény, Kenese, 
Máma, Sándor, Főkajár, Veszprém, Padrag, Vámos és Körmend. Ez a 
hatalmas birtokterület a jezsuiták fennhatósága alatt köteles volt a kato-

likus egyház főméltóságait és alattvalóit teljes ellátásban részesíteni. Ter-
mények, adók, robotok, tizedek, stb. formájában. 

1641-ben Lippay János rektor kiadja Thúróczy Illésnek, hogy 
Berényben építsen egy nagy pincét a borok tárolására. Ez a pince lett 
a későbbi kocsma pincéje. Ebben a granáriumban tárolták a mező-
gazdasági terményeket is. Ekkor épült a rendház boltíves épülete is. 

A Rákóczi szabadságharc alatt a fegyveres erővel elfoglalt temp-
lom beiktatott plébánosát elűzik. A fejedelem a reformátusoknak íté-
li a templomot. Ennek bizonyítására gróf Bercsény Miklós, II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem főgenerálisa menlevelet állított ki 1706-ban a 
vörösberényi reformátusok részére, melyben örök időkre a reformátu-
soknak adja a mai erődített templomot. 1721-ben a reformációra való 
áttérés hatására már csak 6 katolikus személy volt a faluban.  1723-ban 
viszont újra a jezsuiták birtokolják a császári seregek segítségével visz-
szafoglalt templomot. Így katolikus forma szerint újból átépítik a bel-
ső teret. 1737 körül újra református kézre kerül a templom, és 1745-re 
átépítik a templomot barokk stílusban. 1739-ben kőfallal veszik körül 
a reformátusok védelmi céllal.  Tehát ez nem egy árpád kori erődtemp-
lom, mint ahogy ez a köztudatban van. Így 1748-ban csillapodni lát-
szanak a templom miatti küzdelmek, mivel a jezsuiták egy kis kápol-
nát építettek maguknak, amely a mai katolikus templom oldalánál ta-
lálható. A kápolnát Loyolai Szent Ignác tiszteletére szentelték fel, mivel 
ő volt a jezsuita rend alapítója. Ezek után 1749-ben viszont még egy 
utolsó támadást intéztek a jezsuiták a reformátusok ellen. Ez ellen til-
takoztak a reformátusok Mária Teréziánál, aki megerősítette őket val-
lásuk szabad gyakorlásában. Véglegesen nekik adományozta a templo-
mot. A 134 éves jezsuita rendet XIV. Kelemen pápa 1773. július 13-án 
a jezsuiták sorozatos túlkapásai miatt megszűntette. A birtokot a kirá-
lyi kamara vette át kezelésbe. A kastély pontos építési idejét nem tud-
juk. Az 1758-as jezsuita úriszék ülése már Berényben volt. 1775-ben 
tanulmányi alap létesült, melyet Mária Terézia hozott létre, hogy a tu-
domány, az ipar és a kereskedelem fejlődjön az országban, ugyanis a 
Tanulmányi Alap által működtetett vagyonok, birtokok bevételéből 
finanszírozták a fent említetteket A tanulmányi alap hivatalában hagy-
ta 1781-ig az utolsó jezsuita jószágkormányzót, Bufleur Gáspárt, aki 
megépítette az új katolikus templomot a Tanulmányi Alap költségén. 
A templom freskóit Bucher Xavér Ferenc veszprémi festő festette. Az 
1773-as jezsuita rendet felszámoló leltárban szereplő uradalmi első is-
pán Horváth János és a másodispán, Tászler Pál utódai ma is itt élnek 
Vörösberény-Balatonalmádiban. A Szent Ignác templomot 1777 és 
1779 között építették. 1789-ben a református templom átépítése utá-
ni állapot a mai napig látható. 1782-ben Szentgyörgyi Horváth Zsig-
mond bérli a tanulmányi alaptól az uradalmat. Az ő idejében épült 
a granáriumnak nevezett hatalmas raktár, ez ma államkincstári tulaj-
donban van. 1796 áprilisától gróf Zichy Károly bérli az uradalmat, aki 
5 évre köt szerződést a tanulmányi alappal. 1811-től 1847-ig a tanul-
mányi alap által kinevezett gazdatisztek irányítják az uradalmat, majd 
1848. május elsejétől 10 évre gróf Fiáth Ferenc bérli az uradalmat. Az 
1848-as szabadságharc idején Fiáth nemzetőrséget szervez, és élükön 
Lepsénynél egyesül a fősereggel, így 1200 fős csapat élére kerül, de 
később lemond. 1857-ben bárói rangra emelkedik apja után. Ekkor 
lesz Veszprém és Zala vármegyék helytartója. Később támogatja barát-
ját, Deák Ferencet a kiegyezési politikájában. 1860-ban Veszprém vár-
megye főispánja lesz, ekkor költözik Berényből Veszprémbe. 1860-tól 
1864-ig így bízzák meg Erkel Jánost – Erkel Ferenc zeneszerző öcs-
csét- az uradalom vezetésével, amely tevékenységet kitűnően ellátott. 

1864-ben nemes Barcza Gábor albérletbe veszi ki az uradalmat és 
a kastélyban is lakik. Leszármazottjai ma is itt élnek Vörösberényben.

Kovács István, helytörténet-kutató 
Források: Balatonalmádi és Vörösberény története c. mű - Vörösberény 

története című mű továbbá egyéb források kutatásaim folyamán.

Lenyűgöző az első találkozás e csodás tájjal. Joggal nevezte ezt a vi-
déket Lóczy Lajos földrajztudós a Balaton Abbáziájának. A Megye-
hegy, a Várhegy és a Sátorhegy lábánál a gyönyörű Malomvölgy kez-
deténél fekszik az ősi Vörösberény község.

A falu régi nevét már 990-ben oklevélben rögzítik. Az oklevél gö-
rög szövegrészében Zagarbrüen, a latin részben pedig Zaarberin alak-
ban jelenik meg. 

A zagar-zaar-szár jelentése vörösessárga, mint az itteni talaj, a 
birik=egyesülni szóból pedig a berény szó fejlődött ki. Így alakult ki a 
Szárberény, majd később Vörösberény név. A környéken őskori lakó-
telepeket tártak fel. A Lokhegyen 1903-ban IV. századi sírokra buk-
kantak. 1911-ben a Plank- telken (Veszprémi út –Kisberényi út el-
ágazása) római kori sírt találtak. A szomszédos Boros-telken római fa-
lakat, majd 1956-ban Kovács Géza telkén (Magtár út és 71-es sz. út 
sarka) római kori falakat, vízvezetéket és pénzérméket találtak. A Szil-
fa-dűlőben a balatoni fennsíkon őskori cserepeket, késő bronzkori és 
kelta cserépmaradványokra bukkantak. Egyébként a különböző épít-
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Most az augusztusi híreinkkel találkozhatnak. Július 
és augusztus eleje a „nyár dereka”: bővülnek a programok, a nya-
ralótulajdonosok, a visszatérő és az új vendégek alkalmazkodnak 
Balatonalmádihoz. Bízunk abban, hogy érkezésükkor, sétáik során 
meggyőződnek afelől, hogy mennyit is fejlődtünk. 

Oldalainkon ezután is az Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény városrészek fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatok-
ról írunk annak reményében, hogy Önök minél jobban maguké-
nak 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 még sikeresebbek legyünk a tájékoztatás so-
rán, továbbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket 
kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi 
sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu 
– eljuttatni.).

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

A városháza hírei

Bérbe adó a cukrászda!
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – a Képviselő-testülettől átru-

házott hatáskörében eljárva –döntött a Baross G. út 5-7. szám alat-
ti társasházban lévő, 75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség (az OTP 
melletti Hattyú Cukrászda) nyílt, egyfordulós pályázat útján tör-
ténő bérbeadásáról. A Bizottság a bérletet határozott időtartamra, 
2016. szeptember 01. napjától 2021. augusztus 31. napjáig hirdet-
te meg, mely időtartam egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosz-
szabbítható. Az üzlet profilját a Bizottság nem határozta meg, de 
arra tekintettel, hogy az üzlethelyiség társasházban van, egyéb ki-
kötéseket tett.

A 2016. évben fizetendő bérleti díj irányára nettó 120.000 Ft/
hó + áfa 27%, mely 2017. év január 01-től a tárgyévet megelőző év 
KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik. A bérle-
ti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket, amelyek a bérlőt terhelik.

A pályázatokat legkésőbb 2016. augusztus 15. napján 10.00 órá-
ig kell benyújtani, a bontásra 2016. augusztus 15. napján 11.00 
órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Kistermében. 

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. augusz-
tusi ülésén bírálja el.

A pályázatról érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztá-
lyán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.
hu internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária
vagyonkezelő

Bérbe adó az irodahelyiség is
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 

Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő irodaépület emeletén ta-
lálható, összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségek nyílt, egyfor-
dulós pályázat útján történő bérbeadásáról.

A képviselő-testület a bérletet 2016. október 15. napjától kezdődő-
en határozatlan időtartamra hirdette meg.

A pályázatokat legkésőbb 2016. szeptember 7. napján 10.00 óráig 
kell benyújtani, a bontásra 2016. szeptember 7. napján 13.00 órakor 
nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hiva-
tal Kistermében. 

A pályázatokat a képviselő-testület a 2016. szeptemberi ülésén bí-
rálja el.

A pályázatról érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztá-
lyán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária
vagyonkezelő

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testüle-

te 183/2016. (VI.30.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Szent 
István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépületében lévő 
bazár-ajándék profilú 12 m2 alapterületű üzlethelyiség és a hozzátar-
tozó 30 m2 előkert terület bérbeadására nyílt egyfordulós pályáza-
tot írt ki.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2016. szeptember 
05-én, hétfőn délelőtt 9.00 óra.

A minimális bérleti díj összege: a 2016. november 01. napjától 
2017. december 31. napjáig tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + 
Áfa 27%, a 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig 
tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + Áfa 27 %. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Pályázat önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyaror-
szág 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 8. pont szerinti, az adósságkonszolidációban nem része-
sült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

A pályázati alcélok között szerepel egyebek mellett a település bel-
területén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, vízren-
dezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, továbbá ön-
kormányzati tulajdonú épület felújítása, fejlesztése, illetve energeti-
kai korszerűsítése.

Pályázónként igényelhető maximális támogatás összege a lakosság-
szám függvényében változó, Balatonalmádi esetében 181 millió fo-
rint. A támogatáshoz önrészt nem kell biztosítani. 

Az önkormányzat a hasonló tartalmú pályázaton 2014. évben már 
elnyert azonos nagyságú támogatást. A pályázati kiírás lehetőséget 
biztosít arra, hogy az önkormányzat a már elnyert és fel is használt tá-
mogatást megduplázza, a képviselő testület a 2016. július 28-i ülésén 
döntött a 181 millió forint összegű pályázat benyújtásáról.

Zana András
osztályvezető-főmérnök

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testüle-

te 182/2016. (VI.30.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Szent 
István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand keleti oldalán lévő 
24,01 m2 alapterületű „Flamingó Italbár” megnevezésű üzlethelyi-
ség és a hozzátartozó 30 m2 burkolt előkert terület bérbeadására 
nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2016. szeptember 
05-én, hétfőn délelőtt 11.00 óra.

A minimális bérleti díj összege: A 2016. november 01. napjától 
2017. december 31. napjáig tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + 
Áfa 27%, a 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig 
tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + Áfa 27%. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

„Helyi foglalkoztatási együttműködé-
sek” tárgyú pályázaton való részvétel

A Képviselő-testület 2016. július 28-i rendkívüli ülésén elfogadta a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megnyílt 
TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
elnevezésű pályázati programban való részvételt. A program fő cél-

Sportparkok építését kérelmezhetik 
az önkormányzatok

A kormány döntése alapján kültéri sportparkok építésére irányuló 
„Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” indul abból a 
célból, hogy olyan közösségi terek alakuljanak ki, ahol a fiatalabbak-
tól az idősebbekig minden korosztály aktívan tölthesse el szabadide-
jét. Négy típusú sportpark építésére van lehetőség, a létesítmények 
mindegyike alkalmas az alapvető erősítő edzésformák gyakorlására, a 
nagyobb méretű sportparkokban speciális gyakorlatok is végezhetők, 
sőt futókörrel is bővíthetők. 

A programban való részvételre települési önkormányzatok jelent-
kezhetnek. A lakosságszámmal arányosan Balatonalmádi 3 db sport-
park és 1 db futókör megépítését igényelheti. Az önkormányzatok 
támogatásként nem pénzügyi forrást kaphatnak, hanem a Nemze-
ti Sportközponton (NSK), mint építtetőn keresztül megvalósított 
sportparkot vehetnek át ellenérték nélkül. A sportparkok létesítésé-
hez nem szükséges önrész vállalása, de futókör igénylése esetén 50 % 
mértékű önerőt kell hozzá biztosítani. 

A Képviselő-testület 2016. július 28-i rendkívüli ülésén döntött a 
programban való részvételről és a fejlesztések helyszíneként prioritá-
si sorrendben a következő 3 db, az önkormányzat tulajdonában álló 
területet javasolta:

1. Budatava, Szabolcs utcai tömbbelső, hrsz: 1199/29: D típus 
(150 m2, 15 db eszköz)

2. Széchenyi park, hrsz: 2116/1: C típus (90 m2, 8 db eszköz) 200 
méter futókörrel kiegészítve

3. Szent Erzsébet liget, hrsz: 1633: B típus (70 m2, 7 db eszköz).
A Képviselő-testület a Széchenyi parkban tervezett 200 méteres fu-

tókör létesítésére biztosította az 50 % mértékű önerőt 4 450 eFt ma-
ximális keretösszeggel.

Az ingatlanokat az NSK számára olyan állapotban kell rendelkezés-
re bocsátani, hogy azokon a szükséges munkálatok soron kívül meg-

kezdhetők legyenek. A sportparkok és a futókör tervezett területei 
rendezettek, bontásra, közmű áthelyezésre, környezeti kármentesítés-
re nincs szükség.

A kérelem 2016. augusztus 15-ig nyújtható be, a beérkezett igé-
nyekről az előkészítő bizottság javaslata alapján a nemzeti fejleszté-
si miniszter dönt. A költségvetési források rendelkezésre állásának fi-
gyelembevételével a döntés eltérő lehet a kérelemben foglalt sportpar-
kok darabszámától.

A benyújtott jelentkezés eredményessége esetén kiegészítő fejlesz-
tésként a Budatava, Szabolcs utcai tömbbelső közparkjának felújítá-
sára – a tervezett sportparkhoz méltó környezet kialakítása érdeké-
ben – 3 466 eFt-ot különített el a Képviselő-testület a jelenlegi sala-
kos sportpálya elbontása és füvesítése céljából.

Sziklásiné Kóródi Katalin
pályázati referens

ja a gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési együttműködések, partner-
ségek támogatása. Az egyeztetések eredményeként a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal, valamint Balatonfüred és Balatonalmádi ön-
kormányzatai, mint járás székhelyek konzorciumi formában együtt-
működést terveznek a projekt megvalósításához.  A konzorcium ve-
zetését Balatonfüred Város Önkormányzata vállalta, a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal és Balatonalmádi Város Önkormányzata kon-
zorcium partnerként vesznek részt. 

A konzorcium által közösen 2016. augusztus 31-ig benyújtandó 
pályázat – eredményessége esetén – pénzügyi forrást nyújt Balaton-
füred és Balatonalmádi járások területén lévő települések foglalkozta-
tásának segítésére. Ennek érdekében a programba bevont álláskereső 
hátrányos helyzetű személyek és inaktívak részére képzések szervezése 
és foglalkoztatásuk segítése valósul meg bér,- lakhatás,- útiköltség tá-
mogatás révén. A program része munkaerő-piaci szolgáltatások nyúj-
tása is, például a célcsoport kiválasztása, mentorálása, kompetencia-
fejlesztés, egyéni és csoportos fejlesztések, foglalkoztatói kapcsolattar-
tás, kereslet-kínálat összeillesztése. Ezen tevékenységekhez előzetesen 
fel kell térképezni a cégek munkaerőigényét, majd ehhez kell igazíta-
ni a képzéseket, támogatási formákat. A tevékenységek összefogását és 
koordinálását egy felállítandó paktum iroda fogja végezni. 

Jelenlegi adataink szerint a projekt 5 éves megvalósítási ideje alatt 
358 fő vonható be a programba, a megvalósításra rendelkezésre álló 
keretösszeg 554 millió Ft. 

Sziklásiné Kóródi Katalin
pályázati referens
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Most az augusztusi híreinkkel találkozhatnak. Július 
és augusztus eleje a „nyár dereka”: bővülnek a programok, a nya-
ralótulajdonosok, a visszatérő és az új vendégek alkalmazkodnak 
Balatonalmádihoz. Bízunk abban, hogy érkezésükkor, sétáik során 
meggyőződnek afelől, hogy mennyit is fejlődtünk. 

Oldalainkon ezután is az Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény városrészek fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatok-
ról írunk annak reményében, hogy Önök minél jobban maguké-
nak 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 még sikeresebbek legyünk a tájékoztatás so-
rán, továbbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket 
kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi 
sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu 
– eljuttatni.).

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

A városháza hírei

Bérbe adó a cukrászda!
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – a Képviselő-testülettől átru-

házott hatáskörében eljárva –döntött a Baross G. út 5-7. szám alat-
ti társasházban lévő, 75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség (az OTP 
melletti Hattyú Cukrászda) nyílt, egyfordulós pályázat útján tör-
ténő bérbeadásáról. A Bizottság a bérletet határozott időtartamra, 
2016. szeptember 01. napjától 2021. augusztus 31. napjáig hirdet-
te meg, mely időtartam egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosz-
szabbítható. Az üzlet profilját a Bizottság nem határozta meg, de 
arra tekintettel, hogy az üzlethelyiség társasházban van, egyéb ki-
kötéseket tett.

A 2016. évben fizetendő bérleti díj irányára nettó 120.000 Ft/
hó + áfa 27%, mely 2017. év január 01-től a tárgyévet megelőző év 
KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik. A bérle-
ti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket, amelyek a bérlőt terhelik.

A pályázatokat legkésőbb 2016. augusztus 15. napján 10.00 órá-
ig kell benyújtani, a bontásra 2016. augusztus 15. napján 11.00 
órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Kistermében. 

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. augusz-
tusi ülésén bírálja el.

A pályázatról érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztá-
lyán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.
hu internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária
vagyonkezelő

Bérbe adó az irodahelyiség is
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 

Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő irodaépület emeletén ta-
lálható, összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségek nyílt, egyfor-
dulós pályázat útján történő bérbeadásáról.

A képviselő-testület a bérletet 2016. október 15. napjától kezdődő-
en határozatlan időtartamra hirdette meg.

A pályázatokat legkésőbb 2016. szeptember 7. napján 10.00 óráig 
kell benyújtani, a bontásra 2016. szeptember 7. napján 13.00 órakor 
nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hiva-
tal Kistermében. 

A pályázatokat a képviselő-testület a 2016. szeptemberi ülésén bí-
rálja el.

A pályázatról érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztá-
lyán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária
vagyonkezelő

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testüle-

te 183/2016. (VI.30.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Szent 
István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépületében lévő 
bazár-ajándék profilú 12 m2 alapterületű üzlethelyiség és a hozzátar-
tozó 30 m2 előkert terület bérbeadására nyílt egyfordulós pályáza-
tot írt ki.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2016. szeptember 
05-én, hétfőn délelőtt 9.00 óra.

A minimális bérleti díj összege: a 2016. november 01. napjától 
2017. december 31. napjáig tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + 
Áfa 27%, a 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig 
tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + Áfa 27 %. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Pályázat önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyaror-
szág 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 8. pont szerinti, az adósságkonszolidációban nem része-
sült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

A pályázati alcélok között szerepel egyebek mellett a település bel-
területén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, vízren-
dezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, továbbá ön-
kormányzati tulajdonú épület felújítása, fejlesztése, illetve energeti-
kai korszerűsítése.

Pályázónként igényelhető maximális támogatás összege a lakosság-
szám függvényében változó, Balatonalmádi esetében 181 millió fo-
rint. A támogatáshoz önrészt nem kell biztosítani. 

Az önkormányzat a hasonló tartalmú pályázaton 2014. évben már 
elnyert azonos nagyságú támogatást. A pályázati kiírás lehetőséget 
biztosít arra, hogy az önkormányzat a már elnyert és fel is használt tá-
mogatást megduplázza, a képviselő testület a 2016. július 28-i ülésén 
döntött a 181 millió forint összegű pályázat benyújtásáról.

Zana András
osztályvezető-főmérnök

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testüle-

te 182/2016. (VI.30.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Szent 
István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand keleti oldalán lévő 
24,01 m2 alapterületű „Flamingó Italbár” megnevezésű üzlethelyi-
ség és a hozzátartozó 30 m2 burkolt előkert terület bérbeadására 
nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2016. szeptember 
05-én, hétfőn délelőtt 11.00 óra.

A minimális bérleti díj összege: A 2016. november 01. napjától 
2017. december 31. napjáig tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + 
Áfa 27%, a 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig 
tartó időtartamra: nettó 800.000 Ft + Áfa 27%. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

„Helyi foglalkoztatási együttműködé-
sek” tárgyú pályázaton való részvétel

A Képviselő-testület 2016. július 28-i rendkívüli ülésén elfogadta a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megnyílt 
TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
elnevezésű pályázati programban való részvételt. A program fő cél-

Sportparkok építését kérelmezhetik 
az önkormányzatok

A kormány döntése alapján kültéri sportparkok építésére irányuló 
„Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” indul abból a 
célból, hogy olyan közösségi terek alakuljanak ki, ahol a fiatalabbak-
tól az idősebbekig minden korosztály aktívan tölthesse el szabadide-
jét. Négy típusú sportpark építésére van lehetőség, a létesítmények 
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tókör létesítésére biztosította az 50 % mértékű önerőt 4 450 eFt ma-
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kezdhetők legyenek. A sportparkok és a futókör tervezett területei 
rendezettek, bontásra, közmű áthelyezésre, környezeti kármentesítés-
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gyelembevételével a döntés eltérő lehet a kérelemben foglalt sportpar-
kok darabszámától.

A benyújtott jelentkezés eredményessége esetén kiegészítő fejlesz-
tésként a Budatava, Szabolcs utcai tömbbelső közparkjának felújítá-
sára – a tervezett sportparkhoz méltó környezet kialakítása érdeké-
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Sziklásiné Kóródi Katalin
pályázati referens

ja a gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési együttműködések, partner-
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füred és Balatonalmádi járások területén lévő települések foglalkozta-
tásának segítésére. Ennek érdekében a programba bevont álláskereső 
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Sziklásiné Kóródi Katalin
pályázati referens



Már egy éve... 
Már egy éve, hogy összeállt a kép: van igény a városban arra, hogy 

az otthon feleslegessé vált, de másoknak még használható tárgyakat 
ki lehessen vinni egy helyi bolhapiacra. Ezért kértünk engedélyt a 
piac üzemeltetőjétől, hogy havonta egyszer megadjuk ezt a lehetősé-
get azoknak, akik élni szeretnének vele. Még a városban nyaraló né-
met ajkú vendégek szeme is felcsillan, amikor  elhangzik ez a két szó: 
„Flohmarkt” vagy „Trödelmarkt”. Bizony, közülük is többen szíve-
sen kisétálnak megnézni, milyen tárgyakat tudnak nélkülözni az itt 
lakók. Augusztusban 28-án, 7-12-ig várunk mindenkit a piactérre, 
aki megunt dolgokat eladni, venni, cserélni szeretne, vagy egyszerűen 
csak a színes forgatagban beszélgetne, nézelődne.

Győri Miklósné

Ünnepélyes állománygyűlés kertében történt meg a vezető váltás a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság élén.

Dr. Szabó János r. ezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
vezetője 40 évi rendőri szolgálat után 2016. július 4-én elköszönt az 
állománytól, nyugállományba vonul. A Balatonalmádi Rendőrka-
pitányságot 2009. november 16. óta vezető ezredes bűnügyi, bűn-
ügyi technikusi és szakértői munka, valamint a 2005-től Várpalo-
tán szerzett vezetői tapasztalatok után vette át és látta el a rendőrka-
pitányi feladatokat a Balaton-parton. Több évtizedes munkája elis-
meréseként az Országos Rendőrfőkapitány Kossuth Kard tárgyjuta-
lomban részesítette.

A székhely város és a járás nevében Keszey János, Balatonalmá-
di Város polgármestere kívánt jó egészséget és sok örömöt a nyug-
díjas évekre, valamit átadta a „Településért” emlékplakettet a távo-
zó kapitánynak.

2016. július 5-i hatállyal kapitányságvezetői megbízást kapott dr. 
Linczmayer László r. alezredes, aki korábban a Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztályát vezette. Az ünnepi állománygyűlés ke-
retében dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok elköszönt dr. Szabó 
János r. ezredestől, és meghatározta elvárásait a megbízott kapitány felé.

Stanka Mária r. őrnagy – Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Harmadszor adott otthont a balatoni strandokat minősítő Kék 
hullám zászló átadásának Alsóörs. Idén a zöldfelületeket is értékel-
ték. Városunk nagystrandja, a Wesselényi két csillagot kapott!

Úgy gondolom, mondta bevezetőjében dr. Kontrát Károly a Bel-
ügyminisztérium parlamenti államtitkára, a bizonyítványt a Balaton-
ról az idelátogatók állítják ki. A strandok versengésének megvan a 
reklámértéke is – tette hozzá, majd megjegyezte, hogy a jelenlegi egy, 
kettő, illetve három csillagos minősítés helyett célszerű lenne a nem-
zetközileg jobban elismert három, négy és ötcsillagos rendszert alkal-
mazni. A tó vízminősége továbbra is kiváló, így nincs akadálya annak, 
hogy jó szezont zárjunk.

A Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs elmondta, a tavalyi 
minősítés-átszervezés után nőtt a száma a megmérettetésbe beneve-
ző strandoknak. Az elmúlt évben 28, idén már 38 üzemeltetőt érté-
keltek a bírálók. A Balatoni Szövetség objektív szempontok alapján 

dönt, szakmai szempontok figyelembe vételével, s megvan a lehe-
tősége mindegyik üzemeltetőnek, hogy fejlődjön, s elérje a legjobb 
minősítést.

Összességében – foglalta össze Balassa Balázs – a Kék hullám zász-
ló megítélése betölti szerepét, a strandokat üzemeltetők azon vannak, 
hogy minél több szolgáltatást tudjanak biztosítani, s minél maga-
sabb színvonalon, így megvan a marketingértéke is: jobban eladható 
a Balaton. Várható tehát, hogy a Kék hullám zászlós strandok népsze-
rűbbek lesznek a fürdőzők körében.

Ebben a szezonban a kék mellett a zöld is szerepet kapott: a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai összeállítottak egy feltétel-
rendszert, mely a környezettudatosságra, a „zöld” szemléletre épül. 
Figyelembe vesszük többek közt – tudtuk meg Puskás Zoltán igaz-
gatótól – van-e a strandnak kerékpártárolója, miképp lehet megkö-
zelíteni tömegközlekedéssel, kap-e szerepet az energiatakarékosság, a 
megújuló energia, stb. Ebben a tekintetben a gyenesdiási strand érde-
melte ki a legzöldebb minősítést. 

A zászlókat és a tanúsító okiratot Kontrát Károly, Balassa Balázs és 
Puskás Zoltán adták át a strandok képviselőinek.

Szöveg és fotó: Zatkalik András

Kétcsillagos a Wesselényi strand!

A Városgondnokság Almádi virágosítása kapcsán közel 15 000 tő 
egynyári virágot és 480 dézsa kandelláberes muskátlit helyezett ki 
a városban. A korábbi évekhez képest fontos változás, hogy idén 
új növényekkel kísérleteztek a Polgármesteri Hivatal és az aluljáró 
körüli virágtartók esetében. 

Beiktatták a balatonalmádi  
rendőrség új vezetőjét

Kék hullám zászló
Lapunkban beszámolunk a Kék hullám zászló átadásáról, mely a Wes-

selényi strand bejárata fölött leng. Ahhoz, hogy a két csillagot megkap-
ja a nagy múltú strand, számos fejlesztésnek, bővítésnek kellett történnie.

Mint az a képeinken is jól látszik, a játszótér árnyékolása napvitor-
lával, a kihelyezett napozóágyak a vendégek, elsősorban a gyermekek 
és kísérőik kényelmét, biztonságát szolgálják. Hűsölés és napozás, für-
dés észszerű váltakoztatása már nem ütközhet akadályba.

Tizenöt napozóágy került a vízparti részre is, melyeket szinte azon-
nal birtokba vettek a sütkérezni óhajtó strandolók.

A Budatava strand nem eladó!
Annak ellenére, hogy számos pletyka kering a városban, megerősít-

hetjük: a kedvelt budatavai strand a miénk marad, sőt: bővítéssel még 
vonzóbbá lesz a helybeliek és a nyaralók körében.

Keszey János polgármester is megerősítette: a képviselő-testületnek 
komoly szándéka, hogy megfelelő pályázati forrás esetén Budatava 
strandjának rekonstrukciója megtörténjen. Ez azonban (elsősorban 
jogszabályi kötelezettségek miatt) egyik percről a másikra nem megy 
könnyen. A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítása már el-
készült, de a hatósági engedélyeztetési folyamat (mely központi dön-
téseket igényel), hosszadalmas lehet.

A megfelelő pályázati forrás rendelkezésre állása esetén a felújított 
strandon a – már hagyományokkal rendelkező – vendéglátóegységek 
méltó környezetben működhetnének tovább. A hosszú távú célok kö-
zött szerepel továbbá a strand szezonon kívüli hasznosítása is: a víz-
parthoz közeli részen egy télen is használható szauna ház, illetve egy, a 
víz fölé benyúló teraszos vendéglátó egység elhelyezése is. 

Leszögezhető tehát: a városban hallható mindenféle rosszindu-
latú rémhírrel szemben a képviselő-testület előtt még ötletszinten 
sem merült fel soha a strandértékesítés, sokkal inkább a stand fej-
lesztése a cél, amely érdekében az előkészítő és tervezői munkála-
tok, a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítása folyamat-
ban vannak. 

Tájékoztató
A Fórum üzletközpont tulajdonosának megbízottjától, Mészá-

ros József ügyvezetőtől kapott információ alapján tájékoztatom a 
budatavai lakosokat,  hogy  a Fórum üzletközpont helyén november-
ben egy nemzetközi kereskedelmi vállalat bővíti üzlethálózatát, mely-
lyel nemcsak a városrész, hanem egész Almádi bevásárlási lehetőségei 
nagymértékben javulhatnak.

Keszey János polgármester

A beruházás nagyságára tekintettel kizárólag önkormányzati forrás 
a megvalósításhoz nem elegendő, de ha e tárgyban pályázatot írnak 
ki, a sikeres pályázathoz szükséges előkészítő dokumentumok remé-
nyeink szerint hamarosan rendelkezésre fognak állni.
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Szeptember 15-ig Bálint Ágnes emlékkiállítás tekinthető meg a 
könyvtárban. A kiállítás izgalmas lehet a felnőtteknek is, hiszen gye-
rekkoruk meghatározó meséit fedezheti fel újra, a gyerekeknek pedig 
játékos foglalkozásokhoz nyújt alapot bábokkal, diafilmmel, memó-
riakártyákkal. Ennek alkalmából most a klasszikus magyar mese/báb/
rajzfilm kultúra megkerülhetetlen alakjától ajánlunk könyveket ki-
csiknek, nagyoknak és még nagyobbaknak.

Mazsola, Megint Mazsola, Mazsola és Tádé
Mazsola Bálint Ágnes talán legismertebb figurája. A kismalac épp 

olyan, mint egy kisgyerek: gyakran nyűgös, meggondolatlan, szeret lus-
tálkodni, de Manócska irigylésre méltó türelemmel vezeti és neveli, rá-
adásul különböző furfangokkal veszi rá a szófogadásra a kis zöld malacot. 
Mazsola pedig feszegeti a határokat, izgalmas kalandokba keveredik bará-
taival, Egérkével, Fülöpkével és a többiekkel. Később pedig Mazsolának 
„testvére” is lesz Tádé személyében, így lesz teljes a csapat, akik miatt fáj-
hat a Manócska feje. Kedves, tanulságos mese a legkisebbeknek.

A Szitakötők szigetén
Giduci a kecskefiú és Barika, a báránylány jó barátok. Szeretnek együtt 

csatangolni a szigeten, legelészni, különösen a csónakház környékén, ahol 
a legzöldebb és legzamatosabb fű nő. Így, amikor egy új szomszéd költö-
zik be oda, Giduci már előre utálja illetőt… A rosszcsont kiskecske tör-
ténetén keresztül Bálint Ágnes ismét megmutatja, milyen jól ért a gyere-
kek nyelvén és mennyire szerethető karaktereket alkot. A legújabb kiadást 
Pásztohy Panka illusztrációi teszi még emlékezetesebbé. 

Szeleburdi család, Hajónapló
Egy eltűnőben lévő kor gyermekeinek kalandjai – mégis legalább any-

nyira megunhatatlan a maiaknak a Faragó család minden napja. Mert 
nálunk teljesen hétköznapi, ha egy csapat béka elszabadul a lakásban, ha 
egy hörcsög átrágja magát a szomszédhoz, ha a vasárnapi ebéd főszereplő-
it kell kimenekíteniük, és néha bizony egy filodendront is meg kell sétál-
tatni. Az olvasó pedig képtelen letenni a könyvet, annyi minden történik 
Laci naplóiban. Igazi felüdülés minden korosztálynak.

George R. R. Martin: Trónok harca
Bizonyára hallott már a napjainkban egyre népszerűbbé váló fantasy 

sorozatról, amely egy klasszikus lovagkirályságot tár az olvasó elé. 
A könyvből nagysikerű filmsorozat is készült. Aki látta, annak köte-

lezően ajánlott olvasni a könyvet, mert George R. R. Martin világa a 
könyvekben is lebilincselő. 

Legnagyobb erőssége, hogy meg tudja újítani és élettel feltölteni a 
műfajt, amit sok Tolkien-imitáció próbált ismételgetni, de Martin tet-
te le a mérföldkövet.

Aki pedig még nem ismerné, röviden pár szó a történetről:
Westeros fölött valaha sárkányok uralkodtak, ám a Targaryen-

dinasztiát 15 éve elűzték. Robert Baratheon uralkodik, bár nem ő az 
egyetlen, aki magának akarja a trónt. Több ház is nagyobb szerepet kap, 
de a legjelentősebb a Stark és Lannister ház, és természetesen az ország 
teljes lakossága szereplőjévé válik a trónviszályok miatt kialakult hábo-
rúknak…  Ám hogy ki győz? Soha nem lehet tudni. Martin csodálatos 
világa tele van váratlan fordulatokkal, izgalommal.

A történetet nyolc szereplőn keresztül ismerhetjük meg, és figyelni 
kell, mert rendkívül könnyen elveszíthetjük a fonalat, mivel rengeteg 
szereplővel ismerkedhetünk meg a történet folyamán - hősökkel és gaz-
emberekkel egyaránt. Mesterien ábrázolt jellemek bontakoznak ki előt-
tünk, és hiába hihetjük azt, hogy ismerjük vágyaikat, céljaikat, félelme-
iket és sebeiket, az író mindig tartogat a számunkra valami kellemes 
vagy kellemetlen meglepetést.

Hogy kinek ajánljuk? Mindenkinek 16 éves kor felett, hiszen min-
den megtalálható benne: szerelem, árulás, harc, misztikum, fantázia és 
középkori hangulat. 

A sorozat még mindig íródik, eddig öt könyv jelent meg - és még 
kettő várható. Természetesen vannak melléktörténetek, előzmény-tör-
ténetek is, melyek azóta megjelentek - és jó vaskosak, úgyhogy biztosan 
sokáig kitartanak. Olvassák, hiszen azalatt Westerosban, ebben az izgal-
mas képzeletbeli világban érezhetik magukat!

HATTYÚ BÁL 2016.HATTYÚ BÁL 2016.
Köszönettel tartozunk az alábbi partnereinknek, 
akik nagylelkűen támogatták a rendezvényünket!

Kiemelt támogatók: 

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
Balatonalmádi Városgondnokság   

Támogatók ABC sorrendben

Áldott Gabriella – Textilház Balatonalmádi (tombola felajánlás)
Almádi Ékszer (tombola felajánlás)
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület (biztonság) 
Bódis Ákos – Onyxprint Kft. Balatonalmádi (dekoráció)
Boros László képviselő (dekoráció) 
Botanic Red – Virág Nagykereskedés (tombola felajánlás) 
Csetényi Norbert és Kristóf (báltörténeti kiállítás szerkesztési munkái 

+ tombola felajánlás)
Csetényi Tamásné, kuratóriumi tag (segítség a szervezésben) 
Dergez Márk (fellépés a bálon) 
Fábián László grafikusművész (tombola felajánlás) 
Ficsór Mónika Balatonalmádi (tombola felajánlás) 
Flament Krisztina (tombola felajánlás)
Fodorné László Mária (tombola felajánlás)
Fodorné László Mária, szőttes készítő népi iparművész (tombola 

felajánlás)
Fried Kastélyszálló – Simontornya (tombola felajánlás) 
Gaál Ildió Hajnalka Balatonalmádi (tombola felajánlás) 
Györgyi Dénes Általános Iskola (fellépés az elő programban) 
Határ Étterem (tombola felajánlás)
Hedera Virágüzlet (dekoráció)
Hétdesign Bt. (dekoráció)
Ihász Irén, művésztanár (anyagi támogatás + fellépés a bálon) 
Jutka Divat Vörösberény (tombola felajánlás) 
K. Nagy György, fazekas népi iparművész (tombola felajánlás)
Káplán György, énekművész (fellépés a bálon) 
Kerekes Pincészet (tombola felajánlás) 
Királylány Esküvői Kincsestára vállalkozás (tombola felajánlás 

+ dekoráció) 
Kovács István, helytörténeti kutató (báltörténeti kiállítás összeállítása 

+ szervezési segítség) 
Kutics Balázs – Porció Étterem (tombola)
Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium (szervezési segítség) 
Marschall Norbert – Marschall Entertainment (anyagi támogatás 

+ tombola) 
Mélytányér Étterem (tombola felajánlás)

Mics Jenő – Faiskolai Áruda, Balatonfűzfő (dekoráció)
Nagy Andrea Balatonalmádi (tombola felajánlás) 
Nemzeti Színház Budapest (tombola felajánlás) 
Nyúl Csabáné Balatonalmádi (tombola felajánlás)
Papp Judit (szervezési feladatok + dekoráció) 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (helyszín biztosítása) 
Polyák Sándor – CBA (tombola)
Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtok Bikal (tombola 

felajánlás) 
Sápi Margit, festő (tombola felajánlás)
Séllei Katalin, keramikus (tombola felajánlás)
Silye Kata (fellépés a bálon) 
Simicz Andrea (dekoráció – ötlet és kivitelezés)
Stiger Photo (tombola felajánlás)
Szőllősi Lajos (tombola felajánlás) 
Szöllősi Máté festőművész (tombola felajánlás)
Török Eszter (tombola felajánlás) 
Varga László – Happy Balaton Turista Szálló (anyagi támogatás)
Veszeli Lajos festőművész (tombola felajánlás) 
Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség (tombola felajánlás)
Völgyi Zsuzsanna (műsorvezető) 
Vörösberény Lovas Egyesület – Szentesi István (felvonulás felvezetése) 
Vörösberényi Általános Iskola (fellépés az elő programban)
Vörösberényi Gazdabolt (dekoráció és tombola)
Vörösberényi Polgári Olvasókör (felvonuláshoz a kölcsönözhető 

jelmezek biztosítása) 
Zsapka Jánosné, gyöngyfűző népi iparművész és családja (tombola 

felajánlás)

És köszönet mindenkinek, aki eljött a 
2016. évi Hattyú bálra és kísérőprogramjaira!

Nagyra becsüljük a támogatást és hálásak vagyunk érte!
Találkozzunk jövőre is a Hattyú bálon!  

Almádiért Közalapítvány munkatársai
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Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (helyszín biztosítása) 
Polyák Sándor – CBA (tombola)
Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtok Bikal (tombola 

felajánlás) 
Sápi Margit, festő (tombola felajánlás)
Séllei Katalin, keramikus (tombola felajánlás)
Silye Kata (fellépés a bálon) 
Simicz Andrea (dekoráció – ötlet és kivitelezés)
Stiger Photo (tombola felajánlás)
Szőllősi Lajos (tombola felajánlás) 
Szöllősi Máté festőművész (tombola felajánlás)
Török Eszter (tombola felajánlás) 
Varga László – Happy Balaton Turista Szálló (anyagi támogatás)
Veszeli Lajos festőművész (tombola felajánlás) 
Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség (tombola felajánlás)
Völgyi Zsuzsanna (műsorvezető) 
Vörösberény Lovas Egyesület – Szentesi István (felvonulás felvezetése) 
Vörösberényi Általános Iskola (fellépés az elő programban)
Vörösberényi Gazdabolt (dekoráció és tombola)
Vörösberényi Polgári Olvasókör (felvonuláshoz a kölcsönözhető 

jelmezek biztosítása) 
Zsapka Jánosné, gyöngyfűző népi iparművész és családja (tombola 

felajánlás)

És köszönet mindenkinek, aki eljött a 
2016. évi Hattyú bálra és kísérőprogramjaira!

Nagyra becsüljük a támogatást és hálásak vagyunk érte!
Találkozzunk jövőre is a Hattyú bálon!  

Almádiért Közalapítvány munkatársai
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Hattyú Bál
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2016. augusztus közepétől szeptember 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 NYITVA 
TARTÁS SZEPTEMBER 1-JÉTŐL hétfő-péntek 10-18 óra között, szombat 14-18 
óra között, vasárnap zárva!

PANNÓNIA KuLTuRÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Augusztus 5-21-ig XIII. ALMÁDI  BORFESZTIVÁL
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 
Új kenyér ünnepén... Kenyérkosár-szalvéta kiállítás a Gránátalma hímzőkör tagjai-
nak munkáiból. Megtekinthető augusztus 11-19-ig. 
Bálint Ágnes emlékkiállítás 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

BALATONALMÁDI TENISZ KLuB 1925 
E-mail: almaditenisz@gmail.com; Pályafoglalás: 70/321 5001

VÖRÖSBERÉNYI NYuGDÍJAS KLuB 
Elnök: Lencse Sándor Tel: 30/902-42-68 Szeptemberi programunk: 
Szeptember 7. szerda 16-17óráig ügyelet: befizetés a lecsópartira, a vacsorára 
Szeptember 14. szerda Évadnyitó lecsó - parti: Szakácsaink: Kalocsáné I. és Ráczné I.
Almádi hírességei a klubban: dr. Gaál Zoltán professzor, ny. rektor
Nyári események, kirándulások dióhéjban – Lencse Sándor elnök
Zenés szüli napi rendezvény (júliusi születésűek köszöntése) Zenél: Tóth István  
Szeptember 19. hétfő 16 órakor Dél-Erdélybe utazók eligazítása, ülésrend ismerteté-
se a Vörösberényi Művelődési Házban  
Szeptember 21. szerda 16-17 óráig Ügyelet: befizetések vacsorára 
Szeptember 28. szerda Vörösberény fejlődési lehetőségei a művész szemüvegén ke-
resztül – Tervek-javaslatok Vendégünk: Veszeli Lajos festőművész – Pro és contra: 
Vendégünk Keszey János polgármester Zenés szüli napi rendezvény (augusztusi, szep-
temberi születésűek) Zenél: Tóth István

élmény szórakozás
barátságvendégszeretet

FEDEZZE FEL:
· hazánk zamatos BORAIT,
· a Balaton part jellegzetes ÉTELEIT,
· ZENEI sokszínűségét,
· kézműves és népi iparMŰVÉSZETÉT.

Balatonalmádi Város
Önkormányzata

A XIII. Almádi Borfesztivál támogatói:

Hagyomány és érték!

bejárata előtti fesztiválterületre!

M E G H Í V Ó

SZERETETTEL HÍVUNK 

A FEHÉR RUHÁS VACSORÁRA, 
melyet immár harmadik alkalommal rendezünk meg! 

Időpont: 
2016 augusztus 13. szombat 17 óra 

Helyszín: 
Balatonalmádi  

– Szent Erzsébet Liget Zenepavilon környéke
 

Keress bennünket a Facebookon (Fehér vacsora 2016, 
avagy Diner en Blanc Balatonalmádi), 

ott megtudsz mindent!
 

A részvétel ingyenes, mindössze az a feltétele, 
hogy fehér ruhában gyere, hozz magaddal asztalt, széket, 

terítéket és vacsorát, és barátkozz, vacsorázz, érezd jól magad, 
hívhatod a barátaidat is.

Meglepetés műsorról gondoskodunk!

Szeretettel várunk! 
A szervezők

A jó hangulatú fesztiválokhoz a lakosság türelme is kell! 

Kedves Almádi Lakosok! Tisztelt Nyaralók, Fesztiválozók! 
Évről évre egyre sikeresebb nyári programokkal várja Önöket a vendégváró város, Balatonalmádi.  Az idei szezon 

közkedvelt hagyományos eseményein, az Almádi Napokon és a Hungarikum Fesztiválon már eddig is sok ezren szó-
rakoztak városunkban.

Augusztus 5-én pénteken este útjára indul Balatonalmádi legnagyobb rendezvénye, a XIII. Almádi Borfesztivál, amely 
17 napon keresztül ezreket szórakoztat a Wesselényi strand bejárata előtti fesztiválterületen. Az északi part egyik leg-
sikeresebb rendezvényének mottója idén sem változott: Élmény, szórakozás, barátság és vendégszeretet. Ennek jegyé-
ben állították össze a kínálatot a rendező Pannónia Kulturális Központ munkatársai is.

A Szent Erzsébet liget árnyas platánfái alatt az ország húsz kiváló borászata kínálja minőségi borait.  Az évek óta igen 
változatos gasztronómiai kínálat idén újabb termékekkel bővül. 

A gazdag étel és italválaszték, a borászatok kínálata mellett az esti kulturális programok jelentik a fesztivál másik 
meghatározó vonzerejét.  Az országosan ismert sztárvendégek, a helyi és környékbeli ének – és táncegyüttesek mel-
lett kiváló zenekarok gondoskodnak a feledhetetlen hangulatról. Mindezek együttesen olyan élményt jelentenek, ame-
lyeket sokáig nem felejtünk el.  Az Almádi Borfesztivál a számtalan rendezvény, fesztivál sorában igen rangos helyet 
vívott ki magának. Mára már az ország távolabbi vidékeiről is rendszeresen visszatérnek a látogatók. Egyre többen idő-
zítik szabadságukat az Almádi Borfesztivál idejére.

Mi pedig minden megteszünk azért, hogy városunkban jól érezzék magukat, s a következő években is hozzánk jöjje-
nek vissza. Balatonalmádi a turizmusra épít, bevételeinek jelentős része is ebből származik.  Fesztiváljaink szervezésé-
nél természetesen nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik itt élnek, s akik a napi munka után pihenni szeretnének.

Tudjuk, hogy a Wesselényi strand előtti programok – főleg a zenés műsorok- felhallatszanak a távolabbi utcákban 
élőkhöz is. Célunk, hogy kompromisszumos megoldást találjunk. Szeretnék,ha mindenki kellemesen töltené a nyári 
időszakot. Ennek sikeréhez kérek mindenkitől pozitív hozzáállást és a nyári időszakra egy kicsivel több türelmet.

Ezen a gondolatok jegyében hívom Önöket a XIII. Almádi Borfesztivál eseményeire.
Kellemes szórakozást és szép almádi élményeket kívánok mindenkinek.

Keszey János, Balatonalmádi polgármestere.
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Hattyú Bál
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2016. augusztus közepétől szeptember 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 NYITVA 
TARTÁS SZEPTEMBER 1-JÉTŐL hétfő-péntek 10-18 óra között, szombat 14-18 
óra között, vasárnap zárva!

PANNÓNIA KuLTuRÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Augusztus 5-21-ig XIII. ALMÁDI  BORFESZTIVÁL
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 
Új kenyér ünnepén... Kenyérkosár-szalvéta kiállítás a Gránátalma hímzőkör tagjai-
nak munkáiból. Megtekinthető augusztus 11-19-ig. 
Bálint Ágnes emlékkiállítás 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

BALATONALMÁDI TENISZ KLuB 1925 
E-mail: almaditenisz@gmail.com; Pályafoglalás: 70/321 5001

VÖRÖSBERÉNYI NYuGDÍJAS KLuB 
Elnök: Lencse Sándor Tel: 30/902-42-68 Szeptemberi programunk: 
Szeptember 7. szerda 16-17óráig ügyelet: befizetés a lecsópartira, a vacsorára 
Szeptember 14. szerda Évadnyitó lecsó - parti: Szakácsaink: Kalocsáné I. és Ráczné I.
Almádi hírességei a klubban: dr. Gaál Zoltán professzor, ny. rektor
Nyári események, kirándulások dióhéjban – Lencse Sándor elnök
Zenés szüli napi rendezvény (júliusi születésűek köszöntése) Zenél: Tóth István  
Szeptember 19. hétfő 16 órakor Dél-Erdélybe utazók eligazítása, ülésrend ismerteté-
se a Vörösberényi Művelődési Házban  
Szeptember 21. szerda 16-17 óráig Ügyelet: befizetések vacsorára 
Szeptember 28. szerda Vörösberény fejlődési lehetőségei a művész szemüvegén ke-
resztül – Tervek-javaslatok Vendégünk: Veszeli Lajos festőművész – Pro és contra: 
Vendégünk Keszey János polgármester Zenés szüli napi rendezvény (augusztusi, szep-
temberi születésűek) Zenél: Tóth István

élmény szórakozás
barátságvendégszeretet

FEDEZZE FEL:
· hazánk zamatos BORAIT,
· a Balaton part jellegzetes ÉTELEIT,
· ZENEI sokszínűségét,
· kézműves és népi iparMŰVÉSZETÉT.

Balatonalmádi Város
Önkormányzata

A XIII. Almádi Borfesztivál támogatói:

Hagyomány és érték!

bejárata előtti fesztiválterületre!

M E G H Í V Ó

SZERETETTEL HÍVUNK 

A FEHÉR RUHÁS VACSORÁRA, 
melyet immár harmadik alkalommal rendezünk meg! 

Időpont: 
2016 augusztus 13. szombat 17 óra 

Helyszín: 
Balatonalmádi  

– Szent Erzsébet Liget Zenepavilon környéke
 

Keress bennünket a Facebookon (Fehér vacsora 2016, 
avagy Diner en Blanc Balatonalmádi), 

ott megtudsz mindent!
 

A részvétel ingyenes, mindössze az a feltétele, 
hogy fehér ruhában gyere, hozz magaddal asztalt, széket, 

terítéket és vacsorát, és barátkozz, vacsorázz, érezd jól magad, 
hívhatod a barátaidat is.

Meglepetés műsorról gondoskodunk!

Szeretettel várunk! 
A szervezők

A jó hangulatú fesztiválokhoz a lakosság türelme is kell! 

Kedves Almádi Lakosok! Tisztelt Nyaralók, Fesztiválozók! 
Évről évre egyre sikeresebb nyári programokkal várja Önöket a vendégváró város, Balatonalmádi.  Az idei szezon 

közkedvelt hagyományos eseményein, az Almádi Napokon és a Hungarikum Fesztiválon már eddig is sok ezren szó-
rakoztak városunkban.

Augusztus 5-én pénteken este útjára indul Balatonalmádi legnagyobb rendezvénye, a XIII. Almádi Borfesztivál, amely 
17 napon keresztül ezreket szórakoztat a Wesselényi strand bejárata előtti fesztiválterületen. Az északi part egyik leg-
sikeresebb rendezvényének mottója idén sem változott: Élmény, szórakozás, barátság és vendégszeretet. Ennek jegyé-
ben állították össze a kínálatot a rendező Pannónia Kulturális Központ munkatársai is.

A Szent Erzsébet liget árnyas platánfái alatt az ország húsz kiváló borászata kínálja minőségi borait.  Az évek óta igen 
változatos gasztronómiai kínálat idén újabb termékekkel bővül. 

A gazdag étel és italválaszték, a borászatok kínálata mellett az esti kulturális programok jelentik a fesztivál másik 
meghatározó vonzerejét.  Az országosan ismert sztárvendégek, a helyi és környékbeli ének – és táncegyüttesek mel-
lett kiváló zenekarok gondoskodnak a feledhetetlen hangulatról. Mindezek együttesen olyan élményt jelentenek, ame-
lyeket sokáig nem felejtünk el.  Az Almádi Borfesztivál a számtalan rendezvény, fesztivál sorában igen rangos helyet 
vívott ki magának. Mára már az ország távolabbi vidékeiről is rendszeresen visszatérnek a látogatók. Egyre többen idő-
zítik szabadságukat az Almádi Borfesztivál idejére.

Mi pedig minden megteszünk azért, hogy városunkban jól érezzék magukat, s a következő években is hozzánk jöjje-
nek vissza. Balatonalmádi a turizmusra épít, bevételeinek jelentős része is ebből származik.  Fesztiváljaink szervezésé-
nél természetesen nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik itt élnek, s akik a napi munka után pihenni szeretnének.

Tudjuk, hogy a Wesselényi strand előtti programok – főleg a zenés műsorok- felhallatszanak a távolabbi utcákban 
élőkhöz is. Célunk, hogy kompromisszumos megoldást találjunk. Szeretnék,ha mindenki kellemesen töltené a nyári 
időszakot. Ennek sikeréhez kérek mindenkitől pozitív hozzáállást és a nyári időszakra egy kicsivel több türelmet.

Ezen a gondolatok jegyében hívom Önöket a XIII. Almádi Borfesztivál eseményeire.
Kellemes szórakozást és szép almádi élményeket kívánok mindenkinek.

Keszey János, Balatonalmádi polgármestere.
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A Wesselényi strandon, a Strandkönyvtár tőszomszédságában az Al-
mádiért Közalapítvány pavilonjában a hét 5 napján izgalmas játékok-
kal és egyszerű, de nagyszerű kézműves alkotásokkal várják a strandoló-
kat munkatársaink. Az árnyékban csodák készülnek az apró kezek által. 
Elég néhány hétköznapi alapanyag, egy kevés ragasztó és még több fan-
tázia, és máris kész a műremek, melyet az alkotó természetesen hazavi-
het – örök emlékként Almádiból. 

Augusztus végéig, a forró nyári délutánokon találkozzunk a nagy-
strand keleti oldalán! A foglalkozások ingyenesek! Szeretettel várnak 
mindenkit az Almádiért Közalapítvány munkatársai!

Augusztus 05. péntek
19:00   Rubato Band
19:30   Borlovagrendek bemutatkozása
20:00   A fesztivál ünnepélyes megnyitása
20:30   Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21:00   Sztárvendég: Charlie
22:30   Illés emlékzenekar

Augusztus 06. szombat
19:30    „Három Grácia „ nemzetközi halfőző
                verseny eredményhirdetése
19:00   Rubato Band
20:00   Csillagnyílás Balettcsoport
20:30   Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21:00   Zespól regionalny
               podhale grupa spiska z jurgowa
22:00   The Bits - Beatles emlékzenekar

Augusztus 07. vasárnap
19:30   Zespół pieśni i tańca dobroń
20:00   Spirit Dance Company
20:30   Ritmus Tánc és
               Mozgásművészeti Egyesület
21:30   Gazdag Tibor és a Gr. Grog

Augusztus 08. hétfő
20:00   Winners Versenytánc Egyesület
20:30   Ajka Kristály Sportegyesület
21:30   Orosz Zoltán harmonika művész

Augusztus 09. kedd
19:00   Rubátó Band
20:00   Fláre Beás Együttes
21:30   Swing-Swing zenekar

Augusztus 10 szerda
20:00   Tóth Pisti Máté Péter emlékműsora
20:30   Khalida és a Drágakövek
21:30   Parno Graszt

Augusztus 11. csütörtök
20:00   Gurgolya gyermek néptáncegyüttes
               Borostyán népdalkör
               Ringató Balaton táncegyüttes
20:30   Free Dance
21:30   Fun Thomas Band

Augusztus 12. péntek
20:00   Vision Hip-Hop Dance
20:30   VBSK Aerofit
21:30   Fg-4 Illés-Fonográf emlékzenekar

Augusztus 13. szombat
20:00   Dal-Ma Musical - és Zenés Színpad
20:30   Dance Action Tánccsoport
21:30   Viktória zenekar

Augusztus 14. vasárnap
20:00   Rebel-Lion Tánc-Sport Egyesület
21:00   Gájer Bálint
22:00   Selector Emka

Augusztus 15. hétfő
20:00   Fortuna RGT Sportegyesület
20:30   Flash Dance Várpalota
21:30   Hősök

Augusztus 16. kedd
20:00   Footnotes Dance Company
20:30   Balaton Fitness SE
21:30   Klubdélután zenekar

Augusztus 17. szerda
19:30   Zetelaki ezüstfenyő
               gyermek néptáncegyüttes
20:00   Csillagnyílás Balettcsoport
20:30   Dávid Roland
21:30   Creme De La Pop

Augusztus 18. csütörtök
20:00   Sissy Divatszalon divatbemutatója
20:30   Bonita Sporttánc Egyesület
21:30   TouRMIx zenekar

Augusztus 19. péntek
20:00   Serica folk ’n’ roll
21:30   Rulett együttes

Augusztus 20. szombat
18:30   Esélyegyenlőség a színpadon
               - a zene és a tánc jegyében
19:30   Nyitragerencséri hagyományőrző csoport
20:00   Ataru Taiko Dobszínház
21:15   Zenés tűzijáték
21:30   Intermezzo Latin Club

Augusztus 21. vasárnap
20:00   Színpadon Németh Tamás
20:30   Veszprémi Modern Táncműhely
21:30   Frisson zenekar
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Strandi animáció az Almádiért Közalapítvány szervezésében
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A fotókat az Almádiért Közalapítvány munkatársai készítették. 
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A Wesselényi strandon, a Strandkönyvtár tőszomszédságában az Al-
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het – örök emlékként Almádiból. 
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mindenkit az Almádiért Közalapítvány munkatársai!
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Tó, tócsa vagy pocsolya???

Elképedve nézegetem Balatonalmádi térképét a világhálón, ahol 
a keleti városrészben, azaz Káptalanfüreden egy szép, szabályos kék 
foltra az van kiírva, hogy Köcsi-pocsolya. Nocsak? Újabb földrajzi név-
adás? Ráadásul a mi kárunkra? Legott el is mentem megnézni még a 
zivatarok előtt, hogy néz ki egyáltalán. Hátha csak én maradtam le a 
változásokról. Mit mondjak? Tudtam merre kell mennem, de azért 
forgolódtam egy kicsit, mert nincs „túltáblázva” a helyi értéktárunk 
eme természeti kincse sem. Izgatottan loholtam a nádas felé, ahol 
tiszta, méteres víztükör fogadott és egyáltalán nem nézett ki pocso-
lyának. Még tócsának sem, mert tó volt az, mint emberemlékezet 
óta mindig, pontosabban szólva 1651 óta, amikor írásos formában 
még Koczi-tónak értették el a lengyel, olasz vagy osztrák térképészek. 
Node, akkor is tó volt, azt bezzeg nem merték félreérteni!

Nekem persze Wales jutott eszembe azonnal, méghozzá egy 
1995-ös film vígjáték: Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött 
le. Ezen belül is a település felejthetetlen kis hegye, amikor az angol 
földmérők úgy találják, hogy a Ffynnon Garw nincs 1000 láb ma-
gas, ezért vissza kell minősíteni dombbá. Jobban mondva: kellene, 
mert legott elkezdi megemelni a csúcsot a falu apraja s nagyja a „ka-
nos” Morgan nevű kocsmáros meg a tiszteletes vezetésével. Vitték a 
kisebb nagyobb kosarakat, a lapátokat és ásókat, majd lankadatla-
nul dolgoztak sötétedésig. Másnap napfelkeltekor már magasabb is 
lett néhány yarddal: így aztán hivatalosan hegy maradt. Hegy ma-
radt még akkor is, amikor a pontosabb mérések később 1000 láb alá 
hozták ki a magasságát – de hegy maradt az mindörökké. Nekünk 
meg tó marad a Köcsi-tó mélyítés nélkül is.

Mi lesz ezután a másik kis kincsünkkel a Tóállással, amely olyan idő-
szakos latyakos terület a Kerekes csárdán túl? A nálam is idősebbek még 
olyan időkre is emlékeznek, amikor a környékbeli pincékben is feljött 
a víz, sőt a vadkacsák is megtelepedtek a máskor csak delelőhelyként 
használt részeken. Jobban kellene vigyázni ezekre a helyekre, mert a 
Malomvölgyi-tó már eltűnt. 1928-ban még szerepelt Balatonalmádi 
térképén, a Vörösberényi Séd felduzzasztott vize táplálta, sőt két mal-
mot is hajtott. Olyan mély volt, hogy több gyereket kellett kimente-
ni onnan a kánikulában, amikor meggondolatlanul lubickolni kezdtek.

Régebben lefolyástalan kismedence volt Káptalanfüred és Alsó-
örs között a Halacs, eredetileg Halas, ahol még egy kis halastó is 
volt csónakkal. Nos, azt nem mondták tónak, pedig jóval több volt, 
mint egy pocsolya még a legrosszabb időkben is. Halas volt, Hal-
ács is, de pocsolya nem, legalább is a helytörténeti forrásokban vagy 
adásvételi oklevelekben. Furcsa egy országban élünk azért, mert 
akad olyan hazánkfia, akinek a Balaton is csak egy pocsolya, mert 
neki az igazi víz a folyóvíz. Mások az Óperenciás-pocsolyáról kaján-
kodnak, ami még rendben is lenne, ha nem velünk viccelődnének. 
Mintha az angolokat másolnák, akik képesek az Atlanti-óceánról 
úgy beszélni, mint egy „heringes tavacskáról”, amire az amerikaiak 
úgy tromfolnak rá: igen, a nagy pocsolyáról van szó... El tudom kép-
zelni azt a jelenetet, amikor két fővárosi kiránduló az autóval meg-

áll egy nagy pocsolya előtt s tanakodni kezdenek. „Szerinted milyen 
mély lehet? Átmegyünk rajta?” A másik rögtön rávágja:” – Á nem 
mély. Az előbb láttam, hogy a kacsáknak csak hasukig ért!” Nagyon 
nem ajánlom, hogy akár a Tóállásnál vagy a Köcsi-tónál próbálkoz-
zanak, mert akkor rögtön rádöbbennek, hogy mi a különbség a tó, 
a tócsa meg a pocsolya között.

Messzire vezetne, ha helyi vízneveinket elemezni kezdenénk, mert 
sikamlós pálya az etimológia még mindig. Sikamlós és félrevezető, ha 
olyanok kezdenek közlekedni rajta, akik nyelvtörténettel és összeha-
sonlító nyelvészettel nem foglalkoztak korábban. Megtévesztő lehet a 
hasonló hangzású szavakhoz vagy ismertebb nevekhez való kötés, mert 
a Köcsi-tó neve is szerepelt Köcski-tó néven, több térképen vagy cikk-
ben. Köcski Sándor országbíró a 14. században csak egyszer járt errefe-
lé, amikor a királynéi tárnoki birtokokat a veszprémi káptalannak ítél-
te Alsóörsön. A Köcski-család viszont ismerős a környéken s akár birto-
kosa is lehetett egykor a területnek, csak hát dokumentum nincs róla, 
a Köcse, vagy Kucse névről viszont van, akár a 13. századtól kezdve...

Többfajta vízfolyást tart nyilván a helynévtár, sőt utcaneveink is, 
amelyekre megint jó lenne vigyázni, mert úgy járhatunk vele, mint 
az Itató úttal, amely egyszerűen eltűnt. Itató helynevünk már 1339 
óta ismeretes, de az Itató utat 1970-es években megszüntették, mert 
a környező telkek szépen bekebelezték. Azóta is menetrendszerűen 
hordja le onnan a termőföldet minden zápor és zivatar. Van még 
persze Vízmeder út, amely a Mátyás király út nyugati végétől kanya-
rog le majdnem a Felsőörsi útig, de az kevesebb földet hoz le.

Vesznek el viszont veretes víznevek, mint a Remete kútja, Romkút, 
Sárkuta, Sáskuti rétek – ámbár az idősebbek még meg is mutatják, hogy 
merre keressük, de a Bátori-kút, Bolygókút, Cserkút, Füzeskút, Geisztkút, 
Huszár kút, Istvánffy-kút, Kiskút, mert már a 2000-ben kiadott Földraj-
zi nevek helyi hivatkozásai is tanácstalanok. Még jó, hogy a Somodari 
kútja és a Sörénykút neve fennmaradt egy-egy cikkben, de művésznek 
vagy helytörténésznek kell lennie annak, aki kapásból meg is találja. Pe-
dig nagyon szép történetek vagy emlékek kötődnek ezekhez a helyek-
hez, nem is szólva a még régebbi forrásokról: Apáca farai forrás, Bugyo-
góforrás, Ferenc-forrás, Gelenkútfej-forrás vagy a Remete-forrás.

Maguk a vízrajzi nevek nem lennének teljesek az egykori és je-
lenlegi halászó-helyek vagy vonyók nélkül, de azokról már írtam 
mostanában. Nem írunk és nem írtam viszont olyan vízrajzi ne-
vek eredetéről, mint a Balaton – pedig bitang sok téveszme járja – a 
Bendola patak, a Bolygó patak, a Bugyogó patak, a Csatorna, Király-
sédje patak, Remete-patak vagy a Vörösberényi Séd – márpedig ezek 
mindegyike megérne egy misét. Ha meg misét persze nem is, de egy 
szócikket egy helytörténeti kötetben mindenképpen.

Már az is egyedi, hogy Veszprém megye délkeleti részén fennma-
radtak a Séd nevek, holott másutt az ér, folyó, patak, vízfolyás vagy 
csermely járja – az utóbbi már csak irodalmi berkekben. Valamikor 
a vizes, lápos területek neve aszó volt, ha elhanyagolt, akkor már be-
rek, a kis forrás bugyogó volt és az olyan pocsolya, amelyben vad-
disznók fürödtek, az meg dagonya. Az időszakosan elöntött vízparti 
rész neve fövenyes, a vízmosásos út meg horhos. A kanális talán már 
csak népdalokból ismerős, a kátyú viszont őshonos itt nálunk és úgy 
tűnik, hogy még jó ideig az is marad. Eredetileg gödrös, sáros és vi-
zes földterület volt, de nálunk régóta meghonosodott a megszokott 
útmélyedés jelentése is. Ha tudnánk, hogy a 15. században még 
kotu volt, aminek a jelentése még ma is ismert az Alföldön hajlat ér-
telemben, akkor nem is haragudnánk talán reá annyira.

Egy dolog biztos: a víznevek a legősibb szavaink közé tartoznak a ma-
guk változatosságában s nem véletlen, hogy korai régészeti lelőhelyeink 
majdnem mindegyike a közelükben található. Közös érdekünk, hogy 
vigyázzunk reájuk, mert sokkal szegényebbek lennénk nélkülük.

Czuczor Sándor 

Imával és énekkel Almádiban
Balatoni Csillagösvény 2016. – Böjte Csaba Almádiban 

 

Immár negyedik alkalommal érkeztek a Csillagösvény-program ke-
retében Almádiba a Magyar Örökség-díjas szovátai Marosszéki Ko-
dály Zoltán Gyermekkar fiataljai a Boldogasszony Iskolanővérekkel 
és Böjte Csaba testvérrel, hogy imádsággal és énekes hálaadással szol-
gáljanak, megköszönve mindazoknak a segítségét, akik az előző évek-
ben adományaikkal támogatták a Marianum-háznak nevezett lelkisé-
gi és kulturális központjuk felépülését Szovátán.

A missziós központ, amelyet idén pünkösdhétfőn Jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek szentelt fel, rendkívül impozáns, Kós 
Károly stílusában tervezett, kalotaszegi népi architektúrát idéző épü-
let, s ahogy Csaba testvér fogalmazott a megnyitó ünnepségen: „fő-
ként imából és éneklésből épült”. A 1,6 hektáros telket Jakubinyi 
György jóváhagyásával a szovátai plébánia adományozta a rendnek. 
A festői fekvésű dombtetőn kialakított új intézmény több mint két-
száz felső-nyárádmenti gyermek rendszeres zenei oktatását és nevelé-
sét teszi lehetővé. 

Az iskolanővérek, Nagy M. Vera nővér és a rend társult tagja, 
Czakó Gabriella tizenkét éve foglalkoznak már a gyermekkarral, s ez 
a tevékenységük most méltó teret kap. Az épület próba- és előadóter-
met biztosít a gyermekkar számára, a foglalkozásokat is itt tarthatják 
meg, zenei és énektáborokat szervezhetnek, valamint szakmai kép-
zéseket tarthatnak felnőttek számára a Kárpát-medencei Népfőisko-
lai Hálózat keretében, melynek hosszú távon tagjai kívánnak lenni. 

A már hagyományosnak számító Balatoni Csillagösvény misszi-
ós körút célja az idén a hálaadás mellett az volt, hogy adományo-
kat gyűjtsenek az egyelőre szinte üres épület berendezéséhez, búto-
rok vásárlásához és az épületet körülvevő telekrendezéshez, a diá-
kok által megálmodott játék- és közösségi terek (játszótér, focipá-
lya, trambulin, táborhely, faházak, kézművesműhely, kemence…) 
megvalósításához.

A vendégek népes csoportját Bálint Sándor alpolgármester kö-
szöntötte, majd a város meghívására a Zóna Étteremben finom ebéd-
del vendégelték meg őket. Ezután irány a szökőkút és az Amaretto 
fagyizó, majd a Wesselényi strandon vidám lubickolás következett, 
ahol Hidasi Ferenc úszásoktatást is tartott a fiataloknak. A progra-
mok szervezését a Honismereti és Városszépítő Kör, a Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület tagjai is segítették. Utóbbi elnöke, Kacskovics Lajos 
és Szabó János helyi plébános köszöntötte házigazdaként a már szin-
te hazajáró vendégeket a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony ká-

polna árnyas fái alatt. A gyermekkart az idén elkísérte a 99 eszten-
dős Bíró Antal ferences atya, aki Csaba testvér szászvárosi otthonában 
szolgál, s aki a szertartás elején szentelő püspökéről, Márton Áronról 
szólott az egybegyűlteknek. A szentmise a kórus koncertjével zárult, 
mellyel megköszönték az adományokat, és egyben invitálták a hall-
gatóságot Szovátára.

Köszönjük Dér András, Kishegyi Elek és Káplán György 20-20 
ezer Ft adományát a gyerekek reggelijére és útiköltségére, Kishegyi 
Eleknek a dinnyéket és Hegyi Ilonának, hogy rengeteg egyéb más 
mellett ismét 120 gombóc fagyit intézett az AMARETTO fagyizónál 
a gyerekek nagy örömére!!! 

Köszönjük Hegyi Ilona kezdeményezéseként a pizza szeleteket PAPP 
Attilának és Mayának, a FRISSON zenekarnak és Pappné Békési Er-
zsébetnek a 90 db hűtőmágnest, a 734-es COOP boltnak a 60 db 
üvegpoharat, Gaál Ildikónak az 5 karton jégkrémet, és mindenkinek, 
aki adományával, szolgálatával hozzájárult ehhez a gyönyörű naphoz.

A napról készült videót a YouTube keresőjébe Zsuffa Kálmánt írva 
találhatjuk, fotókat a balaton.vehir.hu-n.
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Tó, tócsa vagy pocsolya???

Elképedve nézegetem Balatonalmádi térképét a világhálón, ahol 
a keleti városrészben, azaz Káptalanfüreden egy szép, szabályos kék 
foltra az van kiírva, hogy Köcsi-pocsolya. Nocsak? Újabb földrajzi név-
adás? Ráadásul a mi kárunkra? Legott el is mentem megnézni még a 
zivatarok előtt, hogy néz ki egyáltalán. Hátha csak én maradtam le a 
változásokról. Mit mondjak? Tudtam merre kell mennem, de azért 
forgolódtam egy kicsit, mert nincs „túltáblázva” a helyi értéktárunk 
eme természeti kincse sem. Izgatottan loholtam a nádas felé, ahol 
tiszta, méteres víztükör fogadott és egyáltalán nem nézett ki pocso-
lyának. Még tócsának sem, mert tó volt az, mint emberemlékezet 
óta mindig, pontosabban szólva 1651 óta, amikor írásos formában 
még Koczi-tónak értették el a lengyel, olasz vagy osztrák térképészek. 
Node, akkor is tó volt, azt bezzeg nem merték félreérteni!

Nekem persze Wales jutott eszembe azonnal, méghozzá egy 
1995-ös film vígjáték: Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött 
le. Ezen belül is a település felejthetetlen kis hegye, amikor az angol 
földmérők úgy találják, hogy a Ffynnon Garw nincs 1000 láb ma-
gas, ezért vissza kell minősíteni dombbá. Jobban mondva: kellene, 
mert legott elkezdi megemelni a csúcsot a falu apraja s nagyja a „ka-
nos” Morgan nevű kocsmáros meg a tiszteletes vezetésével. Vitték a 
kisebb nagyobb kosarakat, a lapátokat és ásókat, majd lankadatla-
nul dolgoztak sötétedésig. Másnap napfelkeltekor már magasabb is 
lett néhány yarddal: így aztán hivatalosan hegy maradt. Hegy ma-
radt még akkor is, amikor a pontosabb mérések később 1000 láb alá 
hozták ki a magasságát – de hegy maradt az mindörökké. Nekünk 
meg tó marad a Köcsi-tó mélyítés nélkül is.

Mi lesz ezután a másik kis kincsünkkel a Tóállással, amely olyan idő-
szakos latyakos terület a Kerekes csárdán túl? A nálam is idősebbek még 
olyan időkre is emlékeznek, amikor a környékbeli pincékben is feljött 
a víz, sőt a vadkacsák is megtelepedtek a máskor csak delelőhelyként 
használt részeken. Jobban kellene vigyázni ezekre a helyekre, mert a 
Malomvölgyi-tó már eltűnt. 1928-ban még szerepelt Balatonalmádi 
térképén, a Vörösberényi Séd felduzzasztott vize táplálta, sőt két mal-
mot is hajtott. Olyan mély volt, hogy több gyereket kellett kimente-
ni onnan a kánikulában, amikor meggondolatlanul lubickolni kezdtek.

Régebben lefolyástalan kismedence volt Káptalanfüred és Alsó-
örs között a Halacs, eredetileg Halas, ahol még egy kis halastó is 
volt csónakkal. Nos, azt nem mondták tónak, pedig jóval több volt, 
mint egy pocsolya még a legrosszabb időkben is. Halas volt, Hal-
ács is, de pocsolya nem, legalább is a helytörténeti forrásokban vagy 
adásvételi oklevelekben. Furcsa egy országban élünk azért, mert 
akad olyan hazánkfia, akinek a Balaton is csak egy pocsolya, mert 
neki az igazi víz a folyóvíz. Mások az Óperenciás-pocsolyáról kaján-
kodnak, ami még rendben is lenne, ha nem velünk viccelődnének. 
Mintha az angolokat másolnák, akik képesek az Atlanti-óceánról 
úgy beszélni, mint egy „heringes tavacskáról”, amire az amerikaiak 
úgy tromfolnak rá: igen, a nagy pocsolyáról van szó... El tudom kép-
zelni azt a jelenetet, amikor két fővárosi kiránduló az autóval meg-

áll egy nagy pocsolya előtt s tanakodni kezdenek. „Szerinted milyen 
mély lehet? Átmegyünk rajta?” A másik rögtön rávágja:” – Á nem 
mély. Az előbb láttam, hogy a kacsáknak csak hasukig ért!” Nagyon 
nem ajánlom, hogy akár a Tóállásnál vagy a Köcsi-tónál próbálkoz-
zanak, mert akkor rögtön rádöbbennek, hogy mi a különbség a tó, 
a tócsa meg a pocsolya között.

Messzire vezetne, ha helyi vízneveinket elemezni kezdenénk, mert 
sikamlós pálya az etimológia még mindig. Sikamlós és félrevezető, ha 
olyanok kezdenek közlekedni rajta, akik nyelvtörténettel és összeha-
sonlító nyelvészettel nem foglalkoztak korábban. Megtévesztő lehet a 
hasonló hangzású szavakhoz vagy ismertebb nevekhez való kötés, mert 
a Köcsi-tó neve is szerepelt Köcski-tó néven, több térképen vagy cikk-
ben. Köcski Sándor országbíró a 14. században csak egyszer járt errefe-
lé, amikor a királynéi tárnoki birtokokat a veszprémi káptalannak ítél-
te Alsóörsön. A Köcski-család viszont ismerős a környéken s akár birto-
kosa is lehetett egykor a területnek, csak hát dokumentum nincs róla, 
a Köcse, vagy Kucse névről viszont van, akár a 13. századtól kezdve...

Többfajta vízfolyást tart nyilván a helynévtár, sőt utcaneveink is, 
amelyekre megint jó lenne vigyázni, mert úgy járhatunk vele, mint 
az Itató úttal, amely egyszerűen eltűnt. Itató helynevünk már 1339 
óta ismeretes, de az Itató utat 1970-es években megszüntették, mert 
a környező telkek szépen bekebelezték. Azóta is menetrendszerűen 
hordja le onnan a termőföldet minden zápor és zivatar. Van még 
persze Vízmeder út, amely a Mátyás király út nyugati végétől kanya-
rog le majdnem a Felsőörsi útig, de az kevesebb földet hoz le.

Vesznek el viszont veretes víznevek, mint a Remete kútja, Romkút, 
Sárkuta, Sáskuti rétek – ámbár az idősebbek még meg is mutatják, hogy 
merre keressük, de a Bátori-kút, Bolygókút, Cserkút, Füzeskút, Geisztkút, 
Huszár kút, Istvánffy-kút, Kiskút, mert már a 2000-ben kiadott Földraj-
zi nevek helyi hivatkozásai is tanácstalanok. Még jó, hogy a Somodari 
kútja és a Sörénykút neve fennmaradt egy-egy cikkben, de művésznek 
vagy helytörténésznek kell lennie annak, aki kapásból meg is találja. Pe-
dig nagyon szép történetek vagy emlékek kötődnek ezekhez a helyek-
hez, nem is szólva a még régebbi forrásokról: Apáca farai forrás, Bugyo-
góforrás, Ferenc-forrás, Gelenkútfej-forrás vagy a Remete-forrás.

Maguk a vízrajzi nevek nem lennének teljesek az egykori és je-
lenlegi halászó-helyek vagy vonyók nélkül, de azokról már írtam 
mostanában. Nem írunk és nem írtam viszont olyan vízrajzi ne-
vek eredetéről, mint a Balaton – pedig bitang sok téveszme járja – a 
Bendola patak, a Bolygó patak, a Bugyogó patak, a Csatorna, Király-
sédje patak, Remete-patak vagy a Vörösberényi Séd – márpedig ezek 
mindegyike megérne egy misét. Ha meg misét persze nem is, de egy 
szócikket egy helytörténeti kötetben mindenképpen.

Már az is egyedi, hogy Veszprém megye délkeleti részén fennma-
radtak a Séd nevek, holott másutt az ér, folyó, patak, vízfolyás vagy 
csermely járja – az utóbbi már csak irodalmi berkekben. Valamikor 
a vizes, lápos területek neve aszó volt, ha elhanyagolt, akkor már be-
rek, a kis forrás bugyogó volt és az olyan pocsolya, amelyben vad-
disznók fürödtek, az meg dagonya. Az időszakosan elöntött vízparti 
rész neve fövenyes, a vízmosásos út meg horhos. A kanális talán már 
csak népdalokból ismerős, a kátyú viszont őshonos itt nálunk és úgy 
tűnik, hogy még jó ideig az is marad. Eredetileg gödrös, sáros és vi-
zes földterület volt, de nálunk régóta meghonosodott a megszokott 
útmélyedés jelentése is. Ha tudnánk, hogy a 15. században még 
kotu volt, aminek a jelentése még ma is ismert az Alföldön hajlat ér-
telemben, akkor nem is haragudnánk talán reá annyira.

Egy dolog biztos: a víznevek a legősibb szavaink közé tartoznak a ma-
guk változatosságában s nem véletlen, hogy korai régészeti lelőhelyeink 
majdnem mindegyike a közelükben található. Közös érdekünk, hogy 
vigyázzunk reájuk, mert sokkal szegényebbek lennénk nélkülük.

Czuczor Sándor 

Imával és énekkel Almádiban
Balatoni Csillagösvény 2016. – Böjte Csaba Almádiban 

 

Immár negyedik alkalommal érkeztek a Csillagösvény-program ke-
retében Almádiba a Magyar Örökség-díjas szovátai Marosszéki Ko-
dály Zoltán Gyermekkar fiataljai a Boldogasszony Iskolanővérekkel 
és Böjte Csaba testvérrel, hogy imádsággal és énekes hálaadással szol-
gáljanak, megköszönve mindazoknak a segítségét, akik az előző évek-
ben adományaikkal támogatták a Marianum-háznak nevezett lelkisé-
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Az iskolanővérek, Nagy M. Vera nővér és a rend társult tagja, 
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Fürdőegyesület tagjai is segítették. Utóbbi elnöke, Kacskovics Lajos 
és Szabó János helyi plébános köszöntötte házigazdaként a már szin-
te hazajáró vendégeket a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony ká-
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Balaton-átúszás
Július 2-án rendezték meg a Balaton egyik legnagyobb sportesemény-

ét, a 34. Balaton-átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti, 5,2 
km-es távot minden eddiginél több, 25 balatonalmádi úszó teljesítet-
te. Név szerint: Cittel Júlia, Csapó János, Csütörtöki Marcell, dr. Dávid 
Andrea, Gondos Dávid, Hazuga Nándor, Juhász-Nagy Sándor, Király 
László, Kiss Csaba, Kovács János Viktor, Kónya Ádám, Kurucz Dániel, 
Lőrincz Andrea, Melcher Bence, Nagy Máté Dániel, Negro Ernő, Nyé-
ki Csenge Luca, Pálinkás Csaba, Pászti Zalán, Strobel Árpád, Suha Do-
rottya, Susits László, Szalai Kálmán, Tóth Máté László, Tuffner László.

A legjobb helyezést Csütörtöki Marcell érte el, aki a 8223 induló kö-
zül – kiváló időeredménnyel – a 61. helyen végzett.

 Forrás: www. sarkany.hu/balatonatuszas

A hetedik
A közelmúltban Keszey János polgármester úr köszöntőjével és Hor-

váth Katalin fuvolajátékával nyílt meg a hetedik VasútArtjárós kiállítás 
az aluljáróban.

Az immáron szokásos rend szerint a fél esztendeig kiállított fotókat 
a képzőművészeti alkotások váltották. Az Almádi Képek című tárlaton 
25 kiállító 70 alkotását láthatja a közönség. Örömünkre újabb résztve-
vőkkel gyarapodott a bemutató, egyúttal tovább bővítve a műfaji vál-
tozatosságot is.

A kiállított nyomatok a következő kiállítás felkerülése után - decem-
ber elején – megvásárolhatók, a vásárlási szándékot már korábban is le-
het jelezni a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület irodájában (a Pannó-
nia földszintjén). Minden vásárló a következő kiállításokat támogatja 
vásárlásával!

A kiállítás megvalósításában nyújtott segítségért többek között köszö-
net illeti Balatonalmádi Város Önkormányzatát, a MÁV Zrt-t, az Al-
mádi Városgondnokság vezetőjét és munkatársait, Pászti György fény-
képészt és a Tradeorg Nyomdát.

FL

Lajos bácsi, aki a fagylaltját  
már nem méri…

Vannak helyek és emberek, amik összetartoznak. Ezek a helyek 
adják a hely filingjét, hangulatát.

Ilyen volt Budataván a strandon Lajos bácsi, a fagylaltos. Évtize-
dek óta készítette finom fagylaltjait, amit mai szóhasználattal kéz-
művesnek nevezünk, ezt tábla is jelezte.

Az ízek finomságán túl, a szép nagy gombócok tetejére mindig 
tett egy más ízű kis díszt. Ez is hozzátartozott egyediségéhez.

A fagylaltozó környékén, a láthatóan kemény munka ellenére 
(mást is árult a család) mindig szakított időt egy-egy kedves kérdés-
re, rövid beszélgetésre. Szóval olyan „békebeli” hely volt, ahol min-
denki otthon érezte magát.

Az utóbbi években Lajos bácsi elfáradt, többször említette, hogy 
elég volt abbahagyja. Persze ezt senki nem vette komolyan. Nyár el-
múltával csak a következő szezonban találkozva lehetett érzékelni a 
változást. Léptei lassabbak, komótosabbak lettek, de azért rendület-
lenül dolgozott. Hozzátartozott a strandhoz, egészen az idei nyárig.

Ez az harmadik nyár, hogy Budataván bezárt az üzlete. Mikor 
arra jártunk, éppen egy középkorú hölgy kereste. Látva a bezárt üz-
letet érdeklődését követően csak annyit mondott „Jaj, de kár.” Bizo-
nyára többen is így éreznek.

A mai személytelen világunkban, mikor vállalkozók jönnek-men-
nek, nagyon kellenek a Lajos bácsik. Ők azok, akik kedves szavaik-

kal, jelenlétükkel meghitté tesznek egy helyet, ahova mindenki szí-
vesen visszamegy.

Van és volt fagylalt a környéken, a minősége kinek – kinek ízlése sze-
rint, de elveszett a lényeg. Hiányzik az-az ember, aki a régi ismerősök-
től megkérdezi, hogy van, minek örül, vagy mi bántja. Egy-egy hely az 
ilyen emberektől lesz kedves, ez az amiért érdemes ugyanoda visszatérni.

Köszönjük Lajos bácsi a sok finom fagyit, a kedves emberi szava-
kat. Jó egészséget, és pihenést kívánunk nyugdíjas éveire. Már most 
nagyon hiányzik kedvessége és finom fagyija.

Forrás: Dallos Zsuzsa

egy görgő. Ki kellett szedni, igen ám, de mentőszerszámunk még 
nem volt. Mikor már három napja eredménytelenül küszködtünk, 
elhatároztam, hogy majd én kihozom (mivel dolgozóink testi épsé-
gét nem kockáztathattam). Kiszivattyúztuk hát az aknából az isza-
pot, a segédvitla kötelére akasztottunk egy aknamélyítő bödönt, be-
lemásztam, a fúrómester pedig szép lassan leeresztett, miközben 
lámpával pásztáztam az aknafalat, hogy omlásveszély észlelésekor 
azonnal kihúzhasson. Így értem le a talpra és a jó félméternyi iszap-
ból előhalásztam a negyven kilós görgőt, majd vele együtt vissza-
húztak a külszínre. Talán, egy óráig, ha tartott az egész. 

A következő eset azért emlékezetes, mert ehhez készült az első men-
tőszerszám. A második légakna 2 m-es szelvényének fúrásakor súlyos-
bító peremtörés miatt az aknában maradt 40 m mélységben a fúrón 
kívül még két súlyosbító is (ezek összesen 17 tonnát nyomtak). Seb-
tében készült egy fogószerkezet, amely azonban gyengének bizonyult, 
ugyanis lenyomatvétel utáni irányított beépítésekor deformálódott. 
Az új, erősebb mentőharangot december 29-én építettük be, és már 
az első kísérletünket siker koronázta. Így hát 1964 szilvesztere szá-
munkra igen jól indult. 

Harmadikként egy bonyolult, 21 napig tartó mentés történetét vil-
lantom fel. A vízakna fúrását sem úsztuk meg törés nélkül. 57 m-ig 
jutottunk, amikor az egyik súlyosbító fenéklemeze leszakadt, és ki-
hullott belőle 49 db öntöttvas nehezék (a fúrósok szerint „pogácsa”). 
Menteni tehát nemcsak a fúrót és a hozzá kapcsolt súlyosbítót kel-
lett, hanem a 70 kg-os „pogácsákat” is. Sőt velük kezdtük, mivel a 

mentőharang lejuttatását akadályozták. Készült egy elektromágnes, 
amellyel – számtalan próbálkozás árán – 29 darabot sikerült kiszed-
ni. Mivel ezután már sokadik kísérletre sem találtunk semmit, beépí-
tettük a harangot. Szerencsénk volt, egyből kihozott mindent, még a 
hiányzó 20 „pogácsát” is, mivel azok a fúró törmelékgyűjtő gallérjá-
ba estek. Ennél a mentésnél úgy alakult, hogy legalább egy hétig egy-
magam vezettem az éjjel-nappal megállás nélkül folyó munkálato-
kat. Csak rövid percekre hunyhattam le a szememet. Úgyhogy, ami-
kor Mecsnóber Miklós műszaki igazgatóhelyettes ellenőrzésre megér-
kezett, azonnal láthatta rajtam, hogy kikészültem, mert szó nélkül be-
vitt a nagytárkányi kocsmába, belém erőltetett egy pohár konyakot, 
majd többnapos pihenőre küldött. 

Számunkra minden sikeres mentés nagy megkönnyebbülés és iga-
zi ünnep volt. 

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

Tóth Béla okl. bányamérnök

2,0 m-es Trauzl fúró törmelékgyűjtő gallérral

Almádi az aknafúrás központja III.
Kísérleti aknafúrás 2.

Az első akna befejezése 
után még két kísérleti ak-
nát fúrtunk Darvastó terüle-
tén. A második szintén lég-
akna volt, hasonló szerkezet-
tel (kezdő fúróméret 2,7 m, 
a béléscső 2,2 m-es, a követ-
kező szakasz 2,0 m-es fúró-
val és 1,6 m-es béléscsővel 
készült), mélysége 78 méter. 
Kivitelezésekor legtöbb ne-
hézséget a fúrócsövek és sú-
lyosbítók nem megfelelő szi-
lárdsága miatti üzemzavarok 
okozták. Rendszeres ellenőr-
zéssel (szemrevételezés, illet-
ve röntgen vizsgálatok) sok 
hibás darabot kiszűrtünk, helyettük erősebb szerszámok készültek, a 
fúrás közbeni törések mégsem szűntek meg. Márpedig a munka foly-
tatásához a leszakadt darabokat ki kell szedni. Mélyfúrásban ezt a mű-
veletet mentésnek nevezik (angol szaknyelvben „fishing”, azaz „halá-
szat”, jelezve, hogy itt a tapasztalatokon kívül sok múlik a szerencsén 
is). Néhány emlékezetes mentésünket a cikk végén ismertetem. 

Mindössze 200 méternyire kellett költözni a harmadik fúráshoz, 
amelyet vízaknának terveztek, ezért karsztvíz-nyerő helyre telepítettek. 
A maga 98 méterével ez a legmélyebb akna. Három szakaszban mé-
lyült: az első kettő a már ismert séma szerinti szerkezettel (2,7 és 2,0 
m-es fúrás), 62 métertől következett a kritikus harmadik szakasz dolo-
mitban, 1,5 m-es átmérővel. Kezdetben a kőzet igen kemény volt, majd 
77 m-től fokozatosan repedezetté vált, sőt dolomitliszt és cseppkő-kép-
ződmények jelentek meg a mintában, ami azt jelezte, hogy karszt-üre-
get harántoltunk. Egyidejűleg az öblítőfolyadék elveszett. Ekkor értünk 
abba a zónába, amelyben területünkön hagyományos bányászati mód-
szerekkel az aknamélyítés és vágathajtás sorozatban ellehetetlenült. Mi 
pedig gél-cement dugókkal megállítottuk az omlást és lefúrtuk, majd 
szűrőcsővel biztosítottuk a szakaszt. Ez a vízakna tartósan 5,5 m3/perc 
vizet adva segítette a környező bauxitlencsék kitermelését. 

A három fúrás – közülük is 
különösen az utóbbi – tehát bi-
zonyította, hogy karsztvíz-ve-
szélyes területen az aknafúrás 
sikeresen alkalmazható. 

A kísérleti fúrásokkal párhu-
zamosan folyt a piackutatás, a 
céljainknak megfelelő aknafú-
ró berendezés beszerzésére. A 
nyugatnémet Wirth cég L-10 
típusú berendezésére esett a vá-
lasztás, amelyet 1966-ban he-
lyeztünk üzembe. 

Most pedig rátérek a men-
tésekre. Az első mindjárt sza-
bálytalan volt, nem is ismétel-
tük meg soha. Az I. sz. légak-
na kivitelezésekor 59 m mély-
ségben akadozni kezdett a 2,0 
m-es fúró, mert leszakadt róla 

2,0 m átmérőjű Trauzl görgősfúró

Vállalatunk által gyártott 1,5 m-es 
görgősfúró
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Balaton-átúszás
Július 2-án rendezték meg a Balaton egyik legnagyobb sportesemény-

ét, a 34. Balaton-átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti, 5,2 
km-es távot minden eddiginél több, 25 balatonalmádi úszó teljesítet-
te. Név szerint: Cittel Júlia, Csapó János, Csütörtöki Marcell, dr. Dávid 
Andrea, Gondos Dávid, Hazuga Nándor, Juhász-Nagy Sándor, Király 
László, Kiss Csaba, Kovács János Viktor, Kónya Ádám, Kurucz Dániel, 
Lőrincz Andrea, Melcher Bence, Nagy Máté Dániel, Negro Ernő, Nyé-
ki Csenge Luca, Pálinkás Csaba, Pászti Zalán, Strobel Árpád, Suha Do-
rottya, Susits László, Szalai Kálmán, Tóth Máté László, Tuffner László.

A legjobb helyezést Csütörtöki Marcell érte el, aki a 8223 induló kö-
zül – kiváló időeredménnyel – a 61. helyen végzett.

 Forrás: www. sarkany.hu/balatonatuszas

A hetedik
A közelmúltban Keszey János polgármester úr köszöntőjével és Hor-

váth Katalin fuvolajátékával nyílt meg a hetedik VasútArtjárós kiállítás 
az aluljáróban.

Az immáron szokásos rend szerint a fél esztendeig kiállított fotókat 
a képzőművészeti alkotások váltották. Az Almádi Képek című tárlaton 
25 kiállító 70 alkotását láthatja a közönség. Örömünkre újabb résztve-
vőkkel gyarapodott a bemutató, egyúttal tovább bővítve a műfaji vál-
tozatosságot is.

A kiállított nyomatok a következő kiállítás felkerülése után - decem-
ber elején – megvásárolhatók, a vásárlási szándékot már korábban is le-
het jelezni a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület irodájában (a Pannó-
nia földszintjén). Minden vásárló a következő kiállításokat támogatja 
vásárlásával!

A kiállítás megvalósításában nyújtott segítségért többek között köszö-
net illeti Balatonalmádi Város Önkormányzatát, a MÁV Zrt-t, az Al-
mádi Városgondnokság vezetőjét és munkatársait, Pászti György fény-
képészt és a Tradeorg Nyomdát.

FL

Lajos bácsi, aki a fagylaltját  
már nem méri…

Vannak helyek és emberek, amik összetartoznak. Ezek a helyek 
adják a hely filingjét, hangulatát.

Ilyen volt Budataván a strandon Lajos bácsi, a fagylaltos. Évtize-
dek óta készítette finom fagylaltjait, amit mai szóhasználattal kéz-
művesnek nevezünk, ezt tábla is jelezte.

Az ízek finomságán túl, a szép nagy gombócok tetejére mindig 
tett egy más ízű kis díszt. Ez is hozzátartozott egyediségéhez.

A fagylaltozó környékén, a láthatóan kemény munka ellenére 
(mást is árult a család) mindig szakított időt egy-egy kedves kérdés-
re, rövid beszélgetésre. Szóval olyan „békebeli” hely volt, ahol min-
denki otthon érezte magát.

Az utóbbi években Lajos bácsi elfáradt, többször említette, hogy 
elég volt abbahagyja. Persze ezt senki nem vette komolyan. Nyár el-
múltával csak a következő szezonban találkozva lehetett érzékelni a 
változást. Léptei lassabbak, komótosabbak lettek, de azért rendület-
lenül dolgozott. Hozzátartozott a strandhoz, egészen az idei nyárig.

Ez az harmadik nyár, hogy Budataván bezárt az üzlete. Mikor 
arra jártunk, éppen egy középkorú hölgy kereste. Látva a bezárt üz-
letet érdeklődését követően csak annyit mondott „Jaj, de kár.” Bizo-
nyára többen is így éreznek.

A mai személytelen világunkban, mikor vállalkozók jönnek-men-
nek, nagyon kellenek a Lajos bácsik. Ők azok, akik kedves szavaik-

kal, jelenlétükkel meghitté tesznek egy helyet, ahova mindenki szí-
vesen visszamegy.

Van és volt fagylalt a környéken, a minősége kinek – kinek ízlése sze-
rint, de elveszett a lényeg. Hiányzik az-az ember, aki a régi ismerősök-
től megkérdezi, hogy van, minek örül, vagy mi bántja. Egy-egy hely az 
ilyen emberektől lesz kedves, ez az amiért érdemes ugyanoda visszatérni.

Köszönjük Lajos bácsi a sok finom fagyit, a kedves emberi szava-
kat. Jó egészséget, és pihenést kívánunk nyugdíjas éveire. Már most 
nagyon hiányzik kedvessége és finom fagyija.

Forrás: Dallos Zsuzsa

egy görgő. Ki kellett szedni, igen ám, de mentőszerszámunk még 
nem volt. Mikor már három napja eredménytelenül küszködtünk, 
elhatároztam, hogy majd én kihozom (mivel dolgozóink testi épsé-
gét nem kockáztathattam). Kiszivattyúztuk hát az aknából az isza-
pot, a segédvitla kötelére akasztottunk egy aknamélyítő bödönt, be-
lemásztam, a fúrómester pedig szép lassan leeresztett, miközben 
lámpával pásztáztam az aknafalat, hogy omlásveszély észlelésekor 
azonnal kihúzhasson. Így értem le a talpra és a jó félméternyi iszap-
ból előhalásztam a negyven kilós görgőt, majd vele együtt vissza-
húztak a külszínre. Talán, egy óráig, ha tartott az egész. 

A következő eset azért emlékezetes, mert ehhez készült az első men-
tőszerszám. A második légakna 2 m-es szelvényének fúrásakor súlyos-
bító peremtörés miatt az aknában maradt 40 m mélységben a fúrón 
kívül még két súlyosbító is (ezek összesen 17 tonnát nyomtak). Seb-
tében készült egy fogószerkezet, amely azonban gyengének bizonyult, 
ugyanis lenyomatvétel utáni irányított beépítésekor deformálódott. 
Az új, erősebb mentőharangot december 29-én építettük be, és már 
az első kísérletünket siker koronázta. Így hát 1964 szilvesztere szá-
munkra igen jól indult. 

Harmadikként egy bonyolult, 21 napig tartó mentés történetét vil-
lantom fel. A vízakna fúrását sem úsztuk meg törés nélkül. 57 m-ig 
jutottunk, amikor az egyik súlyosbító fenéklemeze leszakadt, és ki-
hullott belőle 49 db öntöttvas nehezék (a fúrósok szerint „pogácsa”). 
Menteni tehát nemcsak a fúrót és a hozzá kapcsolt súlyosbítót kel-
lett, hanem a 70 kg-os „pogácsákat” is. Sőt velük kezdtük, mivel a 

mentőharang lejuttatását akadályozták. Készült egy elektromágnes, 
amellyel – számtalan próbálkozás árán – 29 darabot sikerült kiszed-
ni. Mivel ezután már sokadik kísérletre sem találtunk semmit, beépí-
tettük a harangot. Szerencsénk volt, egyből kihozott mindent, még a 
hiányzó 20 „pogácsát” is, mivel azok a fúró törmelékgyűjtő gallérjá-
ba estek. Ennél a mentésnél úgy alakult, hogy legalább egy hétig egy-
magam vezettem az éjjel-nappal megállás nélkül folyó munkálato-
kat. Csak rövid percekre hunyhattam le a szememet. Úgyhogy, ami-
kor Mecsnóber Miklós műszaki igazgatóhelyettes ellenőrzésre megér-
kezett, azonnal láthatta rajtam, hogy kikészültem, mert szó nélkül be-
vitt a nagytárkányi kocsmába, belém erőltetett egy pohár konyakot, 
majd többnapos pihenőre küldött. 

Számunkra minden sikeres mentés nagy megkönnyebbülés és iga-
zi ünnep volt. 

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

Tóth Béla okl. bányamérnök

2,0 m-es Trauzl fúró törmelékgyűjtő gallérral

Almádi az aknafúrás központja III.
Kísérleti aknafúrás 2.

Az első akna befejezése 
után még két kísérleti ak-
nát fúrtunk Darvastó terüle-
tén. A második szintén lég-
akna volt, hasonló szerkezet-
tel (kezdő fúróméret 2,7 m, 
a béléscső 2,2 m-es, a követ-
kező szakasz 2,0 m-es fúró-
val és 1,6 m-es béléscsővel 
készült), mélysége 78 méter. 
Kivitelezésekor legtöbb ne-
hézséget a fúrócsövek és sú-
lyosbítók nem megfelelő szi-
lárdsága miatti üzemzavarok 
okozták. Rendszeres ellenőr-
zéssel (szemrevételezés, illet-
ve röntgen vizsgálatok) sok 
hibás darabot kiszűrtünk, helyettük erősebb szerszámok készültek, a 
fúrás közbeni törések mégsem szűntek meg. Márpedig a munka foly-
tatásához a leszakadt darabokat ki kell szedni. Mélyfúrásban ezt a mű-
veletet mentésnek nevezik (angol szaknyelvben „fishing”, azaz „halá-
szat”, jelezve, hogy itt a tapasztalatokon kívül sok múlik a szerencsén 
is). Néhány emlékezetes mentésünket a cikk végén ismertetem. 

Mindössze 200 méternyire kellett költözni a harmadik fúráshoz, 
amelyet vízaknának terveztek, ezért karsztvíz-nyerő helyre telepítettek. 
A maga 98 méterével ez a legmélyebb akna. Három szakaszban mé-
lyült: az első kettő a már ismert séma szerinti szerkezettel (2,7 és 2,0 
m-es fúrás), 62 métertől következett a kritikus harmadik szakasz dolo-
mitban, 1,5 m-es átmérővel. Kezdetben a kőzet igen kemény volt, majd 
77 m-től fokozatosan repedezetté vált, sőt dolomitliszt és cseppkő-kép-
ződmények jelentek meg a mintában, ami azt jelezte, hogy karszt-üre-
get harántoltunk. Egyidejűleg az öblítőfolyadék elveszett. Ekkor értünk 
abba a zónába, amelyben területünkön hagyományos bányászati mód-
szerekkel az aknamélyítés és vágathajtás sorozatban ellehetetlenült. Mi 
pedig gél-cement dugókkal megállítottuk az omlást és lefúrtuk, majd 
szűrőcsővel biztosítottuk a szakaszt. Ez a vízakna tartósan 5,5 m3/perc 
vizet adva segítette a környező bauxitlencsék kitermelését. 

A három fúrás – közülük is 
különösen az utóbbi – tehát bi-
zonyította, hogy karsztvíz-ve-
szélyes területen az aknafúrás 
sikeresen alkalmazható. 

A kísérleti fúrásokkal párhu-
zamosan folyt a piackutatás, a 
céljainknak megfelelő aknafú-
ró berendezés beszerzésére. A 
nyugatnémet Wirth cég L-10 
típusú berendezésére esett a vá-
lasztás, amelyet 1966-ban he-
lyeztünk üzembe. 

Most pedig rátérek a men-
tésekre. Az első mindjárt sza-
bálytalan volt, nem is ismétel-
tük meg soha. Az I. sz. légak-
na kivitelezésekor 59 m mély-
ségben akadozni kezdett a 2,0 
m-es fúró, mert leszakadt róla 

2,0 m átmérőjű Trauzl görgősfúró

Vállalatunk által gyártott 1,5 m-es 
görgősfúró
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Nem lehet eleget beszélni róla
Igazán nem panaszkodhatunk ebben az évben a nyárra, már min-

den szépségét és erejét megismerhettük. Volt kánikula és vihar jégeső-
vel egyaránt!

Sok a vendég a Balaton-parton, egyre több a rendezvények száma a 
háttér településeken is, ami megnövekedett vendég és jármű forgalom-
mal jár. És persze a bűnelkövetési szándékkal érkezők is tudják ezt, és 
keresik is az alkalmat ennek kihasználásra. Már volt strandi lopás, be-
surranás, garázdaság rendezvényen, ittas vezetés, személyi sérüléssel és 
„csak” gépkocsi kárral járó közlekedési baleset, kerékpáros elesése.

A rendőrség tevékenységének kiemelt területe a prevenció, vagyis 
bűn- és baleset-megelőzés, az áldozattá válás megelőzése. 2016. évi sze-
zonban egy „strand-roadshow”-val járjuk végig a Balaton-partot, ahol 
nemcsak a helyi lakosokat, hanem a vendégeket is megszólítjuk, felhív-
juk figyelmüket a nyár veszélyeire. A „falunapok”-on, rendezvényeken, 
táborokban is megjelenünk prevenciós programokkal, így elérve min-
den korosztályt. Persze továbbra is jelentős szerepet szánunk a helyi új-
ságokban megjelenő rendőrségi információknak.

Akkor most:
•	 a	strandon	nem	a	„törölköző	széf”	a	legbiztosabb,	ha	már	nem	

működik az értékmegőrző, akkor se hagyjuk felügyelet nélkül 
értékes tárgyainkat

•	 a	gépkocsik	zárt	ablakán	túl	figyeljünk	arra,	hogy	ne	maradjon	
az utastérben látható érték, még az anyósülés alatt sem

•	 bármilyen	meleg	van,	akkor	se	hagyjuk	nyitva	az	ablakot,	ajtót	a	
strandolás, bevásárlás, rendezvénylátogatás idejére, a kerti parti 
alatt is figyeljünk a bejáratra, a parkoló gépkocsira

•	 személygépkocsi	esetében	zéró	tolerancia	van	az	ittas	vezetőkkel	
szemben, de a kerékpárral közlekedésnek is feltétele a vezetésre 
képes állapot

•	 telefonkártya	feltöltésért	cserébe	értékes	nyereményeket	felaján-
ló ismeretlen telefon-hívásnak ne higgyünk, ez mindig csalódás-
sal végződik, ez a csalás egyik gyakori formája

•	 bevásárláskor	figyeljünk	fizető	eszközeinkre	a	megvásárolt	termé-
kek autóba pakolásakor is, ATM használatánál tartsuk be a pénz-
felvétel alapvető óvintézkedésit, különösen a PIN kód védelmet

•	 a	településeken,	főleg	a	külterületein	gyanúsan	autózgató,	érdek-
lődő idegenek jelenlétéről értesítsék kollégáimat, hiszen a rend-
őri jelenlét, az igazoltatás, ellenőrzés a legjobb megelőzési mód-
szer a bűnözőkkel szemben

•	 az	alkohol	nem	csak	a	járművezetők	reflexeire	van	negatív	hatás-
sal, hanem a bulizókra is, ezért fordul elő gyakran a garázda, kö-
tözködő, hangulatromboló magtartás, amelynek rendőri intéz-
kedés lesz a vége

•	 fiataljainkat	 úgy	 engedjük	 el	 szórakozni,	 hogy	 tudjuk,	 kivel,	
merre, meddig lesz, és hívjuk fel figyelmüket, hogy ne hagy-
ják el egymást, vigyázzanak egymásra, érezzenek felelősséget 
barátaikéert a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében, mint pél-
dául a drogfogyasztás

Klubtagság
A legyezőpálma egy előkelő klub napsütötte sarkában állt már évek 

óta. Eleinte nagyon jól érezte magát ebben a környezetben, bár a szivar-
füst zavarta egy kicsit. 

Kétlépésnyire tőle egy antik asztal mellett pazar fotelek várták az üzle-
ti és politikai élet szereplőit, és a pálma büszke volt, hogy dekorációként 
szerepelhet ennek a finom társaságnak a mindennapjaiban. 

Új levelei közül mindegyik nagyobb lett, mint az előző, így már egé-
szen közelről hallhatta a beszélgetéseket, és lassan kiismerte az embereket. 

Azt a kövér bajszos férfit – aki havonta másik fiatal lányt csábított át-
látszó szövegével –, ellenszenvesnek találta. Az ügyvédet, aki gyakran 
ült le megbízóival tárgyalni, eleinte csodálta, de hamar megtapasztalta, 
hogy nagyobb csaló, mint az ügyfelei. 

Csendben őrizte a titkokat. A bankigazgatóét, aki néha a szeretőjével 
ült le finom falatozásra a zöld levelek mellé, máskor, hangosan csám-
csogva, a feleségével ebédelt ugyanott. 

A politikusét, aki mindenkinek mindent megígért, délutánra pedig 
lerészegedve el is felejtette az adott szavát –, ugyanúgy magába zárta, 
mint a többiekét. 

Egyedül a szép, szőke pincérlányt, akiről semmit nem tudott, csak őt 
kedvelte. A mosolyáért és türelméért, és persze azért is, mert soha nem 
felejtette el a hétfői locsolást. 

Egy borongós keddi délután érdekes dolog történt. Odatoltak még 
egy asztalt, mellé három új fotelt, és hét idegen érkezett. Komoly dol-
gokról suttogtak, közben konyakot és pezsgőt rendeltek, a dohányfüs-
töt vágni lehetett.

Az egyik vendég viszont nem ivott.  Amikor megkapta az italát, ép-
pen hogy csak belekortyolt, majd amikor senki nem figyelt rá, a pálmá-
ra öntötte a pohár tartalmát. A beszélgetésbe is csak néha szólt bele, fi-
gyelmesen hallgatta a többieket. 

Az első pohár rosszul esett a növénynek, égette – marta a gyökereit, a 
másodikat csendes megadással szívta magába. Mi mást tehetett volna?

A negyediknél azonban minden megváltozott, és a pálma álmot lá-
tott. Napfényes tengerparti sétányon, szabadon élt. A cserép, amiről 
mindig azt hitte, hogy élete fontos része, a múlté lett. 

Leveleit só illatú szellő cirógatta, szerelmespárok és apró gyerekek sza-
ladgáltak körülötte, vidám turistáknak adott árnyékot. Egy közeli kávé-
zó teraszáról felszabadult, őszinte beszélgetések foszlányait hallotta, köz-
ben a színes nyári ruhákban gyönyörködött. 

– Hát van másik élet is! – döbbenten megrázta a leveleit. Az álom las-
san köddé válva egyre távolabb került, a vidám, tarka színek helyett újra 
a sötét öltönyök, fehér ingek jelentették a valóságot.

Közben beesteledett, a vendégek búcsúzkodtak egymástól, a pincé-
rek záráshoz készülődtek.

– Nézd már – szólt oda a teremfőnök a szőke pincérnőnek –, ez a pál-
ma tönkrement! Reggel dobjátok ki, és hozzatok helyette másikat! Ki 
látott már ilyet? Tegnap még semmi baja nem volt. 

– Nem kell már ide másik! – a személyzet meglepetten nézett a távoz-
ni készülő társaság eddig oly csendes tagjára – , a klub mostantól az én 
tulajdonom. Holnap mindenki megkapja a felmondó levelét, egy hó-
nap múlva pedig lebontjuk az épületet. Jó éjszakát!

Egyenes háttal ment ki a míves faajtón, ami valószínűleg nemsokára 
szintén a pusztítás áldozata lesz.

– Segítsetek nekem hazavinni! – kérte később a szőke lány a kollegá-
it, könnybe lábadt szemeivel a pálmára mutatva. –  Megpróbálom meg-
menteni.

Apró lakásában hónapokig kerülgette az elszáradt növényt, ami sem-
mi életjelet nem mutatott, viszont betöltötte egyetlen szobája jelentős 
részét. Hétfőnként meglocsolta. Semmi egyéb nem kötötte már a régi 
munkahelyéhez. 

Hetekig tartó álláskeresés után Sydneyben talált új munkát. Lefog-
lalta régi életének felszámolása, izgalommal töltötte el a jövő felépítése. 

Felvirradt az utolsó reggel. Bőröndje becsomagolva, víz, villany le-
kapcsolva, már csak a kulcsot kell átadnia a főbérlőnek! 

– Nicsak! – pillantott indulás előtt pár perccel az időközben már ha-
lottnak tűnt pálmára.

– Ez itt egy új hajtás! Nem hagyhatom elpusztulni! – Benedvesített 
egy papír zsebkendőt, belecsomagolta az apró kis képződményt, és óva-
tosan elhelyezte a táskájában. 

– Jó helyed lesz neked az új lakásomban! – súgta biztatóan, inkább 
csak magának. 

Még egyszer körülnézett, majd bezárta az ajtót, és elindult a reptérre.
Szolga Mária 

•	 a	vízen	tartózkodásnak	is	vannak	szabályai,	betartásukkal	meg-
előzhető a baj, a tragédia 

•	 amennyiben	 bűncselekmény	 áldozataivá	 válnak,	 ne	 szégyelljék,	
azonnal értesítsék kollégáimat, vagy jelentkezzenek a rendőrségen. 

Kellemes pihenést, szép nyarat kívánok a Rendőrkapitányság állo-
mány nevében!

Stanka Mária r. őrnagy – Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek
Itt a nyár, megérkeztek a vendégek. Rendezvények sokasága, 32 C me-

leg. – Ti ezt, hogy bírjátok? – kérdezte minap egy balatonalmádi lakos.
A polgárőr munka az egy önként vállalt dolog, amit a polgárőrök – 

Almádiról beszélek – a meghatározott ütem szerint végeznek. Azt kell 
mondjam, az emberek jelentős része örül a jelenlétünknek, hiszen tudják, 
nem büntetünk, csak tájékoztatunk, és ilyenkor a nyári időszakban mint-
ha információs iroda is lennénk. Még mindig elmondhatjuk: a bűnözök, 
elkerülik Almádit, így a bűnmegelőzési programunkat tovább folytatjuk. 

Viszont sajnálatos módon egyre több az agresszív, magát mindenfe-
lettinek képzelő „ember” – sajnos helyi is –, akit amúgy igazából semmi 
sem érdekli, csak saját maga. Úgy látjuk, a számuk egyre nő, és sem a 
társadalom, sem a hatóságok nem tudnak, vagy nem akarnak tenni en-
nek visszaszorításáért.

Csak egy szegmens az egészből: PARKOLÁS 
Balatonalmádiban ingyenes a parkolás! Úgy gondolom ez helyes, de 

azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját ked-
ve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédelmi terüle-
ten. Kérdés: teheti? – Teheti. A gond akkor következik be, amikor a so-
főr kollégáját sem engedi közlekedni, mert pénzt ment váltani, cigaret-
tát venni, vagy csak az étlapot olvasta el. 

A polgárőrség munkája során, ezekkel a jelenségekkel találkozunk, 
és javulást nem látunk. Itt is kérem az autósokat, figyeljék a kihelyezett 
táblákat, és a KRESZ szerinti szabályos parkolást gyakorolják, így a par-
kolókban is jobban elférnek. Az illetékeseket pedig arra kérem, ha szük-
séges kényszerítsék ki a betartandó szabályokat, a kulturáltan közleke-
dők érdekében. Azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen lecsapó viharok erős-
sége megnőtt, ezért kérünk mindenkit, tájékozódjon az időjárásról, le-
hetősége szerint, elkerülve a kellemetlenségeket. 

Mindezek ellenére is tovább segítjük az Almádiban lévők biztonságos 
nyaralását, júliusban 230 órát voltunk a közterületeken, a rendőrséggel, 
önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk.

Egyesületünk minden tagja, gond nélküli kellemes nyaralást kíván 
minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy vigyázzanak gyer-
mekeikre, értékeikre, és fürdőzés veszélyeit is vegyék figyelembe. A szú-
nyogháló a tévhittel ellentétbe betörés ellen nem véd, ezért ha elhagyják 
az ingatlant annak biztonságos védelméről gondoskodjanak.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06-30 621 5320
Balogh Csaba – elnök
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Nem lehet eleget beszélni róla
Igazán nem panaszkodhatunk ebben az évben a nyárra, már min-

den szépségét és erejét megismerhettük. Volt kánikula és vihar jégeső-
vel egyaránt!

Sok a vendég a Balaton-parton, egyre több a rendezvények száma a 
háttér településeken is, ami megnövekedett vendég és jármű forgalom-
mal jár. És persze a bűnelkövetési szándékkal érkezők is tudják ezt, és 
keresik is az alkalmat ennek kihasználásra. Már volt strandi lopás, be-
surranás, garázdaság rendezvényen, ittas vezetés, személyi sérüléssel és 
„csak” gépkocsi kárral járó közlekedési baleset, kerékpáros elesése.

A rendőrség tevékenységének kiemelt területe a prevenció, vagyis 
bűn- és baleset-megelőzés, az áldozattá válás megelőzése. 2016. évi sze-
zonban egy „strand-roadshow”-val járjuk végig a Balaton-partot, ahol 
nemcsak a helyi lakosokat, hanem a vendégeket is megszólítjuk, felhív-
juk figyelmüket a nyár veszélyeire. A „falunapok”-on, rendezvényeken, 
táborokban is megjelenünk prevenciós programokkal, így elérve min-
den korosztályt. Persze továbbra is jelentős szerepet szánunk a helyi új-
ságokban megjelenő rendőrségi információknak.

Akkor most:
•	 a	strandon	nem	a	„törölköző	széf”	a	legbiztosabb,	ha	már	nem	

működik az értékmegőrző, akkor se hagyjuk felügyelet nélkül 
értékes tárgyainkat

•	 a	gépkocsik	zárt	ablakán	túl	figyeljünk	arra,	hogy	ne	maradjon	
az utastérben látható érték, még az anyósülés alatt sem

•	 bármilyen	meleg	van,	akkor	se	hagyjuk	nyitva	az	ablakot,	ajtót	a	
strandolás, bevásárlás, rendezvénylátogatás idejére, a kerti parti 
alatt is figyeljünk a bejáratra, a parkoló gépkocsira

•	 személygépkocsi	esetében	zéró	tolerancia	van	az	ittas	vezetőkkel	
szemben, de a kerékpárral közlekedésnek is feltétele a vezetésre 
képes állapot

•	 telefonkártya	feltöltésért	cserébe	értékes	nyereményeket	felaján-
ló ismeretlen telefon-hívásnak ne higgyünk, ez mindig csalódás-
sal végződik, ez a csalás egyik gyakori formája

•	 bevásárláskor	figyeljünk	fizető	eszközeinkre	a	megvásárolt	termé-
kek autóba pakolásakor is, ATM használatánál tartsuk be a pénz-
felvétel alapvető óvintézkedésit, különösen a PIN kód védelmet

•	 a	településeken,	főleg	a	külterületein	gyanúsan	autózgató,	érdek-
lődő idegenek jelenlétéről értesítsék kollégáimat, hiszen a rend-
őri jelenlét, az igazoltatás, ellenőrzés a legjobb megelőzési mód-
szer a bűnözőkkel szemben

•	 az	alkohol	nem	csak	a	járművezetők	reflexeire	van	negatív	hatás-
sal, hanem a bulizókra is, ezért fordul elő gyakran a garázda, kö-
tözködő, hangulatromboló magtartás, amelynek rendőri intéz-
kedés lesz a vége

•	 fiataljainkat	 úgy	 engedjük	 el	 szórakozni,	 hogy	 tudjuk,	 kivel,	
merre, meddig lesz, és hívjuk fel figyelmüket, hogy ne hagy-
ják el egymást, vigyázzanak egymásra, érezzenek felelősséget 
barátaikéert a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében, mint pél-
dául a drogfogyasztás

Klubtagság
A legyezőpálma egy előkelő klub napsütötte sarkában állt már évek 

óta. Eleinte nagyon jól érezte magát ebben a környezetben, bár a szivar-
füst zavarta egy kicsit. 

Kétlépésnyire tőle egy antik asztal mellett pazar fotelek várták az üzle-
ti és politikai élet szereplőit, és a pálma büszke volt, hogy dekorációként 
szerepelhet ennek a finom társaságnak a mindennapjaiban. 

Új levelei közül mindegyik nagyobb lett, mint az előző, így már egé-
szen közelről hallhatta a beszélgetéseket, és lassan kiismerte az embereket. 

Azt a kövér bajszos férfit – aki havonta másik fiatal lányt csábított át-
látszó szövegével –, ellenszenvesnek találta. Az ügyvédet, aki gyakran 
ült le megbízóival tárgyalni, eleinte csodálta, de hamar megtapasztalta, 
hogy nagyobb csaló, mint az ügyfelei. 

Csendben őrizte a titkokat. A bankigazgatóét, aki néha a szeretőjével 
ült le finom falatozásra a zöld levelek mellé, máskor, hangosan csám-
csogva, a feleségével ebédelt ugyanott. 

A politikusét, aki mindenkinek mindent megígért, délutánra pedig 
lerészegedve el is felejtette az adott szavát –, ugyanúgy magába zárta, 
mint a többiekét. 

Egyedül a szép, szőke pincérlányt, akiről semmit nem tudott, csak őt 
kedvelte. A mosolyáért és türelméért, és persze azért is, mert soha nem 
felejtette el a hétfői locsolást. 

Egy borongós keddi délután érdekes dolog történt. Odatoltak még 
egy asztalt, mellé három új fotelt, és hét idegen érkezett. Komoly dol-
gokról suttogtak, közben konyakot és pezsgőt rendeltek, a dohányfüs-
töt vágni lehetett.

Az egyik vendég viszont nem ivott.  Amikor megkapta az italát, ép-
pen hogy csak belekortyolt, majd amikor senki nem figyelt rá, a pálmá-
ra öntötte a pohár tartalmát. A beszélgetésbe is csak néha szólt bele, fi-
gyelmesen hallgatta a többieket. 

Az első pohár rosszul esett a növénynek, égette – marta a gyökereit, a 
másodikat csendes megadással szívta magába. Mi mást tehetett volna?

A negyediknél azonban minden megváltozott, és a pálma álmot lá-
tott. Napfényes tengerparti sétányon, szabadon élt. A cserép, amiről 
mindig azt hitte, hogy élete fontos része, a múlté lett. 

Leveleit só illatú szellő cirógatta, szerelmespárok és apró gyerekek sza-
ladgáltak körülötte, vidám turistáknak adott árnyékot. Egy közeli kávé-
zó teraszáról felszabadult, őszinte beszélgetések foszlányait hallotta, köz-
ben a színes nyári ruhákban gyönyörködött. 

– Hát van másik élet is! – döbbenten megrázta a leveleit. Az álom las-
san köddé válva egyre távolabb került, a vidám, tarka színek helyett újra 
a sötét öltönyök, fehér ingek jelentették a valóságot.

Közben beesteledett, a vendégek búcsúzkodtak egymástól, a pincé-
rek záráshoz készülődtek.

– Nézd már – szólt oda a teremfőnök a szőke pincérnőnek –, ez a pál-
ma tönkrement! Reggel dobjátok ki, és hozzatok helyette másikat! Ki 
látott már ilyet? Tegnap még semmi baja nem volt. 

– Nem kell már ide másik! – a személyzet meglepetten nézett a távoz-
ni készülő társaság eddig oly csendes tagjára – , a klub mostantól az én 
tulajdonom. Holnap mindenki megkapja a felmondó levelét, egy hó-
nap múlva pedig lebontjuk az épületet. Jó éjszakát!

Egyenes háttal ment ki a míves faajtón, ami valószínűleg nemsokára 
szintén a pusztítás áldozata lesz.

– Segítsetek nekem hazavinni! – kérte később a szőke lány a kollegá-
it, könnybe lábadt szemeivel a pálmára mutatva. –  Megpróbálom meg-
menteni.

Apró lakásában hónapokig kerülgette az elszáradt növényt, ami sem-
mi életjelet nem mutatott, viszont betöltötte egyetlen szobája jelentős 
részét. Hétfőnként meglocsolta. Semmi egyéb nem kötötte már a régi 
munkahelyéhez. 

Hetekig tartó álláskeresés után Sydneyben talált új munkát. Lefog-
lalta régi életének felszámolása, izgalommal töltötte el a jövő felépítése. 

Felvirradt az utolsó reggel. Bőröndje becsomagolva, víz, villany le-
kapcsolva, már csak a kulcsot kell átadnia a főbérlőnek! 

– Nicsak! – pillantott indulás előtt pár perccel az időközben már ha-
lottnak tűnt pálmára.

– Ez itt egy új hajtás! Nem hagyhatom elpusztulni! – Benedvesített 
egy papír zsebkendőt, belecsomagolta az apró kis képződményt, és óva-
tosan elhelyezte a táskájában. 

– Jó helyed lesz neked az új lakásomban! – súgta biztatóan, inkább 
csak magának. 

Még egyszer körülnézett, majd bezárta az ajtót, és elindult a reptérre.
Szolga Mária 

•	 a	vízen	tartózkodásnak	is	vannak	szabályai,	betartásukkal	meg-
előzhető a baj, a tragédia 

•	 amennyiben	 bűncselekmény	 áldozataivá	 válnak,	 ne	 szégyelljék,	
azonnal értesítsék kollégáimat, vagy jelentkezzenek a rendőrségen. 

Kellemes pihenést, szép nyarat kívánok a Rendőrkapitányság állo-
mány nevében!

Stanka Mária r. őrnagy – Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek
Itt a nyár, megérkeztek a vendégek. Rendezvények sokasága, 32 C me-

leg. – Ti ezt, hogy bírjátok? – kérdezte minap egy balatonalmádi lakos.
A polgárőr munka az egy önként vállalt dolog, amit a polgárőrök – 

Almádiról beszélek – a meghatározott ütem szerint végeznek. Azt kell 
mondjam, az emberek jelentős része örül a jelenlétünknek, hiszen tudják, 
nem büntetünk, csak tájékoztatunk, és ilyenkor a nyári időszakban mint-
ha információs iroda is lennénk. Még mindig elmondhatjuk: a bűnözök, 
elkerülik Almádit, így a bűnmegelőzési programunkat tovább folytatjuk. 

Viszont sajnálatos módon egyre több az agresszív, magát mindenfe-
lettinek képzelő „ember” – sajnos helyi is –, akit amúgy igazából semmi 
sem érdekli, csak saját maga. Úgy látjuk, a számuk egyre nő, és sem a 
társadalom, sem a hatóságok nem tudnak, vagy nem akarnak tenni en-
nek visszaszorításáért.

Csak egy szegmens az egészből: PARKOLÁS 
Balatonalmádiban ingyenes a parkolás! Úgy gondolom ez helyes, de 

azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját ked-
ve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédelmi terüle-
ten. Kérdés: teheti? – Teheti. A gond akkor következik be, amikor a so-
főr kollégáját sem engedi közlekedni, mert pénzt ment váltani, cigaret-
tát venni, vagy csak az étlapot olvasta el. 

A polgárőrség munkája során, ezekkel a jelenségekkel találkozunk, 
és javulást nem látunk. Itt is kérem az autósokat, figyeljék a kihelyezett 
táblákat, és a KRESZ szerinti szabályos parkolást gyakorolják, így a par-
kolókban is jobban elférnek. Az illetékeseket pedig arra kérem, ha szük-
séges kényszerítsék ki a betartandó szabályokat, a kulturáltan közleke-
dők érdekében. Azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen lecsapó viharok erős-
sége megnőtt, ezért kérünk mindenkit, tájékozódjon az időjárásról, le-
hetősége szerint, elkerülve a kellemetlenségeket. 

Mindezek ellenére is tovább segítjük az Almádiban lévők biztonságos 
nyaralását, júliusban 230 órát voltunk a közterületeken, a rendőrséggel, 
önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk.

Egyesületünk minden tagja, gond nélküli kellemes nyaralást kíván 
minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy vigyázzanak gyer-
mekeikre, értékeikre, és fürdőzés veszélyeit is vegyék figyelembe. A szú-
nyogháló a tévhittel ellentétbe betörés ellen nem véd, ezért ha elhagyják 
az ingatlant annak biztonságos védelméről gondoskodjanak.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06-30 621 5320
Balogh Csaba – elnök

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György

Balatonalmádi 
tenisz KluB

Balatonalmádi Szent Erzsébet liget 
(Vasútállomás mögött)

6 db salakos teniszpálya!

Pályafoglalás: +36 70-321-5001

www.almaditenisz.hu



Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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. 08. 18. 19:00 óra
első tanfolyami nap: 2016. 08. 22. 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.
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!

Augusztusi akció

Egész csirke 790 Ft
Csirkecomb 790 Ft
Csirkeszárny 590 Ft
Kacsacomb 1.990 Ft
Libacomb 2.250 Ft
Csont nélküli tarja 1.490 Ft
Csont nélküli karaj 1.550 Ft

Az árak visszavonásig érvényesek!

KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA

Ingyenes kiszállás házhoz a megadott napokon:

szept. 5. és 19., HÉTFŐ:
Városközpont + Kisberényi út környéke

szept. 6. és 20., KEDD: Öreghegy

szept. 7. és 21., SZERDA: Káptalanfüred

szept. 8. és 22., CSÜTÖRTÖK: Budatava

szept. 9. és 23., PÉNTEK: Vörösberény

Ezeken az időpontokon kívül szeptemberben a háznál
történő oltásnál 2000 Ft kiszállási díjat számolunk fel.

Háromnál több kutya esetén a kiszállás INGYENES.

Veszettség elleni oltás + féreghajtó: 4500 Ft

A kedvezményes árakat a rendelési időben vagy
időpontra érkezőknek tudjuk biztosítani!

A 11 és 16 óra közötti időszakra személyesen vagy
telefonon megbeszélt időpont-egyeztetésre van szükség.

     Lutra Állatorvosi Rendelő    
  Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
   Tel.: 88/439 390, 70/215 65 25

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

   Tel.: 88/439 390, 70/215 65 25

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

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.
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BUCSY BALÁZS MUNKÁSSÁGA
Pécsen született 1928. április 17-én. Testnevelő ta-

nárként végzett Budapesten, a Testnevelési Főiskolán. 
1953-tól Zircen, majd 1959-től haláláig Vörös-

berényben tanított, és dolgozott Veszprém megye 
sportmozgalmában. 

Mint testnevelő tanár diákjait a sport szeretetére 
tanította, megszállottja volt a vívásnak, a vitorlázás-
nak és téli sportok közül a síelésnek. Kiváló szakem-
berként nemzedékeket nevelt a vívó-, a sí- és a vitor-
lázó-sport számára. 

A zirci Reguly Antal Általános Iskolában tanított, 
amikor felfedezte Eplény határában lévő területet, 
ami alkalmas volt sípálya kialakítására. Nemcsak az 
egyik megálmodója volt, hanem az építésében is ak-
tívan részt vett a ma is működő a sípályának. 

Többszörös magyar bajnok volt vitorlázásban, s 
mint a Tramontana kapitánya 1971-ben első helye-
zést ért el a Kék Szalag versenyen. 1970 és 1973 kö-
zött ő volt a hajó kapitánya, amely a Balaton egyik 
leghíresebb vitorlás hajója. A Kék Szalag versenyen a 
legtöbb első helyet a Tramontana ért el, hét diadalá-
val. Érdekessége, hogy ezt egy vitorlásnak sem sike-
rült megismételnie. A Fehér Szalag (az utóbbi négy 
évtizedben páros években megrendezett túraverseny, 
a Balaton keleti medencéjében, mintegy 70 km hosz-
szú vitorlás verseny, a Kék Szalag fordított útvonala) 
versenyen 1972-ben nyert szintén a Tramontanaval.

A vitorlázás mellett a másik nagy szerelme a ví-
vás volt. Az iskolások vívásoktatásával párhuzamo-
san edzőként dolgozott a Balatonfüredi vívó klub-
nál, valamint a veszprémi egyetemi klubnál. 

1975. június 6-án bekövetkezett haláláig a Buda-
pesti Építők vitorlás szakosztályának vezetője volt.

Balatonalmádiban 1999 óta rendezi meg a Veszp-
rém Megyei Vívószövetség a róla elnevezett vívó em-
lékversenyt diákok számára, amely része a diákolim-
piának.

Almádi  Értéktár 2016
ÚjÚj
ALMÁDI ÚJSÁG

augusztus

Fodor András: A vízrenéző

Selymes, gyöngyház-színű tó
tapad a partok sarlójába.
Inog, remeg a víz szinén
a tükröződő hegyek árnya.
Az égig ér a tisztaság,
s az ég a csendnek boltozatja.
Az illat könnyű páraként
lebeg a szürkülő magasba.
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Séllei Katalin: Jó szelet

Fotó: Pászti György


