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Óvári Messzelátó

Az Óvári Messzelátó Balatonalmádi jelképévé 
vált, közkedvelt hely. Nevét dr. Óvári Ferenc 
ügyvédről, országgyűlési képviselőről (1858-
1938) kapta, aki nagyon sokat tett többek 
között a kilátó megépítéséért, a vasúthálózat 
kiépítéséért Almádiban. Egy időben Wesselényi 
Kilátónak is nevezték.

Megközelítés: Balatonalmádi Semmelweis 
utcától (Dózsa Gy. u., Budai Nagy Antal u., 
Batthyány u.) a kék háromszög jelzést követve. 
GPS: 47.033631 18.006856

A kilátó, amely gerendavázas és cseréptetővel 
fedett a századforduló táján épült és a 90-es 
években újították fel eredeti fotók alapján. A 
kilátóhely Almádi hajdani szőlőhegyén épült, 
valamikor a századforduló táján.

A panoráma középpontja a Fűzfői-öböl, 
az előtérben balra Vörösberény, jellegzetes 
templomaival: a felső körvédműves, 
meghatározó stílusa román (XI-XII. sz.), az 
alsó barokk (1779), mellette a volt jezsuita 
kolostor. Első királyunk neve alatt fennmaradt 
oklevélben írták le először Berény nevét. 
Szárberényt „István, a keresztény, egész 
Magyarország királya” adta a Veszprémvölgyi 
apácák monostorának. Messze jobbra a 
kenesei magaspart belesimul a Sió völgyébe, 
majd Külső-Somogy magas pannon dombjai 
sorakoznak. A Fűzfői-öböl mögött, a magaspart 
vonulatából kissé kiemelkedik a Papvásár-hegy, 
a berhidai Jákó-hegy, balra a fűzfői gyárak. 
Vörösberény felett magasodik a Megye-hegy, 
Ny felé a Vár-hegy, a Vörös-hegy és a Csere-
hegy látszik.

A kilátóhely Balatonalmádi hajdani 
szőlőhegyén épült, az 1900-as években vörös 
homokkőből. Gerendavázas, cseréppel borított 
tetőzetét a 90-es évek elején rekonstruálták 
régi fényképek alapján, de egyszerűbb alakban. 
Egy időben Wesselényi-kilátónak nevezték. A 
kilátó mai nevét Dr. Óvári Ferencről kapta.
2004-ben történt meg a teljes felújítása.

Az Óvári Messzelátót Balatonalmádi Város 
Értéktár Bizottsága 2017. február 25-én kelt 
1/2017. számú határozatában települési értékké 
nyilvánította.

Almádi Értéktár

Holló Barnabás: 
Kossuth Lajos mellszobra 
bronz, 1903.

A következő évben már képeslapon 
szerepelt.

Kossuth amerikai útján nyomtatott 
bankjegye. 1 Forintos vágatlan ív, 
forgalomba nem került. 
1852 Philadelphia (USA)



Hölgyek és urak,
kedves érdeklődök!

2017. március 31-én ünnepélyesen megnyitjuk 
a “titkos átjárót” a Pöttyös Szalon különleges 
világába. Az ifjonc érdeklődőket, akik szeretnének a 
teadélutánokon részt venni, előzetesen regisztrálni 
kell név szerint, hogy majd a helyszínen megkapják a 
belépésre jogosító Tantuszt. 
A részvétel ingyenes!

Helyszín: Balaton Játékpont 
(Balatonalmádi, Városház tér 4. - Pannónia földszint)

Kezdő időpont: 
2017. március 31-től minden pénteken 17 órától 
hat héten át.

A regisztráció 2017. március 10-től lehetséges az 
Almádiért Közalapítvány weboldalán: 
www.almadiert.hu Pöttyös szalon menüpont.

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron 32
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 
invitálja az Új Almádi Újság olvasóit. Minden 
számban bemutatunk egy képet 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! 
A helyes válaszokat 2017. március 25-ig a 
Pannónia Könyvtárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2017. április

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 
Balatonalmádi Város hivatalos havilapja 
Felelős Kiadó: „Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmádi 
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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

14-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 építette át Benkő József kerekedő. 
Az üzlet a mai Baross úton található, mint népbolt, 
önkiszolgáló bolt, György Patika, stb.  
2. A felvétel az 1939-ben készült. 
3. A képen látható személyek, balról: Balázs 
Ferenc, Benkő József tulajdonos, két ismeretlen 
hölgy és Szegi József kereskedő segéd. Az épület 
üzleti portál felülete változtatásával ma is látható 
a Baross úton. 
Kérdésünkre válasz nem érkezett. 

Kovács István elnök 

ALMÁDI TERMÉSZETES 
BALATONFÜRDŐ és
KNEIPP-RIKLI GYÓGYINTÉZET

A „légkúra” meghatározás két részből áll, mint ezt korábban emlí-
tettük. Egyik a légsátrakban történő  lakás, (nyaralás), a másik pedig 
a „légfürdő”, amit négy helyen lehet végezni. Közülük a legismer-
tebb a Remetevölgy, egyben a legkedveltebb is, különösen az 1900-
ban kiépített 2 km sétaúttal nyerte el a vendégek elismertségét. Ma 
Blaha Lujza sétány néven ismerjük. Meg kell említeni, hogy min-
den szezonban összeállított júliusi és augusztusi programban szere-
pel a Remetevölgybe és a Malomvölgybe szervezett kirándulás.

„Ki a légfürdőt még nem próbálta, szokatlanságánál fogva nevetsé-
gesnek tűnhetik az föl előtte, de aki ezt csak egyszer megkisérlette, az 
előtt nemcsak, hogy nem lesz nevetséges, hanem olyan kívánatos dolog, 
melytől alig bír megválni. Az ember kedélyállapota egészen megválto-
zik, ha azt használja. A mogorva ember is jókedvűvé, kedélyessé, élet-
vidámmá válik s igaz örömet találja az életben. Legfőbb előnye abban 
áll, hogy nagy fokban ellenállásra képessé, úgyszólván immunissá teszi 
az emberi testet a betegségekkel szemben.”

Az ismertető füzet még további két kúrát ajánl a vendégeknek. A 
„napkúra”abban áll, hogy a nap legmelegebb szakában, délelőtt 10 
és délután 2 óra között „a Balaton víztükre felett emelt, felül nyitott 
épületben mezitelenül kifekszik a napra úgy, hogy csak a feje van a nap 
sugaraitól védve. Mikor a nap a testet minden oldalról jól megsütötte 
akkor a test pokrócba lesz begöngyölve. Nincs olyan gőzfürdő, amely a 
testet úgy kiizzasztaná, mint az, hogy az ember a napon így kiizzasd.”  
A másik kúra amit említett az ajánlás a vízkúra. Ez a tulajdonkép-
peni Kneipp-kúra, amit korábban már ismertettük. A  folytatásban 
a javasolt étkezésről szólunk.

SF

Édes Palim! Itt küldöm Almádi szépeit, csak a középsőt (egy kövér 
pap) ne válaszd, mert azt én már előjegyeztettem magamnak Mi újság 
otthon. Csókol nénivel együtt Paverné
Ma fürödtem először a Balatonban

Reklámkép

Almádi légsátrak

Férfi légfürdő

Női légfürdő

képeslap
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei harmadik, 
márciusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (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, a 
2017. évben is szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire 
(ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, 
Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@
balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatójából kiderült, 

hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányságnak komoly kihívásokkal 
kellett szembenéznie februárban. Sajnálatos módon városunkban és 
a környező településeken is történtek tragédiák. Balatonalmádiban 
kettős halál, emberölés és öngyilkosság történt. Egy helyi lakos tü-
zet rakott a házában, s ház kigyulladt, személyi sérülés nem történt. 
Rendőrautó gyulladt ki a közelmúltban Balatonalmádiban, mely-
ben két rendőr sérült meg. Bátor és kiemelkedő teljesítményüket 
ismerte el a rendőrkapitány a Közös Önkormányzati Hivatalban 
dolgozó közterület felügyelőknek. A rendőrök ezen kívül vagyon 
elleni bűncselekmény miatt léptek fel Tatán, valamint tetten értek 
állatkínzókat is.

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletét 2.401.873 
e Ft-tal fogadta el tavaly februárban. Ezt követően, 2016-ban a költ-
ségvetési rendeletet három alkalommal módosították. A jelenlegi, 
és egyben utolsó, 2016. december 31-i hatállyal történő módosítás 
eredményeként a költségvetési főösszeg mindösszesen 22 689 e Ft-
tal emelkedett, így a 2016. évi költségvetési módosított előirányzata 
3.980.085 e Ft-ra emelkedett. A jelenlegi módosítást több tényező 
együttes hatása eredményezte: állami támogatások változása, egyéb 
támogatások változása, belső átcsoportosítások és a képviselő-testü-
leti döntések hatása.

A képviselő-testület jóváhagyta a 2017. évi költségvetést 3 milli-
árd 671 millió Ft főösszeggel, amelyen belül a költségvetési bevé-
telek összege 1 milliárd 846 millió Ft (előző évhez képest 8,9%-os 
emelkedést jelent), a költségvetési kiadások összege 2 milliárd 847 
millió Ft (előző évhez képest 19,8%-os növekedést jelent). A 2017. 
évi költségvetés 1 milliárd 707 millió Ft működési célú bevételt, 
valamint 1 milliárd 558 millió Ft működési célú kiadást tartalmaz. 
A működési célú többletbevételek összege részben a felhalmozási 
célú kiadások forrását biztosítja. A 2017. évi költségvetésben a fel-
halmozási célú bevételek összege 139 millió Ft, míg a felhalmozási 

célú kiadások összege 1 milliárd 289 millió Ft. 2017. évi költség-
vetés egyensúlyi helyzetének megteremtése érdekében 1 milliárd 26 
millió Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével (finan-
szírozási célú bevétel) terveztünk, míg előző évben 707 millió Ft 
költségvetési maradvány igénybevételével terveztünk.

Új önkormányzati szervezeti és működési szabályzatot fogadott 
el a képviselő-testület, mely azért vált szükségessé, hogy a rendelet 
új vagy módosított magasabb rendű jogszabályoknak megfeleljen, 
illetve, más önkormányzati rendeletekkel is harmonizáljon. 

A települési önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról való gon-
doskodás. Balatonalmádi Város Önkormányzata gesztorsága mel-
lett további 12 településsel látja el ezen feladatát a Balatonalmádi 
székhelyű központi ügyelet közös szervezésével. Szentkirályszabadja 
Község Önkormányzata a központi orvosi ügyeletből való kiválásá-
ról döntött, ezért a feladat ellátására új megállapodást kell kötni a 
településeknek. A képviselő-testület hozzájárulását adta a megálla-
podás aláírásához, melyhez elengedhetetlen a többi érintett telepü-
lés képviselő-testületi döntése is.

A képviselő-testület döntött a kulturális – civil és a sport pályá-
zatok kiírásáról. A tavalyi évhez hasonlóan a városi szintű kulturális 
rendezvényi támogatási keret 2.5 millió Ft, művészeti csoportok 
működésének támogatási kerete 500 ezer Ft.  A civil pályázati tá-
mogatás fedezetét 500 ezer forinttal megemelték, így idén a pályá-
zatható támogatás összege 2.000 ezer Ft. A helyi sportpályázatokra 
1.650 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírások és a benyújtás-
hoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.hu honlapon megte-
kinthetők, illetve letölthetők.

A képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, 
összesen 5.836 ezer Ft-ot. Ebben szerepel az amatőr, versenyrend-
szerben illetve versenynaptár szerint sportoló szakosztályok, és az 
önkormányzati tulajdonú sportlétesítményt működtető sportegye-
sület létesítmény fenntartási támogatása. Ezen felül az önkormány-
zat 2017. évi költségvetésében diáksport-egyesületek támogatására 
600 ezer Ft, pályázati úton 1.650 ezer Ft és egyéni elbírálás alapján 
történő támogatásra 1.850 ezer Ft, továbbá városi és sportcélokra és 
feladatokra 896 ezer Ft áll rendelkezésre.

Komorjainé Farkas Mária, városunkhoz egykori nyaralótulajdo-
nosként is kötődő festőművész, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtárban rendezett kiállítása alkalmából felajánlotta az önkor-
mányzatnak „Kilátás Almádira” című olaj festményét. A képviselő-
testület örömmel elfogadta az alkotást.

Az Európai Török Városok Baráti Közössége levelében kereste 
meg az önkormányzatot török-magyar testvérvárosi kapcsolat léte-
sítése céljából. A képviselő-testület úgy döntött, jelenleg nem tartja 
időszerűnek újabb testvérvárosi kapcsolat kiépítését.

Az önkormányzat 2017. október 1-től kötelezően csatlakozik egy, 
az önkormányzatok feladatellátását támogató, ún. ASP informati-
kai rendszerhez. A pályázat keretében egy integrált közigazgatási 
szakrendszert hoznának létre országosan. A központi rendszerhez 
való csatlakozáshoz pályázatot írtak ki, melynek nyertessége esetén 
maximálisan 9 millió forint állna önkormányzatunk rendelkezésére 
informatikai eszközökre, szabályozási keretek kialakítására, az elekt-
ronikus ügyintézés alapjainak megteremtésérére, a meglévő rend-
szerekből az adatoknak az integrálására, illetve a rendszerrel kapcso-
latos oktatásra, tesztelésre.

Döntött továbbá a képviselő-testület a Közbiztonsági Közalapít-
vány alapító okiratának módosításáról. Módosította a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét, és jóváhagyta az 
Észak- balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkor-
mányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját is.

Tájékoztató pályázati felhívásokról:
I. Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot hirdet a nem 

sport tevékenységet végző CIVIL szervezetek, egyesületek és alapít-
ványok KULTURÁLIS programjainak és működésének támogatá-
sára.
Pályázhatnak:
Nem sporttevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek és alapít-
ványok, amelyek

 - Balatonalmádi székhellyel működő szervezetek, valamint or-
szágos, térségi ill. megyei székhelyű szervezet Balatonalmádi 
tagszervezete.

 - C) kategóriában a Civil Koncepcióban rögzített feltételeknek 
megfelelő szervezetek

 - Az A) és B) kategóriára Balatonalmádi bejelentett lakcímmel 
rendelkező magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
A. kategória: helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami 

a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és közér-
deklődésre tart számot.

B. kategória: önkormányzati intézményektől független almádi 
művészeti együttesek, csoportok, egyéni alkotók működésük 
támogatása.

C. kategória: civil szervezetek működésének és saját programjai-
nak támogatása, mely a Civil Koncepcióban meghatározottak 
alapján a szervezet alapszabálya szerinti tevékenységével ösz-
szefüggő költség és kiadás, valamint a szervezet gondozásában 
megvalósuló, nem városi jelentőségű programok részfinanszí-
rozása.

A pályázat benyújtásának feltételei:  
A pályázónak mindhárom kategória esetén rendelkeznie kell a pályá-
zat tárgyára vonatkozó költségvetés legalább 25%-ával. 
A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal címére kell eljuttatni (8220 Ba-
latonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 2017. március 31-ig. A borítékra 
írják rá: „Kulturális - Civil Pályázat 2017”.
Pályázati űrlap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal titkár-
ságán és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

II. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a SPORT céljára 2017. évben rendelkezésre álló 
támogatás elnyerésére.
A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesületek, di-
áksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt,

 - akik sporttevékenységet kívánnak rendezni;
 - akik szabadidősport-szakosztályt működtetnek;
 - akiknek sportolója/csapata kiemelkedő eredményt ért el.

A pályázat témakörei:
A. Rendezvény
B. Szabadidő sport
C. Egyéni sportoló

A pályázat benyújtásának határideje: A) és B) kategória esetén 2017. 
március 31. 16.00 óráig beérkezőleg, C) kategória esetén 2017. ok-
tóber 31.
A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó költség-
vetés 50%-ával. (saját forrás) 

A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában, a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Sport 
Pályázat 2017”.
Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, min-
den pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

Bérbe adó apartmanok a Wesselényi 
strandon!

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pá-
lyázat útján bérbe adja a Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. 
szám alatti Wesselényi-strand főépületében lévő, 8 db – részben fel-
újított, részben felújítás előtt álló – apartmanokat.

A főépület mindkét bástya részében 2 db „A” típusú, egyenként 
24 m2 és 2 db „B” típusú, egyenként 17 m2 alapterületű apartman 
található. A bérlet határozott időtartamra, 2017. május 15. napjától 
2017. szeptember 30. napjáig szól.

A pályázatokat legkésőbb 2017. március 24-én, pénteken 
délelőtt 10.00 óráig kell benyújtani, a bontásra 2017. március 
24-én, pénteken délelőtt 11.00 órakor, nyilvánosan kerül sor a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Kistermében. 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2017. márciusi ülésén bírálja 
el.

Felújított apartmanok a Wesselényi strandon

„A” típusú apartman

„B” típusú apartman
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei harmadik, 
márciusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (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, a 
2017. évben is szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire 
(ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, 
Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@
balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatójából kiderült, 

hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányságnak komoly kihívásokkal 
kellett szembenéznie februárban. Sajnálatos módon városunkban és 
a környező településeken is történtek tragédiák. Balatonalmádiban 
kettős halál, emberölés és öngyilkosság történt. Egy helyi lakos tü-
zet rakott a házában, s ház kigyulladt, személyi sérülés nem történt. 
Rendőrautó gyulladt ki a közelmúltban Balatonalmádiban, mely-
ben két rendőr sérült meg. Bátor és kiemelkedő teljesítményüket 
ismerte el a rendőrkapitány a Közös Önkormányzati Hivatalban 
dolgozó közterület felügyelőknek. A rendőrök ezen kívül vagyon 
elleni bűncselekmény miatt léptek fel Tatán, valamint tetten értek 
állatkínzókat is.

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletét 2.401.873 
e Ft-tal fogadta el tavaly februárban. Ezt követően, 2016-ban a költ-
ségvetési rendeletet három alkalommal módosították. A jelenlegi, 
és egyben utolsó, 2016. december 31-i hatállyal történő módosítás 
eredményeként a költségvetési főösszeg mindösszesen 22 689 e Ft-
tal emelkedett, így a 2016. évi költségvetési módosított előirányzata 
3.980.085 e Ft-ra emelkedett. A jelenlegi módosítást több tényező 
együttes hatása eredményezte: állami támogatások változása, egyéb 
támogatások változása, belső átcsoportosítások és a képviselő-testü-
leti döntések hatása.

A képviselő-testület jóváhagyta a 2017. évi költségvetést 3 milli-
árd 671 millió Ft főösszeggel, amelyen belül a költségvetési bevé-
telek összege 1 milliárd 846 millió Ft (előző évhez képest 8,9%-os 
emelkedést jelent), a költségvetési kiadások összege 2 milliárd 847 
millió Ft (előző évhez képest 19,8%-os növekedést jelent). A 2017. 
évi költségvetés 1 milliárd 707 millió Ft működési célú bevételt, 
valamint 1 milliárd 558 millió Ft működési célú kiadást tartalmaz. 
A működési célú többletbevételek összege részben a felhalmozási 
célú kiadások forrását biztosítja. A 2017. évi költségvetésben a fel-
halmozási célú bevételek összege 139 millió Ft, míg a felhalmozási 

célú kiadások összege 1 milliárd 289 millió Ft. 2017. évi költség-
vetés egyensúlyi helyzetének megteremtése érdekében 1 milliárd 26 
millió Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével (finan-
szírozási célú bevétel) terveztünk, míg előző évben 707 millió Ft 
költségvetési maradvány igénybevételével terveztünk.

Új önkormányzati szervezeti és működési szabályzatot fogadott 
el a képviselő-testület, mely azért vált szükségessé, hogy a rendelet 
új vagy módosított magasabb rendű jogszabályoknak megfeleljen, 
illetve, más önkormányzati rendeletekkel is harmonizáljon. 

A települési önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról való gon-
doskodás. Balatonalmádi Város Önkormányzata gesztorsága mel-
lett további 12 településsel látja el ezen feladatát a Balatonalmádi 
székhelyű központi ügyelet közös szervezésével. Szentkirályszabadja 
Község Önkormányzata a központi orvosi ügyeletből való kiválásá-
ról döntött, ezért a feladat ellátására új megállapodást kell kötni a 
településeknek. A képviselő-testület hozzájárulását adta a megálla-
podás aláírásához, melyhez elengedhetetlen a többi érintett telepü-
lés képviselő-testületi döntése is.

A képviselő-testület döntött a kulturális – civil és a sport pályá-
zatok kiírásáról. A tavalyi évhez hasonlóan a városi szintű kulturális 
rendezvényi támogatási keret 2.5 millió Ft, művészeti csoportok 
működésének támogatási kerete 500 ezer Ft.  A civil pályázati tá-
mogatás fedezetét 500 ezer forinttal megemelték, így idén a pályá-
zatható támogatás összege 2.000 ezer Ft. A helyi sportpályázatokra 
1.650 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírások és a benyújtás-
hoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.hu honlapon megte-
kinthetők, illetve letölthetők.

A képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, 
összesen 5.836 ezer Ft-ot. Ebben szerepel az amatőr, versenyrend-
szerben illetve versenynaptár szerint sportoló szakosztályok, és az 
önkormányzati tulajdonú sportlétesítményt működtető sportegye-
sület létesítmény fenntartási támogatása. Ezen felül az önkormány-
zat 2017. évi költségvetésében diáksport-egyesületek támogatására 
600 ezer Ft, pályázati úton 1.650 ezer Ft és egyéni elbírálás alapján 
történő támogatásra 1.850 ezer Ft, továbbá városi és sportcélokra és 
feladatokra 896 ezer Ft áll rendelkezésre.

Komorjainé Farkas Mária, városunkhoz egykori nyaralótulajdo-
nosként is kötődő festőművész, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtárban rendezett kiállítása alkalmából felajánlotta az önkor-
mányzatnak „Kilátás Almádira” című olaj festményét. A képviselő-
testület örömmel elfogadta az alkotást.

Az Európai Török Városok Baráti Közössége levelében kereste 
meg az önkormányzatot török-magyar testvérvárosi kapcsolat léte-
sítése céljából. A képviselő-testület úgy döntött, jelenleg nem tartja 
időszerűnek újabb testvérvárosi kapcsolat kiépítését.

Az önkormányzat 2017. október 1-től kötelezően csatlakozik egy, 
az önkormányzatok feladatellátását támogató, ún. ASP informati-
kai rendszerhez. A pályázat keretében egy integrált közigazgatási 
szakrendszert hoznának létre országosan. A központi rendszerhez 
való csatlakozáshoz pályázatot írtak ki, melynek nyertessége esetén 
maximálisan 9 millió forint állna önkormányzatunk rendelkezésére 
informatikai eszközökre, szabályozási keretek kialakítására, az elekt-
ronikus ügyintézés alapjainak megteremtésérére, a meglévő rend-
szerekből az adatoknak az integrálására, illetve a rendszerrel kapcso-
latos oktatásra, tesztelésre.

Döntött továbbá a képviselő-testület a Közbiztonsági Közalapít-
vány alapító okiratának módosításáról. Módosította a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét, és jóváhagyta az 
Észak- balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkor-
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Tájékoztató pályázati felhívásokról:
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sport tevékenységet végző CIVIL szervezetek, egyesületek és alapít-
ványok KULTURÁLIS programjainak és működésének támogatá-
sára.
Pályázhatnak:
Nem sporttevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek és alapít-
ványok, amelyek

 - Balatonalmádi székhellyel működő szervezetek, valamint or-
szágos, térségi ill. megyei székhelyű szervezet Balatonalmádi 
tagszervezete.

 - C) kategóriában a Civil Koncepcióban rögzített feltételeknek 
megfelelő szervezetek

 - Az A) és B) kategóriára Balatonalmádi bejelentett lakcímmel 
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művészeti együttesek, csoportok, egyéni alkotók működésük 
támogatása.
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alapján a szervezet alapszabálya szerinti tevékenységével ösz-
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A pályázat benyújtásának feltételei:  
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A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal címére kell eljuttatni (8220 Ba-
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írják rá: „Kulturális - Civil Pályázat 2017”.
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II. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Bérbe adó apartmanok a Wesselényi 
strandon!
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lyázat útján bérbe adja a Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. 
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újított, részben felújítás előtt álló – apartmanokat.

A főépület mindkét bástya részében 2 db „A” típusú, egyenként 
24 m2 és 2 db „B” típusú, egyenként 17 m2 alapterületű apartman 
található. A bérlet határozott időtartamra, 2017. május 15. napjától 
2017. szeptember 30. napjáig szól.

A pályázatokat legkésőbb 2017. március 24-én, pénteken 
délelőtt 10.00 óráig kell benyújtani, a bontásra 2017. március 
24-én, pénteken délelőtt 11.00 órakor, nyilvánosan kerül sor a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Kistermében. 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2017. márciusi ülésén bírálja 
el.

Felújított apartmanok a Wesselényi strandon

„A” típusú apartman

„B” típusú apartman
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2017. márciusÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Városháza híreiVárosháza hírei
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 Önkormányzati 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

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől 
átruházott hatáskörében eljárva – 26/2017. (II.14.) PGB 
határozatával a 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 60/a szám 
alatti ingatlanon lévő, 28,5 m2 alapterületű üzlethelyiség 
bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. május 01. nap-
jától 2022. április 30. napjáig szól. A 2017. évben fizetendő bérleti 
díj irányára nettó 29.000 Ft/hó + Áfa 27%.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. a 40. számú irodában) 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen 
ügyfélfogadási időben a 40. számú irodában, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. 

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő

Tájékoztató bölcsődei ellátással 
kapcsolatos igényfelmérésről

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédel-
mi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkö-
dési feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
34. §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat minden év 
március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, 
hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-ig jelezheti 
a települési önkormányzatnak a bölcsődei ellátás biztosítása iránti 
igényét.
Az önkormányzatnak a bölcsődei ellátás megszervezését legkésőbb 
2018. december 31-ig kell teljesítenie. 

Az érintett szülők ill. törvényes képviselők bölcsődei ellátás iránti 
előzetes szándékukat a www.balatonalmadi.hu honlapról letölthető 
Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg.

A nyilatkozatot egy eredeti példányban kitöltve, aláírva a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal portáján e célra elhelye-
zett dobozba, postán, vagy a területi védőnőkhöz lehet visszajuttat-
ni 2017. április 15-ig. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata 

FELHÍVÁS
TISZTELT BALATONALMÁDI KUTYATULAJDONOSOK, 
KUTYATARTÓK!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint 
illetékes önkormányzat egyebek mellett a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 3 évente, legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles ve-
zetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti 
és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tu-
lajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt 
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a Balatonalmádi Város 
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulaj-
donosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a len-
tiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt visszajuttatni szíveskedjen 

2017. május 31-ig. 
Az adatlap Balatonalmádi Város önkormányzata honlapjáról 

(www.balatonalmadi.hu) letölthető, vagy a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal portáján átvehető. Szükség esetén 
információt a 88/542-465 telefonszámon lehet kérni!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alap-
ján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
•	 postai úton: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. címre,
•	 személyesen a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

portáján elhelyezett gyűjtőládába,
•	 Telefaxon: a 88/542-493 számra,
•	 pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címre megküldve.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga 
után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 
Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott 
adatlapok valóságtartalmát a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat 
tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is 
kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot 
írásban bejelenteni.
Együttműködését köszönöm!

Dr. Hoffmann Gyöngyi, jegyző

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a március 15-i városi ünnepség a korábbiaktól eltérően 
délelőtt helyett délután 15 órakor kezdődik!
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Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Valentin-bál a gimnáziumban 
Gimnáziumunk ebben az évben is megrendezte hagyományos 

Valentin-bálját február 11-én. 

A Bálintok és a szerelmesek ünneplése mellett Dudásné Pirik Ma-
riann igazgatónő ünnepélyes köszöntőjében azt is kiemelte, hogy a 
bált az iskola polgárai példás együttműködéssel készítették elő. A 
diákönkormányzat képviselőié volt a fő szerep a szervezésben, az 
est programját a korábbi hagyományok és az újdonságok változatos 
elegyeként valósították meg. 

A legfiatalabb diákok 
nyitótáncával kezdődött 
az este, amit további 
zenés műsorszámok 
követtek a romantikusan 
feldíszített aulában. Majd 
kincsvadászat indult elfe- 
lezett dekorszívekre, és 
a szívkirakó során össze-
boronálódott alkalmi 
párok tesztelhették azt is, mennyire illenek össze. Akinek így nem 
akadt párja, még mindig licitálhatott néhány önkéntes párjelöltre 
egy másik játék során. 

Néhány lelkes osztály tematikus termeket rendezett be a szere-
lem jegyében: a házasságkötő teremtől a szerelempostán át a rapid 
randiig, vagy a szinglikertig mindent ki lehetett próbálni. A tanár-
teremben retro társasjátékokkal lehetett kiereszteni a gőzt, vagy csa-
patokban versengeni tanárismeretből – régi fényképek és egy mo-
dern kvízjáték segítségével –, mely során a szokásostól eltérően nem 
csak ajánlott, de kötelező volt a mobiltelefonokat elővenni.

A bálkirály és bálki-
rálynő kiválasztása szin-
tén rendhagyó módon 
facebook-szavazással tör-
tént. A pár ünnepélyes 
megkoronázására az au-
lában került sor a tom-
bolasorsolást követően, 
ahol értékes nyeremények 
mellett fődíjként egy 
nyelvtanfolyam is gazdára 
talált. Végül természete-
sen a tánc sem maradha-
tott el. 

Magocskák Alapítvány hírei
Február, maszkabál… Ovisok, családjaik, és babák családjaikkal 

vettek részt az első farsangi mulatságon, amit az almádi Baba-ma-
ma Klubbal összefogva rendezett a Magocskák Alapítvány február 
11-én. 

Finom falatok, profi fotós sarok, jelmezek kavalkádja, zsákba-
macska, kézműveskedés, arcfestés baba-játszótér és ajándék várta a 
gyerekeket, és a tánc sem maradt el az igazán vidám mulatságon. 

Reméljük, jövőre is sokan csatlakoznak, és hagyománnyá válik 
rendezvényünk! Köszönjük mindenkinek az értékes segítséget, a 
felajánlott tombolát, süteményt, a szervezésben való részvételt, és, 
hogy a rendezvényen közreműködésükkel felejthetetlen élményt 
nyújtottak a farsangolóknak. Név szerint is köszönjük: Nagy Krisz-
tina fotósnak, Bagi Péter ceremóniamesternek, Nemes Évának (Éva 
Műhelye), valamint a Pannónia KKK munkatársainak, a Baba-ma-
ma Klub csapatának és önkénteseinknek. 

A Magocskák Alapítvány Csapata

Figyelem: Ovi buli (felnőtt bál) április 21-én 19:00 órától!
Naptárba beírni, bébiszittert izzítani!☺

Matematikai sikerek
Első ízben vettünk részt a Bem József megyei matematikaverse-

nyen. Ebben a tanévben 14 település 28 iskolájából 756 tanuló tette 
próbára tudását. Nem teszt jellegű, hanem kidolgozós feladatsorral 
kellett megbirkózniuk a gyerekeknek. A körzeti fordulóból évfolya-
monként a legjobb 30 diák, köztük a 4.a. osztályos Gáspár Bence és 
Körmendi György Imre is bekerült a megyei döntőbe. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen Bence a 4. helyezésért vehette át elismerő 
oklevelét.

A Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny legjobbjai

Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai körében közkedveltek a 
Bolyai csapatversenyek. A verseny célja, hogy 4 fős csapatokban kö-

zösen, összedolgozva old-
janak meg problémákat. 
Átéljék az együttgondol-
kodás örömét, és a logi-
kus gondolkodás mellett 
készségeiket közvetlenül is 
bemutathassák diáktársaik 
előtt, miközben összemér-
hetik tudásukat.

A matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyak mel-
lett a tavalyi év óta természettudományból is többen elindultak a 
versenyen. Ebben a tanévben 15 csapat jelentkezett a Deák Ferenc 
Általános Iskolában megrendezett körzeti fordulóra. Közülük a 4.a. 
osztályos, „Természetbúvárok” csapata volt a legsikeresebb, mely-
nek tagjai: Nagy Domonkos ,Negro Emese, Szántód László Sándor 
és Tamás Kata. Ők nemrégiben meghívást kaptak a Székesfehér-
váron megrendezett ünnepélyes eredményhirdetésre. A PANNÓ-
NIA-ÉSZAK (Fejér, Győr- Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 
Veszprém megye) körzetben az előkelő második helyet szerezték 
meg. Gratulálunk nekik!

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
A közelmúltban ren-

dezték meg Veszprémben 
a Simonyi Zsigmond 
Általános Iskola szervezé-
sében, a Simonyi-hét ke-
retében Veszprém megye 
felső tagozatosai számára 
a helyesírási versenyt. 
Évfolyamonként két diák képviselte iskolánkat a megmérettetésen, 
ahol szép eredmények születtek:

3. hely: Vecsey-Körmendi Laura (8.a osztály)
4. hely: Osváth Kinga (6. osztály)
5.hely: Hitter Melinda (7.a osztály)
6. hely: Kádár Panna (6. osztály) és Marton Eszter (8.a osztály)

Gratulálunk Nekik!

„ Itt a farsang, áll a bál…”
A február a farsangi mulatságok időszaka, így a hónap utolsó hét-

végéjén iskolánkban is jelmezt és álarcot öltöttek a diákok.
A felső tagozatosok 

számára idén a fő cél az 
volt, hogy a tanulók aktív 
bevonásával készüljünk 
a rendezvényre, így a di-
ákönkormányzat alapos 
előkészítő munkájának 
köszönhetően minden a 
gyerekek kívánsága szerint 
történt.

A diákok a számukra kedves zenére táncolhattak, kívánságokat 
fogalmazhattak meg a zsákbamacskajátékban. Az általuk kitalált 
feladatokban mérhették össze tudásukat a tréfás vetélkedőn, ahol az 
is kiderült, ki a legjobb a lufitaposásban vagy a fánkevő versenyben. 

A műsor alaphangulatát egy szellemruhába öltözött csoport tánca 
adta, élén a szellemirtóval, azaz Ács Attila igazgató úrral. 

A 7.a és a 8.b osztály mulatságos, zenés-táncos előadással készült 
a rendezvényre, a többi osztály pedig ötletes jelmezben várta a zsűri 
értékelését. Látványos volt a csupa kék vagy éppen fekete-fehér ru-
hába öltözött gyerekek felvonulása; a dominókockák, a láncrafűzött 
rabok és a rockerek megjelenése a színpadon.

Az alsó tagozatosok far-
sangi bálján az alaphangu-
latot a tanító nénik cow-
boy-tánca adta meg, majd 
ezt követően a gyerekek 
felvonultak a színpadon, 
megmutathatták jelmezei-
ket a közönségnek, illetve 
a zsűrinek, aki a legötlete-
sebb jelmezeket külön ki-
emelte, értékelte. Nem maradhattak el a tréfás, szórakoztató játékok 
sem, amin a tanító nénik vezetésével minden kisiskolás részt vett.

Mindkét bálon a sok nevetés után remek zenére táncolhattak a 
diákok egészen a buli végéig, amikor a tombolahúzás következett 
értékes nyereményekkel.

Köszönjük tanárainknak a szervezést, a hangosítást és a konferá-
lást, szüleinknek pedig a felajánlásokat és a jelmezek elkészítésében 
nyújtott segítséget.

Az iskola diákönkormányzata

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 

TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2017. (A4 méretben)  1500.-

Balatonalmádi Anno II.   2900.-

Balatonalmádi Anno III.    3000.-

Káptalanfüred évtizedei    1900.-

Almádi füzetek I.; II.     300.-

Almádi füzetek III.; IV.       ingyenes kiadvány

Almádi újság Reprint kiadás   300.-

Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-
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Valentin-bál a gimnáziumban 
Gimnáziumunk ebben az évben is megrendezte hagyományos 

Valentin-bálját február 11-én. 

A Bálintok és a szerelmesek ünneplése mellett Dudásné Pirik Ma-
riann igazgatónő ünnepélyes köszöntőjében azt is kiemelte, hogy a 
bált az iskola polgárai példás együttműködéssel készítették elő. A 
diákönkormányzat képviselőié volt a fő szerep a szervezésben, az 
est programját a korábbi hagyományok és az újdonságok változatos 
elegyeként valósították meg. 

A legfiatalabb diákok 
nyitótáncával kezdődött 
az este, amit további 
zenés műsorszámok 
követtek a romantikusan 
feldíszített aulában. Majd 
kincsvadászat indult elfe- 
lezett dekorszívekre, és 
a szívkirakó során össze-
boronálódott alkalmi 
párok tesztelhették azt is, mennyire illenek össze. Akinek így nem 
akadt párja, még mindig licitálhatott néhány önkéntes párjelöltre 
egy másik játék során. 

Néhány lelkes osztály tematikus termeket rendezett be a szere-
lem jegyében: a házasságkötő teremtől a szerelempostán át a rapid 
randiig, vagy a szinglikertig mindent ki lehetett próbálni. A tanár-
teremben retro társasjátékokkal lehetett kiereszteni a gőzt, vagy csa-
patokban versengeni tanárismeretből – régi fényképek és egy mo-
dern kvízjáték segítségével –, mely során a szokásostól eltérően nem 
csak ajánlott, de kötelező volt a mobiltelefonokat elővenni.

A bálkirály és bálki-
rálynő kiválasztása szin-
tén rendhagyó módon 
facebook-szavazással tör-
tént. A pár ünnepélyes 
megkoronázására az au-
lában került sor a tom-
bolasorsolást követően, 
ahol értékes nyeremények 
mellett fődíjként egy 
nyelvtanfolyam is gazdára 
talált. Végül természete-
sen a tánc sem maradha-
tott el. 

Magocskák Alapítvány hírei
Február, maszkabál… Ovisok, családjaik, és babák családjaikkal 

vettek részt az első farsangi mulatságon, amit az almádi Baba-ma-
ma Klubbal összefogva rendezett a Magocskák Alapítvány február 
11-én. 

Finom falatok, profi fotós sarok, jelmezek kavalkádja, zsákba-
macska, kézműveskedés, arcfestés baba-játszótér és ajándék várta a 
gyerekeket, és a tánc sem maradt el az igazán vidám mulatságon. 

Reméljük, jövőre is sokan csatlakoznak, és hagyománnyá válik 
rendezvényünk! Köszönjük mindenkinek az értékes segítséget, a 
felajánlott tombolát, süteményt, a szervezésben való részvételt, és, 
hogy a rendezvényen közreműködésükkel felejthetetlen élményt 
nyújtottak a farsangolóknak. Név szerint is köszönjük: Nagy Krisz-
tina fotósnak, Bagi Péter ceremóniamesternek, Nemes Évának (Éva 
Műhelye), valamint a Pannónia KKK munkatársainak, a Baba-ma-
ma Klub csapatának és önkénteseinknek. 

A Magocskák Alapítvány Csapata

Figyelem: Ovi buli (felnőtt bál) április 21-én 19:00 órától!
Naptárba beírni, bébiszittert izzítani!☺

Matematikai sikerek
Első ízben vettünk részt a Bem József megyei matematikaverse-

nyen. Ebben a tanévben 14 település 28 iskolájából 756 tanuló tette 
próbára tudását. Nem teszt jellegű, hanem kidolgozós feladatsorral 
kellett megbirkózniuk a gyerekeknek. A körzeti fordulóból évfolya-
monként a legjobb 30 diák, köztük a 4.a. osztályos Gáspár Bence és 
Körmendi György Imre is bekerült a megyei döntőbe. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen Bence a 4. helyezésért vehette át elismerő 
oklevelét.

A Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny legjobbjai

Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai körében közkedveltek a 
Bolyai csapatversenyek. A verseny célja, hogy 4 fős csapatokban kö-

zösen, összedolgozva old-
janak meg problémákat. 
Átéljék az együttgondol-
kodás örömét, és a logi-
kus gondolkodás mellett 
készségeiket közvetlenül is 
bemutathassák diáktársaik 
előtt, miközben összemér-
hetik tudásukat.

A matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyak mel-
lett a tavalyi év óta természettudományból is többen elindultak a 
versenyen. Ebben a tanévben 15 csapat jelentkezett a Deák Ferenc 
Általános Iskolában megrendezett körzeti fordulóra. Közülük a 4.a. 
osztályos, „Természetbúvárok” csapata volt a legsikeresebb, mely-
nek tagjai: Nagy Domonkos ,Negro Emese, Szántód László Sándor 
és Tamás Kata. Ők nemrégiben meghívást kaptak a Székesfehér-
váron megrendezett ünnepélyes eredményhirdetésre. A PANNÓ-
NIA-ÉSZAK (Fejér, Győr- Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 
Veszprém megye) körzetben az előkelő második helyet szerezték 
meg. Gratulálunk nekik!

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
A közelmúltban ren-

dezték meg Veszprémben 
a Simonyi Zsigmond 
Általános Iskola szervezé-
sében, a Simonyi-hét ke-
retében Veszprém megye 
felső tagozatosai számára 
a helyesírási versenyt. 
Évfolyamonként két diák képviselte iskolánkat a megmérettetésen, 
ahol szép eredmények születtek:

3. hely: Vecsey-Körmendi Laura (8.a osztály)
4. hely: Osváth Kinga (6. osztály)
5.hely: Hitter Melinda (7.a osztály)
6. hely: Kádár Panna (6. osztály) és Marton Eszter (8.a osztály)

Gratulálunk Nekik!

„ Itt a farsang, áll a bál…”
A február a farsangi mulatságok időszaka, így a hónap utolsó hét-

végéjén iskolánkban is jelmezt és álarcot öltöttek a diákok.
A felső tagozatosok 

számára idén a fő cél az 
volt, hogy a tanulók aktív 
bevonásával készüljünk 
a rendezvényre, így a di-
ákönkormányzat alapos 
előkészítő munkájának 
köszönhetően minden a 
gyerekek kívánsága szerint 
történt.

A diákok a számukra kedves zenére táncolhattak, kívánságokat 
fogalmazhattak meg a zsákbamacskajátékban. Az általuk kitalált 
feladatokban mérhették össze tudásukat a tréfás vetélkedőn, ahol az 
is kiderült, ki a legjobb a lufitaposásban vagy a fánkevő versenyben. 

A műsor alaphangulatát egy szellemruhába öltözött csoport tánca 
adta, élén a szellemirtóval, azaz Ács Attila igazgató úrral. 

A 7.a és a 8.b osztály mulatságos, zenés-táncos előadással készült 
a rendezvényre, a többi osztály pedig ötletes jelmezben várta a zsűri 
értékelését. Látványos volt a csupa kék vagy éppen fekete-fehér ru-
hába öltözött gyerekek felvonulása; a dominókockák, a láncrafűzött 
rabok és a rockerek megjelenése a színpadon.

Az alsó tagozatosok far-
sangi bálján az alaphangu-
latot a tanító nénik cow-
boy-tánca adta meg, majd 
ezt követően a gyerekek 
felvonultak a színpadon, 
megmutathatták jelmezei-
ket a közönségnek, illetve 
a zsűrinek, aki a legötlete-
sebb jelmezeket külön ki-
emelte, értékelte. Nem maradhattak el a tréfás, szórakoztató játékok 
sem, amin a tanító nénik vezetésével minden kisiskolás részt vett.

Mindkét bálon a sok nevetés után remek zenére táncolhattak a 
diákok egészen a buli végéig, amikor a tombolahúzás következett 
értékes nyereményekkel.

Köszönjük tanárainknak a szervezést, a hangosítást és a konferá-
lást, szüleinknek pedig a felajánlásokat és a jelmezek elkészítésében 
nyújtott segítséget.

Az iskola diákönkormányzata

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 

TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2017. (A4 méretben)  1500.-

Balatonalmádi Anno II.   2900.-

Balatonalmádi Anno III.    3000.-

Káptalanfüred évtizedei    1900.-

Almádi füzetek I.; II.     300.-

Almádi füzetek III.; IV.       ingyenes kiadvány

Almádi újság Reprint kiadás   300.-

Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-



I.Vörösberényi Kosaras Kupa
2017. február 21-én első 

alkalommal került meg-
rendezésre a balatonalmá-
di Vörösberényi Általános 
Iskolában az a KOSARAS 
GÁLA, melyet a rendezők 
hagyományteremtő céllal 
szerveztek. A rendezvényen 
három általános iskola (balatonalmádi Vörösberényi Általános Isko-
la, balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola, veszprémi Cholnoky 
Jenő általános Iskola) 3.4.osztályos csapatai kosárlabdáztak az olim-
pia szellemében, mely szerint a részvétel a fontos, nem a győzelem. 
Ennek megfelelően nem volt eredményhirdetés, csak örömteli já-
ték, fergeteges szurkolás és izgalmas díjátadás. A csapatok legjobb 
játékosai egy-egy kosárlabdával, a csapatok pedig emlékkupával 
térhettek haza.
A program főszervezője Purgel Henriett, a Vörösberényi Diáksport 
Egyesület elnöke.
Fővédnök: Dr Kutics Károly, Balatonalmádi Város Képviselőtestü-
letének tagja, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Támogatók: Balatonalmádi Város Önkormányzata, Vörösberényi 
Általános Iskola Szülői Munkaközössége, Vörösberényi Diáksport 
Egyesület.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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Szabó Magda 100. születésnapjára 
emlékezünk

Írói génjeit szüleitől örökölte, édesanyjának és édesapjának is re-
mek novellái, költeményei születtek, ebben az atmoszférában nem 
csoda, hogy közös gyermekük végül Kossuth-díjas, József Attila dí-
jas íróvá, költővé és műfordítóvá vált. Édesapjától tanulta a római-
görög kultúra szeretetét, az anyjától a mesevilágot, neki köszönte 
meg, hogy olyan gyönyörű mesekönyveket tudott írni. 

Pályája alatt számtalan önéletrajzi vagy önéletrajzi ihletésű regé-
nye született, melyekben őszintén mesél érzelmeiről, családi viszo-
nyairól. 
A teljesség igénye nélkül említhetnénk 1970-ben megjelent Ókút 
című önéletrajzát, melyben legboldogabb 10 évéről vall az olvasó-
nak. A gyermek szemszögéből élhetjük át az 1920-as évek Debre-
cenjének mindennapjait. 
Vagy éppen a Régimódi történetet (1977), mely tulajdonképpen 
szülei életének dokumentumregénye.
Megmaradt Szobotkának (1983) címmel jelenik meg férje élettör-
ténete, mely egyben az 1947. és 1982. közötti időszakra jellemző 
korrajz is. A könyvet férje halála után, helyette írja meg, illetve fejezi 
be.
Az ajtó (1987) című regény is önéletrajzi írásai közé tartozik; egy 
szokatlan barátság történetét örökít meg.

Gyermekkönyveket, ifjúsági regényeket is írt, többek között 
a Bárány Boldizsár című verses mesét (1958) vagy a Mondják meg 
Zsófikának című regényt (1958). 
Két meseregénye jelent meg:1959-ben a Sziget-kék, 1965-ben pe-
dig a Tündér Lala.
Generációk nőttek fel (lány)regényein: az Abigélen vagy az Álarcos-
bálon, melyek újraolvasva újabb és újabb élményekkel gazdagítanak 
bennünket.

 „Amit átéltem, tartósította az emlékezet, mint vegyszerek a mú-
miát, egyébként segítettem is a konzerválásban, mert mindent, ami 
történt, szétszabtam, és szeletkéit beleépítettem regényekbe, szín-
darabokba. Olykor aggaszt is, hogy ami velem és köröttem valaha 
megesett, és amit én annak a nyersanyagából alkottam, aligha kü-
löníthető el. Ha meghalok, magammal viszem minden titkomat, s 
nem lesz irodalomtörténész, aki meg tudja fejteni, mikor ki voltam, 
melyik figurám, vagy mi volt valóban igaz ebben vagy abban az 
ábrázolásban. A tükör, amelyet a világ felé fordítottam, halálommal 
széttörik, cserepei nyilván összeilleszthetők és beszoríthatók lesznek 
valami keretbe, és mégsem azt mutatják majd, ami voltam, vagy 
amit teremtettem.”
(forrás: Kónya Judit: Szabó Magda: ez mind én voltam. Jaffa, 2008)
Kónya Judit közel negyven éven át kísérte figyelemmel Szabó Mag-
da pályáját, és próbálta megfejteni az írónő élete és felejthetetlen 
művei közti összefüggéseket. A regényekből, visszaemlékezésekből 

Pannónia Könyvtár ajánlója

Farsang a felső tagozaton
2017. február 17-én rendeztük a felsős farsangi mulatságot.

Fő témánk szerint a tánc jegyében jelmezes osztálybemutatókra ke-
rült sor, illetve páros táncokból táncversenyt rendeztünk.

Ismételten a szülők által beküldött finomságoktól roskadoztak a bü-
féasztalok, és a bőséges felajánlásoknak köszönhetően sok tanulónk 
örülhetett a tombolanyereményeknek.
Köszönetet mondunk minden felnőttnek és diáknak, aki az ese-
mény jó hangulatához hozzá járult, reméljük, sikerült elűzni a telet!

A Vörösberényi Általános Iskola diákönkormányzata

Fekete István vetélkedő

A szentkirályszabadjai általános iskola hagyományos körzeti ver-
senyén február 2-án 8 csapat részvételével vetélkedtünk a Fekete 
István életéről és munkásságáról rendezett versenyen, ahol  1. he-
lyezést ért el iskolánk  4.a osztályból szervezett  csapata. Felkészítő 
pedagógus: Rehák Gézáné, Zsuzsa néni
Tagjai: Mesics Borbála,  Kovács Bertalan, Pásztor Emília, Bressel 
Ábel.
Gratulálunk nekik!

Tisztelt Szülők!

Közeledik a jövedelemadó bevallás időszaka (február–május). 
Jövedelemadójuk 1% -ának iskolai alapítványunk részére történő 
felajánlásra kérjük Önöket.
Célunk, hogy a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány 
támogassa az intézményünkben tanuló diákokat. Nevezetesen: 
szabadidős és sporttevékenységet; kirándulásokat, 
táborozásokat; eredményesen teljesítő tanulók jutalmazását; 
átvállalja a tanulmányi versenyek nevezési díját; támogatja az 
oktatás tárgyi feltételrendszerét (pl. informatika, nyelvoktatás); 
többlettámogatást nyújt a szociálisan rászoruló tanulóknak.

Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és a 
„VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT” jelölik 
meg kedvezményezettként, melynek adószáma: 18935598-1-19
Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 
1 % -át. Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné 
támogatni iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti: 
11748083-20023302

      Balogh Csaba Zanathy László
 kuratóriumi elnök sk         igazgató sk

A „Szép Magyar Beszéd” 
verseny területi fordulóján 
Veszprémben Deres Péter 6.b 
osztályos tanuló 2. helyezett 
lett. 

Gratulálunk! 
Felkészítője: Bodó Krisztina

és interjúkból idézve segíti az életművet megismerni, ezzel együtt a 
művek mögöttes tartalmát is feltérképezni. A monográfia megtalál-
ható könyvtárunkban is.

Válogasson mindenki kedve szerint a Pannónia Könyvtár polca-
iról a több tucatnyi kötet közül, akár hangoskönyv formájában is!

Kalandos küldetés – légy te a főhős!
Ki ne vágyott volna rá, hogy 

bárcsak ő lenne a könyvek/filmek 
főszereplője? Mennyire másként 
alakulna akkor a történet! A 80-as, 
90-es évek szülöttei talán emlékez-
nek a Kaland, Játék, Kockázat című 
lapozgatós játékkönyvekre, melye-
ket nem lineárisan kellett olvasni, 
hanem előre-hátra lapozgatva, az 
olvasó saját döntése szerint (pl. egy labirintusban merre fordulsz: 
keletnek vagy nyugatnak?), így válva igazán izgalmassá és letehe-
tetlenné a történet. Szerencsére a Napraforgó kiadó új sorozata, a 
Kalandos Küldetés újra elhozza a gyerekek számára ezt az élményt.

Ebben a sorozatban azonban nem egy fantasy regényt lehet vé-
gigvinni, hanem a logikai és általános ismereteket kell segítségül 
hívni a könyv „kiolvasásához”. Minden könyv egy adott tematikára 
épül fel: hol az ókori Egyiptomban kell megakadályozni a fáraó sír-
jának kirablását, hol az Amazonas esőerdejében kell megtalálni az 
elveszett nagybácsit, vagy épp a fizikatudás segítségével megnyerni 
a feltalálók versenyét. 

A feladatok hol egyszerűbbek, hol nehezebbek, de persze „kiesni” 
nem lehet, mivel mindig visszatérít az eredeti kérdéshez.  Ugyan a 
témák többsége felsős tananyagi ismeretet igényelnek, a fiatalabbak 
is lehet velük sikerélményük, mert a helyes válaszok könnyen kikö-
vetkeztethetők és a rossz válaszokból is rengeteg érdekességet lehet 
megtudni.

Cimbora – könyvtár – világháló

A februári Cimbora klub foglalkozásán - mint ahogy az utób-
bi időben lenni szokott -, megtelt a gyerekkönyvtár. A foglakozás 
témája most az Internet melyes használata volt. A gyerekek cso-
portokra osztva járták végig az állomásokat, ahol különböző fel-
adatok vártak rájuk, segítve ismereteik bővítését. A fő cél az volt, 
hogy szórakoztatva és játszva hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mi 
mindenre lehet használni a világhálót. A digitális korban felnövő 
kisiskolások többsége nagyon gyakran használ okos eszközöket, de 
általában csak játékra és szórakozásra. Viszont az információszerzés 
és tájékozódás már gondot okoz nekik.  

Fontos volt, hogy a gyerekekkel elbeszélgessünk arról is, mire kell 
odafigyelniük netezés közben. Sokan nincsenek tudatában, hogy 
amit egyszer feltöltenek az internetre, azt utána bárki megtalálhatja 
- és már nem lehet visszavonni. Felhívtuk a figyelmüket, hogy vi-
gyázzanak a személyes adataikra, s az interneten kötött barátságokat 
fenntartásokkal kezeljék.



I.Vörösberényi Kosaras Kupa
2017. február 21-én első 

alkalommal került meg-
rendezésre a balatonalmá-
di Vörösberényi Általános 
Iskolában az a KOSARAS 
GÁLA, melyet a rendezők 
hagyományteremtő céllal 
szerveztek. A rendezvényen 
három általános iskola (balatonalmádi Vörösberényi Általános Isko-
la, balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola, veszprémi Cholnoky 
Jenő általános Iskola) 3.4.osztályos csapatai kosárlabdáztak az olim-
pia szellemében, mely szerint a részvétel a fontos, nem a győzelem. 
Ennek megfelelően nem volt eredményhirdetés, csak örömteli já-
ték, fergeteges szurkolás és izgalmas díjátadás. A csapatok legjobb 
játékosai egy-egy kosárlabdával, a csapatok pedig emlékkupával 
térhettek haza.
A program főszervezője Purgel Henriett, a Vörösberényi Diáksport 
Egyesület elnöke.
Fővédnök: Dr Kutics Károly, Balatonalmádi Város Képviselőtestü-
letének tagja, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Támogatók: Balatonalmádi Város Önkormányzata, Vörösberényi 
Általános Iskola Szülői Munkaközössége, Vörösberényi Diáksport 
Egyesület.
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Szabó Magda 100. születésnapjára 
emlékezünk

Írói génjeit szüleitől örökölte, édesanyjának és édesapjának is re-
mek novellái, költeményei születtek, ebben az atmoszférában nem 
csoda, hogy közös gyermekük végül Kossuth-díjas, József Attila dí-
jas íróvá, költővé és műfordítóvá vált. Édesapjától tanulta a római-
görög kultúra szeretetét, az anyjától a mesevilágot, neki köszönte 
meg, hogy olyan gyönyörű mesekönyveket tudott írni. 

Pályája alatt számtalan önéletrajzi vagy önéletrajzi ihletésű regé-
nye született, melyekben őszintén mesél érzelmeiről, családi viszo-
nyairól. 
A teljesség igénye nélkül említhetnénk 1970-ben megjelent Ókút 
című önéletrajzát, melyben legboldogabb 10 évéről vall az olvasó-
nak. A gyermek szemszögéből élhetjük át az 1920-as évek Debre-
cenjének mindennapjait. 
Vagy éppen a Régimódi történetet (1977), mely tulajdonképpen 
szülei életének dokumentumregénye.
Megmaradt Szobotkának (1983) címmel jelenik meg férje élettör-
ténete, mely egyben az 1947. és 1982. közötti időszakra jellemző 
korrajz is. A könyvet férje halála után, helyette írja meg, illetve fejezi 
be.
Az ajtó (1987) című regény is önéletrajzi írásai közé tartozik; egy 
szokatlan barátság történetét örökít meg.

Gyermekkönyveket, ifjúsági regényeket is írt, többek között 
a Bárány Boldizsár című verses mesét (1958) vagy a Mondják meg 
Zsófikának című regényt (1958). 
Két meseregénye jelent meg:1959-ben a Sziget-kék, 1965-ben pe-
dig a Tündér Lala.
Generációk nőttek fel (lány)regényein: az Abigélen vagy az Álarcos-
bálon, melyek újraolvasva újabb és újabb élményekkel gazdagítanak 
bennünket.

 „Amit átéltem, tartósította az emlékezet, mint vegyszerek a mú-
miát, egyébként segítettem is a konzerválásban, mert mindent, ami 
történt, szétszabtam, és szeletkéit beleépítettem regényekbe, szín-
darabokba. Olykor aggaszt is, hogy ami velem és köröttem valaha 
megesett, és amit én annak a nyersanyagából alkottam, aligha kü-
löníthető el. Ha meghalok, magammal viszem minden titkomat, s 
nem lesz irodalomtörténész, aki meg tudja fejteni, mikor ki voltam, 
melyik figurám, vagy mi volt valóban igaz ebben vagy abban az 
ábrázolásban. A tükör, amelyet a világ felé fordítottam, halálommal 
széttörik, cserepei nyilván összeilleszthetők és beszoríthatók lesznek 
valami keretbe, és mégsem azt mutatják majd, ami voltam, vagy 
amit teremtettem.”
(forrás: Kónya Judit: Szabó Magda: ez mind én voltam. Jaffa, 2008)
Kónya Judit közel negyven éven át kísérte figyelemmel Szabó Mag-
da pályáját, és próbálta megfejteni az írónő élete és felejthetetlen 
művei közti összefüggéseket. A regényekből, visszaemlékezésekből 

Pannónia Könyvtár ajánlója

Farsang a felső tagozaton
2017. február 17-én rendeztük a felsős farsangi mulatságot.

Fő témánk szerint a tánc jegyében jelmezes osztálybemutatókra ke-
rült sor, illetve páros táncokból táncversenyt rendeztünk.

Ismételten a szülők által beküldött finomságoktól roskadoztak a bü-
féasztalok, és a bőséges felajánlásoknak köszönhetően sok tanulónk 
örülhetett a tombolanyereményeknek.
Köszönetet mondunk minden felnőttnek és diáknak, aki az ese-
mény jó hangulatához hozzá járult, reméljük, sikerült elűzni a telet!

A Vörösberényi Általános Iskola diákönkormányzata

Fekete István vetélkedő

A szentkirályszabadjai általános iskola hagyományos körzeti ver-
senyén február 2-án 8 csapat részvételével vetélkedtünk a Fekete 
István életéről és munkásságáról rendezett versenyen, ahol  1. he-
lyezést ért el iskolánk  4.a osztályból szervezett  csapata. Felkészítő 
pedagógus: Rehák Gézáné, Zsuzsa néni
Tagjai: Mesics Borbála,  Kovács Bertalan, Pásztor Emília, Bressel 
Ábel.
Gratulálunk nekik!

Tisztelt Szülők!

Közeledik a jövedelemadó bevallás időszaka (február–május). 
Jövedelemadójuk 1% -ának iskolai alapítványunk részére történő 
felajánlásra kérjük Önöket.
Célunk, hogy a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány 
támogassa az intézményünkben tanuló diákokat. Nevezetesen: 
szabadidős és sporttevékenységet; kirándulásokat, 
táborozásokat; eredményesen teljesítő tanulók jutalmazását; 
átvállalja a tanulmányi versenyek nevezési díját; támogatja az 
oktatás tárgyi feltételrendszerét (pl. informatika, nyelvoktatás); 
többlettámogatást nyújt a szociálisan rászoruló tanulóknak.

Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és a 
„VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT” jelölik 
meg kedvezményezettként, melynek adószáma: 18935598-1-19
Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 
1 % -át. Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné 
támogatni iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti: 
11748083-20023302

      Balogh Csaba Zanathy László
 kuratóriumi elnök sk         igazgató sk

A „Szép Magyar Beszéd” 
verseny területi fordulóján 
Veszprémben Deres Péter 6.b 
osztályos tanuló 2. helyezett 
lett. 

Gratulálunk! 
Felkészítője: Bodó Krisztina

és interjúkból idézve segíti az életművet megismerni, ezzel együtt a 
művek mögöttes tartalmát is feltérképezni. A monográfia megtalál-
ható könyvtárunkban is.

Válogasson mindenki kedve szerint a Pannónia Könyvtár polca-
iról a több tucatnyi kötet közül, akár hangoskönyv formájában is!

Kalandos küldetés – légy te a főhős!
Ki ne vágyott volna rá, hogy 

bárcsak ő lenne a könyvek/filmek 
főszereplője? Mennyire másként 
alakulna akkor a történet! A 80-as, 
90-es évek szülöttei talán emlékez-
nek a Kaland, Játék, Kockázat című 
lapozgatós játékkönyvekre, melye-
ket nem lineárisan kellett olvasni, 
hanem előre-hátra lapozgatva, az 
olvasó saját döntése szerint (pl. egy labirintusban merre fordulsz: 
keletnek vagy nyugatnak?), így válva igazán izgalmassá és letehe-
tetlenné a történet. Szerencsére a Napraforgó kiadó új sorozata, a 
Kalandos Küldetés újra elhozza a gyerekek számára ezt az élményt.

Ebben a sorozatban azonban nem egy fantasy regényt lehet vé-
gigvinni, hanem a logikai és általános ismereteket kell segítségül 
hívni a könyv „kiolvasásához”. Minden könyv egy adott tematikára 
épül fel: hol az ókori Egyiptomban kell megakadályozni a fáraó sír-
jának kirablását, hol az Amazonas esőerdejében kell megtalálni az 
elveszett nagybácsit, vagy épp a fizikatudás segítségével megnyerni 
a feltalálók versenyét. 

A feladatok hol egyszerűbbek, hol nehezebbek, de persze „kiesni” 
nem lehet, mivel mindig visszatérít az eredeti kérdéshez.  Ugyan a 
témák többsége felsős tananyagi ismeretet igényelnek, a fiatalabbak 
is lehet velük sikerélményük, mert a helyes válaszok könnyen kikö-
vetkeztethetők és a rossz válaszokból is rengeteg érdekességet lehet 
megtudni.

Cimbora – könyvtár – világháló

A februári Cimbora klub foglalkozásán - mint ahogy az utób-
bi időben lenni szokott -, megtelt a gyerekkönyvtár. A foglakozás 
témája most az Internet melyes használata volt. A gyerekek cso-
portokra osztva járták végig az állomásokat, ahol különböző fel-
adatok vártak rájuk, segítve ismereteik bővítését. A fő cél az volt, 
hogy szórakoztatva és játszva hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mi 
mindenre lehet használni a világhálót. A digitális korban felnövő 
kisiskolások többsége nagyon gyakran használ okos eszközöket, de 
általában csak játékra és szórakozásra. Viszont az információszerzés 
és tájékozódás már gondot okoz nekik.  

Fontos volt, hogy a gyerekekkel elbeszélgessünk arról is, mire kell 
odafigyelniük netezés közben. Sokan nincsenek tudatában, hogy 
amit egyszer feltöltenek az internetre, azt utána bárki megtalálhatja 
- és már nem lehet visszavonni. Felhívtuk a figyelmüket, hogy vi-
gyázzanak a személyes adataikra, s az interneten kötött barátságokat 
fenntartásokkal kezeljék.



Mikor-hová-miért? Mikor-hová-miért?
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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

Április 8. szombat 9.00 Házi borverseny. Vendégeink Felvidéki 
testvértelepülésünk Nyitragerencsér borászai – 16 órától Társadalmi 
borbírálat tagjaink és az érdeklődők részvételével

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

Március 8. szerda Nőnapi előzetes – köszöntő. Az agyműködés és a 
keringés Előadó: Dr. Dávid Gyula kórházigazgató főorvos, képviselő
Március 10. péntek 15-16-ig Jelentkezés, befizetés a kirándulásokra
Március 22. szerda TÚRA és Ügyelet: befizetés vacsorára
Március 29. szerda Nőnap a klubban – ünnepi műsor – vacsora 
– meglepetés! Új tagok felvétele, bemutatkozásuk – ajánlásuk 
Zenés szüli napi rendezvény – zenél Tóth István. 
Április 12. szerda Minden, ami jó és szép, ami szívet - lelket 
gyönyörködtet Előadók: Sáray Anna a PKK Könyvtár igazgatója 
Fábián László grafikus művész, ny.isk.igazgató
Április 19. szerda Ügyelet: vacsora befizetések

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 – PÖTTYÖS SZALON – Részletek a 2. oldalon! 

Szombat – Szabad a játék! 

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

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!

Március 25. szombat 15. óra - Értékeink: Csalló pálinka. A magyar 
pálinkakultúráról. Előadó: Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, több 
pálinka könyv szerzője

Március 25. szombat – Veszíts el egy könyvet! A városban számos helyen 
veszítünk el könyvet, ha bárki talál ilyet, az övé. Ha nincs rá szüksége, 
hagyja el újfent, hadd találjon rá másvalaki! 

Április 10. hétfő 16 óra - Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film 
és könyv? Beszéljük meg!
Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek - egy boldogságkereső fiatal nő 
útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül. Várunk minden érdeklődőt 
a könyvtárba!

Április 11. kedd - Magyar Költészet Napja: Könyvtár Galéria - Magyar 
költők a Balatonról - válogatás a Balatoni almanachból.

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

Március 14. kedd 18 óra –  Fáklyás felvonulás az ünnep előestéjén 
(Gyülekezés a Pannónia előtt) Megemlékező műsor és koszorúzás  a 
Kossuth szobornál a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium diákjainak 
előadásában 

ÚJ IDŐPONT! Március 15. szerda 15 óra – Városi emlékünnepség 
és koszorúzás a forradalom és szabadságharc emlékére a Szent Erzsébet 
ligetben, a Petőfi szobornál

Március 22. szerda Balaton és ÉN című rajzpályázat kiállítás megnyitója 
és díjátadó ünnepség a Víz világnapján.

Április 4. kedd 17 óra Bemutatkozunk. Jótékonysági gála – Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Kulturális bemutatója.
Április 7. péntek 18 óra kiállítás megnyitó: Holányi Julianna 70.

Április 11. kedd – József Attila születésnapján a magyar költészet napja: 
A Györgyi Dénes Általános Iskola versmondó versenye

MAGOCSKÁK ÓVODA Információ: 88/542-542 

OVI BULI (felnőtt bál az ovisok szüleinek, felnőtté cseperedett hajdani 
almádi ovisoknak, és egykori ovisok szüleinek) a Magocskák Alapítvány 
szervezésében. Időpont és helyszín: április 21. péntek 19:00 órától a 
Pannónia KKK-ban.

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Információ:88/438-224  (Szenthe László) 

Február 24. (péntek) 17:00 A gombák csodálatos világa IV. 
Április 15. (szombat) Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László 
emléktábláját, majd a környéken gombásztúrát tartunk. Indulás: a PKKK 
elől 8:00 órakor.  Túravezető az év összes kirándulásán: Szenthe László
Április 22. (szombat) TeSzedd! Takarítás a lakóhelyünkön és környékén 
Tervezett helyszín: Káptalanfüreden a táborok fölötti erdő Gyülekezés: a 
PKKK elől 8:00 órakor 

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

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 
Március 17-én 10 órától: Bemutatkozik az Almádi Magocskák Óvoda 
- Bajcsy úti óvoda.

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

Március 18. szombat Alsóörs – Balatonalmádi. Kertbarátok éves 
borversenye Helyszín: Alsóörs, Eötvös Művelődési ház (Endrődi Sándor 
utca 49 
Március 21. kedd Vegyszeres és környezetkímélő védelem a 
gyümölcsösben és a szőlőkbe Előadó: Dr.Nagy Krisztina kertészmérnök
Április 4. kedd Borbély pincészet Badacsony. Hogy lett és merre 
tart napjaink népszerű borászata Előadó: Borbély Tamás a Magyar 
Borakadémia tagja

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
Március 18. szombat 16.30 óra Utolsó honfoglalás (2. rész) –  Salamin 
András előadása Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

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

Március 11. szombat Virágok és fák nyomában – Kirándulás a környéken
Április 8. szombat Verses Almádi séta a költészet jegyében
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: 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 

Március 20. hétfő 18.00 Vörösberény története I. – Előadó: Kovács 
István helytörténész
Március 25. szombat 9.00 Megyei borverseny Helyszín: Vörösberényi 
Kultúrház 
Április 3. hétfő 18.00  A kenyérben a lelkünk is benne van – A Szabó 
Pékség története. Előadó: Nagy Árpádné Szabó Éva (dokumentumfilm 
vetítésével)

Bauxitkutató Természetjáró SE • Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 
Balatonalmádi, Móra F. u. 5 • 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.

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

Gyalogos teljesítménytúra kiírás
BAKONY 50, 35, 25, 10

Mind a négy túra az Észak-Dunántúli kupa része.
2017. március 25. szombat

BAKONY 50 km 
Minősítési pontérték: MTSZ 93, MSTSZ. B kat. 59/11, TTT 63,5
Indítás: Veszprém vasútállomás, 6 - 8 óráig.  
Útvonal: Veszprém vá. - Séd-völgy - Csatár-h. - Márkói híd - Herend vá. - Nagy-
Nyerges - Öreghálás - Pápavár-alja - Németbánya, Jáger-rét – Városlőd, sportpálya 
Emelkedő: 900 m.  Menetidő: max. 12 óra. 
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 1.000 Ft/fő

BAKONY 35 km 
Minősítési pontérték: MTSZ 62,5, MSTSZ. C kat. 40/9, TTT 42,5
Indítás: Herend vasútállomás, 7 -9 óráig
Útvonal: Herend vá. - Nagy-Nyerges- Öreghálás – Pápavár-alja – Németbánya, 
Jáger-rét- Torna-patak – Városlőd, sportpálya
Emelkedő: 660 m.  Menetidő: max. 9 óra. 
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 800 Ft/fő

BAKONY 25 km 
Minősítési pontérték: MTSZ 45,5, MSTSZ. D kat. 29/6,5, TTT 31
Indítás: Herend vasútállomás, 7 - 10 óráig.  
Útvonal: Herend vá. - Nagy-Nyerges- Öreghálás - Csehbánya - Torna-patak - 
Városlőd.
Emelkedő: 500 m. Menetidő: max. 6 óra.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 700 Ft/fő. 

BAKONY 10 km-es körtúra (Európa Kultúra útvonala tanösvény)
Indítás: Városlőd, Sportpálya, 09 - 11 óráig. 
Beérkezés: 14 óráig. Emelkedő: 180 m.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 400 Ft/fő. 
Minősítési pontérték: MTSZ 18,6, MSTSZ. E kat. 11/4, TTT 12,7

Engedmény mértéke: érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya és diákigazolvány 
felmutatása esetén 100 Ft/fő. Érvényes Magyar Turista kártyát felmutatóknak 
BAKONY 50/35/25 táv esetén a rendezési költségből 200 Ft/fő, Bakony 10 táv esetén 
100 Ft/fő engedményt biztosítunk. 
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére indul. 
A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem 
igényelhető.
Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak.
Egyéb: Csomagszállítás a rajtból a célba 300 Ft/csomag. A Bakony 50 és 35 
részvevőinek zseblámpa erősen ajánlott. 19:00-kor autóbusz különjáratot 
indítunk a célból Veszprém vá.-ra. A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, 
fontosabb információkat megtalálja egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

Dankó Friderika, elnök 

BOLHAPIAC Március 26-án délelőtt a piactéren.
Saját tulajdonú, használt cikkek vására.

Kérjük, aki teheti, autó nélkül látogasson ki, a kevés parkolóhely miatt.



Mikor-hová-miért? Mikor-hová-miért?

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 12 13

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2017. március

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

Április 8. szombat 9.00 Házi borverseny. Vendégeink Felvidéki 
testvértelepülésünk Nyitragerencsér borászai – 16 órától Társadalmi 
borbírálat tagjaink és az érdeklődők részvételével

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

Március 8. szerda Nőnapi előzetes – köszöntő. Az agyműködés és a 
keringés Előadó: Dr. Dávid Gyula kórházigazgató főorvos, képviselő
Március 10. péntek 15-16-ig Jelentkezés, befizetés a kirándulásokra
Március 22. szerda TÚRA és Ügyelet: befizetés vacsorára
Március 29. szerda Nőnap a klubban – ünnepi műsor – vacsora 
– meglepetés! Új tagok felvétele, bemutatkozásuk – ajánlásuk 
Zenés szüli napi rendezvény – zenél Tóth István. 
Április 12. szerda Minden, ami jó és szép, ami szívet - lelket 
gyönyörködtet Előadók: Sáray Anna a PKK Könyvtár igazgatója 
Fábián László grafikus művész, ny.isk.igazgató
Április 19. szerda Ügyelet: vacsora befizetések

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 – PÖTTYÖS SZALON – Részletek a 2. oldalon! 

Szombat – Szabad a játék! 

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

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!

Március 25. szombat 15. óra - Értékeink: Csalló pálinka. A magyar 
pálinkakultúráról. Előadó: Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, több 
pálinka könyv szerzője

Március 25. szombat – Veszíts el egy könyvet! A városban számos helyen 
veszítünk el könyvet, ha bárki talál ilyet, az övé. Ha nincs rá szüksége, 
hagyja el újfent, hadd találjon rá másvalaki! 

Április 10. hétfő 16 óra - Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film 
és könyv? Beszéljük meg!
Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek - egy boldogságkereső fiatal nő 
útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül. Várunk minden érdeklődőt 
a könyvtárba!

Április 11. kedd - Magyar Költészet Napja: Könyvtár Galéria - Magyar 
költők a Balatonról - válogatás a Balatoni almanachból.

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

Március 14. kedd 18 óra –  Fáklyás felvonulás az ünnep előestéjén 
(Gyülekezés a Pannónia előtt) Megemlékező műsor és koszorúzás  a 
Kossuth szobornál a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium diákjainak 
előadásában 

ÚJ IDŐPONT! Március 15. szerda 15 óra – Városi emlékünnepség 
és koszorúzás a forradalom és szabadságharc emlékére a Szent Erzsébet 
ligetben, a Petőfi szobornál

Március 22. szerda Balaton és ÉN című rajzpályázat kiállítás megnyitója 
és díjátadó ünnepség a Víz világnapján.

Április 4. kedd 17 óra Bemutatkozunk. Jótékonysági gála – Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Kulturális bemutatója.
Április 7. péntek 18 óra kiállítás megnyitó: Holányi Julianna 70.

Április 11. kedd – József Attila születésnapján a magyar költészet napja: 
A Györgyi Dénes Általános Iskola versmondó versenye

MAGOCSKÁK ÓVODA Információ: 88/542-542 

OVI BULI (felnőtt bál az ovisok szüleinek, felnőtté cseperedett hajdani 
almádi ovisoknak, és egykori ovisok szüleinek) a Magocskák Alapítvány 
szervezésében. Időpont és helyszín: április 21. péntek 19:00 órától a 
Pannónia KKK-ban.

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Információ:88/438-224  (Szenthe László) 

Február 24. (péntek) 17:00 A gombák csodálatos világa IV. 
Április 15. (szombat) Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László 
emléktábláját, majd a környéken gombásztúrát tartunk. Indulás: a PKKK 
elől 8:00 órakor.  Túravezető az év összes kirándulásán: Szenthe László
Április 22. (szombat) TeSzedd! Takarítás a lakóhelyünkön és környékén 
Tervezett helyszín: Káptalanfüreden a táborok fölötti erdő Gyülekezés: a 
PKKK elől 8:00 órakor 

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

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 
Március 17-én 10 órától: Bemutatkozik az Almádi Magocskák Óvoda 
- Bajcsy úti óvoda.

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

Március 18. szombat Alsóörs – Balatonalmádi. Kertbarátok éves 
borversenye Helyszín: Alsóörs, Eötvös Művelődési ház (Endrődi Sándor 
utca 49 
Március 21. kedd Vegyszeres és környezetkímélő védelem a 
gyümölcsösben és a szőlőkbe Előadó: Dr.Nagy Krisztina kertészmérnök
Április 4. kedd Borbély pincészet Badacsony. Hogy lett és merre 
tart napjaink népszerű borászata Előadó: Borbély Tamás a Magyar 
Borakadémia tagja

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
Március 18. szombat 16.30 óra Utolsó honfoglalás (2. rész) –  Salamin 
András előadása Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

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

Március 11. szombat Virágok és fák nyomában – Kirándulás a környéken
Április 8. szombat Verses Almádi séta a költészet jegyében
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: 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 

Március 20. hétfő 18.00 Vörösberény története I. – Előadó: Kovács 
István helytörténész
Március 25. szombat 9.00 Megyei borverseny Helyszín: Vörösberényi 
Kultúrház 
Április 3. hétfő 18.00  A kenyérben a lelkünk is benne van – A Szabó 
Pékség története. Előadó: Nagy Árpádné Szabó Éva (dokumentumfilm 
vetítésével)

Bauxitkutató Természetjáró SE • Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 
Balatonalmádi, Móra F. u. 5 • 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.

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

Gyalogos teljesítménytúra kiírás
BAKONY 50, 35, 25, 10

Mind a négy túra az Észak-Dunántúli kupa része.
2017. március 25. szombat

BAKONY 50 km 
Minősítési pontérték: MTSZ 93, MSTSZ. B kat. 59/11, TTT 63,5
Indítás: Veszprém vasútállomás, 6 - 8 óráig.  
Útvonal: Veszprém vá. - Séd-völgy - Csatár-h. - Márkói híd - Herend vá. - Nagy-
Nyerges - Öreghálás - Pápavár-alja - Németbánya, Jáger-rét – Városlőd, sportpálya 
Emelkedő: 900 m.  Menetidő: max. 12 óra. 
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 1.000 Ft/fő

BAKONY 35 km 
Minősítési pontérték: MTSZ 62,5, MSTSZ. C kat. 40/9, TTT 42,5
Indítás: Herend vasútállomás, 7 -9 óráig
Útvonal: Herend vá. - Nagy-Nyerges- Öreghálás – Pápavár-alja – Németbánya, 
Jáger-rét- Torna-patak – Városlőd, sportpálya
Emelkedő: 660 m.  Menetidő: max. 9 óra. 
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 800 Ft/fő

BAKONY 25 km 
Minősítési pontérték: MTSZ 45,5, MSTSZ. D kat. 29/6,5, TTT 31
Indítás: Herend vasútállomás, 7 - 10 óráig.  
Útvonal: Herend vá. - Nagy-Nyerges- Öreghálás - Csehbánya - Torna-patak - 
Városlőd.
Emelkedő: 500 m. Menetidő: max. 6 óra.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 700 Ft/fő. 

BAKONY 10 km-es körtúra (Európa Kultúra útvonala tanösvény)
Indítás: Városlőd, Sportpálya, 09 - 11 óráig. 
Beérkezés: 14 óráig. Emelkedő: 180 m.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 400 Ft/fő. 
Minősítési pontérték: MTSZ 18,6, MSTSZ. E kat. 11/4, TTT 12,7

Engedmény mértéke: érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya és diákigazolvány 
felmutatása esetén 100 Ft/fő. Érvényes Magyar Turista kártyát felmutatóknak 
BAKONY 50/35/25 táv esetén a rendezési költségből 200 Ft/fő, Bakony 10 táv esetén 
100 Ft/fő engedményt biztosítunk. 
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére indul. 
A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem 
igényelhető.
Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak.
Egyéb: Csomagszállítás a rajtból a célba 300 Ft/csomag. A Bakony 50 és 35 
részvevőinek zseblámpa erősen ajánlott. 19:00-kor autóbusz különjáratot 
indítunk a célból Veszprém vá.-ra. A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, 
fontosabb információkat megtalálja egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

Dankó Friderika, elnök 

BOLHAPIAC Március 26-án délelőtt a piactéren.
Saját tulajdonú, használt cikkek vására.

Kérjük, aki teheti, autó nélkül látogasson ki, a kevés parkolóhely miatt.
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Mi lesz a mi othellónkkal?
Polgármester köszöntött polgármestert Vörösberényben február 
20-án, amikor Pandur Ferenc kertbarát-elnök kérte fel a 
kertészkedő Dr. Kerényi Lászlót egy előadás megtartására. Az 
utóbbi ki is rukkolt egy nagyszerű kérdéssel és a rá adott őszinte 
válaszaival, amelyet a „Ki mit tud az othellóról?” probléma köré 
fűzött fel.

Megint dugódíjat lehetet volna 
szedni a vörösberényi Gábor Áron 
utcában február 20-án, mert any-
nyi autó torlaszolta el a közleke-
dést, hogy már igazán ráférne egy 
tágasabb előadóterem és nagyobb 
parkoló a több mint félévszáza-
dos Fábián József Kertbarát Körre. 
Odabenn, minden széket mozgósí-
tani kellett erre az összejövetelre is, 
mert az asztalok köré kert-, szőlő- és 
borbarátok hada ült. A terembe lép-
ve szívesen vitába keveredtem volna 
a híres botanikussal, Istvánffi Gyu-
lával [1860-1930], aki akadémikusi 
magaslatról azt találta egyszer mon-
dani: „Kérem, úri körökben a direkttermőkről nem szokás beszél-
ni”. Az lehet, hogy beszélni nem volt szokás, de morforndírozni 
azért morfondíroztak már a múlt század közepén, mert minden 
prüszkölés, tiltás és irtás ellenére bizony ott vírit a legtöbb porta 
bejáratánál, sőt még szőlőskertekben is az othello. 
Nem volt tehát véletlen Dr. Kerényi László hangfelütése, amikor 
saját tapasztalatainak ismertetése után azt kérdezte, hogy mi a baj 
az othellóval és ha tényleg baj van, akkor hogyan lehet orvosolni? 
Szép emlékű alpolgármesterünkre, Majbó Gáborra emlékezett, aki 
egykor kosárszámra adta el ezt a szőlőt, illetve emlékeztetett Zom-
bor Kálmán jegyzőre, aki még a belőle készült bort is dícsérte. Nem 
véletlenül állt neki ezek után jómaga is othelló lugast készíteni és a 
szép fürtök után még musttal meg borral kísérletezgetni. Az első kis 
üveg borról tekintélyes gazdák, bortemelők és szakemberek vélemé-
nyét kérdezte meg és a visszhang váratlanul jó lett: „Olyan, mint, 
amit a szüleim csináltak”, illetve „Nincs is olyan ember, aki ezt a 
bort nem szereti”.
Aki nem aktív szőlőtermelő, az néha elvesztette a fonalat, amihez 
a mikrofonhasználat időnkénti hanyagolása is hozzájárult, a saját 
hallásromlásomról nem is beszélve. Az viszont biztos, hogy a 
kísérletező polgármester képes volt szemenként szüretelni, külön 
préselgetni, majd a csatos üvegekből mindennap leinni fél decit, 
hogy hiteles eredményeket érhessen el. Ráadásul durranásmentesen. 
Miközben ezeket sorolgatta, elő is kapott legott egy kis etalon-
palackot, az első termést, majd egy 18 fokos bíborszínű nedűt, 
utána egy alig haloványabb 16 fokos palackot, illetve egy teljesen 
sápadt italt. Ez utóbbi viszont már pálinka volt, ami a megmaradt 
pektines masszából készült – bár én inkább „seprűnek” mondanám 
– de az biztos, hogy sóvárogva nézegettük mindegyiket. Nem vélet-
lenül lett kertbarát tag Dr. Kerényi, mert a szőlővesszőket is 
bemutatta. Még az ültetést is elmagyarázta, amit egy hetyke kis 
vascsővel kell „cucázni”. azaz jó mélyre lerakni egy nádszál mellé 
illesztve, amivel egy évet nyerhet, ha az oldalhajtásokat visszacsípi és 
a vesszőt is időben metszi. Az előttünk meglengetett vastag vesszők, 
a dús gyökérzet és az erőteljes hajtások szabályosan lenyűgöztek 
mindannyiunkat.

 A fentieken túl megkóstolhattuk az eltett szőlőszemeket, sőt meg-
csodálhattuk a kis üvegben külön válogatott szőlőmagokat. „Nos, 
akkor mi a baj az othellóval? „– tette fel ezek után a beígért kér-
dést. Először is nem óvilági, azaz európai fajta, másodszor állítólag 
gyatra minőségű bort ad, amit tárolni sem lehet, harmadszor meg 
egészségkárosító. Itt ugrott be kis jegyzeteivel Nagy Jóska barátunk, 
aki akkurátusan elősorolta az előnyöket és a hátrányokat: 40 litert 
kellene meginni naponta, hogy a 12 grammos halálos adag az egész-
ségre tényleg káros lehessen és ezt az irdatlan mennyiséget még egy 

bérhörpölő se képes benyelni. A 
metil- meg etilalkohol értéket más 
borok és pálinkák kenterbe verik, 
az áldott rezveratrol viszont benne 
gunnyaszt az othellóban rendesen. 
Nem én mondom, hanem komoly 
szakorvos, hogy ha csak ezt inná 
a magyar ember, sokkal kevesebb 
baja lenne. Legjobban mégis az 
a csallóközi trikófelirat tetszett, 
amely szerint: ”Otello nova – ne 
hagyj el soha!”. Valahányszor a fel-
vidéki testvértelepülésünkre ellá-
togattunk, a nyitragerencsériek is 
előkaptak egy-két „tiltott” palackot 
hasonló rigmusok kíséretében.

Innen kezdve olyan párbeszéd alakult ki az előadó polgármester és 
a közönség bortermelői között, hogy csak kapkodtam a fejem. Le-
gyen az metszés, gyökereztetés vagy szüretelés utáni előmelegítés 
– nem maradt senki se szótlan, hát még akkor, amikor kis adagokat 
meg is kóstolhattak a bemutatott palackokból. Nagyon szép egyet-
értés bontakozott ki legott, hogy a lokátorállomás környékét szépen 
be lehetne telepíteni megfelelő talajvizsgálat után. A művésztelepen 
alkotó keramikusok és szobrászok vitaminszükségletén túl más is 
élvezhetné a szőlőtermést, csak össze kellene fogni pár szorgos em-
bernek. Akár Othelló-tér is lehetne a Tóállás környékén, ha már az 
alsóörsieknek van Otelló közük.
Előjöttek a gyermekkori élmények, az ifjúkori közös kézilabdázás 
meg még millió szép emlék, de talán Borsi Lőrinc igazgató barátom 
foglalta össze legfrappánsabban az elhangzottakat: „olyan nagy sze-
retettel beszélt Laci az othellóról és a szőlőtermesztésről, hogy senki 
nem tudta magát kivonni magát a hatása alól. Csak az a bortörvény 
ne lenne, meg azok a hivatalos korlátok, mert félő, hogy elejét ve-
hetik a szép tervnek.”
Magam is megnéztem a világhálón a szigorú előírásokat egészen 
1923-as tiltástól az 1938-as elrettentésig, a hetvenes évekbeli ir-
tásig, meg még a 21. századi EU irányelvek lefektetéséig, mert az 
1308/2013 direktíva bizony nem sok jóval kecsegtet. Node, láttunk 
mi már karón varjút, pontosabban hallottunk a „görbülésmentes 
uborka forszírozásáról” meg röhögtünk rendesen a magasztos „sza-
badidős játékszereket a sertésólakba” programon, mert az eurok-
raták találékonysága kimeríthetetlen. Léteznek ugyanis eszement 
elvek és tervek, amelyeknek semmi közük az emberek normális, 
egészséges életviteléhez.
Hovatovább, kezdem úgy érezni magam, mint az adomabeli Jani 
bácsi, aki elment egyszer megnézni egy Shakespeare darabot, még-
hozzá a Thália színház Othello előadását a falusi kultúrotthonban. 
Nézte egy darabig csöndesen, türelmesen, de amikor egyre nyilván-
valóbb lett Jago galád fondorkodása a szerelmetes Othelló ellen, 
nem bírta tovább cérnával, előrement a színpadig és bekiabált: „jó 
lesz vigyáznod, mert figyellek te mocsok!”

Czuczor Sándor

Fotó:Vincze Péter

Ajánlás
Dr. Tóth Magdolna professzor asszony 2017. február 7-ikén, 

a Balatonalmádi kertbarát Körben elhangzott előadásához
Előzetesen meg kívánom jegyezni, hogy az alábbi tájékoztatót 

a professzor asszonytól kapott anyag felhasználásával készítettem. 
Igyekeztem az elhangzottakat, az érdeklődők számára rövidítve, 
a tudományos kifejezések elhagyásával összefoglalni. Az esetleges 
szakmaiatlanságért elnézést (Szerk.) 
1. ARTEMISZ - különleges zamatú, bőtermő, olcsón termelhető

- a savas ízeket kedvelőknek javasol
szüreti időszak: - szeptember első felében, egy menetben

- tárolásra is alkalmas
gyümölcse: - kúpos alakú, közepes, vagy nagy méretű

- fehér húsú, sötét héjú,  
- tömege: 170-200 gr.

fája: - középerős növekedésű, elterülő ágrendszerű
- korai termőre fordulás után bőtermő

rezisztencia: - lisztharmatra, varasodásra nem fogékony 
2. CORDELIA - friss étkezésre, aszalásra, pürének kiváló 

szüreti időszak: - október elején, két menetben
gyümölcse: - igen nagy, hengeres alakú, sárgászöld színű

- savas, édes, kellemes ananász zamattal
- tömege: 200-270 gr 

fája: - középerős, elterülő, korán termőre forduló, jól termő
rezisztencia: - varasodásra, lisztharmatra nem fogékony

3. HESZTIA - egészségvédő értékekben gazdag
- friss étkezésre, aszalásra, sűrítmény készítésre alkalmas

szüreti időszak:  - augusztus vége
gyümölcse: - kúpos alakú, nagy, vagy igen nagyméretű

- roppanós, lédús, édes-savas, kellemes aromájú
- tömege: 200-250 gr

fája: - középerős növekedésű, elterülő ágrendszerű
- középkorán termőre forduló, rendszeresen jóltermő

rezisztencia: - varasodás ellen több gén is védi, de lisztharmattal 
szemben is ellenálló

 4. ROSMERTA - korai, bőtermő, a jonathánra emlékeztető, u.n.
sulialma

- a jonathánnál kisebb költséggel termelhető (ellenál-
lóbb)

szüreti időszak: - szeptember második felében, egy menetben is 
szedhető

gyümölcse: - kicsit kúpos alakú, csaknem teljesen piros, enyhén
csíkos
- húsa krémszínű, édes, savas
- mérete: 130-150 gr 

fája: - közepesen elterülő, nagyon gyorsan termőre forduló
- jótermő

rezisztencia: - varasodás rezisztens, lisztharmatra enyhén
fogékony

5. KARNEOL - édes, zamatos, friss fogyasztásra ajánlott
szüreti időszak: - szeptember második felében, két menetben is 

szedhető
- változatlan légtérben jól tárolható

gyümölcs: - közepes, vagy nagy, megnyúlt, csonkakúp alakú
- sárga alapszínű, teljes felületén piros, bemosott héjú
- tömege: 180-220 gr

fája: - középerős, feltörő
- középkorai, termőre fordulás után nagyon jó termő

rezisztencia: - varasodás ellen részlegesen ellenálló
- lisztharmattal szemben jól ellenáll

 6. RODONIT - nem reped, beltartalma gazdag
- édeskés almát kedvelőknek ajánlott

szüreti időszak: - szeptemberben, két menetben szüretelhető
- tárolásra alkalmas gyümölcs

gyümölcse: - közepes méretű, csonkakúp alakú
- sárgászöld színű, világos narancs és piros bemosott 
héjú
- közepesen szilárd, édes-savanyú enyhén aromás

fája: - tömege: 140-170 gr
rezisztencia: - varasodásra toleráns, de a lomb fertőződhet

- lisztharmatra ellenálló
- fagytűrő virágú

7. MV – 04 - az első hazai nemesítésű vérbelű, toleráns almafajta
- egészségvédő faktora magas
- elsősorban ipari termelésre javasolt
- friss étkezésre javasolt

szüretelési idő: - augusztus vége, szeptember eleje
- egy menetben is szüretelhető

gyümölcse: - kicsi, kúpos alakú, héja sötétvörös
- húsa vörös, szilárd, lassan barnuló
- savanykás, kissé fanyar, enyhe aromájú
- tömege: 120-140 gr

rezisztencia: - varasodással szemben a szabadföldi rezisztencia
igazolt

- vegyszeres védelem nélkül ritkán – elvétve fertőződik
Fajtatársítási ajánlatok

- Valamennyi ajánlott fajta önmeddő, idegen termékenyülő
- Az azonos, vagy szomszédos virágzási időcsoportba tartozó 

almafajták
megfelelnek , pollenadónak vagyis porzónak

- Eltérő virágzási idejüek kiesnek a termékenyítésből
- Elegendő 2 fajta, ha azok azonos virágzási időcsoportba tartoz-
nak 

és kölcsönösen termékenyítik egymást
- Varasodástűrő fajták nem társíthatóak fogékony fajtákkal!!!
Megporzandó fajta Saját fajta Megjegyzés

 ARTEMISZ Rozmerta
CORDELIA Rozmerta
HESZTIA Artemisz

ROZMERTA Artemis, Hesztia, 
Cordelia

3-as porzás

KARNEOL Rodonit
RODONIT önporzó

MV-04 MV-17, GFV-03
Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy az alma legjobban sa-
vanyú talajon érzi jól magát. Ennek hiányában a termelési eredmé-
nyek elmaradhatnak az optimálistól.
Amennyiben érdekel valakit az eredeti, színes fotókkal illusztrált 
sokkal terjedelmesebb tudományos szakcikk, emailen történő meg-
keresés alapján szívesen továbbítom.

Lőrincz József elnök,Balatonalmádi Kertbarát Kör
bereny.lorincz@gmail.com, 06-70-366-01-81

Tisztelt Olvasók!
A DR. Tóth Magdolna professzorasszony február 7-ikén elhangzott 
előadásában ismertetett rezisztens almafajták vásárlására a közeljövőben 
lesz lehetőség a Kertészeti Egyetem tangazdaságában.
Várható ára: kb. 3.000.- Ft.
A vásárlás lehetőségéről sokszorosított tájékoztatót készítünk, amelyet 
2017. március 20-ika után!!!
Pannonia Kulturális Központ könyvtárában térítésmentesen lehet kapni.
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20-án, amikor Pandur Ferenc kertbarát-elnök kérte fel a 
kertészkedő Dr. Kerényi Lászlót egy előadás megtartására. Az 
utóbbi ki is rukkolt egy nagyszerű kérdéssel és a rá adott őszinte 
válaszaival, amelyet a „Ki mit tud az othellóról?” probléma köré 
fűzött fel.

Megint dugódíjat lehetet volna 
szedni a vörösberényi Gábor Áron 
utcában február 20-án, mert any-
nyi autó torlaszolta el a közleke-
dést, hogy már igazán ráférne egy 
tágasabb előadóterem és nagyobb 
parkoló a több mint félévszáza-
dos Fábián József Kertbarát Körre. 
Odabenn, minden széket mozgósí-
tani kellett erre az összejövetelre is, 
mert az asztalok köré kert-, szőlő- és 
borbarátok hada ült. A terembe lép-
ve szívesen vitába keveredtem volna 
a híres botanikussal, Istvánffi Gyu-
lával [1860-1930], aki akadémikusi 
magaslatról azt találta egyszer mon-
dani: „Kérem, úri körökben a direkttermőkről nem szokás beszél-
ni”. Az lehet, hogy beszélni nem volt szokás, de morforndírozni 
azért morfondíroztak már a múlt század közepén, mert minden 
prüszkölés, tiltás és irtás ellenére bizony ott vírit a legtöbb porta 
bejáratánál, sőt még szőlőskertekben is az othello. 
Nem volt tehát véletlen Dr. Kerényi László hangfelütése, amikor 
saját tapasztalatainak ismertetése után azt kérdezte, hogy mi a baj 
az othellóval és ha tényleg baj van, akkor hogyan lehet orvosolni? 
Szép emlékű alpolgármesterünkre, Majbó Gáborra emlékezett, aki 
egykor kosárszámra adta el ezt a szőlőt, illetve emlékeztetett Zom-
bor Kálmán jegyzőre, aki még a belőle készült bort is dícsérte. Nem 
véletlenül állt neki ezek után jómaga is othelló lugast készíteni és a 
szép fürtök után még musttal meg borral kísérletezgetni. Az első kis 
üveg borról tekintélyes gazdák, bortemelők és szakemberek vélemé-
nyét kérdezte meg és a visszhang váratlanul jó lett: „Olyan, mint, 
amit a szüleim csináltak”, illetve „Nincs is olyan ember, aki ezt a 
bort nem szereti”.
Aki nem aktív szőlőtermelő, az néha elvesztette a fonalat, amihez 
a mikrofonhasználat időnkénti hanyagolása is hozzájárult, a saját 
hallásromlásomról nem is beszélve. Az viszont biztos, hogy a 
kísérletező polgármester képes volt szemenként szüretelni, külön 
préselgetni, majd a csatos üvegekből mindennap leinni fél decit, 
hogy hiteles eredményeket érhessen el. Ráadásul durranásmentesen. 
Miközben ezeket sorolgatta, elő is kapott legott egy kis etalon-
palackot, az első termést, majd egy 18 fokos bíborszínű nedűt, 
utána egy alig haloványabb 16 fokos palackot, illetve egy teljesen 
sápadt italt. Ez utóbbi viszont már pálinka volt, ami a megmaradt 
pektines masszából készült – bár én inkább „seprűnek” mondanám 
– de az biztos, hogy sóvárogva nézegettük mindegyiket. Nem vélet-
lenül lett kertbarát tag Dr. Kerényi, mert a szőlővesszőket is 
bemutatta. Még az ültetést is elmagyarázta, amit egy hetyke kis 
vascsővel kell „cucázni”. azaz jó mélyre lerakni egy nádszál mellé 
illesztve, amivel egy évet nyerhet, ha az oldalhajtásokat visszacsípi és 
a vesszőt is időben metszi. Az előttünk meglengetett vastag vesszők, 
a dús gyökérzet és az erőteljes hajtások szabályosan lenyűgöztek 
mindannyiunkat.

 A fentieken túl megkóstolhattuk az eltett szőlőszemeket, sőt meg-
csodálhattuk a kis üvegben külön válogatott szőlőmagokat. „Nos, 
akkor mi a baj az othellóval? „– tette fel ezek után a beígért kér-
dést. Először is nem óvilági, azaz európai fajta, másodszor állítólag 
gyatra minőségű bort ad, amit tárolni sem lehet, harmadszor meg 
egészségkárosító. Itt ugrott be kis jegyzeteivel Nagy Jóska barátunk, 
aki akkurátusan elősorolta az előnyöket és a hátrányokat: 40 litert 
kellene meginni naponta, hogy a 12 grammos halálos adag az egész-
ségre tényleg káros lehessen és ezt az irdatlan mennyiséget még egy 

bérhörpölő se képes benyelni. A 
metil- meg etilalkohol értéket más 
borok és pálinkák kenterbe verik, 
az áldott rezveratrol viszont benne 
gunnyaszt az othellóban rendesen. 
Nem én mondom, hanem komoly 
szakorvos, hogy ha csak ezt inná 
a magyar ember, sokkal kevesebb 
baja lenne. Legjobban mégis az 
a csallóközi trikófelirat tetszett, 
amely szerint: ”Otello nova – ne 
hagyj el soha!”. Valahányszor a fel-
vidéki testvértelepülésünkre ellá-
togattunk, a nyitragerencsériek is 
előkaptak egy-két „tiltott” palackot 
hasonló rigmusok kíséretében.

Innen kezdve olyan párbeszéd alakult ki az előadó polgármester és 
a közönség bortermelői között, hogy csak kapkodtam a fejem. Le-
gyen az metszés, gyökereztetés vagy szüretelés utáni előmelegítés 
– nem maradt senki se szótlan, hát még akkor, amikor kis adagokat 
meg is kóstolhattak a bemutatott palackokból. Nagyon szép egyet-
értés bontakozott ki legott, hogy a lokátorállomás környékét szépen 
be lehetne telepíteni megfelelő talajvizsgálat után. A művésztelepen 
alkotó keramikusok és szobrászok vitaminszükségletén túl más is 
élvezhetné a szőlőtermést, csak össze kellene fogni pár szorgos em-
bernek. Akár Othelló-tér is lehetne a Tóállás környékén, ha már az 
alsóörsieknek van Otelló közük.
Előjöttek a gyermekkori élmények, az ifjúkori közös kézilabdázás 
meg még millió szép emlék, de talán Borsi Lőrinc igazgató barátom 
foglalta össze legfrappánsabban az elhangzottakat: „olyan nagy sze-
retettel beszélt Laci az othellóról és a szőlőtermesztésről, hogy senki 
nem tudta magát kivonni magát a hatása alól. Csak az a bortörvény 
ne lenne, meg azok a hivatalos korlátok, mert félő, hogy elejét ve-
hetik a szép tervnek.”
Magam is megnéztem a világhálón a szigorú előírásokat egészen 
1923-as tiltástól az 1938-as elrettentésig, a hetvenes évekbeli ir-
tásig, meg még a 21. századi EU irányelvek lefektetéséig, mert az 
1308/2013 direktíva bizony nem sok jóval kecsegtet. Node, láttunk 
mi már karón varjút, pontosabban hallottunk a „görbülésmentes 
uborka forszírozásáról” meg röhögtünk rendesen a magasztos „sza-
badidős játékszereket a sertésólakba” programon, mert az eurok-
raták találékonysága kimeríthetetlen. Léteznek ugyanis eszement 
elvek és tervek, amelyeknek semmi közük az emberek normális, 
egészséges életviteléhez.
Hovatovább, kezdem úgy érezni magam, mint az adomabeli Jani 
bácsi, aki elment egyszer megnézni egy Shakespeare darabot, még-
hozzá a Thália színház Othello előadását a falusi kultúrotthonban. 
Nézte egy darabig csöndesen, türelmesen, de amikor egyre nyilván-
valóbb lett Jago galád fondorkodása a szerelmetes Othelló ellen, 
nem bírta tovább cérnával, előrement a színpadig és bekiabált: „jó 
lesz vigyáznod, mert figyellek te mocsok!”

Czuczor Sándor

Fotó:Vincze Péter

Ajánlás
Dr. Tóth Magdolna professzor asszony 2017. február 7-ikén, 

a Balatonalmádi kertbarát Körben elhangzott előadásához
Előzetesen meg kívánom jegyezni, hogy az alábbi tájékoztatót 

a professzor asszonytól kapott anyag felhasználásával készítettem. 
Igyekeztem az elhangzottakat, az érdeklődők számára rövidítve, 
a tudományos kifejezések elhagyásával összefoglalni. Az esetleges 
szakmaiatlanságért elnézést (Szerk.) 
1. ARTEMISZ - különleges zamatú, bőtermő, olcsón termelhető

- a savas ízeket kedvelőknek javasol
szüreti időszak: - szeptember első felében, egy menetben

- tárolásra is alkalmas
gyümölcse: - kúpos alakú, közepes, vagy nagy méretű

- fehér húsú, sötét héjú,  
- tömege: 170-200 gr.

fája: - középerős növekedésű, elterülő ágrendszerű
- korai termőre fordulás után bőtermő

rezisztencia: - lisztharmatra, varasodásra nem fogékony 
2. CORDELIA - friss étkezésre, aszalásra, pürének kiváló 

szüreti időszak: - október elején, két menetben
gyümölcse: - igen nagy, hengeres alakú, sárgászöld színű

- savas, édes, kellemes ananász zamattal
- tömege: 200-270 gr 

fája: - középerős, elterülő, korán termőre forduló, jól termő
rezisztencia: - varasodásra, lisztharmatra nem fogékony

3. HESZTIA - egészségvédő értékekben gazdag
- friss étkezésre, aszalásra, sűrítmény készítésre alkalmas

szüreti időszak:  - augusztus vége
gyümölcse: - kúpos alakú, nagy, vagy igen nagyméretű

- roppanós, lédús, édes-savas, kellemes aromájú
- tömege: 200-250 gr

fája: - középerős növekedésű, elterülő ágrendszerű
- középkorán termőre forduló, rendszeresen jóltermő

rezisztencia: - varasodás ellen több gén is védi, de lisztharmattal 
szemben is ellenálló

 4. ROSMERTA - korai, bőtermő, a jonathánra emlékeztető, u.n.
sulialma

- a jonathánnál kisebb költséggel termelhető (ellenál-
lóbb)

szüreti időszak: - szeptember második felében, egy menetben is 
szedhető

gyümölcse: - kicsit kúpos alakú, csaknem teljesen piros, enyhén
csíkos
- húsa krémszínű, édes, savas
- mérete: 130-150 gr 

fája: - közepesen elterülő, nagyon gyorsan termőre forduló
- jótermő

rezisztencia: - varasodás rezisztens, lisztharmatra enyhén
fogékony

5. KARNEOL - édes, zamatos, friss fogyasztásra ajánlott
szüreti időszak: - szeptember második felében, két menetben is 

szedhető
- változatlan légtérben jól tárolható

gyümölcs: - közepes, vagy nagy, megnyúlt, csonkakúp alakú
- sárga alapszínű, teljes felületén piros, bemosott héjú
- tömege: 180-220 gr

fája: - középerős, feltörő
- középkorai, termőre fordulás után nagyon jó termő

rezisztencia: - varasodás ellen részlegesen ellenálló
- lisztharmattal szemben jól ellenáll

 6. RODONIT - nem reped, beltartalma gazdag
- édeskés almát kedvelőknek ajánlott

szüreti időszak: - szeptemberben, két menetben szüretelhető
- tárolásra alkalmas gyümölcs

gyümölcse: - közepes méretű, csonkakúp alakú
- sárgászöld színű, világos narancs és piros bemosott 
héjú
- közepesen szilárd, édes-savanyú enyhén aromás

fája: - tömege: 140-170 gr
rezisztencia: - varasodásra toleráns, de a lomb fertőződhet

- lisztharmatra ellenálló
- fagytűrő virágú

7. MV – 04 - az első hazai nemesítésű vérbelű, toleráns almafajta
- egészségvédő faktora magas
- elsősorban ipari termelésre javasolt
- friss étkezésre javasolt

szüretelési idő: - augusztus vége, szeptember eleje
- egy menetben is szüretelhető

gyümölcse: - kicsi, kúpos alakú, héja sötétvörös
- húsa vörös, szilárd, lassan barnuló
- savanykás, kissé fanyar, enyhe aromájú
- tömege: 120-140 gr

rezisztencia: - varasodással szemben a szabadföldi rezisztencia
igazolt

- vegyszeres védelem nélkül ritkán – elvétve fertőződik
Fajtatársítási ajánlatok

- Valamennyi ajánlott fajta önmeddő, idegen termékenyülő
- Az azonos, vagy szomszédos virágzási időcsoportba tartozó 

almafajták
megfelelnek , pollenadónak vagyis porzónak

- Eltérő virágzási idejüek kiesnek a termékenyítésből
- Elegendő 2 fajta, ha azok azonos virágzási időcsoportba tartoz-
nak 

és kölcsönösen termékenyítik egymást
- Varasodástűrő fajták nem társíthatóak fogékony fajtákkal!!!
Megporzandó fajta Saját fajta Megjegyzés

 ARTEMISZ Rozmerta
CORDELIA Rozmerta
HESZTIA Artemisz

ROZMERTA Artemis, Hesztia, 
Cordelia

3-as porzás

KARNEOL Rodonit
RODONIT önporzó

MV-04 MV-17, GFV-03
Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy az alma legjobban sa-
vanyú talajon érzi jól magát. Ennek hiányában a termelési eredmé-
nyek elmaradhatnak az optimálistól.
Amennyiben érdekel valakit az eredeti, színes fotókkal illusztrált 
sokkal terjedelmesebb tudományos szakcikk, emailen történő meg-
keresés alapján szívesen továbbítom.

Lőrincz József elnök,Balatonalmádi Kertbarát Kör
bereny.lorincz@gmail.com, 06-70-366-01-81

Tisztelt Olvasók!
A DR. Tóth Magdolna professzorasszony február 7-ikén elhangzott 
előadásában ismertetett rezisztens almafajták vásárlására a közeljövőben 
lesz lehetőség a Kertészeti Egyetem tangazdaságában.
Várható ára: kb. 3.000.- Ft.
A vásárlás lehetőségéről sokszorosított tájékoztatót készítünk, amelyet 
2017. március 20-ika után!!!
Pannonia Kulturális Központ könyvtárában térítésmentesen lehet kapni.



Krónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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tagja, de ő az idén nem tudott velünk jönni. Nem csapattagként, 
hanem a város képviseletében ezen a rendezvényen Szakál Dániel 
is részt vett. 

Az eszközöket ezek szerint vittétek. Az alapanyagokat a rendezőség 
biztosította?

A helyszínen kaptunk húst és belet. A többi hozzávalót vinni kel-
lett ugyan, de a költségeket a városunk megtérítette, amit ezúton 
is köszönünk. A Tipet-Hús Kft-nek az önzetlenségéért, jóindula-
táért - amivel a dekorációs asztalunkhoz és az egyéb nyersanyaghoz 
hozzájárultak -, szintén hálásak vagyunk. Kovács Péter – a Húsbolt 
tulajdonosa – a fél boltot összecsomagolta volna ajándékba. Na-
gyon szépen sikerült ez az asztal, ami párhuzamosan helyezkedett 
el a munkaasztallal. Megterítettük kockás abrosszal, tettünk rá régi 
eszközöket, képeket, valamint a Pufi Pékségből vitt  nagy paraszt-
kenyeret. Sütöttem pogácsát, Andris csinált egy hidegtálat, ezek-
kel megkínáltunk mindenkit, aki arra járt. Így állt össze az Almádi 
stand.  

Mi alapján történt a pontozás?
A zsűri végig figyelemmel kísért minden mozzanatot. Sétáltak a 

standok között, figyelték a tisztaságot, a csapat összeszedettségét, 
megkóstolták a nyers kolbászhúst. Később mindenkinek tálalnia 
kellett egy darabot az általa készített kolbászból, amit elláttak egy 
olyan jelzéssel, amiből nem derült ki, hogy melyik település termé-
ke. Az anonimmé tett  „mintadarabokat” elvitték megsütni, és sütés 
után értékelték a termék állagát és ízét. 

Utána mi történt?
Hááát… Utána megkaptuk az aranyat! 

Köszönjük a csapatnak, hogy ilyen színvonalasan képviselték 
városunkat. Gratulálunk a teljesítményhez, jövőre pedig várjuk a 
harmadik aranyérmet! 

Szolga Mária

Ízzel és lélekkel
Amikor meghallottam, hogy a Kerekes Anita, Kerekes And-

rás, dr. Gyürky Éva, dr. Herczeg Attila résztvevőkből álló csapat 
másodszor is aranyérmet kapott a Fonyódon immár nyolcadszor 
megrendezett Balaton parti települések kolbásztöltő versenyén, első 
gondolatom volt, hogy milyen ügyes az András. Nemcsak jó ven-
déglátós, de még a kolbásztöltéshez is ilyen jól ért.

Fel sem merült bennem, hogy törékeny testalkatú, kozmetikusként 
dolgozó feleségének köszönhetően került Balatonalmádi ennek a 
ranglistának az élére.
Szerencsére a félreértés hamar tisztázódott, így aztán az alábbi be-
szélgetést Anitával, a csapat vezetőjével folytattam.

Nem egy szokványos háziasszonyi feladat a kolbásztöltés. Rajtad 
kívül voltak egyáltalán nők a versenyen?

Tavalyelőtt, amikor először indultunk ezen a megmérettetésen, a 
résztvevők meglett korú, nagydarab, amolyan klasszikusan hentes 
kinézetű férfiak voltak. Körbe néztem, és magam is csodálkoztam, 
hogyan kerülök én egyáltalán ide. A tavalyi versenyt sajnos kihagy-
tuk, viszont az idén örömmel láttam, hogy már sok fiatal, köztük 
pedig több női résztvevő is van. 

Honnan az indíttatás a húsfeldolgozás iránt?
Békés megyéből szárma-

zom. Édesapám hentes volt, 
tőle örököltem az eszkö-
zöket. Sajnos a tudást nem 
sikerült a saját szájából hal-
lanom, de gyerekként ott 
rohangáltam a kolbásztöltő 
asztal körül, ott voltam ele-
jétől végéig a disznóvágá-
sokon. Ebben nőttem fel, 
nekem ez természetes folya-
mat. A recept, az arányok, a 
fűszerezés és a részletek egy-
szerűen „rám ragadtak”.

Ezért aztán fogtad magad, összeszedtél egy csapatot, és beneveztetek 
a versenyre? 

Két éve Andrissal éppen kolbászt töltöttünk, amikor jött egy te-
lefonhívás a Turisztikai Egyesülettől, hogy ismerünk-e valakit, aki 
tud kolbászt tölteni, mert van ez a rendezvény, és jó lenne, ha valaki 
képviselné Almádit. Összenéztünk, aztán mondtuk, hogy miért is 
ne… Induljunk. Akkor lett egyébként Böröcz Sándor is a csapat 

A CSALÁD 
„Gyökerek nélkül elpusztul a növény, 

hogy maradhatna meg gyökerei nélkül 
az ember...”

Schaffer Erzsébet

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének alapértéke a 
család. A 29 éves múlttal rendelkező egyesület komoly részt vállal 
abban, hogy ez a tevékenység folyamatos legyen Balatonalmádiban. 
Beszélgetés Benedek Annával, a Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesületének elnökével.

Anna, kérlek, mesélj magadról, hogyan kerültél kapcsolatba a Bala-
tonalmádi Nagycsaládosok Egyesületével?

2012 során családunkkal számos gyerekprogramon vettünk részt, 
melyek többségén az NBAE is képviseltette magát. Sokat beszélget-
tünk az egyesület akkori vezetőjével Salavecz Györgyné Ildikóval 
az értékekről, családról. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy 
nagyon jó lenne ehhez a közösséghez tartozni.

Mi az, ami inspirál, motivál benneteket?
Az egyesület víziójából is látszik, hogy a család nálunk a legfőbb 

érték, a család mindenfajta segítése. Az egyesület szociális tevékeny-
séget végez, adománygyűjtés és osztás, közösségformáló progra-
mok, képzések mellett 2013-ban a 
munkaerő-piaci szolgáltatások felé 
is nyitottunk, ezzel is segítve csa-
ládjainkat és a bővebb közösséget. 
Megyei szinten működünk, tagcsa-
ládjaink között a Balatonalmádiak 
mellett a környező településekről 
érkező családok is megtalálhatók. 
Ez is bizonyítja, hogy megbecsült-
sége, híre, közösségformáló ereje 
mekkora erővel bír. Egyesületünk 
alapvető motivációja a segítés, le-
gyen az információátadás, élelmi-
szergyűjtés, osztás, programszer-
vezés, közösségfejlesztés, kulturális 
és természetvédelmi tevékenység, 
egészségmegőrzés, hozzánk bát-
ran fordulhatnak.

Van, aki támogatja az egyesület munkáját? Esetleg önkéntesek?
Számos önkéntes segíti munkánkat, regisztrációval is rendelke-

zünk. Sok segítséget kapunk tagcsaládjainktól is, annak ellenére, 
hogy mindenki a gyermeknevelés és a munka mellett szakít szabad-
időt az egyesületi munkára. Ezért 2013-ban az egyesület maga is 
foglalkoztatóvá vált. Nagy öröm számunkra, hogy magán támoga-
tóink is vannak, akik szívügyüknek tartják az egyesület munkáját.

Hogyan tudnak a családok csatlakozni hozzátok? Milyen feltéte-
lekkel?

Az egyesület alapszabálya alapvetően meghatározza a csatlakozás 
módját, a leendő tagok, miután megismerték és egyetértenek az 
egyesület céljával és értékeivel, belépési nyilatkozat kitöltésével és a 
tagdíj befizetésével csatlakozhatnak. Minden információ megtalál-
ható a www.nbae.hu weboldalon, illetve az egyesület munkatársai 
szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére a 06 88 872-268 -as 
telefonszámon. 

Mit emelnél ki a 2016-os programok közül, amely leginkább el-
nyerte a családok tetszését, a legsikeresebb volt?

2016-ban útjára indítot-
tuk a „Tehetséges vagyok, 
a családom támogat” című 
programsorozatunkat a 
Veszprém Megyei Civil 
Halózatért Egyesülettel 
együttműködésben, amely 
a tehetséges gyerekek és a 
családok támogatását jár-
ja körül. Számos családot 
támogattunk adományok-
kal az iskolakezdésben, a 
karácsonyi készülődésben. 
Az év folyamán több kö-
zösségformáló és kulturális 
programot szerveztünk, 
jártunk Kislődön a Sobri 
Jóska kalandparkban, 
Budapesten a Fővárosi 
Nagycirkuszban, számos 
színházi előadást látogattunk. Táborokat, tréningeket szerveztünk, 
gyermekek és szülők számára egyaránt. Balaton-Nóra Pont tevé-
kenységünk 2016-ba is nagy sikert aratott, ahol egyéni és csoportos 
tanácsadást, tréningeket is tartottunk, amely kisgyermekes édes-
anyák munkaerő piaci segítését célozza meg. Ennek folyománya-
ként a megyében számos városban tartottunk esélyegyenlőségi és 
anti-diszkriminációs előadásokat. Az Almádiért Közalapítvánnyal 
együttműködve részt veszünk a Balaton Játékpont működtetésében 
is. 

Milyen terveitek vannak 2017-re? 
Sikeresen pályáztunk a „Védőháló a családokért a Balatonalmádi 

Nagycsaládosok Egyesületével” című pályázaton, mely az elkövet-
kezendő három évben számos program megvalósítását teszi lehető-
vé. Mind, a család, közösség fejlesztése, generációk közötti együtt-
működések, mind az egyéni fejlődés elősegítése céljaink között 
szerepel, ezért programjaink között szerepel agykontroll tanfolyam, 
a digitális írástudás fejlesztése, generációs sportnap, gyermek, ifjú-
sági és családoknak szóló programok. Legnagyobb rendezvényünk 
a nyáron megrendezésre kerülő ALMÁCSKA fesztivál, mely gyer-
mekeknek, családoknak biztosít szórakozást, a Balaton szépségeit 
kihasználva. Célunk, hogy a most még egynapos fesztiválból egy 
nívós, többnapos, az ország minden részéből látogatókat vonzó 
program legyen. Veszprém Járás Foglalkoztatási Paktumában pedig 
munkaerőpiaci szolgáltatásokat fogunk nyújtani.

Az egyesület komoly múltra tekint vissza, mi az, amit az új generá-
cióknak üzenetként megfogalmaznál?

Talán Winston Churchill szavait tudnám idézni: „Kétség sem fér 
hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom 
legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak”

forrás: Internet

forrás: Internet
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tagja, de ő az idén nem tudott velünk jönni. Nem csapattagként, 
hanem a város képviseletében ezen a rendezvényen Szakál Dániel 
is részt vett. 

Az eszközöket ezek szerint vittétek. Az alapanyagokat a rendezőség 
biztosította?

A helyszínen kaptunk húst és belet. A többi hozzávalót vinni kel-
lett ugyan, de a költségeket a városunk megtérítette, amit ezúton 
is köszönünk. A Tipet-Hús Kft-nek az önzetlenségéért, jóindula-
táért - amivel a dekorációs asztalunkhoz és az egyéb nyersanyaghoz 
hozzájárultak -, szintén hálásak vagyunk. Kovács Péter – a Húsbolt 
tulajdonosa – a fél boltot összecsomagolta volna ajándékba. Na-
gyon szépen sikerült ez az asztal, ami párhuzamosan helyezkedett 
el a munkaasztallal. Megterítettük kockás abrosszal, tettünk rá régi 
eszközöket, képeket, valamint a Pufi Pékségből vitt  nagy paraszt-
kenyeret. Sütöttem pogácsát, Andris csinált egy hidegtálat, ezek-
kel megkínáltunk mindenkit, aki arra járt. Így állt össze az Almádi 
stand.  

Mi alapján történt a pontozás?
A zsűri végig figyelemmel kísért minden mozzanatot. Sétáltak a 

standok között, figyelték a tisztaságot, a csapat összeszedettségét, 
megkóstolták a nyers kolbászhúst. Később mindenkinek tálalnia 
kellett egy darabot az általa készített kolbászból, amit elláttak egy 
olyan jelzéssel, amiből nem derült ki, hogy melyik település termé-
ke. Az anonimmé tett  „mintadarabokat” elvitték megsütni, és sütés 
után értékelték a termék állagát és ízét. 

Utána mi történt?
Hááát… Utána megkaptuk az aranyat! 

Köszönjük a csapatnak, hogy ilyen színvonalasan képviselték 
városunkat. Gratulálunk a teljesítményhez, jövőre pedig várjuk a 
harmadik aranyérmet! 

Szolga Mária

Ízzel és lélekkel
Amikor meghallottam, hogy a Kerekes Anita, Kerekes And-

rás, dr. Gyürky Éva, dr. Herczeg Attila résztvevőkből álló csapat 
másodszor is aranyérmet kapott a Fonyódon immár nyolcadszor 
megrendezett Balaton parti települések kolbásztöltő versenyén, első 
gondolatom volt, hogy milyen ügyes az András. Nemcsak jó ven-
déglátós, de még a kolbásztöltéshez is ilyen jól ért.

Fel sem merült bennem, hogy törékeny testalkatú, kozmetikusként 
dolgozó feleségének köszönhetően került Balatonalmádi ennek a 
ranglistának az élére.
Szerencsére a félreértés hamar tisztázódott, így aztán az alábbi be-
szélgetést Anitával, a csapat vezetőjével folytattam.

Nem egy szokványos háziasszonyi feladat a kolbásztöltés. Rajtad 
kívül voltak egyáltalán nők a versenyen?

Tavalyelőtt, amikor először indultunk ezen a megmérettetésen, a 
résztvevők meglett korú, nagydarab, amolyan klasszikusan hentes 
kinézetű férfiak voltak. Körbe néztem, és magam is csodálkoztam, 
hogyan kerülök én egyáltalán ide. A tavalyi versenyt sajnos kihagy-
tuk, viszont az idén örömmel láttam, hogy már sok fiatal, köztük 
pedig több női résztvevő is van. 

Honnan az indíttatás a húsfeldolgozás iránt?
Békés megyéből szárma-

zom. Édesapám hentes volt, 
tőle örököltem az eszkö-
zöket. Sajnos a tudást nem 
sikerült a saját szájából hal-
lanom, de gyerekként ott 
rohangáltam a kolbásztöltő 
asztal körül, ott voltam ele-
jétől végéig a disznóvágá-
sokon. Ebben nőttem fel, 
nekem ez természetes folya-
mat. A recept, az arányok, a 
fűszerezés és a részletek egy-
szerűen „rám ragadtak”.

Ezért aztán fogtad magad, összeszedtél egy csapatot, és beneveztetek 
a versenyre? 

Két éve Andrissal éppen kolbászt töltöttünk, amikor jött egy te-
lefonhívás a Turisztikai Egyesülettől, hogy ismerünk-e valakit, aki 
tud kolbászt tölteni, mert van ez a rendezvény, és jó lenne, ha valaki 
képviselné Almádit. Összenéztünk, aztán mondtuk, hogy miért is 
ne… Induljunk. Akkor lett egyébként Böröcz Sándor is a csapat 

A CSALÁD 
„Gyökerek nélkül elpusztul a növény, 

hogy maradhatna meg gyökerei nélkül 
az ember...”

Schaffer Erzsébet

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének alapértéke a 
család. A 29 éves múlttal rendelkező egyesület komoly részt vállal 
abban, hogy ez a tevékenység folyamatos legyen Balatonalmádiban. 
Beszélgetés Benedek Annával, a Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesületének elnökével.

Anna, kérlek, mesélj magadról, hogyan kerültél kapcsolatba a Bala-
tonalmádi Nagycsaládosok Egyesületével?

2012 során családunkkal számos gyerekprogramon vettünk részt, 
melyek többségén az NBAE is képviseltette magát. Sokat beszélget-
tünk az egyesület akkori vezetőjével Salavecz Györgyné Ildikóval 
az értékekről, családról. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy 
nagyon jó lenne ehhez a közösséghez tartozni.

Mi az, ami inspirál, motivál benneteket?
Az egyesület víziójából is látszik, hogy a család nálunk a legfőbb 

érték, a család mindenfajta segítése. Az egyesület szociális tevékeny-
séget végez, adománygyűjtés és osztás, közösségformáló progra-
mok, képzések mellett 2013-ban a 
munkaerő-piaci szolgáltatások felé 
is nyitottunk, ezzel is segítve csa-
ládjainkat és a bővebb közösséget. 
Megyei szinten működünk, tagcsa-
ládjaink között a Balatonalmádiak 
mellett a környező településekről 
érkező családok is megtalálhatók. 
Ez is bizonyítja, hogy megbecsült-
sége, híre, közösségformáló ereje 
mekkora erővel bír. Egyesületünk 
alapvető motivációja a segítés, le-
gyen az információátadás, élelmi-
szergyűjtés, osztás, programszer-
vezés, közösségfejlesztés, kulturális 
és természetvédelmi tevékenység, 
egészségmegőrzés, hozzánk bát-
ran fordulhatnak.

Van, aki támogatja az egyesület munkáját? Esetleg önkéntesek?
Számos önkéntes segíti munkánkat, regisztrációval is rendelke-

zünk. Sok segítséget kapunk tagcsaládjainktól is, annak ellenére, 
hogy mindenki a gyermeknevelés és a munka mellett szakít szabad-
időt az egyesületi munkára. Ezért 2013-ban az egyesület maga is 
foglalkoztatóvá vált. Nagy öröm számunkra, hogy magán támoga-
tóink is vannak, akik szívügyüknek tartják az egyesület munkáját.

Hogyan tudnak a családok csatlakozni hozzátok? Milyen feltéte-
lekkel?

Az egyesület alapszabálya alapvetően meghatározza a csatlakozás 
módját, a leendő tagok, miután megismerték és egyetértenek az 
egyesület céljával és értékeivel, belépési nyilatkozat kitöltésével és a 
tagdíj befizetésével csatlakozhatnak. Minden információ megtalál-
ható a www.nbae.hu weboldalon, illetve az egyesület munkatársai 
szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére a 06 88 872-268 -as 
telefonszámon. 

Mit emelnél ki a 2016-os programok közül, amely leginkább el-
nyerte a családok tetszését, a legsikeresebb volt?

2016-ban útjára indítot-
tuk a „Tehetséges vagyok, 
a családom támogat” című 
programsorozatunkat a 
Veszprém Megyei Civil 
Halózatért Egyesülettel 
együttműködésben, amely 
a tehetséges gyerekek és a 
családok támogatását jár-
ja körül. Számos családot 
támogattunk adományok-
kal az iskolakezdésben, a 
karácsonyi készülődésben. 
Az év folyamán több kö-
zösségformáló és kulturális 
programot szerveztünk, 
jártunk Kislődön a Sobri 
Jóska kalandparkban, 
Budapesten a Fővárosi 
Nagycirkuszban, számos 
színházi előadást látogattunk. Táborokat, tréningeket szerveztünk, 
gyermekek és szülők számára egyaránt. Balaton-Nóra Pont tevé-
kenységünk 2016-ba is nagy sikert aratott, ahol egyéni és csoportos 
tanácsadást, tréningeket is tartottunk, amely kisgyermekes édes-
anyák munkaerő piaci segítését célozza meg. Ennek folyománya-
ként a megyében számos városban tartottunk esélyegyenlőségi és 
anti-diszkriminációs előadásokat. Az Almádiért Közalapítvánnyal 
együttműködve részt veszünk a Balaton Játékpont működtetésében 
is. 

Milyen terveitek vannak 2017-re? 
Sikeresen pályáztunk a „Védőháló a családokért a Balatonalmádi 

Nagycsaládosok Egyesületével” című pályázaton, mely az elkövet-
kezendő három évben számos program megvalósítását teszi lehető-
vé. Mind, a család, közösség fejlesztése, generációk közötti együtt-
működések, mind az egyéni fejlődés elősegítése céljaink között 
szerepel, ezért programjaink között szerepel agykontroll tanfolyam, 
a digitális írástudás fejlesztése, generációs sportnap, gyermek, ifjú-
sági és családoknak szóló programok. Legnagyobb rendezvényünk 
a nyáron megrendezésre kerülő ALMÁCSKA fesztivál, mely gyer-
mekeknek, családoknak biztosít szórakozást, a Balaton szépségeit 
kihasználva. Célunk, hogy a most még egynapos fesztiválból egy 
nívós, többnapos, az ország minden részéből látogatókat vonzó 
program legyen. Veszprém Járás Foglalkoztatási Paktumában pedig 
munkaerőpiaci szolgáltatásokat fogunk nyújtani.

Az egyesület komoly múltra tekint vissza, mi az, amit az új generá-
cióknak üzenetként megfogalmaznál?

Talán Winston Churchill szavait tudnám idézni: „Kétség sem fér 
hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom 
legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak”

forrás: Internet

forrás: Internet
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Málnás-mogyorós kalács
A múltkori csokis-mandulás kalács sikerén felbuzdulva egy kicsit 
továbbgondoltam ezt a kalácsos sütit, módosítottam a receptjén és 
megszületett ez a málnás-mogyorós finomság. Tudom, hogy még 
arrébb van, de azért jó előre szólok: bátran tegyétek ki akár a húsvéti 
reggeliző asztalra is, mert biztos vagyok benne, hogy üde színfoltja 
lesz a napnak! Ha 4 főnél többen vagytok, akkor erősen javallott 
duplázni a mennyiséget...
Hozzávalók a tésztához:
25 dkg liszt
7 dkg darált mogyoró
10 dkg barna nádcukor
0,5 db kockaélesztő (20-21 g)
2 tojás
1 dl tej
7 dkg olvasztott vaj

Hozzávalók a töltelékhez:
5 dkg olvasztott vaj
10 dkg málna
+1 ek barna nádcukor a tetejére

Elkészítése:
1. A tejet meglangyosítjuk, majd a cukorból egy teáskanállal hoz-
záadunk és belemorzsoljuk az élesztőt. 10 percre félretesszük, amíg 
felfut. 
2. Egy keverőtálba szitáljuk a lisztet, majd hozzáadjuk a maradék 
cukrot, a darált mogyorót, a tojást, az olvasztott vajat és a felfutott 
élesztőt. Kézzel pár perc alatt kidagasztjuk, akkor jó, amikor a tészta 
szépen elválik a tál falától. Letakarva, szobahőmérsékleten a duplá-
jára kelesztjük (legalább 1 óra).
3. Amikor megkelt, a tésztát lisztezett munkafelületen kb. 30x40 
cm méretű téglalapra nyújtjuk, majd az olvasztott vajjal egyenle-
tesen megkenjük. Erre szórjuk a málna szemeket, majd szorosan 
feltekerjük. Egy éles késsel hosszában félbevágjuk, majd a végeiket 
összecsípve fonjuk egymás köré a tésztát. 
4. Kivajazunk és lisztezünk egy püspökkenyérformát, majd belerak-
juk az összefont kalácsot és a tetejét megszórjuk a nádcukorral. 180 
fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt készre sütjük. 
Jó étvágyat! 
+1 tipp: Ha mirelit málnával készítjük, akkor fagyott állapotban 
tegyük a tésztára a málnaszemeket.

Március 23-án a futóklub „elmarad”!
Lehet, hogy sokan nem is tudtok róla, de Balatonalmádiban műkö-

dik egy futóklub, ahova bárki csatlakozhat teljesen ingyen! Ez a BSI 
Futónagykövetsége, ami már 120 településen működik az országban. 
A klub lényege, hogy 
amatőr futók egy-
mást motiválják azzal, 
hogy együtt futnak. 
EZ NEM EDZÉS, de 
természetesen a sok 
tapasztalatot szívesen 
megosztja egymással 
a közösség. A klubot 
2014 év vége óta veze-
tem, de a cél nem a minél nagyobb csapat toborzása a csütörtöki 
futásokra, hanem egy valódi közösség létrehozása és az egészséges 
életmódra való ösztönzés. Nem akarunk élsportolókat kinevelni! 
Ha szeretsz mozogni, hasonló érdeklődésű emberek társaságára 
vágysz, tanácsot szeretnél kérni fogyáshoz vagy kedvezményesen 
szeretnél nevezni a BSI versenyeire, csatlakozz te is teljesen ingyen: 
GYERE EL!

A csapat minden csütörtökön 19:00-kor indul el a Kéttannyelvű 
Gimnázium elől, általában a part felé, egészen Káptalanfüredig, 
majd vissza. Ez közel 10 km, de ha ennél kevesebbet szeretnél, az 
sem probléma, mindig igazodunk egymáshoz! A Facebook csopor-
tunkban egyénileg is egyeztethettek időpontot, itt tényleg egy kö-
zösség kialakítása a cél.

Március 23-án, csütörtökön pedig azért „marad el” a klub – bár 
remélem, hogy a többiek ott lesznek - mert én éppen a Balaton 
Szupermaratonon fogok futni egyéniben. Ez egy négynapos ver-
seny, csütörtök reggel indulunk Siófokról, majd vasárnap délután 
érkezünk oda vissza 195 km után. Vasárnap 8-11 óra körül futunk 
át Balatonalmádin, nekem ez a hazai pálya tavaly is óriási lelki erőt 
adott! Ha tudtok, vasárnap reggel gyertek ki a strand előtti frissítő-
pontra szurkolni, nézzétek a hosszútávfutók elgyötört arcát. Moti-
váljon Titeket is az, hogy mindenki elkezdte valahogy! Mozogjatok!

Csalló Gergő
www.facebook.com/groups/almadifutas

Csütörtök, 19:00, Kéttannyelvű Gimnázium előtt

A Balatonalmádi Sportegyesület hírei
A téli szezon sem telt tétlenül a Balatonalmádi Sportegyesületnél. 

Négy korosztályban (U9, U11, U13, U15) összesen hat csapattal 
vettünk részt az MLSZ által megrendezett megyei terem-labdarú-
gó (futsal) bajnokságban. A március elején zárult küzdelmekben a 
10-11 éveseknél (U11) a Veszprém, az Ajka csapatát is megelőzve 
lett a pontvadászat bajnoka az almádi alakulat, így továbbjutott az 
országos elődöntőbe, ahol Vas és Zala megye hasonló korú bajnok-
csapataival mérkőzhet meg az országos főtáblára kerülésért. A töb-
bi korcsoportban is derekasan 
helyt álltak az almádi gyerekek, 
a novemberben, illetve decem-
berben megrendezett csoport-
küzdelmek után kialakított új 
csoportok mindegyikét meg-
nyerték az almádi fiatalok.  A 
színvonalas téli terembajnokság 
nagyon jól szolgálta a gyerekek 
versenyeztetését. 

A felnőttek januárban és februárban az MLSZ által kiírt Téli 
kupa balatonfüredi csoportjában vitézkedtek. A jó minőségű mű-
füves pályán lejátszott mérkőzések jól illeszkedtek a téli felkészülés-

be. Nagy meglepetésre a jóval esélyesebb füredi csapatot megelőzve 
–a tavalyi évhez hasonlóan- a Varga Tamás vezette almádi alakulat 
megnyerte a felkészülési tornát. 

A megyei I. osztályú bajnokságban szereplő almádi felnőtt és 
U19-es ifjúsági csapat a cikk megjelenésekor már túl lesz az első 
tavaszi mérkőzéseken, amik az almádi pálya használhatatlansága 
miatt idegenben kerülnek, kerültek megrendezésre. Bízunk benne, 
hogy március utolsó hétvégéjén a Tihany csapatát már hazai kör-
nyezetben fogadhatjuk.

Az egyesület vezetése bízik az őszihez hasonló sikeres és eredmé-
nyes tavaszi folytatásban. Ehhez az almádi szimpatizánsok, szur-
kolók támogatására, biztatására is szükség lesz. Minden lelkes fut-
ballszerető szurkolót várunk a BSE hazai mérkőzéseire, amelyek a 
tavaszi szezonban is szombati napokon (és remélhetőleg az almádi 
pályán) kerülnek megrendezésre. Az elkövetkező időszakban az al-
mádi felnőtt és ifjúsági csapatok hazai pályán az alábbi időpontok-
ban és ellenfelekkel mérkőznek meg:

-Március 25. 14 óra Tihanyi FC,
-Április 8. 16 óra Úrkút SK,

Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával korábban 
kezd.

Az U11-es futsal csapat a 
kupával

Veszprém Megyei Úszó Diákolimpia - 
Megyei Döntő

Minden évben megrendezik az úszás diákolimpiát, amely há-
rom fordulóból áll: körzeti, megyei, országos döntő. A körzetből 
a legjobb kettő juthat tovább a megyei döntőbe. Az idén a megyei 
döntőn szép számú Balatonalmádi diák versenyzett azért, hogy kor-
csoportonként ki lesz az az egy diák, aki képviselheti iskoláját és 
Veszprém megyét az országos döntőn. Az országos döntőben min-
den megyét egy diák képvisel majd, belőlük kerül ki a Diákolimpia 
Országos Bajnoka.  Balatonalmádi városból  3 diák  első helyezett 
lett korcsoportjában a Megyei Döntőn,  ezzel kivívták a jogot az 
Országos Döntőn való részvételre Debrecenbe március 18-án,  így 
ők képviselik majd Veszprém megyét, iskoláikat, és Balatonalmádi 
várost. Hajrá Almádi, szurkolunk a versenyzőknek!
Veszprém Megyei döntő nyertesei:
Kiss Luca Mária, 2008  - Györgyi Dénes Általános Iskola - I. 
korcsoport, 50 méter leány mellúszás 0:50,78, I. helyezett
Szántó Dániel, 2008 - Vörösberényi Általános Iskola - I. korcso-
port, 50 méter fiú mellúszás 0:49,22, I. helyezett
Kenyeres Lili, 1998 - Padányi Biró Márton Gimnázium - VI. 
korcsoport, 100 méter leány gyorsúszás 1:05,44, I. helyezett
Mindhárman Balatonalmádi lakosok, egyesületünkben a Balaton-
almádi Vidra SE-ben úsznak, edzőjük, és felkészítőjük Kenyeres 
Tibor.

Kenyeres Lili, Szántó Benedek, Kiss Luca Mária, Szántó Dániel

Adó 1%
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t!  Támogassa Balatonalmádi civil 
szervezeteit! 

Almádiért Közalapítvány
Adószám: 19262259-2-19

Balatonalmádi Magyar-Angol Gimnázium 
És Kollégium Sportjáért 
Adószám: 18937655-1-19

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18919123-1-19

Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület
Adószám: 18298431-1-19

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 
Adószám: 18917798-1-19

DLSB Alapítvány
A Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért 
Adószám: 19266057-1-19

Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság 
Adószám: 18936173-1-19

Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért 
Adószám: 19383688--1-39

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Adószám: 19025702-2-43

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
(Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör)
Adószám: 19263157-1-19

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Adószám: 18923487-1-19

Felhívjuk azon civil szervezetek figyelmét, akik adószámukat 
szeretnék az Új Almádi Újságban megjelentetni, pontos adataikat 
küldjék el a már ismert e-mail címre: baujsag@gmail.com 

Felajánlás az Almádiért Közalapítvány javára 

Nálunk nem annyira ismert, de Európa számos országában 
bevált gyakorlat, hogy a gyászoló család arra kéri a temetésen 
részt vevő barátokat, rokonokat, hogy koszorú helyett egy szál 
virággal róják le kegyeletüket. 
Ilyenkor általában a gyászolók egy részvétnyilvánító kártya 
mellé bankjegyeket is elhelyeznek, amit a család – anyagi 
helyzetétől függően – a temetés költségére, vagy a szertartás 
utáni összejövetel finanszírozására fordít, esetleg jótékony célra 
ajánl fel.
Köszönettel és hálával tartozunk annak a családnak, aki 
Balatonalmádiban úgy döntött, hogy elhunyt szerettük 
temetése után az ily módon összegyűlt összeget az Almádiért 
Közalapítvány részére adományozza.

Az Almádiért Közalapítvány kuratóriuma



Krónika Városi sporthírek

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18 19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Málnás-mogyorós kalács
A múltkori csokis-mandulás kalács sikerén felbuzdulva egy kicsit 
továbbgondoltam ezt a kalácsos sütit, módosítottam a receptjén és 
megszületett ez a málnás-mogyorós finomság. Tudom, hogy még 
arrébb van, de azért jó előre szólok: bátran tegyétek ki akár a húsvéti 
reggeliző asztalra is, mert biztos vagyok benne, hogy üde színfoltja 
lesz a napnak! Ha 4 főnél többen vagytok, akkor erősen javallott 
duplázni a mennyiséget...
Hozzávalók a tésztához:
25 dkg liszt
7 dkg darált mogyoró
10 dkg barna nádcukor
0,5 db kockaélesztő (20-21 g)
2 tojás
1 dl tej
7 dkg olvasztott vaj

Hozzávalók a töltelékhez:
5 dkg olvasztott vaj
10 dkg málna
+1 ek barna nádcukor a tetejére

Elkészítése:
1. A tejet meglangyosítjuk, majd a cukorból egy teáskanállal hoz-
záadunk és belemorzsoljuk az élesztőt. 10 percre félretesszük, amíg 
felfut. 
2. Egy keverőtálba szitáljuk a lisztet, majd hozzáadjuk a maradék 
cukrot, a darált mogyorót, a tojást, az olvasztott vajat és a felfutott 
élesztőt. Kézzel pár perc alatt kidagasztjuk, akkor jó, amikor a tészta 
szépen elválik a tál falától. Letakarva, szobahőmérsékleten a duplá-
jára kelesztjük (legalább 1 óra).
3. Amikor megkelt, a tésztát lisztezett munkafelületen kb. 30x40 
cm méretű téglalapra nyújtjuk, majd az olvasztott vajjal egyenle-
tesen megkenjük. Erre szórjuk a málna szemeket, majd szorosan 
feltekerjük. Egy éles késsel hosszában félbevágjuk, majd a végeiket 
összecsípve fonjuk egymás köré a tésztát. 
4. Kivajazunk és lisztezünk egy püspökkenyérformát, majd belerak-
juk az összefont kalácsot és a tetejét megszórjuk a nádcukorral. 180 
fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt készre sütjük. 
Jó étvágyat! 
+1 tipp: Ha mirelit málnával készítjük, akkor fagyott állapotban 
tegyük a tésztára a málnaszemeket.

Március 23-án a futóklub „elmarad”!
Lehet, hogy sokan nem is tudtok róla, de Balatonalmádiban műkö-

dik egy futóklub, ahova bárki csatlakozhat teljesen ingyen! Ez a BSI 
Futónagykövetsége, ami már 120 településen működik az országban. 
A klub lényege, hogy 
amatőr futók egy-
mást motiválják azzal, 
hogy együtt futnak. 
EZ NEM EDZÉS, de 
természetesen a sok 
tapasztalatot szívesen 
megosztja egymással 
a közösség. A klubot 
2014 év vége óta veze-
tem, de a cél nem a minél nagyobb csapat toborzása a csütörtöki 
futásokra, hanem egy valódi közösség létrehozása és az egészséges 
életmódra való ösztönzés. Nem akarunk élsportolókat kinevelni! 
Ha szeretsz mozogni, hasonló érdeklődésű emberek társaságára 
vágysz, tanácsot szeretnél kérni fogyáshoz vagy kedvezményesen 
szeretnél nevezni a BSI versenyeire, csatlakozz te is teljesen ingyen: 
GYERE EL!

A csapat minden csütörtökön 19:00-kor indul el a Kéttannyelvű 
Gimnázium elől, általában a part felé, egészen Káptalanfüredig, 
majd vissza. Ez közel 10 km, de ha ennél kevesebbet szeretnél, az 
sem probléma, mindig igazodunk egymáshoz! A Facebook csopor-
tunkban egyénileg is egyeztethettek időpontot, itt tényleg egy kö-
zösség kialakítása a cél.

Március 23-án, csütörtökön pedig azért „marad el” a klub – bár 
remélem, hogy a többiek ott lesznek - mert én éppen a Balaton 
Szupermaratonon fogok futni egyéniben. Ez egy négynapos ver-
seny, csütörtök reggel indulunk Siófokról, majd vasárnap délután 
érkezünk oda vissza 195 km után. Vasárnap 8-11 óra körül futunk 
át Balatonalmádin, nekem ez a hazai pálya tavaly is óriási lelki erőt 
adott! Ha tudtok, vasárnap reggel gyertek ki a strand előtti frissítő-
pontra szurkolni, nézzétek a hosszútávfutók elgyötört arcát. Moti-
váljon Titeket is az, hogy mindenki elkezdte valahogy! Mozogjatok!

Csalló Gergő
www.facebook.com/groups/almadifutas

Csütörtök, 19:00, Kéttannyelvű Gimnázium előtt

A Balatonalmádi Sportegyesület hírei
A téli szezon sem telt tétlenül a Balatonalmádi Sportegyesületnél. 

Négy korosztályban (U9, U11, U13, U15) összesen hat csapattal 
vettünk részt az MLSZ által megrendezett megyei terem-labdarú-
gó (futsal) bajnokságban. A március elején zárult küzdelmekben a 
10-11 éveseknél (U11) a Veszprém, az Ajka csapatát is megelőzve 
lett a pontvadászat bajnoka az almádi alakulat, így továbbjutott az 
országos elődöntőbe, ahol Vas és Zala megye hasonló korú bajnok-
csapataival mérkőzhet meg az országos főtáblára kerülésért. A töb-
bi korcsoportban is derekasan 
helyt álltak az almádi gyerekek, 
a novemberben, illetve decem-
berben megrendezett csoport-
küzdelmek után kialakított új 
csoportok mindegyikét meg-
nyerték az almádi fiatalok.  A 
színvonalas téli terembajnokság 
nagyon jól szolgálta a gyerekek 
versenyeztetését. 

A felnőttek januárban és februárban az MLSZ által kiírt Téli 
kupa balatonfüredi csoportjában vitézkedtek. A jó minőségű mű-
füves pályán lejátszott mérkőzések jól illeszkedtek a téli felkészülés-

be. Nagy meglepetésre a jóval esélyesebb füredi csapatot megelőzve 
–a tavalyi évhez hasonlóan- a Varga Tamás vezette almádi alakulat 
megnyerte a felkészülési tornát. 

A megyei I. osztályú bajnokságban szereplő almádi felnőtt és 
U19-es ifjúsági csapat a cikk megjelenésekor már túl lesz az első 
tavaszi mérkőzéseken, amik az almádi pálya használhatatlansága 
miatt idegenben kerülnek, kerültek megrendezésre. Bízunk benne, 
hogy március utolsó hétvégéjén a Tihany csapatát már hazai kör-
nyezetben fogadhatjuk.

Az egyesület vezetése bízik az őszihez hasonló sikeres és eredmé-
nyes tavaszi folytatásban. Ehhez az almádi szimpatizánsok, szur-
kolók támogatására, biztatására is szükség lesz. Minden lelkes fut-
ballszerető szurkolót várunk a BSE hazai mérkőzéseire, amelyek a 
tavaszi szezonban is szombati napokon (és remélhetőleg az almádi 
pályán) kerülnek megrendezésre. Az elkövetkező időszakban az al-
mádi felnőtt és ifjúsági csapatok hazai pályán az alábbi időpontok-
ban és ellenfelekkel mérkőznek meg:

-Március 25. 14 óra Tihanyi FC,
-Április 8. 16 óra Úrkút SK,

Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával korábban 
kezd.

Az U11-es futsal csapat a 
kupával

Veszprém Megyei Úszó Diákolimpia - 
Megyei Döntő

Minden évben megrendezik az úszás diákolimpiát, amely há-
rom fordulóból áll: körzeti, megyei, országos döntő. A körzetből 
a legjobb kettő juthat tovább a megyei döntőbe. Az idén a megyei 
döntőn szép számú Balatonalmádi diák versenyzett azért, hogy kor-
csoportonként ki lesz az az egy diák, aki képviselheti iskoláját és 
Veszprém megyét az országos döntőn. Az országos döntőben min-
den megyét egy diák képvisel majd, belőlük kerül ki a Diákolimpia 
Országos Bajnoka.  Balatonalmádi városból  3 diák  első helyezett 
lett korcsoportjában a Megyei Döntőn,  ezzel kivívták a jogot az 
Országos Döntőn való részvételre Debrecenbe március 18-án,  így 
ők képviselik majd Veszprém megyét, iskoláikat, és Balatonalmádi 
várost. Hajrá Almádi, szurkolunk a versenyzőknek!
Veszprém Megyei döntő nyertesei:
Kiss Luca Mária, 2008  - Györgyi Dénes Általános Iskola - I. 
korcsoport, 50 méter leány mellúszás 0:50,78, I. helyezett
Szántó Dániel, 2008 - Vörösberényi Általános Iskola - I. korcso-
port, 50 méter fiú mellúszás 0:49,22, I. helyezett
Kenyeres Lili, 1998 - Padányi Biró Márton Gimnázium - VI. 
korcsoport, 100 méter leány gyorsúszás 1:05,44, I. helyezett
Mindhárman Balatonalmádi lakosok, egyesületünkben a Balaton-
almádi Vidra SE-ben úsznak, edzőjük, és felkészítőjük Kenyeres 
Tibor.

Kenyeres Lili, Szántó Benedek, Kiss Luca Mária, Szántó Dániel

Adó 1%
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t!  Támogassa Balatonalmádi civil 
szervezeteit! 

Almádiért Közalapítvány
Adószám: 19262259-2-19

Balatonalmádi Magyar-Angol Gimnázium 
És Kollégium Sportjáért 
Adószám: 18937655-1-19

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18919123-1-19

Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület
Adószám: 18298431-1-19

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 
Adószám: 18917798-1-19

DLSB Alapítvány
A Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért 
Adószám: 19266057-1-19

Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság 
Adószám: 18936173-1-19

Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért 
Adószám: 19383688--1-39

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Adószám: 19025702-2-43

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
(Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör)
Adószám: 19263157-1-19

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Adószám: 18923487-1-19

Felhívjuk azon civil szervezetek figyelmét, akik adószámukat 
szeretnék az Új Almádi Újságban megjelentetni, pontos adataikat 
küldjék el a már ismert e-mail címre: baujsag@gmail.com 

Felajánlás az Almádiért Közalapítvány javára 

Nálunk nem annyira ismert, de Európa számos országában 
bevált gyakorlat, hogy a gyászoló család arra kéri a temetésen 
részt vevő barátokat, rokonokat, hogy koszorú helyett egy szál 
virággal róják le kegyeletüket. 
Ilyenkor általában a gyászolók egy részvétnyilvánító kártya 
mellé bankjegyeket is elhelyeznek, amit a család – anyagi 
helyzetétől függően – a temetés költségére, vagy a szertartás 
utáni összejövetel finanszírozására fordít, esetleg jótékony célra 
ajánl fel.
Köszönettel és hálával tartozunk annak a családnak, aki 
Balatonalmádiban úgy döntött, hogy elhunyt szerettük 
temetése után az ily módon összegyűlt összeget az Almádiért 
Közalapítvány részére adományozza.

Az Almádiért Közalapítvány kuratóriuma



Krónika Polgárőr hírek

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Almádi a bauxitkutatás központja X.
Gépészet 2. 

A vállalatnál – és ezen belül a gépészetnél – soha nem látott mértékű 
fejlesztés kezdődött a jelentős magyar bauxitvagyon ésszerű haszno-
sítására 1962-ben megkötött Magyar–Szovjet Timföld–Alumínium 
Egyezménnyel összefüggésben. Az egyezményben a magyar fél által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez ugyanis vállalatunk két kulcsfon-
tosságú feladatot kapott. Egyrészt a bauxitbányászat termelésének 
megháromszorozódásához a kutatásnak folyamatosan biztosítania 
kellett a jó minőségű és gazdaságosan kitermelhető új lelőhelyeket, 
másrészt pedig a karsztvíz-veszély miatt elakadt bányanyitásokhoz le 
kellett fúrnunk a vízszintsüllyesztő aknákat. 

Főhatóságunk természetesen tudta, hogy akkori szerény felszerelt-
ségünkkel ezeket a feladatokat nem vagyunk képesek végrehajtani, 
ezért nagyméretű beruházásokat engedélyezett. Ennek keretében 
Budataván új telephely épült, melybe beletartozott az irodaház, 
anyagvizsgáló laboratórium, raktár, öltöző, ebédlő, és nem utolsósor-
ban egy 1800 négyzetméter alapterületű gépüzem.  

Az új telephely 

Ez a tekintélyes méretű épület alkalmas volt arra, hogy a gépészet 
többszörösére nőtt feladatait korszerű körülmények között hiányta-
lanul elvégezhessük. 
•	 Az üzemelő fúróberendezések száma ugyanis tízről huszonnégyre 

emelkedett, megnőtt a gépjárműveké is. Ezáltal sokkal nagyobb 
lett a javítási, karbantartási igény. 

•	 A fúrási teljesítmény elérte a maximumot (a kezdeti évi 20 ezer 
méterről a 100 ezer métert), ennek következtében a fúrószerszám 
gyártás is többszörösére nőtt.

•	 Új feladatként jelentkezett az aknafúró szerszámok gyártása, ja-
vítása, majd tervezése.

Az épület középső 
részét a nagy csarnok 
foglalta el, benne az 
egész helyiséget átfe-
dő, nagy teherbírású 
futódaru, amellyel 
a csarnokban folyó 
munkákhoz a legna-
gyobb és legnehezebb 
gépeket, valamint un-
kadarabokat lehetett emelni és szállítani. Itt készültek az aknafúrás 
nagyméretű és többtonnás fúrószerszámai (fúrók, központosítók, 
súlyosbítók stb.), amelyek sok hegesztő és vágó munkát igényeltek. 
Az aknafúrás 1,4 méter és 3,2 méter közötti átmérőjű béléscsövei-
nek gyártásához nagy teljesítményű lemezhengerlő gépet állítottunk 
üzembe a csarnok egyik végében. A lemezvégek előhajlítását kézi erő-
vel, kétkezű, nagysúlyú kalapáccsal végeztük, ami nehéz fizikai mun-
ka volt. A béléscsövek merevítő gyűrűit ugyanezen a gépen U-acélból 
hengereltük, majd a béléscsőhöz hegesztettük. A csarnok másik végé-
ben pedig egy perforátort működtettünk, amely a fúrt aknák szűrő-
csöveinek lemezeit lyukasztotta. 

Alapos begyakorlás után itt javították az aknafúró görgőket: a le-
kopott fogakat – nagy szakértelmet igénylő – keményfém felrakással 
pótolták.

A csarnok után a forgácsoló üzemrész rendelkezett a legnagyobb 
területtel. A terem teljes hosszában sorakoztak a szerszámgépek, 
ahogy a mellékelt fényképen is látható. Itt készültek a bauxitkutatás 
fúrószerszámai. Olyan nagy volt az igény, hogy két műszakban folyt 

Polgárőr hírek
 Februárban is folytattuk a munkánkat. A vártnál hidegebb idő 

miatt többet járőröztünk, figyeltük az utakat, közterületeket. A hi-
deg miatt sok vízóra 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 alkalommal megszerzik a tárcát. Almádiban nem jellemző-
ek az ilyen esetek, és hogy ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre 
senkinek..
Közlekedés: Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, türelemmel le-
gyünk egymással szembe.  A tavaszi időjárással egy időben meg nő 
a gyalogosok száma. Figyelni kell rájuk.

Várjuk polgárőrségbe jelentkezőket!
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu 
Tel: 06/30/621-5320

Balogh Csaba, elnök

a munka. 1965-ben például teljesítményük – csak a legfontosabb té-
teleket kiemelve – a következő volt: 

 Magfúró korona  5000 db
 Bővítő korona   760 db
 Komplett magcső   800 db
 Béléscső közcsavar  2420 db
 Fúrócső kapcsoló   770 pár
 Fúrócső megmunkálás 17,3 tonna
 Béléscső megmunkálás 170,0 tonna
    (azaz 23255 m!)
A fúróberendezések 

javítása, karbantartása 
gépi egységenként tör-
tént. A csarnok oldalá-
ban sorakoztak az erre 
szakosodott műhelyek, 
úgymint a gép-, motor-, 
szivattyú- és villanysze-
relő műhely a megfelelő 
szakmunkás gárdával. 
A felsorolt műhelyek 
folytatásában van a gépjármű javító részleg. Ekkorra ugyanis vállala-
tunknak már több mint 160 különböző gépjárműve volt (terepjáró 
személy- és tehergépkocsi, autóbusz, traktor, daruskocsi, árokásó gép, 
cementező aggregát, bulldózer stb.). Javításuk, műszaki vizsgára való 
felkészítésük sok munkát adott. Kiegészítésül rendelkeztünk egy fe-
dett forróvizes kocsimosóval, amelynél már megoldottuk az olajjal 
szennyezett mosóvíz tisztítását. Az elfolyó mosóvizet ugyanis egy olaj-
fogó rendszeren keresztül vezettük el, ahol a szennyvízben lévő olaj 
kivált, így csak a megtisztított szennyvíz került a csatornahálózatba, 
amivel a környezetvédelmet szolgáltuk. 

Most már, fontosságának megfelelően, asztalosműhelyünk is volt. 
A gépüzem elején találhatók az irodák. Az egyikben az üzemvezető, 

a másikban a művezetők és az adminisztráció dolgozik. Lózsi József 
gépésztechnikus volt az első üzemvezető, aki a Várpalotai Szénbá-
nyáktól jött vállalatunkhoz, nyugdíjazásakor Murgás Lajos okleveles 
gépészmérnök vette át a helyét. Mellettük volt a tervezőrészleg is, ter-
vezővel, szerkesztővel és műszaki rajzolókkal.

1965-ben megalakult a gépészeti osztály Ertli Mihály okleveles bá-
nyagépészmérnök vezetésével, amely a gépüzemet és az önálló TMK-
csoportot (ma már kevesen tudják, hogy ezen a tervszerű megelőző 
karbantartás értendő) irányította, és a cég idevágó műszaki fejlesztési 
feladatait koordinálta. 

Az üzem létszámát 120 főre tervezték, amit az indulása után ha-
marosan el is értünk. Sok kiváló dolgozó volt közöttük, sajnos nevük 
felsorolására itt nincs lehetőségünk.

1971-től vállalatunk fokozatosan átállt a hidraulikus hajtású, világ-
színvonalat képviselő Wirth (NSZK) fúróberendezésekre. A váltás a 
gépüzem részére – mai kifejezéssel élve – nagy kihívást jelentett. Az új 
berendezések mindenfajta működtetését (pl. emelés, forgatás) nagy-
nyomású hidraulikus motorok, illetve hengerek végezték. Meg kellett 
tehát ismerkedni a hidraulikával. Szükségessé vált egy új üzemrész 
építése a régihez, nagyobb belmagassággal, hogy a fúróárbocokat is 
szerelhessék. Oldalában rendezték be a hidraulika műhelyt, amelyben 
a hidraulika szivattyúk, motorok, tömlők javítását, karbantartását vé-
gezték. Az új technikát a dolgozók kreatív módon, gyorsan elsajátí-
tották, sok újítást vezettek be, még célgépet is szerkesztettek. 

Visszaemlékezésemet mottónk kiegészítésével kívánom befejezni: 
„Volt egyszer egy Bauxitkutató …” és annak volt egy gépüzeme.

ZIF típusú fúróberendezések javítása

Murgás Lajos

Forgácsoló műhely

okleveles gépészmérnök

Balatonalmádi Városgondnokság szezonális 
foglalkoztatású 
strand karbantartó-gondnokokat keres.

Részletek: www.balatonalmadi.hu/palyazatok
 
Balatonalmádi Városgondnokság határozott idejű 
munkaszerződéssel állást hirdet 
parkfenntartó munkakör betöltésére. 

Érdeklődni a 88/542-561-es telefonon.

Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet 
műszaki csoportvezető munkakör 
betöltésére, határozatlan időtartamra. 

Részletek: www.balatonalmadi.hu/
palyazatok oldalon.

SZERSZÁM és GÉPKÖLCSÖNZŐ
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4.

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

elemek, sövényvágók, fűkaszák, fűnyírók 
vásárolhatók.

Kapálógép, földfúró, ágaprító, gyeplazító, 
láncfűrész, sövényvágó, tégla és térkővágó, 

nikecell vágó, betonkeverő, lapvibrátor, döngölő, 
betonkeverő, elektromos kéziszerszámok, 

szőnyeg és kárpittisztítógép, parkett és 
falcsiszológép kölcsönözhető.

Nyári nyitvatartás:  H-P: 7-17 óra,  Sz:  7-12 óra

Telefon: +36 20 217 1302 



Krónika Polgárőr hírek
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Almádi a bauxitkutatás központja X.
Gépészet 2. 

A vállalatnál – és ezen belül a gépészetnél – soha nem látott mértékű 
fejlesztés kezdődött a jelentős magyar bauxitvagyon ésszerű haszno-
sítására 1962-ben megkötött Magyar–Szovjet Timföld–Alumínium 
Egyezménnyel összefüggésben. Az egyezményben a magyar fél által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez ugyanis vállalatunk két kulcsfon-
tosságú feladatot kapott. Egyrészt a bauxitbányászat termelésének 
megháromszorozódásához a kutatásnak folyamatosan biztosítania 
kellett a jó minőségű és gazdaságosan kitermelhető új lelőhelyeket, 
másrészt pedig a karsztvíz-veszély miatt elakadt bányanyitásokhoz le 
kellett fúrnunk a vízszintsüllyesztő aknákat. 

Főhatóságunk természetesen tudta, hogy akkori szerény felszerelt-
ségünkkel ezeket a feladatokat nem vagyunk képesek végrehajtani, 
ezért nagyméretű beruházásokat engedélyezett. Ennek keretében 
Budataván új telephely épült, melybe beletartozott az irodaház, 
anyagvizsgáló laboratórium, raktár, öltöző, ebédlő, és nem utolsósor-
ban egy 1800 négyzetméter alapterületű gépüzem.  

Az új telephely 

Ez a tekintélyes méretű épület alkalmas volt arra, hogy a gépészet 
többszörösére nőtt feladatait korszerű körülmények között hiányta-
lanul elvégezhessük. 
•	 Az üzemelő fúróberendezések száma ugyanis tízről huszonnégyre 

emelkedett, megnőtt a gépjárműveké is. Ezáltal sokkal nagyobb 
lett a javítási, karbantartási igény. 

•	 A fúrási teljesítmény elérte a maximumot (a kezdeti évi 20 ezer 
méterről a 100 ezer métert), ennek következtében a fúrószerszám 
gyártás is többszörösére nőtt.

•	 Új feladatként jelentkezett az aknafúró szerszámok gyártása, ja-
vítása, majd tervezése.

Az épület középső 
részét a nagy csarnok 
foglalta el, benne az 
egész helyiséget átfe-
dő, nagy teherbírású 
futódaru, amellyel 
a csarnokban folyó 
munkákhoz a legna-
gyobb és legnehezebb 
gépeket, valamint un-
kadarabokat lehetett emelni és szállítani. Itt készültek az aknafúrás 
nagyméretű és többtonnás fúrószerszámai (fúrók, központosítók, 
súlyosbítók stb.), amelyek sok hegesztő és vágó munkát igényeltek. 
Az aknafúrás 1,4 méter és 3,2 méter közötti átmérőjű béléscsövei-
nek gyártásához nagy teljesítményű lemezhengerlő gépet állítottunk 
üzembe a csarnok egyik végében. A lemezvégek előhajlítását kézi erő-
vel, kétkezű, nagysúlyú kalapáccsal végeztük, ami nehéz fizikai mun-
ka volt. A béléscsövek merevítő gyűrűit ugyanezen a gépen U-acélból 
hengereltük, majd a béléscsőhöz hegesztettük. A csarnok másik végé-
ben pedig egy perforátort működtettünk, amely a fúrt aknák szűrő-
csöveinek lemezeit lyukasztotta. 

Alapos begyakorlás után itt javították az aknafúró görgőket: a le-
kopott fogakat – nagy szakértelmet igénylő – keményfém felrakással 
pótolták.

A csarnok után a forgácsoló üzemrész rendelkezett a legnagyobb 
területtel. A terem teljes hosszában sorakoztak a szerszámgépek, 
ahogy a mellékelt fényképen is látható. Itt készültek a bauxitkutatás 
fúrószerszámai. Olyan nagy volt az igény, hogy két műszakban folyt 

Polgárőr hírek
 Februárban is folytattuk a munkánkat. A vártnál hidegebb idő 

miatt többet járőröztünk, figyeltük az utakat, közterületeket. A hi-
deg miatt sok vízóra 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 alkalommal megszerzik a tárcát. Almádiban nem jellemző-
ek az ilyen esetek, és hogy ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre 
senkinek..
Közlekedés: Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, türelemmel le-
gyünk egymással szembe.  A tavaszi időjárással egy időben meg nő 
a gyalogosok száma. Figyelni kell rájuk.

Várjuk polgárőrségbe jelentkezőket!
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu 
Tel: 06/30/621-5320

Balogh Csaba, elnök

a munka. 1965-ben például teljesítményük – csak a legfontosabb té-
teleket kiemelve – a következő volt: 

 Magfúró korona  5000 db
 Bővítő korona   760 db
 Komplett magcső   800 db
 Béléscső közcsavar  2420 db
 Fúrócső kapcsoló   770 pár
 Fúrócső megmunkálás 17,3 tonna
 Béléscső megmunkálás 170,0 tonna
    (azaz 23255 m!)
A fúróberendezések 

javítása, karbantartása 
gépi egységenként tör-
tént. A csarnok oldalá-
ban sorakoztak az erre 
szakosodott műhelyek, 
úgymint a gép-, motor-, 
szivattyú- és villanysze-
relő műhely a megfelelő 
szakmunkás gárdával. 
A felsorolt műhelyek 
folytatásában van a gépjármű javító részleg. Ekkorra ugyanis vállala-
tunknak már több mint 160 különböző gépjárműve volt (terepjáró 
személy- és tehergépkocsi, autóbusz, traktor, daruskocsi, árokásó gép, 
cementező aggregát, bulldózer stb.). Javításuk, műszaki vizsgára való 
felkészítésük sok munkát adott. Kiegészítésül rendelkeztünk egy fe-
dett forróvizes kocsimosóval, amelynél már megoldottuk az olajjal 
szennyezett mosóvíz tisztítását. Az elfolyó mosóvizet ugyanis egy olaj-
fogó rendszeren keresztül vezettük el, ahol a szennyvízben lévő olaj 
kivált, így csak a megtisztított szennyvíz került a csatornahálózatba, 
amivel a környezetvédelmet szolgáltuk. 

Most már, fontosságának megfelelően, asztalosműhelyünk is volt. 
A gépüzem elején találhatók az irodák. Az egyikben az üzemvezető, 

a másikban a művezetők és az adminisztráció dolgozik. Lózsi József 
gépésztechnikus volt az első üzemvezető, aki a Várpalotai Szénbá-
nyáktól jött vállalatunkhoz, nyugdíjazásakor Murgás Lajos okleveles 
gépészmérnök vette át a helyét. Mellettük volt a tervezőrészleg is, ter-
vezővel, szerkesztővel és műszaki rajzolókkal.

1965-ben megalakult a gépészeti osztály Ertli Mihály okleveles bá-
nyagépészmérnök vezetésével, amely a gépüzemet és az önálló TMK-
csoportot (ma már kevesen tudják, hogy ezen a tervszerű megelőző 
karbantartás értendő) irányította, és a cég idevágó műszaki fejlesztési 
feladatait koordinálta. 

Az üzem létszámát 120 főre tervezték, amit az indulása után ha-
marosan el is értünk. Sok kiváló dolgozó volt közöttük, sajnos nevük 
felsorolására itt nincs lehetőségünk.

1971-től vállalatunk fokozatosan átállt a hidraulikus hajtású, világ-
színvonalat képviselő Wirth (NSZK) fúróberendezésekre. A váltás a 
gépüzem részére – mai kifejezéssel élve – nagy kihívást jelentett. Az új 
berendezések mindenfajta működtetését (pl. emelés, forgatás) nagy-
nyomású hidraulikus motorok, illetve hengerek végezték. Meg kellett 
tehát ismerkedni a hidraulikával. Szükségessé vált egy új üzemrész 
építése a régihez, nagyobb belmagassággal, hogy a fúróárbocokat is 
szerelhessék. Oldalában rendezték be a hidraulika műhelyt, amelyben 
a hidraulika szivattyúk, motorok, tömlők javítását, karbantartását vé-
gezték. Az új technikát a dolgozók kreatív módon, gyorsan elsajátí-
tották, sok újítást vezettek be, még célgépet is szerkesztettek. 

Visszaemlékezésemet mottónk kiegészítésével kívánom befejezni: 
„Volt egyszer egy Bauxitkutató …” és annak volt egy gépüzeme.

ZIF típusú fúróberendezések javítása

Murgás Lajos

Forgácsoló műhely

okleveles gépészmérnök

Balatonalmádi Városgondnokság szezonális 
foglalkoztatású 
strand karbantartó-gondnokokat keres.

Részletek: www.balatonalmadi.hu/palyazatok
 
Balatonalmádi Városgondnokság határozott idejű 
munkaszerződéssel állást hirdet 
parkfenntartó munkakör betöltésére. 

Érdeklődni a 88/542-561-es telefonon.

Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet 
műszaki csoportvezető munkakör 
betöltésére, határozatlan időtartamra. 

Részletek: www.balatonalmadi.hu/
palyazatok oldalon.

SZERSZÁM és GÉPKÖLCSÖNZŐ
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4.

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

elemek, sövényvágók, fűkaszák, fűnyírók 
vásárolhatók.

Kapálógép, földfúró, ágaprító, gyeplazító, 
láncfűrész, sövényvágó, tégla és térkővágó, 

nikecell vágó, betonkeverő, lapvibrátor, döngölő, 
betonkeverő, elektromos kéziszerszámok, 

szőnyeg és kárpittisztítógép, parkett és 
falcsiszológép kölcsönözhető.

Nyári nyitvatartás:  H-P: 7-17 óra,  Sz:  7-12 óra

Telefon: +36 20 217 1302 



Sebestyén Imréné (Margit) e. v.
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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. 03. 21. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 03. 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

Állásajánlat
A Balatonalmádi Nereus Park Hotel*** várja új munkatársak 
jelentkezését meglévő csapatába az alábbi munkakörökbe:

•	Recepciós
•	Takarításvezető
•	Takarító
•	Szakács/Főzőnő

Szezonális munkavégzésre és egész éves foglalkoztatásra is várunk 
jelentkezőket. 
Bővebb információ: www.nereus.hu/hu/Aktualis
Jelentkezés e-mailben fényképes önéletrajzzal az info@nereus.hu	címen.

•	Felszolgáló
•	Konyhalány
•	Diákmunkás



Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 22 23Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976
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w w w . a u t o p o l i r . h u

Közlemény
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T. András.
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           +36 88 542 561
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Új
ALMÁDI ÚJSÁG

Óvári Messzelátó

Az Óvári Messzelátó Balatonalmádi jelképévé 
vált, közkedvelt hely. Nevét dr. Óvári Ferenc 
ügyvédről, országgyűlési képviselőről (1858-
1938) kapta, aki nagyon sokat tett többek 
között a kilátó megépítéséért, a vasúthálózat 
kiépítéséért Almádiban. Egy időben Wesselényi 
Kilátónak is nevezték.

Megközelítés: Balatonalmádi Semmelweis 
utcától (Dózsa Gy. u., Budai Nagy Antal u., 
Batthyány u.) a kék háromszög jelzést követve. 
GPS: 47.033631 18.006856

A kilátó, amely gerendavázas és cseréptetővel 
fedett a századforduló táján épült és a 90-es 
években újították fel eredeti fotók alapján. A 
kilátóhely Almádi hajdani szőlőhegyén épült, 
valamikor a századforduló táján.

A panoráma középpontja a Fűzfői-öböl, 
az előtérben balra Vörösberény, jellegzetes 
templomaival: a felső körvédműves, 
meghatározó stílusa román (XI-XII. sz.), az 
alsó barokk (1779), mellette a volt jezsuita 
kolostor. Első királyunk neve alatt fennmaradt 
oklevélben írták le először Berény nevét. 
Szárberényt „István, a keresztény, egész 
Magyarország királya” adta a Veszprémvölgyi 
apácák monostorának. Messze jobbra a 
kenesei magaspart belesimul a Sió völgyébe, 
majd Külső-Somogy magas pannon dombjai 
sorakoznak. A Fűzfői-öböl mögött, a magaspart 
vonulatából kissé kiemelkedik a Papvásár-hegy, 
a berhidai Jákó-hegy, balra a fűzfői gyárak. 
Vörösberény felett magasodik a Megye-hegy, 
Ny felé a Vár-hegy, a Vörös-hegy és a Csere-
hegy látszik.

A kilátóhely Balatonalmádi hajdani 
szőlőhegyén épült, az 1900-as években vörös 
homokkőből. Gerendavázas, cseréppel borított 
tetőzetét a 90-es évek elején rekonstruálták 
régi fényképek alapján, de egyszerűbb alakban. 
Egy időben Wesselényi-kilátónak nevezték. A 
kilátó mai nevét Dr. Óvári Ferencről kapta.
2004-ben történt meg a teljes felújítása.

Az Óvári Messzelátót Balatonalmádi Város 
Értéktár Bizottsága 2017. február 25-én kelt 
1/2017. számú határozatában települési értékké 
nyilvánította.

Almádi Értéktár

Holló Barnabás: 
Kossuth Lajos mellszobra 
bronz, 1903.

A következő évben már képeslapon 
szerepelt.

Kossuth amerikai útján nyomtatott 
bankjegye. 1 Forintos vágatlan ív, 
forgalomba nem került. 
1852 Philadelphia (USA)
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