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Új
ALMÁDI ÚJSÁGHősi Emlékmű

Balatonalmádi első világháborús hőseinek 
tiszteletére állított emlékműve, helyi kitermelé-
sű vöröskőből épült, méretét és anyagát tekint-
ve is egyedülálló. Magyarország legmagasabb 
vörös homokkőből készült alkotása. 

Építése az I. világháború utáni időszakra te-
hető, ekkor országszerte emlékműveket emel-
tek a háborúban elhunytak tiszteletére. Így 
Almádiban is megkezdődött az építkezés szer-
vezése, mely a szokott módon közadakozásból 
indult. Pontosan nem tudjuk mikor kezdték el 
a gyűjtést, de az 1932. július 27-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen már 5073 pengő 48 
fillér volt a „hősi emlékmű alap” számláján. 
Ugyan ebben az évben döntöttek arról is, hogy 
hol állítsák fel. Több lehetséges helyszín is fel-
merült, végül a Baross Gábor út, Kossuth és 
Kálvin utca közötti területet választották, mert 
a terület a község tulajdonában volt valamint 
a legforgalmasabb hely volt. A következő év-
ben 1933. október 27-én írták ki a pályázatot 
az emlékmű tervezésére. Hét pályamű érkezett 
be, amelyek közül 1934. február 16-én tartott 
testületi ülésen választottak, miután meghall-
gatták a zsűri javaslatát. A második helyezett 
terv megvalósítása mellett döntöttek, melyet 
Györgyi Dénes nyújtott be „Artikus” jelige 
alatt. A kivitelezésre beérkezett öt ajánlat közül 
a kőműves munkára vitéz Kürthy Lászlóét, a 
kőfaragásra pedig Győri Miklósét fogadták el. 
(A Győri család neves almádi bányatulajdonos 
és kőfaragó dinasztia volt.)

1934. július 29-re tűzték ki az emlékmű fel-
avatását, ezt azonban nem sikerült tartani. A 
következő évben tartott Hősi emlékmű bizott-
sági ülésen 1935. május 19-ét határozták el. 

Az ünnepélyes felavatásra 1935. május 19-én 
került sor. 
Az emlékműre a bronz koszorút Laborcz 
Ferenc szobrászművész készítette.

Időközben több kiegészítést kapott az 
emlékmű: II. világháborús áldozatok emlékére 
(felsorolva a hősi halottakat), 1848-1949 
évforduló emlékére és a 13 aradi vértanúk 
emlékére.

Hivatkozás:
Schildmayer Ferenc: 70 éves a hősi emlékmű. 
Új Almádi Újság. 2005. 5. Sz. 2 p.

Almádi Értéktár
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszé-
pítő Kör játékra invitálja az 
Új Almádi Újság olvasóit. 
Minden számban bemuta-
tunk egy képet Almádiról. 
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! 

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

FIGYELEM! 
Március közepén megnyitja kapuit a mini illem-
tanoda, a Pöttyös Szalon, mely a Balaton Játékpontban 

(kulturális központ földszintje) kap helyet. 
A program szervezője az Almádiért Közalapítvány, 
bővebb információ és részletek a www.almadiert.hu 
honlapon valamint a Balaton Játékpont FB oldalán 
olvashatók! A Pöttyös Szalon látogatása ingyenes, 

szeretettel várunk mindenkit!

A helyes válaszokat 2017. február 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni.
A beérkezett válaszok elbírálását 2017. március 10-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk.
A 10. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1930-as évek utolsó harmadában 
építették a Magyar Királyi Távolsági Telefontársaság üdülőjeként. 
2. A felvétel az 1950-es évek első harmadában készült, mint a 
zuglói kenyérgyár dolgozóinak üdülője. 
3. Az épület kissé átalakítva magánpanzió. Viktória Panzió 
elnevezéssel a Bajcsy úton. 
Kérdésünkre a helyes megfejtést Szecsődi István és felesége 
közölték. Gratulálunk a Honismereti és Városszépítő Kör nevében.

 Kovács István elnök

Almádi Természetes Balatonfürdő és 
Kneipp-Rikli Gyógyintézet

Az eddigiek során leginkább a Kneipp kúrával, mint legismertebb 
természetes gyógymóddal foglalkoztunk, holott hármas összetevő-
ről van szó. A Kneipp-féle Vízkúra, a Rikli-féle Légkúra és a dr. 
Lahmann által javasolt egészséges étkezés rendje együttesen alkal-
mazva teszi igazán eredményessé az egészséges életmódot.Az emlí-
tettek közül, a Kneipp által javasolt vízkúra a legismertebb, ugyanis 
ellentétben a közhiedelemmel ő is javasolta az egyéb kúrákat is. Val-
lotta, „A víz, levegő és napfény okszerű felhasználása alkotja azt az 
egyetemes gyógyszert, amely az emberi testnek majdnem minden   
betegsége ellen jó hatással van.”

Összefoglaló mű jelent meg 1915-ben Das große Kneippbuch 
címen Ein Volksbuch für Gesund und Kranke alcímmel, 42.000 ( 
nem tévedés!) példányban. A könyv 1314 oldal terjedelmű, a szö-
veges részen túl 20 színes táblán bemutatja 102 gyógynövény képét 
és rövid leírásukat adja. Ezek az adatok szokatlannak tűnhetnek a 
tisztelt olvasónak, azonban méltán tükrözik egy, a maga korára jel-
lemző érdeklődését. 

A „Légkúra” szorosan kapcsolódik a Kneipp -kúrához, amit bizo-
nyít együttes alkalmazásuk lehetősége. is. A légkúra az úgynevezett 
légsátrakban valósítható meg.Ezek az építmények nagyon egysze-
rű, faszerkezetű, általában négy személy befogadására alkalmasak. 
Berendezésük meglehetősen puritán, vaságy matraccal, vagy szal-
mazsákkal, asztal, négy szék egy korabeli leírás szerint. Mai fejjel 
gondolkodva elég nehéz elképzelni ezt az „egyszerűséget.” Lényeges 
viszont az, hogy az épület egyik, rendszerint a déli oldala lécráccsal 
lehatárolt,éjjel nappal nyitott, vászon függönnyel biztosít szúnyog 
és „bekukucskálás” mentességet.

A „légfürdő” meghatározás az eredeti leírás szerint a következő. 
„A légfürdőt a gyógyvendégek külön e célra szolgáló, elkerített lég-
parkban végzik. A légfürdő abban áll, hogy az azt használók foko-
zatosan levetik egyes öltözetdarabjaimat, s végül csak úszónadrágot 
(a nők bő színes inget) tartva magukon, végzik a különbözőz test-
mozgásokat (tornázás, labdázás, fafűrészelés stb.). Akinek közben 
pihenésre van szüksége, az pokrócba csavarva nyugodhatik.”

A légfürdőzést az almádi fürdővendégek négy helyen végzik, a 
Remetevölgyben, úgy férfiak, mint a nők elkerített s egymástól el-
különített helyen, terjedelmes erdőktől szegélyezett patak völgyben, 
a Malomvölgyben, az alsóőrsi, végül az almádi erdőben. A Remete-
patak regényes völgyében, az 1900-dik év őszén 2 kilométer hosszú, 
kényelmes gyalogút épült, mely egész a patak-forrásig ért.

 Schildmayer Ferenc.

A korabeli Almádi „városközpontja”

A II. kiadás borítója

Almádi panoráma 1900-ból, bal oldalon, 
a domboldalban az új légsátrak
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Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött 
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-
strand főépületében lévő 8 db – részben felújított, részben felújítás 
előtt álló - apartman bérbeadás útján történő hasznosításáról.

A képviselő-testület a bérletet 2017. május 15. napjától 2017. 
szeptember 30. napja időtartamra hirdette meg.

A pályázatokat legkésőbb 2017. február 27-én, hétfőn délelőtt 
10.00 óráig kell benyújtani, a bontásra 2017. február 27-én, hétfőn 
délelőtt 11.00 órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistermében. 

A pályázatokat a képviselő-testület a 2017. márciusi rendkívüli 
ülésén bírálja el.

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

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő

2017. februárÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei második hírcsokrát 
olvashatják alább. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: ponto-
sabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat 
döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkor-
mányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben folyta-
tódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések ebben az eszten-
dőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok 
komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejleszté-
sekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és 
a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város 
honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek 
legyünk a tájékoztatás során, most is, s a 2017. évben is szüksé-
günk van (és lesz!) 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

Tájékoztatás kéményseprésről
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-

tóság Gazdasági Ellátó Központja, mint kéményseprőipari szerv 
2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterve alapján tájé-
koztatjuk a Tisztelt Kéménytulajdonosokat, hogy Balatonalmádi-
ban a tervezett sormunka időtartama 

2017.06.16 – 2017.07.07. napja.
A tervezett munka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari 

szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiz-
tonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az in-
gatlanokhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére 
szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és 
összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szük-
ség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden to-
vábbi részletes információ a fenti szervezet lakossági honlapján – 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – elérhető.

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

A képviselő-testületi ülésről
Kovács Zoltán alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztály vezetőjetájékoztatta a képviselő-testületet vá-
rosunk közbiztonsági helyzetéről. Az elmúlt időszakbankiemelt 
figyelmet fordítottak a hajléktalan személyek ellenőrzésére a pol-
gárőrséggel közösen. A Tulipán udvart is fokozottan ellenőrizték a 
két ünnep közötti időszakban. A Györgyi Dénes Általános Iskola 
környékén gond van a parkolással, az autósok szabálytalanul állnak 
meg, legtöbbször a gyalogátkelő helyen. A rendőrség a sorozatos 
szabályszegést szankcionálni fogja.

A képviselő-testület döntött az egészségügyi alapellátás védőnői, 
iskola-egészségügyi és az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti 
körzeteinek kialakításáról szóló rendelet megalkotásáról. Az utca-
jegyzék felülvizsgálata során néhány – eddig be nem sorolt – köz-
terület került besorolásra az egyes körzetekhez, valamint az eddig 
a II. területi védőnői körzethez tartozó Építő és a Kinizsi utca az 
I. körzethez került át, illetve a Vödörvölgyi út az I. körzetből a II. 
körzetbe, az ellátandó terület egységessége érdekében.

A köznevelési intézményekben közétkeztetést biztosító Bakony 
Gaszt Zrt. áremelésre tett javaslatot 2017. március 1. napjától. A 
vállalkozó a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelé-
se mellett az élelmiszer-beszerzési árainak emelkedésével, valamint 
a jogszabályból eredő mennyiségi és minőségi változás okozta kö-
vetkezményekkel indokolta javaslatát. A képviselő-testület így az 
általános iskolai és gimnáziumi oktatási intézményekben a nyers-
anyagnormák és térítési díjak átlag 6-9%- os emeléséről döntött. 
Az Almádi Magocskák Óvoda esetében a napi háromszori étkezés 
jelenlegi élelmezési nyersanyagnormája, illetve térítési díja nem vál-
tozik.

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balaton-
almádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális 
étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatás önköltségét 
és intézményi térítési díjait.

Jogszabályi környezet változására tekintettel felülvizsgálta a kép-
viselő-testület a helyi közterületek rendjéről szóló rendeletét. Az új 
rendelet tartalmazza a közterületek, közutak nem közlekedési célra 
történő igénybevétele esetén alkalmazandó szabályozást.

A Kormány 2017. január 1-vel az iskolák felvételi körzetének 
meghatározására és közzétételére köznevelési feladatokat ellátó ha-
tóságként a megyeszékhely járási hivatalát jelölte ki. A Veszprém 
Megyei Járási Hivatal megküldte a kötelező felvételt biztosító isko-
lák körzethatárának 2017/2018. tanévre vonatkozó – utcajegyzéket 
tartalmazó – tervezetét véleményezésre. Figyelembe véve, hogy a 
képviselő-testület 2016 novemberében egyetértett a kötelező felvé-
telt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetével, nem 
tettek javaslatot a jelenlegi tervezet módosítására.

Az „Együtt-Egymásért” Közalapítvány a 2016. évi 5,1 millió fo-
rint önkormányzati támogatást teljes mértékben felhasználta, de 
még így sem tudott minden szociálisan rászorulónak – főként tű-
zifavásárlás és más, létbiztonságot átmenetileg segítő kiadások cél-
jából – segíteni, ezért az önkormányzathoz fordult a közalapítvány 
elnöke, további 500 ezer forint támogatást kérve. A képviselő-testü-
let jóváhagyta a kérelmet.

A képviselő-testület támogatta az Almádi P-Art Alapítvány ké-
relemét is, miszerint az Ady Endre utca 620. helyrajzi számú, ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanon egy emlékkutat létesítsenek. Az 
emlékkút felállításának tervezett helyszínén jelenleg is egy régről 
fennmaradt kút van. A tervezett építmény a közeli műemlék temp-
lom építészeti értékeire is tekintettel van, s méltó emléket állít az ősi 
halászfalunak, „Szárberény”-nek.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) 
Kormányhatározat alapján lehetőség nyílik arra, hogy városunk 
szennyvízcsatornával még nem rendelkező utcáiban csatornahálózat 
épüljön meg a „Balatonfűzfő szennyvíztisztító telepének fejleszté-
se” című projekt keretében. Egyelőre nincs pontos információ arra 
vonatkozólag, hogy a beruházással érintett ingatlanok közül – a pá-
lyázati kiírás feltételeire tekintettel – mely ingatlanok (üdülők, üres 
telkek, külterületi ingatlanok) nem kerülhetnek be a támogatott 
műszaki tartalomba. Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz pénz-
eszközök hiányában az önkormányzat saját forrást nem tud biztosí-
tani, a Magyar Állam hozzájárulásával biztosított önerő támogatás 
igénybevételére lesz szükség.

Döntött továbbá a képviselő-testület az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Rákóczi u. 43. szám alatti irodahelyiségek és a Szent Ist-
ván sétány 4-6. szám alatti, Wesselényi strandon lévő apartmanok 
hasznosításáról.

Bérbe adó apartmanok a Wesselényi 
strandon!

Bérbe adó irodahelyiségek!
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött 

a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő irodaépület emeletén 
található, összesen 144,7 m 2 alapterületű irodahelyiségek nyílt, 
egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásáról.

A képviselő-testület a bérletet 2017. április 10. napjától kezdődő-
en határozatlan időtartamra hirdette meg.

A pályázatokat legkésőbb 2017. március 6-án, hétfőn délelőtt 
10.00 óráig kell benyújtani, a bontásra 2017. március 6-án, hétfőn 
délután 13.00 órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistermében. A pályázatokat a képviselő-

Kettő plusz egy ágyas apartman

Kétágyas apartman minikonyhával

Bérbe adó a „Sellő” büfé 
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átruházott hatás-
körében eljárva – 3/2017. (I.17.) PGB határozatával a balatonalmádi 
1597 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Lóczy L. 
tér 1. szám alatti Budatava-strandon lévő 35,4 m2 alapterületű „Sellő 
büfé” megnevezésű üzlethelyiség és a hozzátartozó 24,0 m2 területű 
fedett terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

Bérlet időtartama: Kiíró a szerződést határozott időre, 2017. 
április 01. napjától kezdődően 2021. december 31-ig írja ki, 
azzal, hogy a határozott idejű bérleti szerződésben bontó feltételt 
kíván kikötni.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2017. február 
24-én, pénteken délelőtt 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügy-
félfogadási időben 2017. január 27-től, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról. Érdeklődni a 88/542-
445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet.

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő

Tájékoztatás gallyazási munkákról
A Bakonyi Fakitermelő Bt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 

az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából, élet- és vagyonvédelmi 
okokból, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatör-
vény 124., 133. és 137.§, és a villamosmű biztonsági övezetről szó-
ló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján, gallyazási munkálatokat 
végez el Balatonalmádi területén kis- és középfeszültségű hálózato-
kon. A gallyazás speciális munkavédelmi követelményeiről a www.
balatonalmadi.hu honlap hirdetőtábláján található információ.

Bakonyi Fakitermelő Bt.

Felújított apartmanok a Wesselényi strandon

testület a 2017. márciusi ülésén bírálja el. A pályázatról érdeklődni a 
88/542-445- ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, 
vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes 
pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő



Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött 
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-
strand főépületében lévő 8 db – részben felújított, részben felújítás 
előtt álló - apartman bérbeadás útján történő hasznosításáról.

A képviselő-testület a bérletet 2017. május 15. napjától 2017. 
szeptember 30. napja időtartamra hirdette meg.

A pályázatokat legkésőbb 2017. február 27-én, hétfőn délelőtt 
10.00 óráig kell benyújtani, a bontásra 2017. február 27-én, hétfőn 
délelőtt 11.00 órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistermében. 

A pályázatokat a képviselő-testület a 2017. márciusi rendkívüli 
ülésén bírálja el.

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

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei második hírcsokrát 
olvashatják alább. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: ponto-
sabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat 
döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkor-
mányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben folyta-
tódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések ebben az eszten-
dőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok 
komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejleszté-
sekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és 
a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város 
honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek 
legyünk a tájékoztatás során, most is, s a 2017. évben is szüksé-
günk van (és lesz!) 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

Tájékoztatás kéményseprésről
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-

tóság Gazdasági Ellátó Központja, mint kéményseprőipari szerv 
2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterve alapján tájé-
koztatjuk a Tisztelt Kéménytulajdonosokat, hogy Balatonalmádi-
ban a tervezett sormunka időtartama 

2017.06.16 – 2017.07.07. napja.
A tervezett munka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari 

szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiz-
tonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az in-
gatlanokhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére 
szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és 
összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szük-
ség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden to-
vábbi részletes információ a fenti szervezet lakossági honlapján – 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – elérhető.

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

A képviselő-testületi ülésről
Kovács Zoltán alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztály vezetőjetájékoztatta a képviselő-testületet vá-
rosunk közbiztonsági helyzetéről. Az elmúlt időszakbankiemelt 
figyelmet fordítottak a hajléktalan személyek ellenőrzésére a pol-
gárőrséggel közösen. A Tulipán udvart is fokozottan ellenőrizték a 
két ünnep közötti időszakban. A Györgyi Dénes Általános Iskola 
környékén gond van a parkolással, az autósok szabálytalanul állnak 
meg, legtöbbször a gyalogátkelő helyen. A rendőrség a sorozatos 
szabályszegést szankcionálni fogja.

A képviselő-testület döntött az egészségügyi alapellátás védőnői, 
iskola-egészségügyi és az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti 
körzeteinek kialakításáról szóló rendelet megalkotásáról. Az utca-
jegyzék felülvizsgálata során néhány – eddig be nem sorolt – köz-
terület került besorolásra az egyes körzetekhez, valamint az eddig 
a II. területi védőnői körzethez tartozó Építő és a Kinizsi utca az 
I. körzethez került át, illetve a Vödörvölgyi út az I. körzetből a II. 
körzetbe, az ellátandó terület egységessége érdekében.

A köznevelési intézményekben közétkeztetést biztosító Bakony 
Gaszt Zrt. áremelésre tett javaslatot 2017. március 1. napjától. A 
vállalkozó a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelé-
se mellett az élelmiszer-beszerzési árainak emelkedésével, valamint 
a jogszabályból eredő mennyiségi és minőségi változás okozta kö-
vetkezményekkel indokolta javaslatát. A képviselő-testület így az 
általános iskolai és gimnáziumi oktatási intézményekben a nyers-
anyagnormák és térítési díjak átlag 6-9%- os emeléséről döntött. 
Az Almádi Magocskák Óvoda esetében a napi háromszori étkezés 
jelenlegi élelmezési nyersanyagnormája, illetve térítési díja nem vál-
tozik.

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balaton-
almádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális 
étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatás önköltségét 
és intézményi térítési díjait.

Jogszabályi környezet változására tekintettel felülvizsgálta a kép-
viselő-testület a helyi közterületek rendjéről szóló rendeletét. Az új 
rendelet tartalmazza a közterületek, közutak nem közlekedési célra 
történő igénybevétele esetén alkalmazandó szabályozást.

A Kormány 2017. január 1-vel az iskolák felvételi körzetének 
meghatározására és közzétételére köznevelési feladatokat ellátó ha-
tóságként a megyeszékhely járási hivatalát jelölte ki. A Veszprém 
Megyei Járási Hivatal megküldte a kötelező felvételt biztosító isko-
lák körzethatárának 2017/2018. tanévre vonatkozó – utcajegyzéket 
tartalmazó – tervezetét véleményezésre. Figyelembe véve, hogy a 
képviselő-testület 2016 novemberében egyetértett a kötelező felvé-
telt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetével, nem 
tettek javaslatot a jelenlegi tervezet módosítására.

Az „Együtt-Egymásért” Közalapítvány a 2016. évi 5,1 millió fo-
rint önkormányzati támogatást teljes mértékben felhasználta, de 
még így sem tudott minden szociálisan rászorulónak – főként tű-
zifavásárlás és más, létbiztonságot átmenetileg segítő kiadások cél-
jából – segíteni, ezért az önkormányzathoz fordult a közalapítvány 
elnöke, további 500 ezer forint támogatást kérve. A képviselő-testü-
let jóváhagyta a kérelmet.

A képviselő-testület támogatta az Almádi P-Art Alapítvány ké-
relemét is, miszerint az Ady Endre utca 620. helyrajzi számú, ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanon egy emlékkutat létesítsenek. Az 
emlékkút felállításának tervezett helyszínén jelenleg is egy régről 
fennmaradt kút van. A tervezett építmény a közeli műemlék temp-
lom építészeti értékeire is tekintettel van, s méltó emléket állít az ősi 
halászfalunak, „Szárberény”-nek.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) 
Kormányhatározat alapján lehetőség nyílik arra, hogy városunk 
szennyvízcsatornával még nem rendelkező utcáiban csatornahálózat 
épüljön meg a „Balatonfűzfő szennyvíztisztító telepének fejleszté-
se” című projekt keretében. Egyelőre nincs pontos információ arra 
vonatkozólag, hogy a beruházással érintett ingatlanok közül – a pá-
lyázati kiírás feltételeire tekintettel – mely ingatlanok (üdülők, üres 
telkek, külterületi ingatlanok) nem kerülhetnek be a támogatott 
műszaki tartalomba. Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz pénz-
eszközök hiányában az önkormányzat saját forrást nem tud biztosí-
tani, a Magyar Állam hozzájárulásával biztosított önerő támogatás 
igénybevételére lesz szükség.

Döntött továbbá a képviselő-testület az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Rákóczi u. 43. szám alatti irodahelyiségek és a Szent Ist-
ván sétány 4-6. szám alatti, Wesselényi strandon lévő apartmanok 
hasznosításáról.

Bérbe adó apartmanok a Wesselényi 
strandon!

Bérbe adó irodahelyiségek!
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött 

a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő irodaépület emeletén 
található, összesen 144,7 m 2 alapterületű irodahelyiségek nyílt, 
egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásáról.

A képviselő-testület a bérletet 2017. április 10. napjától kezdődő-
en határozatlan időtartamra hirdette meg.

A pályázatokat legkésőbb 2017. március 6-án, hétfőn délelőtt 
10.00 óráig kell benyújtani, a bontásra 2017. március 6-án, hétfőn 
délután 13.00 órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistermében. A pályázatokat a képviselő-

Kettő plusz egy ágyas apartman

Kétágyas apartman minikonyhával

Bérbe adó a „Sellő” büfé 
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átruházott hatás-
körében eljárva – 3/2017. (I.17.) PGB határozatával a balatonalmádi 
1597 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Lóczy L. 
tér 1. szám alatti Budatava-strandon lévő 35,4 m2 alapterületű „Sellő 
büfé” megnevezésű üzlethelyiség és a hozzátartozó 24,0 m2 területű 
fedett terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

Bérlet időtartama: Kiíró a szerződést határozott időre, 2017. 
április 01. napjától kezdődően 2021. december 31-ig írja ki, 
azzal, hogy a határozott idejű bérleti szerződésben bontó feltételt 
kíván kikötni.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2017. február 
24-én, pénteken délelőtt 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügy-
félfogadási időben 2017. január 27-től, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról. Érdeklődni a 88/542-
445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet.

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő

Tájékoztatás gallyazási munkákról
A Bakonyi Fakitermelő Bt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 

az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából, élet- és vagyonvédelmi 
okokból, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatör-
vény 124., 133. és 137.§, és a villamosmű biztonsági övezetről szó-
ló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján, gallyazási munkálatokat 
végez el Balatonalmádi területén kis- és középfeszültségű hálózato-
kon. A gallyazás speciális munkavédelmi követelményeiről a www.
balatonalmadi.hu honlap hirdetőtábláján található információ.

Bakonyi Fakitermelő Bt.

Felújított apartmanok a Wesselényi strandon

testület a 2017. márciusi ülésén bírálja el. A pályázatról érdeklődni a 
88/542-445- ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, 
vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes 
pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő
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Tisztelt Felhasználók! 
A vízmérő-elfagyások leggyakrabban a kellő gondosság, illetve a 
szakszerűség hiánya miatt következnek be, mivel nem fordítanak 
kellő figyelmet a vízmérő akna megfelelő szigetelésére, pedig néhány 
egyszerű lépéssel jelentős anyagi károk előzhetők meg. 
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is 
gondoskodjon az alábbiakról: 

•	 A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk 
ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is 
javasolt, az alzatot azonban hagyjuk szárazon. A szigetelőanyag 
tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen 
szigetelőképességéből. 

•	 A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását 
ellenőrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a kinti hideg levegő 
az aknába áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő 
anyaggal javasoljuk ellátni. 

Idényes felhasználók esetében fontos teendők: 
•	 Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, 

hogy nyaralók esetén a téli, használaton kívüli időszakra a 
házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő szerelvények 
segítségével víztelenítsen, és a vízmérő előtti, közterült felé eső 
csapot is zárja el! 

•	 Javasoljuk továbbá a télen nem használt ingatlanok rendszeres 
időközönként történő ellenőrzését az esetlegesen bekövetkező 
meghibásodások mielőbbi észlelése érdekében. 

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében az elfagyást 
megelőző intézkedések elmulasztásából adódó költségek 
(vízmérő javítása, pótlása, szerelése, hitelesítése) a felhasználót 
terhelik. A károk, a szolgáltatás helyreállítását és az elfolyt 
vízmennyiséget tekintve több tízezer, akár több százezer forintos 
nagyságrendűek is lehetnek. 
Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges 
intézkedéseket Ön is tegye meg! 

Köszönjük!

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi 

víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a rész-
számlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A terve-
zett módosítás 2017 év elején valósul meg. 

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a 
számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folya-
matos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel törté-
nő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavarta-
lanságának folyamatos biztosítása érdekében. 

A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra 
is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyó-
számla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemel-
lett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van 
előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a 
kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról. 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Együttműködés kérése
Tisztelt Balatonalmádi ingatlantulajdonosok!

A korábbi évekhez képest szokat-
lanul hideg tél a síkoságmentesítés 
terén is több feladatot ró az önkor-
mányzatra és a közterülettel ha-
táros ingatlantulajdonosokra. A 
városgondnokság a közutak és a 
parkok járdáinak hóeltakarítását, 
síkosságmentesítési munkáit el-
látja. Tapasztalatunk szerint – vél-
hetően információ hiányában – a 
járdák takarítása a tulajdonosok 
részéről nem minden esetben tör-
ténik meg. A helyi közterületek rendjéről 
szóló 42/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet e tárgykörben az 
alábbiak szerinti kötelezettséget írja elő:

„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. 

3) Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az in-
gatlan tulajdonosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, 
más esetben a telekhatártól számított 1,5 m szélességű közte-
rületet köteles olyan állapotban tartani, amely lehetővé teszi a 
biztonságos gyalogos közlekedést.

(4) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egysé-
gek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti 
járdaszakasz tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése a léte-
sítményt üzemeltető kötelessége.

(7) Fenti bekezdésekben foglalt kötelezettségek magukban 
foglalják:

•	 síkosság – mentesítést (kizárólag környezetkímélő anya-
gok felhasználásával);

•	 szennyeződés, hulladék, lehullott falevél, termés össze-
gyűjtését, eltávolítását;

•	 az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz 
szabad lefolyását akadályozó hulladék eltávolítását;

•	 hó eltakarítását.”
Síkosság mentesítés hiányában bekövetkező baleset esetén 

kártérítési kötelezettség a mulasztót terheli.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Polgártársak együttműködé-

sét, amelyet ez úton is megköszönök.
Agg Z. Tamás  

Balatonalmádi Városgondnokság

Almádi az Utazás Kiállításon 
Az Utazás kiállítás idén 40. alkalommal nyitja meg kapuit a 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban 2017. március 2-5. 
között. Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléje várja a 
nagyközönséget és a szakma képviselőit. Az Utazás kiállítás az el-
múlt négy évtizedben mindvégig Magyarország piacvezető turisz-
tikai vására maradt. A szakmabeliek szezonnyitó eseményként és 
kihagyhatatlan szakmai fórumként tartják számon, a hazai turisták 
számára pedig élmény- és információszerzési forrást jelent.

A kiállítás évről évre több száz kiállítóval, kedvezményes utazási 
ajánlatokkal, nyereményjátékokkal és látványos programokkal várja 
a látogatókat. A 2017. évi kiállítás részét képezi a Bringaexpo is.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület idén is képviseli város-
unkat a kiállításon. Az Egyesület a térségi összefogás részeként a 
térségi TDM szervezet többi tagjával – Riviéra Turisztikai Egyesület 
településeivel, Balatonfüreddel és Tihannyal közösen jelenik majd 
meg.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány ja-
nuár 22-én, a XXI. Magyar Kultúra 
Napja Gála keretében A Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány Láng Miklósnak 
A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA 
címet adományozta. Az indoklás ki-
emeli a Vidovszky Béla Városi Képtár 
gyomaendrődi megalapítását. A Képtár 
egyik célja, hogy a kommunizmus ideje 
alatt méltánytalanul mellőzött, de azóta 
sem rehabilitált festőművész neve újra 
felszínre kerüljön.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

forrás: Internet

forrás: Internet

MI ÚGY IS JOBBAK VAGYUNK! 
Tisztelt Nőtársaim! Mutassuk meg a világnak, hogy mi 
jobbak vagyunk a Teremtés koronáinál még a közutakon is! 
Ha, van egy kedve a bizonyításhoz, jelentkezzen. 
MI KELL A VERSENYHEZ?
•	 egy személygépkocsi (érvényes műszakival és üzemanyaggal 

feltankolva)
•	 érvényes jogosítvány (nem árt, ha az a járművet vezetőé)
•	 egy (vagy két) jó barátnő az anyós ülésen (szabadon választott)
•	 3-4 óra szabadidő (nem bánják meg)
•	 egy jó adag elszántság
•	 egy kis főzés tudomány (hát, ebben tuti nem lesz hiány)

MIT KELL TENNI?
•	 autózni (Veszprém megye területén valahol, kb. 150-180 km)
•	 útközben KRESZ tesztet tölteni (internet a barátod!)
•	 megadott helyszíneken megállni és az adott feladatot végrehajtani
•	 egy-két egyéb témájú tesztlappal „elszórakoztatni” a mitfárert”

MIT LEHET NYERNI?
A nyertesek frizuráját kívánságra átalakítatjuk. A nyertes autóját 
megtankoljuk (max.20 liter). Értékes napszemüvegek, illetve 
értékes illatszer csomagok várják a nyerteseket, továbbá a 
nyertes (1 fő) az Algidától „kilószám” kapja majd a jégkrémet.
REGISZTRÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS A VERSENYRE
A versenyen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. 
Ezért kérem, keresse a Veszprém megyei Balesetmegelőzési 
Bizottságot a facebookon vagy írjon a bankom@veszprem.
police.hu email címre február 13-ig.

AZ ÉLET SZÉP!
N E  k o c k á z t a s s ,  f é k e z z!

„Az Élet túl szép és túl rövid ahhoz, hogy azt meggondolatlanul kockára tegyük!”

Ez a mottója az új, éves kampányunknak, amelyhez 
várjuk a csatlakozókat! Az Életben számtalan olyan 
pillanat van, amelyet soha nem felejtünk, amely 
boldoggá tesz és örömet okoz. Az Élet túl rövid ahhoz, 
hogy átszáguldjunk rajta. Néha meg kell állni és élvezni 
az adott pillanatot. A közúti közlekedési balesetek 
egy–egy adott szabály megszegéséből, a száguldásból, 
a felelőtlen magatartásból, meggondolatlanságból 
származnak. Olyan fotókat várunk, amelyek Önök 
számára fontosak, privát életbeli pillanatot örökítenek 
meg. Amely megmutatja, mit jelent az Életben 
a boldogság, az öröm Önöknek.  Nincs témabeli 
kötöttség. Lehet gyermek-, lehet állat, lehet intim 
pillanat, lehet esküvői, lehet nyaraláson készült kép, 
lehet bármilyen téma. Csak egyet kérünk, hogy a 
beküldött képre (alulra, felülre, bárhova, de a kép teljes 
szélességében) szerkesszék rá a fenti mottót: AZ ÉLET 
SZÉP! NE kockáztass, fékezz!  

Kérjük, hogy a jeligével ellátott képeket az alábbi 
e-mail címre küldjék be – bankom@veszprem.police.
hu - minden hónap 20-ig, legelőször február 20-ig. A 
fotókat az MRFK-MBB facebook oldalán  - Az Élet szép, 
ne kockáztass - megtekinthetik.

Az adott hónap képeit szavazásra bocsátjuk, és a 
legtöbb like-t kapó egy-egy balesetmegelőzési 
ajándékcsomagot kap az MRFK-MBB-től. Az év végén 
pedig a 12 hónap legjobb fotóit bocsátjuk újra 
szavazásra és a nyertes értékes fényképezőgéppel lesz 
gazdagabb. A fotókat később kiállítjuk es felhasználjuk 
balesetmegelőzési propaganda célból, ezt kérjük a 
beküldéskor figyelembe venni.

A BALESETEK ELKERÜLHETÖK, 
MEGELÖZHETÖEK TÜRELEMMEL, 

KÖRÜLTEKINTÉSSEL!

HIRDESSEN Ön is az

oldalain!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Tisztelt Felhasználók! 
A vízmérő-elfagyások leggyakrabban a kellő gondosság, illetve a 
szakszerűség hiánya miatt következnek be, mivel nem fordítanak 
kellő figyelmet a vízmérő akna megfelelő szigetelésére, pedig néhány 
egyszerű lépéssel jelentős anyagi károk előzhetők meg. 
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is 
gondoskodjon az alábbiakról: 

•	 A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk 
ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is 
javasolt, az alzatot azonban hagyjuk szárazon. A szigetelőanyag 
tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen 
szigetelőképességéből. 

•	 A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását 
ellenőrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a kinti hideg levegő 
az aknába áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő 
anyaggal javasoljuk ellátni. 

Idényes felhasználók esetében fontos teendők: 
•	 Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, 

hogy nyaralók esetén a téli, használaton kívüli időszakra a 
házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő szerelvények 
segítségével víztelenítsen, és a vízmérő előtti, közterült felé eső 
csapot is zárja el! 

•	 Javasoljuk továbbá a télen nem használt ingatlanok rendszeres 
időközönként történő ellenőrzését az esetlegesen bekövetkező 
meghibásodások mielőbbi észlelése érdekében. 

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében az elfagyást 
megelőző intézkedések elmulasztásából adódó költségek 
(vízmérő javítása, pótlása, szerelése, hitelesítése) a felhasználót 
terhelik. A károk, a szolgáltatás helyreállítását és az elfolyt 
vízmennyiséget tekintve több tízezer, akár több százezer forintos 
nagyságrendűek is lehetnek. 
Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges 
intézkedéseket Ön is tegye meg! 

Köszönjük!

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi 

víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a rész-
számlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A terve-
zett módosítás 2017 év elején valósul meg. 

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a 
számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folya-
matos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel törté-
nő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavarta-
lanságának folyamatos biztosítása érdekében. 

A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra 
is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyó-
számla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemel-
lett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van 
előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a 
kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról. 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Együttműködés kérése
Tisztelt Balatonalmádi ingatlantulajdonosok!

A korábbi évekhez képest szokat-
lanul hideg tél a síkoságmentesítés 
terén is több feladatot ró az önkor-
mányzatra és a közterülettel ha-
táros ingatlantulajdonosokra. A 
városgondnokság a közutak és a 
parkok járdáinak hóeltakarítását, 
síkosságmentesítési munkáit el-
látja. Tapasztalatunk szerint – vél-
hetően információ hiányában – a 
járdák takarítása a tulajdonosok 
részéről nem minden esetben tör-
ténik meg. A helyi közterületek rendjéről 
szóló 42/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet e tárgykörben az 
alábbiak szerinti kötelezettséget írja elő:

„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. 

3) Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az in-
gatlan tulajdonosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, 
más esetben a telekhatártól számított 1,5 m szélességű közte-
rületet köteles olyan állapotban tartani, amely lehetővé teszi a 
biztonságos gyalogos közlekedést.

(4) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egysé-
gek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti 
járdaszakasz tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése a léte-
sítményt üzemeltető kötelessége.

(7) Fenti bekezdésekben foglalt kötelezettségek magukban 
foglalják:

•	 síkosság – mentesítést (kizárólag környezetkímélő anya-
gok felhasználásával);

•	 szennyeződés, hulladék, lehullott falevél, termés össze-
gyűjtését, eltávolítását;

•	 az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz 
szabad lefolyását akadályozó hulladék eltávolítását;

•	 hó eltakarítását.”
Síkosság mentesítés hiányában bekövetkező baleset esetén 

kártérítési kötelezettség a mulasztót terheli.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Polgártársak együttműködé-

sét, amelyet ez úton is megköszönök.
Agg Z. Tamás  

Balatonalmádi Városgondnokság

Almádi az Utazás Kiállításon 
Az Utazás kiállítás idén 40. alkalommal nyitja meg kapuit a 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban 2017. március 2-5. 
között. Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléje várja a 
nagyközönséget és a szakma képviselőit. Az Utazás kiállítás az el-
múlt négy évtizedben mindvégig Magyarország piacvezető turisz-
tikai vására maradt. A szakmabeliek szezonnyitó eseményként és 
kihagyhatatlan szakmai fórumként tartják számon, a hazai turisták 
számára pedig élmény- és információszerzési forrást jelent.

A kiállítás évről évre több száz kiállítóval, kedvezményes utazási 
ajánlatokkal, nyereményjátékokkal és látványos programokkal várja 
a látogatókat. A 2017. évi kiállítás részét képezi a Bringaexpo is.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület idén is képviseli város-
unkat a kiállításon. Az Egyesület a térségi összefogás részeként a 
térségi TDM szervezet többi tagjával – Riviéra Turisztikai Egyesület 
településeivel, Balatonfüreddel és Tihannyal közösen jelenik majd 
meg.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány ja-
nuár 22-én, a XXI. Magyar Kultúra 
Napja Gála keretében A Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány Láng Miklósnak 
A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA 
címet adományozta. Az indoklás ki-
emeli a Vidovszky Béla Városi Képtár 
gyomaendrődi megalapítását. A Képtár 
egyik célja, hogy a kommunizmus ideje 
alatt méltánytalanul mellőzött, de azóta 
sem rehabilitált festőművész neve újra 
felszínre kerüljön.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

forrás: Internet

forrás: Internet

MI ÚGY IS JOBBAK VAGYUNK! 
Tisztelt Nőtársaim! Mutassuk meg a világnak, hogy mi 
jobbak vagyunk a Teremtés koronáinál még a közutakon is! 
Ha, van egy kedve a bizonyításhoz, jelentkezzen. 
MI KELL A VERSENYHEZ?
•	 egy személygépkocsi (érvényes műszakival és üzemanyaggal 

feltankolva)
•	 érvényes jogosítvány (nem árt, ha az a járművet vezetőé)
•	 egy (vagy két) jó barátnő az anyós ülésen (szabadon választott)
•	 3-4 óra szabadidő (nem bánják meg)
•	 egy jó adag elszántság
•	 egy kis főzés tudomány (hát, ebben tuti nem lesz hiány)

MIT KELL TENNI?
•	 autózni (Veszprém megye területén valahol, kb. 150-180 km)
•	 útközben KRESZ tesztet tölteni (internet a barátod!)
•	 megadott helyszíneken megállni és az adott feladatot végrehajtani
•	 egy-két egyéb témájú tesztlappal „elszórakoztatni” a mitfárert”

MIT LEHET NYERNI?
A nyertesek frizuráját kívánságra átalakítatjuk. A nyertes autóját 
megtankoljuk (max.20 liter). Értékes napszemüvegek, illetve 
értékes illatszer csomagok várják a nyerteseket, továbbá a 
nyertes (1 fő) az Algidától „kilószám” kapja majd a jégkrémet.
REGISZTRÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS A VERSENYRE
A versenyen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. 
Ezért kérem, keresse a Veszprém megyei Balesetmegelőzési 
Bizottságot a facebookon vagy írjon a bankom@veszprem.
police.hu email címre február 13-ig.

AZ ÉLET SZÉP!
N E  k o c k á z t a s s ,  f é k e z z!

„Az Élet túl szép és túl rövid ahhoz, hogy azt meggondolatlanul kockára tegyük!”

Ez a mottója az új, éves kampányunknak, amelyhez 
várjuk a csatlakozókat! Az Életben számtalan olyan 
pillanat van, amelyet soha nem felejtünk, amely 
boldoggá tesz és örömet okoz. Az Élet túl rövid ahhoz, 
hogy átszáguldjunk rajta. Néha meg kell állni és élvezni 
az adott pillanatot. A közúti közlekedési balesetek 
egy–egy adott szabály megszegéséből, a száguldásból, 
a felelőtlen magatartásból, meggondolatlanságból 
származnak. Olyan fotókat várunk, amelyek Önök 
számára fontosak, privát életbeli pillanatot örökítenek 
meg. Amely megmutatja, mit jelent az Életben 
a boldogság, az öröm Önöknek.  Nincs témabeli 
kötöttség. Lehet gyermek-, lehet állat, lehet intim 
pillanat, lehet esküvői, lehet nyaraláson készült kép, 
lehet bármilyen téma. Csak egyet kérünk, hogy a 
beküldött képre (alulra, felülre, bárhova, de a kép teljes 
szélességében) szerkesszék rá a fenti mottót: AZ ÉLET 
SZÉP! NE kockáztass, fékezz!  

Kérjük, hogy a jeligével ellátott képeket az alábbi 
e-mail címre küldjék be – bankom@veszprem.police.
hu - minden hónap 20-ig, legelőször február 20-ig. A 
fotókat az MRFK-MBB facebook oldalán  - Az Élet szép, 
ne kockáztass - megtekinthetik.

Az adott hónap képeit szavazásra bocsátjuk, és a 
legtöbb like-t kapó egy-egy balesetmegelőzési 
ajándékcsomagot kap az MRFK-MBB-től. Az év végén 
pedig a 12 hónap legjobb fotóit bocsátjuk újra 
szavazásra és a nyertes értékes fényképezőgéppel lesz 
gazdagabb. A fotókat később kiállítjuk es felhasználjuk 
balesetmegelőzési propaganda célból, ezt kérjük a 
beküldéskor figyelembe venni.

A BALESETEK ELKERÜLHETÖK, 
MEGELÖZHETÖEK TÜRELEMMEL, 

KÖRÜLTEKINTÉSSEL!

HIRDESSEN Ön is az

oldalain!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 98

DLSB hírei 2017. február Györgyi Dénes Iskola híreiÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Jeges nap a Balatonon

Kihasználva a januári hideg által vastagon befagyott Balatont, az 
iskola valamennyi tanulója egy jeges sportnapot, délelőttöt tölthe-
tett el a Balaton jegén. Rasovszky Zoltánnak, a Városgondnokság 
munkatársának köszönhetően, tökéletesen előkészített helyszín, pa-
dok, hangszóróból vidám zene hangja várta a gyerekeket. Az iskola 
testnevelő tanárainak vezetésével diákjaink sor-és váltóversenyen, 
léc alatti átbújáson mérhették össze korcsolya-tudásukat. Azok, 
akik még kevésbé voltak járatosak korcsolyázásban rövid korcsolya 
oktatáson vehettek részt. A hokiütővel rendelkezők jégkorong-mér-
kőzéseket játszottak. Köszönetünket fejezzük ki Kutics Mónikának, 
aki mindenkinek egy forró teát ajánlott fel. Valamennyi gyermek 
és pedagógus egyöntetű véleménye volt, hogy jó lenne, ha minden 
évben befagyna a tó, és minél több hasonló jeges napot lehetne szer-
vezni a Balaton jegén.

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Pályaorientációs nap és interaktív 
fizika show gimnáziumunkban 

Decemberben színes szakmai előadások és interaktív fizika-be-
mutató részesei lehettünk az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség 
(EJMSZ) jóvoltából. Az EJMSZ 2014. óta rendezett országos kö-
zépiskolai programjainak célja, hogy a továbbtanulás, pályaválasztás 
előtt álló diákok körében népszerűsítse a természettudományokat, 
kiemelten a műszaki-mérnöki pályákat. 

A Continental Automotive Hungary Kft. és a győri MOBILIS 
Interaktív Kiállítási Központ előadóitól egy jól felépített közös 
előadást láthattunk, melynek középpontjában a szenzorok álltak. 
Modern világunkban a számítógépek csak akkor tudnak segíteni a 
mindennapi életünk kérdéseiben, ha információkat tudnak gyűj-
teni a minket körülvevő fizikai világról. Ezt az információgyűjtést 
szenzorok segítségével teszik meg, amelyek működésébe engedett 
bepillantást a Continental és a Mobilis élménydús bemutatókat és 
interaktív foglalkozásokat kínáló közös programja.

Nagy élvezettel hallgattuk, ahogy a Continentaltól érkezett szak-
emberek szemléltették a munkájuk során használt eszközöket, me-
lyeket az előadás után ki is próbálhattunk. Érdekfeszítő kísérletek 
tanúi lehettünk a győri MOBILIS előadóinak hála, továbbá mi is 
közreműködhettünk az azt követő kiscsoportos foglalkozásokon, és 
magunk is készíthettünk egyszerűbb elektronikai eszközöket. 

Továbbtanulási kérdéseket illetően a Continental előadói nagyon 
segítőkésznek bizonyultak.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium fontosnak tartja, hogy 
segítse diákjait a pályaorientációban. Ezzel a programmal is lehető-
séget biztosított az iskola a tanulóinak arra, hogy a legmodernebb 
kutatásokról, kísérletétől mindig naprakész információhoz jussanak 
és ezeket érdekes előadásokon keresztül ismerhessék meg.

Papp Réka (11B)

Kockakobak matematikaverseny 
Iskolánk tanulói második alkalommal indultak el a Kockakobak 

matematika versenyen. 25 tesztfeladat megoldásában mérték össze 
tudásukat,  a megoldás kiválasztása határozta meg a további megol-
dandó feladatokat. 16 tanulónk közül 6-nak az eredménye a regio-
nális mezőnyben a legjobb 10 közé került: a harmadik osztályosok 
közül Lipcsei Márk 3., Keil Olivér 6. helyezést ért el, a negyedi-
kesek közül Gáspár Bence 4., Körmendi György Imre 8. lett. A 
felső tagozatosok legjobbjai hetedik osztályosok: Schulz Anna a 4., 
Meinczinger Minna a 9. helyet szerezte meg.

Megyei diákolimpiai sportsikerek 
A diákolimpiai játékos sor – és váltóverseny körzeti fordulóján, 

iskolánk alsó tagozatos tanulói nagy fölénnyel – az előző évekhez 
hasonlóan – első helyezést értek el, így továbbjutottak a megyei 
versenyre, amit a Veszprém Megyei Diáksport Egyesület iskolánk 
tornacsarnokában rendezett meg január 25-én. A megyei döntőn 
– népes szülői és tanulói buzdítás közepette – négy iskola csapa-
ta mérte össze tudását, az ügyességet, gyorsaságot, kitartást és fi-
gyelmet igénylő versenyszámokban. A megyei döntőn a házigazda 
Györgyi iskola csapata végig versenyben volt, hogy megvédje tavalyi 
bajnoki címét, végül óriási izgalmak közepette az ezüstérem került 
a „györgyis” gyerekek nyakában. A megyei 2. helyezéssel iskolánk 
csapata sorrendben negyedik alkalommal is továbbjutott az orszá-
gos versenyre, amit Szombathelyen rendeznek meg.

A csapat tagjai: Kutics Fruzsina, Mayer Zsófia, Kiss Luca, Ács Fan-
ni, Perényi Dorka, Göde Petra, Varga Viktória, Negro Emese, Hujber 
Sarolta, Geréd Zalán, Pusztay Balázs, Márkus Noé, Horváth Mi-
lán, Keil Olivér, Bécsy Bendegúz, Braun Péter, Ács Gergő, Körmendi 
György, Nagy Zsombor, Fazekas Máté. Felkészítő tanárok: Ácsné Sza-
lai Eszter, Dobos Ivett testnevelők.

A Balatonalmádi Diáksport Bizottság a futsal (teremlabdarúgás) 
diákolimpia körzeti döntőjét január elején az alsóörsi sportcsarnok-
ban rendezte meg. A Györgyi iskola csapata az elődöntőben a házi-
gazda alsóörsi csapatot, a döntőben a balatonkenesei iskola csapatát 

győzte le, ezzel körzeti diákolimpiai bajnok lett, így továbbjutott a 
balatonfüredi megyei döntőbe. A január 12-én megrendezett ese-
ményen a megye 9 diáksport körzetének bajnoka vett részt, ahol 
a Györgyi Dénes Általános Iskola csapata remek eredményt ért el, 
megyei 3. helyen végeztek a fiúk. 

A csapat tagjai: Sánta Szabolcs, Horváth Máté, Szintay Ágoston, 
Kovács Noel, Dolezsai Mátyás, Pápai Dominik, Fülöp Levente, Gózon 
Bendegúz, Sárossy Tibor.
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emberek szemléltették a munkájuk során használt eszközöket, me-
lyeket az előadás után ki is próbálhattunk. Érdekfeszítő kísérletek 
tanúi lehettünk a győri MOBILIS előadóinak hála, továbbá mi is 
közreműködhettünk az azt követő kiscsoportos foglalkozásokon, és 
magunk is készíthettünk egyszerűbb elektronikai eszközöket. 

Továbbtanulási kérdéseket illetően a Continental előadói nagyon 
segítőkésznek bizonyultak.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium fontosnak tartja, hogy 
segítse diákjait a pályaorientációban. Ezzel a programmal is lehető-
séget biztosított az iskola a tanulóinak arra, hogy a legmodernebb 
kutatásokról, kísérletétől mindig naprakész információhoz jussanak 
és ezeket érdekes előadásokon keresztül ismerhessék meg.

Papp Réka (11B)

Kockakobak matematikaverseny 
Iskolánk tanulói második alkalommal indultak el a Kockakobak 

matematika versenyen. 25 tesztfeladat megoldásában mérték össze 
tudásukat,  a megoldás kiválasztása határozta meg a további megol-
dandó feladatokat. 16 tanulónk közül 6-nak az eredménye a regio-
nális mezőnyben a legjobb 10 közé került: a harmadik osztályosok 
közül Lipcsei Márk 3., Keil Olivér 6. helyezést ért el, a negyedi-
kesek közül Gáspár Bence 4., Körmendi György Imre 8. lett. A 
felső tagozatosok legjobbjai hetedik osztályosok: Schulz Anna a 4., 
Meinczinger Minna a 9. helyet szerezte meg.

Megyei diákolimpiai sportsikerek 
A diákolimpiai játékos sor – és váltóverseny körzeti fordulóján, 

iskolánk alsó tagozatos tanulói nagy fölénnyel – az előző évekhez 
hasonlóan – első helyezést értek el, így továbbjutottak a megyei 
versenyre, amit a Veszprém Megyei Diáksport Egyesület iskolánk 
tornacsarnokában rendezett meg január 25-én. A megyei döntőn 
– népes szülői és tanulói buzdítás közepette – négy iskola csapa-
ta mérte össze tudását, az ügyességet, gyorsaságot, kitartást és fi-
gyelmet igénylő versenyszámokban. A megyei döntőn a házigazda 
Györgyi iskola csapata végig versenyben volt, hogy megvédje tavalyi 
bajnoki címét, végül óriási izgalmak közepette az ezüstérem került 
a „györgyis” gyerekek nyakában. A megyei 2. helyezéssel iskolánk 
csapata sorrendben negyedik alkalommal is továbbjutott az orszá-
gos versenyre, amit Szombathelyen rendeznek meg.

A csapat tagjai: Kutics Fruzsina, Mayer Zsófia, Kiss Luca, Ács Fan-
ni, Perényi Dorka, Göde Petra, Varga Viktória, Negro Emese, Hujber 
Sarolta, Geréd Zalán, Pusztay Balázs, Márkus Noé, Horváth Mi-
lán, Keil Olivér, Bécsy Bendegúz, Braun Péter, Ács Gergő, Körmendi 
György, Nagy Zsombor, Fazekas Máté. Felkészítő tanárok: Ácsné Sza-
lai Eszter, Dobos Ivett testnevelők.

A Balatonalmádi Diáksport Bizottság a futsal (teremlabdarúgás) 
diákolimpia körzeti döntőjét január elején az alsóörsi sportcsarnok-
ban rendezte meg. A Györgyi iskola csapata az elődöntőben a házi-
gazda alsóörsi csapatot, a döntőben a balatonkenesei iskola csapatát 

győzte le, ezzel körzeti diákolimpiai bajnok lett, így továbbjutott a 
balatonfüredi megyei döntőbe. A január 12-én megrendezett ese-
ményen a megye 9 diáksport körzetének bajnoka vett részt, ahol 
a Györgyi Dénes Általános Iskola csapata remek eredményt ért el, 
megyei 3. helyen végeztek a fiúk. 

A csapat tagjai: Sánta Szabolcs, Horváth Máté, Szintay Ágoston, 
Kovács Noel, Dolezsai Mátyás, Pápai Dominik, Fülöp Levente, Gózon 
Bendegúz, Sárossy Tibor.
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Zeneiskolai hírek
Az adventi időszakban a zeneiskolások több helyen is segítették 

muzsikálásukkal a karácsonyra való lelki ráhangolódást:
Advent első vasárnapján jótékonysági hangversenyt adtunk a Ba-

latonalmádi Református Templomban a Református Szeretetszol-
gálat javára. A 70 fellépő gyerek a közös énekléstől a kamarazenélé-
sen át a szólóhangszeres produkcióig sokszínű műsort adott.

Advent 3. vasárnapján Kedves Lőrinc, Németh Lili, Mester Márton 
és Mester Ádám muzsikált a Szent Imre templomban.

Advent 4. vasárnapján a Városi Vegyeskar meghívására Ács Fanni, 
Ács Gergő és Szintay Lili hatkezest zongorázott, Bagoly Anna Händel 
szonátát hegedült, Kedves Lőrinc és Kéri Kincső Bach, illetve Cho-
pin darabot zongorázott, Czúni Vilmos gitározott, Kádár Panni és 
Nemes Virág Franck: Őrangyal c. duettjét énekelte Hódossy Réka 
zongorakíséretével.

Kiállítás megnyitókon, rendezvényeken szerepeltek:
A Ramada Hotelben október 21-én Bérces Bíbor hegedült Teleki 

Gergő zongorakíséretével.
A Magyar Vöröskereszt rendezvényén október 25-én köszöntötték 
növendékeink zenével az időskorúakat.
Az Almádi Adventi Tárlaton, december 3-án a zeneiskola tanárai - 
Nádasné Varga Katalin és Teleki Gergő – működtek közre.
Versenyek:
Sikeresen megrendeztük a Balaton-parti Zeneiskolák XXII. Kama-
razenei Találkozóját nov. 26-án, melyen tíz iskola 45 tanulója mérte 
össze tudását. A háromtagú zsűri arany, ezüst és bronzminősítéssel 
értékelte a produkciókat. A rendezvény az Almádi Zeneiskoláért 
Alapítvány és Balatonalmádi Önkormányzata támogatásával való-
sult meg.

Krónika

A református templomban adott jótékonysági hangverseny

Sulivárás Vörösberényben
Iskolánkban nagy volt az 
érdeklődés az első Suliváró 
programunkon. A torna-
termi játékok mellett a   
gyerekek megismerked-
hettek a következő tanév 
leendő két elsős osztály-
osztályfőnökével: (Rehák 
Gézáné) Zsuzsa nénivel és (Polniczkyné Farkas) Éva nénivel. Az 
óvodások rendkívül ügyesen „vették az akadályokat”, gurították a 
labdát. Nem csak magukra, hanem társaikra és a tanító nénikre is 
csillogó szemmel figyeltek. A közös élmény és a jó hangulat folyta-
tódik februárban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket

a Vörösberényi Általános Iskola

Suliváró programjának
rendezvényeire!

Várunk minden kíváncsi, örökmozgó és álmodozó kis manót szüleivel együtt 
egy családias hangulatú látogatásra!

 Tanító nénik

TERVEZETT IDŐPONTOK 
2015. november 12. csütörtök  16.30 Márton-napi felvonulás
2015. december 16. szerda    16.30 Adventi készülődés
2016. január 7. csütörtök  16.30 Ugra-bugra
2016. február 17. szerda  16.30 Mesevár
2016. március 9. szerda  09.00 Nyílt nap szülőknek
2016. március 23. szerda 16.30 O! Yes!

További információ, elérhetőség: 
Vörösberényi Általános Iskola

8220 Balatonalmádi, Táncsics utca 1.
Telefon: +36(88)542521. Fax: +36(88)594230

E-mail: iskola@vorosberenyi.sulinet.hu
http://www.vorosberenyiiskola.hu

TERVEZETT IDŐPONTOK:
2017. január 18.  szerda  16.30  Ugra-bugra
2017. február 22.  szerda  16.30  O! Yes!
2017. március 29.  szerda  16.30  Ügyes vagy!
2017. április                        Iskolai tájékoztató

„Szép Magyar Beszéd” verseny
Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Vörösberényi 

Iskola diákönkormányzata nevében részt vehettem az iskolai Szép 
Magyar Beszéd versenyen, mint zsűritag. Izgultam, mivel nyolcadi-
kosként saját diáktársaim tehetségét kellett megítélnem, azaz kivá-
lasztanom közülük a legjobbakat. A 20 fős mezőny erős koncentrá-
ciót igényelt, mert hajszálnyi különbség döntött a végső sorrenden. 
Sokan nagy ügyességgel, átéléssel adták vissza a Fekete István és a 
Kosztolányi Dezső szövegek hangulatát. 

Iskolánkat Deres Péter 6. b és Nagy Levente 7. osztályos tanuló 
képviseli a megyei fordulóban.

Gratulálok a helyezetteknek! Szekeres Kinga 8. a osztályos tanuló

Ökoiskolai hírek
„Meghalva elhullanak a sárga levelek, játszadoznak vélek 

a kegyetlen szelek…”  (Csokonai Vitéz Mihály)
A Vörösberényi Általános Iskola immár egy éve büszkélkedhet a 

megtisztelő „ÖKOISKOLA” címmel, mely azokat az intézménye-
ket illeti, amelyek a fenntarthatóság értékrendje szerint dolgoznak, 
és hangsúlyos szerepet kap iskolai életükben a környezeti nevelés. 
Iskolánk első félévében számos program, akció és pályázat jellemez-
te az ökoiskolai működést, melyekről az előző számokban is hírt ad-
tunk. Óriási sikere volt az őszi erdei iskolának Zánkán a 3-4. osztá-
lyosok és tanítóik (Rehák Gézáné Zsuzsa néni, Polniczkyné Farkas 
Éva, Schenek Zsanett, Purgel Henriett) részvételével. A programot 
Trázsi Erika tanítónő szervezte. Szervezetten és folyamatosan zajlik 
az iskolában a papírgyűjtés és „Pontvelem” program keretében az 
elemgyűjtés is.. Projektnapokon és tanítási órákon is hangsúlyos a 
környezettudatos gondolkodás, a hulladék újrahasznosításának tu-
datosítása.

November a kerti munkák befejezésének hónapja. Felső tagoza-
tos diákjaink példamutatóan vették ki részüket a lehullott lomb el-
takarításában a diákönkormányzat szervezésében. A tanulók osztá-
lyonként kaptak egy-egy területet, amelyet a saját, otthonról hozott 
lombseprűvel, gereblyével és talicskák segítségével takarítottak.
Az összehordott falevelet a Városgondnokság által kiszállított kom-
posztáló edényekben helyezték el.
A gyors, lelkiismeretes és jókedvvel végzett munkának látványos 
eredménye lett. Részt vevő felnőttek: Kovács Katalin, Pataki Éva 
pedagógusok, SzM elnök: Bíróné Kovács Beatrix.

Sikeresen pályáztunk a „Szita-
kötő” oktatási programban való 
részvételre. Ennek eredménye az 
évi 4 alkalommal 35 példányban 
ingyenesen megkapott irodalmi-
ökológiai folyóirat, a Szitakötő, 
egy pedagógusképzés és egy gyer-
mekfoglalkozás. A támogatott 
program 185.300 Ft értékű. A 
könyvtárba bevételezett folyóiratot bárki bármikor használhatja, 
a pedagógusok színesíthetik az óráikat, a gyerekek pedig érdekes 
olvasmányokat találhatnak benne. 2016 novemberében pedagógus-
képzés és gyermekfoglalkozás megtartására került sor, amelyen 3-4. 
osztályos tanulók vehettek részt.  A foglalkozást budapesti szakem-
ber vezette és a szülők is megtekinthették. 

Több alkalommal szerveztünk túrákat a közeli hegyekbe, baran-
goltunk a kellemes őszi napsütésben megfigyelve az őszi erdő ehe-
tő kincseit. Máskor az éjszakai túra izgalmas világa, az ott kapott 
érdekes feladatok tették színesebbé a tanulmányainkat. Minden 

esetben csatlakozott hozzánk 
számos szülő, testvér, barát is. A 
tél sem vehette el kedvünket: a 
Balatonon kialakult jégpáncél is 
közös, nagy játékra invitált. Ja-
nuárban szülők, gyerekek és ta-
nító nénik együtt korcsolyáztak, 
szánkóztak, hokiztak órákon át 
a tó jegén. 

Programjainkkal igyekszünk formálni a gyerekek környezettuda-
tos gondolkodását, a természet és környezetünk védelmére, szerete-
tére nevelni őket minél több tapasztalás útján, az élménypedagógia 
eszközeit is felhasználva. 

Trázsi Erika

ÖKO foglalkozás

Téli kirándulás

Magocskák Alapítvány Hírei
Hálásan köszönjük Támogatóinknak az előző évben tett adó egy 

százalék felajánlásokat, az összesen háromszázhetvenháromezer-hét-
százötvenkettő forintot! Az 1%-okból színvonalas óvodai és városi 
programokat, előadásokat finanszírozunk, valamint kézműves alap-
anyagokat biztosítunk a csoportok mindennapi munkájához. 

Alapítványunk továbbra is kizárólag közhasznú tevékenységet 
folytat, ezért jogosult az adó 1%-ok fogadására. A felajánlásokat az 
adóbevallás megfelelő részén kell jelezni, adószámunk megadásával. 
Ez a segítség a felajánlónak csak egy „tollvonásába” kerül, nekünk és 
a gyerekeknek mégis sokat jelent. Néhány, már megvalósult progra-
munk sikere is ezt példázza: Utazó Planetárium az óvodában, óvodai 
kirándulások buszköltsége, Gryllus Vilmos gyereknapi koncert, Ba-
tyus Gizi műsora, malomvölgyi családi piknik ősszel és tavasszal…

A Magocskák Alapítvány Önkéntesei

Eredményeink: 
Ács Fanni, Ács Gergő 
és Szintay Lili hatke-
zes produkciója arany 
minősítést kapott. Fel-
készítő tanáruk Tamás 
Béláné. Kádár Janka 
és Nádas Janka duett 
műsora arany minősí-
tést kapott. Felkészítő 
tanáruk: Nádasné Var-
ga Katalin.

XIV. Veszprémi Regi-
onális Trombitaverse-
nyen december 7-én 
egy növendékünk in-
dult: Mester Ádám bronz oklevelet szerzett. Felkészítő tanára: Hóbor 
Bence, zongorán kísért Teleki Gergő.
Dicsőségtáblánk:

Az önkormányzat által adományozott Kiváló kulturális tevékeny-
ségért díj idei jutalmazott zeneiskolása Bagoly Anna. 
Töltési Erzsébet édesapja emlékére alapította a Töltési Imre - dí-
jat, melyet az idén 8. alkalommal vehetett át zeneiskolás növendék: 
Kedves Lőrinc.

Ács Gergely, Szintay Lili, Ács Fanni a kamarazenei versenyen 
6 kezest játszanak

Városi Vegyeskar koncertjén közreműködők: 
Ács Gergely, Szintay Lili, Ács Fanni, 

Kádár Panna, Bagoly Anna, Hódossy Réka, 
Nemes Virág, Kedves Lőrinc
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Zeneiskolai hírek
Az adventi időszakban a zeneiskolások több helyen is segítették 

muzsikálásukkal a karácsonyra való lelki ráhangolódást:
Advent első vasárnapján jótékonysági hangversenyt adtunk a Ba-

latonalmádi Református Templomban a Református Szeretetszol-
gálat javára. A 70 fellépő gyerek a közös énekléstől a kamarazenélé-
sen át a szólóhangszeres produkcióig sokszínű műsort adott.

Advent 3. vasárnapján Kedves Lőrinc, Németh Lili, Mester Márton 
és Mester Ádám muzsikált a Szent Imre templomban.

Advent 4. vasárnapján a Városi Vegyeskar meghívására Ács Fanni, 
Ács Gergő és Szintay Lili hatkezest zongorázott, Bagoly Anna Händel 
szonátát hegedült, Kedves Lőrinc és Kéri Kincső Bach, illetve Cho-
pin darabot zongorázott, Czúni Vilmos gitározott, Kádár Panni és 
Nemes Virág Franck: Őrangyal c. duettjét énekelte Hódossy Réka 
zongorakíséretével.

Kiállítás megnyitókon, rendezvényeken szerepeltek:
A Ramada Hotelben október 21-én Bérces Bíbor hegedült Teleki 

Gergő zongorakíséretével.
A Magyar Vöröskereszt rendezvényén október 25-én köszöntötték 
növendékeink zenével az időskorúakat.
Az Almádi Adventi Tárlaton, december 3-án a zeneiskola tanárai - 
Nádasné Varga Katalin és Teleki Gergő – működtek közre.
Versenyek:
Sikeresen megrendeztük a Balaton-parti Zeneiskolák XXII. Kama-
razenei Találkozóját nov. 26-án, melyen tíz iskola 45 tanulója mérte 
össze tudását. A háromtagú zsűri arany, ezüst és bronzminősítéssel 
értékelte a produkciókat. A rendezvény az Almádi Zeneiskoláért 
Alapítvány és Balatonalmádi Önkormányzata támogatásával való-
sult meg.

Krónika

A református templomban adott jótékonysági hangverseny

Sulivárás Vörösberényben
Iskolánkban nagy volt az 
érdeklődés az első Suliváró 
programunkon. A torna-
termi játékok mellett a   
gyerekek megismerked-
hettek a következő tanév 
leendő két elsős osztály-
osztályfőnökével: (Rehák 
Gézáné) Zsuzsa nénivel és (Polniczkyné Farkas) Éva nénivel. Az 
óvodások rendkívül ügyesen „vették az akadályokat”, gurították a 
labdát. Nem csak magukra, hanem társaikra és a tanító nénikre is 
csillogó szemmel figyeltek. A közös élmény és a jó hangulat folyta-
tódik februárban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket

a Vörösberényi Általános Iskola

Suliváró programjának
rendezvényeire!

Várunk minden kíváncsi, örökmozgó és álmodozó kis manót szüleivel együtt 
egy családias hangulatú látogatásra!

 Tanító nénik
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2016. március 23. szerda 16.30 O! Yes!
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„Szép Magyar Beszéd” verseny
Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Vörösberényi 

Iskola diákönkormányzata nevében részt vehettem az iskolai Szép 
Magyar Beszéd versenyen, mint zsűritag. Izgultam, mivel nyolcadi-
kosként saját diáktársaim tehetségét kellett megítélnem, azaz kivá-
lasztanom közülük a legjobbakat. A 20 fős mezőny erős koncentrá-
ciót igényelt, mert hajszálnyi különbség döntött a végső sorrenden. 
Sokan nagy ügyességgel, átéléssel adták vissza a Fekete István és a 
Kosztolányi Dezső szövegek hangulatát. 

Iskolánkat Deres Péter 6. b és Nagy Levente 7. osztályos tanuló 
képviseli a megyei fordulóban.

Gratulálok a helyezetteknek! Szekeres Kinga 8. a osztályos tanuló

Ökoiskolai hírek
„Meghalva elhullanak a sárga levelek, játszadoznak vélek 

a kegyetlen szelek…”  (Csokonai Vitéz Mihály)
A Vörösberényi Általános Iskola immár egy éve büszkélkedhet a 

megtisztelő „ÖKOISKOLA” címmel, mely azokat az intézménye-
ket illeti, amelyek a fenntarthatóság értékrendje szerint dolgoznak, 
és hangsúlyos szerepet kap iskolai életükben a környezeti nevelés. 
Iskolánk első félévében számos program, akció és pályázat jellemez-
te az ökoiskolai működést, melyekről az előző számokban is hírt ad-
tunk. Óriási sikere volt az őszi erdei iskolának Zánkán a 3-4. osztá-
lyosok és tanítóik (Rehák Gézáné Zsuzsa néni, Polniczkyné Farkas 
Éva, Schenek Zsanett, Purgel Henriett) részvételével. A programot 
Trázsi Erika tanítónő szervezte. Szervezetten és folyamatosan zajlik 
az iskolában a papírgyűjtés és „Pontvelem” program keretében az 
elemgyűjtés is.. Projektnapokon és tanítási órákon is hangsúlyos a 
környezettudatos gondolkodás, a hulladék újrahasznosításának tu-
datosítása.

November a kerti munkák befejezésének hónapja. Felső tagoza-
tos diákjaink példamutatóan vették ki részüket a lehullott lomb el-
takarításában a diákönkormányzat szervezésében. A tanulók osztá-
lyonként kaptak egy-egy területet, amelyet a saját, otthonról hozott 
lombseprűvel, gereblyével és talicskák segítségével takarítottak.
Az összehordott falevelet a Városgondnokság által kiszállított kom-
posztáló edényekben helyezték el.
A gyors, lelkiismeretes és jókedvvel végzett munkának látványos 
eredménye lett. Részt vevő felnőttek: Kovács Katalin, Pataki Éva 
pedagógusok, SzM elnök: Bíróné Kovács Beatrix.

Sikeresen pályáztunk a „Szita-
kötő” oktatási programban való 
részvételre. Ennek eredménye az 
évi 4 alkalommal 35 példányban 
ingyenesen megkapott irodalmi-
ökológiai folyóirat, a Szitakötő, 
egy pedagógusképzés és egy gyer-
mekfoglalkozás. A támogatott 
program 185.300 Ft értékű. A 
könyvtárba bevételezett folyóiratot bárki bármikor használhatja, 
a pedagógusok színesíthetik az óráikat, a gyerekek pedig érdekes 
olvasmányokat találhatnak benne. 2016 novemberében pedagógus-
képzés és gyermekfoglalkozás megtartására került sor, amelyen 3-4. 
osztályos tanulók vehettek részt.  A foglalkozást budapesti szakem-
ber vezette és a szülők is megtekinthették. 

Több alkalommal szerveztünk túrákat a közeli hegyekbe, baran-
goltunk a kellemes őszi napsütésben megfigyelve az őszi erdő ehe-
tő kincseit. Máskor az éjszakai túra izgalmas világa, az ott kapott 
érdekes feladatok tették színesebbé a tanulmányainkat. Minden 

esetben csatlakozott hozzánk 
számos szülő, testvér, barát is. A 
tél sem vehette el kedvünket: a 
Balatonon kialakult jégpáncél is 
közös, nagy játékra invitált. Ja-
nuárban szülők, gyerekek és ta-
nító nénik együtt korcsolyáztak, 
szánkóztak, hokiztak órákon át 
a tó jegén. 

Programjainkkal igyekszünk formálni a gyerekek környezettuda-
tos gondolkodását, a természet és környezetünk védelmére, szerete-
tére nevelni őket minél több tapasztalás útján, az élménypedagógia 
eszközeit is felhasználva. 

Trázsi Erika

ÖKO foglalkozás

Téli kirándulás

Magocskák Alapítvány Hírei
Hálásan köszönjük Támogatóinknak az előző évben tett adó egy 

százalék felajánlásokat, az összesen háromszázhetvenháromezer-hét-
százötvenkettő forintot! Az 1%-okból színvonalas óvodai és városi 
programokat, előadásokat finanszírozunk, valamint kézműves alap-
anyagokat biztosítunk a csoportok mindennapi munkájához. 

Alapítványunk továbbra is kizárólag közhasznú tevékenységet 
folytat, ezért jogosult az adó 1%-ok fogadására. A felajánlásokat az 
adóbevallás megfelelő részén kell jelezni, adószámunk megadásával. 
Ez a segítség a felajánlónak csak egy „tollvonásába” kerül, nekünk és 
a gyerekeknek mégis sokat jelent. Néhány, már megvalósult progra-
munk sikere is ezt példázza: Utazó Planetárium az óvodában, óvodai 
kirándulások buszköltsége, Gryllus Vilmos gyereknapi koncert, Ba-
tyus Gizi műsora, malomvölgyi családi piknik ősszel és tavasszal…

A Magocskák Alapítvány Önkéntesei

Eredményeink: 
Ács Fanni, Ács Gergő 
és Szintay Lili hatke-
zes produkciója arany 
minősítést kapott. Fel-
készítő tanáruk Tamás 
Béláné. Kádár Janka 
és Nádas Janka duett 
műsora arany minősí-
tést kapott. Felkészítő 
tanáruk: Nádasné Var-
ga Katalin.

XIV. Veszprémi Regi-
onális Trombitaverse-
nyen december 7-én 
egy növendékünk in-
dult: Mester Ádám bronz oklevelet szerzett. Felkészítő tanára: Hóbor 
Bence, zongorán kísért Teleki Gergő.
Dicsőségtáblánk:

Az önkormányzat által adományozott Kiváló kulturális tevékeny-
ségért díj idei jutalmazott zeneiskolása Bagoly Anna. 
Töltési Erzsébet édesapja emlékére alapította a Töltési Imre - dí-
jat, melyet az idén 8. alkalommal vehetett át zeneiskolás növendék: 
Kedves Lőrinc.

Ács Gergely, Szintay Lili, Ács Fanni a kamarazenei versenyen 
6 kezest játszanak

Városi Vegyeskar koncertjén közreműködők: 
Ács Gergely, Szintay Lili, Ács Fanni, 

Kádár Panna, Bagoly Anna, Hódossy Réka, 
Nemes Virág, Kedves Lőrinc
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MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 
Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 

minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

FELHÍVÁS

Utazzon májusban a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal az 
Adriára és a Plitvicei tavakhoz!

Időpont: május 25-27. csütörtöktől szombatig. Indulás 7 órakor a 
Posta elől. Útvonal: Vörösberény Posta – Pannónia - Budatava– Zágráb 
– Crikvenica –Dramalj. Utazás: légkondicionált luxus busszal, 53 
utassal, vidám társasággal, pihenőkkel. Elhelyezés: kétágyas, fürdőszobás 
szobákban, a szobák erkélye a tengerre néz. Ellátás: félpanzió (büfé reggeli, 
büfé meleg vacsora)

Részvételi díj: 33.900 Ft/fő + 500 Ft/fő foglalási díj, de februári befizetés 
esetén: csak: 30.900 Ft/fő + 500 Ft/fő foglalási díj. Az ár nem tartalmazza 
a biztosítás díját, a belépők és a hajókirándulások árát. Befizetés 2 
részletben: februárban és áprilisban. 

Röviden a programokról: 

1. nap: Utazás Crikvenica/Dramalj-ba, útközben Zágrábban 3 óra 
városnézés- szállás  elfoglalása - vacsora  séta a tengerparton  

2. nap: Hajókirándulás Krk szigetre, Vrbnik városkába. Bor és 
konyakkóstolás. Látnivalók: Kikötő, Nehaj vár, Sabac torony vagy 
fakultatíve fürdés – vacsora – séta  

3. nap: Utazás a Plitvicei tavakhoz, a Kozjak tavon hajókázás, utána séta a 
tó legszebb részén az 1-es kapuig. kb. 1-1,5 óra Teljes látogatási időtartam 
kb. 3-3,5 óra. Hazaindulás 14:30-kor. Vörösberénybe érkezés kb. 20:00-
21:00 között

Érdeklődni: 30/ 902-4268 számon a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
elnökénél Korlátozott számban még van hely az autóbuszon. Várjuk 
mielőbbi jelentkezését!

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 

Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra között, szombaton 14-18 
óra 

Állandó programok: 
Hétfő – Babráló – kézműveskedés Judittal 
Kedd – Egyszer volt… mesés délután Évával 
Szerda – Kuckó meséi – diavetítés Krisztivel 
Csütörtök – Sziszi-fuszi Műhely – kézműveskedés Andival 
Péntek – szombat – Szabad a játék!

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat)  

Február 13. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film 
és könyv? Beszéljük meg!
Szabó Magda: Az ajtó. Várunk minden érdeklődőt a könyvtárba!

Február 14. kedd – International Book Giving Day – Nemzetközi 
könyvajándék nap!

Február 25. szombat 15 óra – Értékeink: Szent Ignác templom. Előadó: 
Czuczor Sándor, az Európai Unió jószolgálati nagykövete, Balatonalmádi 
Város Értéktár Bizottságának tagja. Helyszín: Pannónia olvasóterem

Március 13. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film 
és könyv? Beszéljük meg!
Heinrich Harrer: Hét év Tibetben. Várunk minden érdeklődőt a 
könyvtárba!

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 

Február 18. szombat Tavaszváró- zenés táncgála

További programok a plakátokon olvashatók! 

Almádi Gombászok Asztaltársasága Információ:88/438-224 

Február 24. (péntek) 17:00 A gombák csodálatos világa IV: Ehető ez a 
gomba? Dr.Jancsó Gábor előadása Helyszín: a PKKK olvasóterme 

Március 10. (péntek) 17:00 Szemere László a tudós mikológus 
munkássága Dr. Markó Lászlóné előadása Helyszín: a PKKK olvasóterme 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 

Február 17-én, pénteken 10 órai kezdettel a Játékpontban lesz a 
következő klubfoglalkozás. Az előadás címe: „Amit az iható vizekről tudni 
kell!”

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Információ: 70/366-01-81 (Lőrincz József )
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

Február 21. kedd 18 óra Borok kezelése. Hordók kezelése, fejtés, derítés, 
kénezés… Előadó: Dr.Borsi Lőrinc kispincés borász

Március 7. Még nem késő!  Talaj előkészítés, zöldségek ültetése, 
palántázása. Előadó: Mester Csiki Ferenc kertészmérnök

Március 18. Alsóörs – Balatonalmádi. Kertbarátok éves borversenye 
Helyszín: Alsóörs, Eötvös Művelődési ház. Endrődi Sándor utca 49.

Március 21. Vegyszeres és környezetkímélő védelem a gyümölcsösben és 
a szőlőkbe Előadó: Dr.Nagy Krisztina kertészmérnök

Honismereti és Városszépítő Kör Információ: 88/430-091 
(Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési Erzsébet, titkár)

Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a 
Pannónia 1. termében – Előadó: Kovács István és/vagy Kovács Attila

Cimbora Klub Információ:70-455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 

Február 11. szombat 15 óra Barátunk az Internet. Mit játszunk? Hogyan 
játszunk?

Március 11. szombat 15 óra Virágok és fák nyomában. Kirándulás a 
környéken

Jó játék! Egész évben várjuk az írásaitokat, rajzaitokat a Könyvtárban 
ezzel a címmel – Bagoly jár érte! 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 

Szülő Klub 2016/2017. programja: PROGRAMVÁLTOZÁS Február 
25. szombat 14 óra Jó gyakorlatok a tehetséggondozásban II. Így lett 
világhírű zongoraművész Érdi Tamás – beszélgetés Érdi Szabó Mártával. 

Szülő Klub 2016/2017. programja: Március 20. hétfő Jó gyakorlatok 
a tehetséggondozásban – Tálentum irodalmi tehetségműhely bemutató 
foglalkozása – Kucserkáné Moravcsik Katalin pedagógus 

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök) 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

Február 20. hétfő 18.00 Ki mit tud az otellóról? ea.: Dr Kerényi László 
ny. polgármester 

Március 6. hétfő 18.00 Ehető és mérgező gombapárok
ea.: Szente László gombavizsgáló szakellenőr, az Almádi Gombászok 
Asztaltársaságának vezetője

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

Február 8. szerda 15 -16-ig Generációk közötti kommunikáció – 
Előadó: Dr. Kővári Edit (Pannon Egyetem) és Pató Gáborné Dr. Szűcs 
Beáta docens 

Február 8. szerda 16-17-ig: előleg befizetése a Horvátországi utazásra 

Február 15. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés az ünnepi vacsorára és 
tagdíjra

Február 22. szerda 16 órától JUBILEUMI RENDEZVÉNY ünnepi 
műsorral, vacsorával – 15 évesek a klub művészeti csoportjai: a Borostyán 
Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport – Program: A csoportok 
méltatása: Lencse Sándor elnök; Pohárköszöntőt mond: Keszey János 
polgármester; Zenés szüli napi rendezvény

Március 8. szerda 16-17-ig Nőnapi előzetes – köszöntő – Az agyműködés 
és a keringés – Előadó: Dr. Dávid Gyula kórházigazgató főorvos

Március 10. péntek 15-16-ig Jelentkezés és előleg befizetése a belföldi 
kirándulásokra

Március 22. szerda 14 órakor Gyalogtúra külön terv szerint

M E G H Í V Ó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját

és baráti körét a Vörösberényi  Művelődési Házban

2017. február 18-án szombaton 19.30 órakor kezdődő
üdvözlő itallal, vacsorával egybekötött 

jótékonysági JELMEZES FARSANGI KARNEVÁLRA

Zenél: Tóth István zenész
BÜFÉ – rövid italok - sör – bor – pezsgő - kávé - pogácsa 

Tombola: értékes nyereményekkel
Megjelenés: Jelmezben vagy jelmez nélkül

A vendégek fogadása üdvözlő itallal:  18.30 - 19.30-ig
A jelmezesek felvonulása : 19.30 –kor

A legjobb jelmezeket díjazzuk: 
Díjátadás:  20.00 -kor

Vacsora: 20.15 -kor

Asztalfoglalás, jegyelővétel: a Műv.Házban : 16–18 -ig 
Érdeklődni: a 30/ 902 – 4268  számon

Mindenkit szeretettel vár és jó szórakozást kíván: 
 a RENDEZŐSÉG:     a Borostyán Népdalkör,
   a Ringató Balaton Néptánccsoport,
   és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub
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Február 25. szombat 15 óra – Értékeink: Szent Ignác templom. Előadó: 
Czuczor Sándor, az Európai Unió jószolgálati nagykövete, Balatonalmádi 
Város Értéktár Bizottságának tagja. Helyszín: Pannónia olvasóterem

Március 13. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film 
és könyv? Beszéljük meg!
Heinrich Harrer: Hét év Tibetben. Várunk minden érdeklődőt a 
könyvtárba!

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 

Február 18. szombat Tavaszváró- zenés táncgála

További programok a plakátokon olvashatók! 

Almádi Gombászok Asztaltársasága Információ:88/438-224 

Február 24. (péntek) 17:00 A gombák csodálatos világa IV: Ehető ez a 
gomba? Dr.Jancsó Gábor előadása Helyszín: a PKKK olvasóterme 

Március 10. (péntek) 17:00 Szemere László a tudós mikológus 
munkássága Dr. Markó Lászlóné előadása Helyszín: a PKKK olvasóterme 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 

Február 17-én, pénteken 10 órai kezdettel a Játékpontban lesz a 
következő klubfoglalkozás. Az előadás címe: „Amit az iható vizekről tudni 
kell!”

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Információ: 70/366-01-81 (Lőrincz József )
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

Február 21. kedd 18 óra Borok kezelése. Hordók kezelése, fejtés, derítés, 
kénezés… Előadó: Dr.Borsi Lőrinc kispincés borász

Március 7. Még nem késő!  Talaj előkészítés, zöldségek ültetése, 
palántázása. Előadó: Mester Csiki Ferenc kertészmérnök

Március 18. Alsóörs – Balatonalmádi. Kertbarátok éves borversenye 
Helyszín: Alsóörs, Eötvös Művelődési ház. Endrődi Sándor utca 49.

Március 21. Vegyszeres és környezetkímélő védelem a gyümölcsösben és 
a szőlőkbe Előadó: Dr.Nagy Krisztina kertészmérnök

Honismereti és Városszépítő Kör Információ: 88/430-091 
(Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési Erzsébet, titkár)

Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a 
Pannónia 1. termében – Előadó: Kovács István és/vagy Kovács Attila

Cimbora Klub Információ:70-455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 

Február 11. szombat 15 óra Barátunk az Internet. Mit játszunk? Hogyan 
játszunk?

Március 11. szombat 15 óra Virágok és fák nyomában. Kirándulás a 
környéken

Jó játék! Egész évben várjuk az írásaitokat, rajzaitokat a Könyvtárban 
ezzel a címmel – Bagoly jár érte! 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 

Szülő Klub 2016/2017. programja: PROGRAMVÁLTOZÁS Február 
25. szombat 14 óra Jó gyakorlatok a tehetséggondozásban II. Így lett 
világhírű zongoraművész Érdi Tamás – beszélgetés Érdi Szabó Mártával. 

Szülő Klub 2016/2017. programja: Március 20. hétfő Jó gyakorlatok 
a tehetséggondozásban – Tálentum irodalmi tehetségműhely bemutató 
foglalkozása – Kucserkáné Moravcsik Katalin pedagógus 

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök) 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

Február 20. hétfő 18.00 Ki mit tud az otellóról? ea.: Dr Kerényi László 
ny. polgármester 

Március 6. hétfő 18.00 Ehető és mérgező gombapárok
ea.: Szente László gombavizsgáló szakellenőr, az Almádi Gombászok 
Asztaltársaságának vezetője

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

Február 8. szerda 15 -16-ig Generációk közötti kommunikáció – 
Előadó: Dr. Kővári Edit (Pannon Egyetem) és Pató Gáborné Dr. Szűcs 
Beáta docens 

Február 8. szerda 16-17-ig: előleg befizetése a Horvátországi utazásra 

Február 15. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés az ünnepi vacsorára és 
tagdíjra

Február 22. szerda 16 órától JUBILEUMI RENDEZVÉNY ünnepi 
műsorral, vacsorával – 15 évesek a klub művészeti csoportjai: a Borostyán 
Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport – Program: A csoportok 
méltatása: Lencse Sándor elnök; Pohárköszöntőt mond: Keszey János 
polgármester; Zenés szüli napi rendezvény

Március 8. szerda 16-17-ig Nőnapi előzetes – köszöntő – Az agyműködés 
és a keringés – Előadó: Dr. Dávid Gyula kórházigazgató főorvos

Március 10. péntek 15-16-ig Jelentkezés és előleg befizetése a belföldi 
kirándulásokra

Március 22. szerda 14 órakor Gyalogtúra külön terv szerint

M E G H Í V Ó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját

és baráti körét a Vörösberényi  Művelődési Házban

2017. február 18-án szombaton 19.30 órakor kezdődő
üdvözlő itallal, vacsorával egybekötött 

jótékonysági JELMEZES FARSANGI KARNEVÁLRA

Zenél: Tóth István zenész
BÜFÉ – rövid italok - sör – bor – pezsgő - kávé - pogácsa 

Tombola: értékes nyereményekkel
Megjelenés: Jelmezben vagy jelmez nélkül

A vendégek fogadása üdvözlő itallal:  18.30 - 19.30-ig
A jelmezesek felvonulása : 19.30 –kor

A legjobb jelmezeket díjazzuk: 
Díjátadás:  20.00 -kor

Vacsora: 20.15 -kor

Asztalfoglalás, jegyelővétel: a Műv.Házban : 16–18 -ig 
Érdeklődni: a 30/ 902 – 4268  számon

Mindenkit szeretettel vár és jó szórakozást kíván: 
 a RENDEZŐSÉG:     a Borostyán Népdalkör,
   a Ringató Balaton Néptánccsoport,
   és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub
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REKONSTRUÁLT RÖFI
Alkalmasint akklimatizálódni kellene már ehhez a műfogsor-va-

cogtató hideg időhöz, amikor frissen sült házi kenyér társaságában 
érkező remegő kocsonyák teszik kulinárisan is áthidalhatóvá a felfo-
kozott energia beviteli igényt. Amennyiben ehhez záróakkordként 
még rendesen fűszerezett forralt bor is társul, akkor olyan hangulat-
ba ringathatjuk magunkat, hogy némileg enyhítünk az évszázados 
hidegrekordokat döntögető délkelet-erdélyi Bodzaforduló hagyo-
mányaival is. Ők ugyanis csak mínusz harminc alatt engedik be 
a kutyát a házba. Elpuhultabb s nyugatabbra sodródott magyarok 
lévén, mi már mínusz tíz fok alatt is beengedhetjük azt a hűséges 
ebet! Egyrészt állatbarátok lennénk, vagy mi a fene, másrészt pedig, 
ilyenkor nem kell papucsban kikocogni a kihűlt kutyaólhoz a lerá-
gott kocsonyacsontokkal...

Nem a kihűlés határán kristályosodtak ki bennem ezek az emel-
kedett gondolatok, hanem egy szombat délelőtti ebédkészítés folya-
mán, amikor a rezsicsökkentéssel felbátorított nyugdíjasok nagyzo-
lásával 22 fokos volt a konyha – amit azért a sűrűn nyitogatott sütő 
is tisztességesen támogatott. Leányom születésnapjára készülődve 
koncentrálnom kellett volna a kajákra, de a rádióban elkezdődött 
Vinkó József gasztroguru délelőtti műsora. Nyitott szájjal nem 
kunszt bablevest kóstolgatni, de a sütőt viszont tényleg nem kellett 
volna annyit nyitogatnom. Nehezebben sült az a sütemény, mint 
máskor.

Vinkó József barátunk ugyanis hivatásos kocsonyológusokat 
messze megszégyenítve olyan előadást rittyentett a szezon fő fogá-
sáról, hogy alig vártam, hogy a közbeékelt dalok meg versek véget 
érjenek s újabb titkokról rántsa le a leplet. Akár hiszik, akár nem, de 
lerántotta: a miskolci békától kezdve a hidegkonyhai kulisszákon át 
egészen az erdélyi üveges étekig mindenre sort kerített. Nem is tud-
tam hirtelen, hogyan fogok megfelelni több kedves olvasóm jogos 
elvárásának, akik már december óta hergeltek, ugyan mikor írok 
már megint a kocsonyákról. 

Hát a szombati összefoglaló hallatán, akár fel is adtam volna az 
egészet, ha tűzrőlpattant menyemasszony még aznap nem küld egy 
képet a palackban készített kocsonyájáról. A világhálón vadászta - 
mellékelt vallomása szerint - és a sárga irigységgel kevert sóvárgás 
olyannyira elővett, hogy legott közhírré kell tennem. Láttam már 
néhány kocsonyát, habzsoltam is elég sokat belőlük - de nem ele-
get -, node ilyen kompozícióban és tálalásban még soha. Vizslaként 
vágtattam a számítógéphez és magam is megleltem több képet a 
műalkotásról [az eredeti forrást kivéve], amelyet azután jobb híján 

rekonstruált röfinek kereszteltem el. Heveny érdeklődésemre azt is 
megtudtam, hogy egy golyvás műanyag-palackot [a márkanevet 
nem említeném, mert nem tartok itthon ilyesféle letyeket] kell 
megtölteni a tisztességesen megfőzött kocsonyával. Node nem úgy, 
ahogy hirtelen felindulásomban gondoltam volt, hanem fel kell 
vágni oldalt és beletuszkolni a körmöket, húsokat, bőrkéket meg 
miegyebet. Ezután jön az óvatos dermesztés, majd pedig a hasára 
kell fordítani a kibontott költeményt, lenyesegetve a feleslegesen 
kiálló részeket és már csak egy jóravaló felvágott szeletekkel kell em-
lékeztetni az orr meg a fül pontos helyére. Frissen mosott salátára 
helyezve olyan látványt nyújt, hogy kocsonya-kedvelő ember legyen 
a talpán, aki nem ugrik neki azonnal késsel-villával.

Eskü alatt vallom, hogy lényegesen jobb, mint a félbevágott tök-
ből kreált kapitális pontyszelet, az égetett cukorból „ácsolt” kínai 
pagoda, vagy a tejszínhabos szirupból „szobor” hattyú. Legalább 
is télen. A konyhai Patyomkin-falu sem maradhat érintetlen, sőt 
változatlan a Bocuse d’Oron elért magyar sikerek farvízén. Most, 
hogy a menzákon a korábbi radikális só elvonás után ismét lehet íze 
az ételeknek talán megkockáztathatjuk azt a jogos követelést, hogy 
még ezen a télen a kocsonyákra is helyezzük vissza a koronát.

A szombat délelőtti műsorra visszatérve be kell vallanom, hogy 
azért az Ibolya-kocsonya hallatán megcsóváltam fejem, hogy ezt 
azért talán mégsem kellene a heti étrendbe beillesztenem. Az ibo-
lyát ugyanis leginkább szagolgatni szeretem s mindig fölülről, már 
ameddig a Jóisten megengedi. 

Czuczor Sándor
Utóhang: Királyválasztó vastag jég feszül a Balatonon, no meg az 
Öreghegy északi lejtőjén vacogó Töltés utcán, de nem is csoda: a 
szomszédban szépen iperedik egy kisgyermek, akinek Matyi a be-
csületes neve. Remélem, sokra viszi majd mire Mátyás lesz, ráadá-
sul a kocsonyát is kedvelni fogja! Kedvelje is, mert helyben is lehet 
kocsonyát kapni. Ne csodálkozzon senki, hogy ilyen előzmények 
után nyakamba kaptam a várost már aznap délután. Kocsonykutató 
körutam első állomásán, mindjárt Vinkó József tanúsítványa fogad 
a bejáratnál jobb felől, így jó helyen járok. A hosszú sort kivárva 
elrebegtem óhajom, hogy kocsonya van-é? Volt. Elvitelre is. Szoro-
san záró, átlátszó, kis konténerben vágyakozón nézett vissza reám a 
legelső a sorban. Benne füle-farka, húsa – sőt még vörös hús is elfért 
a kanyarban. Ráadásul jobb illata volt, mint az ibolyának, az ízéről 
nem is beszélve...

A fotó forrása:  edimdoma.ru

Művészi montázs került fel az óbudai 
Kálvin köz 4. falára

A Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjéval jutalmazott Veszeli La-
jos festőművész alkotása került fel a Kálvin köz 4. sz. alatti Kós 
Károly építész által tervezett, műemléki védettségű parókia külső 
falára Óbudán. A parókia a festménnyel nem csak esztétikailag újult 
meg részlegesen, hanem a hőszigetelése is megoldódott. A Flórián 
szoborcsoport mögött egy újabb városképileg is meghatározó alko-
tást csodálhatnak meg az arra járók.

A falfestmény egy korábbi Veszeli Lajos által készített Kós Ká-
roly portré, valamint egy Kós Károly rajzai alapján készített grafika 
montázsából állt össze.

A kerület történetét jól ismerők tudják, a most megszépült tűzfal 
egykor egy másik házra nézett, csak az Árpád-híd és a kiszolgáló 
utak építése miatt tett házsorbontások lett ilyen „árva”. Az évtize-
des problémából a közösség előnyt kovácsolt. Egy olyan felületet 
jött létre, közös erővel – köszönet érte a mestereknek –, amely a 
montázzsal minden erre járó figyelmét felhívja Kós Károly mun-
kásságára.

Bús Balázs polgármester beszédében kiemelte, hogy utazásaink 
során ma már azt látjuk, hogy a falak az eredeti tartó-, vagy elha-
tároló funkció mellett dekorációs felületet is szolgáltatnak. A HÉV 
vonalán olyan graffitiket láthatunk, ami az öncélú firkálás helyett 
már a többség számára is értelmezhető kép.

“Veszeli Lajos festőművész Kós Károly rajzaiból készített kollázs 
egyszerre emlékezés és tisztelgés az író, építész alakja előtt. Életmű-

vének legelső alkotása ez a parókiaépület, valamint egy páratlan 
építőművészi életút nyitánya is. A reformáció jeles évfordulója ki-
tűnő apropó arra, hogy az erdélyi hagyományos építészet megrefor-
málója, Kós Károly jellegzetes formavilágát utalásszerűen, ekképp 
mentsük át a jelenbe.”– mondta Bús Balázs polgármester a hivatalos 
átadó alkalmával vasárnap.

Forrás: Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal FB oldal

Veszeli Lajos és alkotása Óbudán a Református Parókia falán

Keresztény bál vidám együttlétben
 „A keresztény ember személyi igazolványa az öröm. A hit öröme, 

amely az evangéliumból (az örömhírből) fakad, s ami áthatja egész 
személyiségét, elkíséri az élet minden területére” – mondta Ferenc 
pápa nemrég egy szentbeszédében. Ez az öröm volt tetten érhető az 
elmúlt pénteken megrendezett keresztény farsangi bálban, a Pan-
nónia nagytermében is, ahol a helyi plébánia közössége ezúttal az 
ínycsiklandozó ételek, nemes italok és vidám műsorok kínálatában, 
a talpalávaló zene és tánc forgatagában élhette meg az összetartozás 
nagyszerű érzését vidám együttlétben. A bálterem az ünnepi alka-
lomra gyönyörűen fel lett díszítve, s az érkezőket Szabó János plé-
bános úr fogadta, köszöntötte. 

A bál alaphangulatát Pató Bálint balatonalmádi gimnazista ope-
rettekből, musical-ekből válogatott énekes műsora alapozta meg, 
majd az eszem-iszom következett. A Zóna étterem dolgozói Halász 
Zsuzsanna vezetésével fölséges étkeket varázsoltak az asztalokra, a 
marhapörkölt nokedlivel, majd a gesztenyepüré  mindenki tetszését 
elnyerte, még egy püspök is megnyalhatta volna utána mind a tíz 
ujját. 

A vacsora után Szalai Balázs szórakoztatta szintetizátoros zenéjé-
vel a közönséget, és megkezdődött a bál. Táncra perdült a közösség 
minden tagja! Élen jártak ebben a fiatal atyák is (Laposa Norbert, 
a korábbi és Paál Sándor Ede, a mostani káplán), akik megtán-
coltatták az egyházközség hölgyeit.  Az est egyik fénypontja volt 
a tombolahúzás, ahol kétszemélyes vacsora, csontritkulás mérések, 
gyönyörű pohárkészletek, értékes könyvek, lemezek italok, köztük 
a „Sekrestyés Bora”, és „Szent István pezsgője” is kisorsolásra kerül-
tek. Majd a sütiverseny eredményhirdetése következett. Több mint 
harminc tálca finomabbnál finomabb sütemény érkezett a meghir-
detett versenyre, melyen Szűcs Józsefné, Vera diadalmaskodott hi-
hetetlenül finom szezámmagos kiflijével.

Jó alkalom volt a bál a plébánia közösségeinek (többek között 
a Fiatal családosok csoportja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 
Szent Ignác énekkar, és a Rózsafüzér társulat) építésére is.

A nagysikerű bál bevételét a szervező plébánia a vörösberényi te-
mető lélekharangjának felállítására fordítja.

Töltési Erzsébet 

Jellied pig’s feet
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cogtató hideg időhöz, amikor frissen sült házi kenyér társaságában 
érkező remegő kocsonyák teszik kulinárisan is áthidalhatóvá a felfo-
kozott energia beviteli igényt. Amennyiben ehhez záróakkordként 
még rendesen fűszerezett forralt bor is társul, akkor olyan hangulat-
ba ringathatjuk magunkat, hogy némileg enyhítünk az évszázados 
hidegrekordokat döntögető délkelet-erdélyi Bodzaforduló hagyo-
mányaival is. Ők ugyanis csak mínusz harminc alatt engedik be 
a kutyát a házba. Elpuhultabb s nyugatabbra sodródott magyarok 
lévén, mi már mínusz tíz fok alatt is beengedhetjük azt a hűséges 
ebet! Egyrészt állatbarátok lennénk, vagy mi a fene, másrészt pedig, 
ilyenkor nem kell papucsban kikocogni a kihűlt kutyaólhoz a lerá-
gott kocsonyacsontokkal...

Nem a kihűlés határán kristályosodtak ki bennem ezek az emel-
kedett gondolatok, hanem egy szombat délelőtti ebédkészítés folya-
mán, amikor a rezsicsökkentéssel felbátorított nyugdíjasok nagyzo-
lásával 22 fokos volt a konyha – amit azért a sűrűn nyitogatott sütő 
is tisztességesen támogatott. Leányom születésnapjára készülődve 
koncentrálnom kellett volna a kajákra, de a rádióban elkezdődött 
Vinkó József gasztroguru délelőtti műsora. Nyitott szájjal nem 
kunszt bablevest kóstolgatni, de a sütőt viszont tényleg nem kellett 
volna annyit nyitogatnom. Nehezebben sült az a sütemény, mint 
máskor.

Vinkó József barátunk ugyanis hivatásos kocsonyológusokat 
messze megszégyenítve olyan előadást rittyentett a szezon fő fogá-
sáról, hogy alig vártam, hogy a közbeékelt dalok meg versek véget 
érjenek s újabb titkokról rántsa le a leplet. Akár hiszik, akár nem, de 
lerántotta: a miskolci békától kezdve a hidegkonyhai kulisszákon át 
egészen az erdélyi üveges étekig mindenre sort kerített. Nem is tud-
tam hirtelen, hogyan fogok megfelelni több kedves olvasóm jogos 
elvárásának, akik már december óta hergeltek, ugyan mikor írok 
már megint a kocsonyákról. 

Hát a szombati összefoglaló hallatán, akár fel is adtam volna az 
egészet, ha tűzrőlpattant menyemasszony még aznap nem küld egy 
képet a palackban készített kocsonyájáról. A világhálón vadászta - 
mellékelt vallomása szerint - és a sárga irigységgel kevert sóvárgás 
olyannyira elővett, hogy legott közhírré kell tennem. Láttam már 
néhány kocsonyát, habzsoltam is elég sokat belőlük - de nem ele-
get -, node ilyen kompozícióban és tálalásban még soha. Vizslaként 
vágtattam a számítógéphez és magam is megleltem több képet a 
műalkotásról [az eredeti forrást kivéve], amelyet azután jobb híján 

rekonstruált röfinek kereszteltem el. Heveny érdeklődésemre azt is 
megtudtam, hogy egy golyvás műanyag-palackot [a márkanevet 
nem említeném, mert nem tartok itthon ilyesféle letyeket] kell 
megtölteni a tisztességesen megfőzött kocsonyával. Node nem úgy, 
ahogy hirtelen felindulásomban gondoltam volt, hanem fel kell 
vágni oldalt és beletuszkolni a körmöket, húsokat, bőrkéket meg 
miegyebet. Ezután jön az óvatos dermesztés, majd pedig a hasára 
kell fordítani a kibontott költeményt, lenyesegetve a feleslegesen 
kiálló részeket és már csak egy jóravaló felvágott szeletekkel kell em-
lékeztetni az orr meg a fül pontos helyére. Frissen mosott salátára 
helyezve olyan látványt nyújt, hogy kocsonya-kedvelő ember legyen 
a talpán, aki nem ugrik neki azonnal késsel-villával.

Eskü alatt vallom, hogy lényegesen jobb, mint a félbevágott tök-
ből kreált kapitális pontyszelet, az égetett cukorból „ácsolt” kínai 
pagoda, vagy a tejszínhabos szirupból „szobor” hattyú. Legalább 
is télen. A konyhai Patyomkin-falu sem maradhat érintetlen, sőt 
változatlan a Bocuse d’Oron elért magyar sikerek farvízén. Most, 
hogy a menzákon a korábbi radikális só elvonás után ismét lehet íze 
az ételeknek talán megkockáztathatjuk azt a jogos követelést, hogy 
még ezen a télen a kocsonyákra is helyezzük vissza a koronát.

A szombat délelőtti műsorra visszatérve be kell vallanom, hogy 
azért az Ibolya-kocsonya hallatán megcsóváltam fejem, hogy ezt 
azért talán mégsem kellene a heti étrendbe beillesztenem. Az ibo-
lyát ugyanis leginkább szagolgatni szeretem s mindig fölülről, már 
ameddig a Jóisten megengedi. 

Czuczor Sándor
Utóhang: Királyválasztó vastag jég feszül a Balatonon, no meg az 
Öreghegy északi lejtőjén vacogó Töltés utcán, de nem is csoda: a 
szomszédban szépen iperedik egy kisgyermek, akinek Matyi a be-
csületes neve. Remélem, sokra viszi majd mire Mátyás lesz, ráadá-
sul a kocsonyát is kedvelni fogja! Kedvelje is, mert helyben is lehet 
kocsonyát kapni. Ne csodálkozzon senki, hogy ilyen előzmények 
után nyakamba kaptam a várost már aznap délután. Kocsonykutató 
körutam első állomásán, mindjárt Vinkó József tanúsítványa fogad 
a bejáratnál jobb felől, így jó helyen járok. A hosszú sort kivárva 
elrebegtem óhajom, hogy kocsonya van-é? Volt. Elvitelre is. Szoro-
san záró, átlátszó, kis konténerben vágyakozón nézett vissza reám a 
legelső a sorban. Benne füle-farka, húsa – sőt még vörös hús is elfért 
a kanyarban. Ráadásul jobb illata volt, mint az ibolyának, az ízéről 
nem is beszélve...

A fotó forrása:  edimdoma.ru

Művészi montázs került fel az óbudai 
Kálvin köz 4. falára

A Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjéval jutalmazott Veszeli La-
jos festőművész alkotása került fel a Kálvin köz 4. sz. alatti Kós 
Károly építész által tervezett, műemléki védettségű parókia külső 
falára Óbudán. A parókia a festménnyel nem csak esztétikailag újult 
meg részlegesen, hanem a hőszigetelése is megoldódott. A Flórián 
szoborcsoport mögött egy újabb városképileg is meghatározó alko-
tást csodálhatnak meg az arra járók.

A falfestmény egy korábbi Veszeli Lajos által készített Kós Ká-
roly portré, valamint egy Kós Károly rajzai alapján készített grafika 
montázsából állt össze.

A kerület történetét jól ismerők tudják, a most megszépült tűzfal 
egykor egy másik házra nézett, csak az Árpád-híd és a kiszolgáló 
utak építése miatt tett házsorbontások lett ilyen „árva”. Az évtize-
des problémából a közösség előnyt kovácsolt. Egy olyan felületet 
jött létre, közös erővel – köszönet érte a mestereknek –, amely a 
montázzsal minden erre járó figyelmét felhívja Kós Károly mun-
kásságára.

Bús Balázs polgármester beszédében kiemelte, hogy utazásaink 
során ma már azt látjuk, hogy a falak az eredeti tartó-, vagy elha-
tároló funkció mellett dekorációs felületet is szolgáltatnak. A HÉV 
vonalán olyan graffitiket láthatunk, ami az öncélú firkálás helyett 
már a többség számára is értelmezhető kép.

“Veszeli Lajos festőművész Kós Károly rajzaiból készített kollázs 
egyszerre emlékezés és tisztelgés az író, építész alakja előtt. Életmű-

vének legelső alkotása ez a parókiaépület, valamint egy páratlan 
építőművészi életút nyitánya is. A reformáció jeles évfordulója ki-
tűnő apropó arra, hogy az erdélyi hagyományos építészet megrefor-
málója, Kós Károly jellegzetes formavilágát utalásszerűen, ekképp 
mentsük át a jelenbe.”– mondta Bús Balázs polgármester a hivatalos 
átadó alkalmával vasárnap.

Forrás: Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal FB oldal

Veszeli Lajos és alkotása Óbudán a Református Parókia falán

Keresztény bál vidám együttlétben
 „A keresztény ember személyi igazolványa az öröm. A hit öröme, 

amely az evangéliumból (az örömhírből) fakad, s ami áthatja egész 
személyiségét, elkíséri az élet minden területére” – mondta Ferenc 
pápa nemrég egy szentbeszédében. Ez az öröm volt tetten érhető az 
elmúlt pénteken megrendezett keresztény farsangi bálban, a Pan-
nónia nagytermében is, ahol a helyi plébánia közössége ezúttal az 
ínycsiklandozó ételek, nemes italok és vidám műsorok kínálatában, 
a talpalávaló zene és tánc forgatagában élhette meg az összetartozás 
nagyszerű érzését vidám együttlétben. A bálterem az ünnepi alka-
lomra gyönyörűen fel lett díszítve, s az érkezőket Szabó János plé-
bános úr fogadta, köszöntötte. 

A bál alaphangulatát Pató Bálint balatonalmádi gimnazista ope-
rettekből, musical-ekből válogatott énekes műsora alapozta meg, 
majd az eszem-iszom következett. A Zóna étterem dolgozói Halász 
Zsuzsanna vezetésével fölséges étkeket varázsoltak az asztalokra, a 
marhapörkölt nokedlivel, majd a gesztenyepüré  mindenki tetszését 
elnyerte, még egy püspök is megnyalhatta volna utána mind a tíz 
ujját. 

A vacsora után Szalai Balázs szórakoztatta szintetizátoros zenéjé-
vel a közönséget, és megkezdődött a bál. Táncra perdült a közösség 
minden tagja! Élen jártak ebben a fiatal atyák is (Laposa Norbert, 
a korábbi és Paál Sándor Ede, a mostani káplán), akik megtán-
coltatták az egyházközség hölgyeit.  Az est egyik fénypontja volt 
a tombolahúzás, ahol kétszemélyes vacsora, csontritkulás mérések, 
gyönyörű pohárkészletek, értékes könyvek, lemezek italok, köztük 
a „Sekrestyés Bora”, és „Szent István pezsgője” is kisorsolásra kerül-
tek. Majd a sütiverseny eredményhirdetése következett. Több mint 
harminc tálca finomabbnál finomabb sütemény érkezett a meghir-
detett versenyre, melyen Szűcs Józsefné, Vera diadalmaskodott hi-
hetetlenül finom szezámmagos kiflijével.

Jó alkalom volt a bál a plébánia közösségeinek (többek között 
a Fiatal családosok csoportja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 
Szent Ignác énekkar, és a Rózsafüzér társulat) építésére is.

A nagysikerű bál bevételét a szervező plébánia a vörösberényi te-
mető lélekharangjának felállítására fordítja.

Töltési Erzsébet 

Jellied pig’s feet
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Könyvajánló
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kanadai (magyar 

származású) férfi. Élte életét feleségével, gondozta a magyar lakosok 
kertjeit, látogatta édesapját az öregek otthonában. Mígnem levelet 
kapott egy ügyvédi irodától: örökül hagytak rá egy birtokot 
– Magyarországon, a Balaton északi partján, Balatonszépén. 
Mégpedig egy ismeretlen. 

Így kezdődik Tóth Gábor Ákos három kötetes regénye, az 

„Édesvízi mediterrán”. Itt játszódik a regény, a mi tavunknál, a 
helyszínek valósak, még a falura is rá lehet ismerni… Ami még 
nagyon lényeges: napjainkban. A szerző az első lapon ugyan azt 
írja, hogy „Bármilyen egyezés valóságos személyekkel kizárólag 
a véletlen műve” – én mégis boldogan körülnéznék arrafelé: a 
szereplők emberiek, szerethetők, ismerősek. Ahogy ismerős a falu 
élete, az állandó lakosok, a nyaralók, a szezon és a békés szezonon 
kívüli világ, a strandolók, a horgászok, a polgármester, a vállalkozó, 
a borász, a sámán, a színész, a piac, a vendéglők, a boltok, a 
kerékpárút, a hegy, a víz.

Nem szeretnék többet elárulni. Még néhány gondolat: 
senki ne keressen a könyvben történelmi távlatokat, bár 
némi visszaemlékezésre azért számíthatunk; semmiképp nem 
szociográfia, hanem regény; nem akar mindenáron szórakoztatni, 
de jól mulathatunk olvasás közben; nem szakácskönyv, de jóízű 
recepteket találunk; nem borászati szakkönyv, de olvashatunk a 
szőlészetről, borokról is. Egy biztos: itt élünk a tó partján – magunkra 
ismerhetünk egy-egy jelenetben, s tudatosíthatjuk magunkban, 

kötött házasságot (1941) Kóczián Erzsébettel, egy jászsági gazdál-
kodó lányával. Gyulán kezdték meg ígéretesnek tűnő házaséletüket. 
Erdődi András átvette a gazdaság irányítását (szülei elváltak). Ekkor 
azonban a háború közbeszólt, behívták katonának, a Keleti-Kárpá-
tokban esett fogságba (1944). 

Csaknem két évet töltött a Szovjetunió különböző lágereiben. A 
fogvatartottak embertelen körülmények között éltek és dolgoztak. 
A rossz körülményeket, szenvedéseket korában át nem élt és hit 
nélküli fogolytársai haltak meg legelőször, reményt vesztetten. Er-
dődi András is számtalanszor került életveszélybe, de ő tudta, kihez 
kell fordulnia – ismerte a szabadítót – még a reménytelennek látszó 
helyzetekben is. Tudott imádkozni a szabadulásérét és hitt abban, 

hogy meg fog szabadulni. (De te 
ne félj szolgám… neked nem vetek 
véget. . veled leszek… hazasegíte-
lek.” (Jer:46,27-28) Isten segítsé-
gével hazatért családjához (1946). 
Ez volt hitének első nagy próbája: 
a hit „a nem látott dolgokról való 
meggyőződés” (Zsid: 11,1). Há-
lát adva Istennek szabadulásáért, 
benne megerősödve, újra kezdte 
életét családja és a gyulai reformá-
tus egyház körében. 

A háború utáni bizonytalan 
helyzetben, emberfeletti munká-
val megerősítette, felvirágoztatta 
a gazdaságukat. Ez természetesen 
az új hatalomnak nem tetszett, 
megtermelt javait elvitték, a birto-

kot az állam vette kezelésbe(!) és megfenyegették, ha nem hagyja el 
Gyulát, internálják (1948). 

A földjeikről elüldözötteknek, a korabeli iparfejlesztések kínáltak 
munkalehetőséget. Több társával együtt a balatonfűzfői gyárban tu-
dott szakmájában elhelyezkedni. Nem volt könnyű a beilleszkedés: 
egy kuláknak a munkásosztályban kellett helytállnia!

Erdődi András hamarosan felkereste a balatonfűzfői református 
közösséget is és ott ismerkedett meg Bolla Ferenc lelkésszel. Rövide-
sen kiderült, hogy a hit kérdésében azonos módon gondolkodnak 
(Krisztus követői). Miután a munkahelyi lehetőségek elfogadha-
tóak voltak, a hitéletben is jó közösségre talált, döntött a család 
egyesítéséről, az áttelepülésről. Bolla Ferenc segítségével sikerült 
Balatonalmádi-Budataván egy alig lakható, vízparti nyaralót bérbe 
vennie. Ide érkezett a család két kiskorú gyermekkel és egy bőrönd-
del (1950). 

„Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szük-
ség? Üldöztetés és ínség? … Mi mindezeken diadalmaskodunk az által, 
aki szeret minket.” (Rom. 8,35-37) 

Bolla Ferenc lelkész mély, hitből fakadó missziós tevékenysége, 
a „betelepült” hívők bizonyságtételei és a helyi egyháztagok közös 
munkája, az almádi egyházban komoly hitbéli ébredést hozott. 
A templomba járók száma nőtt, a gyülekezett szaporodott. Az is-
tentiszteletek alkalmával az üzletházból kialakított imaház mindig 
megtelt, ünnepek alkalmával szűknek is bizonyult. Felvetődött a 
templomépítés szükségessége, majd Györgyi Dénes építész el is 
készítette a templomtervet (1952). Volt hitoktatás, gyermek isten-
tisztelet, gyermek tábor, stb. A bibliaórákon 30-40 fő vett részt, 
amelyeken a „Krisztus-követők” jelentek meg többségben. A hívő 
családok segítették, meglátogatták egymást. Ez alkalmakkor is ko-
moly „hitviták” folytak (Petróczi János), így erősítve tagjaikat a hit-
ben. Sokan tértek meg ebben az időben. 

Erdődi András emlékére – I. rész 
Megemlékezés Erdődi András (1813-1997), a Balatonalmádi Refor-

mátus Egyházközség gondnokának (1970-1997) emlékére
Az Erdődi családok ősei a honfoglalás utáni időkben Erdélyben 

éltek. A reformáció élszak-erdélyi (partium) megjelenésekor (XVI. 
sz.), az ott élő Erdődiek áttértek a református hitre. A török kiűzése 
után az Alföld újratelepítésekor (XVIII. sz.), a szabad vallásgyakor-
lás, számos kedvezmény, jobb megélhetés ígéretére, az Erdődi csalá-
dok közül sokan telepedtek le azon a vidéken. Általában a földmű-
velés biztosította megélhetésüket a többségében népes református 
családoknak, erősítve hitéletüket, egyházukat. 

A folyószabályozások, a vasút-
építések újabb kedvező lehetősé-
geket nyújtottak az itt élő számá-
ra. Erdődi András felmenői ebben 
az időben (1800) telepedtek le 
Erdőhegyen (ma: Chisineu-Cris, 
Románia), a Fehér-Körös bal 
partján lévő ősi magyar települé-
sen. A nagyapa, hat fiúgyermeké-
nek egy-egy kis portát tudott vá-
sárolni, segítve családalapításukat. 
A népes család erős támasza volt 
az erdőhegyi református egyház-
közösségnek is. 

Az első világhábrú és Trianon 
katasztrofálisan sújtotta a Kö-
rösök vidékét: természetes kör-
nyezetétől (Alföld) elszakították, 
népességét elüldözték (megölték), vagy asszimilálták, egyházaikat 
ellehetetlenítették. (Ezen az ősi magyar vidéken ma már csak szór-
ványban él a magyarság.) 

Erdődi András családjára is az idegen (román) megszállás terhei 
vártak. Ezt megelőzendő a család áttelepült a közeli (30 km) Gyula 
városába, midig remélve, hogy nemsokára újra egyesül a Körös-vi-
dék. Az új környezetben mindent újra kellett kezdeniük. Erdődi 
András szülei előrelátóan, egy kis tanyát vásároltak, az akkor még 
elhagyatott városszélen kezdték meg a gazdálkodást, kertészkedést. 
A messze földön híres gyulai (primőr) kertészkedés első elindítói 
között találjuk őket. Néhány év alatt, kiváló szakértelemmel és ke-
reskedői érzékkel, jól menő kertészetet alakítottak ki (25 hold, két 
jól felszerelt tanya), városi házat vásároltak. Mindkét gyermeküket 
taníttatták. Segítettek szülőfalujukban maradt rokonaiknak és egy-
házuknak is. Sajnos a megfeszített munka, a viszonylagos jólét meg-
rontotta a szülők egymás közötti viszonyát. Emiatt fiuk, András sok 
időt töltött szülővárosában, az erdőhegyi rokonoknál. 

Ebben az időben (1930-as évek) az erdőhegyi református egyház-
ban is komoly missziós hitébresztő munka folyt, melynek hatására, 
ott is ébredési folyamat indult el. Megújult, megerősödött a hitélet, 
növekedett az egyháztagok száma, a megszállás hátránya ellenére 
(leküzdve azt), új templomot épített az egyházközösség (1939). Az 
ifjú Erdődi András személyes munkájával is hozzájárult a templom 
építéséhez. A hitébresztő prédikációk, evangelizációk hatására rá-
ébredt arra, hogy nem az anyagiak hajszolása az élet értelme. Az 
igaz élet forrása Jézus Krisztus, értelmes életet csak vele közösségben 
lehet élni. „Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is.) 
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban 
volt.” (Fil:2,4-5). 

Erdődi András az áldatlan családi helyzetük miatt Budapesten 
vállalt munkát, tanult a szakmájában. Ott ismerkedett meg, majd 

Szellemállatok sorozat
Harry Potter óta az ifjúsági könyvek aranykorszakukat élik. Em-

ber legyen a talpán, aki követni tudja a legújabb megjelenéseket, 
melyik kötet, melyik sorozathoz tartozik. És író legyen a talpán, aki 
úgy tud létrehozni egy egyedi világot, hogy az olvasók nem legyin-
tenek fáradtan, hogy volt már. A Szellemállatok sorozat, ha alap-
ötletben nem is teljesen újszerű, sikeresen veszi ezt az akadályt. Ez 
talán köszönhető annak is, hogy minden könyvet más-más (ismert) 
szerző ír. A feltételezés, hogy ez csak töredezetté teszi a történetet, 
szerencsére nem áll meg, inkább a felépített világot teszi még gaz-
dagabbá.

A regényfolyam négy, karakterükben teljesen különböző gyerek 
történetét követi nyomon. Ebben a világban, ha nem is gyakori, 
de nem ismeretlen az úgynevezett szellemállat. A megidézésükre 
minden 11-12 éves gyermek kap lehetőséget, ami ha sikeres, utána 
elválaszthatatlanok lesznek egymástól. Bár ez nem mindig veszély-
telen…

Négy főhősünknek, a juhpásztor Conornak, a nomád vadász-
lány Abekének, az utcákon felnőtt árva Rollannak, és a hercegnői 
jó módban élő, de ennél jóval többet rejtő Meillinnek nem csak 
hogy sikerül egy-egy állatot megidéznie, de olyan legendás állatok 
kerülnek velük kapcsolatba, akik egy korábbi háborúban az életü-
ket áldozták az emberiségért. Ezzel pedig biztossá válik, hogy újabb 
háború készülődik, melyben a gyerekeknek kulcsfontosságú szerep 
jut…

Izgalmas, letehetetlen olvasmány, magyarul eddig 5 része jelent 
meg. Mindegyik kötet bővelkedik a fordulatokban, és kötetről kö-
tetre bonyolódnak a szálak. 10 éves kortól ajánljuk.

Új diafilmek a könyvtárban
Örömmel jelentjük a legkisebb korosztálynak és szüleiknek, 

hogy múlt év végén 50 darab új diafilmet vásárolt a könyvtárunk. 
Klasszikus és persze modern mesék közül is lehet válogatni: Sicc, 
Borsószem hercegkisasszony, Mazsola, Bölcsis leszek, hogy csak néhá-
nyat említsünk. A kiválasztott diafilmek egy hétig kölcsönözhetőek, 
valamint vetítésre is lehetőséget biztosítunk a gyerekkönyvtárban. 
Gyertek, vigyétek!

hogy sok jó ember kis helyen is elfér, s újságunk mottója sem idegen 
a regénytől: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne” (Tamási Áron). 

Erdődi András családja is otthonra lelt a gyülekezetben és nagy 
segítséget kapott nehéz helyzetükben. A mostoha lakásviszonyuk 
miatt Erdődi András felesége, Erzsike súlyos tüdőbajt kapott. Cso-
dával határos meggyógyulása után, Jézus Krisztusnak ajánlotta éle-
tét, követte őt (1952). 

Sajnos néhány az egyháztagok közül ezt a megújulási folyama-
tot úgy értelmezték, hogy szektárius tevékenységet folytatnak. Az 
ellentétek miatt a presbitérium 1953-ban majdnem felbomlott. Vé-
gül az egyházmegyei vizsgálat megállapította: „… nincs szektárius 
csoport a gyülekezetben, hanem élet és mozgás, megújulás jellemzi 
a társegyházközség lelki életét.” A szomszéd egyház (Vörösberény) 
lelkésze is (talán nem véletlenül) szította az ellentéteket. 

1953-ben megújult a presbitérium, Erdődi Andrást is beválasz-
tották a testületbe. E rendkívül nehéz időkben is nyíltan vállalta 
hitét. A belső viszályt (segítségével is) végül sikerült lecsendesíteni, 
sőt, a hívők tábora és az egyház megerősödve folytatta tevékenysé-
gét. Javult az Erdődi család lakáshelyzete is, egy megüresedett csalá-
di házban lakhattak, bérlőként. 

Írta: Erdődi Rudolf (Győr, 2012) 
Folytatjuk …. 
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Könyvajánló
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kanadai (magyar 

származású) férfi. Élte életét feleségével, gondozta a magyar lakosok 
kertjeit, látogatta édesapját az öregek otthonában. Mígnem levelet 
kapott egy ügyvédi irodától: örökül hagytak rá egy birtokot 
– Magyarországon, a Balaton északi partján, Balatonszépén. 
Mégpedig egy ismeretlen. 

Így kezdődik Tóth Gábor Ákos három kötetes regénye, az 

„Édesvízi mediterrán”. Itt játszódik a regény, a mi tavunknál, a 
helyszínek valósak, még a falura is rá lehet ismerni… Ami még 
nagyon lényeges: napjainkban. A szerző az első lapon ugyan azt 
írja, hogy „Bármilyen egyezés valóságos személyekkel kizárólag 
a véletlen műve” – én mégis boldogan körülnéznék arrafelé: a 
szereplők emberiek, szerethetők, ismerősek. Ahogy ismerős a falu 
élete, az állandó lakosok, a nyaralók, a szezon és a békés szezonon 
kívüli világ, a strandolók, a horgászok, a polgármester, a vállalkozó, 
a borász, a sámán, a színész, a piac, a vendéglők, a boltok, a 
kerékpárút, a hegy, a víz.

Nem szeretnék többet elárulni. Még néhány gondolat: 
senki ne keressen a könyvben történelmi távlatokat, bár 
némi visszaemlékezésre azért számíthatunk; semmiképp nem 
szociográfia, hanem regény; nem akar mindenáron szórakoztatni, 
de jól mulathatunk olvasás közben; nem szakácskönyv, de jóízű 
recepteket találunk; nem borászati szakkönyv, de olvashatunk a 
szőlészetről, borokról is. Egy biztos: itt élünk a tó partján – magunkra 
ismerhetünk egy-egy jelenetben, s tudatosíthatjuk magunkban, 

kötött házasságot (1941) Kóczián Erzsébettel, egy jászsági gazdál-
kodó lányával. Gyulán kezdték meg ígéretesnek tűnő házaséletüket. 
Erdődi András átvette a gazdaság irányítását (szülei elváltak). Ekkor 
azonban a háború közbeszólt, behívták katonának, a Keleti-Kárpá-
tokban esett fogságba (1944). 

Csaknem két évet töltött a Szovjetunió különböző lágereiben. A 
fogvatartottak embertelen körülmények között éltek és dolgoztak. 
A rossz körülményeket, szenvedéseket korában át nem élt és hit 
nélküli fogolytársai haltak meg legelőször, reményt vesztetten. Er-
dődi András is számtalanszor került életveszélybe, de ő tudta, kihez 
kell fordulnia – ismerte a szabadítót – még a reménytelennek látszó 
helyzetekben is. Tudott imádkozni a szabadulásérét és hitt abban, 

hogy meg fog szabadulni. (De te 
ne félj szolgám… neked nem vetek 
véget. . veled leszek… hazasegíte-
lek.” (Jer:46,27-28) Isten segítsé-
gével hazatért családjához (1946). 
Ez volt hitének első nagy próbája: 
a hit „a nem látott dolgokról való 
meggyőződés” (Zsid: 11,1). Há-
lát adva Istennek szabadulásáért, 
benne megerősödve, újra kezdte 
életét családja és a gyulai reformá-
tus egyház körében. 

A háború utáni bizonytalan 
helyzetben, emberfeletti munká-
val megerősítette, felvirágoztatta 
a gazdaságukat. Ez természetesen 
az új hatalomnak nem tetszett, 
megtermelt javait elvitték, a birto-

kot az állam vette kezelésbe(!) és megfenyegették, ha nem hagyja el 
Gyulát, internálják (1948). 

A földjeikről elüldözötteknek, a korabeli iparfejlesztések kínáltak 
munkalehetőséget. Több társával együtt a balatonfűzfői gyárban tu-
dott szakmájában elhelyezkedni. Nem volt könnyű a beilleszkedés: 
egy kuláknak a munkásosztályban kellett helytállnia!

Erdődi András hamarosan felkereste a balatonfűzfői református 
közösséget is és ott ismerkedett meg Bolla Ferenc lelkésszel. Rövide-
sen kiderült, hogy a hit kérdésében azonos módon gondolkodnak 
(Krisztus követői). Miután a munkahelyi lehetőségek elfogadha-
tóak voltak, a hitéletben is jó közösségre talált, döntött a család 
egyesítéséről, az áttelepülésről. Bolla Ferenc segítségével sikerült 
Balatonalmádi-Budataván egy alig lakható, vízparti nyaralót bérbe 
vennie. Ide érkezett a család két kiskorú gyermekkel és egy bőrönd-
del (1950). 

„Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szük-
ség? Üldöztetés és ínség? … Mi mindezeken diadalmaskodunk az által, 
aki szeret minket.” (Rom. 8,35-37) 

Bolla Ferenc lelkész mély, hitből fakadó missziós tevékenysége, 
a „betelepült” hívők bizonyságtételei és a helyi egyháztagok közös 
munkája, az almádi egyházban komoly hitbéli ébredést hozott. 
A templomba járók száma nőtt, a gyülekezett szaporodott. Az is-
tentiszteletek alkalmával az üzletházból kialakított imaház mindig 
megtelt, ünnepek alkalmával szűknek is bizonyult. Felvetődött a 
templomépítés szükségessége, majd Györgyi Dénes építész el is 
készítette a templomtervet (1952). Volt hitoktatás, gyermek isten-
tisztelet, gyermek tábor, stb. A bibliaórákon 30-40 fő vett részt, 
amelyeken a „Krisztus-követők” jelentek meg többségben. A hívő 
családok segítették, meglátogatták egymást. Ez alkalmakkor is ko-
moly „hitviták” folytak (Petróczi János), így erősítve tagjaikat a hit-
ben. Sokan tértek meg ebben az időben. 

Erdődi András emlékére – I. rész 
Megemlékezés Erdődi András (1813-1997), a Balatonalmádi Refor-

mátus Egyházközség gondnokának (1970-1997) emlékére
Az Erdődi családok ősei a honfoglalás utáni időkben Erdélyben 

éltek. A reformáció élszak-erdélyi (partium) megjelenésekor (XVI. 
sz.), az ott élő Erdődiek áttértek a református hitre. A török kiűzése 
után az Alföld újratelepítésekor (XVIII. sz.), a szabad vallásgyakor-
lás, számos kedvezmény, jobb megélhetés ígéretére, az Erdődi csalá-
dok közül sokan telepedtek le azon a vidéken. Általában a földmű-
velés biztosította megélhetésüket a többségében népes református 
családoknak, erősítve hitéletüket, egyházukat. 

A folyószabályozások, a vasút-
építések újabb kedvező lehetősé-
geket nyújtottak az itt élő számá-
ra. Erdődi András felmenői ebben 
az időben (1800) telepedtek le 
Erdőhegyen (ma: Chisineu-Cris, 
Románia), a Fehér-Körös bal 
partján lévő ősi magyar települé-
sen. A nagyapa, hat fiúgyermeké-
nek egy-egy kis portát tudott vá-
sárolni, segítve családalapításukat. 
A népes család erős támasza volt 
az erdőhegyi református egyház-
közösségnek is. 

Az első világhábrú és Trianon 
katasztrofálisan sújtotta a Kö-
rösök vidékét: természetes kör-
nyezetétől (Alföld) elszakították, 
népességét elüldözték (megölték), vagy asszimilálták, egyházaikat 
ellehetetlenítették. (Ezen az ősi magyar vidéken ma már csak szór-
ványban él a magyarság.) 

Erdődi András családjára is az idegen (román) megszállás terhei 
vártak. Ezt megelőzendő a család áttelepült a közeli (30 km) Gyula 
városába, midig remélve, hogy nemsokára újra egyesül a Körös-vi-
dék. Az új környezetben mindent újra kellett kezdeniük. Erdődi 
András szülei előrelátóan, egy kis tanyát vásároltak, az akkor még 
elhagyatott városszélen kezdték meg a gazdálkodást, kertészkedést. 
A messze földön híres gyulai (primőr) kertészkedés első elindítói 
között találjuk őket. Néhány év alatt, kiváló szakértelemmel és ke-
reskedői érzékkel, jól menő kertészetet alakítottak ki (25 hold, két 
jól felszerelt tanya), városi házat vásároltak. Mindkét gyermeküket 
taníttatták. Segítettek szülőfalujukban maradt rokonaiknak és egy-
házuknak is. Sajnos a megfeszített munka, a viszonylagos jólét meg-
rontotta a szülők egymás közötti viszonyát. Emiatt fiuk, András sok 
időt töltött szülővárosában, az erdőhegyi rokonoknál. 

Ebben az időben (1930-as évek) az erdőhegyi református egyház-
ban is komoly missziós hitébresztő munka folyt, melynek hatására, 
ott is ébredési folyamat indult el. Megújult, megerősödött a hitélet, 
növekedett az egyháztagok száma, a megszállás hátránya ellenére 
(leküzdve azt), új templomot épített az egyházközösség (1939). Az 
ifjú Erdődi András személyes munkájával is hozzájárult a templom 
építéséhez. A hitébresztő prédikációk, evangelizációk hatására rá-
ébredt arra, hogy nem az anyagiak hajszolása az élet értelme. Az 
igaz élet forrása Jézus Krisztus, értelmes életet csak vele közösségben 
lehet élni. „Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is.) 
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban 
volt.” (Fil:2,4-5). 

Erdődi András az áldatlan családi helyzetük miatt Budapesten 
vállalt munkát, tanult a szakmájában. Ott ismerkedett meg, majd 

Szellemállatok sorozat
Harry Potter óta az ifjúsági könyvek aranykorszakukat élik. Em-

ber legyen a talpán, aki követni tudja a legújabb megjelenéseket, 
melyik kötet, melyik sorozathoz tartozik. És író legyen a talpán, aki 
úgy tud létrehozni egy egyedi világot, hogy az olvasók nem legyin-
tenek fáradtan, hogy volt már. A Szellemállatok sorozat, ha alap-
ötletben nem is teljesen újszerű, sikeresen veszi ezt az akadályt. Ez 
talán köszönhető annak is, hogy minden könyvet más-más (ismert) 
szerző ír. A feltételezés, hogy ez csak töredezetté teszi a történetet, 
szerencsére nem áll meg, inkább a felépített világot teszi még gaz-
dagabbá.

A regényfolyam négy, karakterükben teljesen különböző gyerek 
történetét követi nyomon. Ebben a világban, ha nem is gyakori, 
de nem ismeretlen az úgynevezett szellemállat. A megidézésükre 
minden 11-12 éves gyermek kap lehetőséget, ami ha sikeres, utána 
elválaszthatatlanok lesznek egymástól. Bár ez nem mindig veszély-
telen…

Négy főhősünknek, a juhpásztor Conornak, a nomád vadász-
lány Abekének, az utcákon felnőtt árva Rollannak, és a hercegnői 
jó módban élő, de ennél jóval többet rejtő Meillinnek nem csak 
hogy sikerül egy-egy állatot megidéznie, de olyan legendás állatok 
kerülnek velük kapcsolatba, akik egy korábbi háborúban az életü-
ket áldozták az emberiségért. Ezzel pedig biztossá válik, hogy újabb 
háború készülődik, melyben a gyerekeknek kulcsfontosságú szerep 
jut…

Izgalmas, letehetetlen olvasmány, magyarul eddig 5 része jelent 
meg. Mindegyik kötet bővelkedik a fordulatokban, és kötetről kö-
tetre bonyolódnak a szálak. 10 éves kortól ajánljuk.

Új diafilmek a könyvtárban
Örömmel jelentjük a legkisebb korosztálynak és szüleiknek, 

hogy múlt év végén 50 darab új diafilmet vásárolt a könyvtárunk. 
Klasszikus és persze modern mesék közül is lehet válogatni: Sicc, 
Borsószem hercegkisasszony, Mazsola, Bölcsis leszek, hogy csak néhá-
nyat említsünk. A kiválasztott diafilmek egy hétig kölcsönözhetőek, 
valamint vetítésre is lehetőséget biztosítunk a gyerekkönyvtárban. 
Gyertek, vigyétek!

hogy sok jó ember kis helyen is elfér, s újságunk mottója sem idegen 
a regénytől: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne” (Tamási Áron). 

Erdődi András családja is otthonra lelt a gyülekezetben és nagy 
segítséget kapott nehéz helyzetükben. A mostoha lakásviszonyuk 
miatt Erdődi András felesége, Erzsike súlyos tüdőbajt kapott. Cso-
dával határos meggyógyulása után, Jézus Krisztusnak ajánlotta éle-
tét, követte őt (1952). 

Sajnos néhány az egyháztagok közül ezt a megújulási folyama-
tot úgy értelmezték, hogy szektárius tevékenységet folytatnak. Az 
ellentétek miatt a presbitérium 1953-ban majdnem felbomlott. Vé-
gül az egyházmegyei vizsgálat megállapította: „… nincs szektárius 
csoport a gyülekezetben, hanem élet és mozgás, megújulás jellemzi 
a társegyházközség lelki életét.” A szomszéd egyház (Vörösberény) 
lelkésze is (talán nem véletlenül) szította az ellentéteket. 

1953-ben megújult a presbitérium, Erdődi Andrást is beválasz-
tották a testületbe. E rendkívül nehéz időkben is nyíltan vállalta 
hitét. A belső viszályt (segítségével is) végül sikerült lecsendesíteni, 
sőt, a hívők tábora és az egyház megerősödve folytatta tevékenysé-
gét. Javult az Erdődi család lakáshelyzete is, egy megüresedett csalá-
di házban lakhattak, bérlőként. 

Írta: Erdődi Rudolf (Győr, 2012) 
Folytatjuk …. 
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Téli szünet után ismét bolhapiac 
A hideg napokat hátrahagyva 

újult lendülettel szervezzük meg a 
bolhapiacokat tavasztól őszig. Első 
alkalommal március 26-án délelőtt 
találkozunk a városi piactéren. Már 
újságunk februári számában üze-
nünk ezen „műfajnak” kedvelőinek 
azért, hogy legyen elég idejük az 
áruba bocsátadó tárgyak kiváloga-
tására. Az otthonokban tárolt sok 
felesleges holmi – amit sajnálunk 
kukába dobni, hiszen mind érték – 
csodás színfoltja lehet a helyi bolha-
piacnak. Ez a rendezvény az elmúlt 
hónapok alatt már sok érdeklődőt 
vonzott. Ebből látjuk, hogy igenis van létjogosultsága, nagy igény 
van rá nálunk is, nemcsak a környező kisebb-nagyobb települése-
ken. Még mindig sokan nem tudnak róla helyben, hogy 2015 óta 
szervezgetjük ezeket a sokaknak örömet adó délelőttöket minden 
hónap utolsó vasárnapján.  Inkább mulatság és közösségi rendez-
vény, színes forgatag ez, semmint egy hatalmas költségvetéssel 
megrendezett komoly műsor -, ám bizonyítottan közösségformáló 

erő. A középkori vásárok hangulatát idézi: sok derűs vásározó jön 
össze, akik a hajnali órákban egymással kereskednek, aztán ahogy 
felébred a város, heves alkudozások közepette az érdeklődőkkel is 
üzletet kötnek. Ha valaki még nem járt ott, érdemes egyszer ki-
sétálnia és felmérnie: milyen emberek járnak oda, miket tesznek 
ki az asztalokra, ezeket milyen áron kínálják – és ezután sokszor 
a szemlélődőknek is megjön a kedvük ehhez a kedves kereskedés-
hez. Ha ismerősökkel találkozom az utcán, néhány perces beszélge-
tés után sokaktól hallom ezt a mondatot: „Ó, mennyi lomom van 
otthon, de kidobni nincs szívem”. Erre itt a nagyszerű megoldás: 
a bolhapiac. Pakoljunk ki egyszer ott mindent, amire már nincs 
szükségünk, de aztán majd egy következő alkalommal is /!/– hiszen 
nem biztos, hogy először sok mindent elvisznek tőlünk – ez a piac 
törvénye! Amit pedig a legfontosabbnak tartunk az egészben: azon 
túl, hogy magunknak örömet szerzünk azzal, hogy megszabadulunk 
a nekünk már értéktelen lomjainktól, megörvendeztetünk másokat 
azzal, hogy alacsony áron juthatnak a számukra igen értékes hol-
mikhoz. Hiszen hol lehet ma száz Forintért könyvet kapni? Kétszá-
zért poharat? Néhány százasért ruhaneműt? Ez a dupla öröm pedig 
bearanyozhatja a sokszor szürkébe forduló napjainkat. 

Győri Miklósné

ÚJABB BALATONALMÁDI ÚSZÓ 
REMÉNYSÉG

A Magyar Úszószövetség által létrehozott Jövő Bajnokai prog-
ramba választották be városunk fiatal tehetségét Bíró Dominikát. 
Ennek a válogatott csapatnak, olyan diákok lehetnek részesei, aki-
ket edzőik eddigi munkájuknak köszönhetően területük legjobb-
jainak tekintenek. Ők mindannyian megkülönböztetett figyelmet 
kapnak a Magyar Úszószövetségtől. 

  „A jövő Bajnokai közé tartozni felemelő érzés! Rengeteg a tehetség, 
de nagyon kell vigyázni rájuk. Hosszú az út, amelyen végig kell men-
niük, hogy tehetségből – a lehetőségeiket kihasználva, igazi bajnokká 
váljanak és ez a kezdeményezés segíteni próbál nekik, hogy megkülön-
böztetett figyelmet kapjanak.”  (Hargitay András)

Bíró Dominika már egész kis korától, pár hónaposan kezdett úsz-
ni. Szülei állandó edzésekre vitték a balatonfűzfői uszodába. Edzői 
biztatásra kitartóan és élvezettel folytatta éveken keresztül azt a ke-
mény munkát, ami elvezetett ehhez a sikerhez.

 Bíró Dominika többszörös aranyjelvényes sportoló

Eredményessége már 4 éves korá-
ban megmutatkozott, mivel a kör-
versenyeken több érmet is szerzett. 
Majd minden úszó versenyszámban 
levizsgázott, annak érdekében, hogy 
országos versenyeken is indulhasson. 
Mára már elérte, hogy az országos 
ranglista előkelő helyein szerepeljen 
minden versenyszámban. Többszörös 
aranyjelvényes sportoló. Tanulmánya-
it a Vörösberényi Általános Iskola 5. 
osztályában folytatja, mely intézmény 
együttműködő és támogatja a kiemelkedő tehetségeket, a sport és 
tanulmányok terén is. Nagyon fontos ugyanis, hogy az egyesületek 
és az iskolák között harmonikus legyen a kapcsolat, mivel a gyer-
mekeknek ebben a korban elsősorban tanulni kell, és mellette spor-
tolni, ezt pedig nem könnyű összeegyeztetni. Dominika kimagasló 
tanulmányi eredménye és példamutató szorgalma mindenképpen 
biztató a jövőre nézve, ami elősegíti, hogy további kiváló és eredmé-
nyes munkát folytasson az úszósport terén.

Gratulálunk neki és edzőinek: Kenyeres Tibornak, aki Dominika 
előző egyesületének a vezetőedzője, valamint Szokolai Lászlónak és 
Vattai Andrásnak. Kívánjuk nekik, hogy munkájuk gyümölcse be-
érjen és Balatonalmádi városa továbbra is büszkélkedhessen kitűnő 
eredményeikkel.

Csokis churros 
Hozzávalók a churros-hoz:
3 dl víz, 15 dkg vaj, 1 kk só, 2 ek cukor, 20 dkg liszt, 2 db tojás
kb. 3-4 dl étolaj a sütéshez, 
a hempergetéshez: 3 ek cukor+1 kk fahéj
Hozzávalók a csoki mártogatóshoz:
2 dl habtejszín, 15 dkg étcsoki, 1 kk fahéj, 2 ek cukor
Elkészítése:

A tésztával kezdünk, ehhez egy edénybe feltesszük forrni a vizet, 
ha felforrt hozzáadjuk a sót és a cukrot, végül a vajat. Ha teljesen 
homogén lesz, akkor lehúzzuk a tűzről és beleöntjük a lisztet, majd 
folyamatosan addig keverjük, míg a tészta szépen elválik az edény 
falától. Ekkor ráütjük a tojásokat és alaposan eldolgozzuk. Majd 
félretesszük egy kicsit hűlni és addig elkészítjük a mártogatóst. 

A habtejszínt közepes lángon elkezdjük melegíteni és még for-
rás előtt hozzáadjuk a kisebb kockákra aprított étcsokit. Amikor 
már egynemű a szósz, akkor hozzáadjuk a fahéjat és a cukrot. Jól 
kikeverjük és levesszük a tűzről. Kisebb poharakba öntjük és félre-
tesszük.

A kihűtött tésztát egy habzsákba nyomjuk és forró, bő olajban 
pár perc alatt kisütjük. Nem érdemes egyszerre sok csíkot nyomni 
a serpenyőbe, hogy sütés közbe ne ragadjanak össze. Ha megsült, 
akkor itassuk le róla a felesleges olajat és még forrón hempergessük 
meg fahéjas cukorban. A korábban pohárkákba öntött csokiszósszal 
fogyasszuk. 

Jó étvágyat! 
+1 tipp: Ha az eredeti spanyol churros formát szeretnénk elérni, 

akkor a habzsákba tegyünk egy csillag formájú kinyomót. Én azt 
most hirtelen nem találtam meg, így csak simán levágtam a habzsák 
végét és hengereket sütöttem. Hozzátenném, hogy ez semmit nem 
vont le az ízéből... :

Valóra vált álom
A magyar sífutás történetének eddigi 

legjobb eredménye született nem sokkal 
karácsony előtt a szlovákiai Csorba tónál. 
Kónya Ádám 14 ország, 116 versenyzőjé-
ből, 10 km-es távon, a versenyben sokáig 
vezetve, végül a 12. helyen végzett. Ennek 
a kiemelkedő, – valamint a szezon korábbi 
szakaszában Norvégiában és Olaszország-
ban nyújtott egyenletes, jó teljesítményé-
nek köszönhetően – első Veszprém megyei sportolóként alanyi jo-
gon kvalifikálta magát a 2018-as dél-koreai téli olimpiai játékokra.

- Kezdjük az elején. Honnan jött a sífutás, valljuk meg ez Ma-
gyarországon nem tartozik a legismertebb sportágak közé.

Valóban Magyarországon inkább a lesiklás örvend nagyobb nép-
szerűségnek. Én sem sífutással kezdtem a sportolást. Kisgyermek-
ként úsztam, majd jött az atlétika és a triatlon. A családdal gyakran 
jártunk síelni a szomszédos Ausztriába. Egy ilyen alkalommal jött 
az elhatározás, hogy nyelvtanulás céljából egy évet ide járjak isko-
lába, a sportot nem abbahagyva. Mivel atlétikára specializálódott 
iskolát nem találtunk, maradt a sífutás. A sportággal 15 évesen is-
merkedtem meg, akkor kerültem ki  az ausztriai Schladmingba, egy 
speciális síiskolába. Nem az akkori sífutó tudásom miatt vettek fel, 
inkább a lehetőséget láthatták meg bennem. Az első év után érezhe-
tő volt, hogy ők végig számolnak velem, nem csak egy évre vettek 
magukhoz. Nagyon rendesek voltak, mindenben segítettek, a kez-
deti nyelvi nehézségeken is hamar túljutottam. Kezdtem egyre job-
ban érezni magam, bár a család azért hiányzott. Már kisgyermek-
ként is az volt a célom, hogy élsportoló legyek, nagyjából tudtam 
is, hogy ez mivel jár. Aztán öt év után úgy éreztem, hogy másfajta 
edzésmunkára van szükségem. Elköszöntem az osztrák edzőmtől, 
azóta Szabó Lászlóval készülök.

- Sokszoros korosztályos és felnőtt magyar bajnok vagy, valamint 
az osztrák bajnokságban is szép eredményeket értél el. Ez a mostani 
azonban a legemlékezetesebb.

Ez így van. Nyílván nagyon örülök egy magyar bajnoki címnek, 
vagy annak, hogy sportágamban 2016-ban ismét az év sportolójá-
nak választottak, de az olimpiai kvalifikáció eddigi pályafutásom 
csúcsa. Már verseny közben éreztem, hogy jól haladok, több előt-
tem rajtoló versenyzőt is utolértem. Amikor beértem a célba még 
hosszú percekig az én időm volt a legjobb. Ekkor éreztem, hogy 
sikerült. Egy érdekes belső elégedettséget éreztem, ezért dolgoztam 
annyit. Amikor pedig kiírták az eredményt, végtelenül boldog vol-
tam. 

- Mi következik most? 
A karácsonyt családi körben töltöttem és a két ünnep között 

nem indultam versenyen. Kell azért a töltődés, hiszen az elmúlt két 
hónapban mindössze másfél napot voltam itthon. Januárban az-
tán folytatódik minden, Szlovénia, Csehország, Ausztria a sorrend. 
Február közepén utazunk Finnországba, ahol Világbajnokság lesz. 

Ezt követően márciusban a magyar, majd az osztrák közép /15 km/ 
és hosszútávú /30 km/ bajnokság. Szeretnék minél előbb bekapcso-
lódni a Világkupa sorozatba, aminek az idén nagyon megszigorítot-
ták az indulási feltételeit. Nagy álmom a Tour de ski-n való indulás 
és ennek a versenysorozatnak a befejezése.

- Ádám, kívánom neked, hogy sikerüljön elérni céljaidat és még 
sokáig szurkolhassunk neked!

Nagyon szépen köszönöm!
DZS 

Szlovéniai Európa kupán

Almádi női kosárlabda csapat új tagokat vár 
hétfő esti edzéseire. Érd: 20-935-6990

forrás: Internet

forrás: balaton.vehir.hu
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Téli szünet után ismét bolhapiac 
A hideg napokat hátrahagyva 

újult lendülettel szervezzük meg a 
bolhapiacokat tavasztól őszig. Első 
alkalommal március 26-án délelőtt 
találkozunk a városi piactéren. Már 
újságunk februári számában üze-
nünk ezen „műfajnak” kedvelőinek 
azért, hogy legyen elég idejük az 
áruba bocsátadó tárgyak kiváloga-
tására. Az otthonokban tárolt sok 
felesleges holmi – amit sajnálunk 
kukába dobni, hiszen mind érték – 
csodás színfoltja lehet a helyi bolha-
piacnak. Ez a rendezvény az elmúlt 
hónapok alatt már sok érdeklődőt 
vonzott. Ebből látjuk, hogy igenis van létjogosultsága, nagy igény 
van rá nálunk is, nemcsak a környező kisebb-nagyobb települése-
ken. Még mindig sokan nem tudnak róla helyben, hogy 2015 óta 
szervezgetjük ezeket a sokaknak örömet adó délelőttöket minden 
hónap utolsó vasárnapján.  Inkább mulatság és közösségi rendez-
vény, színes forgatag ez, semmint egy hatalmas költségvetéssel 
megrendezett komoly műsor -, ám bizonyítottan közösségformáló 

erő. A középkori vásárok hangulatát idézi: sok derűs vásározó jön 
össze, akik a hajnali órákban egymással kereskednek, aztán ahogy 
felébred a város, heves alkudozások közepette az érdeklődőkkel is 
üzletet kötnek. Ha valaki még nem járt ott, érdemes egyszer ki-
sétálnia és felmérnie: milyen emberek járnak oda, miket tesznek 
ki az asztalokra, ezeket milyen áron kínálják – és ezután sokszor 
a szemlélődőknek is megjön a kedvük ehhez a kedves kereskedés-
hez. Ha ismerősökkel találkozom az utcán, néhány perces beszélge-
tés után sokaktól hallom ezt a mondatot: „Ó, mennyi lomom van 
otthon, de kidobni nincs szívem”. Erre itt a nagyszerű megoldás: 
a bolhapiac. Pakoljunk ki egyszer ott mindent, amire már nincs 
szükségünk, de aztán majd egy következő alkalommal is /!/– hiszen 
nem biztos, hogy először sok mindent elvisznek tőlünk – ez a piac 
törvénye! Amit pedig a legfontosabbnak tartunk az egészben: azon 
túl, hogy magunknak örömet szerzünk azzal, hogy megszabadulunk 
a nekünk már értéktelen lomjainktól, megörvendeztetünk másokat 
azzal, hogy alacsony áron juthatnak a számukra igen értékes hol-
mikhoz. Hiszen hol lehet ma száz Forintért könyvet kapni? Kétszá-
zért poharat? Néhány százasért ruhaneműt? Ez a dupla öröm pedig 
bearanyozhatja a sokszor szürkébe forduló napjainkat. 

Győri Miklósné

ÚJABB BALATONALMÁDI ÚSZÓ 
REMÉNYSÉG

A Magyar Úszószövetség által létrehozott Jövő Bajnokai prog-
ramba választották be városunk fiatal tehetségét Bíró Dominikát. 
Ennek a válogatott csapatnak, olyan diákok lehetnek részesei, aki-
ket edzőik eddigi munkájuknak köszönhetően területük legjobb-
jainak tekintenek. Ők mindannyian megkülönböztetett figyelmet 
kapnak a Magyar Úszószövetségtől. 

  „A jövő Bajnokai közé tartozni felemelő érzés! Rengeteg a tehetség, 
de nagyon kell vigyázni rájuk. Hosszú az út, amelyen végig kell men-
niük, hogy tehetségből – a lehetőségeiket kihasználva, igazi bajnokká 
váljanak és ez a kezdeményezés segíteni próbál nekik, hogy megkülön-
böztetett figyelmet kapjanak.”  (Hargitay András)

Bíró Dominika már egész kis korától, pár hónaposan kezdett úsz-
ni. Szülei állandó edzésekre vitték a balatonfűzfői uszodába. Edzői 
biztatásra kitartóan és élvezettel folytatta éveken keresztül azt a ke-
mény munkát, ami elvezetett ehhez a sikerhez.

 Bíró Dominika többszörös aranyjelvényes sportoló

Eredményessége már 4 éves korá-
ban megmutatkozott, mivel a kör-
versenyeken több érmet is szerzett. 
Majd minden úszó versenyszámban 
levizsgázott, annak érdekében, hogy 
országos versenyeken is indulhasson. 
Mára már elérte, hogy az országos 
ranglista előkelő helyein szerepeljen 
minden versenyszámban. Többszörös 
aranyjelvényes sportoló. Tanulmánya-
it a Vörösberényi Általános Iskola 5. 
osztályában folytatja, mely intézmény 
együttműködő és támogatja a kiemelkedő tehetségeket, a sport és 
tanulmányok terén is. Nagyon fontos ugyanis, hogy az egyesületek 
és az iskolák között harmonikus legyen a kapcsolat, mivel a gyer-
mekeknek ebben a korban elsősorban tanulni kell, és mellette spor-
tolni, ezt pedig nem könnyű összeegyeztetni. Dominika kimagasló 
tanulmányi eredménye és példamutató szorgalma mindenképpen 
biztató a jövőre nézve, ami elősegíti, hogy további kiváló és eredmé-
nyes munkát folytasson az úszósport terén.

Gratulálunk neki és edzőinek: Kenyeres Tibornak, aki Dominika 
előző egyesületének a vezetőedzője, valamint Szokolai Lászlónak és 
Vattai Andrásnak. Kívánjuk nekik, hogy munkájuk gyümölcse be-
érjen és Balatonalmádi városa továbbra is büszkélkedhessen kitűnő 
eredményeikkel.

Csokis churros 
Hozzávalók a churros-hoz:
3 dl víz, 15 dkg vaj, 1 kk só, 2 ek cukor, 20 dkg liszt, 2 db tojás
kb. 3-4 dl étolaj a sütéshez, 
a hempergetéshez: 3 ek cukor+1 kk fahéj
Hozzávalók a csoki mártogatóshoz:
2 dl habtejszín, 15 dkg étcsoki, 1 kk fahéj, 2 ek cukor
Elkészítése:

A tésztával kezdünk, ehhez egy edénybe feltesszük forrni a vizet, 
ha felforrt hozzáadjuk a sót és a cukrot, végül a vajat. Ha teljesen 
homogén lesz, akkor lehúzzuk a tűzről és beleöntjük a lisztet, majd 
folyamatosan addig keverjük, míg a tészta szépen elválik az edény 
falától. Ekkor ráütjük a tojásokat és alaposan eldolgozzuk. Majd 
félretesszük egy kicsit hűlni és addig elkészítjük a mártogatóst. 

A habtejszínt közepes lángon elkezdjük melegíteni és még for-
rás előtt hozzáadjuk a kisebb kockákra aprított étcsokit. Amikor 
már egynemű a szósz, akkor hozzáadjuk a fahéjat és a cukrot. Jól 
kikeverjük és levesszük a tűzről. Kisebb poharakba öntjük és félre-
tesszük.

A kihűtött tésztát egy habzsákba nyomjuk és forró, bő olajban 
pár perc alatt kisütjük. Nem érdemes egyszerre sok csíkot nyomni 
a serpenyőbe, hogy sütés közbe ne ragadjanak össze. Ha megsült, 
akkor itassuk le róla a felesleges olajat és még forrón hempergessük 
meg fahéjas cukorban. A korábban pohárkákba öntött csokiszósszal 
fogyasszuk. 

Jó étvágyat! 
+1 tipp: Ha az eredeti spanyol churros formát szeretnénk elérni, 

akkor a habzsákba tegyünk egy csillag formájú kinyomót. Én azt 
most hirtelen nem találtam meg, így csak simán levágtam a habzsák 
végét és hengereket sütöttem. Hozzátenném, hogy ez semmit nem 
vont le az ízéből... :

Valóra vált álom
A magyar sífutás történetének eddigi 

legjobb eredménye született nem sokkal 
karácsony előtt a szlovákiai Csorba tónál. 
Kónya Ádám 14 ország, 116 versenyzőjé-
ből, 10 km-es távon, a versenyben sokáig 
vezetve, végül a 12. helyen végzett. Ennek 
a kiemelkedő, – valamint a szezon korábbi 
szakaszában Norvégiában és Olaszország-
ban nyújtott egyenletes, jó teljesítményé-
nek köszönhetően – első Veszprém megyei sportolóként alanyi jo-
gon kvalifikálta magát a 2018-as dél-koreai téli olimpiai játékokra.

- Kezdjük az elején. Honnan jött a sífutás, valljuk meg ez Ma-
gyarországon nem tartozik a legismertebb sportágak közé.

Valóban Magyarországon inkább a lesiklás örvend nagyobb nép-
szerűségnek. Én sem sífutással kezdtem a sportolást. Kisgyermek-
ként úsztam, majd jött az atlétika és a triatlon. A családdal gyakran 
jártunk síelni a szomszédos Ausztriába. Egy ilyen alkalommal jött 
az elhatározás, hogy nyelvtanulás céljából egy évet ide járjak isko-
lába, a sportot nem abbahagyva. Mivel atlétikára specializálódott 
iskolát nem találtunk, maradt a sífutás. A sportággal 15 évesen is-
merkedtem meg, akkor kerültem ki  az ausztriai Schladmingba, egy 
speciális síiskolába. Nem az akkori sífutó tudásom miatt vettek fel, 
inkább a lehetőséget láthatták meg bennem. Az első év után érezhe-
tő volt, hogy ők végig számolnak velem, nem csak egy évre vettek 
magukhoz. Nagyon rendesek voltak, mindenben segítettek, a kez-
deti nyelvi nehézségeken is hamar túljutottam. Kezdtem egyre job-
ban érezni magam, bár a család azért hiányzott. Már kisgyermek-
ként is az volt a célom, hogy élsportoló legyek, nagyjából tudtam 
is, hogy ez mivel jár. Aztán öt év után úgy éreztem, hogy másfajta 
edzésmunkára van szükségem. Elköszöntem az osztrák edzőmtől, 
azóta Szabó Lászlóval készülök.

- Sokszoros korosztályos és felnőtt magyar bajnok vagy, valamint 
az osztrák bajnokságban is szép eredményeket értél el. Ez a mostani 
azonban a legemlékezetesebb.

Ez így van. Nyílván nagyon örülök egy magyar bajnoki címnek, 
vagy annak, hogy sportágamban 2016-ban ismét az év sportolójá-
nak választottak, de az olimpiai kvalifikáció eddigi pályafutásom 
csúcsa. Már verseny közben éreztem, hogy jól haladok, több előt-
tem rajtoló versenyzőt is utolértem. Amikor beértem a célba még 
hosszú percekig az én időm volt a legjobb. Ekkor éreztem, hogy 
sikerült. Egy érdekes belső elégedettséget éreztem, ezért dolgoztam 
annyit. Amikor pedig kiírták az eredményt, végtelenül boldog vol-
tam. 

- Mi következik most? 
A karácsonyt családi körben töltöttem és a két ünnep között 

nem indultam versenyen. Kell azért a töltődés, hiszen az elmúlt két 
hónapban mindössze másfél napot voltam itthon. Januárban az-
tán folytatódik minden, Szlovénia, Csehország, Ausztria a sorrend. 
Február közepén utazunk Finnországba, ahol Világbajnokság lesz. 

Ezt követően márciusban a magyar, majd az osztrák közép /15 km/ 
és hosszútávú /30 km/ bajnokság. Szeretnék minél előbb bekapcso-
lódni a Világkupa sorozatba, aminek az idén nagyon megszigorítot-
ták az indulási feltételeit. Nagy álmom a Tour de ski-n való indulás 
és ennek a versenysorozatnak a befejezése.

- Ádám, kívánom neked, hogy sikerüljön elérni céljaidat és még 
sokáig szurkolhassunk neked!

Nagyon szépen köszönöm!
DZS 

Szlovéniai Európa kupán

Almádi női kosárlabda csapat új tagokat vár 
hétfő esti edzéseire. Érd: 20-935-6990

forrás: Internet

forrás: balaton.vehir.hu
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Almádi a bauxitkutatás központja IX.
Gépészet 1. 

A MASZOBAL Rt., azaz a Magyar–Szovjet Bauxit–Alumínium 
Részvénytársaság 1950-ben azzal a céllal alapította a Bauxitkutató 
Expedíciót Balatonalmádiban, hogy összefogja és egységes szem-
pontok alapján kutassa a bauxitot az egész országban, amit addig 
minden bauxitbánya a saját termelési igényei szerint maga végzett. 
Ennek megfelelően a bányák – központi utasításra – átadták külön-
böző gyártmányú és típusú fúróberendezéseiket az expedíciónak, 
összesen 24-et. Négy fúrócsoport és három kirendeltség keretében 
kezdődött meg a kutatás az Iszkaszentgyörgytől Nyirádig húzódó 
nagy területen. A cégnek azonban induláskor még nem volt gép-
műhelye, hogy a szükséges javításokat elvégezhessék, illetve külön-
böző fúrószerszámokat gyártsanak. Ezért nem lepődhetünk meg 
azon, hogy az expedíció vezetője a MASZOBAL-nak küldött 1951. 
évi összesítő jelentésében a sok állásidő, alacsony termelékenység fő 
okát abban látta, hogy „… amikor az Expedíció fúrógép parkja lénye-
gesen megnövekedett és a gépek egymástól távol eső területeken szétszór-
tan dolgoztak, az Expedíció saját gépi javító-bázissal sem rendelkezett, 
és kénytelen volt idegen szolgáltatásokat, főleg a Maszobal üzemeinek 
segítségét igénybe venni.” 

Megállapításához egy felsorolást is mellékel, melyből kiderül, 
hogy a legfontosabb tartalék alkatrészek és fúrási eszközök (fúrócsö-
vek, koronák, magcsövek, mentőszerszámok stb.) éves rendelésének 
csak 35–67 százalékát kapták meg. Saját gyártás esetén a folyamatos 
termelés igényeit természetesen jobban ki tudták volna elégíteni.

Az első telephely

Igyekeztek is minél előbb megszüntetni ezt az áldatlan állapotot, 
és a MASZOBAL segítségével Balatonalmádiban a nevelőotthon és 
a 71. főút között lévő üres területen alakítottak ki egy telephelyet, 
melyen gyors tempóban felhúzták az ideiglenes jellegű műhelyépü-
letet. Ugyanitt kaptak helyet az expedíció raktárai is. Mondanunk 
sem kell, hogy kezdetben nagyon szegényes volt a gépműhely be-
rendezése. Az 1952. január 1-i kimutatás szerint a következő szer-
számgépekkel rendelkeztek:

•	 Hegesztő dinamó (Siemens típusú)  1 db
•	 Esztergapad (Magdeburgi)   1 db
•	 Gyalugép    1 db
•	 Fúrógép (oszlopos)   2 db
•	 Köszörűgép    1 db

A fentiekhez jött még egy házilag gyártott fúrókorona fogazó ké-
szülék és az udvarban felállított tábori kovácsműhely. 

A műhely indításakor 15–20 szakmunkás végezte az expedíció 
gépeinek (fúrógépek, motorok, szivattyúk, járművek) javítását és a 
fúrószerszámok gyártását. 

Mire figyeljen, amikor télen 
útnak indul?

A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Meg-
változnak az út és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és 
a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell. Útra kelés előtt 
a gépjármű műszaki állapotának felülvizsgálata mellett a felszerelés 
kiegészítése is szükséges lehet. 

Műszaki állapot felülvizsgálata: 
•	 fékberendezés, világítás, akkumulátor, ablaktörlő állapotá-

nak ellenőrzése, 
•	 téli gumiabroncs felhelyezése, állapota, fagyálló ablakmosó 

betöltése, 
•	 szélvédő és világítótestek búrájának tisztántartása.

Hosszabb út előtt célszerű elhelyezni a gépkocsiban:
•	 fagymentesítő zárolajozót, jégkaparót, hólapátot, hóláncot, 

rugalmas vontató kötelet, 
•	 takarót, téli ruhadarabokat, elegendő élelmiszert és inniva-

lót.
A biztonságos közlekedés emberi tényezője a vezetéstechnikára 

való nagyobb odafigyelést jelenti: 
•	 sebesség út- és látási viszonyoknak megfelelő megválasztása, 
•	 nagyobb követési távolság, 
•	 lassúbb manőverezés, 
•	 kiemelt figyelem a gyalogosokra,
•	 elegendő üzemanyag biztosítása, gépkocsi teletankolása.

A hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó, a kon-
vojban közlekedő járművek előzése TILOS és balesetveszélyes!

Tanácsos a napi, de különösen hosszabb út előtt 
a közlekedési helyzetre vonatkozó információk be-
szerzése a helyi és országos médiából, Útinformtól. 
Már írtam arról, hogy a téli hidegben jobban figyeljünk egymásra. 
És nemcsak a közlekedés során. Kemény hideg napokat élünk, és 
bizony szép számmal akadnak olyanok, akiknek nem jut biztonsá-
gos meleg otthon. Nemcsak a fedél nélküliekre gondolok. 
Az időben érkező segítség a kihűlt otthonban is életet menthet!

Szilveszter éjszakáján a szolgálatot teljesítő balatonalmádi pol-
gárőrök a már jól ismert helyeket is felkeresték. Így akadtak nyo-
mára egy 64 éves férfinek, akit a rendőrséggel együttműködve a 
várpalotai szálláson helyeztek biztonságba. A szolgálatot teljesítő 
Nagy Róbert polgárőr kiváló példáját adta az emberi hozzáállásnak 
mások megsegítésére Balogh Csabával együtt. 

A polgárőrség és rendőrség együttműködésének szép példája volt 
a csajági mentés is. Állampolgári bejelentés érkezett a helyi körzeti 
megbízotthoz, hogy magatehetetlen ember fekszik az utcán. Kajdi 
Tamás helyi polgárőr segítségével juttatták haza, fűtött otthonába 
a férfit.
De mentettünk Szilveszterkor megriadt és elmenekült kutyát is Ba-
latonalmádiban állampolgári segítséggel.

Polgárőr hírek
 A mai napon épp nekifogtam a hírek megírásához, mikor érke-

zett hír, hogy 2017. január 20-án autóbusz balesetben meghalt 16 
diák. Csend és döbbenet, torokszorító érzés. Polgártársaim nevében 
fejezzük ki részvétünket minden hozzátartozónak.

Decemberben is folytattuk a munkánkat. A vártnál hidegebb 
idő miatt többet járőröztünk, figyeltük az utakat, közterületeket. 
December 31-én találtunk (hideg volt) egy nyitott betonbunker-
ben egy férfit. A rendőrséget értesítettük, akik a férfit a rendőrségre 
szállították, én pedig intézkedtem, hogy a Vöröskereszt hajléktalan 
szállására (Várpalota) vigyék. Az egyre hidegebb idő miatt sok víz-
óra elfagyott, melyet a DRV felé jeleztünk, a hibát ők elhárították. 
Kérem, figyeljenek, ha ilyet látnak, jelezzék.

Általános kérések:

Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén 
vásárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát egy belső, vagy jól zárható 
zsebbe, táskába tegyük. Fizetéskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön 
ki, még mennyi pénz van a tárcában. Higgyék el, vannak, akik ezt 
figyelik, majd követik a kiszemelt személyt, és egy adandó alkalom-
mal megszerzik a tárcát. Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, 
és hogy ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre senkinek..
Közlekedés: Veszélyes!!! Az utak nedvesek, jegesek, a féktáv meg-
nőtt, a látási viszonyok romlottak, vegyünk vissza a sebességből, tü-
relemmel legyünk egymással szembe. A téli gumi nagyon ajánlott.

Balogh Csaba elnök

Asztalosműhely építésére 
ekkor még nem jutott pénz, 
pedig nagy szükség volt desz-
kából készült fúróbódékra, 
barakkokra, mintaládákra. A 
problémát úgy oldották meg, 
hogy az expedíció alkalma-
zásában lévő asztalosmester 
öreghegyi házánál lévő mű-
helyben történt a gyártás a 
cég odaszállított anyagaiból 
(az ötvenes évek viszonyai 
ismeretében, persze teljesen 
szabálytalanul), amint ezt az asztalos lánya a kiállításunk megtekin-
tésekor elmesélte.

A műhelyeket télidőben szenes dobkályhákkal fűtötték. Mégpe-
dig évekig Lali, az általános iskolát éppen befejező kisgyerek, akit 
nyolcórás munkában alkalmaztak. Most is borzongva meséli, hogy 
hajnalonként furkósbottal a kezében indult útnak – népmesében 
illően – a koromsötét éjszakában, kihalt utcákon, lakatlan területe-
ken át a telephelyre. Egy nagy rettegés volt minden lépte, legjobban 
a rá fenekedő kutyáktól félt. Reggel hatra minden helyiség meleg 
volt, ő pedig segédmunkásként folytatta a gépszerelőknél vagy a 
kőműveseknél vagy ahová éppen küldték, egészen a műszak végéig. 

Bár a központi gépműhely komoly segítséget jelentett, a nagy 
távolságok miatt a fúrócsoportoknál a kisebb üzemzavarok felszá-
molására egy-két szerelőt is alkalmaztak. Az intézkedés hatására je-
lentősen csökkent a javításokra fordított idő.

Ötévnyi működés után, 
1955-re a MASZOBAL 
megszűnt. A szovjet vagyon-
részt a magyar állam kivá-
sárolta, és cégeiből állami 
vállalatokat alapított. Ekkor 
lett a Bauxitkutató Expedí-
cióból változatlan tevékeny-
ségi körrel, vagyonnal és 
telephelyekkel Bauxitkutató 
Vállalat. A gépészet is ma-
radt az addigi telephelyén, 
és ugyanazzal a létszámmal 
végezte munkáját. A vállalat 
termelése, amit a bauxit-
kutató fúrások terjedelme 
reprezentált, ha mérsékelt 
ütemben is, de folyamatosan nőtt. 

Amikor elkészült az ország reménybeli bauxitkészletére vonatko-
zó prognózis, tisztázódott, hogy jelentős vagyonnal rendelkezünk, 
amelynek mielőbbi hasznosítása nemzetgazdasági érdek. Ezért 
megkezdődött az iparág intenzív fejlesztése. Vállalatunknál első lé-
pésként 1958-tól a régi fúróberendezéseket új, szovjet gyártmányú 
ZIF típusúakra cserélték, majd továbbiak beszerzésével az üzemelő 
berendezések számát megkétszerezték. Ezek hatására úgy a terme-
lékenység, mint a teljesítmény jelentősen megnőtt. A vállalati fel-
adatok arányában növelni kellett a gépészet kapacitását is: új szer-
számgépeket állítottak üzembe a szűk és korszerűtlen műhelyben, a 
dolgozók létszáma pedig már elérte az ötvenet. 

Az ideiglenesnek szánt gépműhely végül is 15 éven keresztül látta 
el a vállalat gépészeti igényeit. 

Tóth Béla
okleveles bányamérnök

Az első telephely

Fúrókorona gyártás

Keményfém-betétek hegesztése

Hiszem, hogy minden ember lelkében ott lakik az a szeretet, 
amely mások megítélése, elítélése nélkül is a segítő kéz nyújtásá-
ra sarkall bennünket!

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
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Almádi a bauxitkutatás központja IX.
Gépészet 1. 

A MASZOBAL Rt., azaz a Magyar–Szovjet Bauxit–Alumínium 
Részvénytársaság 1950-ben azzal a céllal alapította a Bauxitkutató 
Expedíciót Balatonalmádiban, hogy összefogja és egységes szem-
pontok alapján kutassa a bauxitot az egész országban, amit addig 
minden bauxitbánya a saját termelési igényei szerint maga végzett. 
Ennek megfelelően a bányák – központi utasításra – átadták külön-
böző gyártmányú és típusú fúróberendezéseiket az expedíciónak, 
összesen 24-et. Négy fúrócsoport és három kirendeltség keretében 
kezdődött meg a kutatás az Iszkaszentgyörgytől Nyirádig húzódó 
nagy területen. A cégnek azonban induláskor még nem volt gép-
műhelye, hogy a szükséges javításokat elvégezhessék, illetve külön-
böző fúrószerszámokat gyártsanak. Ezért nem lepődhetünk meg 
azon, hogy az expedíció vezetője a MASZOBAL-nak küldött 1951. 
évi összesítő jelentésében a sok állásidő, alacsony termelékenység fő 
okát abban látta, hogy „… amikor az Expedíció fúrógép parkja lénye-
gesen megnövekedett és a gépek egymástól távol eső területeken szétszór-
tan dolgoztak, az Expedíció saját gépi javító-bázissal sem rendelkezett, 
és kénytelen volt idegen szolgáltatásokat, főleg a Maszobal üzemeinek 
segítségét igénybe venni.” 

Megállapításához egy felsorolást is mellékel, melyből kiderül, 
hogy a legfontosabb tartalék alkatrészek és fúrási eszközök (fúrócsö-
vek, koronák, magcsövek, mentőszerszámok stb.) éves rendelésének 
csak 35–67 százalékát kapták meg. Saját gyártás esetén a folyamatos 
termelés igényeit természetesen jobban ki tudták volna elégíteni.

Az első telephely

Igyekeztek is minél előbb megszüntetni ezt az áldatlan állapotot, 
és a MASZOBAL segítségével Balatonalmádiban a nevelőotthon és 
a 71. főút között lévő üres területen alakítottak ki egy telephelyet, 
melyen gyors tempóban felhúzták az ideiglenes jellegű műhelyépü-
letet. Ugyanitt kaptak helyet az expedíció raktárai is. Mondanunk 
sem kell, hogy kezdetben nagyon szegényes volt a gépműhely be-
rendezése. Az 1952. január 1-i kimutatás szerint a következő szer-
számgépekkel rendelkeztek:

•	 Hegesztő dinamó (Siemens típusú)  1 db
•	 Esztergapad (Magdeburgi)   1 db
•	 Gyalugép    1 db
•	 Fúrógép (oszlopos)   2 db
•	 Köszörűgép    1 db

A fentiekhez jött még egy házilag gyártott fúrókorona fogazó ké-
szülék és az udvarban felállított tábori kovácsműhely. 

A műhely indításakor 15–20 szakmunkás végezte az expedíció 
gépeinek (fúrógépek, motorok, szivattyúk, járművek) javítását és a 
fúrószerszámok gyártását. 

Mire figyeljen, amikor télen 
útnak indul?

A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Meg-
változnak az út és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és 
a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell. Útra kelés előtt 
a gépjármű műszaki állapotának felülvizsgálata mellett a felszerelés 
kiegészítése is szükséges lehet. 

Műszaki állapot felülvizsgálata: 
•	 fékberendezés, világítás, akkumulátor, ablaktörlő állapotá-

nak ellenőrzése, 
•	 téli gumiabroncs felhelyezése, állapota, fagyálló ablakmosó 

betöltése, 
•	 szélvédő és világítótestek búrájának tisztántartása.

Hosszabb út előtt célszerű elhelyezni a gépkocsiban:
•	 fagymentesítő zárolajozót, jégkaparót, hólapátot, hóláncot, 

rugalmas vontató kötelet, 
•	 takarót, téli ruhadarabokat, elegendő élelmiszert és inniva-

lót.
A biztonságos közlekedés emberi tényezője a vezetéstechnikára 

való nagyobb odafigyelést jelenti: 
•	 sebesség út- és látási viszonyoknak megfelelő megválasztása, 
•	 nagyobb követési távolság, 
•	 lassúbb manőverezés, 
•	 kiemelt figyelem a gyalogosokra,
•	 elegendő üzemanyag biztosítása, gépkocsi teletankolása.

A hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó, a kon-
vojban közlekedő járművek előzése TILOS és balesetveszélyes!

Tanácsos a napi, de különösen hosszabb út előtt 
a közlekedési helyzetre vonatkozó információk be-
szerzése a helyi és országos médiából, Útinformtól. 
Már írtam arról, hogy a téli hidegben jobban figyeljünk egymásra. 
És nemcsak a közlekedés során. Kemény hideg napokat élünk, és 
bizony szép számmal akadnak olyanok, akiknek nem jut biztonsá-
gos meleg otthon. Nemcsak a fedél nélküliekre gondolok. 
Az időben érkező segítség a kihűlt otthonban is életet menthet!

Szilveszter éjszakáján a szolgálatot teljesítő balatonalmádi pol-
gárőrök a már jól ismert helyeket is felkeresték. Így akadtak nyo-
mára egy 64 éves férfinek, akit a rendőrséggel együttműködve a 
várpalotai szálláson helyeztek biztonságba. A szolgálatot teljesítő 
Nagy Róbert polgárőr kiváló példáját adta az emberi hozzáállásnak 
mások megsegítésére Balogh Csabával együtt. 

A polgárőrség és rendőrség együttműködésének szép példája volt 
a csajági mentés is. Állampolgári bejelentés érkezett a helyi körzeti 
megbízotthoz, hogy magatehetetlen ember fekszik az utcán. Kajdi 
Tamás helyi polgárőr segítségével juttatták haza, fűtött otthonába 
a férfit.
De mentettünk Szilveszterkor megriadt és elmenekült kutyát is Ba-
latonalmádiban állampolgári segítséggel.

Polgárőr hírek
 A mai napon épp nekifogtam a hírek megírásához, mikor érke-

zett hír, hogy 2017. január 20-án autóbusz balesetben meghalt 16 
diák. Csend és döbbenet, torokszorító érzés. Polgártársaim nevében 
fejezzük ki részvétünket minden hozzátartozónak.

Decemberben is folytattuk a munkánkat. A vártnál hidegebb 
idő miatt többet járőröztünk, figyeltük az utakat, közterületeket. 
December 31-én találtunk (hideg volt) egy nyitott betonbunker-
ben egy férfit. A rendőrséget értesítettük, akik a férfit a rendőrségre 
szállították, én pedig intézkedtem, hogy a Vöröskereszt hajléktalan 
szállására (Várpalota) vigyék. Az egyre hidegebb idő miatt sok víz-
óra elfagyott, melyet a DRV felé jeleztünk, a hibát ők elhárították. 
Kérem, figyeljenek, ha ilyet látnak, jelezzék.

Általános kérések:

Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén 
vásárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát egy belső, vagy jól zárható 
zsebbe, táskába tegyük. Fizetéskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön 
ki, még mennyi pénz van a tárcában. Higgyék el, vannak, akik ezt 
figyelik, majd követik a kiszemelt személyt, és egy adandó alkalom-
mal megszerzik a tárcát. Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, 
és hogy ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre senkinek..
Közlekedés: Veszélyes!!! Az utak nedvesek, jegesek, a féktáv meg-
nőtt, a látási viszonyok romlottak, vegyünk vissza a sebességből, tü-
relemmel legyünk egymással szembe. A téli gumi nagyon ajánlott.

Balogh Csaba elnök

Asztalosműhely építésére 
ekkor még nem jutott pénz, 
pedig nagy szükség volt desz-
kából készült fúróbódékra, 
barakkokra, mintaládákra. A 
problémát úgy oldották meg, 
hogy az expedíció alkalma-
zásában lévő asztalosmester 
öreghegyi házánál lévő mű-
helyben történt a gyártás a 
cég odaszállított anyagaiból 
(az ötvenes évek viszonyai 
ismeretében, persze teljesen 
szabálytalanul), amint ezt az asztalos lánya a kiállításunk megtekin-
tésekor elmesélte.

A műhelyeket télidőben szenes dobkályhákkal fűtötték. Mégpe-
dig évekig Lali, az általános iskolát éppen befejező kisgyerek, akit 
nyolcórás munkában alkalmaztak. Most is borzongva meséli, hogy 
hajnalonként furkósbottal a kezében indult útnak – népmesében 
illően – a koromsötét éjszakában, kihalt utcákon, lakatlan területe-
ken át a telephelyre. Egy nagy rettegés volt minden lépte, legjobban 
a rá fenekedő kutyáktól félt. Reggel hatra minden helyiség meleg 
volt, ő pedig segédmunkásként folytatta a gépszerelőknél vagy a 
kőműveseknél vagy ahová éppen küldték, egészen a műszak végéig. 

Bár a központi gépműhely komoly segítséget jelentett, a nagy 
távolságok miatt a fúrócsoportoknál a kisebb üzemzavarok felszá-
molására egy-két szerelőt is alkalmaztak. Az intézkedés hatására je-
lentősen csökkent a javításokra fordított idő.

Ötévnyi működés után, 
1955-re a MASZOBAL 
megszűnt. A szovjet vagyon-
részt a magyar állam kivá-
sárolta, és cégeiből állami 
vállalatokat alapított. Ekkor 
lett a Bauxitkutató Expedí-
cióból változatlan tevékeny-
ségi körrel, vagyonnal és 
telephelyekkel Bauxitkutató 
Vállalat. A gépészet is ma-
radt az addigi telephelyén, 
és ugyanazzal a létszámmal 
végezte munkáját. A vállalat 
termelése, amit a bauxit-
kutató fúrások terjedelme 
reprezentált, ha mérsékelt 
ütemben is, de folyamatosan nőtt. 

Amikor elkészült az ország reménybeli bauxitkészletére vonatko-
zó prognózis, tisztázódott, hogy jelentős vagyonnal rendelkezünk, 
amelynek mielőbbi hasznosítása nemzetgazdasági érdek. Ezért 
megkezdődött az iparág intenzív fejlesztése. Vállalatunknál első lé-
pésként 1958-tól a régi fúróberendezéseket új, szovjet gyártmányú 
ZIF típusúakra cserélték, majd továbbiak beszerzésével az üzemelő 
berendezések számát megkétszerezték. Ezek hatására úgy a terme-
lékenység, mint a teljesítmény jelentősen megnőtt. A vállalati fel-
adatok arányában növelni kellett a gépészet kapacitását is: új szer-
számgépeket állítottak üzembe a szűk és korszerűtlen műhelyben, a 
dolgozók létszáma pedig már elérte az ötvenet. 

Az ideiglenesnek szánt gépműhely végül is 15 éven keresztül látta 
el a vállalat gépészeti igényeit. 

Tóth Béla
okleveles bányamérnök

Az első telephely

Fúrókorona gyártás

Keményfém-betétek hegesztése

Hiszem, hogy minden ember lelkében ott lakik az a szeretet, 
amely mások megítélése, elítélése nélkül is a segítő kéz nyújtásá-
ra sarkall bennünket!

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság 



Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

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.

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

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: 2017. 02. 20. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 02. 23. 16.00 óra

 Jókai u. 3/1 (posta parkoló felől)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Vízparti Álomesküvő
Polgári és egyházi szertartás közvetlenül a vízparton!

Csodálatos helyszínen váltjuk valóra álmait!

Nereus Park Hotel*** Balatonalmádi
•  gyönyörű 2 hektáros park
•  menü már 5.400 Ft/fő ártól
•  hangulatos éttermi teraszok
•  szállás akár 120 fő részére

Kérjen személyre szabott ajánlatot!
Nereus Park Hotel***  Közvetlenül a Balaton partján!

H-8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 3.
          06 88 594 440, 06 88 594-444, 06 30 743 5915
        E-mail: info@nereus.hu        www.nereus.hu
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Új
ALMÁDI ÚJSÁGHősi Emlékmű

Balatonalmádi első világháborús hőseinek 
tiszteletére állított emlékműve, helyi kitermelé-
sű vöröskőből épült, méretét és anyagát tekint-
ve is egyedülálló. Magyarország legmagasabb 
vörös homokkőből készült alkotása. 

Építése az I. világháború utáni időszakra te-
hető, ekkor országszerte emlékműveket emel-
tek a háborúban elhunytak tiszteletére. Így 
Almádiban is megkezdődött az építkezés szer-
vezése, mely a szokott módon közadakozásból 
indult. Pontosan nem tudjuk mikor kezdték el 
a gyűjtést, de az 1932. július 27-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen már 5073 pengő 48 
fillér volt a „hősi emlékmű alap” számláján. 
Ugyan ebben az évben döntöttek arról is, hogy 
hol állítsák fel. Több lehetséges helyszín is fel-
merült, végül a Baross Gábor út, Kossuth és 
Kálvin utca közötti területet választották, mert 
a terület a község tulajdonában volt valamint 
a legforgalmasabb hely volt. A következő év-
ben 1933. október 27-én írták ki a pályázatot 
az emlékmű tervezésére. Hét pályamű érkezett 
be, amelyek közül 1934. február 16-én tartott 
testületi ülésen választottak, miután meghall-
gatták a zsűri javaslatát. A második helyezett 
terv megvalósítása mellett döntöttek, melyet 
Györgyi Dénes nyújtott be „Artikus” jelige 
alatt. A kivitelezésre beérkezett öt ajánlat közül 
a kőműves munkára vitéz Kürthy Lászlóét, a 
kőfaragásra pedig Győri Miklósét fogadták el. 
(A Győri család neves almádi bányatulajdonos 
és kőfaragó dinasztia volt.)

1934. július 29-re tűzték ki az emlékmű fel-
avatását, ezt azonban nem sikerült tartani. A 
következő évben tartott Hősi emlékmű bizott-
sági ülésen 1935. május 19-ét határozták el. 

Az ünnepélyes felavatásra 1935. május 19-én 
került sor. 
Az emlékműre a bronz koszorút Laborcz 
Ferenc szobrászművész készítette.

Időközben több kiegészítést kapott az 
emlékmű: II. világháborús áldozatok emlékére 
(felsorolva a hősi halottakat), 1848-1949 
évforduló emlékére és a 13 aradi vértanúk 
emlékére.

Hivatkozás:
Schildmayer Ferenc: 70 éves a hősi emlékmű. 
Új Almádi Újság. 2005. 5. Sz. 2 p.

Almádi Értéktár

Fotó: Horváth László: Almádi központ
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