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KÖCSI-TÓ ÉS KÖRNYÉKE
A tavacska térségét 1982-ben csatolták Balatonalmádi-
hoz, Káptalanfüred része.

Kialakulása

A földtani természeti értékek közül a legnevezetesebb a 
vöröskő. Vidékünk vöröskő bányászata a xx. század első 
felében élte virágkorát, a partvédelem, a támfalak, völgy-
hidak, sírkövek, emlékművek tanúskodnak erről. A Tan-
ösvény bemutatja a vörös homokkő kialakulását, és a séta 
végén az agyagbányászat következtében létrejött Köcsi–tó 
partján lehet pihenni.

Növényvilága

A tóban több növénytársulás mozaikjából álló, mocsár 
és nádas vegetáció figyelhető meg. A Köcsi–tó szegélyzó-
nájában lándzsás hidőr, csikorgófű, mocsári csetkáka, de-
res szittyó található. Szárazabb részein réti szittyó, fülemü-
le szittyó is megjelennek. Ritka növénye a kékeszöld har-
matkása, melynek ez az első ismert Bakonyvidéki előfor-
dulása. A tótól kissé távolabb a mocsári sás megjelenése 
meglepő, arra utal, hogy felszínközelben olyan vízzáró ré-
teg található, mely a csekély összefolyó csapadékvizet nem 
engedi a mélybe szivárogni. A mocsári sás között csikor-
gófű és bókoló rozsnok ismerhető fel. A mesterségesen ki-
alakított mélyedésekben mocsári csetkáka, pajzsos veroni-
ka és csikorgófű haragoszöld állományai díszlenek. A cser-
jéssel érintkező szegélyen kb. 200 tő védett agárkosbor ta-
lálható.

Állatvilága

A Köcsi–tó számos állatfajnak nyújt táplálkozási és sza-
porodási lehetőséget. Kiemelendő kétéltű és hüllőfauna 
élőhelyeként. A farkos kétéltűek közül a tarajos és pettyes 
gőte ismertek. Több békafaj szaporodási és fejlődési helye: 
vöröshasú unka, barna ásóbéka, zöld levelibéka lárvái ke-
rültek elő vizéből. A tó állandó lakója a tavi béka. A sik-
lófajok közül a vízi sikló nagy számban él a tóban és köz-
vetlen környékén.

A Köcsi–tó tanösvény

A Köcsi–tó Tanösvény Káptalanfüred határában van, a 
Köcsi–tó partján. Kialakítására a felhagyott vörös homok-
kő bánya és az egykori agyagbánya helyén kialakult bá-
nyató tájrendezése kapcsán került sor. A tanösvény 400 
m–es tanséta, négy állomásán ízelítőt kapunk a tó kör-
nyéki természeti értékek ismeretéből: a vörös homokkö-
vön kialakult élővilágból, a 250 millió éves kavicskő– ho-
mokkő ősi folyópartját feltáró kőzetekből. A pihenőhely 
mellett a kis tó életéről látunk ismertető táblát. Majd a 
gyalogtúrázók 2002. évi országos találkozójának vöröskő 
emlékpadját találjuk. A tanösvény hagyományos turista 
útjelzés (sárga T) segítségével követhető. A kirándulást a 
Csere–hegyi kilátó felé folytathatjuk.
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Kalocsay Enikő: Vízfények

A Padlás Galéria nyári kiállításáról 

Almádi Értéktár

Az ég a vízre ráhajol
a láthatáron valahol...
az ég a vízzel összeér,
az ég, a víz
gyöngyházfehér.

Így látom én fektemben itt
a táj elnyugvó fényeit,
miközben percem elrepül...
az ég, a tó
elszenderül.

Oly nyugodalmas most a táj,
boldog vagyok...semmi se fáj...
tükörsima a Balaton,
sellők énekét
hallgatom.

Várnai Zseni: Balatoni alkony
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A közösségi vállalkozásról (KV) és a Helyi 
Erők Helyzetbe és/vagy Haza Hozása (4H) 
programról

Kereken 70 évvel ezelőtt, kisgyerekként ismertem meg az Öreg-
hegyet, tetején a Tóállás nevű platóval, benne a Prokesch-birtokkal, 
amit déli irányban 15-20 kicsiny ház övezett. Ezekben tősgyökeres 
nagycsaládok éltek, a Mojzerek, Szecsődiek, Kalocsák, Kőfalviak, 
Bencsikek, Horváthok, Mészárosok. 

Tobzódott odafönt az élet. Gyümölcsfák százai, tehenek és lo-
vak tucatjai, megszámlálhatatlan apróbb-nagyobb jószág, borospin-
cék otelló-sátorral, minden négyzetméter bevetve, ha mással nem, 
lucernával. Varázslatos nyári alkonyatokon a kis tóban kecskebéka 
hadsereg koncertezett, s erre a Mojzer Pista mindig elővette a gom-
bos harmonikáját. A Tóállás maga volt a Paradicsom. 

Ha valaki ma kimegy a Prokeschbe, elborzad az elvadult dzsum-
buj láttán. Pusztuló területek, kihasználatlan lehetőségek bőven 
vannak Káptalanon, Berényben és Budataván is. Valami nagyon el-
romlott, valamit nagyon elrontottunk. Márpedig, ha nem tudjuk 
belakni, megművelni parányi életterünket sem, abból nagy baj lesz. 
Tíz éven belül eldől, hogy az itt élő emberek kétszáz év múlva ma-
gyarul fognak-e beszélni, vagy müezzin énekel az Öreghegyen az 
övéinek. 

Hogy legalább ne feltett kézzel várjuk sorsunk beteljesülését, a 
fenti címmel benyújtottam egy helyi gazdaságfejlesztési tervezetet 
az Önkormányzatnak. Nagy örömömre elfogadták, sőt, a Hiva-
tal már szívós munkával keresi a revízióképes megoldást, az önkor-
mányzatokat gúzsba kötő jogszabályok között. 

A helyi gazdaságfejlesztés gyakran emlegetett példája egy kis sváj-
ci hegyi falu. A helybéliek sokallták az áram árát. A polgármester-
nek és elektromérnök szomszédjának kvaterkázás közben az az ötle-
te támadt, hogy építeni kellene a falutól 3 km-re lévő, bővízű patak-
ra egy mini erőművet. Így is történt. A falu „kijárta” a szükséges en-
gedélyeket, majd építetett egy üzemi utat a patakig, a mérnök pedig 
saját pénzéből létrehozta az erőművet. Keletkezett kettő munkahely 
(útmester és erőművi felvigyázó), a mérnök tisztességes profitot rea-
lizálhatott a befektetése után, az áram ára a faluban még így is a har-
madára csökkent, s mivel többet termeltek a szükségesnél, a feles-
leget az országos hálózatba értékesítették. A bevételből pedig azon-
nal megkezdték a helyi szennyvíztisztító megépítését az áramfejlesz-
tővel egyező konstrukcióban, mely konstrukciót közösségi vállalko-
zásnak (KV) nevezték el. 

Átgondoltam az elmúlt 25 évünket, s rájöttem arra, hogy spontán 
módon félig nálunk is megvalósult a svájci típusú KV az ivóvízzel. 
Ugyanis, 1995-ben beleraktunk a japán programba egy-egy víztá-
rozót az Öreghegyre és a Megyehegyre, és a közelükben próbafúrá-
sokat végeztettünk. Kiderült, hogy a Megyehegy alatt karsztvíz van, 
a Vödörvölgyben pedig permi rétegvíz, s mindkettő tisztítás nélkül 
fogyasztható. Az volt a tervünk, hogy a kutakból felnyomatjuk a vi-
zet a tározókba, ahonnan a gravitáció szépen eljuttatja a háztartá-
sokba. Negyedére lett volna csökkenthető a víz ára, szemben a tisz-
tított Balaton-vízzel. A Vízügy azonban ezt megakadályozta, azzal 
az indokkal, hogy nem veszélyeztethetjük a Fűzfői Nitrokémia víz-
ellátását. Ez az indok ma már nem tartható, tehát esély nyílt a sváj-

ci példa befejezésére. Noha heves ellenállást prognosztizálok, újra 
meg kéne próbálni az engedélyeztetést, kitűnő, egykori Bauxitku-
tatós szakembereink segítségével. E témában Szakály Áron tudja a 
legtöbbet Almádiban.

 A helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó tervezetemet eljuttat-
tam néhány embernek, a véleményüket kérve. Több, értékes ref-
lexiót kaptam. Egyet kiemelek közülük. A Kéttannyelvű Gimná-
ziumunkból indult, a gazdaságfejlesztés terén jelentős nemzetkö-
zi karriert befutó almádi fiatalember alkotó módon továbbgondol-
ta az elképzelésemet. Tőle tudtam meg, hogy a KV fogalma időköz-
ben módosult, specializálódott, ezért inkább a Kiemelt Helyi Vál-
lalkozás (KHV) kifejezést használjuk a kormányzati, minisztériumi 
és állami vállalati kiemelt projektek analógiájára. A javaslatát rög-
vest el is fogadhatjuk. Ugyanis, az önkormányzatnak jogában áll 
meghatározni, hogy a KHV minősítéshez milyen segítség adható: 
pl. gyorsított ügyintézés, rugalmas helyi szabályozás, területek és 
objektumok kedvezményes bérbeadása, a bérleti díj átmeneti elen-
gedésének, vagy a vállalkozó fejlesztései „lelakásának” engedélyezé-
se, pénzbeni támogatás, gépvásárlás, pályázatfigyelés és így tovább. 

Számos kisebb-nagyobb vállalkozás indítására látok lehetősé-
get. Mangalica-udvar a Prokesch-ben, vagy bárhol a ritkás erde-
inkben, ha van a közelben víz, gombatermesztés elhagyott pin-
cékben, boldogcsirkefarm a Cservölgyben, kecskefarm a bunke-
rek környékén, muskátli-hajtató a Lozsántán, zöldségtermesztés 
a Káposztásban, tenisz-klubház az Öregparkban, lóversenypálya a 
Magasparton, optimiszt és hullámlovas kismóló a 4 méteresnél, stb. 
Bizonyára a vendégforgalmi, műszaki és kereskedelmi szakembere-
inknek sok egyéb ötlete is támad. Kérem őket, ha van/lesz vállal-
kozási szándékuk, jelezzék bármelyik képviselőnek, a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság fogja azokat összegezni, megtárgyalni és a Kép-
viselő Testület felé terjeszteni, s máris összeáll a 4H program, azaz a 
Helyi Erők Helyzetbe és/vagy Haza Hozása program. 

Mindezeket abból a célból kíséreljük meg, hogy a vállalkozó szel-
leműek ne menjenek el külföldre, vagy ha már elmentek, jöjjenek 
haza (van már rá példa: Csizmadia József és Bobek Antal). 

Végül, még egy fontos erőforrásunkról írok. Élnek köztünk em-
berek, állandó lakosok, nyaralótulajdonosok, vagy bármilyen ok-
ból hozzánk kötődők, közelről s távolról egyaránt, akik tanácsaik-
kal, önzetlen munkájukkal, sőt, adott esetben még anyagi áldoza-
tot is vállalva, segítették és segítik kis városunk boldogulását. Al-
mádi Patrióta Barátainak hívom őket. Eddig 8 személyről tudok, 
akik már bizonyítottak, de remélem, hogy vannak/lesznek többen 
is. Közülük egyet megnevezek, vele egyetértésben. Csomai Géza fel-
hatalmazott, hogy nyilvánosságra hozzam: ha lesz komoly helyi la-
kos jelentkező, aki belevágna a mangalicatenyésztésbe, az indulás-
hoz ingyen ad neki két kocát és egy kant. Kedves Olvasó! Ha éppen 
Ön az, akit Gézával keresünk, vagy ismer jobb sorsra érdemes kal-
lódó társunkat, akinek jól jönne egy ilyen lehetőség, kérem, hívjon 
fel (88/431-908), hogy mihamarabb megszülethessen a 2. Kiemelt 
Helyi Vállalkozás. Az 1. sorszámot ugyanis fenntartjuk az ivóvizes 
vállalkozásunknak, ami 1995-ben kezdődött el, és néhány év múl-
va fejeződhet be. 

Dr. Kerényi László nyugalmazott polgármester 

Az első kizárólag Almádiról szóló 
kiadvány

1900-ban jelent meg az első 
kizárólag Almádit bemutató is-
mertetés, amely az Almádi Für-
dő Rt kiadásban, a veszprémi 
Krausz A. és fia nyomdájában 
látott napvilágot. Edvi Illés Sán-
dor volt a kiadvány szerzője,aki 
egyébként almádi nyaralótulaj-
donos volt,villájának pontos he-
lye nem ismert, csak az onnan 
feltáruló panoráma  ismerteté-
se sejteti hogy az Öreg oldalá-
ban lehetett.

Az Új Almádi Újság kö-
vetkező számaiban folyatá-
sokban mutatjuk be a kiad-
vány első és második kiadását. 
Mindkét kiadás kitér a Kneipp 
és Rikli kúra alkalmazásának 
részleteire,amelynek révén Al-
mádi gyógyüdülőhelyi rangra 
emelkedett.

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. október 25-ig a Pannónia Könyvtár-
ban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2016. november 11-én, pén-
teken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglal-
kozásán tartjuk. 
A 6. forduló helyes megfejtése: 

1. A kérdéses épületet az 1890-es években épült. A Kompolthy 
család építette. A képen látható formáját átépítés után nyer-
te el, az átépítő Dr. Aczél József volt.

2. A felvétel 1916-ban készült. 
3. Az épület teljes homlokzata, tetőzete belső tere teljesen 

megváltoztatva látható a mai Kompolthy úton. 
Kérdésünkre helyes megfejtés nem érkezett. 

Kovács István elnök
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hadsereg koncertezett, s erre a Mojzer Pista mindig elővette a gom-
bos harmonikáját. A Tóállás maga volt a Paradicsom. 

Ha valaki ma kimegy a Prokeschbe, elborzad az elvadult dzsum-
buj láttán. Pusztuló területek, kihasználatlan lehetőségek bőven 
vannak Káptalanon, Berényben és Budataván is. Valami nagyon el-
romlott, valamit nagyon elrontottunk. Márpedig, ha nem tudjuk 
belakni, megművelni parányi életterünket sem, abból nagy baj lesz. 
Tíz éven belül eldől, hogy az itt élő emberek kétszáz év múlva ma-
gyarul fognak-e beszélni, vagy müezzin énekel az Öreghegyen az 
övéinek. 

Hogy legalább ne feltett kézzel várjuk sorsunk beteljesülését, a 
fenti címmel benyújtottam egy helyi gazdaságfejlesztési tervezetet 
az Önkormányzatnak. Nagy örömömre elfogadták, sőt, a Hiva-
tal már szívós munkával keresi a revízióképes megoldást, az önkor-
mányzatokat gúzsba kötő jogszabályok között. 

A helyi gazdaságfejlesztés gyakran emlegetett példája egy kis sváj-
ci hegyi falu. A helybéliek sokallták az áram árát. A polgármester-
nek és elektromérnök szomszédjának kvaterkázás közben az az ötle-
te támadt, hogy építeni kellene a falutól 3 km-re lévő, bővízű patak-
ra egy mini erőművet. Így is történt. A falu „kijárta” a szükséges en-
gedélyeket, majd építetett egy üzemi utat a patakig, a mérnök pedig 
saját pénzéből létrehozta az erőművet. Keletkezett kettő munkahely 
(útmester és erőművi felvigyázó), a mérnök tisztességes profitot rea-
lizálhatott a befektetése után, az áram ára a faluban még így is a har-
madára csökkent, s mivel többet termeltek a szükségesnél, a feles-
leget az országos hálózatba értékesítették. A bevételből pedig azon-
nal megkezdték a helyi szennyvíztisztító megépítését az áramfejlesz-
tővel egyező konstrukcióban, mely konstrukciót közösségi vállalko-
zásnak (KV) nevezték el. 

Átgondoltam az elmúlt 25 évünket, s rájöttem arra, hogy spontán 
módon félig nálunk is megvalósult a svájci típusú KV az ivóvízzel. 
Ugyanis, 1995-ben beleraktunk a japán programba egy-egy víztá-
rozót az Öreghegyre és a Megyehegyre, és a közelükben próbafúrá-
sokat végeztettünk. Kiderült, hogy a Megyehegy alatt karsztvíz van, 
a Vödörvölgyben pedig permi rétegvíz, s mindkettő tisztítás nélkül 
fogyasztható. Az volt a tervünk, hogy a kutakból felnyomatjuk a vi-
zet a tározókba, ahonnan a gravitáció szépen eljuttatja a háztartá-
sokba. Negyedére lett volna csökkenthető a víz ára, szemben a tisz-
tított Balaton-vízzel. A Vízügy azonban ezt megakadályozta, azzal 
az indokkal, hogy nem veszélyeztethetjük a Fűzfői Nitrokémia víz-
ellátását. Ez az indok ma már nem tartható, tehát esély nyílt a sváj-

ci példa befejezésére. Noha heves ellenállást prognosztizálok, újra 
meg kéne próbálni az engedélyeztetést, kitűnő, egykori Bauxitku-
tatós szakembereink segítségével. E témában Szakály Áron tudja a 
legtöbbet Almádiban.

 A helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó tervezetemet eljuttat-
tam néhány embernek, a véleményüket kérve. Több, értékes ref-
lexiót kaptam. Egyet kiemelek közülük. A Kéttannyelvű Gimná-
ziumunkból indult, a gazdaságfejlesztés terén jelentős nemzetkö-
zi karriert befutó almádi fiatalember alkotó módon továbbgondol-
ta az elképzelésemet. Tőle tudtam meg, hogy a KV fogalma időköz-
ben módosult, specializálódott, ezért inkább a Kiemelt Helyi Vál-
lalkozás (KHV) kifejezést használjuk a kormányzati, minisztériumi 
és állami vállalati kiemelt projektek analógiájára. A javaslatát rög-
vest el is fogadhatjuk. Ugyanis, az önkormányzatnak jogában áll 
meghatározni, hogy a KHV minősítéshez milyen segítség adható: 
pl. gyorsított ügyintézés, rugalmas helyi szabályozás, területek és 
objektumok kedvezményes bérbeadása, a bérleti díj átmeneti elen-
gedésének, vagy a vállalkozó fejlesztései „lelakásának” engedélyezé-
se, pénzbeni támogatás, gépvásárlás, pályázatfigyelés és így tovább. 

Számos kisebb-nagyobb vállalkozás indítására látok lehetősé-
get. Mangalica-udvar a Prokesch-ben, vagy bárhol a ritkás erde-
inkben, ha van a közelben víz, gombatermesztés elhagyott pin-
cékben, boldogcsirkefarm a Cservölgyben, kecskefarm a bunke-
rek környékén, muskátli-hajtató a Lozsántán, zöldségtermesztés 
a Káposztásban, tenisz-klubház az Öregparkban, lóversenypálya a 
Magasparton, optimiszt és hullámlovas kismóló a 4 méteresnél, stb. 
Bizonyára a vendégforgalmi, műszaki és kereskedelmi szakembere-
inknek sok egyéb ötlete is támad. Kérem őket, ha van/lesz vállal-
kozási szándékuk, jelezzék bármelyik képviselőnek, a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság fogja azokat összegezni, megtárgyalni és a Kép-
viselő Testület felé terjeszteni, s máris összeáll a 4H program, azaz a 
Helyi Erők Helyzetbe és/vagy Haza Hozása program. 

Mindezeket abból a célból kíséreljük meg, hogy a vállalkozó szel-
leműek ne menjenek el külföldre, vagy ha már elmentek, jöjjenek 
haza (van már rá példa: Csizmadia József és Bobek Antal). 

Végül, még egy fontos erőforrásunkról írok. Élnek köztünk em-
berek, állandó lakosok, nyaralótulajdonosok, vagy bármilyen ok-
ból hozzánk kötődők, közelről s távolról egyaránt, akik tanácsaik-
kal, önzetlen munkájukkal, sőt, adott esetben még anyagi áldoza-
tot is vállalva, segítették és segítik kis városunk boldogulását. Al-
mádi Patrióta Barátainak hívom őket. Eddig 8 személyről tudok, 
akik már bizonyítottak, de remélem, hogy vannak/lesznek többen 
is. Közülük egyet megnevezek, vele egyetértésben. Csomai Géza fel-
hatalmazott, hogy nyilvánosságra hozzam: ha lesz komoly helyi la-
kos jelentkező, aki belevágna a mangalicatenyésztésbe, az indulás-
hoz ingyen ad neki két kocát és egy kant. Kedves Olvasó! Ha éppen 
Ön az, akit Gézával keresünk, vagy ismer jobb sorsra érdemes kal-
lódó társunkat, akinek jól jönne egy ilyen lehetőség, kérem, hívjon 
fel (88/431-908), hogy mihamarabb megszülethessen a 2. Kiemelt 
Helyi Vállalkozás. Az 1. sorszámot ugyanis fenntartjuk az ivóvizes 
vállalkozásunknak, ami 1995-ben kezdődött el, és néhány év múl-
va fejeződhet be. 

Dr. Kerényi László nyugalmazott polgármester 

Az első kizárólag Almádiról szóló 
kiadvány

1900-ban jelent meg az első 
kizárólag Almádit bemutató is-
mertetés, amely az Almádi Für-
dő Rt kiadásban, a veszprémi 
Krausz A. és fia nyomdájában 
látott napvilágot. Edvi Illés Sán-
dor volt a kiadvány szerzője,aki 
egyébként almádi nyaralótulaj-
donos volt,villájának pontos he-
lye nem ismert, csak az onnan 
feltáruló panoráma  ismerteté-
se sejteti hogy az Öreg oldalá-
ban lehetett.

Az Új Almádi Újság kö-
vetkező számaiban folyatá-
sokban mutatjuk be a kiad-
vány első és második kiadását. 
Mindkét kiadás kitér a Kneipp 
és Rikli kúra alkalmazásának 
részleteire,amelynek révén Al-
mádi gyógyüdülőhelyi rangra 
emelkedett.

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. október 25-ig a Pannónia Könyvtár-
ban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2016. november 11-én, pén-
teken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglal-
kozásán tartjuk. 
A 6. forduló helyes megfejtése: 

1. A kérdéses épületet az 1890-es években épült. A Kompolthy 
család építette. A képen látható formáját átépítés után nyer-
te el, az átépítő Dr. Aczél József volt.

2. A felvétel 1916-ban készült. 
3. Az épület teljes homlokzata, tetőzete belső tere teljesen 

megváltoztatva látható a mai Kompolthy úton. 
Kérdésünkre helyes megfejtés nem érkezett. 

Kovács István elnök
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Most a szeptemberi híreinkkel találkozhatnak. „Le-
csengett” a nyár a maga szépségeivel, ám mi abban bízunk, hogy 
az ősz folyamán is lesznek új vendégeink, akik megszeretik Bala-
tonalmádit; s visszatérnek a régiek, akiket már régebben sikerült 
Almádi híveihez egy táborba vonzanunk. Hisszük, hogy városunk 
alkalmas erre a feladatra. 

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

Jobb szezont reméltünk
szezonzáró beszélgetés Keszey János polgármesterrel

Bár a hivatalos szezonzáró mérlegek még sehol sem készültek 
el, mégis érdemes a településvezetők eddigi tapasztalatait mérleg-
re tenni, hiszen a következő nyár sikere éppen az esztendő csende-
sebb hónapjaiban terveződik.
- Polgármester úr, hosszú évek átlagában 
sokan a 2015-ös szezont tekintik a 
legjobbnak. Osztja ezt a nézetet?
- Igen, az idei számok tükrében úgy 
látom, a tavalyi kiugróan jó szezon volt. 
Hozzá kell tennem, hogy a sikerhez az 
időjárás is nagyban hozzájárult. Hosszú 
időn keresztül volt kánikula, idén 
pedig váltogatták egymást a strandidős 
és esős, borús napok, sokszor éppen a 
forgalmasabbnak remélt hétvégék.
- Tényszerűen lehet-e már mérleget vonni?
- Nem, hiszen az első félév (június végéig) az, amely tényadatokat 
szolgáltat számunkra. Elsősorban az idegenforgalmi adó alapján lehet 
számokról beszélni. Érdekességként elmondom: 2016 első félévében 
többen szálltak meg Almádiban, mint tavaly. Hasonló pontossággal 
lehet a strandok bevételei alapján is mérnünk. Városunkban négy 
strand (Budatava, Almádi központi strandja, a Wesselényi, illetve 
Káptalanfüred két, csaknem szomszédos strandja) üzemelt. Ezeknek 
az üzemeltetését a Városgondnokság vette át, eddigi tapasztalataink 
szerint eredményesen. Nagy beruházásokat nem hajtottunk végre, 
inkább kisebb, korrekciós munkálatok voltak a kényelem, a tisztaság, 
s a környezetvédelem terén. Felújítottuk viszont a Wesselényi strand 
épületében négy apartmanunkat. A Kék hullám zászló is bizonyítja, 
hogy minőségi körülményekkel vártuk vendégeinket. Sajnos, 

mintegy 15%-os árbevétel-kiesést kell elkönyvelnünk 2015-höz 
képest. Nominális értékben ez mintegy 22 millió forint elmaradást 
jelent úgy, hogy az augusztus végi kánikula is beleszámít. 
- A hagyományos rendezvények milyen mértékben gyarapították a bü-
dzsét?
- Nehéz erre válaszolni, hiszen Almádi csaknem minden nagyrendez-
vénye ingyenes, így csak szubjektív becsléseink lehetnek. Még a ke-
vésbé ideális időjárású napokon is teltházasak voltak a programok, 
rendezvények. Ezek mindegyike áttételesen gyarapította a város be-
vételeit. Kiemelendő augusztus 20-i napunk, melyen itt voltak a test-
vértelepülések (Nyitragerencsér, Eggenfelden) delegációi is, tőlük 
színvonalas műsorokat is kaptunk ajándékba. Felkeresett bennünket 
egy lengyel település is azzal a szándékkal, hogy testvérvárosi kapcso-
latot létesítenének velünk. Ennek előkészületi lépései rövidesen meg 
is történnek. Almádi bekapcsolódott a Klassz a parton rendezvényso-
rozatba. Úgy vélem, ez is lendített valamit látogatottságunkon.
- Folytatódott-e a vendégkör átstrukturálódása? 
-Jelentős változást nem tapasztaltunk, igaz, erre vonatkozóan nem 
készíttettünk statisztikát. Azt azonban jól látjuk, hogy a hazai 
vendégkör továbbra is domináns, s azt is, hogy a szlovák turisták 
száma is emelkedett.
- Mi lehet Almádi esetében az a „plusz”, amiért idejönnek a vendégek?
- A természeti adottságok mellett rá kell mutatnunk a közbiztonság-
ra. Szerencsére a lakosság és a vendégek nyugalmát jelentősen zavaró 
esemény nem történt. 
- Volt viszont más, ami vendéget és lakót egyaránt zavart…
- Ez az, amire a beszélgetés elején is utaltam: az időjárás. Sokkal több, 
s intenzívebb vihar, felhőszakadás volt, mint korábban. A lezúduló víz 
sok kellemetlenséget okozott, ám ehhez Almádi földrajzi adottságai is 
hozzájárultak.

Zatkalik

A képviselő testületi üléséről
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Szabó János 

r. ezredes 2016. július 5-én öregségi nyugállományba vonult. Az új 
rendőrkapitány, Dr. Linczmayer László r. alezredes kinevezéséhez, Dr. 
Töreki Sándor, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány az önkormány-
zat támogatását kérte, melyhez a Képviselő-testület egyhangúan hoz-
zájárult. Dr. Linczmayer László, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály vezetője volt. A szolgálati viszonya alatt kiemelkedő 
munkája, életpályája elismeréseként 8 alkalommal kapott különbö-
ző szintű jutalmat, elismerést, 9 alkalommal soron kívül lépett maga-
sabb rendfokozatba. 2015-ben megválasztották a főtiszti állományból 
katonai ülnöknek a Győri Törvényszék Katonai Tanácsához. 

Jóváhagyta a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 
2016. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyből kide-
rül, hogy az önkormányzat módosított költségvetési előirányzata 3,5 
milliárd forint. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete jónak 
mondható, így az év első félévében sem voltak likviditási gondok. 
A beruházási, felújítási feladatokkal járó kiadások jelentős hányada 
az év második felében realizálódik. Az első félévi kiadások teljesítése 
a testületi döntések szellemében, az intézmények és önkormányzati 
feladatok részére biztosított előirányzatokon belül, többségében azok 
időarányos felhasználásával történt. A költségvetés biztonságos telje-
sülése érdekében további visszafogott, takarékos és hatékony költség-
gazdálkodást és eredményes bevétel beszedést kell végezni mind az in-
tézményeknek, mind a hivatalnak.

A Képviselő-testület módosította a helyi kitüntetésekről és díjakról 
szóló rendeletét. A módosítással lehetővé vált, hogy a díszpolgári cím 
az adott év március 15-i megemlékezésen kívül, valamennyi nemzeti 
ünnepünk alkalmából átadható legyen.

Benyújtották a közalapítványok a 2015. évi tevékenységükről szó-
ló beszámolójukat a Képviselő-testület számára.  Az „Almádiért” Köz-
alapítvány gondoskodott az Új Almádi Újság szerkesztéséről, kiadá-
sáról, közreműködött a városi kulturális, irodalmi, zenei és képzőmű-
vészeti programok szervezésében, saját rendezvényeként bonyolította 
a hagyományosan megrendezésre kerülő Péter-Pál Napi Vigadalmat. 
Emellett a tavalyi évben megnyílt a Balaton Játékpont, mely számos 
programmal kedveskedett kicsiknek és nagyoknak a tanév során és 
nyár folyamán úgy a Játékpontban, mint a Wesselényi strandon ani-
mációs foglalkozásokkal. A városi civil szervezetek tevékenységét is 
nagymértékben támogatta az alapítvány. 

Az „Együtt Egymásért” Nyílt Közalapítvány az elmúlt évben saját 
forrásait felhasználva, nagyrészt önkormányzati támogatásból valósí-
totta meg a városban élő szociálisan rászoruló családok és magánsze-
mélyek támogatását. A téli fűtéstámogatásra kiírt felhívásra adatlap 
benyújtásával lehetett pályázni, melyen keresztül 44 fő, illetőleg csa-
lád támogatása valósult meg. Tavalyi évben is átvehették az Balatonal-
mádiban élő 70. életévüket betöltött lakosok karácsonyi ajándékutal-
ványukat. A jogosultak 70 %-a élt a lehetősséggel, 1023 fő. A köz-
alapítvány a karácsonyi ünnepek közötti időszakban 35 gyermeknek 
biztosított meleg ételt.

A Közbiztonsági Közalapítvány az alapító okiratában meghatáro-
zottak alapján működött 2015-ben is.

Az önkormányzat vis maior támogatás jogcímen pályázatot nyújt 
be a Belügyminisztériumhoz, melyet a nyári heves zivatarok, felhő-
szakadások és jégeső okozta közterületi, közúti károk tettek indokolt-
tá. A pályázat benyújtásának előfeltétele volt, hogy helyszíni vizsgá-
lat keretében a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megerősítse a vis maior esemény 
tényét és megállapítsa, hogy a helyreállítás indokolt és szükségszerű. 

Önerős útépítés valósulhat meg a közeljövőben a Bihari János utca 
és Dob utca Erkel Ferenc utca felőli szakaszán. A beruházás meg-
valósításában érintett lakosok legalább 2/3-a már kinyilvánította az 
együttműködési szándékát, melyhez a Képviselő-testület hozzájárult. 

A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet 2016. október 8-án 
Veszprémben rendezi meg országos bajtársi találkozóját az 1956-
os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójának szellemében, 
amelyhez támogatást kért az önkormányzattól. A Képviselő-testület 
50 ezer forint támogatás odaítéléséről határozott.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a DRV Zrt. ivóvíz ellátására 2017-
2031. közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervét. Emel-
lett döntött arról is, hogy kéri a DRV Zrt-t, hogy a Petőfi Sándor 
utca közműhálózat fejlesztését vegye fel a terv első ütemébe, továbbá 
a szolgáltató 2016. december 31-ig részletesebb és indoklással ellátott 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtson be az önkormányzat számára. 

Döntött továbbá a Képviselő-testület a Wesselényi strandon lévő 
fagylaltozó bérleti ügyében, a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen 
lévő betontermék-gyártó üzemre vonatkozó bérleti jog átruházásával 
kapcsolatosan, valamint megválasztotta az október 2-i népszavazás-
hoz szükséges szavazat számláló bizottságok póttagjait.

Keszey János polgármester

Birtokba vehették…
Már az augusztus végi, szeptember eleji beköltözés során öröm-

mel tapasztalhatták a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium diákjai, nevelői, hogy sikeresen és színvonalasan befejeződtek 
a vizesblokk-felújítási, padlóburkolat-felújítási, valamint a teakonyha 
kialakítási munkái. Ez utóbbiból szintenként egy-egy közös áll a diá-
kok rendelkezésére. 

Örülhetnek a sportok kedvelői is: a földszinti pingpongterem ún. 
„sportpadló” burkolatot kapott, mely nemcsak esztétikus, de bizton-
ságos is.
A beruházás értéke bruttó 14.952.348,- Ft volt.

Modern, kulturált teakonyha a gimnazistáknak

Tájékoztatás összevont 
közegészségügyi szemléről

2016. augusztus 10-én - a Balatonalmádi Család- és Gyermekjólé-
ti Központ és Szociális Szolgálat kezdeményezésére - összevont egyez-
tetés zajlott az életvitelszerűen közterületen tartózkodó személyekkel 
kapcsolatosan, több szervezet bevonásával. 

Az egyeztetést Balatonalmádiban a korábbi hónapokban, a lakosok 
és szakemberek által is tapasztalt, egyes közterületen tartózkodó 
személyek fertőző betegségének gyanúja tette indokolttá. A konzultáció 
fő célja az volt, hogy az érintettek helyzetének megnyugtató és 
humánus rendezése érdekében feltárjuk a szolgáltatók és a hatóságok 
közötti együttműködés további lehetőségeit, és nem utolsósorban az 
utcán tartózkodó személyeket - amennyiben ezt elfogadják- az őket 
segítő szolgáltatásokhoz juttassuk. A szemlén részt vett a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályának közegészségügyi-járványügyi szakügyintézője, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat mozgó orvosi szolgálata, a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság, valamint a Balatonalmádiban hajléktalan ellátást 
és utcai szociális munkát végző Magyar Vöröskereszt munkatársai, 
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai és a 
közterület felügyelet.

A megjelent szervek tapasztalatai egységet mutatnak abban, hogy 
az egészségügyet is érintő szociális problémák gyakran járnak együtt, 
a szervezetek közötti szoros együttműködés azonban nem elegendő, 
az érintettek együttműködése és önkéntessége is szükséges ahhoz, 
hogy helyzetük rendeződhessen. Az egészségügyi vizsgálatokra köte-
lezéssel kapcsolatban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
úgy rendelkezik, hogy az a személy, akinek vizsgálatát az orvos fertő-
ző betegség gyanúja miatt rendeli el, köteles mintát szolgáltatni. A 
18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján pedig a hajléktalan személyek 

Tájékoztató
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a közigazgatás érdekben hu-
zamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő munkája, eredmé-
nyes szakmai tevékenysége elismeréséül Kovács Piroska Rózsa 
aljegyzőnek a KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL  arany fokozata 
kitüntetést adományozta. 
A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője a ki-
tüntetést a Belügyminisztérium augusztus 20-a tiszteletére ren-
dezett ünnepségén vette át.
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Most a szeptemberi híreinkkel találkozhatnak. „Le-
csengett” a nyár a maga szépségeivel, ám mi abban bízunk, hogy 
az ősz folyamán is lesznek új vendégeink, akik megszeretik Bala-
tonalmádit; s visszatérnek a régiek, akiket már régebben sikerült 
Almádi híveihez egy táborba vonzanunk. Hisszük, hogy városunk 
alkalmas erre a feladatra. 

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

Jobb szezont reméltünk
szezonzáró beszélgetés Keszey János polgármesterrel

Bár a hivatalos szezonzáró mérlegek még sehol sem készültek 
el, mégis érdemes a településvezetők eddigi tapasztalatait mérleg-
re tenni, hiszen a következő nyár sikere éppen az esztendő csende-
sebb hónapjaiban terveződik.
- Polgármester úr, hosszú évek átlagában 
sokan a 2015-ös szezont tekintik a 
legjobbnak. Osztja ezt a nézetet?
- Igen, az idei számok tükrében úgy 
látom, a tavalyi kiugróan jó szezon volt. 
Hozzá kell tennem, hogy a sikerhez az 
időjárás is nagyban hozzájárult. Hosszú 
időn keresztül volt kánikula, idén 
pedig váltogatták egymást a strandidős 
és esős, borús napok, sokszor éppen a 
forgalmasabbnak remélt hétvégék.
- Tényszerűen lehet-e már mérleget vonni?
- Nem, hiszen az első félév (június végéig) az, amely tényadatokat 
szolgáltat számunkra. Elsősorban az idegenforgalmi adó alapján lehet 
számokról beszélni. Érdekességként elmondom: 2016 első félévében 
többen szálltak meg Almádiban, mint tavaly. Hasonló pontossággal 
lehet a strandok bevételei alapján is mérnünk. Városunkban négy 
strand (Budatava, Almádi központi strandja, a Wesselényi, illetve 
Káptalanfüred két, csaknem szomszédos strandja) üzemelt. Ezeknek 
az üzemeltetését a Városgondnokság vette át, eddigi tapasztalataink 
szerint eredményesen. Nagy beruházásokat nem hajtottunk végre, 
inkább kisebb, korrekciós munkálatok voltak a kényelem, a tisztaság, 
s a környezetvédelem terén. Felújítottuk viszont a Wesselényi strand 
épületében négy apartmanunkat. A Kék hullám zászló is bizonyítja, 
hogy minőségi körülményekkel vártuk vendégeinket. Sajnos, 

mintegy 15%-os árbevétel-kiesést kell elkönyvelnünk 2015-höz 
képest. Nominális értékben ez mintegy 22 millió forint elmaradást 
jelent úgy, hogy az augusztus végi kánikula is beleszámít. 
- A hagyományos rendezvények milyen mértékben gyarapították a bü-
dzsét?
- Nehéz erre válaszolni, hiszen Almádi csaknem minden nagyrendez-
vénye ingyenes, így csak szubjektív becsléseink lehetnek. Még a ke-
vésbé ideális időjárású napokon is teltházasak voltak a programok, 
rendezvények. Ezek mindegyike áttételesen gyarapította a város be-
vételeit. Kiemelendő augusztus 20-i napunk, melyen itt voltak a test-
vértelepülések (Nyitragerencsér, Eggenfelden) delegációi is, tőlük 
színvonalas műsorokat is kaptunk ajándékba. Felkeresett bennünket 
egy lengyel település is azzal a szándékkal, hogy testvérvárosi kapcso-
latot létesítenének velünk. Ennek előkészületi lépései rövidesen meg 
is történnek. Almádi bekapcsolódott a Klassz a parton rendezvényso-
rozatba. Úgy vélem, ez is lendített valamit látogatottságunkon.
- Folytatódott-e a vendégkör átstrukturálódása? 
-Jelentős változást nem tapasztaltunk, igaz, erre vonatkozóan nem 
készíttettünk statisztikát. Azt azonban jól látjuk, hogy a hazai 
vendégkör továbbra is domináns, s azt is, hogy a szlovák turisták 
száma is emelkedett.
- Mi lehet Almádi esetében az a „plusz”, amiért idejönnek a vendégek?
- A természeti adottságok mellett rá kell mutatnunk a közbiztonság-
ra. Szerencsére a lakosság és a vendégek nyugalmát jelentősen zavaró 
esemény nem történt. 
- Volt viszont más, ami vendéget és lakót egyaránt zavart…
- Ez az, amire a beszélgetés elején is utaltam: az időjárás. Sokkal több, 
s intenzívebb vihar, felhőszakadás volt, mint korábban. A lezúduló víz 
sok kellemetlenséget okozott, ám ehhez Almádi földrajzi adottságai is 
hozzájárultak.

Zatkalik

A képviselő testületi üléséről
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Szabó János 

r. ezredes 2016. július 5-én öregségi nyugállományba vonult. Az új 
rendőrkapitány, Dr. Linczmayer László r. alezredes kinevezéséhez, Dr. 
Töreki Sándor, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány az önkormány-
zat támogatását kérte, melyhez a Képviselő-testület egyhangúan hoz-
zájárult. Dr. Linczmayer László, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály vezetője volt. A szolgálati viszonya alatt kiemelkedő 
munkája, életpályája elismeréseként 8 alkalommal kapott különbö-
ző szintű jutalmat, elismerést, 9 alkalommal soron kívül lépett maga-
sabb rendfokozatba. 2015-ben megválasztották a főtiszti állományból 
katonai ülnöknek a Győri Törvényszék Katonai Tanácsához. 

Jóváhagyta a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 
2016. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyből kide-
rül, hogy az önkormányzat módosított költségvetési előirányzata 3,5 
milliárd forint. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete jónak 
mondható, így az év első félévében sem voltak likviditási gondok. 
A beruházási, felújítási feladatokkal járó kiadások jelentős hányada 
az év második felében realizálódik. Az első félévi kiadások teljesítése 
a testületi döntések szellemében, az intézmények és önkormányzati 
feladatok részére biztosított előirányzatokon belül, többségében azok 
időarányos felhasználásával történt. A költségvetés biztonságos telje-
sülése érdekében további visszafogott, takarékos és hatékony költség-
gazdálkodást és eredményes bevétel beszedést kell végezni mind az in-
tézményeknek, mind a hivatalnak.

A Képviselő-testület módosította a helyi kitüntetésekről és díjakról 
szóló rendeletét. A módosítással lehetővé vált, hogy a díszpolgári cím 
az adott év március 15-i megemlékezésen kívül, valamennyi nemzeti 
ünnepünk alkalmából átadható legyen.

Benyújtották a közalapítványok a 2015. évi tevékenységükről szó-
ló beszámolójukat a Képviselő-testület számára.  Az „Almádiért” Köz-
alapítvány gondoskodott az Új Almádi Újság szerkesztéséről, kiadá-
sáról, közreműködött a városi kulturális, irodalmi, zenei és képzőmű-
vészeti programok szervezésében, saját rendezvényeként bonyolította 
a hagyományosan megrendezésre kerülő Péter-Pál Napi Vigadalmat. 
Emellett a tavalyi évben megnyílt a Balaton Játékpont, mely számos 
programmal kedveskedett kicsiknek és nagyoknak a tanév során és 
nyár folyamán úgy a Játékpontban, mint a Wesselényi strandon ani-
mációs foglalkozásokkal. A városi civil szervezetek tevékenységét is 
nagymértékben támogatta az alapítvány. 

Az „Együtt Egymásért” Nyílt Közalapítvány az elmúlt évben saját 
forrásait felhasználva, nagyrészt önkormányzati támogatásból valósí-
totta meg a városban élő szociálisan rászoruló családok és magánsze-
mélyek támogatását. A téli fűtéstámogatásra kiírt felhívásra adatlap 
benyújtásával lehetett pályázni, melyen keresztül 44 fő, illetőleg csa-
lád támogatása valósult meg. Tavalyi évben is átvehették az Balatonal-
mádiban élő 70. életévüket betöltött lakosok karácsonyi ajándékutal-
ványukat. A jogosultak 70 %-a élt a lehetősséggel, 1023 fő. A köz-
alapítvány a karácsonyi ünnepek közötti időszakban 35 gyermeknek 
biztosított meleg ételt.

A Közbiztonsági Közalapítvány az alapító okiratában meghatáro-
zottak alapján működött 2015-ben is.

Az önkormányzat vis maior támogatás jogcímen pályázatot nyújt 
be a Belügyminisztériumhoz, melyet a nyári heves zivatarok, felhő-
szakadások és jégeső okozta közterületi, közúti károk tettek indokolt-
tá. A pályázat benyújtásának előfeltétele volt, hogy helyszíni vizsgá-
lat keretében a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megerősítse a vis maior esemény 
tényét és megállapítsa, hogy a helyreállítás indokolt és szükségszerű. 

Önerős útépítés valósulhat meg a közeljövőben a Bihari János utca 
és Dob utca Erkel Ferenc utca felőli szakaszán. A beruházás meg-
valósításában érintett lakosok legalább 2/3-a már kinyilvánította az 
együttműködési szándékát, melyhez a Képviselő-testület hozzájárult. 
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Veszprémben rendezi meg országos bajtársi találkozóját az 1956-
os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójának szellemében, 
amelyhez támogatást kért az önkormányzattól. A Képviselő-testület 
50 ezer forint támogatás odaítéléséről határozott.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a DRV Zrt. ivóvíz ellátására 2017-
2031. közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervét. Emel-
lett döntött arról is, hogy kéri a DRV Zrt-t, hogy a Petőfi Sándor 
utca közműhálózat fejlesztését vegye fel a terv első ütemébe, továbbá 
a szolgáltató 2016. december 31-ig részletesebb és indoklással ellátott 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtson be az önkormányzat számára. 

Döntött továbbá a Képviselő-testület a Wesselényi strandon lévő 
fagylaltozó bérleti ügyében, a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen 
lévő betontermék-gyártó üzemre vonatkozó bérleti jog átruházásával 
kapcsolatosan, valamint megválasztotta az október 2-i népszavazás-
hoz szükséges szavazat számláló bizottságok póttagjait.

Keszey János polgármester
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Már az augusztus végi, szeptember eleji beköltözés során öröm-

mel tapasztalhatták a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium diákjai, nevelői, hogy sikeresen és színvonalasan befejeződtek 
a vizesblokk-felújítási, padlóburkolat-felújítási, valamint a teakonyha 
kialakítási munkái. Ez utóbbiból szintenként egy-egy közös áll a diá-
kok rendelkezésére. 

Örülhetnek a sportok kedvelői is: a földszinti pingpongterem ún. 
„sportpadló” burkolatot kapott, mely nemcsak esztétikus, de bizton-
ságos is.
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2016. augusztus 10-én - a Balatonalmádi Család- és Gyermekjólé-
ti Központ és Szociális Szolgálat kezdeményezésére - összevont egyez-
tetés zajlott az életvitelszerűen közterületen tartózkodó személyekkel 
kapcsolatosan, több szervezet bevonásával. 

Az egyeztetést Balatonalmádiban a korábbi hónapokban, a lakosok 
és szakemberek által is tapasztalt, egyes közterületen tartózkodó 
személyek fertőző betegségének gyanúja tette indokolttá. A konzultáció 
fő célja az volt, hogy az érintettek helyzetének megnyugtató és 
humánus rendezése érdekében feltárjuk a szolgáltatók és a hatóságok 
közötti együttműködés további lehetőségeit, és nem utolsósorban az 
utcán tartózkodó személyeket - amennyiben ezt elfogadják- az őket 
segítő szolgáltatásokhoz juttassuk. A szemlén részt vett a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályának közegészségügyi-járványügyi szakügyintézője, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat mozgó orvosi szolgálata, a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság, valamint a Balatonalmádiban hajléktalan ellátást 
és utcai szociális munkát végző Magyar Vöröskereszt munkatársai, 
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai és a 
közterület felügyelet.

A megjelent szervek tapasztalatai egységet mutatnak abban, hogy 
az egészségügyet is érintő szociális problémák gyakran járnak együtt, 
a szervezetek közötti szoros együttműködés azonban nem elegendő, 
az érintettek együttműködése és önkéntessége is szükséges ahhoz, 
hogy helyzetük rendeződhessen. Az egészségügyi vizsgálatokra köte-
lezéssel kapcsolatban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
úgy rendelkezik, hogy az a személy, akinek vizsgálatát az orvos fertő-
ző betegség gyanúja miatt rendeli el, köteles mintát szolgáltatni. A 
18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján pedig a hajléktalan személyek 

Tájékoztató
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a közigazgatás érdekben hu-
zamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő munkája, eredmé-
nyes szakmai tevékenysége elismeréséül Kovács Piroska Rózsa 
aljegyzőnek a KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL  arany fokozata 
kitüntetést adományozta. 
A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője a ki-
tüntetést a Belügyminisztérium augusztus 20-a tiszteletére ren-
dezett ünnepségén vette át.
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2016. szeptemberÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Városháza híreiVárosháza hírei
tekintetében évente egy alkalommal kötelező a tüdőszűrő vizsgálat.

Az egyeztetés napján, a közterületen tartózkodó hajléktalanok szá-
mára ismételten felajánlották a szakemberek a lakhatást biztosító, 
vagy rehabilitációs intézményekben történő elhelyezés lehetőségét, az 
orvosi ellátás igénybevételét, bár valamennyi érintett személy egész-
ségügyi vizsgálata, kontrollja fél éven belül már megtörtént.

A hajlék nélküliek orvosi vizsgálatára minden szerdán 9.00-11.00 
óráig a Családsegítő szolgálatnál működő mozgó-orvosi ügyeleten is 
lehetőség van, a Baross Gábor utca 32. szám alatt.

Összességében ki kell emelni azt, hogy Balatonalmádiban a hajlék-
talanok számára biztosított ellátások sokrétűek. Azok számára, akik 
vállalják a segítő programokban való részvételt, az egészségügyi ellátá-
son túl, munkalehetőség és támogatott lakhatás biztosításában is köz-
reműködnek a szakemberek.

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat

KÖZLEMÉNY 
az országos népszavazásról
Tisztelt Választópolgár! 

A köztársasági elnök 2016. október 2. napjára országos népsza-
vazást tűzött ki az alábbi kérdésben: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár (a 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és a magyar-
országi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választó-
polgárok) több mint fele érvényesen szavazott.

Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó 
választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos 
választ adott.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a sza-
vazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda érte-
sítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételé-
ről 2016. augusztus 15-ig. (A választópolgár - ha valamilyen okból 
nem kapta meg az értesítőt, az megsemmisült vagy elveszett - a he-
lyi választási irodától új értesítőt igényelhet. A helyi választási iro-
da értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2016. au-
gusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. ) 

Szavazni 2016. október 2-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 
óráig lehet az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben. A 19 órakor 
sorban álló választópolgárok még szavazhatnak (19 óra után már 
nem lehet beállni a sorba).

A szavazás helye Magyarországon:
A választópolgár az Értesítőn feltüntetett szavazókörben sza-

vazhat. (A 8 balatonalmádi szavazókörhöz tartozó utcajegyzék - a 
legutóbb lebonyolított választáshoz képest  –  Balatonalmádiban 
nem változott.)

Szavazás átjelentkezéssel: 
Ha a választópolgár Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő te-

lepülésen tartózkodik a választás napján, ott  átjelentkezéssel sza-
vazhat.

•	  Átjelentkezési kérelmet személyesen a lakóhely vagy a 
bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási 
irodában lehet benyújtani legkésőbb 2016. szeptember 30-
án (pénteken) 16.00 óráig. A kérelmezőt a helyi választási 
iroda vezetője felveszi az érintett település erre kijelölt 
szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti 
szavazókör névjegyzékéből. Az átjelentkező választópolgár 
kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova 
átjelentkezett. A  választópolgár 2016. szeptember 30-án 
16.00 óráig módosíthatja vagy vonhatja vissza az átjelentkezési 
kérelmét.

•	 Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerinti 
helyi választási irodába  nyújtható be úgy, hogy az szeptember 
30-ig a helyi választási irodához megérkezzen. Átjelentkezési 
kérelem nyomtatvány letölthető a Nemzeti Választási Iroda 
hivatalos, www.valasztas.hu honlapjáról. A kérelemnek a 
választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a 
településnek a megjelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol 
a választópolgár szavazni kíván. 

•	 Mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon 
keresztül, on-line történő benyújtására is. Ez esetben az 
informatikai rendszer automatikusan továbbítja a kérelmet az 
illetékes választási irodához. 

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazó-
kör a 4.sz. (Pannónia Kulturális Központ Felső szint) 

Szavazás külföldön
Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár  a szava-

zás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy 
főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme 
szerinti jegyzőnél kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe tör-
ténő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig.  A 
kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője felveszi a választó-
polgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye 
szerinti szavazók névjegyzékéből. A szavazás napján a választópolgár 
kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát, ameny-
nyiben a fenti határidőig nem vonja vissza kérelmét. 

A kérelem benyújtható:  a lakóhely szerinti illetékes helyi választá-
si irodában személyesen vagy  levélben úgy, hogy az legkésőbb 2016. 
szeptember 24-én 16.00 óráig a választási irodába megérkezzen,és 
mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon keresztül 
történő benyújtására is. Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi vá-
lasztási irodában, vagy letölthető a hivatalos honlapról. (Ugyanitt 
lehet tájékozódni arról, hogy külföldön hol és mikor lehet szavaz-
ni.) A kérelemnek a választópolgár neve, születési helye, anyja neve, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak külkép-
viseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg 
lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem a lak-
címükre, hanem más értesítési címre kérik megküldeni az értesítést 
a kérelem elbírálásáról. 

Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki moz-

gásában egészségi állapota (illetve fogyatékossága) miatt, vagy fog-
va tartása miatt akadályozott, mozgóurnát igényelhet. 

A mozgóurnát írásban lehet kérni (illetve írásba foglalt meghatal-
mazással rendelkező meghatalmazott útján is benyújtható):
•	 a szavazást megelőzően - 2016. szeptember 30-án, pénteken, 

16.00 óráig - a lakcím szerinti helyi választási irodától, 

•	 a szavazás napján, 2016. október 2-án, vasárnap,  15.00 órá-
ig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Ha a mozgásában egészségi állapota miatt akadályozott válasz-
tópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy 
ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózko-
dik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először 
át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelent-
kezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság 
két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa meg-
adott címen. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyomá-
nyos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól  2016. 
október 2-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási 
kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható. A 
szavazás  napján választási gyűlés nem tartható, valamint politikai 
reklámot nem lehet közzétenni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot 
elhelyezni csak a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően lehet. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2016. november 1-jén 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

A szavazásról: 
Szavazni Magyarország területén:  2016. október 2-án 6.00 

órától 19.00 óráig lehet.

Szavazni kizárólag személyesen: 
- a választópolgár lakóhelye szerinti, az Értesítőben feltüntetett 
szavazókörben, vagy
- egészségi állapota, fogyatékossága miatti mozgóurna igénylése 
estén a szavazatszámláló bizottság által biztosított mozgóurnával, 
vagy  
- átjelentkezés esetén az adott település kijelölt  szavazókörében 
lehet.  

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-
lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szerepel. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, és 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. (Érvényes, lakcímet is tartalmazó 
(régi típusú) személyazonosító igazolvány, személyazonosító 
igazolvány, magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány, magyar 
útlevél, magyar kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímkártya, 
vagy személyi azonosítót igazoló hatósági bizonyítvány,  
vagy személyazonosító jelről szóló igazolás.) Fontos, hogy az egyes 
okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es 
nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár a szavazókörben megkapja a lebélyegzett szava-
zólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon az „Igen” vagy a 
„Nem” melletti körbe írt, két egymást metsző, tollal írt vonallal (pl. 
X vagy +) lehet. A szavazást követően a szavazólap a borítékba rak-
ható, majd azt a szavazóurnába kell helyezni.

A választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) működő Helyi Választási Iroda, illetőleg a Választási Infor-
mációs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
dr. Hoffmann Gyöngyi  HVI vezető (I.em.23.szoba) 
telefon: 88/542-410
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.hely (I.em.36.szoba) 
telefon: 88/542-414

- általános választási tudnivalók, 
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése, 

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I.em.29. szoba) 
telefon: 88/542-447

- általános választási tudnivalók, 
- jogorvoslat 

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (I.em.30. szoba) 
telefon: 88/542-440 

- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés, 
- mozgóurna igénylés, 
- lakcímnyilvántartás. 
A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu hon-

lapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján:  
www.balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvasha-
tók.

Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

Kovács Piroska Rózsa, HVI vez.hely.

Szavazókörök Balatonalmádiban

Sorszám Szavazóhelyiség Cím
Balatonalmádi

01. Magyar - Angol Gimnázium Rákóczi u. 39.

02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. u. 30.

03. Pannónia Kulturális Központ- Alsó szint* Városház tér 4.

04. Pannónia Kulturális Központ – Felső szint* Városház tér 4.

05. Mogyoró úti óvoda * Mogyoró u. 1.

06. Vörösberényi kultúrház Gábor Á.u. 6.

07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics u.1.

08. Zeneiskola Bajcsy-Zs. u. 60.

A *-gal jelölt szavazókörök akadálymentesen megközelíthetők
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•	  Átjelentkezési kérelmet személyesen a lakóhely vagy a 
bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási 
irodában lehet benyújtani legkésőbb 2016. szeptember 30-
án (pénteken) 16.00 óráig. A kérelmezőt a helyi választási 
iroda vezetője felveszi az érintett település erre kijelölt 
szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti 
szavazókör névjegyzékéből. Az átjelentkező választópolgár 
kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova 
átjelentkezett. A  választópolgár 2016. szeptember 30-án 
16.00 óráig módosíthatja vagy vonhatja vissza az átjelentkezési 
kérelmét.

•	 Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerinti 
helyi választási irodába  nyújtható be úgy, hogy az szeptember 
30-ig a helyi választási irodához megérkezzen. Átjelentkezési 
kérelem nyomtatvány letölthető a Nemzeti Választási Iroda 
hivatalos, www.valasztas.hu honlapjáról. A kérelemnek a 
választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a 
településnek a megjelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol 
a választópolgár szavazni kíván. 

•	 Mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon 
keresztül, on-line történő benyújtására is. Ez esetben az 
informatikai rendszer automatikusan továbbítja a kérelmet az 
illetékes választási irodához. 

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazó-
kör a 4.sz. (Pannónia Kulturális Központ Felső szint) 

Szavazás külföldön
Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár  a szava-

zás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy 
főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme 
szerinti jegyzőnél kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe tör-
ténő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig.  A 
kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője felveszi a választó-
polgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye 
szerinti szavazók névjegyzékéből. A szavazás napján a választópolgár 
kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát, ameny-
nyiben a fenti határidőig nem vonja vissza kérelmét. 

A kérelem benyújtható:  a lakóhely szerinti illetékes helyi választá-
si irodában személyesen vagy  levélben úgy, hogy az legkésőbb 2016. 
szeptember 24-én 16.00 óráig a választási irodába megérkezzen,és 
mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon keresztül 
történő benyújtására is. Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi vá-
lasztási irodában, vagy letölthető a hivatalos honlapról. (Ugyanitt 
lehet tájékozódni arról, hogy külföldön hol és mikor lehet szavaz-
ni.) A kérelemnek a választópolgár neve, születési helye, anyja neve, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak külkép-
viseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg 
lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem a lak-
címükre, hanem más értesítési címre kérik megküldeni az értesítést 
a kérelem elbírálásáról. 

Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki moz-

gásában egészségi állapota (illetve fogyatékossága) miatt, vagy fog-
va tartása miatt akadályozott, mozgóurnát igényelhet. 

A mozgóurnát írásban lehet kérni (illetve írásba foglalt meghatal-
mazással rendelkező meghatalmazott útján is benyújtható):
•	 a szavazást megelőzően - 2016. szeptember 30-án, pénteken, 

16.00 óráig - a lakcím szerinti helyi választási irodától, 

•	 a szavazás napján, 2016. október 2-án, vasárnap,  15.00 órá-
ig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Ha a mozgásában egészségi állapota miatt akadályozott válasz-
tópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy 
ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózko-
dik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először 
át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelent-
kezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság 
két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa meg-
adott címen. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyomá-
nyos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól  2016. 
október 2-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási 
kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható. A 
szavazás  napján választási gyűlés nem tartható, valamint politikai 
reklámot nem lehet közzétenni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot 
elhelyezni csak a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően lehet. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2016. november 1-jén 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

A szavazásról: 
Szavazni Magyarország területén:  2016. október 2-án 6.00 

órától 19.00 óráig lehet.

Szavazni kizárólag személyesen: 
- a választópolgár lakóhelye szerinti, az Értesítőben feltüntetett 
szavazókörben, vagy
- egészségi állapota, fogyatékossága miatti mozgóurna igénylése 
estén a szavazatszámláló bizottság által biztosított mozgóurnával, 
vagy  
- átjelentkezés esetén az adott település kijelölt  szavazókörében 
lehet.  

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-
lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szerepel. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, és 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. (Érvényes, lakcímet is tartalmazó 
(régi típusú) személyazonosító igazolvány, személyazonosító 
igazolvány, magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány, magyar 
útlevél, magyar kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímkártya, 
vagy személyi azonosítót igazoló hatósági bizonyítvány,  
vagy személyazonosító jelről szóló igazolás.) Fontos, hogy az egyes 
okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es 
nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár a szavazókörben megkapja a lebélyegzett szava-
zólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon az „Igen” vagy a 
„Nem” melletti körbe írt, két egymást metsző, tollal írt vonallal (pl. 
X vagy +) lehet. A szavazást követően a szavazólap a borítékba rak-
ható, majd azt a szavazóurnába kell helyezni.

A választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) működő Helyi Választási Iroda, illetőleg a Választási Infor-
mációs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
dr. Hoffmann Gyöngyi  HVI vezető (I.em.23.szoba) 
telefon: 88/542-410
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.hely (I.em.36.szoba) 
telefon: 88/542-414

- általános választási tudnivalók, 
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése, 

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I.em.29. szoba) 
telefon: 88/542-447

- általános választási tudnivalók, 
- jogorvoslat 

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (I.em.30. szoba) 
telefon: 88/542-440 

- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés, 
- mozgóurna igénylés, 
- lakcímnyilvántartás. 
A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu hon-

lapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján:  
www.balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvasha-
tók.

Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

Kovács Piroska Rózsa, HVI vez.hely.

Szavazókörök Balatonalmádiban

Sorszám Szavazóhelyiség Cím
Balatonalmádi

01. Magyar - Angol Gimnázium Rákóczi u. 39.

02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. u. 30.

03. Pannónia Kulturális Központ- Alsó szint* Városház tér 4.

04. Pannónia Kulturális Központ – Felső szint* Városház tér 4.

05. Mogyoró úti óvoda * Mogyoró u. 1.

06. Vörösberényi kultúrház Gábor Á.u. 6.

07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics u.1.

08. Zeneiskola Bajcsy-Zs. u. 60.

A *-gal jelölt szavazókörök akadálymentesen megközelíthetők
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Krónika 2016. szeptember Krónika
Vrabel Anna beszéde az augusztus 
20-i ünnepségen
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt egyházi elöljárók, tisztelt Balatonal-
mádiak, ünneplő gyülekezet, kedves barátaim!

Nagy megtiszteltetés számomra, és úgyszintén a velem érkezett 
kíséretem számára, hogy Önökkel ünnepelhetünk ma, amikor szer-
te a nagyvilágban élő magyarok Szent Istvánra és az ő hagyatékára 
emlékeznek.

Az ünnepeknek mindig 
mondanivalójuk, üzenetük 
van a hallgatók, az ünneplők 
felé.

E mai ünnepünkre is jel-
lemző az egyértelmű és ha-
tározott üzenet, amely nem 
más, mint egy nagy király 
üzenete, aki államot alkotott, 
biztosítva ezzel nemzete, népe 
megmaradását.

Tulajdonképpen mi is azért 
gyűltünk itt ma össze, hogy 
méltón emlékezzünk Szent  
Istvánra és hajtsunk fejet az  
államalapító nagysága és élet-
műve előtt.

Röviden megpróbálnám fel-
idézni életének jelentős pillanatait. 
969-ben született Esztergomban. Születésekor a Vajk nevet kap-
ta. Apja Géza magyar fejedelem, édesanyja erdélyi Zombor Gyu-
la – Sarolt nevű lánya volt. Az ifjú István keresztény szellemű ne-
veltetésben és tanításban részesült, amiről a prágai püspök Adalbert 
gondoskodott és ő is keresztelte meg. István 996-ban vette felesé-
gül II.Henrik bajor herceg lányát, a későbbi német császár testvér-
ét Gizellát. Házasságukból több gyermek született, de sajnos csak 
egy fiuk Imre herceg érte meg a felnőtt kort, aki ifjú korában szin-
tén elhalálozott. 

István koronázásáról több forrásból van ismeretünk-valószínű, 
hogy 1000 karácsonyán, egy más forrás szerint 1001 január 1-én, 
vagy augusztus 24-én történt Esztergomban. István, 38 évi uralko-
dás után 1038.aug.15-én halt meg. Holttestét a székesfehérvári ba-
zilikában helyezték örök nyugalomra, melyet még életében ő emel-
tetett.

Külpolitikájára egész uralkodása idején a Kárpát-medence egysé-
gének megteremtése volt a jellemző. Külpolitikájával alapvetően a 
békére törekedett. Belpolitikájában a műveltség, a tudás, az emberi 
összefogás, az egység volt a meghatározó.

Ennek ékes bizonyítéka többek között a fiának írt „intelmei“ is, 
melyet 10 pontban foglalt össze és amely hiánytalanul ránk maradt.

Hangsúlyozottan ki kell emelni és talán legnagyobb és legjelentő-
sebb érdemének kell elfogadni azt a tényt, hogy uralkodói, államve-
zetői nagyságát nem hadjáratai és győztes csatái tették maradandó-
vá, hanem szervező, irányító és a mai modern szóhasználattal élve, 
racionális intézkedései, menedzseri képességei tették a kor kiemel-
kedő uralkodójává.  Mik is voltak ezek? Egyszerűen szólva: bizton-
ságot, békét, nyugalmat igyekezett teremteni az ország minden la-
kosának – tekintet nélkül nemzetiségére, nyelvére, gazdasági hely-
zetére. Az igazság és a rend híve volt mindig, és ezt betartotta sa-
ját maga is, de betartatta minden rendű és rangú alattvalójával is.

Milyen jó lenne ma is 21-ik század utcaemberének egy ilyen ve-
zető a Kárpát – medence országaiban. Meg természetesen máshol 
is. Filozófiája volt az egymás iránti bizalom, az egység, az összefo-
gás, amelyet ma is oly sokszor hangoztatunk, visszont annál kevés-
bé gyakorolunk a mindennapi életünkben. Ezért most és itt állít-
suk példaként magunk elé e Nagy Király gyakorlatát, de intelme-
it is mementóként, hogy a 21-ik század emberének van még mit ta-
nulni, van még mit ellérni a középkor lángelméitől. És kissé több 
akarattal nem is lenne oly nehéz ezt ellérni, megtanulni tőlük. Nem 
kellene hozzá más csak egy kicsit több emberség, tapintat, közvet-
lenség és következetesség tekintet nélkül nemzeti és nemzetiségi 
hovatartozásra, anyanyelvére, politikai meggyőződésre, gazdasági 
helyzetre, nemre, bőrszínre és természetesen vallási meggyőződésre, 
magyarán szólva az emberi tisztesség alapvető szabályaira.

Ha Szent István erényeit méltatjuk, akkor szinte kötelezően meg 
kell említeni a nagy uralkodó egyik fő erényét a „türelmet“. Ismer-
jük be, napjainkban bizony ennek az emberi tulajdonságnak a hiá-
nyát szenvedjük. Pedig milyen sokszor beszélünk róla, sőt még ösz-
szekapcsoljuk olyan fogalmakkal mint a megértés, együttérzés, irga-
lom, de a valós élet már szinte nem is érzékeli, nem is tudja  e fo-
galmak jelentését. Példa erre a sok családon belüli viszály, a sok szét-
hullott házasság, a sok bűnözés és így sorolhatnám. Hatványozot-
tan érvényes ez a politikánkra, említsem a honi vagy a határon túli 
politikát.

István királyt 1083-ban szentté avatták. Kiérdemelte, hiszen nem 
csupán állam, de a „keresztény magyar állam“ megteremtője és a 
kereszténység terjesztője. Talán éppen ezért – enyhén szólva – nem 
mindenki értett vele egyet. Ő viszont talán szó szerint értelmezve 
tűzzel – vassal terjesztette az új, keresztény hitet. Templomokat, ko-
lostorokat építtetett. Erős akaratú férfi volt, sokszor még az életét is 
kockáztatta célkitűzései megvalósításáért. Példaként említeném az 
egyik intelmét:

Uralkodjál szeléden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nél-
kül. A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek.

És itt szeretnék még egyszer hangsúlyt adni Szent István intelme-
inek. Nevezetesen azt, hogy értelmezzük újra-modernül, a kornak 
megfelelően – Szent Istvánt, azaz, tanuljuk meg újra a párbeszédet, 
az empátiát, a tisztességet, természetesen építve Szen István király 
alkotásának fundamentumára, a sziklára, amely még ma is megin-
gathatatlanul áll a helyén.

Hogy István király szerette és féltette népét, talán életének utol-
só pillanataiban bizonyította  leginkább. Mivel nem volt közvet-
len, vérszerinti utóda akire rábízhatta volna nemzetét, ezért a leg-
méltóbb kezekre bízta: Jézus szülőanyjának, Mariának – a Nagyasz-
szonynak, a mennyek királynőjének a Nagyboldogasszonynak oltal-
mára bízta nemzetét.

Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves barátaim – nem minden 
nemzetnek adatott meg ez a kivételes kegyelem, éppen ezért, mi 
magyar keresztények, éljünk is egymástól elszakítva az ország vagy 
világ bármely pontján, törekedjünk tisztességgel, becsülettel, alázat-
tal erősíteni nemzetünket.

Kedves barátaim, nehéz időket élünk, ezért úgy gondolom egy-
re időszerűbb a kérés „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk 
ma“. Igen, ma az új kenyér ünnepét is üljük. Legyen ennek az ün-
nepnek bármily politikai aláfestése, nekünk keresztény embereknek 
a kenyér fogalma nem puszta eledel, de a hit, a vallás, a család, az 
otthon, a családi béke szimbóluma. Adjunk érte hálát a Teremtő-
nek, a kétkezi munkásnak, és mindazoknak, akik által az asztalunk-
ra kerül.

Vrabel Anna, Nyitragerencsér polgármestere 

Nyitragerencsér polgármestere

Városgondnokság hírei
Kié a közterület?

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2010-ben hozott ren-
deletet a helyi közterületek rendjéről, melynek területi hatá-
lya Balatonalmádi közterületeire, közútjaira és közhasználatú 
zöldterületeire terjed ki. E rendelet egy fontos részletét szeret-
nénk most közzétenni, s felhívni rá az almádi ingatlantulajdo-
nosok figyelmét: 
Ingatlanok és közterületek tisztán tartása

15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, illetve 
gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomta-
lanítása, síkosság-mentesítése, hó eltakarítása) az ingatlan tulaj-
donosának és használójának egyetemleges kötelessége. 

(7) Fenti bekezdésekben foglalt kötelezettségek magukban 
foglalják:
•	síkosság mentesítést (kizárólag környezetkímélő anyagok 

felhasználásával);
•	szennyeződés, hulladék, lehullott falevél, termés összegyűj-

tését, eltávolítását;
•	az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz sza-

bad lefolyását akadályozó hulladék eltávolítását;
•	hó eltakarítását.

Közhasználatú zöldterületek fenntartása és használata
…
16. § (1) A város közigazgatási területén lévő zöldterüle-

tek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvédel-
mi munkálatokat a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni.

(2) A város közhasználatú zöldterületeinek kezeléséről, gon-
dozásáról, az ott lévő fák, cserjék és egyéb növényzet, valamint 
a zöldterületekhez tartozó felszerelési tárgyak (padok, játék és 
tornaszerek, szemétgyűjtő edény, tájékoztató táblák) állagának 
megóvásáról és felújításáról az önkormányzat gondoskodik.

18.§ Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk ha-
tárvonalától az úttest széléig-, de legfeljebb 5 méterig - a 2.§ 
(3) bekezdésében meghatározott területek gondozását (kaszá-
lás, gyomtalanítás, tisztítás) elvégezni.

Ingyen kivágjuk
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy de-
koratív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás céljából, 
november hónapban.

Balatonalmádi Városgondnokság 
Tel: 88/542-561

forrás: Internet

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – a 8220 Balatonalmádi, Baross G. 
út 60/a szám alatti ingatlanon lévő, 28,5 m2 alapterületű üzlet-
helyiség és a 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 5-7. szám alatti 
társasházban lévő 75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadá-
sára nyílt egyfordulós pályázatokat írt ki.

A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös tele-
fonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. Az üzlethelyiségekre vonat-
kozó részletes pályázati feltételek átvehetők 2016. szeptember 09-
től a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfej-
lesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Tájékoztatás nyilvános telefonállomások 
megszüntetéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Invitel Zrt. Balatonalmádi 
közigazgatási területén a nem gazdaságos üzemeltetésű nyilvános te-
lefonállomások megszüntetéséről döntött a társaság által mért for-
galmi adatok és kapcsolódó szolgáltatói költségek alapján.

Egyeztetést követően az alábbi nyilvános telefonállomások mű-
ködnek továbbra is: 
•	 Ady E. út  2.
•	 Lóczy Lajos tér 3.
•	 Rákóczi Ferenc u. 1.
•	 Petőfi Sándor út  19.
Az Invitel Zrt a fent megjelölt 

nyilvános telefonállomások üze-
meltetésével eleget tesz az Eht. 
törvény 117. § b) pontjában 
meghatározott szolgáltatási kö-
telezettség teljesítésének. A töb-
bi nyilvános telefonállomás a tá-
jékoztatás szerint augusztus 22. 
napjától leszerelésre kerül.

Dr. Pethő László 
szervezési osztályvezető forrás: Internet

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Fotó: DZS

Fotó: DZS

Az új kenyér megszegése az augusztus 20-i ünnepségen
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Krónika 2016. szeptember Krónika
Vrabel Anna beszéde az augusztus 
20-i ünnepségen
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt egyházi elöljárók, tisztelt Balatonal-
mádiak, ünneplő gyülekezet, kedves barátaim!

Nagy megtiszteltetés számomra, és úgyszintén a velem érkezett 
kíséretem számára, hogy Önökkel ünnepelhetünk ma, amikor szer-
te a nagyvilágban élő magyarok Szent Istvánra és az ő hagyatékára 
emlékeznek.

Az ünnepeknek mindig 
mondanivalójuk, üzenetük 
van a hallgatók, az ünneplők 
felé.

E mai ünnepünkre is jel-
lemző az egyértelmű és ha-
tározott üzenet, amely nem 
más, mint egy nagy király 
üzenete, aki államot alkotott, 
biztosítva ezzel nemzete, népe 
megmaradását.

Tulajdonképpen mi is azért 
gyűltünk itt ma össze, hogy 
méltón emlékezzünk Szent  
Istvánra és hajtsunk fejet az  
államalapító nagysága és élet-
műve előtt.

Röviden megpróbálnám fel-
idézni életének jelentős pillanatait. 
969-ben született Esztergomban. Születésekor a Vajk nevet kap-
ta. Apja Géza magyar fejedelem, édesanyja erdélyi Zombor Gyu-
la – Sarolt nevű lánya volt. Az ifjú István keresztény szellemű ne-
veltetésben és tanításban részesült, amiről a prágai püspök Adalbert 
gondoskodott és ő is keresztelte meg. István 996-ban vette felesé-
gül II.Henrik bajor herceg lányát, a későbbi német császár testvér-
ét Gizellát. Házasságukból több gyermek született, de sajnos csak 
egy fiuk Imre herceg érte meg a felnőtt kort, aki ifjú korában szin-
tén elhalálozott. 

István koronázásáról több forrásból van ismeretünk-valószínű, 
hogy 1000 karácsonyán, egy más forrás szerint 1001 január 1-én, 
vagy augusztus 24-én történt Esztergomban. István, 38 évi uralko-
dás után 1038.aug.15-én halt meg. Holttestét a székesfehérvári ba-
zilikában helyezték örök nyugalomra, melyet még életében ő emel-
tetett.

Külpolitikájára egész uralkodása idején a Kárpát-medence egysé-
gének megteremtése volt a jellemző. Külpolitikájával alapvetően a 
békére törekedett. Belpolitikájában a műveltség, a tudás, az emberi 
összefogás, az egység volt a meghatározó.

Ennek ékes bizonyítéka többek között a fiának írt „intelmei“ is, 
melyet 10 pontban foglalt össze és amely hiánytalanul ránk maradt.

Hangsúlyozottan ki kell emelni és talán legnagyobb és legjelentő-
sebb érdemének kell elfogadni azt a tényt, hogy uralkodói, államve-
zetői nagyságát nem hadjáratai és győztes csatái tették maradandó-
vá, hanem szervező, irányító és a mai modern szóhasználattal élve, 
racionális intézkedései, menedzseri képességei tették a kor kiemel-
kedő uralkodójává.  Mik is voltak ezek? Egyszerűen szólva: bizton-
ságot, békét, nyugalmat igyekezett teremteni az ország minden la-
kosának – tekintet nélkül nemzetiségére, nyelvére, gazdasági hely-
zetére. Az igazság és a rend híve volt mindig, és ezt betartotta sa-
ját maga is, de betartatta minden rendű és rangú alattvalójával is.

Milyen jó lenne ma is 21-ik század utcaemberének egy ilyen ve-
zető a Kárpát – medence országaiban. Meg természetesen máshol 
is. Filozófiája volt az egymás iránti bizalom, az egység, az összefo-
gás, amelyet ma is oly sokszor hangoztatunk, visszont annál kevés-
bé gyakorolunk a mindennapi életünkben. Ezért most és itt állít-
suk példaként magunk elé e Nagy Király gyakorlatát, de intelme-
it is mementóként, hogy a 21-ik század emberének van még mit ta-
nulni, van még mit ellérni a középkor lángelméitől. És kissé több 
akarattal nem is lenne oly nehéz ezt ellérni, megtanulni tőlük. Nem 
kellene hozzá más csak egy kicsit több emberség, tapintat, közvet-
lenség és következetesség tekintet nélkül nemzeti és nemzetiségi 
hovatartozásra, anyanyelvére, politikai meggyőződésre, gazdasági 
helyzetre, nemre, bőrszínre és természetesen vallási meggyőződésre, 
magyarán szólva az emberi tisztesség alapvető szabályaira.

Ha Szent István erényeit méltatjuk, akkor szinte kötelezően meg 
kell említeni a nagy uralkodó egyik fő erényét a „türelmet“. Ismer-
jük be, napjainkban bizony ennek az emberi tulajdonságnak a hiá-
nyát szenvedjük. Pedig milyen sokszor beszélünk róla, sőt még ösz-
szekapcsoljuk olyan fogalmakkal mint a megértés, együttérzés, irga-
lom, de a valós élet már szinte nem is érzékeli, nem is tudja  e fo-
galmak jelentését. Példa erre a sok családon belüli viszály, a sok szét-
hullott házasság, a sok bűnözés és így sorolhatnám. Hatványozot-
tan érvényes ez a politikánkra, említsem a honi vagy a határon túli 
politikát.

István királyt 1083-ban szentté avatták. Kiérdemelte, hiszen nem 
csupán állam, de a „keresztény magyar állam“ megteremtője és a 
kereszténység terjesztője. Talán éppen ezért – enyhén szólva – nem 
mindenki értett vele egyet. Ő viszont talán szó szerint értelmezve 
tűzzel – vassal terjesztette az új, keresztény hitet. Templomokat, ko-
lostorokat építtetett. Erős akaratú férfi volt, sokszor még az életét is 
kockáztatta célkitűzései megvalósításáért. Példaként említeném az 
egyik intelmét:

Uralkodjál szeléden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nél-
kül. A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek.

És itt szeretnék még egyszer hangsúlyt adni Szent István intelme-
inek. Nevezetesen azt, hogy értelmezzük újra-modernül, a kornak 
megfelelően – Szent Istvánt, azaz, tanuljuk meg újra a párbeszédet, 
az empátiát, a tisztességet, természetesen építve Szen István király 
alkotásának fundamentumára, a sziklára, amely még ma is megin-
gathatatlanul áll a helyén.

Hogy István király szerette és féltette népét, talán életének utol-
só pillanataiban bizonyította  leginkább. Mivel nem volt közvet-
len, vérszerinti utóda akire rábízhatta volna nemzetét, ezért a leg-
méltóbb kezekre bízta: Jézus szülőanyjának, Mariának – a Nagyasz-
szonynak, a mennyek királynőjének a Nagyboldogasszonynak oltal-
mára bízta nemzetét.

Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves barátaim – nem minden 
nemzetnek adatott meg ez a kivételes kegyelem, éppen ezért, mi 
magyar keresztények, éljünk is egymástól elszakítva az ország vagy 
világ bármely pontján, törekedjünk tisztességgel, becsülettel, alázat-
tal erősíteni nemzetünket.

Kedves barátaim, nehéz időket élünk, ezért úgy gondolom egy-
re időszerűbb a kérés „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk 
ma“. Igen, ma az új kenyér ünnepét is üljük. Legyen ennek az ün-
nepnek bármily politikai aláfestése, nekünk keresztény embereknek 
a kenyér fogalma nem puszta eledel, de a hit, a vallás, a család, az 
otthon, a családi béke szimbóluma. Adjunk érte hálát a Teremtő-
nek, a kétkezi munkásnak, és mindazoknak, akik által az asztalunk-
ra kerül.

Vrabel Anna, Nyitragerencsér polgármestere 

Nyitragerencsér polgármestere

Városgondnokság hírei
Kié a közterület?

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2010-ben hozott ren-
deletet a helyi közterületek rendjéről, melynek területi hatá-
lya Balatonalmádi közterületeire, közútjaira és közhasználatú 
zöldterületeire terjed ki. E rendelet egy fontos részletét szeret-
nénk most közzétenni, s felhívni rá az almádi ingatlantulajdo-
nosok figyelmét: 
Ingatlanok és közterületek tisztán tartása

15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, illetve 
gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomta-
lanítása, síkosság-mentesítése, hó eltakarítása) az ingatlan tulaj-
donosának és használójának egyetemleges kötelessége. 

(7) Fenti bekezdésekben foglalt kötelezettségek magukban 
foglalják:
•	síkosság mentesítést (kizárólag környezetkímélő anyagok 

felhasználásával);
•	szennyeződés, hulladék, lehullott falevél, termés összegyűj-

tését, eltávolítását;
•	az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz sza-

bad lefolyását akadályozó hulladék eltávolítását;
•	hó eltakarítását.

Közhasználatú zöldterületek fenntartása és használata
…
16. § (1) A város közigazgatási területén lévő zöldterüle-

tek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvédel-
mi munkálatokat a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni.

(2) A város közhasználatú zöldterületeinek kezeléséről, gon-
dozásáról, az ott lévő fák, cserjék és egyéb növényzet, valamint 
a zöldterületekhez tartozó felszerelési tárgyak (padok, játék és 
tornaszerek, szemétgyűjtő edény, tájékoztató táblák) állagának 
megóvásáról és felújításáról az önkormányzat gondoskodik.

18.§ Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk ha-
tárvonalától az úttest széléig-, de legfeljebb 5 méterig - a 2.§ 
(3) bekezdésében meghatározott területek gondozását (kaszá-
lás, gyomtalanítás, tisztítás) elvégezni.

Ingyen kivágjuk
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy de-
koratív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás céljából, 
november hónapban.

Balatonalmádi Városgondnokság 
Tel: 88/542-561

forrás: Internet

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – a 8220 Balatonalmádi, Baross G. 
út 60/a szám alatti ingatlanon lévő, 28,5 m2 alapterületű üzlet-
helyiség és a 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 5-7. szám alatti 
társasházban lévő 75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadá-
sára nyílt egyfordulós pályázatokat írt ki.

A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös tele-
fonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. Az üzlethelyiségekre vonat-
kozó részletes pályázati feltételek átvehetők 2016. szeptember 09-
től a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfej-
lesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Tájékoztatás nyilvános telefonállomások 
megszüntetéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Invitel Zrt. Balatonalmádi 
közigazgatási területén a nem gazdaságos üzemeltetésű nyilvános te-
lefonállomások megszüntetéséről döntött a társaság által mért for-
galmi adatok és kapcsolódó szolgáltatói költségek alapján.

Egyeztetést követően az alábbi nyilvános telefonállomások mű-
ködnek továbbra is: 
•	 Ady E. út  2.
•	 Lóczy Lajos tér 3.
•	 Rákóczi Ferenc u. 1.
•	 Petőfi Sándor út  19.
Az Invitel Zrt a fent megjelölt 

nyilvános telefonállomások üze-
meltetésével eleget tesz az Eht. 
törvény 117. § b) pontjában 
meghatározott szolgáltatási kö-
telezettség teljesítésének. A töb-
bi nyilvános telefonállomás a tá-
jékoztatás szerint augusztus 22. 
napjától leszerelésre kerül.

Dr. Pethő László 
szervezési osztályvezető forrás: Internet

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Fotó: DZS

Fotó: DZS

Az új kenyér megszegése az augusztus 20-i ünnepségen
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Tanévkezdés a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskolában

Szeptember 1-vel a Györgyi Dénes Általános Iskolában is becsen-
gettek, ahol 14 tanulócsoportban összesen 339 diák kezdte meg a 
2016-2017-es tanévet. Az évnyitón az első osztályosokat Ács Attila 
az iskola igazgatója, majd az alsó tagozatos gyermekkórus „Suliváró” 
című énekkel köszöntötte. 

Az újdonsült első osztályosok közül Kovács Molli, Negro Veroni-
ka és Rasovszky Rézi mondott verset, a vendégek, szülők és gyerekek 
nagy tetszése közepette. Ezt követően az 52 elsős apró ajándékot ve-
hetett át, és mindenki ingére, blúzára felkerült az iskola címerét áb-
rázoló jelvény. 

Az iskola igazgatója minden köznevelésben érintettnek eredmé-
nyes, sikeres, legalább a tavalyihoz hasonló tanévet kívánt.

Sikeresen szerepeltek a vörösberényi 
diákok az úszás diákolimpia országos 
döntőjébenn

A nyári szünetben került meg-
rendezésre az „A” kategóriás úszás 
diákolimpia országos döntője. 

Két diákunk képviselhette is-
kolánkat. Csíki Lilian 8.b osztá-
lyos tanuló 200 méter vegyes úszás-
ban bronzérmet szerzett, 100 méter 
hátúszásban 5. helyezést ért el. 

Orbán Alexandra 7. osztályos ta-
nuló 100 méter hátúszásban 12. 
helyezett lett. 

Gratulálunk kiemelkedő 
eredményükhöz!

Csíki Lilian

Kosaras hírek Vörösberényből
Diákjaink a nyáron sem maradtak kosárlabda nélkül, június vé-

gén és július elején két héten keresztül kosaras táborban vehettek 
részt az érdeklődők a Vörösberényi Általános Iskolában. Délelőt-
tönként labdás ügyességi feladatokkal összekapcsolt koordinációs 
képességfejlesztés és örömteli kosárlabdázás folyt. Akinek még ma-
radt energiája, az Kati néni finom ebédje előtt rollerezhetett, bi-
ciklizhetett, teniszezhetett, tollasozhatott vagy társasjátékot játsz-
hatott. Délutánonként izgalmas programok vártak a táborlakókra: 
számháború a Malomvölgyben, kincskereséssel egybekötött vetél-
kedő, teniszoktatás a fűzfői sportcentrumban, kerékpártúra, kirán-
dulás a kenesei Tátorján tanösvényen a kilátóhoz, agyagozás a helyi 
fazekas műhelyben. Különleges volt, hogy különböző korosztály-
ok képviseltették magukat, valamint középiskolás segítőink is vol-
tak, így könnyedén kialakult egymást támogató, vidám, baráti kö-
zösségünk. Felejthetetlen élményekben volt részünk. Jövőre min-
denkit visszavárunk!

Szeptemberben folytatódnak a kosárlabda edzések: A „Dobd a 
kosárba!” program keretei között továbbra is két csoportban játsz-
hatnak alsós tanulóink, Igazolt FAK-os kosarasaink pedig az idei 
szezonban is megyei és országos bajnokságban indulnak. Munkánk-
ról és eredményeinkről a későbbiekben részletesen beszámolok.

Purgel Henriett

Hírek a gimnáziumból
Egy oktatási intézmény életében a nyári szünet nemcsak a pihe-

nést jelenti. Ebben az időszakban kell elvégezni azokat a kisebb-na-
gyobb karbantartási, felújítási munkálatokat, melyekre tanítási idő-
ben nincs lehetőség.

Az elmúlt nyáron megújult a gimnáziumi épületrész. A 
nyílászárócsere, a fűtéskorszerűsítés jelentős előrelépést jelentett.  
Az idei nyáron sem maradtak el a munkálatok. Belső felújításra ke-
rült sor, több tanterem festése megtörtént. A tavaszi tűzkár okozta 
károkat sikerült helyreállítani, a tetőszerkezet ismételten megújult. 
A nyári esőzések szintén okoztak újabb megoldandó feladatokat az 
intézményben, de a tanév kezdetére ezeket is orvosolni lehetett.

A kollégiumi épületrészen is szükség van egy nagyobb beruhá-
zásra, mely pályázati keretből valósulhat meg. Bízom benne, hogy 
az önkormányzat által benyújtott energetikai pályázat lehetővé te-
szi a közeljövőben a nyílászárócserét, fűtéskorszerűsítést a kollégi-
um épületében is.

Jelentős belső beruházás történt az önkormányzat jóvoltából a 
kollégiumban. A szintek melegítőkonyhával bővültek, mely régi hi-
ányt pótol. Így kollégista diákjaink kulturált körülmények között 
étkezhetnek. Tovább folytatódott a vizesblokkok felújítása, a ping-
pong szoba új sportburkolatot kapott.

Köszönet mindezekért Balatonalmádi Város Önkormányzatának, 
a Városgondnokságnak, és nem utolsó sorban munkatársaimnak, 
akik felügyelték a munkálatokat. 

A nyár a végzős diákok számára a pihenésen túl a várakozás idő-
szaka is. Kiváló érettségi eredmények birtokában várták a felsőok-
tatási felvételi eredményeket. Idén is a várakozásoknak megfelelően 
diákjaink kiváló egyetemekre, főiskolákra nyertek felvételt. Tovább-
tanulnak diákjaink a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Semmelwe-
is Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen,a Budapesti 
Gazdasági Egyetem, a Pannon Egyetemen, a Pécsi Tudományegye-
tem, a Szegedi Tudományegyetemen. 

Jó eséllyel indulnak diákjaink külföldi egyetemeken is. 13 volt di-
ákunk kezdi meg tanulmányait angol és német nyelvterület felső-
oktatási intézményéiben:

Az évnyitón az elsősök közül három kislány szavalt verset

Arizona State University (USA), University of Aberdeen (Skó-
cia), Radboud University (Hollandia), Donau-Universität Krems 
(Ausztria), Vienna University of Economics and Business (Auszt-
ria), IMC University of Applied Sciences Krems (Ausztria), 
Erhvervsakademiet Lillebælt - University of Applied Sciences (Dá-
nia), Nijmegen - Radboud University (Hollandia) University of 
Glasgow (Skócia)

A 2016-2017-es tanévben is tovább haladunk a megkezdett úton. 
Törekszünk arra, hogy idén is minél több tanulónk érjen el sikere-
ket. És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy él-
ményeket is adjon. A hagyományos rendezvényeink új élményekkel 
gazdagíthatják, és fontos építőkockai egy valódi közösség kialakítá-
sának, formálásának. Nagy értékünk a családias légkör, a valódi kö-
zösség. Őrizzük ezen értékeinket!

Dudásné Pirik Mariann intézményvezető

Bauxitkutató Természetjáró SE • Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 

Felvilágosítás: Telefon: Dankó Friderika 20/480-5518, Zabó Bea 20/419-9261
            E-mail:   bxtse.almádi@gmail.com

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

BAUXITKUTATÓ 30, 25, 20, 10
2016. szeptember 17. szombat

BAUXITKUTATÓ 30 km
Minősítési pontérték: MTSz 69, MSTSz C kat. 32/4,5.
Indítás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 6:30 - 9 óráig.  
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas 
– Malom-völgy – Király-kút – Dellő (karám kapu) – Felsőörs, Civilház 
– Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-szikla – 
Malom-völgy - Pannónia 
Emelkedő: 1057 m. Menetidő: max. 8 óra. 

BAUXITKUTATÓ 25 km
Minősítési pontérték: MTSz 58, MSTSz D kat. 27/4.
Indítás: Balatonalmádi PKKK – Zóna étterem, 6:30 - 9 óráig. 
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – 
Malom-völgy – Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) 
- Remete-völgy – Ember-szikla – Malom-völgy - Pannónia 
Emelkedő: 877 m. Menetidő: max. 7 óra.

BAUXITKUTATÓ 20 km
Minősítési pontérték: MTSz 43, MSTSz D kat. 20/3,5. 
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Csere-hegyi kilátó – Somlyó-hegy kilátó – Lovas – 
Malom-völgy- Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) 
– Óvári messzelátó – Pannónia. 
Emelkedő: 681 m. Menetidő: max. 5 óra.

BAUXITKUTATÓ 10 km
Minősítési pontérték: MTSz 26, MSTSz E kat. 12/2,5. 
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Köcsi-tó – Nagy-kő-orr – Csere-hegyi kilátó – Felső-
hegy (csőkilátó) – Óvári messzelátó – Pannónia. 
Emelkedő: 406 m. Menetidő: max. 3 óra.

Cél zárása: 17:30 – Térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.

Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 30 és a 25 km-es táv - 900 Ft/
fő, a 20 és 10 km-es táv 600 Ft/fő. Érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ, DIÁK vagy 
Magyar Turista igazolvány felmutatása esetén engedmény: 100 Ft/fő. 
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére 
indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen 
címen nem igényelhető.

Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt 
kapnak. Egyéb: A 30 és 25 km-es táv résztvevőinek zseblámpa ajánlott. 

Dankó Friderika, elnök

Augusztus 19-én rendezték meg a Budapesti Vigadóban a Muzsika 
Hídja Nemzetközi Versenyt. Két almádi tanuló is indult ezen a na-
gyon színvonalas, komoly bíráló zsűri előtt zajló versenyen. A kínai 
diákok mellett csak Budapestről és a kenesei valamint a devecseri ze-
neiskolából érkeztek versenyzők. A 2. korcsoport volt a legnépesebb, 
itt a 10-12 év közöttiek mérettettek meg. Városunk hírnevét orszá-
gos és nemzetközi szinten öregbítették diákjaink, hiszen Vadas Csaba 
zongorista dicséretben részesült, míg Promber Bálint Norbert (a ké-
pen) tenorkürtös növendék ismét a dobogóra állhatott. Felkészítő ta-
náraik Ormándlaky Péter és Ihász Irén voltak.
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Krónika
Tanévkezdés a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskolában

Szeptember 1-vel a Györgyi Dénes Általános Iskolában is becsen-
gettek, ahol 14 tanulócsoportban összesen 339 diák kezdte meg a 
2016-2017-es tanévet. Az évnyitón az első osztályosokat Ács Attila 
az iskola igazgatója, majd az alsó tagozatos gyermekkórus „Suliváró” 
című énekkel köszöntötte. 

Az újdonsült első osztályosok közül Kovács Molli, Negro Veroni-
ka és Rasovszky Rézi mondott verset, a vendégek, szülők és gyerekek 
nagy tetszése közepette. Ezt követően az 52 elsős apró ajándékot ve-
hetett át, és mindenki ingére, blúzára felkerült az iskola címerét áb-
rázoló jelvény. 

Az iskola igazgatója minden köznevelésben érintettnek eredmé-
nyes, sikeres, legalább a tavalyihoz hasonló tanévet kívánt.

Sikeresen szerepeltek a vörösberényi 
diákok az úszás diákolimpia országos 
döntőjébenn

A nyári szünetben került meg-
rendezésre az „A” kategóriás úszás 
diákolimpia országos döntője. 

Két diákunk képviselhette is-
kolánkat. Csíki Lilian 8.b osztá-
lyos tanuló 200 méter vegyes úszás-
ban bronzérmet szerzett, 100 méter 
hátúszásban 5. helyezést ért el. 

Orbán Alexandra 7. osztályos ta-
nuló 100 méter hátúszásban 12. 
helyezett lett. 

Gratulálunk kiemelkedő 
eredményükhöz!

Csíki Lilian

Kosaras hírek Vörösberényből
Diákjaink a nyáron sem maradtak kosárlabda nélkül, június vé-

gén és július elején két héten keresztül kosaras táborban vehettek 
részt az érdeklődők a Vörösberényi Általános Iskolában. Délelőt-
tönként labdás ügyességi feladatokkal összekapcsolt koordinációs 
képességfejlesztés és örömteli kosárlabdázás folyt. Akinek még ma-
radt energiája, az Kati néni finom ebédje előtt rollerezhetett, bi-
ciklizhetett, teniszezhetett, tollasozhatott vagy társasjátékot játsz-
hatott. Délutánonként izgalmas programok vártak a táborlakókra: 
számháború a Malomvölgyben, kincskereséssel egybekötött vetél-
kedő, teniszoktatás a fűzfői sportcentrumban, kerékpártúra, kirán-
dulás a kenesei Tátorján tanösvényen a kilátóhoz, agyagozás a helyi 
fazekas műhelyben. Különleges volt, hogy különböző korosztály-
ok képviseltették magukat, valamint középiskolás segítőink is vol-
tak, így könnyedén kialakult egymást támogató, vidám, baráti kö-
zösségünk. Felejthetetlen élményekben volt részünk. Jövőre min-
denkit visszavárunk!

Szeptemberben folytatódnak a kosárlabda edzések: A „Dobd a 
kosárba!” program keretei között továbbra is két csoportban játsz-
hatnak alsós tanulóink, Igazolt FAK-os kosarasaink pedig az idei 
szezonban is megyei és országos bajnokságban indulnak. Munkánk-
ról és eredményeinkről a későbbiekben részletesen beszámolok.

Purgel Henriett

Hírek a gimnáziumból
Egy oktatási intézmény életében a nyári szünet nemcsak a pihe-

nést jelenti. Ebben az időszakban kell elvégezni azokat a kisebb-na-
gyobb karbantartási, felújítási munkálatokat, melyekre tanítási idő-
ben nincs lehetőség.

Az elmúlt nyáron megújult a gimnáziumi épületrész. A 
nyílászárócsere, a fűtéskorszerűsítés jelentős előrelépést jelentett.  
Az idei nyáron sem maradtak el a munkálatok. Belső felújításra ke-
rült sor, több tanterem festése megtörtént. A tavaszi tűzkár okozta 
károkat sikerült helyreállítani, a tetőszerkezet ismételten megújult. 
A nyári esőzések szintén okoztak újabb megoldandó feladatokat az 
intézményben, de a tanév kezdetére ezeket is orvosolni lehetett.

A kollégiumi épületrészen is szükség van egy nagyobb beruhá-
zásra, mely pályázati keretből valósulhat meg. Bízom benne, hogy 
az önkormányzat által benyújtott energetikai pályázat lehetővé te-
szi a közeljövőben a nyílászárócserét, fűtéskorszerűsítést a kollégi-
um épületében is.

Jelentős belső beruházás történt az önkormányzat jóvoltából a 
kollégiumban. A szintek melegítőkonyhával bővültek, mely régi hi-
ányt pótol. Így kollégista diákjaink kulturált körülmények között 
étkezhetnek. Tovább folytatódott a vizesblokkok felújítása, a ping-
pong szoba új sportburkolatot kapott.

Köszönet mindezekért Balatonalmádi Város Önkormányzatának, 
a Városgondnokságnak, és nem utolsó sorban munkatársaimnak, 
akik felügyelték a munkálatokat. 

A nyár a végzős diákok számára a pihenésen túl a várakozás idő-
szaka is. Kiváló érettségi eredmények birtokában várták a felsőok-
tatási felvételi eredményeket. Idén is a várakozásoknak megfelelően 
diákjaink kiváló egyetemekre, főiskolákra nyertek felvételt. Tovább-
tanulnak diákjaink a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Semmelwe-
is Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen,a Budapesti 
Gazdasági Egyetem, a Pannon Egyetemen, a Pécsi Tudományegye-
tem, a Szegedi Tudományegyetemen. 

Jó eséllyel indulnak diákjaink külföldi egyetemeken is. 13 volt di-
ákunk kezdi meg tanulmányait angol és német nyelvterület felső-
oktatási intézményéiben:

Az évnyitón az elsősök közül három kislány szavalt verset

Arizona State University (USA), University of Aberdeen (Skó-
cia), Radboud University (Hollandia), Donau-Universität Krems 
(Ausztria), Vienna University of Economics and Business (Auszt-
ria), IMC University of Applied Sciences Krems (Ausztria), 
Erhvervsakademiet Lillebælt - University of Applied Sciences (Dá-
nia), Nijmegen - Radboud University (Hollandia) University of 
Glasgow (Skócia)

A 2016-2017-es tanévben is tovább haladunk a megkezdett úton. 
Törekszünk arra, hogy idén is minél több tanulónk érjen el sikere-
ket. És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy él-
ményeket is adjon. A hagyományos rendezvényeink új élményekkel 
gazdagíthatják, és fontos építőkockai egy valódi közösség kialakítá-
sának, formálásának. Nagy értékünk a családias légkör, a valódi kö-
zösség. Őrizzük ezen értékeinket!

Dudásné Pirik Mariann intézményvezető

Bauxitkutató Természetjáró SE • Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 

Felvilágosítás: Telefon: Dankó Friderika 20/480-5518, Zabó Bea 20/419-9261
            E-mail:   bxtse.almádi@gmail.com

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

BAUXITKUTATÓ 30, 25, 20, 10
2016. szeptember 17. szombat

BAUXITKUTATÓ 30 km
Minősítési pontérték: MTSz 69, MSTSz C kat. 32/4,5.
Indítás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 6:30 - 9 óráig.  
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas 
– Malom-völgy – Király-kút – Dellő (karám kapu) – Felsőörs, Civilház 
– Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-szikla – 
Malom-völgy - Pannónia 
Emelkedő: 1057 m. Menetidő: max. 8 óra. 

BAUXITKUTATÓ 25 km
Minősítési pontérték: MTSz 58, MSTSz D kat. 27/4.
Indítás: Balatonalmádi PKKK – Zóna étterem, 6:30 - 9 óráig. 
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – 
Malom-völgy – Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) 
- Remete-völgy – Ember-szikla – Malom-völgy - Pannónia 
Emelkedő: 877 m. Menetidő: max. 7 óra.

BAUXITKUTATÓ 20 km
Minősítési pontérték: MTSz 43, MSTSz D kat. 20/3,5. 
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Csere-hegyi kilátó – Somlyó-hegy kilátó – Lovas – 
Malom-völgy- Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) 
– Óvári messzelátó – Pannónia. 
Emelkedő: 681 m. Menetidő: max. 5 óra.

BAUXITKUTATÓ 10 km
Minősítési pontérték: MTSz 26, MSTSz E kat. 12/2,5. 
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Köcsi-tó – Nagy-kő-orr – Csere-hegyi kilátó – Felső-
hegy (csőkilátó) – Óvári messzelátó – Pannónia. 
Emelkedő: 406 m. Menetidő: max. 3 óra.

Cél zárása: 17:30 – Térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.

Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 30 és a 25 km-es táv - 900 Ft/
fő, a 20 és 10 km-es táv 600 Ft/fő. Érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ, DIÁK vagy 
Magyar Turista igazolvány felmutatása esetén engedmény: 100 Ft/fő. 
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére 
indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen 
címen nem igényelhető.

Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt 
kapnak. Egyéb: A 30 és 25 km-es táv résztvevőinek zseblámpa ajánlott. 

Dankó Friderika, elnök

Augusztus 19-én rendezték meg a Budapesti Vigadóban a Muzsika 
Hídja Nemzetközi Versenyt. Két almádi tanuló is indult ezen a na-
gyon színvonalas, komoly bíráló zsűri előtt zajló versenyen. A kínai 
diákok mellett csak Budapestről és a kenesei valamint a devecseri ze-
neiskolából érkeztek versenyzők. A 2. korcsoport volt a legnépesebb, 
itt a 10-12 év közöttiek mérettettek meg. Városunk hírnevét orszá-
gos és nemzetközi szinten öregbítették diákjaink, hiszen Vadas Csaba 
zongorista dicséretben részesült, míg Promber Bálint Norbert (a ké-
pen) tenorkürtös növendék ismét a dobogóra állhatott. Felkészítő ta-
náraik Ormándlaky Péter és Ihász Irén voltak.
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Közhírré tétetik!
Szeretettel hívunk 

minden kedves érdeklődőt 
 2016. szeptember 24-én

a vörösberényi Művelődési Házban

20:00 órától tartandó hagyományos

SZÜRETI BÁLBA.

Báli műsor 21:00 órától: 
Kádárné Hegedűs Veronika 

ének előadóművész 

Remek zene, tombola!

Vörösberényi Polgári Olvasókör

Jó estét nyár, jó estét szerelem
Filmek és a hozzájuk kapcsolódó elfeledett könyvek

Az ősz első könyvajánlójához Fejes Endre kisregényének címét köl-
csönöztük. Nem csak azért, mert ezzel búcsúzzunk a nyártól, hanem, 
hogy ismét visszakapcsolódhassunk a Pannónia olvasókör rendezvé-
nyeihez. Mindazoknak, akik még nem hallottak erről a könyvtári 
rendezvényről, néhány szóban összefoglalnám az eddigi történéseket. 

Év elején indítottuk el az olvasókört. A program célja vagy talán 
inkább mottója az alábbi volt: „Könyv és film vagy film és könyv? 
Beszéljük meg!” Olyan könyveket olvastunk el, amelyekből film ké-
szült, majd közösen megnéztük a filmeket és megbeszéltük, kinek 
melyik és miért tetszett - vagy éppen miért nem tetszett. Elsőnek egy 
nagy klasszikust választottunk, természetesen a könyvet is és a filmet 
is megilleti ez a cím: a Büszkeség és balítélet Jane Austen-tól. Regény 
csak egy van, de belőle nagyon sok filmváltozat készült, és tulajdon-
képpen maga az írónő élete is megihlette a rendezőket, ezért az év első 
felét az angol romantika jegyében töltöttük. 

Szándékaink szerint októbertől újra folytatódik az olvasókör prog-
ramja és mindenkit szeretettel várunk. Minden hónapban egy köny-
vet és az abból készült filmet dolgozzuk fel. Hogy mikor vannak a ta-
lálkozások? Általában a hónap második hétfőjén, de érdemes előtte a 
könyvtárban érdeklődni. A pontos időpont az újság programajánló-
jában is megtalálható. 

Ha már ősz és szüret - a szőlő helyett inkább legyen: komló. Meg-
ismerkedünk a serfőzés és egy kisváros rejtelmeivel Hrabal és Jiri 
Menzel segítségével.  A könyv és a film címe ugyanaz: Sörgyári cap-
riccio. 

Folytatásként novemberben már egy kicsit komorabb lesz a téma 
- készülve a télre -, betekintünk egy középkori bencés kolostor életé-
be. Miközben egy gyilkos után folyik a nyomozás, feltárul előttünk 
a középkori szerzetesi, vallási, szellemi, könyves és könyvtári világ is. 
Umberto Eco: A rózsa neve című könyvét olvassuk, és az 1986-ban 
készült filmet nézzük meg, melynek főszereplője Sean Connery. 

A karácsonyi szünet után januárban megismerkedünk a boszor-
kánytudománnyal: avatott vezetőnk John Updike lesz, és a hely ahol 
mindezt megismerjük New England egy tengerparti települése. „… 
mint köztudott, a boszorkány az ördöggel praktikál, lelkét is eladja 
neki. S lelkét az ördögtől csak másik boszorkány – vagy más férfi pe-
relheti vissza.” (Göncz Árpád) 

S erre legalkalmasabb a filmbéli ördög, Jack Nicholson. 
A téltől nem éppen vidám könyvvel és filmmel búcsúzunk: Szabó 

Magda: Ajtó című könyve súlyos morális kérdést feszeget. Hagyjuk-e 
meghalni a szándékkal halni készülőt. 

A tavasz első hónapjában Tibetbe utazunk a „Hét év Tibetben” 
című könyv és film segítségével. II. világháború, egy német katona, a 
Himalája és a Dalai Láma. Utazás egy különleges világba és ismerke-
dés a buddhista szemlélettel. 

Végre megérkezik áprilisban a tavasz, az „Ízek, imák, szerelmek”-
kel. Folytassuk az utazást Tibet után Európában, Indiában, és vé-
gül kicsit pihenjük meg Indonéziában. S mindebben segít Elizabeth 
Gilbert és Julia Roberts.

A nyári szünet előtt egy újabb könyvklasz-
szikus következik, amelyben szerelem és int-
rika, politikai cselszövés és pergő nyelvű szó-
csatározás mind-mind megtalálható. Valamint 
egy jól sikerült filmadaptáció, parádés szerep-
osztással. Ez Shakespeare „Sok hűhó semmi-
ért” című műve. 

Remélem sikerült felkeltenünk az érdeklő-

dést a könyvek és filmek iránt. 
A fenti válogatás mellett számtalan megfilmesített könyvet lehetne 

még felsorolni. S gondolom, mindenkinek van kedvence. 
A kérdés még mindig ugyanaz: „Film vagy könyv?” Sokat lehet 

ezen vitatkozni, melyik a jobb, a könyv vagy a film. Mi a jobb? Ha 
elolvasunk egy történetet, és saját képzeletünk alkotja meg szereplő-
ket - vagy készen kapunk egy világot és keressük benne a magunk ál-
tal megalkotott képeket? (Természetesen ezt csak abban az esetben 
tudjuk megtenni, ha olvastuk a könyvet...) A legtöbb esetben azért 
mondjuk jobbnak a könyvet, mert a rendező által megalkotott világ 
nem egyezik a sajátunkkal. De vannak kivételek, ahol a regény és a 
film különválik, már nem keressük a filmen a könyv világát. Önálló 
életre kel mindkét mű. 

Ezek közé a kivételek közé sorolom Fejes Endre „Jó estét nyár, jó 
estét szerelem” című könyvét és a belőle készült filmet is. Történet a 
hatvanas évek végi magyar valóságból. Egy jelentéktelen külsejű fia-
tal lakatosról szól, akinek különös hobbija van. Havonta egy-két nap 
– míg a fizetése tart -, görög diplomatának adja ki magát, és a margit-
szigeti Nagyszállóban lakik, bárokba jár, szórja a pénzt és udvarol. Az-
tán egyszer szerelmes lesz és borul a világa. Érdemes elolvasni - vagy 
újra olvasni - és megnézni ezt a történetet.

Ha már a hatvanas éveknél járunk, akkor legyen egy könnyed esti 
szórakozás a következő magyar film és könyv: „Én úgy nézek fel a 
művészúrra, mint hangya a katedrálisra” – mondja a filmben Kabók 
Kati Mérey László színésznek. A film és a könyv is egy belső mono-
lóg, melyben Kabók Kati elmeséli „Butaságom történet”-ét. Keleti 
Márton rendezte a filmet, és Gyárfás Miklós a saját könyvéből készí-
tette a forgatókönyvet. Ebben az esetben a fil talán ismertebb, de ér-
demes elolvasni a könyvet is, mert lehet, hogy meglepetéssel szolgál!  

Egy hatalmas ugrással a magyar valóságból ugorjuk át a csehszlo-
vák valóságba. Ki olvasta Hrabal „Véres történetek és legendák” című 
könyvét és benne a „Legenda Káinról” című elbeszélését? Az elbeszé-
lés főszereplője, maga Káin köszön vissza a „Szigorúan ellenőrzött vo-
natok” című Menzel filmben, mint Milos Tapicka forgalmista. A film 
szereplői hétköznapi kisemberek, távol a nagyvilágtól, akikből észre-
vétlenül hősök lehetnek a második világháború forgatagában. 

Ismét egy nagy földrajzi ugrás New Yorkba. Egy történet két világ-
ról: Szejjit az ünnepelt new yorki festő nem hajlandó megválni hí-
res festményétől, a Dzsamilától. A miértre ifjúkora ad választ. 1943 
- s máris kirgiz sztyeppén vagyunk és nézhetjük a „Dzsamila” című 
1994-ben készült filmet vagy olvashatjuk Louis Aragon szerint „a vi-
lág legszebb szerelmes történetét” azaz Csingiz Ajtmatov Dzsamila 
szerelme című könyvét.

S még oldalakon keresztül lehetne sorolni a könyveket melyekből 
filmek készültek. A fenti válogatás csak kedvcsináló. Mindenkit arra 
biztatok, hogy ne csak olvasson, hanem nézzen is! „Film vagy könyv 
– könyv vagy film?”- a helyes válasz mindkettő. 

Dankó Friderika

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. szeptember közepétől október közepéig.

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk!  
E-mail: baujsag@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 vidámság! Tel.: 20 9703 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.
com www.facebook.hu/balatonjatekpont.Helyszín: Balatonalmádi, Város-
ház tér 4. (Pannónia földszintje) Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra; 
szombat 14-18 óra

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Szeptember 24. szombat 19 óra Szüreti bál a Vörösberényi Kultúrház-
ban a Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében Szeptember 24. 
szombat 18 óra Almádi Pódium Október  6. csütörtök 18 óra Városi 
ünnepség az aradi vértanúk emlékére  a Hősi Emlékműnél Október  8. 
szombat 15 óra Tökfesztivál a Nők a Balatonért Almádi Csoportja szer-
vezésében Pannóniában

PANNÓNIA KÖNYVTÁR Tel.: 88/542-514 
Szeptember 15-ig látogatható a Bálint Ágnes emlékkiállítás a könyvtár-
ban. A kiállításhoz kapcsolódó gyerekkönyvtári foglalkozások igényelhe-
tők a 88/542.508 telefonszámon. Szeptember 24. szombat 15 óra – Ér-
tékeink Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága folytatja a települési ér-
tékeket bemutató sorozatát – ez alkalommal a Szabó pékséggel ismerked-
hetnek az érdeklődők. Helyszín: Pannónia olvasóterem 
KÖNYVTÁRI HÉT
Október 4. kedd – Zöld könyvtár: ismerd meg szűkebb hazádat! – Ve-
zetett túrák értékeink mentén. Indulás előzetes egyeztetés alapján. Túra-
vezető: Dankó Friderika 88/542.413 Október 5. szerda – Könyvválasz-
tó: Könyvfaló vetélkedő indítása Október 6. csütörtök – Olvasni-jó nap: 
Találkozás Bosnyák Viktóriával – 3. és 4. osztályos gyerekeknek. Előze-
tes bejelentkezés szükséges: 88/542.514 Október 7. péntek – Könyvtá-
ri legek: a legszebben hímző könyvtáros különleges munkái – kiállítás Cz. 
Tóth Hajnalka munkáiból a könyvtárban Október 7. péntek – Együtt a 
társadalomért!: Miért ciki a diszkrimináció? Rajzverseny általános iskolá-
soknak. Közös rendezvény az Egyenlő Bánásmód hatósággal. Október 8. 
szombat – Mozdulj ki!: Szomszédolás Celldömölkön kicsikkel és nagyok-
kal. A könyvtár ezen a napon zárva tart. Október 10. hétfő 16 óra – Pan-
nónia Olvasókör: Könyv és film vagy film és könyv? Beszéljük meg! A hó-
napok második hétfőjére meghirdetett olvasókör nyitó darabja Hrabal/
Menzel: Sörgyári capriccio-ja. Várunk minden érdeklődőt!

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA 
Balatonalmádi Bajcsy-Zs. u. 60. Tel.: +36 88 542 590 
A Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi ün-
nepsége szeptember 29-én 18 órakor lesz a zeneiskolában. A Zenei Vi-
lágnap alkalmából október 3-án 12 órakor a Vörösberényi Kultúrház-
ban bemutatásra kerülTelemann: Pimpinone  c. vígoperája a Budapesti 
Kamaraopera Nonprofit Kft. előadásában.

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88/438-224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasá-
ga a nyári - őszi hónapokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazod-
va tartja. Érdeklődni telefonon, a 88/438-224 számon, Szenthe László-
nál lehet. 

CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
Info: 70/455 4100 Szeptember 24. szombat Játszani jó! Cimbora tobor-
zó játékos délután a gyerek könyvtárban. Október 6. csütörtök Bosnyák 
Viktória: Tündérboszorkány regénybemutató

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 Pan-
nónia 1. termében Szeptember 10-én templomséta; szeptember 17-én 
Kulturális Örökség Napja a Honismereti és Városszépítő Kör szervezé-
sében. Mindkettő 18.00-tól, mindkettő az Erődített templomtól, szere-
tettel várunk mindenkit! 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Elnök: Lencse Sándor Tel: 30/902-42-68 Szeptember 14. szerda 16 óra 
Évadnyitó lecsó-parti Szakácsaink: Kalocsáné Irénke, Ráczné Icuka; 
Vörösberény fejlődési lehetőségei a művész szemüvegén  keresztül Ven-
dégünk: Veszeli Lajos festőművész; A városrész fejlesztési lehetőségei: Pro 
és contra Vendégünk: Keszey János polgármester; Nyári kirándulásaink 
összegzése videón Előadó Lencse Sándor elnök; Zenés szüli nap: a júli-
usi és augusztusi születésűek köszöntése Zenél: Tóth István; Szeptember 
17. szombat 17 óra ingyenes filmvetítés és találkozó a film alkotóival; 
Szeptember 19. hétfő 16 óra Dél - Erdélybe utazók eligazítása, ülésrend,  
találkozó az utazási iroda vezetőjével; Szeptember 21. szerda 16-17-ig  
ügyelet: befizetés a vacsorára; Szeptember 21-25-ig szerdától vasárnapig 
Utazás Erdélybe; Szeptember 28. szerda Életutak, sorsok; Vendégünk: 
Dr. Gaál Zoltán professzor, ny. egyetemi rektor; Nyári események, ter-
vek - Előadó Lencse Sándor elnök; Zenés szüli napi rendezvény: a szep-
temberi születésűek köszöntése; Zenél: Tóth István; Szeptember 30. pén-
tek A testvérklub meghívására kirándulás Siófokra Indulás a posta elől 
8.30-kor; fürdés,vetélkedő, Veszeli Lajos kiállításának megnyitója, közös 
vacsora-tánc; Október 6. csütörtök 10 óra „Fut a Klub” Mayer Miklós 
vezetésével; Október 19. szerda ügyelet, befizetések vacsorára

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc Tel.: 70/339-52-74 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szeptember 19. hétfő 18 óra Gondolatok és tapasztalatok a kertek élővi-
lágáról – Előadó: Tóth Szabolcs tanár Október 3. hétfő 18 óra A 2016. 
év szőlőtermesztési tapasztalatai, szüret, borkezelés – Előadó: Dr. Borsi 
Lőrinc tanár, borász

Szeptember 24. szombat Selector Emka Helyszín: Bármikor Fröccsterasz
Szeptember 30. péntek Szolnoki Lajos akusztikus koncertje Helyszín: 
Bármikor Fröccsterasz



Programajánló Ajánló

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 12 Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 13

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. szeptember

Közhírré tétetik!
Szeretettel hívunk 

minden kedves érdeklődőt 
 2016. szeptember 24-én

a vörösberényi Művelődési Házban

20:00 órától tartandó hagyományos

SZÜRETI BÁLBA.

Báli műsor 21:00 órától: 
Kádárné Hegedűs Veronika 

ének előadóművész 

Remek zene, tombola!

Vörösberényi Polgári Olvasókör

Jó estét nyár, jó estét szerelem
Filmek és a hozzájuk kapcsolódó elfeledett könyvek

Az ősz első könyvajánlójához Fejes Endre kisregényének címét köl-
csönöztük. Nem csak azért, mert ezzel búcsúzzunk a nyártól, hanem, 
hogy ismét visszakapcsolódhassunk a Pannónia olvasókör rendezvé-
nyeihez. Mindazoknak, akik még nem hallottak erről a könyvtári 
rendezvényről, néhány szóban összefoglalnám az eddigi történéseket. 

Év elején indítottuk el az olvasókört. A program célja vagy talán 
inkább mottója az alábbi volt: „Könyv és film vagy film és könyv? 
Beszéljük meg!” Olyan könyveket olvastunk el, amelyekből film ké-
szült, majd közösen megnéztük a filmeket és megbeszéltük, kinek 
melyik és miért tetszett - vagy éppen miért nem tetszett. Elsőnek egy 
nagy klasszikust választottunk, természetesen a könyvet is és a filmet 
is megilleti ez a cím: a Büszkeség és balítélet Jane Austen-tól. Regény 
csak egy van, de belőle nagyon sok filmváltozat készült, és tulajdon-
képpen maga az írónő élete is megihlette a rendezőket, ezért az év első 
felét az angol romantika jegyében töltöttük. 

Szándékaink szerint októbertől újra folytatódik az olvasókör prog-
ramja és mindenkit szeretettel várunk. Minden hónapban egy köny-
vet és az abból készült filmet dolgozzuk fel. Hogy mikor vannak a ta-
lálkozások? Általában a hónap második hétfőjén, de érdemes előtte a 
könyvtárban érdeklődni. A pontos időpont az újság programajánló-
jában is megtalálható. 

Ha már ősz és szüret - a szőlő helyett inkább legyen: komló. Meg-
ismerkedünk a serfőzés és egy kisváros rejtelmeivel Hrabal és Jiri 
Menzel segítségével.  A könyv és a film címe ugyanaz: Sörgyári cap-
riccio. 

Folytatásként novemberben már egy kicsit komorabb lesz a téma 
- készülve a télre -, betekintünk egy középkori bencés kolostor életé-
be. Miközben egy gyilkos után folyik a nyomozás, feltárul előttünk 
a középkori szerzetesi, vallási, szellemi, könyves és könyvtári világ is. 
Umberto Eco: A rózsa neve című könyvét olvassuk, és az 1986-ban 
készült filmet nézzük meg, melynek főszereplője Sean Connery. 

A karácsonyi szünet után januárban megismerkedünk a boszor-
kánytudománnyal: avatott vezetőnk John Updike lesz, és a hely ahol 
mindezt megismerjük New England egy tengerparti települése. „… 
mint köztudott, a boszorkány az ördöggel praktikál, lelkét is eladja 
neki. S lelkét az ördögtől csak másik boszorkány – vagy más férfi pe-
relheti vissza.” (Göncz Árpád) 

S erre legalkalmasabb a filmbéli ördög, Jack Nicholson. 
A téltől nem éppen vidám könyvvel és filmmel búcsúzunk: Szabó 

Magda: Ajtó című könyve súlyos morális kérdést feszeget. Hagyjuk-e 
meghalni a szándékkal halni készülőt. 

A tavasz első hónapjában Tibetbe utazunk a „Hét év Tibetben” 
című könyv és film segítségével. II. világháború, egy német katona, a 
Himalája és a Dalai Láma. Utazás egy különleges világba és ismerke-
dés a buddhista szemlélettel. 

Végre megérkezik áprilisban a tavasz, az „Ízek, imák, szerelmek”-
kel. Folytassuk az utazást Tibet után Európában, Indiában, és vé-
gül kicsit pihenjük meg Indonéziában. S mindebben segít Elizabeth 
Gilbert és Julia Roberts.

A nyári szünet előtt egy újabb könyvklasz-
szikus következik, amelyben szerelem és int-
rika, politikai cselszövés és pergő nyelvű szó-
csatározás mind-mind megtalálható. Valamint 
egy jól sikerült filmadaptáció, parádés szerep-
osztással. Ez Shakespeare „Sok hűhó semmi-
ért” című műve. 

Remélem sikerült felkeltenünk az érdeklő-

dést a könyvek és filmek iránt. 
A fenti válogatás mellett számtalan megfilmesített könyvet lehetne 

még felsorolni. S gondolom, mindenkinek van kedvence. 
A kérdés még mindig ugyanaz: „Film vagy könyv?” Sokat lehet 

ezen vitatkozni, melyik a jobb, a könyv vagy a film. Mi a jobb? Ha 
elolvasunk egy történetet, és saját képzeletünk alkotja meg szereplő-
ket - vagy készen kapunk egy világot és keressük benne a magunk ál-
tal megalkotott képeket? (Természetesen ezt csak abban az esetben 
tudjuk megtenni, ha olvastuk a könyvet...) A legtöbb esetben azért 
mondjuk jobbnak a könyvet, mert a rendező által megalkotott világ 
nem egyezik a sajátunkkal. De vannak kivételek, ahol a regény és a 
film különválik, már nem keressük a filmen a könyv világát. Önálló 
életre kel mindkét mű. 

Ezek közé a kivételek közé sorolom Fejes Endre „Jó estét nyár, jó 
estét szerelem” című könyvét és a belőle készült filmet is. Történet a 
hatvanas évek végi magyar valóságból. Egy jelentéktelen külsejű fia-
tal lakatosról szól, akinek különös hobbija van. Havonta egy-két nap 
– míg a fizetése tart -, görög diplomatának adja ki magát, és a margit-
szigeti Nagyszállóban lakik, bárokba jár, szórja a pénzt és udvarol. Az-
tán egyszer szerelmes lesz és borul a világa. Érdemes elolvasni - vagy 
újra olvasni - és megnézni ezt a történetet.

Ha már a hatvanas éveknél járunk, akkor legyen egy könnyed esti 
szórakozás a következő magyar film és könyv: „Én úgy nézek fel a 
művészúrra, mint hangya a katedrálisra” – mondja a filmben Kabók 
Kati Mérey László színésznek. A film és a könyv is egy belső mono-
lóg, melyben Kabók Kati elmeséli „Butaságom történet”-ét. Keleti 
Márton rendezte a filmet, és Gyárfás Miklós a saját könyvéből készí-
tette a forgatókönyvet. Ebben az esetben a fil talán ismertebb, de ér-
demes elolvasni a könyvet is, mert lehet, hogy meglepetéssel szolgál!  

Egy hatalmas ugrással a magyar valóságból ugorjuk át a csehszlo-
vák valóságba. Ki olvasta Hrabal „Véres történetek és legendák” című 
könyvét és benne a „Legenda Káinról” című elbeszélését? Az elbeszé-
lés főszereplője, maga Káin köszön vissza a „Szigorúan ellenőrzött vo-
natok” című Menzel filmben, mint Milos Tapicka forgalmista. A film 
szereplői hétköznapi kisemberek, távol a nagyvilágtól, akikből észre-
vétlenül hősök lehetnek a második világháború forgatagában. 

Ismét egy nagy földrajzi ugrás New Yorkba. Egy történet két világ-
ról: Szejjit az ünnepelt new yorki festő nem hajlandó megválni hí-
res festményétől, a Dzsamilától. A miértre ifjúkora ad választ. 1943 
- s máris kirgiz sztyeppén vagyunk és nézhetjük a „Dzsamila” című 
1994-ben készült filmet vagy olvashatjuk Louis Aragon szerint „a vi-
lág legszebb szerelmes történetét” azaz Csingiz Ajtmatov Dzsamila 
szerelme című könyvét.

S még oldalakon keresztül lehetne sorolni a könyveket melyekből 
filmek készültek. A fenti válogatás csak kedvcsináló. Mindenkit arra 
biztatok, hogy ne csak olvasson, hanem nézzen is! „Film vagy könyv 
– könyv vagy film?”- a helyes válasz mindkettő. 

Dankó Friderika

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. szeptember közepétől október közepéig.

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk!  
E-mail: baujsag@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 vidámság! Tel.: 20 9703 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.
com www.facebook.hu/balatonjatekpont.Helyszín: Balatonalmádi, Város-
ház tér 4. (Pannónia földszintje) Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra; 
szombat 14-18 óra

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Szeptember 24. szombat 19 óra Szüreti bál a Vörösberényi Kultúrház-
ban a Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében Szeptember 24. 
szombat 18 óra Almádi Pódium Október  6. csütörtök 18 óra Városi 
ünnepség az aradi vértanúk emlékére  a Hősi Emlékműnél Október  8. 
szombat 15 óra Tökfesztivál a Nők a Balatonért Almádi Csoportja szer-
vezésében Pannóniában

PANNÓNIA KÖNYVTÁR Tel.: 88/542-514 
Szeptember 15-ig látogatható a Bálint Ágnes emlékkiállítás a könyvtár-
ban. A kiállításhoz kapcsolódó gyerekkönyvtári foglalkozások igényelhe-
tők a 88/542.508 telefonszámon. Szeptember 24. szombat 15 óra – Ér-
tékeink Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága folytatja a települési ér-
tékeket bemutató sorozatát – ez alkalommal a Szabó pékséggel ismerked-
hetnek az érdeklődők. Helyszín: Pannónia olvasóterem 
KÖNYVTÁRI HÉT
Október 4. kedd – Zöld könyvtár: ismerd meg szűkebb hazádat! – Ve-
zetett túrák értékeink mentén. Indulás előzetes egyeztetés alapján. Túra-
vezető: Dankó Friderika 88/542.413 Október 5. szerda – Könyvválasz-
tó: Könyvfaló vetélkedő indítása Október 6. csütörtök – Olvasni-jó nap: 
Találkozás Bosnyák Viktóriával – 3. és 4. osztályos gyerekeknek. Előze-
tes bejelentkezés szükséges: 88/542.514 Október 7. péntek – Könyvtá-
ri legek: a legszebben hímző könyvtáros különleges munkái – kiállítás Cz. 
Tóth Hajnalka munkáiból a könyvtárban Október 7. péntek – Együtt a 
társadalomért!: Miért ciki a diszkrimináció? Rajzverseny általános iskolá-
soknak. Közös rendezvény az Egyenlő Bánásmód hatósággal. Október 8. 
szombat – Mozdulj ki!: Szomszédolás Celldömölkön kicsikkel és nagyok-
kal. A könyvtár ezen a napon zárva tart. Október 10. hétfő 16 óra – Pan-
nónia Olvasókör: Könyv és film vagy film és könyv? Beszéljük meg! A hó-
napok második hétfőjére meghirdetett olvasókör nyitó darabja Hrabal/
Menzel: Sörgyári capriccio-ja. Várunk minden érdeklődőt!

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA 
Balatonalmádi Bajcsy-Zs. u. 60. Tel.: +36 88 542 590 
A Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi ün-
nepsége szeptember 29-én 18 órakor lesz a zeneiskolában. A Zenei Vi-
lágnap alkalmából október 3-án 12 órakor a Vörösberényi Kultúrház-
ban bemutatásra kerülTelemann: Pimpinone  c. vígoperája a Budapesti 
Kamaraopera Nonprofit Kft. előadásában.

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88/438-224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasá-
ga a nyári - őszi hónapokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazod-
va tartja. Érdeklődni telefonon, a 88/438-224 számon, Szenthe László-
nál lehet. 

CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
Info: 70/455 4100 Szeptember 24. szombat Játszani jó! Cimbora tobor-
zó játékos délután a gyerek könyvtárban. Október 6. csütörtök Bosnyák 
Viktória: Tündérboszorkány regénybemutató

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 Pan-
nónia 1. termében Szeptember 10-én templomséta; szeptember 17-én 
Kulturális Örökség Napja a Honismereti és Városszépítő Kör szervezé-
sében. Mindkettő 18.00-tól, mindkettő az Erődített templomtól, szere-
tettel várunk mindenkit! 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Elnök: Lencse Sándor Tel: 30/902-42-68 Szeptember 14. szerda 16 óra 
Évadnyitó lecsó-parti Szakácsaink: Kalocsáné Irénke, Ráczné Icuka; 
Vörösberény fejlődési lehetőségei a művész szemüvegén  keresztül Ven-
dégünk: Veszeli Lajos festőművész; A városrész fejlesztési lehetőségei: Pro 
és contra Vendégünk: Keszey János polgármester; Nyári kirándulásaink 
összegzése videón Előadó Lencse Sándor elnök; Zenés szüli nap: a júli-
usi és augusztusi születésűek köszöntése Zenél: Tóth István; Szeptember 
17. szombat 17 óra ingyenes filmvetítés és találkozó a film alkotóival; 
Szeptember 19. hétfő 16 óra Dél - Erdélybe utazók eligazítása, ülésrend,  
találkozó az utazási iroda vezetőjével; Szeptember 21. szerda 16-17-ig  
ügyelet: befizetés a vacsorára; Szeptember 21-25-ig szerdától vasárnapig 
Utazás Erdélybe; Szeptember 28. szerda Életutak, sorsok; Vendégünk: 
Dr. Gaál Zoltán professzor, ny. egyetemi rektor; Nyári események, ter-
vek - Előadó Lencse Sándor elnök; Zenés szüli napi rendezvény: a szep-
temberi születésűek köszöntése; Zenél: Tóth István; Szeptember 30. pén-
tek A testvérklub meghívására kirándulás Siófokra Indulás a posta elől 
8.30-kor; fürdés,vetélkedő, Veszeli Lajos kiállításának megnyitója, közös 
vacsora-tánc; Október 6. csütörtök 10 óra „Fut a Klub” Mayer Miklós 
vezetésével; Október 19. szerda ügyelet, befizetések vacsorára

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc Tel.: 70/339-52-74 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szeptember 19. hétfő 18 óra Gondolatok és tapasztalatok a kertek élővi-
lágáról – Előadó: Tóth Szabolcs tanár Október 3. hétfő 18 óra A 2016. 
év szőlőtermesztési tapasztalatai, szüret, borkezelés – Előadó: Dr. Borsi 
Lőrinc tanár, borász

Szeptember 24. szombat Selector Emka Helyszín: Bármikor Fröccsterasz
Szeptember 30. péntek Szolnoki Lajos akusztikus koncertje Helyszín: 
Bármikor Fröccsterasz
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Halom, domb vagy hegy?
Van valahol hivatalos meghatározása is a kiemelkedéseknek és ha 

jól emlékszem 30 méter magasságig halom, 200-300 méterig domb 
és onnan feljebb pedig hegy. Kár, hogy nem a tengerszint feletti ma-
gasságot veszik tekintetbe ilyenkor, hanem a környezethez viszonyí-
tott emelkedést. Mára csak ennyit az abszolút és a relatív érték közöt-
ti különbségről, a szubjektívről pedig annyit, hogy az én koromban 
már mindegyiknél tudok lihegni. 

A fenti meghatározások alapján aztán akár el is kezdhetnénk ugyan-
azt a harcot, amit a walesi Ffynnon Garw hegyként való elismerte-
tésért vívtak valamikor. Ennek a hegynek az igazi neve Garth Hill, 
Cardiff mellett található és 1007 láb magas, azaz 307 méter. Csak a 
regényben és a filmben kapott más nevet Christopher Monger író jó-
voltából. Mászkálnak is fel rá a turisták azóta is lankadatlanul. Erről 
a drámai kűzdelemről a múltkor már említést tettem, így aztán most 
vegyük inkább szemügyre saját szűkebb pátriánk magaslatait:

A Megye-hegy 306 méter, a Vár-hegy 278 méter, a Vöröshegy 270 
méter, a Cseri-hegy 260 méter, az Öreghegy 250 méter, a Sátor-hegy 
242 méter és a Lokhegy meg 186 méter. A Köves-hegy meg az Új-
hegy magasságát rétegvonalak alapján akár ki is lehetne számolni, 
ha lenne egy ilyen térképem. Az közismert, hogy városunk tenger-
szint feletti magassága 140 és 300 méter között váltakozik, de hétvé-
gi turistáknak általában csak 124 métert írnak le az útikönyvek. Cso-
dálom, hogy már nem hozzák elő a klasszikus turisztikai közhelyet: 
ugyanúgy hét dombra épült mint Róma. Ez a hét hegy minden úti-
könyvíró álma, mert akkor legott ezzel kezdheti hosszú lére ereszten-
dő mondókáját, hiszen az örök város csak hét dombra épült, a miénk 
meg többre. Igaz, hogy még abból a hétből is mára majdnem min-
denki csak egyet tud felsorolni: méghozzá a Vatikánt, amely egyrészt 
a maga 75 méterével még dombnak is szerény volt, másrészről pedig 
nem is tartozott a hét hagyományos hegy közé, amelyek mind egy 
szálig a Tiberis bal oldalán leledzettek.

Nálunk a  Köves-hegy már alig jelenik meg itt-ott, az Újhegy vi-
szont úgy beépült, hogy csak egy y-alakú utca őrzi a nevét, ámbár 
a Megyehegy felé van egy Bérc utca is. Ha belegondolunk, hogy a 
Vörösmarty utca régebbi neve Sató út volt, mert bizony be kellett 
satulni, azaz fékezni a szekereket, hogy le ne robogjanak Budatavára, 
akkor ez a Bérc utca már tényleg magaslati hely. Van persze Megye-
hegyi út, Sátorhegyi út, meg Vöröshegyi út is, ami fölöttébb jó, mert 

egyrészt mutatja az irányt fölfelé is, másrészt pedig nem kell tíz-húsz-
évenként változtatgatni őket mint a személyekről elnevezett közterü-
leteknél.

Jelenlegi településhatárainkon kívül találhatók, de tőlünk azért jól 
látható a Bagó-hegy  238 méter, a Felsőhegy 321 méter, a Csere-hegy 
298 méter, a Kő-hegy 280 méter, a Nagy-kő-orr 214 méter, a Nyerges 
hegy 262 méter és a Somlyó-hegy, amely 228 méter. A Csákány-hegy 
és a Felső-mál is látható, hogy az Ürge-hegyet ne is említsem, de ezek 
magasságát még nem leltem meg. Az alsóörsi határban található Cse-
re-hegy viszont nem keverendő a Vödör-völgy mellett húzódő Cse-
ri-heggyel mint a kezdő tájfutók tették egyszer.  Ne csodálkozzunk 
rajtuk: cserfa itt is volt, meg ott is volt, ráadásul akkor még sűrűbb is 
volt, még szerencse, hogy nem a hivatalos térképet nézték, mert azon 
még ma is  Cser-hegy és Cser-hegyi dűlő szerepel. A Kishegy viszont 
eltűnt az új térképekről, amely a Felsőörsre vezető út mellett húzódott 
még 1963-ban Zákonyi Ferenc szerint. A hegy persze megvolt és meg 
is maradt csak a neve enyészett el időközben...

A Csere-hegy melletti Halacs, az Ürge-hegy melletti Pityorka és 
a Sátorhegy mögötti Bagó-hegy olyan szép, ősi neveket őrzött meg, 
hogy kötelességünk jobban vigyázni rájuk, mint az alsóörsieknek az 
Aranybányára. A Halacsban valamikor egy halastó volt méghozzá 
csónakkal, a Pityorka a kispacsirta tájnyelvi változata, a Bagó-hegy 
viszont Bagoly-hegy volt, nem pedig titkos erdei pöfékelő búvóhely 
vagy netán ősi tűzhányó.

Ősöreg turista igazság, hogy kis púpról is lehet nagy kilátás, így az-
tán én ezúttal csak a mi 242 méter magas Sátor-hegyünkkel foglal-
koznék. Több szempontból is figyelemre méltó ugyanis ez a hely. Ám-
bár az országos figyelem csak akkor irányult reá, amikor magazinok-
ban, majd később a világhálón is megjelent az itteni víztorony fény-
képe. Jóízűt röhögtek a lapályosabb részeken lakó honfitársaink a tör-
pe torony láttán, mert náluk bezzeg még a templomtoronyál is maga-
sabb a hidroglóbusz. Csak azt felejtették el  odaírni, hogy nálunk is: 
hiszen 240 méteres magasságból indult ez a hupikék „aquaglobusz”.

1860-ban Nagy István vörösberényi jegyző még szőlőhegynek jel-
lemzi a Sátor-hegyet, ahol korábban nagy erdőség volt. Szerinte a te-
rület egykor a jezsuita szerzetesekhez tartozott, akik Szentháromság 
ünnepén, azaz a Pünkösd utáni első vasárnapon „sátorokat állítottak 
és ezek alatt ülték meg ezt a jeles napot”. Innen vette volna eredetét 
a hegy neve, ami aztán több könyvben is megjelent. Tény, ami tény: 
a jezsuiták már a 17. században megjelentek Veszprémben, hi-szen 
1638-ban beiktatták őket a megszűnt a veszprémvölgyi apácák birto-
kaiba. Rövidesen Vörösberényben is berendezkedtek, mivel a Loyolai 
Szent Ignác templom egyes anyagait veszprémi építkezéseikről szál-
lították ide 1777-ben, cserébe pedig a vörösberényi uradalom borait 
mérték egy ottani kocsmában.

A Sátor-heggyel kapcsolatban csak az a gondunk, hogy egy 1856-
ben készült hivatalos kataszteri felmérésen, amelyet császári pátens 
rendelt el, Soitor néven került fel a térképre. A térkép megtekinthe-
tő a világhálón is, sőt a felmérések német nyelvű adalékai is, amelyet 
Parzellen-Protocollnak neveztek. Ezt fordították le ezek után magyarra 
és így keletkeztek az első kataszteri telekkönyvek. A német nyelvű fel-
méréskor és a sok másolás folyamán egyszerűen elírhatták a sátor sza-
vunkat, amint azt másutt is megtették. Ez az legegyszerűbb magyará-
zat lenne, de mi van akkor ha ha a sojtor tájszó létezett itt is, akárcsak 
Berhidán, ahol a sajtárt értették rajta, azaz egy ovális alakú puttony 
formájú vagy dézsaszerű edényt. Hol legyen ilyen nevű hegy, ha nem 
bortermő szőlők vidékén?

Azért kacifántos ez a megközelítés, mert a sátor az egyik legkoráb-
bi török eredetű szavunk a bölcsővel és a koporsóval együtt. A sajtár vi-
szont német eredetű szó és a Sechter merítőedényt jelentett. Ebből 
lett idővel a mi sajtár szavunk, melyet tőlünk keletre sojtár formá-

ban ismertek, nyugatra meg zsétér alakban. A Balatonmelléken vé-
gig zsétér a tájszólási adat, messzebb Zalában pedig Söjtör, méghoz-
zá Sehtur már a 14. századtól. Nem is vakarnám a kobakomat hossza-
sabban a tájnyelvi változatokon, de azt megjegyzem, hogy Kenesén is-
mertek egy Sojt útját még a múlt században, de a jelentését már elfe-
lejtették és beazonosítani sem tudják.

Ilyenkor aztán mélyebbre ás a makacs kutató vagy kiváncsi mata-
tó és rá is akad egy 1380-as határjárásra, amikor ezt a drága kis he-
gyünket Azowelgheg néven nevezték, azaz Aszóvölgyhegynek hívták. 
Délre néz, magas hegyol-
dalak között található, ahol 
gyalog jártak derék eleink. 
1775-ben egy visita, azaz 
egyházlátogatási jegyző-
könyv szerint itt volt a régi 
vörösberényi temető, amely 
be volt kerítve, hogy az álla-
tok be ne tudjanak menni.

Általános helyi tévedés a Lokhegy elnevezése, amelyről azt hiszik, 
azért a kapta a nevét, mert ősidők óta lakott volt. Hát nem: a Du-
nántúlon a magas hegyektől körülvett kis lapályt nevezték el loknak, 
a hirtelen leszakadó hegy végét meg farnak, a hosszan elnyúló alacso-
nyabb kiemelkedés neve pedig derék volt. Nem véletlenül nevezték el 
Apácafarának, illetve Apácaderekának az északnyugati egyházi birto-
kokat az egykori tulajdonosokról. Hangsúlyozom, hogy tulajdono-
sokról és nem vélt vagy viselt dolgaikról... 

Hát, halom, domb, csúcs, hegy, orom, orr, magaslat, fensík – gyönyö-
rű szavaink vannak a változatos pannon tájra. A Balatonfelvidék he-
gyei már 1848-ban is annyira lebilincselték  Szerelmey Miklós litog-
ráfust – magyarán könyomat-készítőt – aki mellesleg híres feltaláló, 
mérnök és még karikaturista is volt egy személyben, hogy képes volt 
többször végighajózni a Kenese-Keszthely útvonalat nappal és éjsza-
ka. Tudomásom szerint ekkor készült partvidékünk és hegyeink első 
ismert rajza, amelyet cikkem elején mellékeltem. Már ezen is jól lát-
szik a Sátor-hegy a többiekkel együtt.

Innen az Öreghegy északi lejtőjéről nem mindegyik hegyünk lát-
ható, de akár látható, akár nem, ismernünk kell őket és történetü-
ket: Tudni kellene a Várhegy regéiről, a Bőtregoldal eredetéről és a 
Megyehegy magyarázatáról, meg sok minden másról, mert külön-
ben mit adunk át unokáinknak?

Czuczor Sándor

Hegyeink

Balatonalmádi óváros rész - azaz 
Vörösberény - rövid története II. rész 

1870-ben egy ismeretlen nevű zsidó ember bérli az uradalmat. Az 
1864-es birtoktagosítás után ötezer holdról 20 holdra apadt birto-
kot Thaly László ezredorvos vásárolta meg 1885-ben. 1887-ben több 
berényi összefogott és megvásárolták az uradalmi erdőt. Ekkor ala-
kult meg a Vörösberényi Nemesi Közbirtokosság és számos mező-
gazdasági társulat 1889-ben. Thaly László elcseréli a birtokot Pollák 
Henrik borkereskedővel. 1919-ben Jordán Alajos és Blaska Jenő tu-
lajdona az uradalom. Később Jordán Alajos kivásárolja Blaska tulaj-
donát, így a birtok Jordán Alajosé lesz egészen az államosításig. A kas-
tély tömeglakás lesz, a granárium pedig a Szentkirályon állomásozó 
oroszok éléskamrája, 1945 után. Az 1960-as években a vörösberényi 
tsz baromfineveldéje volt. 

Pár mondatban a malmokat is meg kell említeni. Az uradalom-
hoz két malom is tartozott. Vörösberény vízimalma az eddigi kuta-
tások alapján 1339-ből származik. Tényleges építési ideje ismeretlen. 
1571-ben a körmendi apátnő engedélyével Kajári Pál malmot épít. 

1592-ben Borcsyk János molnár elhalálozott, így a malom nem mű-
ködött. A jezsuita rend eltörlése után a Tanulmányi Alap tulajdona, 
később a Magyar Királyi Vallásalapítvány kezeléséből vásárolta meg 
1925-ben Szabó János molnár. A malmok 1952-es államosításáig a 
Szabó család tulajdonát képezték. A felső malom alapjait meghagy-
ták, kisebb átalakítások után jelenleg nyaralóként funkcionál az épü-
let. Meg kell jegyezni, hogy az 1930-as években működött egy „ma-
lom”, azaz egy kisteljesítményű daráló a Kórusz család birtokában, 
amely 1945 után megszűnt. 

Beszélnünk kell a népoktatásról, amely kezdetektől fogva az egyhá-
zi keretek közt zajlott a felekezeti iskolákban. A reformáció kezdeté-
vel itt is kialakult a két felekezeti iskola. A református iskola a mai re-
formátus lelkészi hivatal alatt, a katolikus iskola pedig az alsó általá-
nos iskola helyén volt. Több berényi származású híres embert isme-
rünk: Ángyán János református lelkész és író; Tóth Ferenc református 
lelkész, később püspök, majd a pápai református gimnázium profesz-
szora, író; Fábián Gábor író, Fábián József tiszteletes fia. 

Beke Kristóf 1844-től 1855-ig plébános Vörösberényben. Ez idő 
alatt írta a magyar nevelésről szóló műveit. A fentiekben említett írók 
műveit ma is alkalmazzák az oktatásban. Az oktatás terén az egysége-
sítés 1945 után történt, a felekezeti iskolák államosítása után. 

A volt jezsuita rendház az államosítás után tömeglakás lett, majd 
ezek felszámolása után Veszprém város tulajdonába került. A felújí-
tás után egyebek mellett diákszállóként is működik.  A rendszerváltás 
után itt kapott helyet a Balaton Akadémia. Ennek megszűnése után 
az épületet privatizálják, mint Veszprém város tulajdonát. Jelenleg a 
Kincstár tulajdona. 

Az 1800-as évek elejétől kezdve számtalan civil szervezet működött 
Vörösberényben. Olvasókörök, felekezeti szervezetek, kultúrcsoport-
ok, tűzoltóegylet, gazdakör, Vörösberényi Nemesi Közbirtokosság, le-
geltetési társulatok, sportegyesület, iparosok és kereskedők egyesüle-
te, leventeegylet, lövészegylet, vörösberényi vadásztársaság, dalárda, 
gyártelepi atlétikai klub, fürdőegyesület, melyek az 1950-es években 
sajnos megszűntek. 

Említést kell tenni vörösberény budatavai részéről. Ezen a terüle-
ten valamint Loki-dűlőn ősidők óta mezőgazdasági munkálatok foly-
tak. 1899-ben Mester János engedélyt kapott a vörösberényi elöljáró-
ságtól egy fürdő megépítésére a veszprémi káptalan területén. Ezzel 
egy időben az engedély vendéglátói tevékenységre jogosította Mes-
ter Jánost, így kezdte meg működését a budatavai csárda és fürdő. A 
harmincas évek közepe táján köttetett egy megállapodás Vörösberény 
és Balatonalmádi képviselőtestülete között arról, hogy Budatava 
egy részét parcellázzák, és építési telkeket alakítanak ki , Almádi és 
Vörösberény fejlődése érdekében. Ez részben meg is valósult. A terü-
let továbbra is Vörösberényhez tartozott. E területen volt Almádi fo-
cipályája is, valamint az 1930-as évek végén és 1940-es évek elején a 
vitorlázó sportreptér. 

Pár mondatot kell mondani a Vörösberényhez tartozó Fűzfőről. A 
korabeli iratokat böngészve kaphatunk tájékoztatást Szárberényhez 
tartozó fűzfői területekről. Az 1270-ben kelt oklevélben a Fűz-pa-
tak forráskörnyékét Szárberényhez tartozó területként jelöli meg. 
Egy 1617-es oklevél a Fűz-patak hídján való vámszedő jogot említi. 
Fűzfő fürdőtelep kialakulása 1921-ben kezdődött a Vörösberényhez 
tartozó területen. 1932-ben a vörösberényi elöljáróság támogatja a 
Balatonfűzfői Fürdőtelep Egyesület indítványát, hogy a fürdőtelepet 
nyilvánítsák „Fűzfő-fürdő Üdülőhellyé”. A vörösberényi Szalmási-
telepen parcellázás után a lőporgyár dolgozói lakásokat építettek. 
Tobruki területen a papírgyár dolgozói építkeztek az 1930-as évek-
ben.

Kovács István, helytörténet-kutató
Folytatás a következő számban...
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Halom, domb vagy hegy?
Van valahol hivatalos meghatározása is a kiemelkedéseknek és ha 

jól emlékszem 30 méter magasságig halom, 200-300 méterig domb 
és onnan feljebb pedig hegy. Kár, hogy nem a tengerszint feletti ma-
gasságot veszik tekintetbe ilyenkor, hanem a környezethez viszonyí-
tott emelkedést. Mára csak ennyit az abszolút és a relatív érték közöt-
ti különbségről, a szubjektívről pedig annyit, hogy az én koromban 
már mindegyiknél tudok lihegni. 

A fenti meghatározások alapján aztán akár el is kezdhetnénk ugyan-
azt a harcot, amit a walesi Ffynnon Garw hegyként való elismerte-
tésért vívtak valamikor. Ennek a hegynek az igazi neve Garth Hill, 
Cardiff mellett található és 1007 láb magas, azaz 307 méter. Csak a 
regényben és a filmben kapott más nevet Christopher Monger író jó-
voltából. Mászkálnak is fel rá a turisták azóta is lankadatlanul. Erről 
a drámai kűzdelemről a múltkor már említést tettem, így aztán most 
vegyük inkább szemügyre saját szűkebb pátriánk magaslatait:

A Megye-hegy 306 méter, a Vár-hegy 278 méter, a Vöröshegy 270 
méter, a Cseri-hegy 260 méter, az Öreghegy 250 méter, a Sátor-hegy 
242 méter és a Lokhegy meg 186 méter. A Köves-hegy meg az Új-
hegy magasságát rétegvonalak alapján akár ki is lehetne számolni, 
ha lenne egy ilyen térképem. Az közismert, hogy városunk tenger-
szint feletti magassága 140 és 300 méter között váltakozik, de hétvé-
gi turistáknak általában csak 124 métert írnak le az útikönyvek. Cso-
dálom, hogy már nem hozzák elő a klasszikus turisztikai közhelyet: 
ugyanúgy hét dombra épült mint Róma. Ez a hét hegy minden úti-
könyvíró álma, mert akkor legott ezzel kezdheti hosszú lére ereszten-
dő mondókáját, hiszen az örök város csak hét dombra épült, a miénk 
meg többre. Igaz, hogy még abból a hétből is mára majdnem min-
denki csak egyet tud felsorolni: méghozzá a Vatikánt, amely egyrészt 
a maga 75 méterével még dombnak is szerény volt, másrészről pedig 
nem is tartozott a hét hagyományos hegy közé, amelyek mind egy 
szálig a Tiberis bal oldalán leledzettek.

Nálunk a  Köves-hegy már alig jelenik meg itt-ott, az Újhegy vi-
szont úgy beépült, hogy csak egy y-alakú utca őrzi a nevét, ámbár 
a Megyehegy felé van egy Bérc utca is. Ha belegondolunk, hogy a 
Vörösmarty utca régebbi neve Sató út volt, mert bizony be kellett 
satulni, azaz fékezni a szekereket, hogy le ne robogjanak Budatavára, 
akkor ez a Bérc utca már tényleg magaslati hely. Van persze Megye-
hegyi út, Sátorhegyi út, meg Vöröshegyi út is, ami fölöttébb jó, mert 

egyrészt mutatja az irányt fölfelé is, másrészt pedig nem kell tíz-húsz-
évenként változtatgatni őket mint a személyekről elnevezett közterü-
leteknél.

Jelenlegi településhatárainkon kívül találhatók, de tőlünk azért jól 
látható a Bagó-hegy  238 méter, a Felsőhegy 321 méter, a Csere-hegy 
298 méter, a Kő-hegy 280 méter, a Nagy-kő-orr 214 méter, a Nyerges 
hegy 262 méter és a Somlyó-hegy, amely 228 méter. A Csákány-hegy 
és a Felső-mál is látható, hogy az Ürge-hegyet ne is említsem, de ezek 
magasságát még nem leltem meg. Az alsóörsi határban található Cse-
re-hegy viszont nem keverendő a Vödör-völgy mellett húzódő Cse-
ri-heggyel mint a kezdő tájfutók tették egyszer.  Ne csodálkozzunk 
rajtuk: cserfa itt is volt, meg ott is volt, ráadásul akkor még sűrűbb is 
volt, még szerencse, hogy nem a hivatalos térképet nézték, mert azon 
még ma is  Cser-hegy és Cser-hegyi dűlő szerepel. A Kishegy viszont 
eltűnt az új térképekről, amely a Felsőörsre vezető út mellett húzódott 
még 1963-ban Zákonyi Ferenc szerint. A hegy persze megvolt és meg 
is maradt csak a neve enyészett el időközben...

A Csere-hegy melletti Halacs, az Ürge-hegy melletti Pityorka és 
a Sátorhegy mögötti Bagó-hegy olyan szép, ősi neveket őrzött meg, 
hogy kötelességünk jobban vigyázni rájuk, mint az alsóörsieknek az 
Aranybányára. A Halacsban valamikor egy halastó volt méghozzá 
csónakkal, a Pityorka a kispacsirta tájnyelvi változata, a Bagó-hegy 
viszont Bagoly-hegy volt, nem pedig titkos erdei pöfékelő búvóhely 
vagy netán ősi tűzhányó.

Ősöreg turista igazság, hogy kis púpról is lehet nagy kilátás, így az-
tán én ezúttal csak a mi 242 méter magas Sátor-hegyünkkel foglal-
koznék. Több szempontból is figyelemre méltó ugyanis ez a hely. Ám-
bár az országos figyelem csak akkor irányult reá, amikor magazinok-
ban, majd később a világhálón is megjelent az itteni víztorony fény-
képe. Jóízűt röhögtek a lapályosabb részeken lakó honfitársaink a tör-
pe torony láttán, mert náluk bezzeg még a templomtoronyál is maga-
sabb a hidroglóbusz. Csak azt felejtették el  odaírni, hogy nálunk is: 
hiszen 240 méteres magasságból indult ez a hupikék „aquaglobusz”.

1860-ban Nagy István vörösberényi jegyző még szőlőhegynek jel-
lemzi a Sátor-hegyet, ahol korábban nagy erdőség volt. Szerinte a te-
rület egykor a jezsuita szerzetesekhez tartozott, akik Szentháromság 
ünnepén, azaz a Pünkösd utáni első vasárnapon „sátorokat állítottak 
és ezek alatt ülték meg ezt a jeles napot”. Innen vette volna eredetét 
a hegy neve, ami aztán több könyvben is megjelent. Tény, ami tény: 
a jezsuiták már a 17. században megjelentek Veszprémben, hi-szen 
1638-ban beiktatták őket a megszűnt a veszprémvölgyi apácák birto-
kaiba. Rövidesen Vörösberényben is berendezkedtek, mivel a Loyolai 
Szent Ignác templom egyes anyagait veszprémi építkezéseikről szál-
lították ide 1777-ben, cserébe pedig a vörösberényi uradalom borait 
mérték egy ottani kocsmában.

A Sátor-heggyel kapcsolatban csak az a gondunk, hogy egy 1856-
ben készült hivatalos kataszteri felmérésen, amelyet császári pátens 
rendelt el, Soitor néven került fel a térképre. A térkép megtekinthe-
tő a világhálón is, sőt a felmérések német nyelvű adalékai is, amelyet 
Parzellen-Protocollnak neveztek. Ezt fordították le ezek után magyarra 
és így keletkeztek az első kataszteri telekkönyvek. A német nyelvű fel-
méréskor és a sok másolás folyamán egyszerűen elírhatták a sátor sza-
vunkat, amint azt másutt is megtették. Ez az legegyszerűbb magyará-
zat lenne, de mi van akkor ha ha a sojtor tájszó létezett itt is, akárcsak 
Berhidán, ahol a sajtárt értették rajta, azaz egy ovális alakú puttony 
formájú vagy dézsaszerű edényt. Hol legyen ilyen nevű hegy, ha nem 
bortermő szőlők vidékén?

Azért kacifántos ez a megközelítés, mert a sátor az egyik legkoráb-
bi török eredetű szavunk a bölcsővel és a koporsóval együtt. A sajtár vi-
szont német eredetű szó és a Sechter merítőedényt jelentett. Ebből 
lett idővel a mi sajtár szavunk, melyet tőlünk keletre sojtár formá-

ban ismertek, nyugatra meg zsétér alakban. A Balatonmelléken vé-
gig zsétér a tájszólási adat, messzebb Zalában pedig Söjtör, méghoz-
zá Sehtur már a 14. századtól. Nem is vakarnám a kobakomat hossza-
sabban a tájnyelvi változatokon, de azt megjegyzem, hogy Kenesén is-
mertek egy Sojt útját még a múlt században, de a jelentését már elfe-
lejtették és beazonosítani sem tudják.

Ilyenkor aztán mélyebbre ás a makacs kutató vagy kiváncsi mata-
tó és rá is akad egy 1380-as határjárásra, amikor ezt a drága kis he-
gyünket Azowelgheg néven nevezték, azaz Aszóvölgyhegynek hívták. 
Délre néz, magas hegyol-
dalak között található, ahol 
gyalog jártak derék eleink. 
1775-ben egy visita, azaz 
egyházlátogatási jegyző-
könyv szerint itt volt a régi 
vörösberényi temető, amely 
be volt kerítve, hogy az álla-
tok be ne tudjanak menni.

Általános helyi tévedés a Lokhegy elnevezése, amelyről azt hiszik, 
azért a kapta a nevét, mert ősidők óta lakott volt. Hát nem: a Du-
nántúlon a magas hegyektől körülvett kis lapályt nevezték el loknak, 
a hirtelen leszakadó hegy végét meg farnak, a hosszan elnyúló alacso-
nyabb kiemelkedés neve pedig derék volt. Nem véletlenül nevezték el 
Apácafarának, illetve Apácaderekának az északnyugati egyházi birto-
kokat az egykori tulajdonosokról. Hangsúlyozom, hogy tulajdono-
sokról és nem vélt vagy viselt dolgaikról... 

Hát, halom, domb, csúcs, hegy, orom, orr, magaslat, fensík – gyönyö-
rű szavaink vannak a változatos pannon tájra. A Balatonfelvidék he-
gyei már 1848-ban is annyira lebilincselték  Szerelmey Miklós litog-
ráfust – magyarán könyomat-készítőt – aki mellesleg híres feltaláló, 
mérnök és még karikaturista is volt egy személyben, hogy képes volt 
többször végighajózni a Kenese-Keszthely útvonalat nappal és éjsza-
ka. Tudomásom szerint ekkor készült partvidékünk és hegyeink első 
ismert rajza, amelyet cikkem elején mellékeltem. Már ezen is jól lát-
szik a Sátor-hegy a többiekkel együtt.

Innen az Öreghegy északi lejtőjéről nem mindegyik hegyünk lát-
ható, de akár látható, akár nem, ismernünk kell őket és történetü-
ket: Tudni kellene a Várhegy regéiről, a Bőtregoldal eredetéről és a 
Megyehegy magyarázatáról, meg sok minden másról, mert külön-
ben mit adunk át unokáinknak?

Czuczor Sándor

Hegyeink

Balatonalmádi óváros rész - azaz 
Vörösberény - rövid története II. rész 

1870-ben egy ismeretlen nevű zsidó ember bérli az uradalmat. Az 
1864-es birtoktagosítás után ötezer holdról 20 holdra apadt birto-
kot Thaly László ezredorvos vásárolta meg 1885-ben. 1887-ben több 
berényi összefogott és megvásárolták az uradalmi erdőt. Ekkor ala-
kult meg a Vörösberényi Nemesi Közbirtokosság és számos mező-
gazdasági társulat 1889-ben. Thaly László elcseréli a birtokot Pollák 
Henrik borkereskedővel. 1919-ben Jordán Alajos és Blaska Jenő tu-
lajdona az uradalom. Később Jordán Alajos kivásárolja Blaska tulaj-
donát, így a birtok Jordán Alajosé lesz egészen az államosításig. A kas-
tély tömeglakás lesz, a granárium pedig a Szentkirályon állomásozó 
oroszok éléskamrája, 1945 után. Az 1960-as években a vörösberényi 
tsz baromfineveldéje volt. 

Pár mondatban a malmokat is meg kell említeni. Az uradalom-
hoz két malom is tartozott. Vörösberény vízimalma az eddigi kuta-
tások alapján 1339-ből származik. Tényleges építési ideje ismeretlen. 
1571-ben a körmendi apátnő engedélyével Kajári Pál malmot épít. 

1592-ben Borcsyk János molnár elhalálozott, így a malom nem mű-
ködött. A jezsuita rend eltörlése után a Tanulmányi Alap tulajdona, 
később a Magyar Királyi Vallásalapítvány kezeléséből vásárolta meg 
1925-ben Szabó János molnár. A malmok 1952-es államosításáig a 
Szabó család tulajdonát képezték. A felső malom alapjait meghagy-
ták, kisebb átalakítások után jelenleg nyaralóként funkcionál az épü-
let. Meg kell jegyezni, hogy az 1930-as években működött egy „ma-
lom”, azaz egy kisteljesítményű daráló a Kórusz család birtokában, 
amely 1945 után megszűnt. 

Beszélnünk kell a népoktatásról, amely kezdetektől fogva az egyhá-
zi keretek közt zajlott a felekezeti iskolákban. A reformáció kezdeté-
vel itt is kialakult a két felekezeti iskola. A református iskola a mai re-
formátus lelkészi hivatal alatt, a katolikus iskola pedig az alsó általá-
nos iskola helyén volt. Több berényi származású híres embert isme-
rünk: Ángyán János református lelkész és író; Tóth Ferenc református 
lelkész, később püspök, majd a pápai református gimnázium profesz-
szora, író; Fábián Gábor író, Fábián József tiszteletes fia. 

Beke Kristóf 1844-től 1855-ig plébános Vörösberényben. Ez idő 
alatt írta a magyar nevelésről szóló műveit. A fentiekben említett írók 
műveit ma is alkalmazzák az oktatásban. Az oktatás terén az egysége-
sítés 1945 után történt, a felekezeti iskolák államosítása után. 

A volt jezsuita rendház az államosítás után tömeglakás lett, majd 
ezek felszámolása után Veszprém város tulajdonába került. A felújí-
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Kovács István, helytörténet-kutató
Folytatás a következő számban...
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Szedres-túrós pite

Elkészítés:
Egy keverőtálba szitáljuk a 20 dkg lisztet, hozzáadjuk a 6 dkg 

cukrot és a csipet sót. Elkeverjük, majd belemorzsoljuk a 10 dkg hi-
deg vajat, végül 1 tojás sárgája és 1 evőkanál víz segítségével tésztá-
vá gyúrjuk. Fél órára hűtőbe tesszük. A tésztát 3/4-ed 1/4-es részre 
osztjuk és a nagyobbik részét egy kivajazott és lisztezett piteformába 
igazgatjuk, a tetejét több helyen villával megszurkáljuk és 180 fok-
ra előmelegített sütőben 10 percig sütjük, majd kivesszük és félre-
rakjuk hűlni. A kisebbik részből lesz a díszítés a zselé tetején, ehhez 
nyújtsuk ki a tésztát és tetszőleges alakzatot vágjunk ki, amit sütő-
papírral bélelt tepsin 180 fokon 10 perc alatt készre sütünk. Ha a 
tészta kihűlt a felezett szeder szemeket rászórjuk a tetejére. 

A túrókrémhez egy tálban félig felverjük a 2 dl tejszínt, majd 
hozzáadjuk az 1 csomag expressz zselatint és kemény habbá ver-
jük. Utána hozzákeverjük a 10 dkg porcukrot és az 50 dkg túrót. A 
szedres tésztára egyenletesen eloszlatva kanalazzuk, majd betesszük 
a hűtőbe, hogy dermedjen, amíg elkészítjük a szeder zselét. 

1 dl langyos vízhez hozzámérünk 2 púpos teáskanál zselatint, 
majd folyamatosan kevergetve egyet forralunk rajta, levéve a tűzről 
hagyjuk kihűlni. Addig botmixerrel lepürésítjük a szedret (kb. 20 
dkg),majd hozzákeverünk 2 evőkanál cukrot és a legalább langyosra 
hűlt zselatint. Alaposan összekeverjük és egyenletesen a túrókrém-
re öntjük. Ne ijedjünk meg, mert itt még eléggé képlékeny, majd a 
hűtőben szépen bezselésedik és összeáll. 

A korábban kisütött tésztaformákat a zselé tetejére illesszük és tet-
szés szerint egész szeder szemeket helyezzünk fel mellé. Legkevesebb 
3-4 órára hűtőbe tesszük. Jó étvágyat! 

Szöveg és fotó: Harcos Csilla - http://etkek-vetkek.blogspot.hu
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„A hit védelme és szegények szolgálata” 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja 
örömmel vár tartós élelmiszeradományokat és anyagi támoga-
tást a rászorulók megsegítésére. Mivel bútorraktárunk megtelt, 
szívesen ajánlunk fel jó állapotú heverőket. Személyesen csütör-
tök 15-től 17 óráig a Balatonalmádi Veszprémi út 87. festékudvar-
ban, vagy telefonon 06-30-255-6086 állunk rendelkezésre.

Hálásan köszönjük adományaikat!

Gombaszépség Almádi központjában: a védett óriás bocskorosgomba
Köszönjük a fotót Szenthe Lászlónak! 

Volt egy fehér ruhás vacsora...
Köszönjük a kedves résztvevőknek, fellépőknek, akik énekükkel 

felejthetetlen hangulatot teremtettek:  Piller Luca, Zab Johanna, 
Káplán György, Németh Patrícia. 

Köszönjük a résztvevőknek, akik eljöttek,  vacsorát készítettek, 
asztalt cipeltek, lufit eregetett, koccintottak, papírcsónakot készí-
tettek, csillagot szórtak,  fotóztak, valamint akik engedélyt adtak, 
takarítottak… 

Köszönjük mindenkinek, aki ott volt „érezd magad jól” jeligével, 
Balatonalmádiban harmadszorra megrendezett  hagyományteremtő  
Diner en Blanc Balatonalmádi – Vacsora fehérben rendezvényen.

Reméljük, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól éreztétek magatokat 
és jövőre újra találkozunk!

A szervezők: Gaál Ildikó Hajnalka és Péter Katalin, Tari Tibor

Nyáresti gondolatok és dallamok a 
káptalani fák alatt

Augusztus első szombatjának estéjén tartotta a Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület hagyományos nyári rendezvényét a Káptalanfüredi 
Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében. Idén nem sok jó áradt 
felénk a médiákból, -migráns helyzet, merényletek, katasztrófák-, 
ezért az est alapgondolatául igyekeztünk valami vigasztalót választa-
ni. Előző héten fejeződött be a Világifjúsági találkozó Krakkóban, 
abban az új központban, melynek bejáratánál a következő Szent II. 
János Pál idézet olvasható: „Ne féljetek”. Ugyancsak a közelmúlt-
ban volt vendégünk Böjte Csaba atya, aki szentbeszédében az aláb-
biakat hangsúlyozta: Isten olyan szépnek teremtette a világot, hogy 
„Legyetek boldogok!”  E két mondat köré igyekeztünk idén nyár-
esti gondolatainkat és a dallamokat összerendezni.  

A csodálatos szoprán Szabóki Tünde és férje a mély basszus Cser 
Péter Mozart, Puccini, Rossini, Huszka, Kodály operákból, ope-
rettekből és daljátékból adtak elő szóló áriákat és duetteket. Bartal 
László az Opera karnagya volt kísérőjük. Szerencse, hogy a néha 
viharos szél hangjukat nem zavarta, mert természetesen mikrofon 
nem kellett ahhoz, hogy éneküket torzításmentesen a messzi távol-
ban is hallani lehessen.  Csupán a kísérő kottáját kellett jó erősen 
tartani, nehogy a kottalapok a közönség soraiban kössenek ki. 

Külön élmény volt, hogy a házaspár aznap tartotta ezüstlakodal-
mát, úgyhogy a befejezésként előadott Papageno és Papagena kettő-
se a Varázsfuvolából és Rossini Macskaduettje igazi fináléja volt az 
estnek. Hallhattuk, láthattuk és érezhettük, hogy Isten jókedvében 
teremtette egymásnak őket, hiszen a színpadon kívül az életben is 
megadatott, hogy tehetségükkel és egyéniségükkel együtt tudják su-
gározni az életörömet. Az ének, a zene, a szavaknál mélyebbre hat 
lelkünkbe, s ha mindez még mosollyal körítve kerül felénk tála-
lásra, akkor a hallgatóság is ugyancsak boldognak érezhette magát 
ezen az estén.

Kacskovics Fruzsina

Fotó: Lechner Pál

Káplán György koncertje a 
Balatonalmádi Szent Imre templomban

Káplán György 1952-ben született Budapesten, a szíve azonban 
kezdettől fogva Almádiban dobogott. A Balaton-part e gyöngy-
szeméhez kötődnek első gyermekkori élményei és emlékei. Ő – 
ahogy mondja – nem szereti Almádit, hanem „szerelmese Almádi-
nak”. Szerelmét a város iránt oly tökélyre fejlesztette, hogy még egé-
szen fiatalon – 45 évesen – végső nyughelyéül választotta Almádit. 
Ezt megerősítendő urnahelyet vásárolt templomunk sírkertjében és 
a mindig derűs, optimizmustól duzzadó tenorista, valami hallat-
lan gondolati csavarral sírtáblájára vésette Jacopone da Todi, XIII. 
századi olasz költő mondatát: „Valójában a sír az igazi otthonunk.” 
Koncertjét annak az emlékének szentelte, hogy 50 éve ebben a temp-
lomban kezdett el énekelni, a drága emlékű Szendrőy Mária Hedvig 
kalocsai iskola nővér ösztönzésére. Gyuri tehetségét a kedves nővér fe-
dezte fel, őtőle kapott kezébe már 16 évesen szép egyházi áriákat és 
az oltár mellől, ahol Pintér Sándor atyának és időnként Mécs László 
szerzetes-pap költőnek is ministrált. 
A gyermekévek után, mint tehetséges énekes a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Akadémián találta magát, ahol 1974-ben szerzett énekművé-
szeti diplomát. Ezt követően 1978-ban – mint oly sokan kortársai kö-
zül – ő is külföldre került. 

A Stuttgarti Rádió Énekegyüttesében dolgozott 35 évig. Az ének-
együttes akkoriban élte fénykorát, a 24 szólista bejárta az egész vi-
lágot. Káplán György15 évig tanított a Ludwigsburgi Egyetemen és 
az énekegyüttesből időnként kiválva egy hárfaművésszel több, mint 
20 évig koncertezett Olaszországban, Németországban és Ausztriá-
ban, de rendszeres fellépő művésze mind a mai napig a zürichi Ope-
rának is. 
Káplán György mindegy 130 oratórium szólót énekelt életében, de 
amióta nyugdíjba vonult – maga sem tudja miért – de nagyon vonz-
zák a 30-as évek sanzonjai is. Az utóbbi években rendszeresen tanít a 
Böjte Csaba atya által alapított szovátai árvaházban. Nagyon szívesen 
énekel jótékonysági koncerteken Balatonalmádi javára. 
Nyári koncertjét Szendrőy Mária Hedvig kedves nővér emlékének 
szenteli, és szeretne ez által is hálát adni az Úrnak eddigi szép és sike-
res életéért. A koncerten közreműködött Tóth István kántor-karnagy, 
a Plébánia orgonistája, aki az elhangzott darabokat orgonán kísérte. 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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az oltár mellől, ahol Pintér Sándor atyának és időnként Mécs László 
szerzetes-pap költőnek is ministrált. 
A gyermekévek után, mint tehetséges énekes a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Akadémián találta magát, ahol 1974-ben szerzett énekművé-
szeti diplomát. Ezt követően 1978-ban – mint oly sokan kortársai kö-
zül – ő is külföldre került. 

A Stuttgarti Rádió Énekegyüttesében dolgozott 35 évig. Az ének-
együttes akkoriban élte fénykorát, a 24 szólista bejárta az egész vi-
lágot. Káplán György15 évig tanított a Ludwigsburgi Egyetemen és 
az énekegyüttesből időnként kiválva egy hárfaművésszel több, mint 
20 évig koncertezett Olaszországban, Németországban és Ausztriá-
ban, de rendszeres fellépő művésze mind a mai napig a zürichi Ope-
rának is. 
Káplán György mindegy 130 oratórium szólót énekelt életében, de 
amióta nyugdíjba vonult – maga sem tudja miért – de nagyon vonz-
zák a 30-as évek sanzonjai is. Az utóbbi években rendszeresen tanít a 
Böjte Csaba atya által alapított szovátai árvaházban. Nagyon szívesen 
énekel jótékonysági koncerteken Balatonalmádi javára. 
Nyári koncertjét Szendrőy Mária Hedvig kedves nővér emlékének 
szenteli, és szeretne ez által is hálát adni az Úrnak eddigi szép és sike-
res életéért. A koncerten közreműködött Tóth István kántor-karnagy, 
a Plébánia orgonistája, aki az elhangzott darabokat orgonán kísérte. 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Kétnapos kirándulás Tolnába - Baranyába
sok-sok élménnyel, meglepetéssel, még több szeretettel, a végén 
csodával…

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub kiránduló csoportja 2016. július 
28-án borús napra ébredt, 

- kirándulásaink során 
ilyen még nem fordult elő 
-, de reménykedve a szép 
időben, külön busszal útra 
keltünk. A szokáshoz hí-
ven a buszban előkerül-
tek a pálinkás üvegek, a sü-
tik és a pogácsák, a hangu-
lat egyre emelkedett, s ta-
lán még szivárványt is va-
rázsolt volna az égboltra. Ságváron rövid pihenőt tartottunk, fel-
kerestük a Horváth Família éttermet, mely még ugyan zárva volt, 
de az ismeretségemre való tekintettel azonnal kinyitott, kedvesen 
fogadott bennünket a tulajdonos, Horváth Ignác és kedves felesé-
ge, akiknek ezúton gratulálunk elegáns fogadójukhoz, sok vendé-
get kívánva köszönjük a nagyon udvarias, gyors kiszolgálást, a ked-
vességet.

Aztán leszakadt az ég, mintha dézsából öntötték volna, amikor 
megérkeztünk Hőgyészre, ahol előkerültek az esőkabátok, az eser-
nyők, és nem törődve a rossz idővel nagy szeretettel várt bennün-
ket volt kolléganőm, Mohai Károlyné tanárnő, aki a könyvtárban 
bemutatta a település múltját, jelenét. Györgyike lelkesen beszélt a 
látnivalókról: az Apponyi, a Lichteinsten kastélyokról, majd meg-
néztük a gazdag anyaggal rendelkező Német Tájházat és a katoli-
kus templomot. Aztán csodák csodája, elállt az eső, kisütött a nap, 
és a kiránduláson végig kitűnő időnk volt. A Pizzéria étteremben 
megebédeltünk, meglepetésként mindenki kapott 1 dl finom rosét 
és egy kávét. Megköszöntük a szíves kalauzolást, elindultunk Ba-
ranyába, Bikalra, az Élménybirtokra, ahol életre kelt a középkor, 
ahol megnéztük a múltat idéző portákat, az óvárosi céhes műhe-
lyeket: a Boszorkányok, a Mesterségek házát, a kovács, a pék és a 
szabó műhelyt. Bár a Gagyizdában egy fabatkát sem vásároltunk, 
de a Puchner Pódiumon meghallgattuk Kegyetlen Lajos története-
it a középkori ítélkezésről, sőt megnéztük az ítélkezés végrehajtását 

is. Két klubtagunkat (a Gönci házas-
párt) „minden bűnnel” megvádolva 
egyiküket pellengérre állították, míg 
a másikat kalodába zárva majdnem 
„lefejeztek.”   Derült, tapsolt a né-
zőtér.

Ezután Zinával kurtizánképzésen 
vettünk részt. Néha kissé közönsé-

gesnek tűnt az előadás, de sokakat megnevettetett, sőt páran bizo-
nyítványt is kaptak az eredményes képzéséről. 

Ezután a Fehér Hattyúhoz Fogadóban meglepetésként mindenki 
egy kemencében sült kolbászos, szalonnás fél langallót kapott. Elfo-
gyasztása után a szálláshelyünkre, Lengyelre utaztunk.

A többség a kollégiumban, de páran a kastélyban kaptak szál-
lást, ahol, mint „grófok és grófnék” hajthatták fejüket álomra. Előt-
te azonban a kastély éttermében őszinte szeretettel vártak és fogad-
tak bennünket kedves, régi barátaim, a volt nagyszerű tanítványom, 
Horváth Zoli vállalkozó a feleségével, Anikóval és fiával, Attilával, 
továbbá utódom, Farkas Sándor iskolaigazgató a párjával, Cser Er-
zsikével, a gyulai szociális otthon igazgatójával és Pethő Györgyi-
ke igazgatóhelyettes a férjével, akik éppen a házassági évfordulóju-
kat ünnepelték. 

Pálinkákkal, házi disznótorossal és saját készítésű, nagyon finom 
pincepörkölttel kínálták a kiránduló nyugdíjasainkat, akik egy kis 
balatoni borral viszonozták a vendéglátást. Klubunk és a kirándulók 
nevében a Ringató Balaton tánccsoportunk a Szatmári táncok be-
mutatásával köszönte meg a vacsorát, a szíves fogadtatást. Másnap 
a bőséges svédasztalos reggeli után, melyet Váncsa Katika élelmezés-
vezető szervírozott, ellátogattunk a közeli Anna-fürdőre, ahol meg-
csodáltuk az Erdei iskolát, a faragott játékparkot, és gyönyörköd-
tünk a táj, a környék leírhatatlan szépségében. Szívesen elindultunk 
volna valamelyik erdei tanösvényen.

Kurdon a TXT 2000 büfénél megálltunk egy kávéra, fagyira, 
majd vezérigazgatói engedéllyel beléptünk a gyulai vadrezervá-
tumba, ahol trófea bemutatóval várt egy nagyon kedves volt ta-
nítványom, Király Attila er-
dész mérnők, fővadász. Ter-
mészetes stílusban megtartott 
érdekes, nagyszerű, tartalmas 
előadását napestig elhallgat-
tuk volna, de a számtalan ér-
deklődő kérdés után el kellett 
köszönnünk, de még maradt 
időnk szarvas- és őzikesimo-
gatásra is. 

Ezután a Tamási Termálfürdőben mindenki csobbant egyet a hi-
deg vagy meleg vízben, és elgondolkodtunk azon, hogy mennyi sok 
szép élménnyel térhetünk haza, feledve a napi gondokat, s meny-
nyi szeretet kaptunk, és milyen nagyszerűen éreztük magunkat eb-
ben a közösségben ezen az élményekben gazdag kiránduláson, me-
lyet a városi Önkormányzatnak is köszönhetünk, hisz évek óta pá-
lyázat útján anyagilag is hozzájárul a Klubunk kirándulásainak költ-
ségéhez. Ezúton köszönjük neki, továbbá a volt kollégáimnak, ta-
nítványaimnak, táncosainknak és mindenkinek, aki hozzájárult ah-
hoz, hogy széppé, felejthetetlenné varázsolja nyugdíjasaink számá-
ra a tolnai – baranyai kirándulást, és köszönjük azt a sok szeretetet 
is, amit kaptunk.

Befejezésül még egy sztori: egyik klubtársunk valahol elveszítet-
te pénztárcáját pénzzel, bank-kártyákkal. Szomorúan érkezett haza. 
Pár nap múlva értéklevelet hozott a postás számára. Valaki megta-
lálta az erszényt,és név nélkül hiánytalanul visszaküldte azt pénzzel, 
kártyákkal , iratokkal a tulajdonosnak. Nem várt köszönetet sem. 
Vannak még csodák, és vannak még becsületes emberek! Ettől még 
szebbé és felejthetetlenebbé vált ez a jól sikerült kirándulás. Legkö-
zelebb Dél – Erdélybe, Szászföldre utazunk, ahol szintén szép na-
pok várnak ránk

Lencse Sándor, a klub elnöke

Kiemelkedő eredmények a Tenisz Klubnál
A Balatonalmádi Tenisz Klub ebben az évben is számos csapat és 

egyéni versenyt rendezett.
Egyéni versenyeink közül kiemelkedő a 17. alkalommal megren-

dezett Országos Pedagógus Teniszbajnokság, és az ország két leg-
nagyobb pontszerző viadala az Almádi Kupa és az ONYXPRINT 
Kupa.

Mindhárom kiemelt versenyünkön játékosaink kiváló eredmé-
nyeket értek el.

A Pedagógusok között Dudás Zsolt a második, Dudásné Pirik 
Mariann a harmadik helyezést érte el! A páros versenyt megnyerték!

Az Almádi Kupán Hitter Csaba második lett, azonban az 
ONYXPRINT Kupát megnyerte!

Három csapatunk szerepel a Megyei bajnokságokban, a „nagy” 
csapat pedig az országos másod osztályú bajnokságban versenyez. A 
tavaszi fordulókat közepes eredménnyel zártuk, de az őszi megmé-
rettetésen, ami szeptember hónapban lesz, javíthatunk!

A szokásos Megyei bajnokságnak is Balatonalmádi adott otthont! 
A versenyen magas szintű összecsapásokat láthattak. A döntőt két 
Almádi játékos játszotta. Végül szoros küzdelemben Dr. Herczeg 
Attila szerezte meg a megyebajnoki címet Hitter Csabával szemben!

Gratulálunk a győzteseknek és minden játékosunknak, akik min-
dent beleadva teniszeznek a saját, a csapatok, a klub és Almádi si-
keréért!

Az őszi játékrendben szerepelnek a csapatbajnok mérkőzések, és a 
családi páros bajnokság is. Követhetnek minket a facebook oldalon 
és a klub honlapján is. www.almaditenisz.hu

Dudás Zsolt

Dr. Herczeg Attila megyebajnok és Hitter Csaba kupagyőztes

Újra Aczél a győztes
Idén is nagy sikerrel zárult a XXI. Pannónia-Ramada Kupa Nem-

zetközi Sakkverseny. A megnyitón 9 ország 158 versenyzője jelent 
meg. A magyarokon kívül angol, francia, lengyel, német, svájci, 
svéd, szlovák, szlovén sakkozók is érkeztek a viadalra.

Balatonalmádi város polgármestere, Keszey János a megnyitón 
köszöntötte a játékosokat, és kívánt a résztvevőknek sikeres verseny-
zést valamint kellemes időtöltést a helyi programokhoz. A sakkjá-
ték szerelmesei, ideális körülmények között ültek asztalhoz A és B 
csoportban, Balatonalmádi központjában található Pannónia Kul-
turális Központ légkondicionált termeiben. Az első helyen kiemelt 
Aczél Gergely a tavalyi évhez hasonlóan idén is rajt cél győzelmet 
aratott, és megérdemelten lett első. Az utána következő 4 játékos 18 

éven aluli volt. A legjobb Veszprém megyei játékosnak járó kupát, a 
mindössze 11 éves Juhász Judit vehette át, aki szenzációsan szerepelt 
a felnőtt mezőnyben és 3. helyével 148 élő ponttal gyarapodott. Va-
lamint ő vihette haza a 20 éven alulinak járó értékes különdíjat is. 
A B csoportot egy svéd játékos nyerte, aki haza vihette a város által 
felajánlott kupát is. Ebben csoportban is volt egy kiemelkedő sze-
replés, a 13 éves Pásti Anna a 6. helyével 169 élő pontot gyűjtött. 
Péntek délután megrendezésre kerülő 5-5 perces villámversenyre ér-
keztek olyanok is, akik a főverseny nem indultak el. A gyors partik 
kedvelők közül 3 nemzetközi mester mellett 5 FIDE mester is asz-
talhoz ült. A papírformának megfelelően, a géppuska kezű Veretics 
Attila győzött.

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvona-
lú támogatását, valamint a szervezők igen színvonalas munkáját, és 
kifejezték abbéli reményüket, hogy 2017-ben ismét találkozhatunk 
a Balaton e csodálatos városában.

Fáncsy Imre, Főszervező

Ha zarándoklatot tervezel: nem kell messzire menned, nem kell 
hosszú szabadságot kivenned, és nem kell sok pénzt gyűjtened...
Ha zarándoklatra vágysz: húzd fel a túracipőd, áldozd fel 

egyhétvégédet, és hozz magaddal csupán 7000 forintot.
Ha zarándokolni akarsz: gyere velünk Balatonalmádiból Sümeg-

re. Béke, testvérek és gyönyörű tájak várnak Rád is.

XIII. Sümegi gyalogos zarándoklat a hazáért 
2016. szeptember 16-18.:

kövesd facebook-oldalunkat, és oszd meg 
minél többekkel híreinket!
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Kétnapos kirándulás Tolnába - Baranyába
sok-sok élménnyel, meglepetéssel, még több szeretettel, a végén 
csodával…

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub kiránduló csoportja 2016. július 
28-án borús napra ébredt, 

- kirándulásaink során 
ilyen még nem fordult elő 
-, de reménykedve a szép 
időben, külön busszal útra 
keltünk. A szokáshoz hí-
ven a buszban előkerül-
tek a pálinkás üvegek, a sü-
tik és a pogácsák, a hangu-
lat egyre emelkedett, s ta-
lán még szivárványt is va-
rázsolt volna az égboltra. Ságváron rövid pihenőt tartottunk, fel-
kerestük a Horváth Família éttermet, mely még ugyan zárva volt, 
de az ismeretségemre való tekintettel azonnal kinyitott, kedvesen 
fogadott bennünket a tulajdonos, Horváth Ignác és kedves felesé-
ge, akiknek ezúton gratulálunk elegáns fogadójukhoz, sok vendé-
get kívánva köszönjük a nagyon udvarias, gyors kiszolgálást, a ked-
vességet.

Aztán leszakadt az ég, mintha dézsából öntötték volna, amikor 
megérkeztünk Hőgyészre, ahol előkerültek az esőkabátok, az eser-
nyők, és nem törődve a rossz idővel nagy szeretettel várt bennün-
ket volt kolléganőm, Mohai Károlyné tanárnő, aki a könyvtárban 
bemutatta a település múltját, jelenét. Györgyike lelkesen beszélt a 
látnivalókról: az Apponyi, a Lichteinsten kastélyokról, majd meg-
néztük a gazdag anyaggal rendelkező Német Tájházat és a katoli-
kus templomot. Aztán csodák csodája, elállt az eső, kisütött a nap, 
és a kiránduláson végig kitűnő időnk volt. A Pizzéria étteremben 
megebédeltünk, meglepetésként mindenki kapott 1 dl finom rosét 
és egy kávét. Megköszöntük a szíves kalauzolást, elindultunk Ba-
ranyába, Bikalra, az Élménybirtokra, ahol életre kelt a középkor, 
ahol megnéztük a múltat idéző portákat, az óvárosi céhes műhe-
lyeket: a Boszorkányok, a Mesterségek házát, a kovács, a pék és a 
szabó műhelyt. Bár a Gagyizdában egy fabatkát sem vásároltunk, 
de a Puchner Pódiumon meghallgattuk Kegyetlen Lajos története-
it a középkori ítélkezésről, sőt megnéztük az ítélkezés végrehajtását 

is. Két klubtagunkat (a Gönci házas-
párt) „minden bűnnel” megvádolva 
egyiküket pellengérre állították, míg 
a másikat kalodába zárva majdnem 
„lefejeztek.”   Derült, tapsolt a né-
zőtér.

Ezután Zinával kurtizánképzésen 
vettünk részt. Néha kissé közönsé-

gesnek tűnt az előadás, de sokakat megnevettetett, sőt páran bizo-
nyítványt is kaptak az eredményes képzéséről. 

Ezután a Fehér Hattyúhoz Fogadóban meglepetésként mindenki 
egy kemencében sült kolbászos, szalonnás fél langallót kapott. Elfo-
gyasztása után a szálláshelyünkre, Lengyelre utaztunk.

A többség a kollégiumban, de páran a kastélyban kaptak szál-
lást, ahol, mint „grófok és grófnék” hajthatták fejüket álomra. Előt-
te azonban a kastély éttermében őszinte szeretettel vártak és fogad-
tak bennünket kedves, régi barátaim, a volt nagyszerű tanítványom, 
Horváth Zoli vállalkozó a feleségével, Anikóval és fiával, Attilával, 
továbbá utódom, Farkas Sándor iskolaigazgató a párjával, Cser Er-
zsikével, a gyulai szociális otthon igazgatójával és Pethő Györgyi-
ke igazgatóhelyettes a férjével, akik éppen a házassági évfordulóju-
kat ünnepelték. 

Pálinkákkal, házi disznótorossal és saját készítésű, nagyon finom 
pincepörkölttel kínálták a kiránduló nyugdíjasainkat, akik egy kis 
balatoni borral viszonozták a vendéglátást. Klubunk és a kirándulók 
nevében a Ringató Balaton tánccsoportunk a Szatmári táncok be-
mutatásával köszönte meg a vacsorát, a szíves fogadtatást. Másnap 
a bőséges svédasztalos reggeli után, melyet Váncsa Katika élelmezés-
vezető szervírozott, ellátogattunk a közeli Anna-fürdőre, ahol meg-
csodáltuk az Erdei iskolát, a faragott játékparkot, és gyönyörköd-
tünk a táj, a környék leírhatatlan szépségében. Szívesen elindultunk 
volna valamelyik erdei tanösvényen.

Kurdon a TXT 2000 büfénél megálltunk egy kávéra, fagyira, 
majd vezérigazgatói engedéllyel beléptünk a gyulai vadrezervá-
tumba, ahol trófea bemutatóval várt egy nagyon kedves volt ta-
nítványom, Király Attila er-
dész mérnők, fővadász. Ter-
mészetes stílusban megtartott 
érdekes, nagyszerű, tartalmas 
előadását napestig elhallgat-
tuk volna, de a számtalan ér-
deklődő kérdés után el kellett 
köszönnünk, de még maradt 
időnk szarvas- és őzikesimo-
gatásra is. 

Ezután a Tamási Termálfürdőben mindenki csobbant egyet a hi-
deg vagy meleg vízben, és elgondolkodtunk azon, hogy mennyi sok 
szép élménnyel térhetünk haza, feledve a napi gondokat, s meny-
nyi szeretet kaptunk, és milyen nagyszerűen éreztük magunkat eb-
ben a közösségben ezen az élményekben gazdag kiránduláson, me-
lyet a városi Önkormányzatnak is köszönhetünk, hisz évek óta pá-
lyázat útján anyagilag is hozzájárul a Klubunk kirándulásainak költ-
ségéhez. Ezúton köszönjük neki, továbbá a volt kollégáimnak, ta-
nítványaimnak, táncosainknak és mindenkinek, aki hozzájárult ah-
hoz, hogy széppé, felejthetetlenné varázsolja nyugdíjasaink számá-
ra a tolnai – baranyai kirándulást, és köszönjük azt a sok szeretetet 
is, amit kaptunk.

Befejezésül még egy sztori: egyik klubtársunk valahol elveszítet-
te pénztárcáját pénzzel, bank-kártyákkal. Szomorúan érkezett haza. 
Pár nap múlva értéklevelet hozott a postás számára. Valaki megta-
lálta az erszényt,és név nélkül hiánytalanul visszaküldte azt pénzzel, 
kártyákkal , iratokkal a tulajdonosnak. Nem várt köszönetet sem. 
Vannak még csodák, és vannak még becsületes emberek! Ettől még 
szebbé és felejthetetlenebbé vált ez a jól sikerült kirándulás. Legkö-
zelebb Dél – Erdélybe, Szászföldre utazunk, ahol szintén szép na-
pok várnak ránk

Lencse Sándor, a klub elnöke

Kiemelkedő eredmények a Tenisz Klubnál
A Balatonalmádi Tenisz Klub ebben az évben is számos csapat és 

egyéni versenyt rendezett.
Egyéni versenyeink közül kiemelkedő a 17. alkalommal megren-

dezett Országos Pedagógus Teniszbajnokság, és az ország két leg-
nagyobb pontszerző viadala az Almádi Kupa és az ONYXPRINT 
Kupa.

Mindhárom kiemelt versenyünkön játékosaink kiváló eredmé-
nyeket értek el.

A Pedagógusok között Dudás Zsolt a második, Dudásné Pirik 
Mariann a harmadik helyezést érte el! A páros versenyt megnyerték!

Az Almádi Kupán Hitter Csaba második lett, azonban az 
ONYXPRINT Kupát megnyerte!

Három csapatunk szerepel a Megyei bajnokságokban, a „nagy” 
csapat pedig az országos másod osztályú bajnokságban versenyez. A 
tavaszi fordulókat közepes eredménnyel zártuk, de az őszi megmé-
rettetésen, ami szeptember hónapban lesz, javíthatunk!

A szokásos Megyei bajnokságnak is Balatonalmádi adott otthont! 
A versenyen magas szintű összecsapásokat láthattak. A döntőt két 
Almádi játékos játszotta. Végül szoros küzdelemben Dr. Herczeg 
Attila szerezte meg a megyebajnoki címet Hitter Csabával szemben!

Gratulálunk a győzteseknek és minden játékosunknak, akik min-
dent beleadva teniszeznek a saját, a csapatok, a klub és Almádi si-
keréért!

Az őszi játékrendben szerepelnek a csapatbajnok mérkőzések, és a 
családi páros bajnokság is. Követhetnek minket a facebook oldalon 
és a klub honlapján is. www.almaditenisz.hu

Dudás Zsolt

Dr. Herczeg Attila megyebajnok és Hitter Csaba kupagyőztes

Újra Aczél a győztes
Idén is nagy sikerrel zárult a XXI. Pannónia-Ramada Kupa Nem-

zetközi Sakkverseny. A megnyitón 9 ország 158 versenyzője jelent 
meg. A magyarokon kívül angol, francia, lengyel, német, svájci, 
svéd, szlovák, szlovén sakkozók is érkeztek a viadalra.

Balatonalmádi város polgármestere, Keszey János a megnyitón 
köszöntötte a játékosokat, és kívánt a résztvevőknek sikeres verseny-
zést valamint kellemes időtöltést a helyi programokhoz. A sakkjá-
ték szerelmesei, ideális körülmények között ültek asztalhoz A és B 
csoportban, Balatonalmádi központjában található Pannónia Kul-
turális Központ légkondicionált termeiben. Az első helyen kiemelt 
Aczél Gergely a tavalyi évhez hasonlóan idén is rajt cél győzelmet 
aratott, és megérdemelten lett első. Az utána következő 4 játékos 18 

éven aluli volt. A legjobb Veszprém megyei játékosnak járó kupát, a 
mindössze 11 éves Juhász Judit vehette át, aki szenzációsan szerepelt 
a felnőtt mezőnyben és 3. helyével 148 élő ponttal gyarapodott. Va-
lamint ő vihette haza a 20 éven alulinak járó értékes különdíjat is. 
A B csoportot egy svéd játékos nyerte, aki haza vihette a város által 
felajánlott kupát is. Ebben csoportban is volt egy kiemelkedő sze-
replés, a 13 éves Pásti Anna a 6. helyével 169 élő pontot gyűjtött. 
Péntek délután megrendezésre kerülő 5-5 perces villámversenyre ér-
keztek olyanok is, akik a főverseny nem indultak el. A gyors partik 
kedvelők közül 3 nemzetközi mester mellett 5 FIDE mester is asz-
talhoz ült. A papírformának megfelelően, a géppuska kezű Veretics 
Attila győzött.

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvona-
lú támogatását, valamint a szervezők igen színvonalas munkáját, és 
kifejezték abbéli reményüket, hogy 2017-ben ismét találkozhatunk 
a Balaton e csodálatos városában.

Fáncsy Imre, Főszervező

Ha zarándoklatot tervezel: nem kell messzire menned, nem kell 
hosszú szabadságot kivenned, és nem kell sok pénzt gyűjtened...
Ha zarándoklatra vágysz: húzd fel a túracipőd, áldozd fel 

egyhétvégédet, és hozz magaddal csupán 7000 forintot.
Ha zarándokolni akarsz: gyere velünk Balatonalmádiból Sümeg-

re. Béke, testvérek és gyönyörű tájak várnak Rád is.

XIII. Sümegi gyalogos zarándoklat a hazáért 
2016. szeptember 16-18.:

kövesd facebook-oldalunkat, és oszd meg 
minél többekkel híreinket!
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Almádi az aknafúrás központja IV.
Vízakna fúrás Nyirádon 1.

A nyirádi bauxitelőfordulás vízföldtani viszonyainak vizsgálata során 
megállapították, hogy az egész terület egy közös karsztvízrendszerhez 
tartozik. A karsztvíz pedig túlnyomó részt vetődések mentén áramlik. 
Ezért célszerű az összes ide tervezett bánya vízvédelmét egységesen meg-
oldani, mégpedig a sikeres kísérleti eredményekre alapozva, fúrt aknák 
hálózatával. Az alumínium világpiaci árából kiindulva számították ki, 
hogy – a bauxitlencsék települését figyelembe véve – a tengerszint fe-
lett 60 méterig (azaz a felszíntől mintegy 140 m mélységig) gazdaságo-
san megvalósítható a vízszintsüllyesztés percenként 300 m3 víz kieme-
lésével. Következésképpen az alatta található telepeket nem éri meg ki-
termelni.

A tervezés következő lépése a fúrt aknák paramétereinek meghatáro-
zása volt. A szükséges aknamélység 200-220 méter, amely esetenként 
akár a 300 métert is elérheti. A szűrőcső pedig 1,4 m átmérőjűnek adó-
dott, hogy 2-3 búvárszivattyú is elhelyezhető legyen benne. Három fú-
rási szakasszal számolva, a kezdő átmérő 3 m-re jött ki. Mindezek fi-
gyelembe vételével esett a választás a nyugatnémet Wirth cég száz ton-
na teherbírású, mamutszivattyús öblítést alkalmazó L-10 típusú akna-
fúró berendezésére. A pótkocsira szerelt dízelmotoros berendezés és 15 
m magas árboca rövid idő alatt költöztethető, a forgatóasztal két méte-
res átbocsátó képességű, ennél nagyobb fúrószerszámok alsó ültető szer-
kezeten keresztül kezelhetők. 

A fúrásokat a már építés alatt álló Izamajor II. bánya területén kezd-
tük, Nyirád határában. A kutak helyének kijelölése gondos előkészítést 
igényelt. A geológusok által javasolt pontban tengelyfúrás mélyül a ré-
tegsor és a várható vízhozam megállapítására. Amennyiben a vízföldta-
ni és geofizikai mérések jó vízadást jeleznek és fúrási szempontból sem 
várható akadály, kezdődhet a tervezés, majd a telep elkészítése és a fú-
rás. Kedvezőtlen eredmények esetén azonban újabb tengelyfúrással új 
helyet kell keresni (szélsőséges esetben előfordult, hogy ehhez 3-4 ten-
gelyfúrásra volt szükség). 

Ekkorra Tolnay Kornélt az Alutervhez helyezték, ahol fő feladata az 
aknafúrás tervezése lett. Közvetlenül Mecsnóber Miklós irányítása alá 
került az aknafúrás. Az üzemvezetés André Sándor olajmérnökkel, Lu-
das Ferenc geológus mérnökkel, valamint Ruzsics Béla és Szabó Péter 
fúrótechnikusokkal erősödött. 1967-ben pedig Rosta Ferenc bánya-
mérnököt, tapasztalt olajfúró szakembert nevezték ki üzemvezetőnek.

Az Izamajor II. bányánál, a kísérleti aknákhoz képest csaknem há-

romszoros mélység miatt, 50-100 méterre is megnőtt az egyes fúrási 
szakaszok hossza. Ezáltal nagyobb lett az akna elferdülésének veszélye, 
főleg az alsó szakaszban, vetők közelében, repedezett, töredezett dolo-
mitban. A ferde (vagy ami még rosszabb, görbe) akna miatt fúrás köz-
ben a fúrótest kopik, a görgők leszakadnak, az akna átmérője csökken, a 
béléscső rakat beépítéskor megakad, megszorul, nem lehet a helyére jut-
tatni. A ferdeség megengedett értéken tartására súlyosbító rakatba épí-
tett központosítókat alkalmaztunk. A vállalat által kifejlesztett és gyár-
tott oldalgörgős központosítók a fúróhoz közeli átmérőjűek és nem en-
gedik, hogy fúrás közben éles iránytörés következzen be. 

A vízszintsüllyesztési program keretében végzett aknafúrás az első 
naptól kezdve rendkívül sürgős volt, mivel a bauxitbányászat jövője et-
től függött, és a bányaberuházások már késésben voltak. Gyorsítására 
1969-ben még egy L-10-est szereztünk be. A két berendezéssel éven-
te már hat aknát fúrtunk le. Egy-egy akna teljes kivitelezése 2-5 hóna-
pig tartott. Tevékenységünket az illetékesek éberen figyelték. Például 
naponta kellett a trösztnek telexen jelenteni. A bánya beruházója min-
den délelőtt néhány órát üzemünknél töltött, majd tapasztalatairól be-
számolt a főnökének. Gyakran lejött a tervező egyeztetésre, rendszere-
sen kaptunk tröszti ellenőrzést is. Bőven akadtak feszült pillanatok, me-
lyek elsimításához szükség volt az üzemvezető, Rosta Feri bácsi bölcses-
ségére. Már túl a hatvanon, kora és szakértelme tiszteletet parancsolt. 
Most pedig elmesélek egy emlékezetes esetet, melynek magam is részt-
vevője voltam. 

Egy rázós értekezlet
A zsúfolt iroda ablakai tárva-nyitva. 

A levegőben tömény dohányfüst, kávé-
illat és feszültség érződik. Mindenki itt 
van, aki számít vagy érdekelt: a tröszt 
illetékesei, a bánya beruházói, a terve-
zők, cégünket a központ küldöttei és 
mi, üzemiek képviseljük. 

Odakint, túl a vitán és az ablakon 
csodálatos ősz honol. Körben az erdő 
színesedő fái a testi és lelki békét sugall-
ják. A nap még melegen sugároz, de 
egy-egy szellő hatására már csomóban 
hullanak a levelek. 

Jó ideje folyik már a szenvedé-
lyes szóváltás, melynek heve az 
idő múlásával nemhogy apadna, 
hanem kétségtelenül fokozódik. 
Arról vitatkozunk, hogy lassan halad a vízszintsüllyesztés, veszélyben a 
bányanyitás és ennek az aknafúrás az oka, mert nem elég gyorsan dolgo-
zik, sok idő megy veszendőbe. Mi pedig teljes erőből védekezünk, pró-
báljuk visszaverni a támadásokat. Már személyeskedések és sértések is 
elhangzanak, a feszültség olyan nagy, hogy az ember úgy érzi, még egy 
pillanat és helyrehozhatatlanul elszabadulnak az indulatok. 

Ekkor Feri bácsi, aki végig nyugodtan ült az asztalánál az ablak mel-
lett, magához vette a szót és komoly, megfontolt hangon megkérdez-
te: „Tudjátok-e, hogy most mit csinálnék legszívesebben?”. Ez költői 
kérdés volt, mert kitekintve az ablakon az erdei tájra, maga adta meg 
rá a választ: „Legszívesebben Sopronban a kertünkben összegereblyéz-
ném a faleveleket.” Dermedt csend támadt, majd hirtelen az egész tár-
saság olyan harsány nevetésbe tört ki, hogy majd szétvetette a barakkot. 
A feszültség úgy elillant, mintha soha nem is lett volna. A tárgyalás pe-
dig újraindult igen barátságos mederben, és mindenki megelégedésére 
egykettőre megegyeztünk. Ezek után – nehéz tárgyalásra készülve – né-
hányszor felvetettük Feri bácsinak, hogy talán most is jó lenne bedobni 
a lombgyűjtő effektust. Mire ő csak szerényen elmosolyodott.

Tóth Béla okl. bányamérnök

L-10 típusú aknafúró berendezés fúrás közben

Rosta Ferenc (jobbról) kőzetmintát 
szemlél Dr. Alliquander Ödönnel

Új kollégával bővült a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság állománya!

2016. augusztus 1-vel a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Bala-
tonkenese Rendőrőrs állományában kezdte meg szolgálatát, Urán a 
frissen levizsgázott járőr kutya.

Július végén tettek sikeres vizsgát Geri 
Márk r. őrmester, járőr és Urán nevű or-
das németjuhász kutyája, akik augusztus 
hónapban szolgálatba is álltak. A 4,5 hó-
napos képzés során kialakult jó összhang-
nak köszönhetően kutyavezető és kutya 
hatékony támogatása lehet a közterületi 
állománynak.

Az új járőrtárs általános rendőrkutya-
ként a járőrfeladatokban, nyomkövetés-
ben fogja segíteni a rendőrök munkáját.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor Önök kézébe kerül az újság, túl leszünk a nyári pihené-

sen, a vakáción. Az iskolába már becsengettek. A nyaralóingatlanok 
kezdenek elcsendesedni.

De térjünk vissza augusztusra, hiszen közbiztonsági szempontból 
egy nagyon aktív hónap volt. Hajnalig tartó rendezvények sokasá-
ga jellemezte ezt az időszakot.  Ezért a munkánkat két részre kellett 
bontani. A rendezvényeken is részt vettünk, és a város egész terüle-
tét bejártuk, jelezve a nem kívánt személyeknek, hogy Almádit ér-
demes elkerülni. Hogy ez mennyire sikerült, néhány adat: 

- Néhány kisebb lopást leszámítva kirívó bűncselekmény nem 
történt  

- A hétvégi bulisok (mondhatni szokásos nyári) aránytévesztése is 
visszafogottabb volt.

Mindezek a paraméterek az egész nyári időszakra vonatkoztatha-
tók, rendőrségi adatok szerint is.

Tisztelt Olvasó, engedje meg, hogy itt köszönjem meg polgár-
őr társaim munkáját, amit saját szabadidejükből elvéve ellenszol-
gáltatás nélkül végeztek azért, hogy az Önök biztonságát, és a vá-
ros közbiztonságát elősegítsék. Ehhez augusztusban 320 órát telje-
sítettek. Köszönöm nektek, és bízom abban, hogy a lakosság is jó-
nak látja munkánkat! 

Mint bizonyára tapasztalták, minden havi cikkünkben van egy 
rész, ami kiemelten foglalkozik a közlekedés egy-egy részvevőjével.  
Most a gyalogosokról néhány szót. 

A gyalogos a közlekedés egyik legnagyobb, fontos és nem veszély-
telen eleme. De ők a legvédtelenebbek, amit vagy nem akarnak tud-
ni, vagy nem tudják, de így van. 

Tudom, a közlekedéskultúra sok kívánni valót hagy maga után, 
de ettől még elvárható lenne miden közlekedőtől, így a gyalogostól 
is, hogy amit a másiknál elítél, azt maga se kövesse el. Az emberi élet 
egyszeri és megismételhetetlen.

Közeledik az ősz. Mi, polgárőrök megyünk, segítünk az iskolá-
soknak a gyalogátkelőkön, felmérjük, hol kell jobban odafigyelni az 
idős, egyedülálló, illetve rászoruló embertársunkra. Kérem, Önök is 
legyenek segítségünkre!

A volánnál ülőktől is kérek nagy odafigyelést, az időjárási viszo-
nyoknak megfelelően szereljék fel autójukat és önmaguk pedig le-
gyen türelmesek! A türelemre az iskoláknál is nagy szükség van, hi-
szen a szünidő végeztével itt megnő a forgalom. A várakozás és az 

idegeskedés elkerülésére ajánlani tudom, hogy ha lehet, néhány 
perccel korábban induljanak el otthonról. 

És még egy fontos gondolat szeptemberre: csak úgy várjunk segít-
séget másoktól, ha mi is segítünk másokon!

Balogh Csaba, elnök 
Email: baloghcs0310@freemail.hu , Tel: 06.30.621-5320

Meghívó
A 2016 október 2-i Népszavazással kapcsolatban 

a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt lakossági fórumot 
tart Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális 

Központban.

A rendezvény időpontja: 
2016. szeptember 16 (péntek), 18 óra

Meghívott vendég: 
KOVÁCS ZOLTÁN

kormányszóvivő

Házigazda: 
DR. KONTRÁT KÁROLY

országgyűlési képviselő, választókerületi elnök

TÉMA:
A kényszer betelepítési kvóta elutasítása.

A fórumra tisztelettel várjuk! 
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tük, Nyirád határában. A kutak helyének kijelölése gondos előkészítést 
igényelt. A geológusok által javasolt pontban tengelyfúrás mélyül a ré-
tegsor és a várható vízhozam megállapítására. Amennyiben a vízföldta-
ni és geofizikai mérések jó vízadást jeleznek és fúrási szempontból sem 
várható akadály, kezdődhet a tervezés, majd a telep elkészítése és a fú-
rás. Kedvezőtlen eredmények esetén azonban újabb tengelyfúrással új 
helyet kell keresni (szélsőséges esetben előfordult, hogy ehhez 3-4 ten-
gelyfúrásra volt szükség). 

Ekkorra Tolnay Kornélt az Alutervhez helyezték, ahol fő feladata az 
aknafúrás tervezése lett. Közvetlenül Mecsnóber Miklós irányítása alá 
került az aknafúrás. Az üzemvezetés André Sándor olajmérnökkel, Lu-
das Ferenc geológus mérnökkel, valamint Ruzsics Béla és Szabó Péter 
fúrótechnikusokkal erősödött. 1967-ben pedig Rosta Ferenc bánya-
mérnököt, tapasztalt olajfúró szakembert nevezték ki üzemvezetőnek.

Az Izamajor II. bányánál, a kísérleti aknákhoz képest csaknem há-

romszoros mélység miatt, 50-100 méterre is megnőtt az egyes fúrási 
szakaszok hossza. Ezáltal nagyobb lett az akna elferdülésének veszélye, 
főleg az alsó szakaszban, vetők közelében, repedezett, töredezett dolo-
mitban. A ferde (vagy ami még rosszabb, görbe) akna miatt fúrás köz-
ben a fúrótest kopik, a görgők leszakadnak, az akna átmérője csökken, a 
béléscső rakat beépítéskor megakad, megszorul, nem lehet a helyére jut-
tatni. A ferdeség megengedett értéken tartására súlyosbító rakatba épí-
tett központosítókat alkalmaztunk. A vállalat által kifejlesztett és gyár-
tott oldalgörgős központosítók a fúróhoz közeli átmérőjűek és nem en-
gedik, hogy fúrás közben éles iránytörés következzen be. 

A vízszintsüllyesztési program keretében végzett aknafúrás az első 
naptól kezdve rendkívül sürgős volt, mivel a bauxitbányászat jövője et-
től függött, és a bányaberuházások már késésben voltak. Gyorsítására 
1969-ben még egy L-10-est szereztünk be. A két berendezéssel éven-
te már hat aknát fúrtunk le. Egy-egy akna teljes kivitelezése 2-5 hóna-
pig tartott. Tevékenységünket az illetékesek éberen figyelték. Például 
naponta kellett a trösztnek telexen jelenteni. A bánya beruházója min-
den délelőtt néhány órát üzemünknél töltött, majd tapasztalatairól be-
számolt a főnökének. Gyakran lejött a tervező egyeztetésre, rendszere-
sen kaptunk tröszti ellenőrzést is. Bőven akadtak feszült pillanatok, me-
lyek elsimításához szükség volt az üzemvezető, Rosta Feri bácsi bölcses-
ségére. Már túl a hatvanon, kora és szakértelme tiszteletet parancsolt. 
Most pedig elmesélek egy emlékezetes esetet, melynek magam is részt-
vevője voltam. 

Egy rázós értekezlet
A zsúfolt iroda ablakai tárva-nyitva. 

A levegőben tömény dohányfüst, kávé-
illat és feszültség érződik. Mindenki itt 
van, aki számít vagy érdekelt: a tröszt 
illetékesei, a bánya beruházói, a terve-
zők, cégünket a központ küldöttei és 
mi, üzemiek képviseljük. 

Odakint, túl a vitán és az ablakon 
csodálatos ősz honol. Körben az erdő 
színesedő fái a testi és lelki békét sugall-
ják. A nap még melegen sugároz, de 
egy-egy szellő hatására már csomóban 
hullanak a levelek. 

Jó ideje folyik már a szenvedé-
lyes szóváltás, melynek heve az 
idő múlásával nemhogy apadna, 
hanem kétségtelenül fokozódik. 
Arról vitatkozunk, hogy lassan halad a vízszintsüllyesztés, veszélyben a 
bányanyitás és ennek az aknafúrás az oka, mert nem elég gyorsan dolgo-
zik, sok idő megy veszendőbe. Mi pedig teljes erőből védekezünk, pró-
báljuk visszaverni a támadásokat. Már személyeskedések és sértések is 
elhangzanak, a feszültség olyan nagy, hogy az ember úgy érzi, még egy 
pillanat és helyrehozhatatlanul elszabadulnak az indulatok. 

Ekkor Feri bácsi, aki végig nyugodtan ült az asztalánál az ablak mel-
lett, magához vette a szót és komoly, megfontolt hangon megkérdez-
te: „Tudjátok-e, hogy most mit csinálnék legszívesebben?”. Ez költői 
kérdés volt, mert kitekintve az ablakon az erdei tájra, maga adta meg 
rá a választ: „Legszívesebben Sopronban a kertünkben összegereblyéz-
ném a faleveleket.” Dermedt csend támadt, majd hirtelen az egész tár-
saság olyan harsány nevetésbe tört ki, hogy majd szétvetette a barakkot. 
A feszültség úgy elillant, mintha soha nem is lett volna. A tárgyalás pe-
dig újraindult igen barátságos mederben, és mindenki megelégedésére 
egykettőre megegyeztünk. Ezek után – nehéz tárgyalásra készülve – né-
hányszor felvetettük Feri bácsinak, hogy talán most is jó lenne bedobni 
a lombgyűjtő effektust. Mire ő csak szerényen elmosolyodott.

Tóth Béla okl. bányamérnök

L-10 típusú aknafúró berendezés fúrás közben

Rosta Ferenc (jobbról) kőzetmintát 
szemlél Dr. Alliquander Ödönnel

Új kollégával bővült a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság állománya!

2016. augusztus 1-vel a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Bala-
tonkenese Rendőrőrs állományában kezdte meg szolgálatát, Urán a 
frissen levizsgázott járőr kutya.

Július végén tettek sikeres vizsgát Geri 
Márk r. őrmester, járőr és Urán nevű or-
das németjuhász kutyája, akik augusztus 
hónapban szolgálatba is álltak. A 4,5 hó-
napos képzés során kialakult jó összhang-
nak köszönhetően kutyavezető és kutya 
hatékony támogatása lehet a közterületi 
állománynak.

Az új járőrtárs általános rendőrkutya-
ként a járőrfeladatokban, nyomkövetés-
ben fogja segíteni a rendőrök munkáját.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor Önök kézébe kerül az újság, túl leszünk a nyári pihené-

sen, a vakáción. Az iskolába már becsengettek. A nyaralóingatlanok 
kezdenek elcsendesedni.

De térjünk vissza augusztusra, hiszen közbiztonsági szempontból 
egy nagyon aktív hónap volt. Hajnalig tartó rendezvények sokasá-
ga jellemezte ezt az időszakot.  Ezért a munkánkat két részre kellett 
bontani. A rendezvényeken is részt vettünk, és a város egész terüle-
tét bejártuk, jelezve a nem kívánt személyeknek, hogy Almádit ér-
demes elkerülni. Hogy ez mennyire sikerült, néhány adat: 

- Néhány kisebb lopást leszámítva kirívó bűncselekmény nem 
történt  

- A hétvégi bulisok (mondhatni szokásos nyári) aránytévesztése is 
visszafogottabb volt.

Mindezek a paraméterek az egész nyári időszakra vonatkoztatha-
tók, rendőrségi adatok szerint is.

Tisztelt Olvasó, engedje meg, hogy itt köszönjem meg polgár-
őr társaim munkáját, amit saját szabadidejükből elvéve ellenszol-
gáltatás nélkül végeztek azért, hogy az Önök biztonságát, és a vá-
ros közbiztonságát elősegítsék. Ehhez augusztusban 320 órát telje-
sítettek. Köszönöm nektek, és bízom abban, hogy a lakosság is jó-
nak látja munkánkat! 

Mint bizonyára tapasztalták, minden havi cikkünkben van egy 
rész, ami kiemelten foglalkozik a közlekedés egy-egy részvevőjével.  
Most a gyalogosokról néhány szót. 

A gyalogos a közlekedés egyik legnagyobb, fontos és nem veszély-
telen eleme. De ők a legvédtelenebbek, amit vagy nem akarnak tud-
ni, vagy nem tudják, de így van. 

Tudom, a közlekedéskultúra sok kívánni valót hagy maga után, 
de ettől még elvárható lenne miden közlekedőtől, így a gyalogostól 
is, hogy amit a másiknál elítél, azt maga se kövesse el. Az emberi élet 
egyszeri és megismételhetetlen.

Közeledik az ősz. Mi, polgárőrök megyünk, segítünk az iskolá-
soknak a gyalogátkelőkön, felmérjük, hol kell jobban odafigyelni az 
idős, egyedülálló, illetve rászoruló embertársunkra. Kérem, Önök is 
legyenek segítségünkre!

A volánnál ülőktől is kérek nagy odafigyelést, az időjárási viszo-
nyoknak megfelelően szereljék fel autójukat és önmaguk pedig le-
gyen türelmesek! A türelemre az iskoláknál is nagy szükség van, hi-
szen a szünidő végeztével itt megnő a forgalom. A várakozás és az 

idegeskedés elkerülésére ajánlani tudom, hogy ha lehet, néhány 
perccel korábban induljanak el otthonról. 

És még egy fontos gondolat szeptemberre: csak úgy várjunk segít-
séget másoktól, ha mi is segítünk másokon!

Balogh Csaba, elnök 
Email: baloghcs0310@freemail.hu , Tel: 06.30.621-5320

Meghívó
A 2016 október 2-i Népszavazással kapcsolatban 

a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt lakossági fórumot 
tart Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális 

Központban.

A rendezvény időpontja: 
2016. szeptember 16 (péntek), 18 óra

Meghívott vendég: 
KOVÁCS ZOLTÁN

kormányszóvivő

Házigazda: 
DR. KONTRÁT KÁROLY

országgyűlési képviselő, választókerületi elnök

TÉMA:
A kényszer betelepítési kvóta elutasítása.

A fórumra tisztelettel várjuk! 



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. 09. 15. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 09. 20. 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

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.

Gatterolás és gatterolt áruk!

HIRDESSEN 

Ön is az

oldalain!

Hirdetésfelvétel a 

06 30 29 88 995 telefonszámon.

ÖN-TÉR-KÉP I-II.
A MAGYAR NEMZET LELKIÁLLAPOTA

JELENCZKI ISTVÁN
dokumentumfilmje

a Vörösberényi Kultúrházban
Balatonalmádi-Vörösberény Gábor Á. u. 6.

2016. szeptember 17-én szombaton 17 órakor
telefon: 20/991-62-13

támogatónk: Vörösberényi Nyugdíjas Klub, 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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KÖCSI-TÓ ÉS KÖRNYÉKE
A tavacska térségét 1982-ben csatolták Balatonalmádi-
hoz, Káptalanfüred része.

Kialakulása

A földtani természeti értékek közül a legnevezetesebb a 
vöröskő. Vidékünk vöröskő bányászata a xx. század első 
felében élte virágkorát, a partvédelem, a támfalak, völgy-
hidak, sírkövek, emlékművek tanúskodnak erről. A Tan-
ösvény bemutatja a vörös homokkő kialakulását, és a séta 
végén az agyagbányászat következtében létrejött Köcsi–tó 
partján lehet pihenni.

Növényvilága

A tóban több növénytársulás mozaikjából álló, mocsár 
és nádas vegetáció figyelhető meg. A Köcsi–tó szegélyzó-
nájában lándzsás hidőr, csikorgófű, mocsári csetkáka, de-
res szittyó található. Szárazabb részein réti szittyó, fülemü-
le szittyó is megjelennek. Ritka növénye a kékeszöld har-
matkása, melynek ez az első ismert Bakonyvidéki előfor-
dulása. A tótól kissé távolabb a mocsári sás megjelenése 
meglepő, arra utal, hogy felszínközelben olyan vízzáró ré-
teg található, mely a csekély összefolyó csapadékvizet nem 
engedi a mélybe szivárogni. A mocsári sás között csikor-
gófű és bókoló rozsnok ismerhető fel. A mesterségesen ki-
alakított mélyedésekben mocsári csetkáka, pajzsos veroni-
ka és csikorgófű haragoszöld állományai díszlenek. A cser-
jéssel érintkező szegélyen kb. 200 tő védett agárkosbor ta-
lálható.

Állatvilága

A Köcsi–tó számos állatfajnak nyújt táplálkozási és sza-
porodási lehetőséget. Kiemelendő kétéltű és hüllőfauna 
élőhelyeként. A farkos kétéltűek közül a tarajos és pettyes 
gőte ismertek. Több békafaj szaporodási és fejlődési helye: 
vöröshasú unka, barna ásóbéka, zöld levelibéka lárvái ke-
rültek elő vizéből. A tó állandó lakója a tavi béka. A sik-
lófajok közül a vízi sikló nagy számban él a tóban és köz-
vetlen környékén.

A Köcsi–tó tanösvény

A Köcsi–tó Tanösvény Káptalanfüred határában van, a 
Köcsi–tó partján. Kialakítására a felhagyott vörös homok-
kő bánya és az egykori agyagbánya helyén kialakult bá-
nyató tájrendezése kapcsán került sor. A tanösvény 400 
m–es tanséta, négy állomásán ízelítőt kapunk a tó kör-
nyéki természeti értékek ismeretéből: a vörös homokkö-
vön kialakult élővilágból, a 250 millió éves kavicskő– ho-
mokkő ősi folyópartját feltáró kőzetekből. A pihenőhely 
mellett a kis tó életéről látunk ismertető táblát. Majd a 
gyalogtúrázók 2002. évi országos találkozójának vöröskő 
emlékpadját találjuk. A tanösvény hagyományos turista 
útjelzés (sárga T) segítségével követhető. A kirándulást a 
Csere–hegyi kilátó felé folytathatjuk.
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Kalocsay Enikő: Vízfények

A Padlás Galéria nyári kiállításáról 

A tavacska térségét 1982-ben csatolták Balatonalmádi
hoz, Káptalanfüred része.

Kialakulása

vöröskő. Vidékünk vöröskő bányászata a xx. század első 
felében élte virágkorát, a partvédelem, a támfalak, völgy
hidak, sírkövek, emlékművek tanúskodnak erről. A Tan

Almádi Értéktár

Az ég a vízre ráhajol
a láthatáron valahol...
az ég a vízzel összeér,
az ég, a víz
gyöngyházfehér.

Így látom én fektemben itt
a táj elnyugvó fényeit,
miközben percem elrepül...
az ég, a tó
elszenderül.

Oly nyugodalmas most a táj,
boldog vagyok...semmi se fáj...
tükörsima a Balaton,
sellők énekét
hallgatom.

Várnai Zseni: Balatoni alkony


