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Az Alsóörs - Veszprém vasútvonal
1904-ben Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter 
törvényjavaslata alapján melyet 1907. február 14-én hirdettek ki, 
tette lehetővé, hogy az Alsóörs-Veszprém helyiérdekű vasútvonal 
megépüljön.
A pálya kitűzése után megindult az építkezés. Az almádi 
szakaszon 1907. október 15-én kezdték a töltések építését. Az 
építkezések idején is folytatódtak a viták, főleg a Veszprém városi 
szakaszon a felüljáró létesítése miatt, és az almádi szakaszon a 
két vonal csatlakozása és az állomás elhelyezése miatt. Végül 
a hegyoldalon épített állomások és a megyehatáron kívüli 
csatlakozás valósult meg. 

A vonal megépítéséhez mindössze hét hónapra volt szükség. 
1908. szeptember végén végighaladt rajta az első vonat. A vasút 
megnyitására több időpontot tűztek ki, végül 1909. július 8-án 
megtörtént az ünnepélyes avatás és másnap megkezdődött a 
menetrend szerinti forgalom. Minden állomáson zászlódísz és 
ünneplőbe öltözött lelkes sokaság fogadta a magyar kormány 
képviselőivel végigrobogó első vonatot. A megnyitóra az egyik 
küldöttség Szterényi József államtitkár vezetésével Budapestről 
nyolc óra körül indult. Óvári Ferenc Börgöndön csatlakozott 
hozzájuk. A veszprémi belső állomásról is indult egy vonat fél 
12-kor, s a rajta lévő küldöttséget Szeglethy György veszprémi 
polgármester vezette. A két vonat Balatonalmádiban találkozott, 
Óvári Kálmán üdvözölte az államtitkárt, majd Szeglethy György 
mondott köszönetet a kormánynak a veszprém-alsóörsi 
szárnyvonal megépítéséért. 

A 11-es számú Alsóörs-Veszprém vasútvonal 22 km hosszú 
volt. A megszűnése előtt a mai 11-es számú Győr-Veszprém 
vasútvonal részeként üzemelt, közvetlen vonatok is indultak 
Győrből a Balaton partjára. Megszűntetését gazdaságtalanságra 
hivatkozva az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció rendelte 
el. 1969-ben megszűntették a Meggyespuszta-Alsóörs szakaszt, 
majd 1972-ben a megmaradt Veszprém-Meggyespuszta 
szakaszt. A pályát 1974-ben végleg felbontották. 

A vasút nyomvonalán sok helyen megmaradtak az ipari 
műemlékek. Így például Balatonalmádiban ma is láthatóak, ha a 
régi nyomvonal helyén kialakított utcán (Töltés utca) haladunk 
végig. Az Öreghegyi állomás, amelyet átépítettek, de megtartották 
a régi állomás formáját, valamint a Remete-völgyi állomás, amely 
szintén lakóházzá lett átalakítva. A Budai Nagy Antal utca felett 
áthaladó régi vasúti híd, amelyet vörös homokkőből építettek 
és 1992-ben közadakozásból helyreállítottak a Honismereti kör 
kezdeményezésére. Itt található a 375-ös számú szertartályos 
gőzmozdony, amellyel a város megemlékezik a régi idők 
közlekedésére. 1994. július 9-én avatták fel az emlékhelyet. Töltés 
utca alatt, a Blaha Lujza sétánynál látható régi vörös homokkőből 
épült vasúti támfalat, amely a Remete-forrásnál ér véget, szintén 
felújították. A Töltés utca végénél a Balatonalmádi temetőnél 
található vöröshomokkőből épült vasúti felüljáró, amelyet 2016-
ban újítottak meg.

Áldott húsvétot kíván az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága!

Az Alsóörs - Veszprém  
vasútvonal építése. 

Az egyik félkész szakasz 
vonalbejárása 1908.
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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. április 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2017. május 12-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 
A 13. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1930-as években épült. Az akkori 
Erszébet királyné út 101. alatt. Bodor Imre hentes és mészáros 
mester építette a saját üzletét. A múlt század második 
harmadában az útkorrekció végett lebontották. 
2. A felvétel az 1938-ban készült. A fotó szerint az üzlet előtt 
Bodor Imre és felesége látható. 
3. Ma az épület helyén a Veszprémi út egy része látható a 65-ös 
szám alatt. 
Kérdésünkre a helyes megfejtést Veszelyi Ferencné Bodor Irénke 
közölte. Gratulálunk a Honismereti és Városszépítő Kör nevében. 

Kovács István elnök 
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Lapzárta: minden hónap 25-én!

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

ALMÁDI TERMÉSZETES BALATONFÜRDŐ 
és KNEIPP-RIKLI GYÓGYINTÉZET

Újságunk februári számában szóltunk, összefoglaló néven Kne-
ipp-kúraként ismert gyógymódról, kivéve a táplálkozással, amely 
jelentős tényezőként hat,  az egészséges életmód kialakításában. 

„Dr. Lahmann szászországi híres természetgyógyász sokat foglalko-
zott a helyes táplálkozás kérdésével  s hosszas kísérletezés és  lelkiismere-
tes pontossággal vezetett megfigyelések eredménye gyanánt olyan táplál-
kozási rendet állapított meg, amely, nem mondható teljesen  újnak, de 
elvitathatatlanul  szerencsésen választott középút az állati és növényi 
anyagokkal  v aló t áplálkozás sz élsőségei kö zött.”                                                                 

Dr. Lahmann hosszasan kifejti az egyes összetevők káros, vagy 
nem káros hatását. Addig szokás volt, hogy a gyógyvendégek 
reggelire válogatás nélkül, kedvük szerint rendeltek a választék-
ból, a későbbi étkezések során sem foglalkoztak az ételek ösz-
szetevőivel, illetve azok hatásaival. A lehetőségek ismeretében, 
„Az 1901. évadban a természetes gyógymódot rendszeresen válasz-
tó  gyógyvendégek, ugyanazon díj mellett szabadon választhatnak a 
dr. Lahhannn-féle természetes gyógytáplálkozás és a balatoni für-
dővendégek céljaira  a szolgáló rendes vendéglői étkezés között. Erre 
vonatkozó elhatározásukat azonban mindig a heti ellátási díj                                                                                                                                              
lefizetése alkalmával kell bejelenteniük, mely az illető hét közben nem 
változtatható meg..

Részletek az 1901. évi  júliusi és augusztusi étlapból

Természetes, hogy az étlap szerint étkezők saját érdekükben szintén 
csak azon ételek közül válogathatnak, amelyeket fürdőorvos e célra ne-
kik kijelöl. Megjegyezzük egyébként, hogy a főzelékek és zöldségtáplálé-
kok az almádi részvénytársaság vendéglőjében általában úgy készülnek, 
mint azt a Lahmann-féle étrend megkívánja, vagyis, hogy a bennük 
foglalt tápsók nem mennek veszendőbe s e mellett sem ezek, sem a hús-
ételek nincsenek  túlságosan fűszerezve. 

Reggeli minden nap Kneippkávé, esetleg tej, méz és vaj, fehérsü-
temény és Kneippkenyér. Este a tészta helyett kívánatra nyers-,vagy 
aludttej szolgáltatik fel. 

Érdekességnek mondhatjuk, hogy a gyógyvendégeknek, (akik 
részt vesznek a Lahmann-féle étrendben) szigorú házirendet kell 
betartaniuk amelyek ismertetésére visszatérünk. 

Schildmayer Ferenc 

Dr. Lahmann és a szanatóriuma Drezdában

A Pöttyös Szalon az Almádiért Közalapítvány által működtetett Balaton Játékpont ingyenes mini illemtanodája. 
Bővebb információ: http://almadiert.hu/pottyos-szalon/
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei negyedik, 
áprilisi 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.).
Együttműködésüket megköszönjük.
A lap valamennyi Olvasójának áldott húsvéti ünnepeket kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

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

hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt évben nagy 
erőfeszítéseket tett a közterületek, a nyilvános helyek rendjének 
megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének javításáért. A köz-
lekedésbiztonság javítása érdekében tett intézkedések eredménye-
ként a kapitánysághoz tartozó útszakaszokon egész évben sikerült 
biztosítani a forgalom zavartalanságát, a baleseti helyzet tekinteté-
ben markásan csökkent a személyi sérüléses balesetek száma.
A Rendőrkapitányság stratégiai célkitűzéseit teljesítmény- és min-
denekelőtt minőség orientáltan valósította meg, kivívva ezzel 
szakmai eredményeinek, az itt szolgálatot teljesítők szakmai felké-
szültségének elismerését. 2016 évben Veszprém megyében a bala-
tonalmádi rendőrkapitányságon emelkedett a legnagyobb mérték-
ben a nyomozás-eredményességi mutató, az előző évhez viszonyítva 
16,2 %-kal. 

Balogh Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke beszámolt az egyesü-
let 2016. évi tevékenységéről. A polgárőrök 988 alkalommal voltak 
szolgálatban, köztük iskolai helyszínen, a nyaraló övezetben, teme-
tőknél, standoknál, szórakozó helyek környékén, kerékpárverse-
nyen és a városi rendezvényeken egyaránt. 

Kárpáti Attila, a Magyar Vöröskereszt várpalotai intézményének 
vezetője is beszámolt a tavalyi évi működésükről. Elmondása szerint 
városunkban 12 fő utcai hajléktalant láttak el, krízis autó szolgálta-
tás keretében pedig 3 alkalommal kaptak riasztást Balatonalmádi-
ból. Az intézményükben nappali melegedő 9-18 óra között, éjjeli 
menedékhely 17 órától reggel 7 óráig vehető igénybe, illetve lehe-
tőség van hajléktalan személyek átmeneti szálláshelyének igénybe 
vételére térítés ellenében.

Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal kérelmére a Baross Gábor u. 44. szám alat-
ti épület KEHOP pályázati konstrukció keretében történő épület-

energetikai fejlesztéshez.
Az önkormányzat újra alkotta a családi eseményekhez kapcsolódó 

rendezési és szervezési szolgáltatásokról szóló rendeletét. A rende-
let tartalmazza a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolattal 
érintett szabályozást. Emellett jóváhagyták a gyermekek és fiatal 
felnőttek rászorultságára tekintettel adható támogatásokról szóló 
rendeletet is, melyben több adható támogatás mértéke is jelentő-
sen változott.  A születési támogatás 25.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra, 
az életkezdési támogatás 15.000,- Ft-ról 30.000,- Ft-ra emelkedik 
2017. április 1. napjától.

Jóváhagyta a Képviselő-testület az Egészségházban működő alap-
ellátási praxisokkal, egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződések 
módosítását. 

A tavalyi évről készült turisztikai tájékoztatóból kiderült, hogy az 
önkormányzat 2016-ban 62,9 millió Ft idegenforgalmi adóbevételt 
realizált. Összesen 194 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek Ba-
latonalmádiban. Ez 8,1%-os növekedés jelent az előző évhez képest, 
melyből adóköteles vendégéjszaka 136 ezer, adómentes pedig 57 
ezer volt. A strandi bevételek, illetve eladott belépőjegyekben némi 
csökkenés volt, de ez erősen időjárás függő. Az idei szezonra min-
den intézmény és érintett szereplő megkezdte a felkészülést.

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem megkereste városun-
kat, hogy a szociológia szakos hallgatóik szeretnének szakmai gya-
korlatot végezni Balatonalmádiban, cserébe szociológiai kutatást 
tudnának végezni az önkormányzat igényei alapján. Tekintettel a 
rossz anyagi körülményeikre, az önkormányzat erre az időszakra 
szállást és ellátást is biztosít részükre.

2015 évben kereste meg településünket a Lengyel Nagykövetség, 
hogy lengyel testvérvárosi kapcsolatra nyitott-e a Képviselő-testü-
let. A pozitív fogadtatás eredményeként Serock városából tavaly 
egy kisebb küldöttség érkezett Balatonalmádiba. A lengyel település 
képviselőinek nagyon szimpatikus volt városunk, ezért kezdemé-
nyezték, hogy idén április végén hivatalossá tegye a két település 
a testvérvárosi kapcsolatot. A javaslatot a Képviselő-testület támo-
gatta.

A Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. által kiírt 2017. 
évi „Testvér-települési programok és együttműködések” című pá-
lyázatra 1 millió Ft támogatási kérelmet nyújt be az önkormány-
zat, melynek pozitív elbírálása esetén lehetőség nyílna az erdélyi 
Tusnádfürdővel történő testvérvárosi kapcsolatunk hivatalossá té-
telére.

Pályázatot írt ki a Képviselő-testület a védetté nyilvánított helyi 
építészeti értékek megóvásának elősegítésére. A rendelkezésre álló 
keret 2017. évre 900 ezer Ft. A rendeletben foglalt szabály szerint 
a támogatás mértéke építményenként a 300 ezer Ft-ot nem halad-
hatja meg.

Pályázatot nyújt be a Pannónia Kulturális Központ Könyvtá-
ra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, 
„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései”címmel. A pályázat célja a Könyvtár gyermekkönyvtár 
részlegében a meglévő helyiségek kismértékű átrendezésével okta-
tótermek kialakítása, amely lehetőséget teremt a lakosság számára 
nem formális tanulási programok megvalósítására, illetve a könyv-
tár informatikai eszközkészletének megújítása, valamint az ehhez 
tartozó célbútorok fejlesztése.
A projekt várható összköltsége 18,5 millió Ft, önrészt nem igényel.

Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület beadvánnyal fordult a 
Képviselő-testülethez, amelyben azt kérik, hogy az önkormányzat a 
Balatonhoz közel biztosítson helyet egy emlékhely létrehozásához, 
mely az 1974. május 30-án és az 1976 január 22-én Balatonalmádi 
térségében a Balatonba zuhant Mi-8-as típusú helikopter 8 fő ka-

tona áldozatának állítana emléket. A Képviselő-testület támogatta a 
kérelmet és a 2306/2 hrsz-ú, 4 métereshez közeli, kerékpárút menti 
10nm-es területet jelölte ki az emlék felállításához.

A Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi Központ megkere-
sésére egyetértett a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
tervezett átszervezésével, azzal, hogy a felvehető maximális tanuló-
létszám 130 főről 150 főre történő módosuljon. 

Felosztotta a Képviselő-testület az idei évre rendelkezésre álló mé-
diakeretet. A 4,7 millió Ft-os keretösszeget balatonalmádi közéleti 
magazinműsor televíziós műsorszolgáltatás, televíziós kommuniká-
ciós szolgáltatás, illetve média kommunikációs szolgáltatás beszer-
zésére kívánja felhasználni az önkormányzat, melyre ajánlattételi 
felhívást tesz közzé. 

A Wesselényi-strand főépületében, összesen 8 db apartman bér-
beadására kiírt nyílt egyfordulós pályázatra benyújtott ajánlatot 
eredményesnek nyilvánította a Képviselő-testület. Az apartmanokat 
a nyártól egy vállalkozó fogja üzemeltetni.

Lakossági kezdeményezésre úgy döntött a Képviselő-testület, 
hogy támogatja a május 1. – október 31. közötti időszakban a hasz-
náltcikk piaci napok számának növelését. 

Négy napos nagyszabású, a Szent Erzsébet ligetben történő gaszt-
ronómiai rendezvény megszervezésének engedélyezését kérelmezte 
a fesztivál szervezője. A Képviselő-testület hivatkozva a Szent Erzsé-
bet liget természetvédelmi védettségére, a rendezvény tervezett nagy 
létszámú – közel napi 4-5000 fős – látogatottságára, valamint a kb. 
100 árus által okozandó természeti terheltségre, a Képviselő-testület 
ezen a helyszínen nem támogatta a fesztivál megrendezését. Nem 
zárkóznak el viszont a rendezvény Balatonalmádiban, egy másik 
helyszínen való megrendezésétől. 

A Képviselő-testület döntött továbbá az önkormányzat beszer-
zéseire vonatkozó 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről, a 
Városgondnokság intézményvezetői munkakörének betöltésére 
álláspályázat kiírásáról, bérleti díjakat állapított meg, döntött az 
önkormányzati tulajdonban lévő iroda helyiségek hasznosítása, a 
Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE kérelme, a központi háziorvosi 
ügyeleti autó értékesítése ügyében, valamint jóváhagyta Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolóját.

Városunk tulajdona lett a 
vörösberényi Magtár 

Nemcsak a városnak, de az egész Balaton régiónak is 
kiemelkedő kulturális és művészeti központja lehet a sok 
vihart megélt vörösberényi magtár, mely március közepén 
Balatonalmádi tulajdonába került. A településtörténeti, 
városképi és településfejlesztési szempontból is jelentős 
egykori magtár épülete kormányzati támogatással került az 
önkormányzat birtokába.

A sajtótájékoztatón dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő el-
mondta: Balatonalmádi, a Balaton egyik kulturális központja egy 
zseniális, a régi magyar építészet stílusjegyit önmagán hordozó épü-
lettel gazdagodott. 

A folytatásban kifejtette: elsősorban a helyi civil szervezetekkel, 
a művészvilág képviselőivel, s nem utolsó sorban a lakossággal kell 
egyeztetni majd arról, hogy milyen programok valósuljanak meg a 
jövőben. 

Balatonalmádi polgármestere, Keszey János 2016 végén kért se-
gítséget a kormánytól a magtár megvételéhez. Az épület egy 5300 
négyzetméteres területen fekszik, hatalmas belső impozáns terekkel. 
Csak maga a XVIII. századi pince 600 négyzetméteres, 5 méteres 
belmagassággal. A fogadó-bálterem 480 négyzetméteres. A jövőben 
az állagmegóvásokat követően különböző kulturális rendezvénye-
ket, kiállításokat tervezünk a műemlék épületben – hangoztatta 
a polgármester —. Reményeink szerint a közeli Kolostor épülete 
is a város tulajdonába kerül. Ennek megvan a realitása, hiszen a 
kormányhatározat már megszületett. A tervek szerint a Kolostort 
is kulturális célokra kívánják fordítani, hiszen az ’50-es években 
Vörösberényben működött a Berényi Művésztelep.

Z. A.

Keszey János és Kontrát Károly

Tájékoztató Balatonalmádi strandjain 
2017. évben bérbeadó szabad területekről 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat arról, hogy 2017. 
évtől megváltoztak a strandi szabad terület bérbeadásának sza-
bályai.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2017. márciusi ülésén 59/2017. 
(III.21.) PGB határozatával döntött Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának tulajdonát képező strandokon a strandi szabadterüle-
tek bérbeadásának feltételeiről, amelyben meghatározta a köthető 
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei negyedik, 
áprilisi 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.).
Együttműködésüket megköszönjük.
A lap valamennyi Olvasójának áldott húsvéti ünnepeket kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

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

hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt évben nagy 
erőfeszítéseket tett a közterületek, a nyilvános helyek rendjének 
megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének javításáért. A köz-
lekedésbiztonság javítása érdekében tett intézkedések eredménye-
ként a kapitánysághoz tartozó útszakaszokon egész évben sikerült 
biztosítani a forgalom zavartalanságát, a baleseti helyzet tekinteté-
ben markásan csökkent a személyi sérüléses balesetek száma.
A Rendőrkapitányság stratégiai célkitűzéseit teljesítmény- és min-
denekelőtt minőség orientáltan valósította meg, kivívva ezzel 
szakmai eredményeinek, az itt szolgálatot teljesítők szakmai felké-
szültségének elismerését. 2016 évben Veszprém megyében a bala-
tonalmádi rendőrkapitányságon emelkedett a legnagyobb mérték-
ben a nyomozás-eredményességi mutató, az előző évhez viszonyítva 
16,2 %-kal. 

Balogh Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke beszámolt az egyesü-
let 2016. évi tevékenységéről. A polgárőrök 988 alkalommal voltak 
szolgálatban, köztük iskolai helyszínen, a nyaraló övezetben, teme-
tőknél, standoknál, szórakozó helyek környékén, kerékpárverse-
nyen és a városi rendezvényeken egyaránt. 

Kárpáti Attila, a Magyar Vöröskereszt várpalotai intézményének 
vezetője is beszámolt a tavalyi évi működésükről. Elmondása szerint 
városunkban 12 fő utcai hajléktalant láttak el, krízis autó szolgálta-
tás keretében pedig 3 alkalommal kaptak riasztást Balatonalmádi-
ból. Az intézményükben nappali melegedő 9-18 óra között, éjjeli 
menedékhely 17 órától reggel 7 óráig vehető igénybe, illetve lehe-
tőség van hajléktalan személyek átmeneti szálláshelyének igénybe 
vételére térítés ellenében.

Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal kérelmére a Baross Gábor u. 44. szám alat-
ti épület KEHOP pályázati konstrukció keretében történő épület-

energetikai fejlesztéshez.
Az önkormányzat újra alkotta a családi eseményekhez kapcsolódó 

rendezési és szervezési szolgáltatásokról szóló rendeletét. A rende-
let tartalmazza a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolattal 
érintett szabályozást. Emellett jóváhagyták a gyermekek és fiatal 
felnőttek rászorultságára tekintettel adható támogatásokról szóló 
rendeletet is, melyben több adható támogatás mértéke is jelentő-
sen változott.  A születési támogatás 25.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra, 
az életkezdési támogatás 15.000,- Ft-ról 30.000,- Ft-ra emelkedik 
2017. április 1. napjától.

Jóváhagyta a Képviselő-testület az Egészségházban működő alap-
ellátási praxisokkal, egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződések 
módosítását. 

A tavalyi évről készült turisztikai tájékoztatóból kiderült, hogy az 
önkormányzat 2016-ban 62,9 millió Ft idegenforgalmi adóbevételt 
realizált. Összesen 194 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek Ba-
latonalmádiban. Ez 8,1%-os növekedés jelent az előző évhez képest, 
melyből adóköteles vendégéjszaka 136 ezer, adómentes pedig 57 
ezer volt. A strandi bevételek, illetve eladott belépőjegyekben némi 
csökkenés volt, de ez erősen időjárás függő. Az idei szezonra min-
den intézmény és érintett szereplő megkezdte a felkészülést.

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem megkereste városun-
kat, hogy a szociológia szakos hallgatóik szeretnének szakmai gya-
korlatot végezni Balatonalmádiban, cserébe szociológiai kutatást 
tudnának végezni az önkormányzat igényei alapján. Tekintettel a 
rossz anyagi körülményeikre, az önkormányzat erre az időszakra 
szállást és ellátást is biztosít részükre.

2015 évben kereste meg településünket a Lengyel Nagykövetség, 
hogy lengyel testvérvárosi kapcsolatra nyitott-e a Képviselő-testü-
let. A pozitív fogadtatás eredményeként Serock városából tavaly 
egy kisebb küldöttség érkezett Balatonalmádiba. A lengyel település 
képviselőinek nagyon szimpatikus volt városunk, ezért kezdemé-
nyezték, hogy idén április végén hivatalossá tegye a két település 
a testvérvárosi kapcsolatot. A javaslatot a Képviselő-testület támo-
gatta.

A Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. által kiírt 2017. 
évi „Testvér-települési programok és együttműködések” című pá-
lyázatra 1 millió Ft támogatási kérelmet nyújt be az önkormány-
zat, melynek pozitív elbírálása esetén lehetőség nyílna az erdélyi 
Tusnádfürdővel történő testvérvárosi kapcsolatunk hivatalossá té-
telére.

Pályázatot írt ki a Képviselő-testület a védetté nyilvánított helyi 
építészeti értékek megóvásának elősegítésére. A rendelkezésre álló 
keret 2017. évre 900 ezer Ft. A rendeletben foglalt szabály szerint 
a támogatás mértéke építményenként a 300 ezer Ft-ot nem halad-
hatja meg.

Pályázatot nyújt be a Pannónia Kulturális Központ Könyvtá-
ra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, 
„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései”címmel. A pályázat célja a Könyvtár gyermekkönyvtár 
részlegében a meglévő helyiségek kismértékű átrendezésével okta-
tótermek kialakítása, amely lehetőséget teremt a lakosság számára 
nem formális tanulási programok megvalósítására, illetve a könyv-
tár informatikai eszközkészletének megújítása, valamint az ehhez 
tartozó célbútorok fejlesztése.
A projekt várható összköltsége 18,5 millió Ft, önrészt nem igényel.

Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület beadvánnyal fordult a 
Képviselő-testülethez, amelyben azt kérik, hogy az önkormányzat a 
Balatonhoz közel biztosítson helyet egy emlékhely létrehozásához, 
mely az 1974. május 30-án és az 1976 január 22-én Balatonalmádi 
térségében a Balatonba zuhant Mi-8-as típusú helikopter 8 fő ka-

tona áldozatának állítana emléket. A Képviselő-testület támogatta a 
kérelmet és a 2306/2 hrsz-ú, 4 métereshez közeli, kerékpárút menti 
10nm-es területet jelölte ki az emlék felállításához.

A Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi Központ megkere-
sésére egyetértett a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
tervezett átszervezésével, azzal, hogy a felvehető maximális tanuló-
létszám 130 főről 150 főre történő módosuljon. 

Felosztotta a Képviselő-testület az idei évre rendelkezésre álló mé-
diakeretet. A 4,7 millió Ft-os keretösszeget balatonalmádi közéleti 
magazinműsor televíziós műsorszolgáltatás, televíziós kommuniká-
ciós szolgáltatás, illetve média kommunikációs szolgáltatás beszer-
zésére kívánja felhasználni az önkormányzat, melyre ajánlattételi 
felhívást tesz közzé. 

A Wesselényi-strand főépületében, összesen 8 db apartman bér-
beadására kiírt nyílt egyfordulós pályázatra benyújtott ajánlatot 
eredményesnek nyilvánította a Képviselő-testület. Az apartmanokat 
a nyártól egy vállalkozó fogja üzemeltetni.

Lakossági kezdeményezésre úgy döntött a Képviselő-testület, 
hogy támogatja a május 1. – október 31. közötti időszakban a hasz-
náltcikk piaci napok számának növelését. 

Négy napos nagyszabású, a Szent Erzsébet ligetben történő gaszt-
ronómiai rendezvény megszervezésének engedélyezését kérelmezte 
a fesztivál szervezője. A Képviselő-testület hivatkozva a Szent Erzsé-
bet liget természetvédelmi védettségére, a rendezvény tervezett nagy 
létszámú – közel napi 4-5000 fős – látogatottságára, valamint a kb. 
100 árus által okozandó természeti terheltségre, a Képviselő-testület 
ezen a helyszínen nem támogatta a fesztivál megrendezését. Nem 
zárkóznak el viszont a rendezvény Balatonalmádiban, egy másik 
helyszínen való megrendezésétől. 

A Képviselő-testület döntött továbbá az önkormányzat beszer-
zéseire vonatkozó 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről, a 
Városgondnokság intézményvezetői munkakörének betöltésére 
álláspályázat kiírásáról, bérleti díjakat állapított meg, döntött az 
önkormányzati tulajdonban lévő iroda helyiségek hasznosítása, a 
Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE kérelme, a központi háziorvosi 
ügyeleti autó értékesítése ügyében, valamint jóváhagyta Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolóját.

Városunk tulajdona lett a 
vörösberényi Magtár 

Nemcsak a városnak, de az egész Balaton régiónak is 
kiemelkedő kulturális és művészeti központja lehet a sok 
vihart megélt vörösberényi magtár, mely március közepén 
Balatonalmádi tulajdonába került. A településtörténeti, 
városképi és településfejlesztési szempontból is jelentős 
egykori magtár épülete kormányzati támogatással került az 
önkormányzat birtokába.

A sajtótájékoztatón dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő el-
mondta: Balatonalmádi, a Balaton egyik kulturális központja egy 
zseniális, a régi magyar építészet stílusjegyit önmagán hordozó épü-
lettel gazdagodott. 

A folytatásban kifejtette: elsősorban a helyi civil szervezetekkel, 
a művészvilág képviselőivel, s nem utolsó sorban a lakossággal kell 
egyeztetni majd arról, hogy milyen programok valósuljanak meg a 
jövőben. 

Balatonalmádi polgármestere, Keszey János 2016 végén kért se-
gítséget a kormánytól a magtár megvételéhez. Az épület egy 5300 
négyzetméteres területen fekszik, hatalmas belső impozáns terekkel. 
Csak maga a XVIII. századi pince 600 négyzetméteres, 5 méteres 
belmagassággal. A fogadó-bálterem 480 négyzetméteres. A jövőben 
az állagmegóvásokat követően különböző kulturális rendezvénye-
ket, kiállításokat tervezünk a műemlék épületben – hangoztatta 
a polgármester —. Reményeink szerint a közeli Kolostor épülete 
is a város tulajdonába kerül. Ennek megvan a realitása, hiszen a 
kormányhatározat már megszületett. A tervek szerint a Kolostort 
is kulturális célokra kívánják fordítani, hiszen az ’50-es években 
Vörösberényben működött a Berényi Művésztelep.

Z. A.

Keszey János és Kontrát Károly

Tájékoztató Balatonalmádi strandjain 
2017. évben bérbeadó szabad területekről 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat arról, hogy 2017. 
évtől megváltoztak a strandi szabad terület bérbeadásának sza-
bályai.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2017. márciusi ülésén 59/2017. 
(III.21.) PGB határozatával döntött Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának tulajdonát képező strandokon a strandi szabadterüle-
tek bérbeadásának feltételeiről, amelyben meghatározta a köthető 
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2017. áprilisÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Városháza híreiVárosháza hírei
bérleti szerződések számát, a bérelhető terület helyét, a terüle-
ten végezhető tevékenységek profilját és a bérleti díjat.

A részletes felhívás közzétételre kerül Balatonalmádi Város 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapján, valamint a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

A részletes felhívásban meghatározott feltételek mellett a strandi 
szabadterületek bérbeadására az alábbiak szerint kerülhet sor:
1. A strandi szabadterületek bérletére vonatkozóan kérelmet kell 
előterjeszteni Balatonalmádi város internetes honlapján közzétett 
űrlapon legkésőbb 2017. április 20-ig postai úton vagy személye-
sen.  Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az e-mailben benyúj-
tott kérelem nem fogadható el, csak a papíralapon benyújtott, ere-
deti aláírással ellátott kérelem. 

a.) A postai úton benyújtott kérelemnek 2017. április 20-ig 
kell beérkeznie Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalba 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.), a borítékra szíves-
kedjen ráírni: „kérelem strandi szabadterület bérbeadására”.
b.) Személyesen a kérelmet Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Településfejlesztési Osztályán (8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
legkésőbb 2017. április 20. napján 16.00 óráig lehet benyújtani.

2. Általános tudnivalók a bérleti jogviszonyra vonatkozóan:
a.) A bérleti szerződések legfeljebb 2017. szeptember 15-ig szól-
hatnak.
b.) A hirdetmény táblázataiban feltüntetett bérleti díjak nem tar-
talmazzák a 27 %-os Áfát, a bérleti díjakat 27 %-os Áfa terheli. 
c.) A bérleti díjat egy összegben, a szerződéskötéskor kell meg-
fizetni. 
d.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2017. május 15. napja után 
kötött bérleti szerződések esetében a bérleti díjak a bérleti jog-
viszony tényleges időtartamától függetlenül is hirdetmény táb-
lázataiban ismertetett összegek, tekintettel arra, hogy azok nem 
időarányosan kerültek megállapításra.

3. Amennyiben 2017. április 20. napjáig a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság által engedélyezett helyek mindegyikére nem érkezett be 
jelentkezés, a Polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig 
megkötheti a bérleti szerződést az egyes használati célokra, míg azok 
száma el nem éri az engedélyezettet. 
4. Amennyiben a Bizottság által engedélyezett keretszámnál egy-
egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy a jelentkezők között 
meghívásos liciteljárás megtartására kerül sor 2017. április 30-ig. 
Az eljáráson az vehet részt, aki a folytatni kívánt tevékenység végzé-
sére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt, legalább 50.000 
forintot - befizette. A bérleti szerződés azzal köthető meg, aki a licit-
eljárás feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legna-
gyobb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és ezt a bérleti 
díjat meg is fizette.

HIRDETMÉNY
a Balatonalmádi Járási Hivatal illetékességi területén működő 
általános iskolákba történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre törté-
nő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tan-
kötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyer-
mekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a 
lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező 
felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági

•	 igazolvány (lakcímkártya), 
•	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás,
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•	 a gyermek TAJ-kártyája,
•	 a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szü-
lőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat 
be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz 
másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét 
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emel-
kedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános is-
koláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.hu/
download/c/d0/63000/VJH%20%201_2017%20sz%20
hivatalvezet%C5%91i%20rend.pdf internetes oldalon megtekint-
hető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/
kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatala

Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott Almádi 
Magocskák Óvoda beiratkozási rendjéről
Tisztelt Szülők!
Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. 
szeptember 1. előtt születtek. 

A 2014. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezett-
sége 2018. szeptember 1-től kezdődik.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, be-
iratkozás 

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alap-
ján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során 
folyamatosan teljesíthető.
Az óvodai beíratás időpontja

A 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. au-
gusztus 31-ig tart.
Az óvodai beíratás időpontja:

2017. április 24. (hétfő) 8-16 óra
2017. április 26. (szerda) 8-16 óra

Almádi Magocskák Óvoda
Bajcsy úti székhely: Balatonalmádi Bajcsy-Zs.u.31.

Tel: 06 20/338-9737

2017. április 25. (kedd) 8-16 óra
Almádi Magocskák Óvoda

Mogyoró utcai telephely: Balatonalmádi Mogyoró u.1.
Tel: 20/338-6735

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. A felvételről az 
óvoda vezetője dönt legkésőbb 2017. május 12-ig, erről írásban 
értesíti a szülőt.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatosan az óvoda vezetője 
által hozott döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással - fellebbezési kérelmet nyújthat 
be. Az eljárást megindító kérelmet Balatonalmádi Város jegyzőjé-
nek címezve (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) kell írásban 
benyújtani.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntet-
hető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig ter-
jedhet.

Amennyiben a gyermeket más település óvodájába íratják be, 
a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani az óvoda ve-
zetőjének, valamint a település jegyzőjének!
A körzethatárokról

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a 
gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének kell 
eljuttatni az óvodai beíratást megelőzően. 
Külföldi tartózkodásról

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyer-
mek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötele-
sek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 

KÖZLEMÉNY
A balatonalmádi 4444 helyrajzi számú, természetben a 8220 

Balatonalmádi, Baross G. út 60/a szám alatti ingatlanon lévő, 
28,5 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására kiírt nyílt egy-
fordulós pályázat az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 27/2016. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint új pályá-
zat benyújtási határidővel, ismételten meghirdetésre került.

A pályázat benyújtási határideje: legkésőbb 2017. április 19-én, 
szerdán délelőtt 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügy-
félfogadási időben 2017. március 24-től, vagy letölthetők a www.

balatonalmadi.hu internetes honlapról.
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-

félfogadási időben a 40. számú irodában, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvo-

dai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A 
bejelentési kötelezettség határideje: 2017. május 11-ig.

Az óvodák körzetjegyzéke, a felmentési kérelemhez, illetve a 
külföldi tartózkodás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata
A hirdetmény közzétételének napja: 2017. március 24. 

Érdeklődni lehet: 
Almádi Magocskák Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 29-31. Tel: 20/338-9737
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
Tel: 88/542-459

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 vezet-
ni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és ál-
latvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa 
és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a te-
lepülési 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 lentiek-
ben megjelölt lehetőségekkel élve azt visszajuttatni szíveskedjen 

2017. május 31-ig. 
Az adatlap Balatonalmádi Város önkormányzata honlapjáról 
(www.balatonalmadi.hu) letölthető, vagy a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján átvehető. Szükség esetén infor-
mációt 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
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bérleti szerződések számát, a bérelhető terület helyét, a terüle-
ten végezhető tevékenységek profilját és a bérleti díjat.

A részletes felhívás közzétételre kerül Balatonalmádi Város 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapján, valamint a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

A részletes felhívásban meghatározott feltételek mellett a strandi 
szabadterületek bérbeadására az alábbiak szerint kerülhet sor:
1. A strandi szabadterületek bérletére vonatkozóan kérelmet kell 
előterjeszteni Balatonalmádi város internetes honlapján közzétett 
űrlapon legkésőbb 2017. április 20-ig postai úton vagy személye-
sen.  Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az e-mailben benyúj-
tott kérelem nem fogadható el, csak a papíralapon benyújtott, ere-
deti aláírással ellátott kérelem. 

a.) A postai úton benyújtott kérelemnek 2017. április 20-ig 
kell beérkeznie Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalba 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.), a borítékra szíves-
kedjen ráírni: „kérelem strandi szabadterület bérbeadására”.
b.) Személyesen a kérelmet Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Településfejlesztési Osztályán (8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
legkésőbb 2017. április 20. napján 16.00 óráig lehet benyújtani.

2. Általános tudnivalók a bérleti jogviszonyra vonatkozóan:
a.) A bérleti szerződések legfeljebb 2017. szeptember 15-ig szól-
hatnak.
b.) A hirdetmény táblázataiban feltüntetett bérleti díjak nem tar-
talmazzák a 27 %-os Áfát, a bérleti díjakat 27 %-os Áfa terheli. 
c.) A bérleti díjat egy összegben, a szerződéskötéskor kell meg-
fizetni. 
d.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2017. május 15. napja után 
kötött bérleti szerződések esetében a bérleti díjak a bérleti jog-
viszony tényleges időtartamától függetlenül is hirdetmény táb-
lázataiban ismertetett összegek, tekintettel arra, hogy azok nem 
időarányosan kerültek megállapításra.

3. Amennyiben 2017. április 20. napjáig a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság által engedélyezett helyek mindegyikére nem érkezett be 
jelentkezés, a Polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig 
megkötheti a bérleti szerződést az egyes használati célokra, míg azok 
száma el nem éri az engedélyezettet. 
4. Amennyiben a Bizottság által engedélyezett keretszámnál egy-
egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy a jelentkezők között 
meghívásos liciteljárás megtartására kerül sor 2017. április 30-ig. 
Az eljáráson az vehet részt, aki a folytatni kívánt tevékenység végzé-
sére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt, legalább 50.000 
forintot - befizette. A bérleti szerződés azzal köthető meg, aki a licit-
eljárás feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legna-
gyobb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és ezt a bérleti 
díjat meg is fizette.

HIRDETMÉNY
a Balatonalmádi Járási Hivatal illetékességi területén működő 
általános iskolákba történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre törté-
nő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tan-
kötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyer-
mekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a 
lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező 
felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági

•	 igazolvány (lakcímkártya), 
•	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás,
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•	 a gyermek TAJ-kártyája,
•	 a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szü-
lőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat 
be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz 
másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét 
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emel-
kedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános is-
koláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.hu/
download/c/d0/63000/VJH%20%201_2017%20sz%20
hivatalvezet%C5%91i%20rend.pdf internetes oldalon megtekint-
hető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/
kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatala

Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott Almádi 
Magocskák Óvoda beiratkozási rendjéről
Tisztelt Szülők!
Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. 
szeptember 1. előtt születtek. 

A 2014. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezett-
sége 2018. szeptember 1-től kezdődik.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, be-
iratkozás 

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alap-
ján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során 
folyamatosan teljesíthető.
Az óvodai beíratás időpontja

A 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. au-
gusztus 31-ig tart.
Az óvodai beíratás időpontja:

2017. április 24. (hétfő) 8-16 óra
2017. április 26. (szerda) 8-16 óra

Almádi Magocskák Óvoda
Bajcsy úti székhely: Balatonalmádi Bajcsy-Zs.u.31.

Tel: 06 20/338-9737

2017. április 25. (kedd) 8-16 óra
Almádi Magocskák Óvoda

Mogyoró utcai telephely: Balatonalmádi Mogyoró u.1.
Tel: 20/338-6735

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. A felvételről az 
óvoda vezetője dönt legkésőbb 2017. május 12-ig, erről írásban 
értesíti a szülőt.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatosan az óvoda vezetője 
által hozott döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással - fellebbezési kérelmet nyújthat 
be. Az eljárást megindító kérelmet Balatonalmádi Város jegyzőjé-
nek címezve (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) kell írásban 
benyújtani.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntet-
hető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig ter-
jedhet.

Amennyiben a gyermeket más település óvodájába íratják be, 
a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani az óvoda ve-
zetőjének, valamint a település jegyzőjének!
A körzethatárokról

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a 
gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének kell 
eljuttatni az óvodai beíratást megelőzően. 
Külföldi tartózkodásról

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyer-
mek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötele-
sek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 

KÖZLEMÉNY
A balatonalmádi 4444 helyrajzi számú, természetben a 8220 

Balatonalmádi, Baross G. út 60/a szám alatti ingatlanon lévő, 
28,5 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására kiírt nyílt egy-
fordulós pályázat az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 27/2016. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint új pályá-
zat benyújtási határidővel, ismételten meghirdetésre került.

A pályázat benyújtási határideje: legkésőbb 2017. április 19-én, 
szerdán délelőtt 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügy-
félfogadási időben 2017. március 24-től, vagy letölthetők a www.

balatonalmadi.hu internetes honlapról.
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-

félfogadási időben a 40. számú irodában, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvo-

dai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A 
bejelentési kötelezettség határideje: 2017. május 11-ig.

Az óvodák körzetjegyzéke, a felmentési kérelemhez, illetve a 
külföldi tartózkodás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata
A hirdetmény közzétételének napja: 2017. március 24. 

Érdeklődni lehet: 
Almádi Magocskák Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 29-31. Tel: 20/338-9737
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
Tel: 88/542-459

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 vezet-
ni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és ál-
latvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa 
és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a te-
lepülési 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 lentiek-
ben megjelölt lehetőségekkel élve azt visszajuttatni szíveskedjen 

2017. május 31-ig. 
Az adatlap Balatonalmádi Város önkormányzata honlapjáról 
(www.balatonalmadi.hu) letölthető, vagy a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján átvehető. Szükség esetén infor-
mációt 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
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XV. Megyei Kollégiumi Ki-mit- tud?
Balatonalmádi (2017. március 2.)

Tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Megyei Kol-
légiumi Ki-mit- tud? a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégiumban. A rendezvényen a megye nyolc középiskolai kollé-
giumából több mint negyven fellépő mutatkozott be, ének, vers-és 
próza, tánc, zene és képzőművészet kategóriákban. A rendezvény cél-
ja, hogy a kollégiumi diákság köréből a tehetséges tanulók bemutat-
kozási lehetőséget kapjanak.
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Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Kiemelkedő eredmények a 
gimnáziumban
1. A 2016. májusi Országos Kompetenciamérésen iskolánk di-

ákjai nagyon szép eredményt értek el. Mind matematikából, 
mind szövegértésből az országos átlaghoz képest szignifikánsan 
jobban teljesítettek. Az eredmények nem különböznek lénye-
gesen az eddigi évek alapján várható eredményektől, iskolánk 
diákjai tartósan magas színvonalon teljesítik a feladatokat. A 
tanulók képességeloszlása mindkét területen az országos átlag 
felett van. Az elért eredményeket 7 szintre osztották. Matema-
tikából a tanulók 90%-a a felső három szinten helyezkedik el, 
ugyanez az érték szövegértésből 95%. Közülük 20, ill. 25% a 
legfelső, azaz 7. szintű eredményt ért el.

2. Iskolánk tanulója, Nagy Kinga (12.B) a Tiszán innen, Dunán 
túl elnevezésű országos népdaléneklési minősítő verseny me-
gyei fordulóján kiemelt arany minősítést szerzett. Felkészítő 
tanára Terray-Sógor Csilla

3. SIKER KULCSA „Kóstolj bele a közgazdász szakmába” c. 
vetélkedőn Pupos Viktória, Szabó Natália, Kácsor Andrea (10. 
évf.), IV. helyezést értek el.

4. X. Regionális angol szépkiejtési versenyen Tóth Júlia (12. évf.) 
I. helyezést ért el.

5. Gimnáziumunk csapata a Kézilabda leány „B” kategória 
V-VI. Korcsoportos Diákolimpia megyei döntőjében I. 
helyezést ért el, így részt vesz az országos döntőn. Edzőjük 
Kurbucz Tamásné.

6. A Corvinus Egyetem által szervezett , Jövőt Építők Gene-
rációja című versenyen iskolán tanulói az országos döntőben 
mérik össze tudásukat a legjobb tíz csapat között. A csapat tag-
jai: Kácsor Andrea , Pupos Viktória, Szabó Natália (10.evf.) 
Felkészítő tanáruk Kurbucz Tamásné.

7. Páder Zsófia 2. helyezést ért el „Szép Magyar Beszéd” verseny 
megyei fordulójában, ezzel bejutott az országos döntőbe. Fel-
készítő tanára Bognárné Fejes Anikó.

8. Túl az első X-en választási versenyen Tordai Dániel, Horváth 
Áron, Fallmann Bálint és Kovács Zoltán csapata az országos 
döntőbe jutott. Felkészítő tanáruk Csizmazia Csaba.

9. Horváth Márton és csapata a Stockholm Junior Water Prize 
(Stockholmi Ifjúsági Víz Díj) magyar versenyének második 
fordulójába jutott. Felkészítő tanáruk Dr. Várkuti Anna

10. Tóth Zita Aranka és Sós-Nagy Kornél bejutottak az spanyol 
OKTV döntőjébe. Felkészítő tanáruk Ujszásziné Hudivók Er-
zsébet.

11. Gál Luca és Katona Bence bejutottak az olasz OKTV döntőjé-
be. Felkészítő tanáruk DiCroce Gyöngyi

12. Cserép Andor Valér bejutott az angol OKTV döntőjébe. Fel-
készítő tanára Tóth Anikó.

13. Dobos Eszter bejutott az dráma OKTV döntőjébe. Felkészítő 
tanára Tarnóczy Áronnak

14. Kovács Zoltán bejutott a kémia OKTV döntőjébe. Felkészítő 
tanárai Dr. Tófalvi Renáta és Mód Rudolf.

15. Dénes Döme és Kaszás Réka továbbjutottak az Irinyi Kémia 
Verseny országos döntőjébe. Felkészítő tanáraik Dr. Tófalvi 
Renáta és Mód Rudolf.

Az eredményekhez szívből gratulálunk! 

Dudásné Pirik Mariann
intézményvezető

Komplex színházi nevelés

A 10. A osztálynak emlékezetes élményben lehetett része 2017. 
március kilencedikén. Kurbucz Tamásné osztályfőnök sikeres pá-
lyázatának köszönhetően egy maradandó élménnyel térhettek haza  
Budapestről. Komplex színházi nevelési előadást mutatott be a di-
ákoknak a felnőtté érésről és a függetlenedésről, a Tünet Együttes 
és a Nyitott kör Közöd? avagy esik épp az alma a fájáról címmel.

A történetben, amelybe az előadás a fizikalitás és a fantázia esz-
közeivel a diákokat is bevonja, saját jövőjük és múltjuk elevenedik 
meg. Az alaphelyzet szerint az érettségit követő reggel családfájuk 
tövében ébrednek, és egy emlékezet-utazáson át kapcsolatba kerül-
nek a függetlenedés érzékeny és összetett problémakörével. Az in-
teraktív drámajáték nyolc moderátora segítségével szembesülhettek 
azzal, hogy mit kaptak elődeiktől, mit visznek magukkal, és mit 
adnának tovább gyermekeiknek ebből az örökségből. 

Az idő pedig olyan gyorsan elröpült, hogy mire felocsúdtak, több 
mint három óra telt el észrevétlenül!

Dr. Simon Orsolya
igazgatóhelyettes

 Rádai Péter - Írni jó! címmel tartott 
előadást

Március 3-án a 9kny évfo-
lyam diákjai angol nyelvi írás-
tréningen vehettek részt Rádai 
Péter tréner és angol nyelv tanár 
vezetésével. A workshop címe: 
Írni jó! volt, és nagyon hasznos-
nak bizonyult az írás készség fej-
lesztéséhez. Rádai tanár úr meg-
osztotta velünk további gyakorló 
és összefoglaló anyagait, melyek 
segítséget nyújtanak az év végi 
vizsgákhoz.

Dr. Simon Orsolya
igazgatóhelyettes

Zonta Club a gimnáziumban
Március 20-án iskolánkba látogatott Margot Fleck, a Zonta Club 

14-es körzetének egyik területi vezetője és Kristóf Nóra, a veszpré-
mi Zonta Club elnöke.

A Zonta Clubról, egy 
majdnem 100 éves női 
klubról és a hivatásáról, 
céljairól tartottak elő-
adást. Beszéltek továb-
bá a középiskolákban 
alakítható olyan ifjúsá-
gi Z Clubokról is, ami-
lyet mi is szeretnénk 
létrehozni iskolánkban 
Magyarországon első-

ként. A klub célja az önkéntes tevékenység elősegítése. Lehetőség 
van külföldi tapasztalatokat szerezni és kapcsolatokra szert tenni. 

Kácsor Andrea és Monostori Anna 10.A

A Ki-mit- tud?-ot az iskola 
igazgatója, Dudásné Pirik Ma-
riann nyitotta meg és köszön-
tötte a meghívott vendégeket, 
közöttük többek között Bala-
tonalmádi Város Polgármeste-
rét, Keszey Jánost a rendezvény 
fővédnökét, a fellépő diákokat, 
és felkészítő tanáraikat. Ki-
emelt tisztelettel köszöntötte az 
évek óta hűséges és elhivatott 
zsűri tagjait, a Pannon Várszín-
ház színművésznőjét, Oravecz 
Editet, Szentesiné Istvánné 
Brazsil Mártát a rendezvény 
alapítóját, Huiber Gabriellát a 
Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját, Czuczor 
Sándor címzetes igazgatót, Fábián László képzőművészt és Fülöp 
Lajos festőművészt. A produkciók tükrözték a fiatalok sokszínű-
ségét. Komoly és meglepő volt az idén a vers és próza kategória, 
ahol több fellépő saját művét adta elő. Az ének és zene kategória 
versenyzői igazi koncerthangulatot varázsoltak a színpadra, melyet 
a közönség nagy lelkesedéssel és viharos tapssal fogadott. 

A produkcióknál érezhető volt a komoly felkészülés, így magas 
színvonalú kulturális élményben lehetett része a közönségnek és a 
zsűrinek. Minden résztvevő emléklapot kapott, a kategóriák díja-
zottjai pedig a támogatóknak (DLSB Alapítvány, Szülői Munkakö-
zösség, Balatonalmádi város Önkormányzata, Almádi Kósa Reklám 
Kft) köszönhetően komoly jutalmat. 

Kellerné Papp Ágnes
A képeket Dr. Simon Orsolya és Németh Gábor készítették.
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XV. Megyei Kollégiumi Ki-mit- tud?
Balatonalmádi (2017. március 2.)

Tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Megyei Kol-
légiumi Ki-mit- tud? a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégiumban. A rendezvényen a megye nyolc középiskolai kollé-
giumából több mint negyven fellépő mutatkozott be, ének, vers-és 
próza, tánc, zene és képzőművészet kategóriákban. A rendezvény cél-
ja, hogy a kollégiumi diákság köréből a tehetséges tanulók bemutat-
kozási lehetőséget kapjanak.
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2017. április DLSB hírei

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

Kiemelkedő eredmények a 
gimnáziumban
1. A 2016. májusi Országos Kompetenciamérésen iskolánk di-

ákjai nagyon szép eredményt értek el. Mind matematikából, 
mind szövegértésből az országos átlaghoz képest szignifikánsan 
jobban teljesítettek. Az eredmények nem különböznek lénye-
gesen az eddigi évek alapján várható eredményektől, iskolánk 
diákjai tartósan magas színvonalon teljesítik a feladatokat. A 
tanulók képességeloszlása mindkét területen az országos átlag 
felett van. Az elért eredményeket 7 szintre osztották. Matema-
tikából a tanulók 90%-a a felső három szinten helyezkedik el, 
ugyanez az érték szövegértésből 95%. Közülük 20, ill. 25% a 
legfelső, azaz 7. szintű eredményt ért el.

2. Iskolánk tanulója, Nagy Kinga (12.B) a Tiszán innen, Dunán 
túl elnevezésű országos népdaléneklési minősítő verseny me-
gyei fordulóján kiemelt arany minősítést szerzett. Felkészítő 
tanára Terray-Sógor Csilla

3. SIKER KULCSA „Kóstolj bele a közgazdász szakmába” c. 
vetélkedőn Pupos Viktória, Szabó Natália, Kácsor Andrea (10. 
évf.), IV. helyezést értek el.

4. X. Regionális angol szépkiejtési versenyen Tóth Júlia (12. évf.) 
I. helyezést ért el.

5. Gimnáziumunk csapata a Kézilabda leány „B” kategória 
V-VI. Korcsoportos Diákolimpia megyei döntőjében I. 
helyezést ért el, így részt vesz az országos döntőn. Edzőjük 
Kurbucz Tamásné.

6. A Corvinus Egyetem által szervezett , Jövőt Építők Gene-
rációja című versenyen iskolán tanulói az országos döntőben 
mérik össze tudásukat a legjobb tíz csapat között. A csapat tag-
jai: Kácsor Andrea , Pupos Viktória, Szabó Natália (10.evf.) 
Felkészítő tanáruk Kurbucz Tamásné.

7. Páder Zsófia 2. helyezést ért el „Szép Magyar Beszéd” verseny 
megyei fordulójában, ezzel bejutott az országos döntőbe. Fel-
készítő tanára Bognárné Fejes Anikó.

8. Túl az első X-en választási versenyen Tordai Dániel, Horváth 
Áron, Fallmann Bálint és Kovács Zoltán csapata az országos 
döntőbe jutott. Felkészítő tanáruk Csizmazia Csaba.

9. Horváth Márton és csapata a Stockholm Junior Water Prize 
(Stockholmi Ifjúsági Víz Díj) magyar versenyének második 
fordulójába jutott. Felkészítő tanáruk Dr. Várkuti Anna

10. Tóth Zita Aranka és Sós-Nagy Kornél bejutottak az spanyol 
OKTV döntőjébe. Felkészítő tanáruk Ujszásziné Hudivók Er-
zsébet.

11. Gál Luca és Katona Bence bejutottak az olasz OKTV döntőjé-
be. Felkészítő tanáruk DiCroce Gyöngyi

12. Cserép Andor Valér bejutott az angol OKTV döntőjébe. Fel-
készítő tanára Tóth Anikó.

13. Dobos Eszter bejutott az dráma OKTV döntőjébe. Felkészítő 
tanára Tarnóczy Áronnak

14. Kovács Zoltán bejutott a kémia OKTV döntőjébe. Felkészítő 
tanárai Dr. Tófalvi Renáta és Mód Rudolf.

15. Dénes Döme és Kaszás Réka továbbjutottak az Irinyi Kémia 
Verseny országos döntőjébe. Felkészítő tanáraik Dr. Tófalvi 
Renáta és Mód Rudolf.

Az eredményekhez szívből gratulálunk! 

Dudásné Pirik Mariann
intézményvezető

Komplex színházi nevelés

A 10. A osztálynak emlékezetes élményben lehetett része 2017. 
március kilencedikén. Kurbucz Tamásné osztályfőnök sikeres pá-
lyázatának köszönhetően egy maradandó élménnyel térhettek haza  
Budapestről. Komplex színházi nevelési előadást mutatott be a di-
ákoknak a felnőtté érésről és a függetlenedésről, a Tünet Együttes 
és a Nyitott kör Közöd? avagy esik épp az alma a fájáról címmel.

A történetben, amelybe az előadás a fizikalitás és a fantázia esz-
közeivel a diákokat is bevonja, saját jövőjük és múltjuk elevenedik 
meg. Az alaphelyzet szerint az érettségit követő reggel családfájuk 
tövében ébrednek, és egy emlékezet-utazáson át kapcsolatba kerül-
nek a függetlenedés érzékeny és összetett problémakörével. Az in-
teraktív drámajáték nyolc moderátora segítségével szembesülhettek 
azzal, hogy mit kaptak elődeiktől, mit visznek magukkal, és mit 
adnának tovább gyermekeiknek ebből az örökségből. 

Az idő pedig olyan gyorsan elröpült, hogy mire felocsúdtak, több 
mint három óra telt el észrevétlenül!

Dr. Simon Orsolya
igazgatóhelyettes

 Rádai Péter - Írni jó! címmel tartott 
előadást

Március 3-án a 9kny évfo-
lyam diákjai angol nyelvi írás-
tréningen vehettek részt Rádai 
Péter tréner és angol nyelv tanár 
vezetésével. A workshop címe: 
Írni jó! volt, és nagyon hasznos-
nak bizonyult az írás készség fej-
lesztéséhez. Rádai tanár úr meg-
osztotta velünk további gyakorló 
és összefoglaló anyagait, melyek 
segítséget nyújtanak az év végi 
vizsgákhoz.

Dr. Simon Orsolya
igazgatóhelyettes

Zonta Club a gimnáziumban
Március 20-án iskolánkba látogatott Margot Fleck, a Zonta Club 

14-es körzetének egyik területi vezetője és Kristóf Nóra, a veszpré-
mi Zonta Club elnöke.

A Zonta Clubról, egy 
majdnem 100 éves női 
klubról és a hivatásáról, 
céljairól tartottak elő-
adást. Beszéltek továb-
bá a középiskolákban 
alakítható olyan ifjúsá-
gi Z Clubokról is, ami-
lyet mi is szeretnénk 
létrehozni iskolánkban 
Magyarországon első-

ként. A klub célja az önkéntes tevékenység elősegítése. Lehetőség 
van külföldi tapasztalatokat szerezni és kapcsolatokra szert tenni. 

Kácsor Andrea és Monostori Anna 10.A

A Ki-mit- tud?-ot az iskola 
igazgatója, Dudásné Pirik Ma-
riann nyitotta meg és köszön-
tötte a meghívott vendégeket, 
közöttük többek között Bala-
tonalmádi Város Polgármeste-
rét, Keszey Jánost a rendezvény 
fővédnökét, a fellépő diákokat, 
és felkészítő tanáraikat. Ki-
emelt tisztelettel köszöntötte az 
évek óta hűséges és elhivatott 
zsűri tagjait, a Pannon Várszín-
ház színművésznőjét, Oravecz 
Editet, Szentesiné Istvánné 
Brazsil Mártát a rendezvény 
alapítóját, Huiber Gabriellát a 
Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját, Czuczor 
Sándor címzetes igazgatót, Fábián László képzőművészt és Fülöp 
Lajos festőművészt. A produkciók tükrözték a fiatalok sokszínű-
ségét. Komoly és meglepő volt az idén a vers és próza kategória, 
ahol több fellépő saját művét adta elő. Az ének és zene kategória 
versenyzői igazi koncerthangulatot varázsoltak a színpadra, melyet 
a közönség nagy lelkesedéssel és viharos tapssal fogadott. 

A produkcióknál érezhető volt a komoly felkészülés, így magas 
színvonalú kulturális élményben lehetett része a közönségnek és a 
zsűrinek. Minden résztvevő emléklapot kapott, a kategóriák díja-
zottjai pedig a támogatóknak (DLSB Alapítvány, Szülői Munkakö-
zösség, Balatonalmádi város Önkormányzata, Almádi Kósa Reklám 
Kft) köszönhetően komoly jutalmat. 

Kellerné Papp Ágnes
A képeket Dr. Simon Orsolya és Németh Gábor készítették.
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Fantasztikus eredmények a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen,
a Györgyi Dénes Általános Iskolában

Veszprém megyében 7 város, 10 iskolájában zajlott a megyei for-
duló, 1310 résztvevővel. Közülük a legeredményesebb 90 diákot 
jutalmazták a március 4-i eredményhirdetésen, a Lovassy László 
Gimnáziumban. Legtöbbjük az egyéni versenyben ért el kimagasló 
eredményt, de vannak közöttük olyan diákok is, akik az egyéni ver-
senyben nem kerültek be évfolyamukon a legjobb tíz közé, de két 
iskolatársukkal együtt, csapatban nyújtott teljesítményük alapján, 
díjazottak lettek. E nagyméretű verseny előkészítése nagyon sok 
munkával jár. Ezúton köszönjük meg a segítő felnőttek munkáját. 
A Györgyi Dénes Általános Iskolából 70 tanuló vett részt a verse-
nyen.
Csapatversenyben:
2. osztály 2. helyezés (Hegyessy Zsombor, Papp Sára, Pató Ágoston),
3. osztály 2. helyezés (Kovács Lotti, Lipcsei Márk, Németh Flórián 
Lehel),
4. osztály 1. helyezés (Buda Roland Lajos, Gáspár Bence, Körmendi 
György Imre), 
5. osztály 2. helyezés (Erdős Balázs, Geréd Áron László, Rézmüves 
Ádám),
6. osztály 3.helyezés (Horváth Máté Bendegúz, Mester Márton 
Ferenc,OsváthKinga),
7. osztály 4. helyezés (Schulcz Anna, Gyüre Sarolta, Dolezsai Má-
tyás),
8. osztály 3. helyezés (Nádas András, Rézmüves Miklós, Sági Tamás)
Díjazott versenyzők:

2. osztály Hegyessy Zsombor 7.hely
3. osztály Lipcsei Márk  3. hely
4. osztály Körmendy György Imre 1. hely
4. osztály Gáspár Bence  2. hely
4. osztály Buda Roland Lajos (csapatban 1. hely)
5. osztály Rézmüves Ádám  4. hely
6. osztály Horváth Máté Bendegúz 7. hely
7. osztály Schulcz Anna  9. hely
8. osztály Nádas András  3. hely

Díjazott tanárok: Kucserkáné Moravcsik Katalin és Nándoriné 
Palásti Judit.

Körmendy György Imre meghívást kapott az országos verseny-
re. De ez még nem minden! Az iskolák versenyében a megyei 2. 
helyezést értük el, így egy szép vándorserleget vehetett át iskolánk 
igazgatója, Ács Attila. Gratulálunk!

A díjkiosztó után készült fotót mellékeljük. Sajnos, nem lehetett 
jelen mindenki. A felvételről azok hiányoznak, akik éppen egy má-
sik versenyen, a Kalmár László Matematikaversenyen vettek részt.
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Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Matematikaverseny dömping a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában

Varga Tamásról elnevezett országos matematikaversenyt minden 
évben megrendezi a MATEGYE alapítvány, kizárólag 7. és 8. osz-
tályos tanulók részére. A verseny célja a matematikai tehetségek fel-
ismerése, felkészítésük a középiskolai tanulmányi versenyekre. Az I. 
kategóriában versenyeznek azok a tanulók, akiknek a heti kötelező 
óraszáma matematikából legfeljebb 4 óra. A II. kategóriában azok 
indulhatnak, akiknek a heti kötelező óraszáma matematikából 4 
óránál több. Ezen a versenyen nehéz feladatokban kell a megoldá-
sokat részletesen, logikusan, mások számára is érthetően indokolni. 

A háromfordulós Varga Tamás Matematikaverseny második 
fordulójában, a megyei megmérettetésen, a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola tanulói, a II. kategóriában, remek eredményeket értek el. 
Schulcz Anna 7. osztályos tanuló 25 indulóból, a 2. helyet szerezte 
meg. A 8. évfolyamon 21 versenyző közül Sági Tamás a 2., Nádas 
András az 5., Rézmüves Miklós a 7. helyezett lett. A nagyon szoros 
versenyben 1-1 pont különbség döntött, a 2. helyen mindkét évfo-
lyamon holtverseny volt. 

Idén is eredményesen zárult a Cholnoky Jenő Alapműveleti 
Matematikaverseny, amelyen Veszprém környéki, felső tagozatos 
tanulók indulhattak. Mivel évfolyamonként mindössze két verseny-
zőt nevezhettünk, így házi bajnokságon dőlt el, kik képviselhetik 
iskolánkat.

A Varga Tamás és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyek után ezen 
is kiváló eredményt értek el tanulóink. Rézmüves Ádám 5. évfolya-
mon 2. helyezett, Schulcz Anna 7. évfolyamon 1. helyezett, Nádas 
András 8. évfolyamon szintén 1. helyezett lett. 

Gratulálunk a gyerekek kitartó munkájához, szorgalmához, szép 
eredményükhöz! További sikereket kívánunk!

Diákolimpia mezei futóverseny megyei 
döntő

Veszprémben, a Gulya dombon rendezték meg a megyei diák-
olimpia mezei futóversenyét, ahol az általános iskolákból 3 korcso-
portban álltak rajthoz az 5 fős fiú és leány csapatok. Korcsoporton-
ként és nemenként 12-14 csapat indult, hogy minél gyorsabban 
teljesítse a kijelölt távot. A körzeti verseny győzteseként a Györgyi 
iskolából három csapat jutott ki a megyei versenyre. A 2. korcso-
portos (2006-2007-ben születettek) és a 3. korcsoportos (2004-
2005.) fiú csapatunk egyaránt a 2. helyezést érte el, mellyel kivívták 
az országos versenyen való indulás jogát. A 2. korcsoportos csapat 
tagjai (Ács Gergő, Fazekas Máté, Babicz Mihály, Blazsúr Bertalan, 
Bécsy Bendegúz) 2000 métert, az egyel nagyobbak (Horváth Máté, 
Vaczkó Levente, Gáspár Levente, Petkovics Bence, Geréd László) 
2500 métert teljesítettek. Egyéniben Fazekas Máté (2. kcs.) a 6. 
helyen, Horváth Máté (3. kcs.) a 4. helyen futott be a célba. A me-
gyei mezei futóversenyen a 2. korcsoportos lány csapatunk (Varga 
Szabina, Kiss Leila, Blazsúr Hanna, Hujber Sarolta, Marton Ildi-
kó), illetve egyéni indulóként a 3. korcsoportos Csempesz Lara (12. 
helyezés) is eredményesen képviselték iskolánkat. 

A diákolimpia mezei futóverseny országos döntőjét április köze-
pén, Gödöllőn rendezik.

„Magyarul kell gondolkoznunk, és 
magyarul kell írnunk...”
A Vörösberényi Általános Iskola 
diákjai kiválóan szerepeltek az 
anyanyelvi versenyeken 

A Veszprémben megrendezett Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny megyei 
fordulóján az 5. osztályos Gitta Imre 10. 
helyezett lett, Török Dorka 6.a osztályos 
diák 5. helyezett lett. Felkészítőjük Bodó 
Krisztina. Gratulálunk!
Alsó tagozat

Iskolánk alsó tagozatának „kis nyelvészei” több megyei versenyen 
mérették meg tudásukat. A Simonyi-hét keretében rendezett anya-
nyelvi versenyen Kovács Bertalan a 4. évfolyamosok között a 7., 
Mesics Borbála a 13. helyezést érte el. 

A veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában rendezett Bende-
gúz Anyanyelvi Verseny megyei döntőjén a 4. évfolyamos kategóri-
ában Szabó Balázs Ágoston 10., Czúni Vilmos 12., Kovács Barna-
bás 19. helyezettként végzett. 
Felkészítő pedagógusok: Rehák Gézáné, Polniczkyné Farkas Éva
Gratulálunk Nekik! 

Gitta Imre és Török Dorka

A képen balról-jobbra: 
Czúni Vilmos, Szabó 
Balázs Ágoston, 
Mesics Borbála, 
Kovács Barnabás, 
Kovács Bertalan

Hagyományosan jól szerepeltek idén is a 
Vörösberényi Általános Iskola tanulói az 
országos történelmi versenyen

Az idei tanévben az Országos Történelmi Verseny megyei fordu-
lójába 4 tanulónk is bejutott. A 2017. február 14-én a Lovassy Lász-
ló Gimnáziumban megrendezett döntőn a következő eredmények 
születtek: Oláh Panna 6. 
hely, Ficsor Zsófia 9. hely, 
Huszka Laura 24. hely és 
Plopp Fruzsina 25. hely. 
Gratulálunk a nagysze-
rű eredményekhez mind 
a négy 7. osztályos diá-
kunknak!

A képen balról-jobbra: Oláh Panna, Ficsor Zsófia, Csetényi 
Tamásné (felkészítő tanár), Huszka Laura, Plopp Fruzsina

A 2016-os Országos KompetenciaMérés 
eredményei a Vörösberényi Általános Iskolában

Az Oktatási Hivatal honlapján közzétette a tavalyi országos kom-
petenciamérés eredményeit. Intézményünk diákjai a korábbi évek-
hez hasonlóan megint kiemelkedőt nyújtottak mind a matematika, 
mind a szövegértés területén.

Mérési terület Évfolyam Iskolánk
eredménye

Iskolánk átlaga 
ennyi ponttal 

jobb a kisvárosi 
iskolák átlagánál

Matematika 6. 1513 +71
8. 1689 +147

Szövegértés 6. 1581 +139
8. 1617 +114

Az elért teljesítmények - amely jóval meghaladja az országos átla-
got, és bármely városi, vagy megyei összehasonlításban is kiválóan 
megállja a helyét - iskolánk nevelőtestületének magas színvonalú 
pedagógiai munkáját tükrözi.

Berényis diákok a megye élén angol 
nyelvből

Az idei tanévben is részt vett iskolánk a Lovassy László Gimnázi-
um által szervezett színvonalas, gyermekközpontú angol nyelvi ver-
senyen, melynek témája William Shakespeare élete és munkássága 
volt. 5 csapat jutott be az utolsó, szóbeli fordulóba - a Kossuth, a 
Rózsa úti, a Vörösberényi Általános Iskola egy-egy, és a Botev iskola 
két csapata. Az első helyet a három forduló összesített eredménye 
alapján a Vörösberényi Ál-
talános Iskola nyolcadik 
osztályos csapata nyerte. 
Tagjai: Istenes Bence, Kedves 
Lőrinc András, Zsendovics 
Máté László, felkészítő taná-
ruk Zsapka Andrea. Lőrinc a 
jövőben a rangos gimnázium 
diákjaként folytatja tanul-
mányait.
A fotó a versenyen készült a Lo-
vassy László Gimnázium által. 

A képen balról-jobbra: Zsendovics 
Máté László, Istenes Bence és 
Kedves Lőrinc András

Vörösberényi diákok kosárlabda sikerei
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett 

„Dobd a kosárba!” programnak és a Fűzfői Atlétikai Klub kosár-
labda szakosztályával való szoros együttműködésnek köszönhetően 
egyre nagyobb az érdeklődés iskolánkban a kosárlabdázás iránt. 
Purgel Henriett vezetése mellett jelenleg három korcsoportban 72 
tanulónk jár rendszeresen edzésre, aminek következtében egyre 
jobb eredményeket érünk el a megmérettetéseken. A III. korcso-
portos lányok sikeresen szerepeltek a diákolimpia körzeti verse-
nyeiben, így ők képviselik körzetünket a megyei döntőn, melyet 
április 10-én hétfőn rendeznek Tapolcán. Eredményes felkészü-
lést és jó szereplést kívánunk! Hajrá Berény!

A csapatunk tagjai, első sor: Kun Dorottya, Biró Dominika, Somorácz Luca, 
Gyarmati Dóra és Beődi Boglárka. Második sor: Horváth Anna, Szabóki 
Szonja, Zanathy Pálma, Barna Nóra  és Kalupka Beáta.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 
megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni 
fog.”       Szentgyörgyi Albert
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Fantasztikus eredmények a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen,
a Györgyi Dénes Általános Iskolában

Veszprém megyében 7 város, 10 iskolájában zajlott a megyei for-
duló, 1310 résztvevővel. Közülük a legeredményesebb 90 diákot 
jutalmazták a március 4-i eredményhirdetésen, a Lovassy László 
Gimnáziumban. Legtöbbjük az egyéni versenyben ért el kimagasló 
eredményt, de vannak közöttük olyan diákok is, akik az egyéni ver-
senyben nem kerültek be évfolyamukon a legjobb tíz közé, de két 
iskolatársukkal együtt, csapatban nyújtott teljesítményük alapján, 
díjazottak lettek. E nagyméretű verseny előkészítése nagyon sok 
munkával jár. Ezúton köszönjük meg a segítő felnőttek munkáját. 
A Györgyi Dénes Általános Iskolából 70 tanuló vett részt a verse-
nyen.
Csapatversenyben:
2. osztály 2. helyezés (Hegyessy Zsombor, Papp Sára, Pató Ágoston),
3. osztály 2. helyezés (Kovács Lotti, Lipcsei Márk, Németh Flórián 
Lehel),
4. osztály 1. helyezés (Buda Roland Lajos, Gáspár Bence, Körmendi 
György Imre), 
5. osztály 2. helyezés (Erdős Balázs, Geréd Áron László, Rézmüves 
Ádám),
6. osztály 3.helyezés (Horváth Máté Bendegúz, Mester Márton 
Ferenc,OsváthKinga),
7. osztály 4. helyezés (Schulcz Anna, Gyüre Sarolta, Dolezsai Má-
tyás),
8. osztály 3. helyezés (Nádas András, Rézmüves Miklós, Sági Tamás)
Díjazott versenyzők:

2. osztály Hegyessy Zsombor 7.hely
3. osztály Lipcsei Márk  3. hely
4. osztály Körmendy György Imre 1. hely
4. osztály Gáspár Bence  2. hely
4. osztály Buda Roland Lajos (csapatban 1. hely)
5. osztály Rézmüves Ádám  4. hely
6. osztály Horváth Máté Bendegúz 7. hely
7. osztály Schulcz Anna  9. hely
8. osztály Nádas András  3. hely

Díjazott tanárok: Kucserkáné Moravcsik Katalin és Nándoriné 
Palásti Judit.

Körmendy György Imre meghívást kapott az országos verseny-
re. De ez még nem minden! Az iskolák versenyében a megyei 2. 
helyezést értük el, így egy szép vándorserleget vehetett át iskolánk 
igazgatója, Ács Attila. Gratulálunk!

A díjkiosztó után készült fotót mellékeljük. Sajnos, nem lehetett 
jelen mindenki. A felvételről azok hiányoznak, akik éppen egy má-
sik versenyen, a Kalmár László Matematikaversenyen vettek részt.
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Matematikaverseny dömping a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában

Varga Tamásról elnevezett országos matematikaversenyt minden 
évben megrendezi a MATEGYE alapítvány, kizárólag 7. és 8. osz-
tályos tanulók részére. A verseny célja a matematikai tehetségek fel-
ismerése, felkészítésük a középiskolai tanulmányi versenyekre. Az I. 
kategóriában versenyeznek azok a tanulók, akiknek a heti kötelező 
óraszáma matematikából legfeljebb 4 óra. A II. kategóriában azok 
indulhatnak, akiknek a heti kötelező óraszáma matematikából 4 
óránál több. Ezen a versenyen nehéz feladatokban kell a megoldá-
sokat részletesen, logikusan, mások számára is érthetően indokolni. 

A háromfordulós Varga Tamás Matematikaverseny második 
fordulójában, a megyei megmérettetésen, a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola tanulói, a II. kategóriában, remek eredményeket értek el. 
Schulcz Anna 7. osztályos tanuló 25 indulóból, a 2. helyet szerezte 
meg. A 8. évfolyamon 21 versenyző közül Sági Tamás a 2., Nádas 
András az 5., Rézmüves Miklós a 7. helyezett lett. A nagyon szoros 
versenyben 1-1 pont különbség döntött, a 2. helyen mindkét évfo-
lyamon holtverseny volt. 

Idén is eredményesen zárult a Cholnoky Jenő Alapműveleti 
Matematikaverseny, amelyen Veszprém környéki, felső tagozatos 
tanulók indulhattak. Mivel évfolyamonként mindössze két verseny-
zőt nevezhettünk, így házi bajnokságon dőlt el, kik képviselhetik 
iskolánkat.

A Varga Tamás és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyek után ezen 
is kiváló eredményt értek el tanulóink. Rézmüves Ádám 5. évfolya-
mon 2. helyezett, Schulcz Anna 7. évfolyamon 1. helyezett, Nádas 
András 8. évfolyamon szintén 1. helyezett lett. 

Gratulálunk a gyerekek kitartó munkájához, szorgalmához, szép 
eredményükhöz! További sikereket kívánunk!

Diákolimpia mezei futóverseny megyei 
döntő

Veszprémben, a Gulya dombon rendezték meg a megyei diák-
olimpia mezei futóversenyét, ahol az általános iskolákból 3 korcso-
portban álltak rajthoz az 5 fős fiú és leány csapatok. Korcsoporton-
ként és nemenként 12-14 csapat indult, hogy minél gyorsabban 
teljesítse a kijelölt távot. A körzeti verseny győzteseként a Györgyi 
iskolából három csapat jutott ki a megyei versenyre. A 2. korcso-
portos (2006-2007-ben születettek) és a 3. korcsoportos (2004-
2005.) fiú csapatunk egyaránt a 2. helyezést érte el, mellyel kivívták 
az országos versenyen való indulás jogát. A 2. korcsoportos csapat 
tagjai (Ács Gergő, Fazekas Máté, Babicz Mihály, Blazsúr Bertalan, 
Bécsy Bendegúz) 2000 métert, az egyel nagyobbak (Horváth Máté, 
Vaczkó Levente, Gáspár Levente, Petkovics Bence, Geréd László) 
2500 métert teljesítettek. Egyéniben Fazekas Máté (2. kcs.) a 6. 
helyen, Horváth Máté (3. kcs.) a 4. helyen futott be a célba. A me-
gyei mezei futóversenyen a 2. korcsoportos lány csapatunk (Varga 
Szabina, Kiss Leila, Blazsúr Hanna, Hujber Sarolta, Marton Ildi-
kó), illetve egyéni indulóként a 3. korcsoportos Csempesz Lara (12. 
helyezés) is eredményesen képviselték iskolánkat. 

A diákolimpia mezei futóverseny országos döntőjét április köze-
pén, Gödöllőn rendezik.

„Magyarul kell gondolkoznunk, és 
magyarul kell írnunk...”
A Vörösberényi Általános Iskola 
diákjai kiválóan szerepeltek az 
anyanyelvi versenyeken 

A Veszprémben megrendezett Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny megyei 
fordulóján az 5. osztályos Gitta Imre 10. 
helyezett lett, Török Dorka 6.a osztályos 
diák 5. helyezett lett. Felkészítőjük Bodó 
Krisztina. Gratulálunk!
Alsó tagozat

Iskolánk alsó tagozatának „kis nyelvészei” több megyei versenyen 
mérették meg tudásukat. A Simonyi-hét keretében rendezett anya-
nyelvi versenyen Kovács Bertalan a 4. évfolyamosok között a 7., 
Mesics Borbála a 13. helyezést érte el. 

A veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában rendezett Bende-
gúz Anyanyelvi Verseny megyei döntőjén a 4. évfolyamos kategóri-
ában Szabó Balázs Ágoston 10., Czúni Vilmos 12., Kovács Barna-
bás 19. helyezettként végzett. 
Felkészítő pedagógusok: Rehák Gézáné, Polniczkyné Farkas Éva
Gratulálunk Nekik! 

Gitta Imre és Török Dorka

A képen balról-jobbra: 
Czúni Vilmos, Szabó 
Balázs Ágoston, 
Mesics Borbála, 
Kovács Barnabás, 
Kovács Bertalan

Hagyományosan jól szerepeltek idén is a 
Vörösberényi Általános Iskola tanulói az 
országos történelmi versenyen

Az idei tanévben az Országos Történelmi Verseny megyei fordu-
lójába 4 tanulónk is bejutott. A 2017. február 14-én a Lovassy Lász-
ló Gimnáziumban megrendezett döntőn a következő eredmények 
születtek: Oláh Panna 6. 
hely, Ficsor Zsófia 9. hely, 
Huszka Laura 24. hely és 
Plopp Fruzsina 25. hely. 
Gratulálunk a nagysze-
rű eredményekhez mind 
a négy 7. osztályos diá-
kunknak!

A képen balról-jobbra: Oláh Panna, Ficsor Zsófia, Csetényi 
Tamásné (felkészítő tanár), Huszka Laura, Plopp Fruzsina

A 2016-os Országos KompetenciaMérés 
eredményei a Vörösberényi Általános Iskolában

Az Oktatási Hivatal honlapján közzétette a tavalyi országos kom-
petenciamérés eredményeit. Intézményünk diákjai a korábbi évek-
hez hasonlóan megint kiemelkedőt nyújtottak mind a matematika, 
mind a szövegértés területén.

Mérési terület Évfolyam Iskolánk
eredménye

Iskolánk átlaga 
ennyi ponttal 

jobb a kisvárosi 
iskolák átlagánál

Matematika 6. 1513 +71
8. 1689 +147

Szövegértés 6. 1581 +139
8. 1617 +114

Az elért teljesítmények - amely jóval meghaladja az országos átla-
got, és bármely városi, vagy megyei összehasonlításban is kiválóan 
megállja a helyét - iskolánk nevelőtestületének magas színvonalú 
pedagógiai munkáját tükrözi.

Berényis diákok a megye élén angol 
nyelvből

Az idei tanévben is részt vett iskolánk a Lovassy László Gimnázi-
um által szervezett színvonalas, gyermekközpontú angol nyelvi ver-
senyen, melynek témája William Shakespeare élete és munkássága 
volt. 5 csapat jutott be az utolsó, szóbeli fordulóba - a Kossuth, a 
Rózsa úti, a Vörösberényi Általános Iskola egy-egy, és a Botev iskola 
két csapata. Az első helyet a három forduló összesített eredménye 
alapján a Vörösberényi Ál-
talános Iskola nyolcadik 
osztályos csapata nyerte. 
Tagjai: Istenes Bence, Kedves 
Lőrinc András, Zsendovics 
Máté László, felkészítő taná-
ruk Zsapka Andrea. Lőrinc a 
jövőben a rangos gimnázium 
diákjaként folytatja tanul-
mányait.
A fotó a versenyen készült a Lo-
vassy László Gimnázium által. 

A képen balról-jobbra: Zsendovics 
Máté László, Istenes Bence és 
Kedves Lőrinc András

Vörösberényi diákok kosárlabda sikerei
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett 

„Dobd a kosárba!” programnak és a Fűzfői Atlétikai Klub kosár-
labda szakosztályával való szoros együttműködésnek köszönhetően 
egyre nagyobb az érdeklődés iskolánkban a kosárlabdázás iránt. 
Purgel Henriett vezetése mellett jelenleg három korcsoportban 72 
tanulónk jár rendszeresen edzésre, aminek következtében egyre 
jobb eredményeket érünk el a megmérettetéseken. A III. korcso-
portos lányok sikeresen szerepeltek a diákolimpia körzeti verse-
nyeiben, így ők képviselik körzetünket a megyei döntőn, melyet 
április 10-én hétfőn rendeznek Tapolcán. Eredményes felkészü-
lést és jó szereplést kívánunk! Hajrá Berény!

A csapatunk tagjai, első sor: Kun Dorottya, Biró Dominika, Somorácz Luca, 
Gyarmati Dóra és Beődi Boglárka. Második sor: Horváth Anna, Szabóki 
Szonja, Zanathy Pálma, Barna Nóra  és Kalupka Beáta.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 
megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni 
fog.”       Szentgyörgyi Albert



ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

Krónika 2017. április

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 13

Pannónia Könyvtár ajánlója
Magocskák Alapítvány hírei

Április 21-én, pénteken este 7-től Jótékonysági Estet szervezünk, 
ahová szeretettel várjuk az egykori és jelenlegi ovisok szüleit, és a 
már felnőtt egykori almádi ovisokat! Célunk, hogy megteremt-
sük az anyagi feltételeket a két óvodában az udvari játékok köré 
szükséges ütéscsillapító biztonsági elemek elhelyezésének. Továbbá, 
szintén az ovik udvarán szeretnénk megvalósítani mezítlábas tan-
ösvényt, fűszer(tan)kertet, és a fűszerkerthez  gyerek-felnőtt ker-
tészkedő eszközöket is beszer-
zünk. Azért esik ilyen közel az 
esemény a Föld Napjához, mert 
csupa „zöld” dolgot céloztunk 
meg ebben az évben. Gyertek, 
mulassatok velünk egy egy jó 
hangulatú, laza bulin, és teremt-
sünk együtt élményt a jelenlegi 
ovisoknak! A belépőjegy ára tar-
talmazza a pazar svédasztalos hi-
degtálas vacsorát, melyet az óvo-
da konyhája szervíroz, üdvözlő 
italt, édes-sós süteményeket, 
egy pohár Tornai bort vagy üdí-
tőt. Dresszkód: laza… az estélyi 
most otthon maradhat! 

Láttátok már a Magocskák ovisainak fáját a márciusban lerakott 
emlékkővel a móló játszóterénél? Köszönjük a Városgondnokság tá-
mogatását a megvalósításban!

A Magocskák Alapítvány Csapata

Hát azt hallottad-e…?     
Történetmondás Világnapja 2017
„Sárkány-paripán vágtattam,
gyémánt-madarat mosdattam,
göncöl-szekeret kergettem,
holdfény-haju lányt elvettem.”
/Weöres Sándor-Magyar Etűdök-
száz kis énekszöveg/

Vajon ki ez a merész ifjú, aki 
az időtlenség egét hasítva így je-
lent meg és vált történetté Weö-
res Sándor képzeletében?

Egy pengeagyú hóbortos világfi, aki egy szép napon nyakába ve-
szi a lábát, s a világot járva mindig kiszimatolja, hogy hol, mikor üti 
nyeremény a markát? A legkisebb fiú népmeséinkből,- nevezhetjük 
őt Vas Lacinak, Kiskondásnak, Borsszem Jankónak-, aki szíve jósá-
gával, fürge észjárásával és karja erejével, ha kell, élete kockáztatásá-
val is az igazság nyomába ered, és a jót védelmezi minden körülmé-
nyek között? Kitekintve a világ ablakán, vajon más földrészen, más 
kultúrákban is feltűnik hasonmása? A teljesség igénye nélkül, csak 
néhány megtestesítője: a kirgiz népmesében a kilencedik, legkisebb 
fiú Töstük, a japánoknál Momotaró/ Barackfia, aki barackmagból 
született, vagy Kintoro/emberfeletti Arany Fiú alakja. Észak-Ame-
rika szívében, a Nagyszarv-hegység vidékén élő varjú indiánoknál 
Kojot öregember figurájában éltetik a hol kópé, hol jóságos igaz-
ságtévő hőst.

Akár élőszóban elmondva, akár versbe szedve és kinyomtatva, 
bennünk, emberekben él a vágy, hogy közösségeket hozzunk létre, 
történeteket osszunk meg egymással. 

Ez a késztetés hívhatta életre a storytelling mozgalmat, mely mos-
tanra World Storytelling Day, vagyis Történetmondás Világnapja-
ként körbeért planétánkon. Néhány éve, világlátott ifjú magyar 
történetmondók Magyarországra is elhozták a storytelling szellemi-
séget: Sok helyen, sokan, a világ különböző pontjain, különböző 
nyelveken mondanak el ezen a napon történeteket. A cél, hogy a 
résztvevők együttlétük során tanuljanak egymástól, inspirálják egy-
mást, kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Az ifjú éveiben járó 
Storytelling hazánkban összetalálkozott a Kárpát-medence tradici-
onális irányát képviselő mesemondókkal. Ennek eredményeként 
az országos Meseszó - Mesemondó és Szövegfolklór Egyesületben, 
melynek én is tagja vagyok, elhatároztuk, hogy magyar népmese-
kincsünk néhány darabját, benne azt a bizonyos Weöres Sándor 
által megénekelt „gyémánt-madarat” mosdató hőst, több helyre 
elvisszük ezen a napon. /egyéb információ az egyesület facebook 
oldalán/ Önkéntesként ki hol lakik, ott mesél.

A Történetmondás Világnapját a tavaszi nap-éj egyenlőséghez 
igazítják, mely 2017-ben március 20-ra esett. Így ezen a hétfői 
napon Czoma-Szegedi Nóra, akit sokan Batyus Gizi néven ismer-
nek városunkban és jómagam, mesékkel és hamupogácsával meg-
töltve batyut, tarisznyát, elindultunk mesélni. Délelőtt az Almádi 
Magocskák Óvoda Mogyoró utcai épületében jártuk végig a négy 
csoportot. Mondókákat, hangutánzó játékokat, állatmeséket vit-
tünk a gyerekeknek. Majd Fűzfőgyártelepre mentünk, ahol a Tá-
masz Idősek Otthonában élő idős emberekkel jártuk végig az utat a 
„holdfény-haju” lányért.

Estére pedig megérkeztünk a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium kamasz köreibe, ahol a „göncöl-szekeret” ker-
gettük és találtunk is benne tréfát, pajzán történetet, világjáró hőst.

Ez egy nap volt a 365-ből. Hát azt hallottad-e, hogy Nóra és én 

nagyon szeretnénk, ha itt Balatonalmádiban más napokon is meg-
szólalnának a mesék és történetek? Aki felnőttként szívesen csatla-
kozna a kezdeményezéshez, akár mesemondással, akár mese hallga-
tóként, azokat szeretettel várjuk havonta egy alkalommal.
Helyszín: Vörösberény LEADER ház/ Hagyományok Háza Ady 
E. u. 2.-6.
Első időpont: 2017. április 24. hétfő 18.30 óra

Batyus Gizi és Molnár Enikő

Könyvajánló - Az életrajz 
indiszkréciója

Schöflin Aladár 1933-ban a Nyugatban a fenti címmel megjelent 
írásában az életrajzokkal foglalkozott. Példának hozta fel Frank Har-
ris könyvét, melyből többet tudott meg Bernard Shaw életéről, mint 
szeretett volna…

Úgy gondolta, hogy az első életrajzok a tisztelet jegyében születtek, 
hogy bemutassák az adott ember nagyságát, és erkölcsi tanulsággal 
szolgáljanak. „Az életrajz műfajának szülőanyja a kegyelet vagy a pél-
daadás szándéka volt. Ennek megfelelőleg az életrajz igyekezett kiemel-
ni tárgyának kiválóságát, felsorolni érdemeit, takargatni vagy legalább 
mentegetni hibáit.” Ezek szerint a fent emlegetett Shaw életrajz nem 
felelt meg ezeknek az elvárásoknak. Hát nézzük meg, hogy melyek 
azok, amelyek igen. 

„Az életrajzírás virágkora a XIX. század volt, amely újra felfedezte és 
újra alkotta a történelmet, előbb, hogy romantikus ihlettel elmerengjen 
rajta, utóbb, hogy lelkesítő példatárt teremtsen benne a jelen számára 
s végül, hogy tudományos módszerrel pragmatikusan megismerje.” Ez 
annyit jelentett, hogy az író kellő tisztelettel kezelte hőse árnyolda-
lait, ám ha az több volt, mint a dicső tett, akkor inkább nem írták 
meg az életrajzát. „A diszkréció a hős magánéletével szemben, ha az ké-
nyes dolgokat érintett, mindenesetre kötelező volt. Ha valaki megsértette, 
pamfletistának minősítették.”

Nézzük meg, kiért lelkesedett Schöfflin Aladár. Például Lytton 
Strachey-ért, aki az angol történelem két nagy nőalakjáról írt életraj-
zot (mindkét könyv megtalálható a könyvtáran). „Erzsébet és Essex” 
címen I. Erzsébet életéről és szerelméről írt mértékletesen, bár állí-
tása szerint kevésbé diszkréten - valamint Viktória királynő életéről 
és szerelmeiről. „De az írói tapintat remeke, ahogy ezeket az indiszk-
réciókat be tudja illeszteni az arckép grandiozitásába.” S egy műfajt 
teremtett „biographie romancée”-t, azaz a regényes életrajzot.

Ettől kezdve rázúdult Európára az életrajzok tömege. Híres képvi-
selői André Maurois, Stephan Zweig és Emil Ludwig, persze a felso-
rolás csak jelzés értékű. Schöfflin Aladár szavaival élve: „Alig van az 
újabbkori történelemnek nagy alakja, akit meg ne regényesítettek volna. 
Egy felemás műfaj keletkezett: regénynek nem regény, mert nem cselek-
ményt ad, hanem az életrajz fonalán halad, életrajznak nem életrajz, 
mert a történelmi adatokhoz kénytelen sok mindenfélét hozzákölteni.”

A cikk zárszavában Schöfflin azt írja, hogy az életrajzi regények 
vagy regényes életrajzok csak egy múló divat és előbb, vagy inkább 
utóbb megszűnik az irodalom része lenni. Nos…: ha az életrajzok 
virágkora a XIX. század volt, a cikk a XX. század elején íródott, és 
most a XXI. században vagyunk, amikor még mindig virágzik ez a 
műfaj, tán nem volt igaza. Az indiszkréció még mindig vonzza az 
embereket…

Egy szubjektív válogatás az életrajzok közül, csak ajánlásképpen – 
bár a könyvtár állományában több száz életrajz illetve életrajzi regény 
található (ezekre az elektronikus katalógusban kereshetünk rá):

Agatha Christie: Életem
Gerald Clarke: Capote
Stefan Zweig: Marie Antoinette

Sokunk kedves írója – Fésűs Éva
A 91 éves Fésűs Éva idén vette 

át a Kossuth díjat „a magyar gyer-
mek és ifjúsági irodalmat gazdagító 
kiemelkedő életműve, tiszta és szép 
nyelvi eszközökkel megalkotott, örök 
érvényű emberi értékeket közvetítő 
meséi, valamint televíziós és rádiós 
gyermekműsorai elismeréseként.”

Az ezüst hegedű 65 ovisoknak és 
kisiskolásoknak szánt rövid törté-
netet tartalmaz, melyeket Csomor 
Katalin illusztrációi tesznek teljes-
sé. Ezekben a pozitív kicsengésű 
mesékben mindig jól elkülönít-
hető a jó és a rossz, de mindig van 
esély kijavítani a hibákat és megjavulni. A kötet nagy részét állat-
mesék töltik ki, ezeket követik a Pöttömkéről szóló történetek, Az 
üveghegyen is túl… című fejezetben pedig a királyos/királylányos 
mesék.

Csupafül 22 meséje egy tanmese gyűjtemény, amelynek főszerep-
lője egy ifjú nyúl és családja.  Csupafül két barátja Kajlatapsi, a 
rosszcsont, aki miatt sokszor bajba kerül, és Tüskeböki, a süni, aki 
rendszerint kisegíti a szorult helyzetből. A rövid történetek nem 
csak felolvasva állják meg a helyüket, de remek kezdés azoknak, 
akik még csak most barátkoznak a betűkkel.

A palacsintás király talán Fésűs Éva legismertebb műve, köszönhe-
tően a belőle készült filmnek. A történet Dinom-Dánom országban 
játszódik, ahol Tóbiás királyt nem érdekli semmi más a saját hasán 
kívül. Ezt használja ki Derelye, az udvari szakács, aki szép aprán-
ként minden értéket kicsal a királytól. Az egyetlen, aki megpró-
bál tenni ez ellen valamit, Tóbiás királyfi. A történet szórakoztató 
és fordulatos, a szereplők nevei pedig igen szellemesek, többnyire 
valamilyen ételhez köthetők (Csöröge az udvari bolond, Aprólék 
hercegnő, Fasírozott generális).

Gyertek és válogassatok Fésűs Éva művei közül a gyerekkönyv-
tárban!

Tóth Zsófia Zita

Sylvia Nasar: Egy csodálatos elme - John Nash élete
Watson Francis: Medici Katalin élete és kora
Karen Blixen: A sors anekdotái
Alice Ann Munro: Asszonyok, lányok élete
Salman Rushdie: Joseph Anton

Dankó Friderika
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Pannónia Könyvtár ajánlója
Magocskák Alapítvány hírei
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sük az anyagi feltételeket a két óvodában az udvari játékok köré 
szükséges ütéscsillapító biztonsági elemek elhelyezésének. Továbbá, 
szintén az ovik udvarán szeretnénk megvalósítani mezítlábas tan-
ösvényt, fűszer(tan)kertet, és a fűszerkerthez  gyerek-felnőtt ker-
tészkedő eszközöket is beszer-
zünk. Azért esik ilyen közel az 
esemény a Föld Napjához, mert 
csupa „zöld” dolgot céloztunk 
meg ebben az évben. Gyertek, 
mulassatok velünk egy egy jó 
hangulatú, laza bulin, és teremt-
sünk együtt élményt a jelenlegi 
ovisoknak! A belépőjegy ára tar-
talmazza a pazar svédasztalos hi-
degtálas vacsorát, melyet az óvo-
da konyhája szervíroz, üdvözlő 
italt, édes-sós süteményeket, 
egy pohár Tornai bort vagy üdí-
tőt. Dresszkód: laza… az estélyi 
most otthon maradhat! 

Láttátok már a Magocskák ovisainak fáját a márciusban lerakott 
emlékkővel a móló játszóterénél? Köszönjük a Városgondnokság tá-
mogatását a megvalósításban!

A Magocskák Alapítvány Csapata

Hát azt hallottad-e…?     
Történetmondás Világnapja 2017
„Sárkány-paripán vágtattam,
gyémánt-madarat mosdattam,
göncöl-szekeret kergettem,
holdfény-haju lányt elvettem.”
/Weöres Sándor-Magyar Etűdök-
száz kis énekszöveg/

Vajon ki ez a merész ifjú, aki 
az időtlenség egét hasítva így je-
lent meg és vált történetté Weö-
res Sándor képzeletében?

Egy pengeagyú hóbortos világfi, aki egy szép napon nyakába ve-
szi a lábát, s a világot járva mindig kiszimatolja, hogy hol, mikor üti 
nyeremény a markát? A legkisebb fiú népmeséinkből,- nevezhetjük 
őt Vas Lacinak, Kiskondásnak, Borsszem Jankónak-, aki szíve jósá-
gával, fürge észjárásával és karja erejével, ha kell, élete kockáztatásá-
val is az igazság nyomába ered, és a jót védelmezi minden körülmé-
nyek között? Kitekintve a világ ablakán, vajon más földrészen, más 
kultúrákban is feltűnik hasonmása? A teljesség igénye nélkül, csak 
néhány megtestesítője: a kirgiz népmesében a kilencedik, legkisebb 
fiú Töstük, a japánoknál Momotaró/ Barackfia, aki barackmagból 
született, vagy Kintoro/emberfeletti Arany Fiú alakja. Észak-Ame-
rika szívében, a Nagyszarv-hegység vidékén élő varjú indiánoknál 
Kojot öregember figurájában éltetik a hol kópé, hol jóságos igaz-
ságtévő hőst.

Akár élőszóban elmondva, akár versbe szedve és kinyomtatva, 
bennünk, emberekben él a vágy, hogy közösségeket hozzunk létre, 
történeteket osszunk meg egymással. 

Ez a késztetés hívhatta életre a storytelling mozgalmat, mely mos-
tanra World Storytelling Day, vagyis Történetmondás Világnapja-
ként körbeért planétánkon. Néhány éve, világlátott ifjú magyar 
történetmondók Magyarországra is elhozták a storytelling szellemi-
séget: Sok helyen, sokan, a világ különböző pontjain, különböző 
nyelveken mondanak el ezen a napon történeteket. A cél, hogy a 
résztvevők együttlétük során tanuljanak egymástól, inspirálják egy-
mást, kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Az ifjú éveiben járó 
Storytelling hazánkban összetalálkozott a Kárpát-medence tradici-
onális irányát képviselő mesemondókkal. Ennek eredményeként 
az országos Meseszó - Mesemondó és Szövegfolklór Egyesületben, 
melynek én is tagja vagyok, elhatároztuk, hogy magyar népmese-
kincsünk néhány darabját, benne azt a bizonyos Weöres Sándor 
által megénekelt „gyémánt-madarat” mosdató hőst, több helyre 
elvisszük ezen a napon. /egyéb információ az egyesület facebook 
oldalán/ Önkéntesként ki hol lakik, ott mesél.

A Történetmondás Világnapját a tavaszi nap-éj egyenlőséghez 
igazítják, mely 2017-ben március 20-ra esett. Így ezen a hétfői 
napon Czoma-Szegedi Nóra, akit sokan Batyus Gizi néven ismer-
nek városunkban és jómagam, mesékkel és hamupogácsával meg-
töltve batyut, tarisznyát, elindultunk mesélni. Délelőtt az Almádi 
Magocskák Óvoda Mogyoró utcai épületében jártuk végig a négy 
csoportot. Mondókákat, hangutánzó játékokat, állatmeséket vit-
tünk a gyerekeknek. Majd Fűzfőgyártelepre mentünk, ahol a Tá-
masz Idősek Otthonában élő idős emberekkel jártuk végig az utat a 
„holdfény-haju” lányért.

Estére pedig megérkeztünk a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium kamasz köreibe, ahol a „göncöl-szekeret” ker-
gettük és találtunk is benne tréfát, pajzán történetet, világjáró hőst.

Ez egy nap volt a 365-ből. Hát azt hallottad-e, hogy Nóra és én 

nagyon szeretnénk, ha itt Balatonalmádiban más napokon is meg-
szólalnának a mesék és történetek? Aki felnőttként szívesen csatla-
kozna a kezdeményezéshez, akár mesemondással, akár mese hallga-
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Batyus Gizi és Molnár Enikő

Könyvajánló - Az életrajz 
indiszkréciója
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szolgáljanak. „Az életrajz műfajának szülőanyja a kegyelet vagy a pél-
daadás szándéka volt. Ennek megfelelőleg az életrajz igyekezett kiemel-
ni tárgyának kiválóságát, felsorolni érdemeit, takargatni vagy legalább 
mentegetni hibáit.” Ezek szerint a fent emlegetett Shaw életrajz nem 
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rajta, utóbb, hogy lelkesítő példatárt teremtsen benne a jelen számára 
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Agatha Christie: Életem
Gerald Clarke: Capote
Stefan Zweig: Marie Antoinette

Sokunk kedves írója – Fésűs Éva
A 91 éves Fésűs Éva idén vette 

át a Kossuth díjat „a magyar gyer-
mek és ifjúsági irodalmat gazdagító 
kiemelkedő életműve, tiszta és szép 
nyelvi eszközökkel megalkotott, örök 
érvényű emberi értékeket közvetítő 
meséi, valamint televíziós és rádiós 
gyermekműsorai elismeréseként.”
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netet tartalmaz, melyeket Csomor 
Katalin illusztrációi tesznek teljes-
sé. Ezekben a pozitív kicsengésű 
mesékben mindig jól elkülönít-
hető a jó és a rossz, de mindig van 
esély kijavítani a hibákat és megjavulni. A kötet nagy részét állat-
mesék töltik ki, ezeket követik a Pöttömkéről szóló történetek, Az 
üveghegyen is túl… című fejezetben pedig a királyos/királylányos 
mesék.
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Gyertek és válogassatok Fésűs Éva művei közül a gyerekkönyv-
tárban!

Tóth Zsófia Zita

Sylvia Nasar: Egy csodálatos elme - John Nash élete
Watson Francis: Medici Katalin élete és kora
Karen Blixen: A sors anekdotái
Alice Ann Munro: Asszonyok, lányok élete
Salman Rushdie: Joseph Anton

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

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 – Előzetes regisztráció szükséges! 
Szombat – Szabad a játék! 

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

Április 26. szerda – A Föld Napja – Láthatatlan Magyarország - 
Térhatású fotók a barlangok világáról. Az előadásokat délelőtt szervezetten 
az általános iskolások látogatják. A 16 órától 16.45-ig tartó előadásra 
minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők: a Pannónia könyvtára, 
a Caverna Stúdió, a BXTSE és a Bakony–Balaton Geopark.
Április 29. szombat 15 óra - Értékeink: Angyalos Boldogasszony-
kápolna. Vetített képes előadás . Előadó: Martinné Staszny Éva építész

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

Április 11. kedd 15.30 József Attila születésnapján: A magyar költészet 
napja- Györgyi Dénes Ált. Iskola versmondó versenye
Április 12. szerda 8-14 óráig Középiskolások közlekedési versenye – A 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság szervezésében   
Május 1. hétfő 10 óra ALMÁDI MAJÁLIS – Egész napos szórakoztató 
műsor   a Városház téren 
Május 5. péntek 18 óra Színek, formák, hangulatok – Nagy Ágota  
festőművész / Színekre hangolvA – Mozdény Viktória festőművész 
kiállítása

Május 12. péntek  18 óra Tavaszköszöntő zenei gála – Balatonalmádi 
Város Vegyeskarának műsora
Május 28. vasárnap 10 óra Gyereknap – egész napos szabadtéri 
rendezvények a Városház téren.
Május 28. vasárnap 17 óra Hősök napja – megemlékezés a Hősi 
emlékműnél

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

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 
Május 20. (szombat) Gombásztúra Gyulafirátót környékére. Indulás 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. 
Április 7-én pénteken kötetlen beszélgetős baba-mama klub lesz a 
Balaton Játékpontban 10 órától.

Április 21-én pénteken vendégünk Korpádi Kata lesz, aki a 
Balatonalmádi Montessori klub szervezője és a Montessori pedagógiáról 
fog érdekes előadást tartani.

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 Április 16. Amit 
a gyógynövényekről még nem hallottunk, nem láttunk.
Látogatás és előadás Zánkán az EU-s pályázati segítséggel épült 
gyógynövény kertben. Gyógynövénytudor: Takács Ferenc kertészmérnök, 
tulajdonos

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

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

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

Április 8. szombat Verses Almádi séta a költészet jegyében
május 13. szombat Vidám Cimborák – tréfák, vicces játékok.
Jó játék! Egész évben várjuk az írásaitokat, rajzaitokat a Könyvtárban 
ezzel a címmel – Bagoly jár érte! 

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)
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)

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
Április 26. Férfinap a klubban – ünnepi műsor – vacsora - meglepetés – 
Zenés szüli napi rendezvény – Zenél: Tóth István
Május 10. Gyógyszerérzékenység – a gyógyszerek tárolása – Mérések – 
Előadó: György patika gyógyszerésze
Május 13. 9 órától MAJÁLIS a MALOMVÖLGYBEN: versenyek, 
labdajátékok, piknik, szalonnasütés stb.

BABA-MAMA BÖRZE 

2017. május 14-én vasárnap 8-12 óra között a Balatonalmádi Piactéren.
Információ: Boros Hanga, 06-20/460-1646, borafoto@yahoo.com

BOLHAPIAC április 30-án délelőtt a piactéren.
Saját tulajdonú, használt cikkek vására.
Kérjük, aki teheti, autó nélkül látogasson ki, a kevés parkolóhely miatt. 
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Pékség története. Előadó: Nagy Árpádné Szabó Éva (dokumentumfilm 
vetítésével)
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)

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
Április 26. Férfinap a klubban – ünnepi műsor – vacsora - meglepetés – 
Zenés szüli napi rendezvény – Zenél: Tóth István
Május 10. Gyógyszerérzékenység – a gyógyszerek tárolása – Mérések – 
Előadó: György patika gyógyszerésze
Május 13. 9 órától MAJÁLIS a MALOMVÖLGYBEN: versenyek, 
labdajátékok, piknik, szalonnasütés stb.

BABA-MAMA BÖRZE 

2017. május 14-én vasárnap 8-12 óra között a Balatonalmádi Piactéren.
Információ: Boros Hanga, 06-20/460-1646, borafoto@yahoo.com

BOLHAPIAC április 30-án délelőtt a piactéren.
Saját tulajdonú, használt cikkek vására.
Kérjük, aki teheti, autó nélkül látogasson ki, a kevés parkolóhely miatt. 
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KAJÁRPÉCI KIRÁNDULÁS ÜRÜGYÉN

Hetven fölött hovatovább nem halogathatom már sokáig boroz-
gatásaim vázlatos történetének illedelmes ismertetését sem, mert ha 
netán megfeledkezem róla, akkor más biztosan nem tudna ennyit 
áradozni róla. Eredetileg a borlovagrendi felvételem után szeret-
tem volna szösszenni pár sort, elegyítve azokkal a megjegyzésekkel, 
amelyeket korábbi külföldi utazók ejtettek el esetenként a Balaton 
felvidék borairól. Nem lett volna minden tanulság nélkül, dehát 
akkoriban nem volt rá igazi igény.

Erős igény azért mostanában sincs, de előző otellós cikkem 
kedvező visszhangja, meg a kajárpéci kirándulásunk sok mindent 
felszínre hozott. Kezdjük talán azzal, hogy szüleim szerint az első, 
értelmezhető s lényeg láttató mondatom a „bokkő’ volt. Akinek túl 
tömör lenne ez a mondat, hadd áruljam el, hogy édesapám baráta-
ival borozgatott a konyhaasztalnál ahonnan folyton elhessegettek 
azzal a felkiáltással, hogy inkább játsszak az udvaron, mintsem zaf-
tos kifejezéseket rakosgassak szárba szökkenő szókincsem bimbói 
közé. A sokadik kitessékelés után csak visszaódzkodtam és hirtelen 
felugorva, ököllel az asztalra ütöttem. Ezek után rögtön azt találtam 
közölni az elképedt társasággal, hogy szívesen csatlakoznék hoz-
zájuk, majd azzal nyomatékosítottam, hogy nekem is bokkő, azaz 
bor kellene. Kezdetleges kiejtésem ellenére azonnal átlátták, hogy 
komoly követeléssel léptem föl s mielőtt még komolyan fontolóra 
vették volna a teljes tartalmát, megdícsértek, hogy magyar gyerek 
vagyok.

Mit tagadjam, jól esett, de édesanyám sürgősen kivitt az udvarra 
és el nem mozdult mellőlem, amíg el nem álmosodtam. Szó, ami 
szó, nyolcadikos koromban kaptam kézbe az első borospoharat im-
már borral tele, de iszonyatosan hosszú volt a bevezetés. Először is 
a talpánál kellett egyensúlyozni, másodszor forgatni kellett, után 
meg lötybölni. Negyedóra is elmúlhatott mire a színét, selymessé-
gét, sűrűségét illatát, meg még akármilyét is megállapítottuk, így az-
tán nem sok jövőt jósoltam borhörpölési szokásaim kifejlődésének. 
Már remegett a kezem, mire végre megkóstolhattam, de a mások 
által egekig magasztalt szekszárdi kadarka nálam nem jött be. De 
csak akkor s annyi tortúra után...

Később Kazal László kabaréja a borkóstolásról olyan élménnyel 
gazdagított, ami valahogy megóvott a túlzott hörpölés veszélyeitől a 
gimnáziumon át egészen az egyetemig. Debrecenben persze kóstolt 
az ember sok mindent, még olyant is, amit arrafelé bornak hittek, 
de szüretelni azért nem kellett volna kimenni a környékre. Mit 
mondjak, hogy ne bonyolódjak további részletekbe: olyan sebesen 
szüreteltem a szőlőt, hogy utol ne érjenek a demizsonnal. Pár hónap 
után válaszképpen vittem nekik ajándékba egy palack badacsonyi 
szürkebarátot. Megkóstolni megkóstolták, meginni viszont vona-
kodtak, mert „kölnis” bort nem vett be az ő gyomruk..

Évek múltán, kezdő tanár koromban megtanultam viszont va-
lamelyest metszeni, szőlőt művelni Lesencén. A bort, amit először 
szüreteltem, kicsit szépítve, de az igazságnak megfelelően „Lesen-
cei irtózatosnak” kereszteltem el. Még címkét is gyártottam hozzá 
magam rajzolta felirattal, közepén keresztbe tett kapával meg csá-
kánnyal, hogy az ottani talaj se felejtődjön ki. Kár, hogy nem tar-
tottam meg belőlük egyet sem, mert a szövege nagyon provokatív 
volt:”Termelte és palackozta a barátod, jövőre majd te is kapálod”. 
Volt, aki rajtam kívül is megitta és egyik tanítványom édesapja 
mondta ki a végső verdiktet:”Az a jó benne, hogy nem vizezted. 
Ezt onnan látom, hogy muslincák vannak a pincédben és nem si-
rályok”.

Ilyen előélet után kerültem különböző borok közelébe, de már 
csak „műértő” fogyasztóként, akit sokkszerűen ért az angliai bor-
kultúra – ha fellengzősen használhatunk egyáltalán ilyen kifeje-
zést – mert a kenti borokat bizony kenterbe verte az én lesencei 
letyekem. Vigasztalásul „bozsolével” – azaz Beaujoloais márkanévre 
hallgató francia celebborral akartak kiengesztelni, ami bitang drága 
volt, különösen az első szállítmány. Hadd kommentáljam csak úgy 
szanzsén: nem sikerült nekik! Ott voltam East Sussex grófságban, 
amikor egy fogadásról elhívták a rendőrfőnököt, mert lezuhant egy 
szállító repülőgép a sziklás partokon. Teljes rakománya az említett 
’beaujoloais noveau’ volt, azaz első szállítmány. Másnap, amikor is-
mét összefutottunk, csak annyit jegyzett meg: „Az ég irgalmazzon a 
pilótának. Isten nem ver bottal!”

Balatonalmádiba kerülve nem lettem azonnal borlovagrendi tag, 
mert ahhoz bizony „föl köll nőni”. A filoxéravészt nagy nehezen 
kiheverő Balaton felvidék, a maga csökkenő területű szőlőhegyeivel 
különleges borokat képes produkálni Aszófőtől egészen Balatonfő-
kajárig, hogy most el ne vesszek Badacsony és a Nivegy-völgy kü-
lönleges dűlői közt. Sűrű pincelátogatásaimat némileg enyhítette az 
a tény, hogy nagyon sokszor én vittem a külföldi vendégeket is au-
tóval, mert nekem kellett fordítanom közben. A legvadabb álmom-
ban sem gondoltam volna azonban, hogy az almádi húsboltban ér 
egy olyan élmény, amelybe még ma is beleborzongok. Amerikai 
barátaimmal válogattunk a meglepően gazdag tengeri herkentyűk 
és garnélarákok ízlésesen csomagolt zacskói között, amikor a veze-
tő odalépett hozzánk és 
lehívott a pinceraktárba, 
mivel szilveszter táján 
éppen záráshoz készü-
lődtek.

Habozás nélkül kö-
vettük és a kétnyelvű 
köszöntések meg rendes 
kupicák után előkapott 
egy vörösboros palackot, 
mondván ilyent még 
nem ittunk. Elolvastam 
a címkét és azonnal fel-
állt a szőr a hátamon: 
„Igazi Bozsólé”. Na, 
mondtam, itt fejeződött 
be az én iszogatásom, 
de fordítani viszont 
mindent kellett: „Well, 
my friends, the genuine 
Beaujoloais is at your disposal” – azaz: ’nos, barátaim, rendelkezé-
setekre áll az igazi Beaujolais”. Amerikai barátaim megtántorodtak 
a hír hallatán, hogy micsoda magyar meglepetés, sőt le is kellett be-
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tűznöm a márkát, hogy hihessenek a fülüknek, de a főnök előlépett 
és kijavított:” Nem a francia, hanem a magyar márkanév a valódi! 
Saját magam termeltem és a nevem Bozsó József. Szentantalfán van 
egy kis pincém és barátaimmal összeválogatjuk a legjobb szőlőket, 
ebből alakítom ki a Bozsólét”. A bor bitang jó volt és mérhetetlenül 
sajnálom, hogy nyugdíjba vonulása után Józsi immár odaföntről 
tekintget le a Nivegy-völgyre, meg a jobb szőlőkre.

Minden szőlőnek, s bornak meg kell adni az őt megillető jogo-
kat felkiáltással kezdtem el az otellóról is írni, ezért keveredtem két 
polgármesterrel és Nagy Jóska barátommal Kajárpécre. A harmadik 
is eljött volna, ha nem tartanak éppen röpgyűlést a felvidéki test-
vértelepülésekkel, így aztán befért az autóba egy grafomán krónikás 
is. Szép kis falu ez a Kajárpéc Pannonhalma- Győr-Csorna északi 
védőkaréjától délre a Sokorói-dombság lábánál. Nem bonyolódnék 
most bele nevének magyarázatába, de azt azért furcsállom, hogy az 
ősi Kajár és a még ősibb Péc nevét egyes nyelvészek szláv vagy né-
met eredetűnek vélik, holott az egyik talán avar a másik meg bese-
nyő gyökökre vezethető vissza. A falu történésze hála Istennek azért 
rendet vágott az összevisszaságban. Elbűvölő a település címere: a 
katolikus Kajár és az evangélikus Kispéc jelképei alatt egy terebélyes 
szőlőfürt mosolyog reánk, mintegy jelezve az évszázados összebékü-
lést egyrészt a vallások, másrészt a szőlőfajták és borok között.

Nagy Jóska szimatolta ki, hogy otelló-borversenyt rendeznek Ka-
járpécen és erre voltunk hivatalosak. Lassan gyűltek össze a borbí-
rák, de a fiatal és agilis polgármester szépen összeszedegette őket, a 
meghívottak is fölsorakoztak, no meg a borok is. Mind a hetven-
öten. Nem a meghívottak, hanem a borok! Tátott szájjal és kerekre 
nyílt szemekkel hallgattam, hogy több mint száz bor közül válo-
gatták ki ezt a hetvenötöt, amelyek közül csak kettő volt fehér, a 
rozékat meg az otellókat mintegy kiegészítendő. 

Ahogy óvatosan körülnéztem szinte mindenki fiatalabb volt ná-
lam, vagy annak nézett ki, ezért aztán megelégedtem, ha minden 
tizedik bor kerül csak elém. ’Kóstoljanak csak végig mindent a fia-
talabbak’ jelszóval értett egyet az asztalunknál helyet foglaló nyug-
díjas főborász is, akivel talán még Nemesgulácson találkozhattam a 
múlt században. Magamban el is neveztem őt sámánnak, mert nem 
tudtunk olyant kérdezni, amire ne tudott volna valami érdemleges 
választ adni. Kérdezni meg aztán kérdeztünk, mert hihetetlennek 
tűnt ez az otelló-bőséggel elegyes íz orgia. Még egy településen belül 
is többféle talaj befolyásolja a termést, no meg utána az erjesztés és a 
házasítás, az meg aztán természetes, hogy teljesen eltérnek az ottani 
ízek a Balatonalmádiban s környékén megszokottaktól. 

A borkóstoláshoz és bírálathoz elengedhetetlen alma, sajt és kifli 
is helybéli volt – később meg a húsok és egyéb helyi étkek. Olyan 
helyi étel- és italkultúrát teremtettek ott a Sokorói-dombság lábá-
nál, hogy az egy csuda. A falu rendezett, házai takarosak, középü-
letei vagy szépek, vagy felújítás alatt állnak, a kerítések ízlésesek. 
Az emberek jól érzik magukat a falujukban és a szőlőhegyeiken, 
miközben nem rempülik [ócsárolják] egymás borát. Közben azt a 
nedűt, amit a hazai és az európai jogszabályok még csak említeni 
sem engednek a borok között, olyan művészi tökélyre fejlesztették, 
hogy a piros, a bordó és a lila minden színárnyalata előfordul. Így 
aztán nevezhetik azt rozének, sillernek vagy egyszerűen vörösnek, a 
kiindulás mindig otelló vagy izabella vagy ki tudja milyen helyi sző-
lő. Nekik ízlik, nekem is – így aztán végeredményben Laki György 
polgármester és a nyugdíjas főborász, Szebényi Gábor – no meg 
helyi borbarátaim tehetnek róla, hogy ilyen hosszan írtam emléke-
imről, benyomásaimról és élményeimről. Köszönet érte!

Czuczor Sándor

Karamellás linzer
Hozzávalók a linzertésztához:
75 dkg liszt
35 dkg hideg vaj
20 dkg porcukor
1 citrom reszelt héja és leve
3 tojás sárgája
1 tk sütőpor
1 csipet só 

Hozzávalók a karamell réteghez:
10 dkg vaj
10 dkg barna nádcukor
1 tubus cukrozott, sűrített tej
1 szál vaníliarúd kikapart magjai
1 ek méz
1 csapott tk só

Elkészítés:
1. Először a linzertésztát készítjük el, ehhez egy keverőtálba mérjük 
a lisztet, a sütőport, a cukrot és a (hideg!) vajat elmorzsoljuk benne. 
Utána belereszeljük egy citrom héját és hozzáadjuk a levét is, aztán a 
tojás sárgáját és a csipet sót is. Gyors mozdulatokkal tésztát gyúrunk 
belőle, majd legalább fél órára betesszük a hűtőbe! 
2. Lisztezett munkafelületen fél cm vastagságúra nyújtjuk és kicsi 
szív kiszúróval formákat vágunk, amelyeket sütőpapírral bélelt tep-
sire rakunk és 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütünk. 
Figyeljünk nagyon a sütési időre, ne barnuljon meg a széle. Félre-
tesszük hűlni.
3. Amíg a linzertészta kihűl, addig elkészítjük a karamell réteget. 
Ehhez egy lábosba mérjük a vajat, a nádcukrot, a sót, a sűrített tejet 
és a mézet. Lassú tűzön melegítjük, majd forrás után még 5 percig 
kevergetjük, utána lehúzzuk a tűzről és további 5 percig folyamato-
san keverjük. 20-30 percre félretesszük hűlni.
4. A langyos karamellt a kihűlt linzerekre csurgatjuk, majd ráhelye-
zünk egy másik linzert (ne nyomkodjuk meg, mert ekkor még laza a 
karamell és kifolyhat!) Fontos, hogy olyan tárolóba helyezzük a kész 
sütit, hogy csak egy rétegben legyenek egymás mellett, hogy a saját 
súlyukkal ne nyomják meg az alattuk lévőt. Másnap, ha szükséges, 
egy éles késsel eltávolítjuk a süti oldaláról, a felesleges karamellát. 
Jó étvágyat! 

Forrás:  https://etkek-vetkek.blogspot.hu
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Hetven fölött hovatovább nem halogathatom már sokáig boroz-
gatásaim vázlatos történetének illedelmes ismertetését sem, mert ha 
netán megfeledkezem róla, akkor más biztosan nem tudna ennyit 
áradozni róla. Eredetileg a borlovagrendi felvételem után szeret-
tem volna szösszenni pár sort, elegyítve azokkal a megjegyzésekkel, 
amelyeket korábbi külföldi utazók ejtettek el esetenként a Balaton 
felvidék borairól. Nem lett volna minden tanulság nélkül, dehát 
akkoriban nem volt rá igazi igény.

Erős igény azért mostanában sincs, de előző otellós cikkem 
kedvező visszhangja, meg a kajárpéci kirándulásunk sok mindent 
felszínre hozott. Kezdjük talán azzal, hogy szüleim szerint az első, 
értelmezhető s lényeg láttató mondatom a „bokkő’ volt. Akinek túl 
tömör lenne ez a mondat, hadd áruljam el, hogy édesapám baráta-
ival borozgatott a konyhaasztalnál ahonnan folyton elhessegettek 
azzal a felkiáltással, hogy inkább játsszak az udvaron, mintsem zaf-
tos kifejezéseket rakosgassak szárba szökkenő szókincsem bimbói 
közé. A sokadik kitessékelés után csak visszaódzkodtam és hirtelen 
felugorva, ököllel az asztalra ütöttem. Ezek után rögtön azt találtam 
közölni az elképedt társasággal, hogy szívesen csatlakoznék hoz-
zájuk, majd azzal nyomatékosítottam, hogy nekem is bokkő, azaz 
bor kellene. Kezdetleges kiejtésem ellenére azonnal átlátták, hogy 
komoly követeléssel léptem föl s mielőtt még komolyan fontolóra 
vették volna a teljes tartalmát, megdícsértek, hogy magyar gyerek 
vagyok.

Mit tagadjam, jól esett, de édesanyám sürgősen kivitt az udvarra 
és el nem mozdult mellőlem, amíg el nem álmosodtam. Szó, ami 
szó, nyolcadikos koromban kaptam kézbe az első borospoharat im-
már borral tele, de iszonyatosan hosszú volt a bevezetés. Először is 
a talpánál kellett egyensúlyozni, másodszor forgatni kellett, után 
meg lötybölni. Negyedóra is elmúlhatott mire a színét, selymessé-
gét, sűrűségét illatát, meg még akármilyét is megállapítottuk, így az-
tán nem sok jövőt jósoltam borhörpölési szokásaim kifejlődésének. 
Már remegett a kezem, mire végre megkóstolhattam, de a mások 
által egekig magasztalt szekszárdi kadarka nálam nem jött be. De 
csak akkor s annyi tortúra után...

Később Kazal László kabaréja a borkóstolásról olyan élménnyel 
gazdagított, ami valahogy megóvott a túlzott hörpölés veszélyeitől a 
gimnáziumon át egészen az egyetemig. Debrecenben persze kóstolt 
az ember sok mindent, még olyant is, amit arrafelé bornak hittek, 
de szüretelni azért nem kellett volna kimenni a környékre. Mit 
mondjak, hogy ne bonyolódjak további részletekbe: olyan sebesen 
szüreteltem a szőlőt, hogy utol ne érjenek a demizsonnal. Pár hónap 
után válaszképpen vittem nekik ajándékba egy palack badacsonyi 
szürkebarátot. Megkóstolni megkóstolták, meginni viszont vona-
kodtak, mert „kölnis” bort nem vett be az ő gyomruk..

Évek múltán, kezdő tanár koromban megtanultam viszont va-
lamelyest metszeni, szőlőt művelni Lesencén. A bort, amit először 
szüreteltem, kicsit szépítve, de az igazságnak megfelelően „Lesen-
cei irtózatosnak” kereszteltem el. Még címkét is gyártottam hozzá 
magam rajzolta felirattal, közepén keresztbe tett kapával meg csá-
kánnyal, hogy az ottani talaj se felejtődjön ki. Kár, hogy nem tar-
tottam meg belőlük egyet sem, mert a szövege nagyon provokatív 
volt:”Termelte és palackozta a barátod, jövőre majd te is kapálod”. 
Volt, aki rajtam kívül is megitta és egyik tanítványom édesapja 
mondta ki a végső verdiktet:”Az a jó benne, hogy nem vizezted. 
Ezt onnan látom, hogy muslincák vannak a pincédben és nem si-
rályok”.

Ilyen előélet után kerültem különböző borok közelébe, de már 
csak „műértő” fogyasztóként, akit sokkszerűen ért az angliai bor-
kultúra – ha fellengzősen használhatunk egyáltalán ilyen kifeje-
zést – mert a kenti borokat bizony kenterbe verte az én lesencei 
letyekem. Vigasztalásul „bozsolével” – azaz Beaujoloais márkanévre 
hallgató francia celebborral akartak kiengesztelni, ami bitang drága 
volt, különösen az első szállítmány. Hadd kommentáljam csak úgy 
szanzsén: nem sikerült nekik! Ott voltam East Sussex grófságban, 
amikor egy fogadásról elhívták a rendőrfőnököt, mert lezuhant egy 
szállító repülőgép a sziklás partokon. Teljes rakománya az említett 
’beaujoloais noveau’ volt, azaz első szállítmány. Másnap, amikor is-
mét összefutottunk, csak annyit jegyzett meg: „Az ég irgalmazzon a 
pilótának. Isten nem ver bottal!”

Balatonalmádiba kerülve nem lettem azonnal borlovagrendi tag, 
mert ahhoz bizony „föl köll nőni”. A filoxéravészt nagy nehezen 
kiheverő Balaton felvidék, a maga csökkenő területű szőlőhegyeivel 
különleges borokat képes produkálni Aszófőtől egészen Balatonfő-
kajárig, hogy most el ne vesszek Badacsony és a Nivegy-völgy kü-
lönleges dűlői közt. Sűrű pincelátogatásaimat némileg enyhítette az 
a tény, hogy nagyon sokszor én vittem a külföldi vendégeket is au-
tóval, mert nekem kellett fordítanom közben. A legvadabb álmom-
ban sem gondoltam volna azonban, hogy az almádi húsboltban ér 
egy olyan élmény, amelybe még ma is beleborzongok. Amerikai 
barátaimmal válogattunk a meglepően gazdag tengeri herkentyűk 
és garnélarákok ízlésesen csomagolt zacskói között, amikor a veze-
tő odalépett hozzánk és 
lehívott a pinceraktárba, 
mivel szilveszter táján 
éppen záráshoz készü-
lődtek.

Habozás nélkül kö-
vettük és a kétnyelvű 
köszöntések meg rendes 
kupicák után előkapott 
egy vörösboros palackot, 
mondván ilyent még 
nem ittunk. Elolvastam 
a címkét és azonnal fel-
állt a szőr a hátamon: 
„Igazi Bozsólé”. Na, 
mondtam, itt fejeződött 
be az én iszogatásom, 
de fordítani viszont 
mindent kellett: „Well, 
my friends, the genuine 
Beaujoloais is at your disposal” – azaz: ’nos, barátaim, rendelkezé-
setekre áll az igazi Beaujolais”. Amerikai barátaim megtántorodtak 
a hír hallatán, hogy micsoda magyar meglepetés, sőt le is kellett be-
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tűznöm a márkát, hogy hihessenek a fülüknek, de a főnök előlépett 
és kijavított:” Nem a francia, hanem a magyar márkanév a valódi! 
Saját magam termeltem és a nevem Bozsó József. Szentantalfán van 
egy kis pincém és barátaimmal összeválogatjuk a legjobb szőlőket, 
ebből alakítom ki a Bozsólét”. A bor bitang jó volt és mérhetetlenül 
sajnálom, hogy nyugdíjba vonulása után Józsi immár odaföntről 
tekintget le a Nivegy-völgyre, meg a jobb szőlőkre.

Minden szőlőnek, s bornak meg kell adni az őt megillető jogo-
kat felkiáltással kezdtem el az otellóról is írni, ezért keveredtem két 
polgármesterrel és Nagy Jóska barátommal Kajárpécre. A harmadik 
is eljött volna, ha nem tartanak éppen röpgyűlést a felvidéki test-
vértelepülésekkel, így aztán befért az autóba egy grafomán krónikás 
is. Szép kis falu ez a Kajárpéc Pannonhalma- Győr-Csorna északi 
védőkaréjától délre a Sokorói-dombság lábánál. Nem bonyolódnék 
most bele nevének magyarázatába, de azt azért furcsállom, hogy az 
ősi Kajár és a még ősibb Péc nevét egyes nyelvészek szláv vagy né-
met eredetűnek vélik, holott az egyik talán avar a másik meg bese-
nyő gyökökre vezethető vissza. A falu történésze hála Istennek azért 
rendet vágott az összevisszaságban. Elbűvölő a település címere: a 
katolikus Kajár és az evangélikus Kispéc jelképei alatt egy terebélyes 
szőlőfürt mosolyog reánk, mintegy jelezve az évszázados összebékü-
lést egyrészt a vallások, másrészt a szőlőfajták és borok között.

Nagy Jóska szimatolta ki, hogy otelló-borversenyt rendeznek Ka-
járpécen és erre voltunk hivatalosak. Lassan gyűltek össze a borbí-
rák, de a fiatal és agilis polgármester szépen összeszedegette őket, a 
meghívottak is fölsorakoztak, no meg a borok is. Mind a hetven-
öten. Nem a meghívottak, hanem a borok! Tátott szájjal és kerekre 
nyílt szemekkel hallgattam, hogy több mint száz bor közül válo-
gatták ki ezt a hetvenötöt, amelyek közül csak kettő volt fehér, a 
rozékat meg az otellókat mintegy kiegészítendő. 

Ahogy óvatosan körülnéztem szinte mindenki fiatalabb volt ná-
lam, vagy annak nézett ki, ezért aztán megelégedtem, ha minden 
tizedik bor kerül csak elém. ’Kóstoljanak csak végig mindent a fia-
talabbak’ jelszóval értett egyet az asztalunknál helyet foglaló nyug-
díjas főborász is, akivel talán még Nemesgulácson találkozhattam a 
múlt században. Magamban el is neveztem őt sámánnak, mert nem 
tudtunk olyant kérdezni, amire ne tudott volna valami érdemleges 
választ adni. Kérdezni meg aztán kérdeztünk, mert hihetetlennek 
tűnt ez az otelló-bőséggel elegyes íz orgia. Még egy településen belül 
is többféle talaj befolyásolja a termést, no meg utána az erjesztés és a 
házasítás, az meg aztán természetes, hogy teljesen eltérnek az ottani 
ízek a Balatonalmádiban s környékén megszokottaktól. 

A borkóstoláshoz és bírálathoz elengedhetetlen alma, sajt és kifli 
is helybéli volt – később meg a húsok és egyéb helyi étkek. Olyan 
helyi étel- és italkultúrát teremtettek ott a Sokorói-dombság lábá-
nál, hogy az egy csuda. A falu rendezett, házai takarosak, középü-
letei vagy szépek, vagy felújítás alatt állnak, a kerítések ízlésesek. 
Az emberek jól érzik magukat a falujukban és a szőlőhegyeiken, 
miközben nem rempülik [ócsárolják] egymás borát. Közben azt a 
nedűt, amit a hazai és az európai jogszabályok még csak említeni 
sem engednek a borok között, olyan művészi tökélyre fejlesztették, 
hogy a piros, a bordó és a lila minden színárnyalata előfordul. Így 
aztán nevezhetik azt rozének, sillernek vagy egyszerűen vörösnek, a 
kiindulás mindig otelló vagy izabella vagy ki tudja milyen helyi sző-
lő. Nekik ízlik, nekem is – így aztán végeredményben Laki György 
polgármester és a nyugdíjas főborász, Szebényi Gábor – no meg 
helyi borbarátaim tehetnek róla, hogy ilyen hosszan írtam emléke-
imről, benyomásaimról és élményeimről. Köszönet érte!

Czuczor Sándor

Karamellás linzer
Hozzávalók a linzertésztához:
75 dkg liszt
35 dkg hideg vaj
20 dkg porcukor
1 citrom reszelt héja és leve
3 tojás sárgája
1 tk sütőpor
1 csipet só 

Hozzávalók a karamell réteghez:
10 dkg vaj
10 dkg barna nádcukor
1 tubus cukrozott, sűrített tej
1 szál vaníliarúd kikapart magjai
1 ek méz
1 csapott tk só

Elkészítés:
1. Először a linzertésztát készítjük el, ehhez egy keverőtálba mérjük 
a lisztet, a sütőport, a cukrot és a (hideg!) vajat elmorzsoljuk benne. 
Utána belereszeljük egy citrom héját és hozzáadjuk a levét is, aztán a 
tojás sárgáját és a csipet sót is. Gyors mozdulatokkal tésztát gyúrunk 
belőle, majd legalább fél órára betesszük a hűtőbe! 
2. Lisztezett munkafelületen fél cm vastagságúra nyújtjuk és kicsi 
szív kiszúróval formákat vágunk, amelyeket sütőpapírral bélelt tep-
sire rakunk és 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütünk. 
Figyeljünk nagyon a sütési időre, ne barnuljon meg a széle. Félre-
tesszük hűlni.
3. Amíg a linzertészta kihűl, addig elkészítjük a karamell réteget. 
Ehhez egy lábosba mérjük a vajat, a nádcukrot, a sót, a sűrített tejet 
és a mézet. Lassú tűzön melegítjük, majd forrás után még 5 percig 
kevergetjük, utána lehúzzuk a tűzről és további 5 percig folyamato-
san keverjük. 20-30 percre félretesszük hűlni.
4. A langyos karamellt a kihűlt linzerekre csurgatjuk, majd ráhelye-
zünk egy másik linzert (ne nyomkodjuk meg, mert ekkor még laza a 
karamell és kifolyhat!) Fontos, hogy olyan tárolóba helyezzük a kész 
sütit, hogy csak egy rétegben legyenek egymás mellett, hogy a saját 
súlyukkal ne nyomják meg az alattuk lévőt. Másnap, ha szükséges, 
egy éles késsel eltávolítjuk a süti oldaláról, a felesleges karamellát. 
Jó étvágyat! 

Forrás:  https://etkek-vetkek.blogspot.hu



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Krónika

19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2017. április

Helyreigazítás: Előző számunk Értéktár rovatába szerencsétlen 
véletlenek sajnálatos egybeesése miatt értelemzavaró hibák 
kerültek. A hibákért a Szerkesztőbizottság kér elnézést és az 
eredeti oda szánt hibátlan szöveget az alábbiakban újraközöljük.

Óvári Messzelátó
Az Óvári Messzelátó Balatonalmádi jelképévé vált, közkedvelt ki-

ránduló hely. Nevét dr. Óvári Ferenc ügyvédről, országgyűlési kép-
viselőről (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 követ-
ve. 

GPS: 47.033631 18.006856 

Nevével ellentétben nem egy távcső, hanem egy kilátó Balaton-
almádi fölött. A több mint száz éves épület kilátóteraszáig nem kell 
sokat lépcsőzni, és belátható az egész Fűzfői-öböl egészen Balaton-
keneséig. Az Óvári-messzelátó a Vörös Homokkő Városi Tanösvény 
nevű túraútvonalon fekszik, ami a balatonalmádi városházától in-
dul, kék háromszög jelzéssel.

A gerendavázas és cseréptetővel fedett, vörös homokkőből épült 
kilátó valamikor  a századforduló táján épült. Tetőzetét a 90-es évek 
elején régi fényképek alapján, de egyszerűbb formában rekonstru-
álták. 

A panoráma középpontja a Fűzfői-öböl, az előtérben balra 
Vörösberény, jellegzetes templomaival: a felső körvédműves, meg-
határozó stílusa román (XI-XII. sz.), az alsó barokk (1779), mellette 
a volt jezsuita kolostor. Messze jobbra a kenesei magaspart belesi-
mul 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.
2004-ben történt meg részleges felújítása.

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

120 éve halt meg Véghely Dezső
Véghely Dezső alispán, aki sokat fáradozott Almádi 

fejlődéséért és gyarapodásáért
Ezen évforduló alkalmából pár mondatban szeretném bemutatni 

a Véghely család történetét röviden, a Szent-Király-Szabadjai 
Református Anyakönyvben az alant felsorolt bejegyzések szerint. 

1668-ban Véghelyus Ferenc feleségül vette Ivanics Annát. Ebből 
a házasságból született 3 fiú: János, Ferenc és Zsigmond. Véghely 
Zsigmondtól származik a Véghelyek Szent-Király-Szabadjai ága: 
Véghely Zsigmond fia István, fia István (1747), fia József (1774), 
fia Imre (1809. 06. 17.). 

Véghely Ferenc katona volt a Veszprémi Várban. A várban is 
lakott, a saját házában, melyet vásárolt. Az ősi nemesi Véghely 
családnak a váron kívül volt háza, melyet az 1900-as évek elején 
elbontottak városrendezés miatt. 

Véghely Imre Pápán végezte 
a főiskolát, nagy tudású ember 
volt, aki a közéletben is szerepet 
vállalt. 1839-ben feleségül vette 
Pázmándy Karolint. Három 
gyermekük született: Dezső, 
Zoltán és Jolán. 1861-től 
megyei jegyző, majd 1867-1872 
között Veszprém Vármegye első 
alispánja. 1885-ben hunyt el. 

Véghely Dezső 1840. 
november 28-án született 
Veszprémben. A kegyesrendi 
gimnázium után iskoláit Pápán 
és Sopronban végezte, jogi 
tanulmányait Budapesten. 1865-
ben ügyvédi oklevelet szerzett. 
Ez évben ügyvédgyakornok volt 
Veszprémben. Közben a Győri 

Történelmi és Régészeti Füzetekben publikált 1863-1866-ig. A 
marcaltői Üchtricz-Amade Angelika grófnő levéltárát rendezte, 
közben történeti gyűjteményét gyarapította. 1867. november 11-
én feleségül vette Győri-Csanaki  Molnár Juliannát, 5 gyermekük 
született: Kálmán, Sarolta, Flóra, Dezső és Andor. 1867-ben 
Veszprém város főjegyzője. 1880-ban Tisza miniszterelnök 
meghívta az országos „Közigazgatási Enquet” tagjai közé a 
közigazgatási reformok kidolgozása végett. 1881. március 8-án 
tartott megyei közgyűlésen báró Fiáth Ferenc – a vörösberényi 
uradalom akkori bérlője – Véghely Dezső főjegyzőt javasolta az 
alispáni poszt betöltésére. 1881-től Veszprém Vármegye alispánja 
1897. április 22-ig, a halálig. A Református Egyházmegye 1868-
ban világi aljegyzővé, 1869-ben pedig főjegyzővé választja. 1872-
ben tanácsbíró és egyházmegyei ügyvéd és a Dunántúli Ev. Ref. 
Egyházkerület világi főjegyzője. 1886-ban Ferenc József király 
tanácsosi címet adományoz az eddigi tevékenységéért. Az 1883-
ban alapított „Almádi Fürdő Rt.” tagja. 1884-től sok szállal kötődik 
Almádihoz, ekkor vásárol szőlőt és házat, amely 1858-ban már állt, 
majd 1890-ben bővítette. A Balaton Kultusz  tízes bizottságának 
tagja volt, az almádi park, kikötő, közvilágítás, telefonhálózat, stb. 
mind a nevéhez fűződik. Egyes publikációit Almádiban írta. 

Szent-Király-Szabadjai Véghely Dezső királyi tanácsos, Veszprém 
Vármegye alispánja, a Dunántúli Ev.Ref. Egyházkerület világi 
főjegyzője, a Veszprémi EV.Ref. Egyházmegye gondnoka és a 
Magyar Történelmi Társaság rendes tagja 1897. április 22-én 
elhunyt Abbáziában. A veszprémi Alsóvárosi Temetőben nyugszik. 
Temetése 1897. április 26-n volt. Óvári Ferenc kezdeményezésére 
az „Almádi Kör” emlékpadot állított a balatonalmádi parkban 
1914. augusztus 9-én. Véghely Dezső fia, Véghely Kálmán (1868-
1917) szintén Veszprém megyei alispán volt 1915-1917-ig. 
Továbbá Dezső fia, Véghely Dezső a Magyar Királyi Posta műszaki 
főigazgatója volt, aki 1935. június 2-án a balatonalmádi Postás 
Üdülőház avatási ünnepségén a megjelent hivatalos személyek 
sorában volt. A Véghely utódok ma is itt élnek, Balatonalmádiban. 

Forrás: A Véghely Dezső által megírt „A család történeti 
visszaemlékezései”-ből, Veszprémi Szemle.

Kovács István 
Honismereti és Városszépítő Kör 

Véghely Dezső Veszprém vár-
megye alispánja, Almádi Fürdő 
Rt. igazgatósági tagja

200 éve született ARANY JÁNOS 
1817-1882

Arany János családja a Bihar megyei Nagyfaluból származott: ab-
ból a faluból, ahonnét hatalmas költeményének hőse, Toldi Miklós 
indult diadalmas útjára. A XVII. században a többi tősgyökeres ki-
váltságokat élvező hajdú családokkal együtt költöztek Nagyszalon-
tára. A költő bölcsője itt ringott a Kölesér utcában Arany György 
és Megyeri Sára tizedik gyermekeként. 
Ma emléktábla áll a ház helyén: „Ezen 
a helyen állott a „bogárhátú öreg ház”, 
melyben Arany János 1817. március 2-án 
született”.  Tágas udvar, hátul kis kert volt 
a kedvenc tanyája a visszahúzódó, vézna 
kisfiúnak, kire öregedő szülei féltő sze-
retettel vigyáztak, hiszen asszony sorban 
levő Sára lányuk után nyolc kisgyerme-
küket kellett eltemetni. Itt tanulta apjá-
tól hamuba írva a betűvetés mesterségét, 
itt olvasgatott a bólogató eperfa lombjai 
alatt. Súlyos csapásként élték meg, hogy 
Mária Terézia visszavonta a hajdúk ne-
mesi levelét, iskolába indulásakor leégett 
a házuk, s a vő, Jámbor János adott me-
nedéket a sorsüldözötteknek. Szent Mi-
hály napján innen indult el a kis Jankó 
az iskolába, ahol ráírta elsőiskolás köny-
vére első versikéjét: „Ha akarod tudni, e 
könyv kié légyen, Az Arany Jánosé, ki so-
káig éljen.” Zsoltárokat, bibliát olvasott, s 
örömmel hallgatta a népi históriákat, melyeket apja beszélt el neki. 
1833 őszén sok könyvvel, kevés ruhával, s egy gitárral megérkezett 
a debreceni kollégiumba. Anyagiak miatt fel kellett függesztenie 
tanulmányait, és a kisújszállási iskola preceptora -(elemi osztályo-
sokat tanított)- lett, hogy esztendő múlva folytathassa a debreceni 
kollégiumot. Rengeteget olvasott, szépen haladt a francia nyelvben, 
tanítványokat vállalt, jeles eredménnyel fejezte be tanulmányait. 
Érezte magában az isteni szikrát, tehetségét sokfelé kipróbálta: írt, 
festett, szobrászkodott, míg nem a remény a színpad felé szédítette. 
Debrecenben megnyílt az új színház, de neki csak statiszta szerepek 
jutottak. A vándorszínészek korabeli echós szekerén Nagykárolyon 
át Máramarosszigetig jutott. Gondolatai egyre hazaszálltak. Kilenc 
napi gyaloglás után lefogyva, rongyosan, halálos fáradtan érkezett 
haza. Anyja még élt, de beteg volt és pár hét múlva meghalt. Ott 
maradt világtalan apjával szerető nénje gondoskodása alatt. Hama-
rosan korrektori állást kapott az iskolában, s egy szobás lakás is járt 
vele. Apja állapota szépen javult, hamarosan visszanyerte a szeme 
világát. Egy Rozványi nevű gazdag kereskedő lányát tanította, itt 
ismerkedett meg egy szerény, egyszerű, fiatal, árva lánnyal, Ercsey 
Juliánnával. A szerencse melléjük pártolt aljegyzői állás képében, 
melyre Szalonta városa megválasztotta a költőt. Még abban az év-
ben házasságot kötöttek. Megkezdődtek számára a dolgos, munkás 
évek, jogi tanulmányokat is kénytelen volt folytatni. Nem is volt 
soha panasz ítéletei ellen. Igaz, hogy még egy dolog volt segítsé-
gére a megdönthetetlen ítéletek hozatalában: megvesztegethetetlen 
becsületes lelke, amelyhez, mint mondták, a Dárius kincsével sem 
lehetett hozzáférni. Költészetről szó sem lehetett, nem is volt kivel 
szót váltani erről. Míg aztán Szilágyi István, debreceni tanulótársa 
Szalontára került rektornak, s az ő bíztatására előkerültek Arany 
Shakespeare fordításai. „Aki ilyen szépen bánik a magyar nyelvvel, 

annak nem szabad a tehetségét parlagon hevertetni.”- és a költő 
lassan munkához látott. Közben házasságukat két gyermekkel ál-
dotta meg az Isten. Az első leány volt: Juliska, a második fiú: László. 
1844-ben, mikor László született, halt meg csöndes, nyugodt halál-
lal az öreg Arany György.

Nagy hatással volt rá Petőfi János vitéze, s tudta már, hogy mit 
kell írnia. A Kisfaludy Társaság pályázatára elkészítette a magyar né-
pies költészet remekét a Toldi című 12 énekes elbeszélő költeményt. 

Arany húsz aranyat, hírt, dicsőséget nyert 
e napon, de a legnagyobb boldogságot Pe-
tőfi barátsága szerezte neki: „Toldi írójá-
hoz elküldöm lelkemet, Meleg kézfogásra, 
forró ölelésre!” Verses levélváltásaik után 
személyes találkozásaik irányt mutattak 
a népköltészet felé. Örömmel küldte el 
Petőfinek a hat énekből álló Toldi estéjét, 
hogy megbírálja. Meg is érkezett a válasz: 
„Most már, ha a fejét és a lábát megcsinál-
tad, csináld meg a derekát is!” Erre azon-
ban (Toldi szerelme), csak jóval később, 
idős korában került sor, s már nem kérdez-
hette meg a nagy költőbarát véleményét. 
Dicsőséges napok következtek: 1848, Te 
csillag! Petőfi Bem tábornok seregébe in-
dulva barátjára bízta feleségét és Zoltán 
fiát. Arany rövid ideig nemzetőrnek állt. 
„Tenni kevés, de halni volt esély”- mond-
ja egy helyen katonáskodásáról. Nemzet-
őr dala is ekkor keletkezett: Süvegemen 
nemzetiszín rózsa… Aztán a szörnyű vég: 

Petőfi halála, Világos, bujdosás, majd passzív ellenállás, nagyon ne-
héz a magára találás. Előbb a Tisza családnál magántanító Geszten, 
majd kilenc esztendőn át tanári állás a Nagykőrösi Gimnáziumban, 
ahol tanítványai rajongtak érte. Itt kezdődött a nagy balladás kor-
szak, mely visszafordult dicsőséges történelmi múltunkba: Mátyás 
anyja, V. László, majd később Ferenc József császár magyarországi 
látogatására dicsőítő ének helyett a Walesi bárdok. Deák Ferenc hí-
vására megkapta Pesten a Kisfaludy Társaság igazgatói állását és a 
Szépirodalmi Figyelő c. lap szerkesztését. Mégsem érezte jól magát 
a nagyvárosi emberforgatagban. Tagja lett a Magyar Tudományos 
Akadémiának, majd titkára Zrínyi és Tasso c. tanulmánya volt a 
székfoglaló beszéde. Nagy szolgálatot tett a magyar irodalomnak 
Madách Imre felfedezésével, lelkesülten vette észre az Isten adta 
lángelmét és segítette a költemény nyelvi és verselési javítgatását. 
Az 1870-es évek második felében talán lánya halála miatt is, egész-
sége hanyatlani kezdett. Lemondott akadémiai titkárságáról hátra-
levő éveit a Margitszigeten töltötte, itt készült el 1879-ben a Toldi 
szerelme, melyet óriási siker, ünneplés kísért. 1882 őszén meghűlt, 
október 22-én délben meghalt. Az Akadémia oszlopcsarnokából te-
mették. Gyulai Pál mondta felette az emlékbeszédet: „a magyar mű-
vészet felülmúlhatatlan mestere, az irodalom méltóságának képvise-
lője, a magyar népjellem valóságos típusa voltál minden erényeivel, 
gyöngesége nélkül.” A Múzeum kertjében ott áll a költő szobra, 
Piroska és Toldi tekintenek fel rá. Nagyszalontán a Csonka torony-
ban az Arany János Emlékmúzeum és a református templom kert-
jében padon ülő szobra mindig friss virágokkal és szalagokkal őrzi 
emlékét. Dübörögjön fel bennünk Rendületlenül c. versének kezdő 
és utolsó szakasza: „Hallottad a szót: rendületlenül-, Oh, értsd meg 
a szót: árban és apályon –Szírt a habok közt- Hűséged megálljon!”

Rásky Mihályné tanár
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Helyreigazítás: Előző számunk Értéktár rovatába szerencsétlen 
véletlenek sajnálatos egybeesése miatt értelemzavaró hibák 
kerültek. A hibákért a Szerkesztőbizottság kér elnézést és az 
eredeti oda szánt hibátlan szöveget az alábbiakban újraközöljük.

Óvári Messzelátó
Az Óvári Messzelátó Balatonalmádi jelképévé vált, közkedvelt ki-

ránduló hely. Nevét dr. Óvári Ferenc ügyvédről, országgyűlési kép-
viselőről (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 követ-
ve. 

GPS: 47.033631 18.006856 

Nevével ellentétben nem egy távcső, hanem egy kilátó Balaton-
almádi fölött. A több mint száz éves épület kilátóteraszáig nem kell 
sokat lépcsőzni, és belátható az egész Fűzfői-öböl egészen Balaton-
keneséig. Az Óvári-messzelátó a Vörös Homokkő Városi Tanösvény 
nevű túraútvonalon fekszik, ami a balatonalmádi városházától in-
dul, kék háromszög jelzéssel.

A gerendavázas és cseréptetővel fedett, vörös homokkőből épült 
kilátó valamikor  a századforduló táján épült. Tetőzetét a 90-es évek 
elején régi fényképek alapján, de egyszerűbb formában rekonstru-
álták. 

A panoráma középpontja a Fűzfői-öböl, az előtérben balra 
Vörösberény, jellegzetes templomaival: a felső körvédműves, meg-
határozó stílusa román (XI-XII. sz.), az alsó barokk (1779), mellette 
a volt jezsuita kolostor. Messze jobbra a kenesei magaspart belesi-
mul 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.
2004-ben történt meg részleges felújítása.

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

120 éve halt meg Véghely Dezső
Véghely Dezső alispán, aki sokat fáradozott Almádi 

fejlődéséért és gyarapodásáért
Ezen évforduló alkalmából pár mondatban szeretném bemutatni 

a Véghely család történetét röviden, a Szent-Király-Szabadjai 
Református Anyakönyvben az alant felsorolt bejegyzések szerint. 

1668-ban Véghelyus Ferenc feleségül vette Ivanics Annát. Ebből 
a házasságból született 3 fiú: János, Ferenc és Zsigmond. Véghely 
Zsigmondtól származik a Véghelyek Szent-Király-Szabadjai ága: 
Véghely Zsigmond fia István, fia István (1747), fia József (1774), 
fia Imre (1809. 06. 17.). 

Véghely Ferenc katona volt a Veszprémi Várban. A várban is 
lakott, a saját házában, melyet vásárolt. Az ősi nemesi Véghely 
családnak a váron kívül volt háza, melyet az 1900-as évek elején 
elbontottak városrendezés miatt. 

Véghely Imre Pápán végezte 
a főiskolát, nagy tudású ember 
volt, aki a közéletben is szerepet 
vállalt. 1839-ben feleségül vette 
Pázmándy Karolint. Három 
gyermekük született: Dezső, 
Zoltán és Jolán. 1861-től 
megyei jegyző, majd 1867-1872 
között Veszprém Vármegye első 
alispánja. 1885-ben hunyt el. 

Véghely Dezső 1840. 
november 28-án született 
Veszprémben. A kegyesrendi 
gimnázium után iskoláit Pápán 
és Sopronban végezte, jogi 
tanulmányait Budapesten. 1865-
ben ügyvédi oklevelet szerzett. 
Ez évben ügyvédgyakornok volt 
Veszprémben. Közben a Győri 

Történelmi és Régészeti Füzetekben publikált 1863-1866-ig. A 
marcaltői Üchtricz-Amade Angelika grófnő levéltárát rendezte, 
közben történeti gyűjteményét gyarapította. 1867. november 11-
én feleségül vette Győri-Csanaki  Molnár Juliannát, 5 gyermekük 
született: Kálmán, Sarolta, Flóra, Dezső és Andor. 1867-ben 
Veszprém város főjegyzője. 1880-ban Tisza miniszterelnök 
meghívta az országos „Közigazgatási Enquet” tagjai közé a 
közigazgatási reformok kidolgozása végett. 1881. március 8-án 
tartott megyei közgyűlésen báró Fiáth Ferenc – a vörösberényi 
uradalom akkori bérlője – Véghely Dezső főjegyzőt javasolta az 
alispáni poszt betöltésére. 1881-től Veszprém Vármegye alispánja 
1897. április 22-ig, a halálig. A Református Egyházmegye 1868-
ban világi aljegyzővé, 1869-ben pedig főjegyzővé választja. 1872-
ben tanácsbíró és egyházmegyei ügyvéd és a Dunántúli Ev. Ref. 
Egyházkerület világi főjegyzője. 1886-ban Ferenc József király 
tanácsosi címet adományoz az eddigi tevékenységéért. Az 1883-
ban alapított „Almádi Fürdő Rt.” tagja. 1884-től sok szállal kötődik 
Almádihoz, ekkor vásárol szőlőt és házat, amely 1858-ban már állt, 
majd 1890-ben bővítette. A Balaton Kultusz  tízes bizottságának 
tagja volt, az almádi park, kikötő, közvilágítás, telefonhálózat, stb. 
mind a nevéhez fűződik. Egyes publikációit Almádiban írta. 

Szent-Király-Szabadjai Véghely Dezső királyi tanácsos, Veszprém 
Vármegye alispánja, a Dunántúli Ev.Ref. Egyházkerület világi 
főjegyzője, a Veszprémi EV.Ref. Egyházmegye gondnoka és a 
Magyar Történelmi Társaság rendes tagja 1897. április 22-én 
elhunyt Abbáziában. A veszprémi Alsóvárosi Temetőben nyugszik. 
Temetése 1897. április 26-n volt. Óvári Ferenc kezdeményezésére 
az „Almádi Kör” emlékpadot állított a balatonalmádi parkban 
1914. augusztus 9-én. Véghely Dezső fia, Véghely Kálmán (1868-
1917) szintén Veszprém megyei alispán volt 1915-1917-ig. 
Továbbá Dezső fia, Véghely Dezső a Magyar Királyi Posta műszaki 
főigazgatója volt, aki 1935. június 2-án a balatonalmádi Postás 
Üdülőház avatási ünnepségén a megjelent hivatalos személyek 
sorában volt. A Véghely utódok ma is itt élnek, Balatonalmádiban. 

Forrás: A Véghely Dezső által megírt „A család történeti 
visszaemlékezései”-ből, Veszprémi Szemle.

Kovács István 
Honismereti és Városszépítő Kör 

Véghely Dezső Veszprém vár-
megye alispánja, Almádi Fürdő 
Rt. igazgatósági tagja

200 éve született ARANY JÁNOS 
1817-1882

Arany János családja a Bihar megyei Nagyfaluból származott: ab-
ból a faluból, ahonnét hatalmas költeményének hőse, Toldi Miklós 
indult diadalmas útjára. A XVII. században a többi tősgyökeres ki-
váltságokat élvező hajdú családokkal együtt költöztek Nagyszalon-
tára. A költő bölcsője itt ringott a Kölesér utcában Arany György 
és Megyeri Sára tizedik gyermekeként. 
Ma emléktábla áll a ház helyén: „Ezen 
a helyen állott a „bogárhátú öreg ház”, 
melyben Arany János 1817. március 2-án 
született”.  Tágas udvar, hátul kis kert volt 
a kedvenc tanyája a visszahúzódó, vézna 
kisfiúnak, kire öregedő szülei féltő sze-
retettel vigyáztak, hiszen asszony sorban 
levő Sára lányuk után nyolc kisgyerme-
küket kellett eltemetni. Itt tanulta apjá-
tól hamuba írva a betűvetés mesterségét, 
itt olvasgatott a bólogató eperfa lombjai 
alatt. Súlyos csapásként élték meg, hogy 
Mária Terézia visszavonta a hajdúk ne-
mesi levelét, iskolába indulásakor leégett 
a házuk, s a vő, Jámbor János adott me-
nedéket a sorsüldözötteknek. Szent Mi-
hály napján innen indult el a kis Jankó 
az iskolába, ahol ráírta elsőiskolás köny-
vére első versikéjét: „Ha akarod tudni, e 
könyv kié légyen, Az Arany Jánosé, ki so-
káig éljen.” Zsoltárokat, bibliát olvasott, s 
örömmel hallgatta a népi históriákat, melyeket apja beszélt el neki. 
1833 őszén sok könyvvel, kevés ruhával, s egy gitárral megérkezett 
a debreceni kollégiumba. Anyagiak miatt fel kellett függesztenie 
tanulmányait, és a kisújszállási iskola preceptora -(elemi osztályo-
sokat tanított)- lett, hogy esztendő múlva folytathassa a debreceni 
kollégiumot. Rengeteget olvasott, szépen haladt a francia nyelvben, 
tanítványokat vállalt, jeles eredménnyel fejezte be tanulmányait. 
Érezte magában az isteni szikrát, tehetségét sokfelé kipróbálta: írt, 
festett, szobrászkodott, míg nem a remény a színpad felé szédítette. 
Debrecenben megnyílt az új színház, de neki csak statiszta szerepek 
jutottak. A vándorszínészek korabeli echós szekerén Nagykárolyon 
át Máramarosszigetig jutott. Gondolatai egyre hazaszálltak. Kilenc 
napi gyaloglás után lefogyva, rongyosan, halálos fáradtan érkezett 
haza. Anyja még élt, de beteg volt és pár hét múlva meghalt. Ott 
maradt világtalan apjával szerető nénje gondoskodása alatt. Hama-
rosan korrektori állást kapott az iskolában, s egy szobás lakás is járt 
vele. Apja állapota szépen javult, hamarosan visszanyerte a szeme 
világát. Egy Rozványi nevű gazdag kereskedő lányát tanította, itt 
ismerkedett meg egy szerény, egyszerű, fiatal, árva lánnyal, Ercsey 
Juliánnával. A szerencse melléjük pártolt aljegyzői állás képében, 
melyre Szalonta városa megválasztotta a költőt. Még abban az év-
ben házasságot kötöttek. Megkezdődtek számára a dolgos, munkás 
évek, jogi tanulmányokat is kénytelen volt folytatni. Nem is volt 
soha panasz ítéletei ellen. Igaz, hogy még egy dolog volt segítsé-
gére a megdönthetetlen ítéletek hozatalában: megvesztegethetetlen 
becsületes lelke, amelyhez, mint mondták, a Dárius kincsével sem 
lehetett hozzáférni. Költészetről szó sem lehetett, nem is volt kivel 
szót váltani erről. Míg aztán Szilágyi István, debreceni tanulótársa 
Szalontára került rektornak, s az ő bíztatására előkerültek Arany 
Shakespeare fordításai. „Aki ilyen szépen bánik a magyar nyelvvel, 

annak nem szabad a tehetségét parlagon hevertetni.”- és a költő 
lassan munkához látott. Közben házasságukat két gyermekkel ál-
dotta meg az Isten. Az első leány volt: Juliska, a második fiú: László. 
1844-ben, mikor László született, halt meg csöndes, nyugodt halál-
lal az öreg Arany György.

Nagy hatással volt rá Petőfi János vitéze, s tudta már, hogy mit 
kell írnia. A Kisfaludy Társaság pályázatára elkészítette a magyar né-
pies költészet remekét a Toldi című 12 énekes elbeszélő költeményt. 

Arany húsz aranyat, hírt, dicsőséget nyert 
e napon, de a legnagyobb boldogságot Pe-
tőfi barátsága szerezte neki: „Toldi írójá-
hoz elküldöm lelkemet, Meleg kézfogásra, 
forró ölelésre!” Verses levélváltásaik után 
személyes találkozásaik irányt mutattak 
a népköltészet felé. Örömmel küldte el 
Petőfinek a hat énekből álló Toldi estéjét, 
hogy megbírálja. Meg is érkezett a válasz: 
„Most már, ha a fejét és a lábát megcsinál-
tad, csináld meg a derekát is!” Erre azon-
ban (Toldi szerelme), csak jóval később, 
idős korában került sor, s már nem kérdez-
hette meg a nagy költőbarát véleményét. 
Dicsőséges napok következtek: 1848, Te 
csillag! Petőfi Bem tábornok seregébe in-
dulva barátjára bízta feleségét és Zoltán 
fiát. Arany rövid ideig nemzetőrnek állt. 
„Tenni kevés, de halni volt esély”- mond-
ja egy helyen katonáskodásáról. Nemzet-
őr dala is ekkor keletkezett: Süvegemen 
nemzetiszín rózsa… Aztán a szörnyű vég: 

Petőfi halála, Világos, bujdosás, majd passzív ellenállás, nagyon ne-
héz a magára találás. Előbb a Tisza családnál magántanító Geszten, 
majd kilenc esztendőn át tanári állás a Nagykőrösi Gimnáziumban, 
ahol tanítványai rajongtak érte. Itt kezdődött a nagy balladás kor-
szak, mely visszafordult dicsőséges történelmi múltunkba: Mátyás 
anyja, V. László, majd később Ferenc József császár magyarországi 
látogatására dicsőítő ének helyett a Walesi bárdok. Deák Ferenc hí-
vására megkapta Pesten a Kisfaludy Társaság igazgatói állását és a 
Szépirodalmi Figyelő c. lap szerkesztését. Mégsem érezte jól magát 
a nagyvárosi emberforgatagban. Tagja lett a Magyar Tudományos 
Akadémiának, majd titkára Zrínyi és Tasso c. tanulmánya volt a 
székfoglaló beszéde. Nagy szolgálatot tett a magyar irodalomnak 
Madách Imre felfedezésével, lelkesülten vette észre az Isten adta 
lángelmét és segítette a költemény nyelvi és verselési javítgatását. 
Az 1870-es évek második felében talán lánya halála miatt is, egész-
sége hanyatlani kezdett. Lemondott akadémiai titkárságáról hátra-
levő éveit a Margitszigeten töltötte, itt készült el 1879-ben a Toldi 
szerelme, melyet óriási siker, ünneplés kísért. 1882 őszén meghűlt, 
október 22-én délben meghalt. Az Akadémia oszlopcsarnokából te-
mették. Gyulai Pál mondta felette az emlékbeszédet: „a magyar mű-
vészet felülmúlhatatlan mestere, az irodalom méltóságának képvise-
lője, a magyar népjellem valóságos típusa voltál minden erényeivel, 
gyöngesége nélkül.” A Múzeum kertjében ott áll a költő szobra, 
Piroska és Toldi tekintenek fel rá. Nagyszalontán a Csonka torony-
ban az Arany János Emlékmúzeum és a református templom kert-
jében padon ülő szobra mindig friss virágokkal és szalagokkal őrzi 
emlékét. Dübörögjön fel bennünk Rendületlenül c. versének kezdő 
és utolsó szakasza: „Hallottad a szót: rendületlenül-, Oh, értsd meg 
a szót: árban és apályon –Szírt a habok közt- Hűséged megálljon!”

Rásky Mihályné tanár
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Gyalogtúra a Víz Világnapján …
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 72 tagja  vidáman, fürgén indult  

el a kellemes tavaszi napsütésben a Művelődési Háztól  az idei év 
második túrájára Pinkócz felé a Víz napján, március 22-én. A klub 
programjában szereplő túra útvonalát most Kalocsa Gyula klubtag 
jelölte ki, aki vezette, irányította a gyalogló társaságot.

A lelkesedés nem lankadt az emelkedő útvonal láttán sem, sőt 
igyekezett a csoport mielőbb elérni az első „meglepetés-állomást”, 
különösen akkor, amikor kiderült, hogy az nem más, mint a Csalló 
pálinkafőzde. Itt a tulajdonos fia, Csalló Gergő nagy hozzáértés-
sel mutatta be a főzdét, és méltatta édesapja, Csalló Jenő vegyész-
mérnök találmányait, majd kóstolóra invitálta a nyugdíjasokat. 
Mindenkinek ízlett az év pálinkája, az Irsai Olivér törkölypálinka. 
Közben Csalló Róbert klubtársunk elárulta, hogy a főzde egyidős 
a Nyugdíjas Klubbal, éppen felnőtt korba érkezett: mindegyik 18 
éves lett. Ebből az alkalomból oklevelet adományozott a főzde tulaj-
donosának és a klub volt és jelenlegi elnökének, Boros Gyulának és 
Lencse Sándornak, bemutatta a legelső főzésből nyert pálinkát majd 
folytatta a társaság az utat a második „meglepetés - állomás” felé. 

Út közben gyönyörködtünk a táj szépségében, megcsodáltuk a 
lemenő nap visszapillantását, és élveztük a tavaszi szellő kellemes 
simogatását. Észre sem vették a túrázó nyugdíjasok, hogy legyalo-
golva a 8, 6 km-t megérkeztek a célállomáshoz. A Kerekes pince 
tulajdonosa Kerekes Lászlóné, Csicsi zsíros kenyérrel és frissen sült 
ropogóssal várta és vendégelte meg a klubtársakat, majd felaján-
lott rosé és vörös bor került az asztalokra. A vidám hangulatban az 
Arany-évforduló kapcsán még egy Arany János vers meghallgatására 
is sor került.

Megköszönve a vendéglátást sok-sok élménnyel gazdagodva az 
esti szürkületben hazafelé ballagott a klub túrázó csoportja, és min-
denki úgy érezte, hogy szükség van a jövőben is az egészség érdeké-
ben ezekre a nagyszerű sétákra, túrákra. Biztos, hogy lesz is folytatás. 

Lencse Sándor - elnök

AZ UTOLSÓ HONFOGLALÁS
A Honismereti és Vá-

rosszépítő Kör szerve-
zésében március 26-án 
hallgathattuk meg  Dr. 
Salamin András könyv-
bemutatójának második 
részét.

Míg az első előadás az 
ősi történelemben mé-
lyedt el, a másodikban  

Tegyük együtt szebbé városunkat! 
A Honismereti és Városszépítő Kör önkéntesei idén is igyekez-

nek szebbé, élhetőbbé, ember közelibbé és főleg virágosabbá tenni 
Almádit. Programjainkra várjuk a város apraját, nagyját! Mi is részt 
veszünk más civil egyesületek rendezvényein, hisz hála Istennek, vá-
rosunkban pezsgő civil élet folyik.

Március 28-án tojásfát avattunk a Pannóniánál, ez kedves szín-
foltja lehet Almádinak, szeretnénk, ha hagyomány válna belőle. Sze-
retettel várunk mindenkit, aki segít a megújuló életet szimbolizáló 
tojások felrakásával! Mivel a fa sárgás-zöld színű elsősorban a sötét 
színű tojások mutatnak jól rajta (piros, kék, lila...) Húsvétig bármi-
kor lehet felrakni újabb tojásokat. Akik tehetik, írják a tojásukra a 
nevüket, dátumot, honnan jöttek... A kérés az, hogy fényképezzék 
le, és tegyék fel a Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör 
Tojásfa Facebook oldalra a „tojásos szelfiket”! Köszönjük!

Április 15-én, nagyszombaton 9 órától segítünk a FI-LE Egye-
sület Húsvéti futás/séta lebonyolításában a Szent Erzsébet liget-
ben. Egész áprilisban virágosítunk, „Templomkertjeink- a jövő 
kertjei”: Szent Imre, Szent Ignác és a többi templomok, Vasút-
állomások, egyéb közterületek. Április 22. szombat: Föld napja, 
várostakarítás az Almádi gombászok asztaltársaságával közösen, in-
dulás nyolckor a Pannónia parkolójából. Honismereti séták Illána 
Erzsébet vezetésével április 30. és május 14. vasárnap 13.30-kor a 
Pannóniától indulnak. Templomi séták július 1-augusztus 20. kö-
zött minden szombaton Fekete László vezetésével, a „Régi villák 
nyomában” séták június 16-tól augusztus 30-ig minden pénteken 
Illána Erzsébet és Pazonyi Lilla vezetésével. Július 21. péntek Böjte 
Csaba atya miséje és a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkórus 
koncertje a Szent Erzsébet ligetben és a Hungarikum fesztiválon. 
Szeptember 16. szombat lesz a Templomok éjszakája. 

Örömmel értesültünk róla, hogy a Városgondnokság ősszel ki-
osztja a nyáron elvirágzó futómuskátlikat kb. 2000 tövet. Szeret-
nénk, ha előre jelentkeznének azok, akik szívesen kiteleltetnék eze-
ket a virágokat és jövőre elültetnék bárhol a városban. 

Egész évben minden hó második péntekén 16:30-kor „Régi Al-
mádi képeken” Kovács István és Kovács Attila előadása a Pannóni-
ában. Szeretettel várjuk Önt is programjainkon!

Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör

családtörténetüket ismerhettük meg.
A Salamin család a XIX. század első harmadában vándorolt a sváj-

ci hun völgyből Magyarországra. Erre utal a könyv címe is.
Az izgalmas téma, a jó előadó, valamint a kitűnő vetített képek biz-
tosították a teljes sikert! 

Pazonyi Lilla

Almádi a bauxitkutatás központja XI.
Gépészet 3.

A bauxitkutatás a MASZOBAL Rt. által 1950-ben alapított Ba-
uxitkutató Expedíció feladata lett országos hatáskörrel, ahogy arról 
korábbi cikkeinkben részletesen is írtunk. Az alumíniumipar átszer-
vezése után, 1955-től Bauxitkutató Vállalat néven működött a cég. 
A kutatási központ Balatonalmádiba települt, és itt lett kialakítva a 
gépek javító bázisa is, amely ideiglenes telephelyen működött (15 
évig), ezután került új helyére, ahol irodaház, laboratórium, gép-
műhely és raktár épült.

A gépészet feladata volt a fúrási eszközök, szerszámok gyártása, 
fúróberendezések, járművek karbantartása. Ebben a cikkünkben a 
vállalatnál használt fúróberendezések javításával, fejlesztésével kap-
csolatos tevékenységek történetét ismertetjük.

Mechanikus működtetésű fúróberendezések

A kutatási tevékenységet a bányavállalatok végezték a Bauxitku-
tató Expedíció alapítása előtt, a fúróberendezéseket tőlük vették át. 

A bányászati teljesítmény növelése megkövetelte a kutatás fej-
lesztését, hogy kellő mennyiségű megkutatott vagyon biztosítsa a 
termelés folyamatosságát. Lehetőség nyílt szovjet gyártmányú fúró-
gépek beszerzésére. Az 1958-ban indult beszerzések eredményeként 
a géppark ZIF-300, ZIF-650, ZIF-1200, ZIF-650M és SZBA-500 
típusú szovjet fúrógépekből állt néhány éven belül. A típusjelzés-
ben szereplő szám a fúrógéppel elérhető legnagyobb fúrásmélységet 
jelenti. A felsorolt gépek hidraulikus előtolással rendelkeztek, ezál-
tal a fúrókoronára ható talpterhelés szabályozható és ellenőrizhető 
volt. Ekkor egy fúróberendezés acélszánkóra szerelt fúrógépből és 
iszapszivattyúból, valamint három- vagy négylábú fatoronyból állt, 
amelyet háromfős személyzet működtetett. A fúrógépet és iszapszi-
vattyút is külön vízhűtésű dízelmotor hajtotta meg. A berendezések 
új fúrópontra való telepítése bonyolult és nehéz fizikai munkával, 
valamint jelentős időráfordítással járt. 

A felszínhez közeli bauxitlelőhelyek kutatásánál, a kis mélységű 
fúrások miatt, igényként jelentkezett a berendezések olyan átalakí-
tása, amely a költözést egyszerűvé és rövid idő alatt elvégezhetővé 
teszi. Kísérleti jelleggel pótkocsi alvázra helyeztünk egy fúrógépet 
és iszapszivattyút, meghajtómotorokkal együtt, valamint egy hidra-
ulikusan állítható acél fúróárbocot. A kísérlet tapasztalatai alapján 
elvégzett módosítások után, hatósági engedéllyel került sor a többi 
berendezés alvázra építésére.

Hidraulikus hajtású fúróberendezések

Az új, korszerű fúrási technológia bevezetéséhez (gyorsmagszedő, 
gyémánt fúrókorona, fúrókalapács és haböblítés használata) a fúrási 
paraméterek szabályozását és pontos megtartását lehetővé tevő hid-
raulikus hajtású fúróberendezések beszerzésére került sor.

A beszerzést 
m e g e l ő z ő e n ,  
a több helyről 
beérkezett aján-
latok értékelése 
alapján a Wirth 
cég ajánlata ke-
rült elfogadásra. 
Ettől a cégtől ko-
rábban már 2 db 
aknafúró beren-
dezést vásárolt 

a vállalat, ezért az ajánlatban szereplő – legkorszerűbbnek számító 
– hidraulikus berendezések műszaki paraméterei, és a kedvező ár 
mellett, a meglévő korrekt kapcsolat is segített a döntésben. Az első 
ütemben egy-egy B0A és B1A berendezés került beszerzésre. A be-
rendezések meghajtása egy léghűtéses dízelmotorral történik, amely 
2 db állítható szállítású axiáldugattyús és egy fogaskerék szivattyút 
hajt meg. Az egyik axiálszivattyú a fúrás (forgatófej) hidromotorját, 
a másik az öblítőszivattyú hidromotorját hajtja, így azok fordu-
latszáma szabályozható. A fogaskerékszivattyú a fúrószerszám elő-
tolásához, valamint a rudazatkezelés és más kiegészítő funkciók 
működtetéséhez szolgáltat energiát. A hidraulikus hajtásnál sem a 
forgatófejnél, sem az iszapszivattyúnál nincs szükség tengelykapcso-
lóra. Kiszolgálásukra műszakonként csak két főre volt szükség. Az 
első gépek üzemelési tapasztalatai alapján, a hidraulikarendszer lehe-
tőségeit kihasználva, lényeges fejlesztésekkel, kiegészítésekkel tettük 
a gépeket még több feladatra alkalmassá. A gépeken végzett főbb 
korszerűsítések: hidraulikus szállítószék kialakítása, gyorsmagszedő 
csörlő meghajtása, fúrókötél hidraulikus előfeszítése, a berendezés 
alvázának hidraulikus talpalása, időjárás ellen védő tető hidraulikus 
mozgatása, hidraulikus teljesítmény elosztás lehetőségének megol-
dása. A továbbiakban a berendezéseket már úgy rendeltük, hogy a 
műhelyben végeztük a saját gyártású alvázra szerelésüket. A Wirth 
cég, elismerve a 
vállalatnál meglévő 
szakértelmet és a 
gépek korszerűsíté-
sében végzett minő-
ségi munkát, hozzá-
járult, hogy FG-0 és 
FG-1 típusjelzéssel 
saját használatra 
Wirth típusú, de 
már általunk to-
vábbfejlesztett gépe-
ket gyártsunk.

A hidraulikus berendezések üzemeltetése és javítása a műszaki 
és fizikai dolgozók számára is szükségessé tette új ismeretek elsa-
játítását. A hazai cégek közül a hidraulika rendszerek tervezésével 
foglalkozó Danuvia Hidraulika Iroda szervezett képzéseket. Az ott 
megszerzett elméleti ismeretek birtokában eredményesebb lett a 
berendezések javítása. A fúrócsoportok szerelői a műhelyben sze-
reztek javítási gyakorlatot, a műhelyben dolgozók pedig a terepre 
kimenve a gépekhez, az üzemelési körülményeket ismerhették meg. 
A fúrógépszerelők létszáma 10, a hidraulikaszerelőké 12 fő volt. A 
gépjavításban, gyártásban jelentős forgácsoló, lakatos, járműszerelő, 
motorszerelő kapacitásra is szükség volt.

A vállalatnál a fejlesztés mindig kiemelt feladat volt. Az újítások 
ösztönzésére feladattervek készültek, amelyek megoldásáért külön 
jutalom járt az újítási díjon felül. A hidraulika megismerése sok 
újítás lehetőségét teremtette meg. Sorra készültek a megjavított 
hidraulika alkatrészek próbapadjai, a hidraulikatömlők gyártásához 
tömlővégprés, a vízkutak perforált csövéhez félautomata célgép, a 
fúróberendezések teherviselő elemeinek próbapadjai és még sok 
egyéb célgép vagy eszköz. 

A közös munka a vállalat dolgozóit erős kötődésű közösséggé ko-
vácsolta, mint általában a bányászatban dolgozókat. A bányászok 
köszöntésével zárom megemlékezésemet:

Jó szerencsét!
Baumann György

okleveles bányamérnökHidraulika szerelők munka közben

Wirth B1A fúróberendezés főjavításon
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kertjei”: Szent Imre, Szent Ignác és a többi templomok, Vasút-
állomások, egyéb közterületek. Április 22. szombat: Föld napja, 
várostakarítás az Almádi gombászok asztaltársaságával közösen, in-
dulás nyolckor a Pannónia parkolójából. Honismereti séták Illána 
Erzsébet vezetésével április 30. és május 14. vasárnap 13.30-kor a 
Pannóniától indulnak. Templomi séták július 1-augusztus 20. kö-
zött minden szombaton Fekete László vezetésével, a „Régi villák 
nyomában” séták június 16-tól augusztus 30-ig minden pénteken 
Illána Erzsébet és Pazonyi Lilla vezetésével. Július 21. péntek Böjte 
Csaba atya miséje és a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkórus 
koncertje a Szent Erzsébet ligetben és a Hungarikum fesztiválon. 
Szeptember 16. szombat lesz a Templomok éjszakája. 

Örömmel értesültünk róla, hogy a Városgondnokság ősszel ki-
osztja a nyáron elvirágzó futómuskátlikat kb. 2000 tövet. Szeret-
nénk, ha előre jelentkeznének azok, akik szívesen kiteleltetnék eze-
ket a virágokat és jövőre elültetnék bárhol a városban. 

Egész évben minden hó második péntekén 16:30-kor „Régi Al-
mádi képeken” Kovács István és Kovács Attila előadása a Pannóni-
ában. Szeretettel várjuk Önt is programjainkon!

Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör

családtörténetüket ismerhettük meg.
A Salamin család a XIX. század első harmadában vándorolt a sváj-

ci hun völgyből Magyarországra. Erre utal a könyv címe is.
Az izgalmas téma, a jó előadó, valamint a kitűnő vetített képek biz-
tosították a teljes sikert! 

Pazonyi Lilla

Almádi a bauxitkutatás központja XI.
Gépészet 3.

A bauxitkutatás a MASZOBAL Rt. által 1950-ben alapított Ba-
uxitkutató Expedíció feladata lett országos hatáskörrel, ahogy arról 
korábbi cikkeinkben részletesen is írtunk. Az alumíniumipar átszer-
vezése után, 1955-től Bauxitkutató Vállalat néven működött a cég. 
A kutatási központ Balatonalmádiba települt, és itt lett kialakítva a 
gépek javító bázisa is, amely ideiglenes telephelyen működött (15 
évig), ezután került új helyére, ahol irodaház, laboratórium, gép-
műhely és raktár épült.

A gépészet feladata volt a fúrási eszközök, szerszámok gyártása, 
fúróberendezések, járművek karbantartása. Ebben a cikkünkben a 
vállalatnál használt fúróberendezések javításával, fejlesztésével kap-
csolatos tevékenységek történetét ismertetjük.

Mechanikus működtetésű fúróberendezések

A kutatási tevékenységet a bányavállalatok végezték a Bauxitku-
tató Expedíció alapítása előtt, a fúróberendezéseket tőlük vették át. 

A bányászati teljesítmény növelése megkövetelte a kutatás fej-
lesztését, hogy kellő mennyiségű megkutatott vagyon biztosítsa a 
termelés folyamatosságát. Lehetőség nyílt szovjet gyártmányú fúró-
gépek beszerzésére. Az 1958-ban indult beszerzések eredményeként 
a géppark ZIF-300, ZIF-650, ZIF-1200, ZIF-650M és SZBA-500 
típusú szovjet fúrógépekből állt néhány éven belül. A típusjelzés-
ben szereplő szám a fúrógéppel elérhető legnagyobb fúrásmélységet 
jelenti. A felsorolt gépek hidraulikus előtolással rendelkeztek, ezál-
tal a fúrókoronára ható talpterhelés szabályozható és ellenőrizhető 
volt. Ekkor egy fúróberendezés acélszánkóra szerelt fúrógépből és 
iszapszivattyúból, valamint három- vagy négylábú fatoronyból állt, 
amelyet háromfős személyzet működtetett. A fúrógépet és iszapszi-
vattyút is külön vízhűtésű dízelmotor hajtotta meg. A berendezések 
új fúrópontra való telepítése bonyolult és nehéz fizikai munkával, 
valamint jelentős időráfordítással járt. 

A felszínhez közeli bauxitlelőhelyek kutatásánál, a kis mélységű 
fúrások miatt, igényként jelentkezett a berendezések olyan átalakí-
tása, amely a költözést egyszerűvé és rövid idő alatt elvégezhetővé 
teszi. Kísérleti jelleggel pótkocsi alvázra helyeztünk egy fúrógépet 
és iszapszivattyút, meghajtómotorokkal együtt, valamint egy hidra-
ulikusan állítható acél fúróárbocot. A kísérlet tapasztalatai alapján 
elvégzett módosítások után, hatósági engedéllyel került sor a többi 
berendezés alvázra építésére.

Hidraulikus hajtású fúróberendezések

Az új, korszerű fúrási technológia bevezetéséhez (gyorsmagszedő, 
gyémánt fúrókorona, fúrókalapács és haböblítés használata) a fúrási 
paraméterek szabályozását és pontos megtartását lehetővé tevő hid-
raulikus hajtású fúróberendezések beszerzésére került sor.

A beszerzést 
m e g e l ő z ő e n ,  
a több helyről 
beérkezett aján-
latok értékelése 
alapján a Wirth 
cég ajánlata ke-
rült elfogadásra. 
Ettől a cégtől ko-
rábban már 2 db 
aknafúró beren-
dezést vásárolt 

a vállalat, ezért az ajánlatban szereplő – legkorszerűbbnek számító 
– hidraulikus berendezések műszaki paraméterei, és a kedvező ár 
mellett, a meglévő korrekt kapcsolat is segített a döntésben. Az első 
ütemben egy-egy B0A és B1A berendezés került beszerzésre. A be-
rendezések meghajtása egy léghűtéses dízelmotorral történik, amely 
2 db állítható szállítású axiáldugattyús és egy fogaskerék szivattyút 
hajt meg. Az egyik axiálszivattyú a fúrás (forgatófej) hidromotorját, 
a másik az öblítőszivattyú hidromotorját hajtja, így azok fordu-
latszáma szabályozható. A fogaskerékszivattyú a fúrószerszám elő-
tolásához, valamint a rudazatkezelés és más kiegészítő funkciók 
működtetéséhez szolgáltat energiát. A hidraulikus hajtásnál sem a 
forgatófejnél, sem az iszapszivattyúnál nincs szükség tengelykapcso-
lóra. Kiszolgálásukra műszakonként csak két főre volt szükség. Az 
első gépek üzemelési tapasztalatai alapján, a hidraulikarendszer lehe-
tőségeit kihasználva, lényeges fejlesztésekkel, kiegészítésekkel tettük 
a gépeket még több feladatra alkalmassá. A gépeken végzett főbb 
korszerűsítések: hidraulikus szállítószék kialakítása, gyorsmagszedő 
csörlő meghajtása, fúrókötél hidraulikus előfeszítése, a berendezés 
alvázának hidraulikus talpalása, időjárás ellen védő tető hidraulikus 
mozgatása, hidraulikus teljesítmény elosztás lehetőségének megol-
dása. A továbbiakban a berendezéseket már úgy rendeltük, hogy a 
műhelyben végeztük a saját gyártású alvázra szerelésüket. A Wirth 
cég, elismerve a 
vállalatnál meglévő 
szakértelmet és a 
gépek korszerűsíté-
sében végzett minő-
ségi munkát, hozzá-
járult, hogy FG-0 és 
FG-1 típusjelzéssel 
saját használatra 
Wirth típusú, de 
már általunk to-
vábbfejlesztett gépe-
ket gyártsunk.

A hidraulikus berendezések üzemeltetése és javítása a műszaki 
és fizikai dolgozók számára is szükségessé tette új ismeretek elsa-
játítását. A hazai cégek közül a hidraulika rendszerek tervezésével 
foglalkozó Danuvia Hidraulika Iroda szervezett képzéseket. Az ott 
megszerzett elméleti ismeretek birtokában eredményesebb lett a 
berendezések javítása. A fúrócsoportok szerelői a műhelyben sze-
reztek javítási gyakorlatot, a műhelyben dolgozók pedig a terepre 
kimenve a gépekhez, az üzemelési körülményeket ismerhették meg. 
A fúrógépszerelők létszáma 10, a hidraulikaszerelőké 12 fő volt. A 
gépjavításban, gyártásban jelentős forgácsoló, lakatos, járműszerelő, 
motorszerelő kapacitásra is szükség volt.

A vállalatnál a fejlesztés mindig kiemelt feladat volt. Az újítások 
ösztönzésére feladattervek készültek, amelyek megoldásáért külön 
jutalom járt az újítási díjon felül. A hidraulika megismerése sok 
újítás lehetőségét teremtette meg. Sorra készültek a megjavított 
hidraulika alkatrészek próbapadjai, a hidraulikatömlők gyártásához 
tömlővégprés, a vízkutak perforált csövéhez félautomata célgép, a 
fúróberendezések teherviselő elemeinek próbapadjai és még sok 
egyéb célgép vagy eszköz. 

A közös munka a vállalat dolgozóit erős kötődésű közösséggé ko-
vácsolta, mint általában a bányászatban dolgozókat. A bányászok 
köszöntésével zárom megemlékezésemet:

Jó szerencsét!
Baumann György

okleveles bányamérnökHidraulika szerelők munka közben

Wirth B1A fúróberendezés főjavításon
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A Balatonalmádi karatékák sikere 
az Ajka városában megrendezett 
Shotokan Karate versenyen

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. tizenhárom versenyző-
vel vett részt az ajkai Sun-Dome Kupán. A versenyen húsz egyesület 
nevezett, ezek között Romániából is érkeztek csapatok, több mint 
kétszáz versenyző vett részt. 

A nagyszerű, nehéz mezőnyben valamennyi Almádi versenyző 
eredményesen szerepelt, összességében tizenhárom érmet /kettő ezüs-
töt és tizenegy bronzot/ szereztek 

Az Almádi egyesület gyakorlott versenyzői között voltak úgyne-
vezett elsőversenyes gyerekek, akik nagyszerűen helytálltak, Marton 
Dorina Kumite /küzdelem/ versenyszámban, korosztályában harma-
dik helyezést ért el.

Farkas Bence, az egyesület legeredményesebb versenyzője Kumite 
/küzdelem/ és Kata /formagyakorlat/ versenyszámban is ezüstérmet 
nyert. 

Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália és Csontos Tamás egyéni 
Kumite /küzdelem/ versenyszámban bronzérmet nyert.

Varga Orsolya a felnőtt nők között, egyéni Kata /formagyakorlat/ 
versenyszámban bronzérmet nyert.

Az egyesület versenyzői csapatversenyszámokban is jól szerepeltek, 
hiszen a felnőtt női csapatunk /Varga Orsolya, Rézmüves Mónika, 
Dezső Réka/ harmadik helyen végeztek. Kadett korosztályban pedig 
Szabó Natália, Szombathelyi Klaudia és Rézmüves Miklós szerzett 
még az egyesületnek csapatban bronzérmet.

Az egyesület versenyzői készülnek az áprilisi Országos Diákolim-
piára, valamint a májusban megrendezésre kerülő Szerbiai Európa 
Bajnokságra.

Rézmüves Miklós 5. Dan S.E. Elnök

Rendőrségi és polgárőr hírek
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Érmek az Országos Taekwon-do 
Bajnokságról

40 éves a taekwon-do Magyarországon. A jubileumi Országos 
Bajnokságot 2017. március 11-12-én rendezték meg Békéscsabán, 
ahol a Mongúzok csapata 7 versenyzővel képviseltette magát. 

Bressel Botond a legnépesebb csoportban (28 fő), serdülő 
formagyakorlatban aranyérmet szerzett. Magyar bajnok lett. 
Ugyanebben a kategóriában Somogyi Boldizsár az 5-8. helyen 
végzett, éppen lemaradva a dobogóról. Küzdelemben viszont 

az előkelő ezüstéremig jutott. Szabó Patrik és Szolgai Bence a 
legfiatalabbak voltak kategóriájukban 14 évesként. Ennek ellenére 
kitűnően helyt álltak, ifjúsági formagyakorlatban és küzdelemben 
egyaránt bronzérmet szereztek. Kiss Levente Botond gyermek 
küzdelemben a döntőbe jutásért végig vezetett ellenfelével szemben, 
sajnos az utolsó pillanatban fordult az eredmény, így élete első 
országos versenyéről bronzérmesként térhetett haza. Kiss Attila 
Lajos és Soós András is szépen teljesített korcsoportjában, érmet 
szerezniük most nem sikerült. Edzőikkel, Kosztyu György III. dan 
és Kosztyu Veronika II. dan, már a következő versenyekre készülnek.

Kosztyu Veronika (Veszprémi Taekwon-do SE) sérülése miatt 
egyéni kategóriában nem indult, de csapatszámokban a Veszprém-
Hurrikán 4 fős csapatában erőtörésben arany, speciáltechnikai tö-
résben és küzdelemben ezüst, formagyakorlatban pedig bronzérmet 
szerzett.

A képen (balról jobbra): Kosztyu György, Szolgai Bence, Soós 
András, Kiss Attila Lajos, Szabó Patrik, Bressel Botond, Somogyi 
Boldizsár, Kiss Levente Botond, Kosztyu Veronik

Nemzetközi teniszverseny 
Balatonalmádiban!

A Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) , a 
Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) és a Ba-
latonalmádi Teniszklub 1925 SE társszerve-
zésében 2017. május 20-28 – között kerül 
megrendezésre a 15.000.- dollár összdíjazású 
XIXO OPEN BALATONALMÁDI  ITF 
HUNGARY F1 FUTURES teniszverseny.

 A torna a Nemzetközi Tenisz Szövetség ITF Men’s Circuit el-
nevezésű sorozatának része, ami egy világkörüli versenysorozat, 
amely az ATP tornák belépőjének tekinthető. Ezért jellemzően fi-
atal, feltörekvő profi játékosok vesznek részt rajta és szerezhetnek 
világranglista pontokat. A magyar Valkusz Máté -  korábban többek 
közt a junior világranglista vezetője - és Piros Zsombor a 2017. 
Australian Open junior bajnoka is biztosan játszani fognak!

Ilyen magas nemzetközi szintű világranglista pontszerző férfi ver-
seny még soha nem került megrendezésre városunkban, sőt még 
a megyében sem! A verseny teljes menetrendjét az Új Almádi új-
ság májusi számában közöljük, illetve nyomon követhető a klub 
Facebook oldalán vagy honlapján – www.almaditenisz.hu – 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dudás Zsolt Elnök

Ebben nincs változás …
Tudom, nem mindenki vezet gépjárművet, mégis fontosnak tar-

tom az ismétlést, mikor, hol, hogyan engedi a KRESZ a megállást 
és várakozást. 

Először is van két közlekedési tábla, amely a megállást, illetve a 
megállást és várakozást tiltja. A hatálya a táblával kezdődik és a követ-
kező útkereszteződésig tart, és nem vonatkozik a forgalmi vagy mű-
szaki okból történő kényszerű helyzetre. Megjegyzem! A „beugrok 
a boltba, vagy patikába egy pillanatra”idejére villogó vészjelzés 
használata teljesen szabálytalan, és csekket érdemel! Különböző 
kiegészítő táblákkal korlátozható, kiemelhető a táblák hatálya idő-
ben, távolságban és gépjárművek kategóriájában. Pl. rakodási idő-
szakban tilos, járdán történő várakozás.

Ezen kívül a KRESZ általánosságban szabályozza ez egyéb he-
lyeken történő megállást és várakozást. 

Mi a megállás? A jármű 5 percnél tovább nem tartózkodik az adott 
helyen, és a vezetője nem hagyja felügyelet nélkül a járművét. 
•	Járművel	megállni	csak	az	úttest	menetirány szerinti jobb szélén, 
vagyis a menetiránynak megfelelően beállva, az út szélével párhuza-
mosan, egy sorban szabad. A megállási szándékot minden esetben 
jelezni kell!
Tilos megállni! Csak a leggyakrabban előforduló balesetveszélyes 
helyeket említve:
•	ahol	a	jármű	fényjelző	készülék	vagy	jelzőtábla	jelzésének	az	ész-
lelését akadályozza,
•	ahol	a	 jármű	és	az	úttesten	 levő	záróvonal vagy a jármű és az 
úttest másik szélén álló jármű között legalább 3 méter széles hely 
nem marad,
•	útkereszteződésekben,	be	nem	látható	útkanyarulatban,	bukka-
nóban, körforgalmú úton, hídon, aluljáróban, alagútban, valamint 
ezek be- és kijáratánál, vasúti átjáróban és attól számított 30 méter 
távolságon belül, az úttestek széleinek metszéspontjától, vagyis az 
útkereszteződések sarkaitól számított 5 méter távolságon belül, 
•	kijelölt	gyalogos-átkelőhelyen,	a	gyalogos-átkelőhely	előtt	5	mé-
ter, nagyobb járművekkel 15 méter távolságon belül,
•	más	járművel	a	villamos,	autóbusz	vagy	trolibusz,	taxi	megállóhe-
lyen, illetőleg az azt jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távol-
ságon belül, autóbuszöbölben, járdán, ha nem marad 1,5 méter 
széles szabad hely a gyalogosoknak.

Ahol megállni tilos, ott várakozni is tilos!
Javaslom a jó idővel megnövekvő járművel közlekedőknek - tehát 
a kerékpárosoknak is! - a KRESZ ismétlését, hogy ne kerüljenek 

váratlan helyzetbe.

Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a megromlott családi, 
partneri viszonyokban élők egyre gyakrabban kezdeményezik a kap-
csolatokból történő kilépést. Ez persze nem egyszerű, hiszen egyéb-
ként sem működik a kommunikáció a felek között, így előfordulnak 
már bűncselekményt megvalósító megnyilvánulások. 

Zaklatás. A kifejezés civil tartalma gyakorlatilag megegyezik a 
Bűntető Törvénykönyvben megfogalmazottakkal. Két olyan helyze-
tet takar, amely az emberek közötti kapcsolatok elmérgesedése, meg-
szűnése következtében alakul ki. 

•	 amikor	 a	 testi	 épség,	 élet	 veszélyeztetésére	 irányuló	 fenyegetés	
hangzik el, 
•	ha	rendszeresen,	hosszabb	időn	keresztül	a	másik	fél	beleegyezése	
nélkül, tiltakozása ellenére beleavatkozik a magánéletébe, keresi a 
kapcsolatot telefonon (hívásokkal, SMS-ben), személyesen, inter-
neten. 
Az általunk ismert esetek nagyobb része megromlott családi, part-

neri kapcsolatokban fordul elő, és a szakítást, válást elfogadni nem 
tudó fél követi el kortól függetlenül.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Megjegyzés: A megállással és várakozással kapcsolatos cikket kiemel-
ten ajánlom a Györgyi Dénes Általános Iskola környékére érkező szü-
lőknek, hozzátartozóknak. Stanka Mária 

Megállni és 
várakozni tilos!

Várakozni 
tilos!

Polgárőr hírek
Egyre több a kerékpározó, és egyre többen, csak szórakozásnak 

tekintik. Súlyos tévedésben vannak, mert a kerékpár balesetek egyre 
súlyosabbak, gyakran a mentő is későn érkezik. Kérem, fontolják 
meg az alábbiakat.
A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyan-
azok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni Ismerni kell a KRESZ 
szabályokat
Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 
. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt 
tábla tiltja. 
12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes 
is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába bele-
akadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.
Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
Hol szabad kerékpározni?
 Az úttest jobb szélén, az útpadkán és a járdán (ha nem tilos) csak 
egy vonalban szabad kerékpározni. A kerékpársávon, a kerékpár- és 
gyalog-kerékpárúton egymás mellett is szabad kerékpározni
„Kerékpárút” a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt 
utat jelez; a segédmotoros rokkant kocsi, a gépi meghajtású kerekes 
szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a 
kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerék-
párúton más jármű közlekedése tilos;
Kerékpársávban Ha az út mellett van kerékpársáv, akkor csak itt 
szabad kerékpározni.
Gyalog- és kerékpárúton Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogo-
sok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerék-
párosok az úttesten is közlekedhetnek.
Gyalogos-kerékpáros zónában a kerékpárosok számára kijelölt ré-
szen a megengedett sebesség 20 km/h, a zóna többi részén 10 km/h.
Szorosan az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban.
Hol tilos kerékpározni?
Tilos kerékpározni autópályán és az “autóút” táblával jelölt au-
tóúton, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.
„Kerékpárral behajtani tilos”
A kerékpárt tolva már gyalogosnak minősülünk, tehát az ilyen táb-
lával jelzett helyen szabad tolni a kerékpárt.
Mindkét irányból behajtani tilos
Ennél a táblánál ugyancsak tilos kerékpárral behajtani, kivéve, ha 
valamilyen kivételt jelző tábla szerepel a fenti tábla alatt. Ha a bu-
szoknak vagy taxiknak engedélyezett a behajtás, akkor kerékpárral 
is. Folytatjuk a májusi számban!                Balogh Csaba, elnök
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A Balatonalmádi karatékák sikere 
az Ajka városában megrendezett 
Shotokan Karate versenyen

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. tizenhárom versenyző-
vel vett részt az ajkai Sun-Dome Kupán. A versenyen húsz egyesület 
nevezett, ezek között Romániából is érkeztek csapatok, több mint 
kétszáz versenyző vett részt. 

A nagyszerű, nehéz mezőnyben valamennyi Almádi versenyző 
eredményesen szerepelt, összességében tizenhárom érmet /kettő ezüs-
töt és tizenegy bronzot/ szereztek 

Az Almádi egyesület gyakorlott versenyzői között voltak úgyne-
vezett elsőversenyes gyerekek, akik nagyszerűen helytálltak, Marton 
Dorina Kumite /küzdelem/ versenyszámban, korosztályában harma-
dik helyezést ért el.

Farkas Bence, az egyesület legeredményesebb versenyzője Kumite 
/küzdelem/ és Kata /formagyakorlat/ versenyszámban is ezüstérmet 
nyert. 

Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália és Csontos Tamás egyéni 
Kumite /küzdelem/ versenyszámban bronzérmet nyert.

Varga Orsolya a felnőtt nők között, egyéni Kata /formagyakorlat/ 
versenyszámban bronzérmet nyert.

Az egyesület versenyzői csapatversenyszámokban is jól szerepeltek, 
hiszen a felnőtt női csapatunk /Varga Orsolya, Rézmüves Mónika, 
Dezső Réka/ harmadik helyen végeztek. Kadett korosztályban pedig 
Szabó Natália, Szombathelyi Klaudia és Rézmüves Miklós szerzett 
még az egyesületnek csapatban bronzérmet.

Az egyesület versenyzői készülnek az áprilisi Országos Diákolim-
piára, valamint a májusban megrendezésre kerülő Szerbiai Európa 
Bajnokságra.

Rézmüves Miklós 5. Dan S.E. Elnök

Rendőrségi és polgárőr hírek
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Érmek az Országos Taekwon-do 
Bajnokságról

40 éves a taekwon-do Magyarországon. A jubileumi Országos 
Bajnokságot 2017. március 11-12-én rendezték meg Békéscsabán, 
ahol a Mongúzok csapata 7 versenyzővel képviseltette magát. 

Bressel Botond a legnépesebb csoportban (28 fő), serdülő 
formagyakorlatban aranyérmet szerzett. Magyar bajnok lett. 
Ugyanebben a kategóriában Somogyi Boldizsár az 5-8. helyen 
végzett, éppen lemaradva a dobogóról. Küzdelemben viszont 

az előkelő ezüstéremig jutott. Szabó Patrik és Szolgai Bence a 
legfiatalabbak voltak kategóriájukban 14 évesként. Ennek ellenére 
kitűnően helyt álltak, ifjúsági formagyakorlatban és küzdelemben 
egyaránt bronzérmet szereztek. Kiss Levente Botond gyermek 
küzdelemben a döntőbe jutásért végig vezetett ellenfelével szemben, 
sajnos az utolsó pillanatban fordult az eredmény, így élete első 
országos versenyéről bronzérmesként térhetett haza. Kiss Attila 
Lajos és Soós András is szépen teljesített korcsoportjában, érmet 
szerezniük most nem sikerült. Edzőikkel, Kosztyu György III. dan 
és Kosztyu Veronika II. dan, már a következő versenyekre készülnek.

Kosztyu Veronika (Veszprémi Taekwon-do SE) sérülése miatt 
egyéni kategóriában nem indult, de csapatszámokban a Veszprém-
Hurrikán 4 fős csapatában erőtörésben arany, speciáltechnikai tö-
résben és küzdelemben ezüst, formagyakorlatban pedig bronzérmet 
szerzett.

A képen (balról jobbra): Kosztyu György, Szolgai Bence, Soós 
András, Kiss Attila Lajos, Szabó Patrik, Bressel Botond, Somogyi 
Boldizsár, Kiss Levente Botond, Kosztyu Veronik

Nemzetközi teniszverseny 
Balatonalmádiban!

A Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) , a 
Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) és a Ba-
latonalmádi Teniszklub 1925 SE társszerve-
zésében 2017. május 20-28 – között kerül 
megrendezésre a 15.000.- dollár összdíjazású 
XIXO OPEN BALATONALMÁDI  ITF 
HUNGARY F1 FUTURES teniszverseny.

 A torna a Nemzetközi Tenisz Szövetség ITF Men’s Circuit el-
nevezésű sorozatának része, ami egy világkörüli versenysorozat, 
amely az ATP tornák belépőjének tekinthető. Ezért jellemzően fi-
atal, feltörekvő profi játékosok vesznek részt rajta és szerezhetnek 
világranglista pontokat. A magyar Valkusz Máté -  korábban többek 
közt a junior világranglista vezetője - és Piros Zsombor a 2017. 
Australian Open junior bajnoka is biztosan játszani fognak!

Ilyen magas nemzetközi szintű világranglista pontszerző férfi ver-
seny még soha nem került megrendezésre városunkban, sőt még 
a megyében sem! A verseny teljes menetrendjét az Új Almádi új-
ság májusi számában közöljük, illetve nyomon követhető a klub 
Facebook oldalán vagy honlapján – www.almaditenisz.hu – 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dudás Zsolt Elnök

Ebben nincs változás …
Tudom, nem mindenki vezet gépjárművet, mégis fontosnak tar-

tom az ismétlést, mikor, hol, hogyan engedi a KRESZ a megállást 
és várakozást. 

Először is van két közlekedési tábla, amely a megállást, illetve a 
megállást és várakozást tiltja. A hatálya a táblával kezdődik és a követ-
kező útkereszteződésig tart, és nem vonatkozik a forgalmi vagy mű-
szaki okból történő kényszerű helyzetre. Megjegyzem! A „beugrok 
a boltba, vagy patikába egy pillanatra”idejére villogó vészjelzés 
használata teljesen szabálytalan, és csekket érdemel! Különböző 
kiegészítő táblákkal korlátozható, kiemelhető a táblák hatálya idő-
ben, távolságban és gépjárművek kategóriájában. Pl. rakodási idő-
szakban tilos, járdán történő várakozás.

Ezen kívül a KRESZ általánosságban szabályozza ez egyéb he-
lyeken történő megállást és várakozást. 

Mi a megállás? A jármű 5 percnél tovább nem tartózkodik az adott 
helyen, és a vezetője nem hagyja felügyelet nélkül a járművét. 
•	Járművel	megállni	csak	az	úttest	menetirány szerinti jobb szélén, 
vagyis a menetiránynak megfelelően beállva, az út szélével párhuza-
mosan, egy sorban szabad. A megállási szándékot minden esetben 
jelezni kell!
Tilos megállni! Csak a leggyakrabban előforduló balesetveszélyes 
helyeket említve:
•	ahol	a	jármű	fényjelző	készülék	vagy	jelzőtábla	jelzésének	az	ész-
lelését akadályozza,
•	ahol	a	 jármű	és	az	úttesten	 levő	záróvonal vagy a jármű és az 
úttest másik szélén álló jármű között legalább 3 méter széles hely 
nem marad,
•	útkereszteződésekben,	be	nem	látható	útkanyarulatban,	bukka-
nóban, körforgalmú úton, hídon, aluljáróban, alagútban, valamint 
ezek be- és kijáratánál, vasúti átjáróban és attól számított 30 méter 
távolságon belül, az úttestek széleinek metszéspontjától, vagyis az 
útkereszteződések sarkaitól számított 5 méter távolságon belül, 
•	kijelölt	gyalogos-átkelőhelyen,	a	gyalogos-átkelőhely	előtt	5	mé-
ter, nagyobb járművekkel 15 méter távolságon belül,
•	más	járművel	a	villamos,	autóbusz	vagy	trolibusz,	taxi	megállóhe-
lyen, illetőleg az azt jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távol-
ságon belül, autóbuszöbölben, járdán, ha nem marad 1,5 méter 
széles szabad hely a gyalogosoknak.

Ahol megállni tilos, ott várakozni is tilos!
Javaslom a jó idővel megnövekvő járművel közlekedőknek - tehát 
a kerékpárosoknak is! - a KRESZ ismétlését, hogy ne kerüljenek 

váratlan helyzetbe.

Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a megromlott családi, 
partneri viszonyokban élők egyre gyakrabban kezdeményezik a kap-
csolatokból történő kilépést. Ez persze nem egyszerű, hiszen egyéb-
ként sem működik a kommunikáció a felek között, így előfordulnak 
már bűncselekményt megvalósító megnyilvánulások. 

Zaklatás. A kifejezés civil tartalma gyakorlatilag megegyezik a 
Bűntető Törvénykönyvben megfogalmazottakkal. Két olyan helyze-
tet takar, amely az emberek közötti kapcsolatok elmérgesedése, meg-
szűnése következtében alakul ki. 

•	 amikor	 a	 testi	 épség,	 élet	 veszélyeztetésére	 irányuló	 fenyegetés	
hangzik el, 
•	ha	rendszeresen,	hosszabb	időn	keresztül	a	másik	fél	beleegyezése	
nélkül, tiltakozása ellenére beleavatkozik a magánéletébe, keresi a 
kapcsolatot telefonon (hívásokkal, SMS-ben), személyesen, inter-
neten. 
Az általunk ismert esetek nagyobb része megromlott családi, part-

neri kapcsolatokban fordul elő, és a szakítást, válást elfogadni nem 
tudó fél követi el kortól függetlenül.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Megjegyzés: A megállással és várakozással kapcsolatos cikket kiemel-
ten ajánlom a Györgyi Dénes Általános Iskola környékére érkező szü-
lőknek, hozzátartozóknak. Stanka Mária 

Megállni és 
várakozni tilos!

Várakozni 
tilos!

Polgárőr hírek
Egyre több a kerékpározó, és egyre többen, csak szórakozásnak 

tekintik. Súlyos tévedésben vannak, mert a kerékpár balesetek egyre 
súlyosabbak, gyakran a mentő is későn érkezik. Kérem, fontolják 
meg az alábbiakat.
A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyan-
azok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni Ismerni kell a KRESZ 
szabályokat
Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 
. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt 
tábla tiltja. 
12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes 
is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába bele-
akadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.
Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
Hol szabad kerékpározni?
 Az úttest jobb szélén, az útpadkán és a járdán (ha nem tilos) csak 
egy vonalban szabad kerékpározni. A kerékpársávon, a kerékpár- és 
gyalog-kerékpárúton egymás mellett is szabad kerékpározni
„Kerékpárút” a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt 
utat jelez; a segédmotoros rokkant kocsi, a gépi meghajtású kerekes 
szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a 
kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerék-
párúton más jármű közlekedése tilos;
Kerékpársávban Ha az út mellett van kerékpársáv, akkor csak itt 
szabad kerékpározni.
Gyalog- és kerékpárúton Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogo-
sok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerék-
párosok az úttesten is közlekedhetnek.
Gyalogos-kerékpáros zónában a kerékpárosok számára kijelölt ré-
szen a megengedett sebesség 20 km/h, a zóna többi részén 10 km/h.
Szorosan az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban.
Hol tilos kerékpározni?
Tilos kerékpározni autópályán és az “autóút” táblával jelölt au-
tóúton, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.
„Kerékpárral behajtani tilos”
A kerékpárt tolva már gyalogosnak minősülünk, tehát az ilyen táb-
lával jelzett helyen szabad tolni a kerékpárt.
Mindkét irányból behajtani tilos
Ennél a táblánál ugyancsak tilos kerékpárral behajtani, kivéve, ha 
valamilyen kivételt jelző tábla szerepel a fenti tábla alatt. Ha a bu-
szoknak vagy taxiknak engedélyezett a behajtás, akkor kerékpárral 
is. Folytatjuk a májusi számban!                Balogh Csaba, elnök
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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, 3D nikecell vágó, 
parkett és falcsiszológép kölcsönözhető.

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

Telefon: +36 20 217 1302 

Ingyenes szemvizsgálat!

Napszemüvegek, fényre sötétedő lencsék

Almádi Optika
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.; Tel.: 88/430-449

Az akció
2017. április 15-től
május 30-ig, vagy
a készlet erejéig

érvényes.
További részletek 

az üzletben.az üzletben.

Beszédfejlesztés 3 éves kortól

Mit tegyek szülőként?
Az óvodás gyermekeknek kötelezően 5 éves korban történik meg a 
logopédiai felmérése. Ha valamilyen elmaradást találnak, nem mindig 
elegendő az iskolakezdésig az idő a beszéd korrekciójára.
Mit lehet tenni?
Hatékonyabb a gyermekeket felmérni korábban 3-4 éves korban, 
és elkezdeni a korai fejlesztést. A gyermekek beszédészlelési és 
beszédmegértési folyamatai GMP-diagnosztikával vizsgálhatók. A 
tesztrendszert Gósy Mária fonetikus, nyelvész fejlesztette ki. Fejlesztés 
nélkül sajnos gyakran csak iskolai kudarcok hívják fel a figyelmet a 
beszédészlelés/megértés zavaraira A vizsgálatot követően a GMP 
terapeuta egyéni fejlesztést tud ajánlani. A beszédészlelés/megértés 
életkori szintű működése szükséges az ép, tiszta beszédhez, az olvasás 
és az írás elsajátításához, a sikeres tanuláshoz. Április 1-jétől ingyenes 
tesztelési lehetőség. 

Érdeklődni: Szabó Kalliopé 30/670-78-12

A Balatonalmádi Akadémiai Üdülő 
felvételt hirdet 

1 fő takarító és 

1 fő felszolgáló részére.

Jelentkezni lehet telefonon: 
06/88/438-606, 

e-mailben: almadi@udulo.mta.hu

Éva Cipővilága VESZPRÉM
BŐRCIPŐKBŐL MINDEN SZINTEN!
MAGYAR, NÉMET, OLASZ, LENGYEL... lábbelik!
Hölgyeknek már 33-as mérettől!

Kedves régi és új vásárlóim!
Ez a hirdetés most - 15%-ot ér! Kérem hozza magával, és május végéig 
minden termékünk árából -15% kedvezményben részesül!
Folyamatosan érkeznek a legújabb divatirányzatnak megfelelő arany- 
ezüstszínű, a színes, a kényelmi, az alkalmi, a menyasszonyoknak való és 
az örömanyák lábára illő, a tavaszi, a nyári, a férfi és a női cipők minden 
korosztály számára.
A bőr- és divattáskákból, a harisnyákból és a talpbetétekből sincs hiány!
Mert szeretjük a vevőinket, és szeretjük a szép cipőket!
Várunk mindenkit szeretettel!

Nyitva: Hé-Pé: 9.30 - 17.30, Szo: 9.30 -13.00
Facebook: Éva Cipővilága, ahol folyamatosan minden új cipőt és akciót meghirdetünk!

tel: 88/ 875-901, 30/9-712 920
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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, 3D nikecell vágó, 
parkett és falcsiszológép kölcsönözhető.

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

Telefon: +36 20 217 1302 

Ingyenes szemvizsgálat!

Napszemüvegek, fényre sötétedő lencsék

Almádi Optika
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.; Tel.: 88/430-449

Az akció
2017. április 15-től
május 30-ig, vagy
a készlet erejéig

érvényes.
További részletek 

az üzletben.az üzletben.

Beszédfejlesztés 3 éves kortól

Mit tegyek szülőként?
Az óvodás gyermekeknek kötelezően 5 éves korban történik meg a 
logopédiai felmérése. Ha valamilyen elmaradást találnak, nem mindig 
elegendő az iskolakezdésig az idő a beszéd korrekciójára.
Mit lehet tenni?
Hatékonyabb a gyermekeket felmérni korábban 3-4 éves korban, 
és elkezdeni a korai fejlesztést. A gyermekek beszédészlelési és 
beszédmegértési folyamatai GMP-diagnosztikával vizsgálhatók. A 
tesztrendszert Gósy Mária fonetikus, nyelvész fejlesztette ki. Fejlesztés 
nélkül sajnos gyakran csak iskolai kudarcok hívják fel a figyelmet a 
beszédészlelés/megértés zavaraira A vizsgálatot követően a GMP 
terapeuta egyéni fejlesztést tud ajánlani. A beszédészlelés/megértés 
életkori szintű működése szükséges az ép, tiszta beszédhez, az olvasás 
és az írás elsajátításához, a sikeres tanuláshoz. Április 1-jétől ingyenes 
tesztelési lehetőség. 

Érdeklődni: Szabó Kalliopé 30/670-78-12

A Balatonalmádi Akadémiai Üdülő 
felvételt hirdet 

1 fő takarító és 

1 fő felszolgáló részére.

Jelentkezni lehet telefonon: 
06/88/438-606, 

e-mailben: almadi@udulo.mta.hu

Éva Cipővilága VESZPRÉM
BŐRCIPŐKBŐL MINDEN SZINTEN!
MAGYAR, NÉMET, OLASZ, LENGYEL... lábbelik!
Hölgyeknek már 33-as mérettől!

Kedves régi és új vásárlóim!
Ez a hirdetés most - 15%-ot ér! Kérem hozza magával, és május végéig 
minden termékünk árából -15% kedvezményben részesül!
Folyamatosan érkeznek a legújabb divatirányzatnak megfelelő arany- 
ezüstszínű, a színes, a kényelmi, az alkalmi, a menyasszonyoknak való és 
az örömanyák lábára illő, a tavaszi, a nyári, a férfi és a női cipők minden 
korosztály számára.
A bőr- és divattáskákból, a harisnyákból és a talpbetétekből sincs hiány!
Mert szeretjük a vevőinket, és szeretjük a szép cipőket!
Várunk mindenkit szeretettel!

Nyitva: Hé-Pé: 9.30 - 17.30, Szo: 9.30 -13.00
Facebook: Éva Cipővilága, ahol folyamatosan minden új cipőt és akciót meghirdetünk!

tel: 88/ 875-901, 30/9-712 920
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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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

Városgondnokság hirdetménye
Balatonalmádi Városgondnokság éves 

foglalkoztatásra keres 

univerzális zöldterületi munkást:
motoros fűkasza, láncfűrész, 

önjáró fűnyíró kezelésére.

 „B” kategóriás jogosítvány feltétel.

Jelentkezés: 0688/542-561.

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

REDŐNY
NAPELLENZŐ
NAPHÁLÓ
SZÚNYOGHÁLÓ

PVC AJTÓ
ABLAK
DEKOR ÉS FURNÉR
BELTÉRI AJTÓ

FAZEKAS RÓBERT

BALAT  N ABLAK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

WWW.ALMADIABLAK.HU
+3630/184-80-85
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Az Alsóörs - Veszprém vasútvonal
1904-ben Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter 
törvényjavaslata alapján melyet 1907. február 14-én hirdettek ki, 
tette lehetővé, hogy az Alsóörs-Veszprém helyiérdekű vasútvonal 
megépüljön.
A pálya kitűzése után megindult az építkezés. Az almádi 
szakaszon 1907. október 15-én kezdték a töltések építését. Az 
építkezések idején is folytatódtak a viták, főleg a Veszprém városi 
szakaszon a felüljáró létesítése miatt, és az almádi szakaszon a 
két vonal csatlakozása és az állomás elhelyezése miatt. Végül 
a hegyoldalon épített állomások és a megyehatáron kívüli 
csatlakozás valósult meg. 

A vonal megépítéséhez mindössze hét hónapra volt szükség. 
1908. szeptember végén végighaladt rajta az első vonat. A vasút 
megnyitására több időpontot tűztek ki, végül 1909. július 8-án 
megtörtént az ünnepélyes avatás és másnap megkezdődött a 
menetrend szerinti forgalom. Minden állomáson zászlódísz és 
ünneplőbe öltözött lelkes sokaság fogadta a magyar kormány 
képviselőivel végigrobogó első vonatot. A megnyitóra az egyik 
küldöttség Szterényi József államtitkár vezetésével Budapestről 
nyolc óra körül indult. Óvári Ferenc Börgöndön csatlakozott 
hozzájuk. A veszprémi belső állomásról is indult egy vonat fél 
12-kor, s a rajta lévő küldöttséget Szeglethy György veszprémi 
polgármester vezette. A két vonat Balatonalmádiban találkozott, 
Óvári Kálmán üdvözölte az államtitkárt, majd Szeglethy György 
mondott köszönetet a kormánynak a veszprém-alsóörsi 
szárnyvonal megépítéséért. 

A 11-es számú Alsóörs-Veszprém vasútvonal 22 km hosszú 
volt. A megszűnése előtt a mai 11-es számú Győr-Veszprém 
vasútvonal részeként üzemelt, közvetlen vonatok is indultak 
Győrből a Balaton partjára. Megszűntetését gazdaságtalanságra 
hivatkozva az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció rendelte 
el. 1969-ben megszűntették a Meggyespuszta-Alsóörs szakaszt, 
majd 1972-ben a megmaradt Veszprém-Meggyespuszta 
szakaszt. A pályát 1974-ben végleg felbontották. 

A vasút nyomvonalán sok helyen megmaradtak az ipari 
műemlékek. Így például Balatonalmádiban ma is láthatóak, ha a 
régi nyomvonal helyén kialakított utcán (Töltés utca) haladunk 
végig. Az Öreghegyi állomás, amelyet átépítettek, de megtartották 
a régi állomás formáját, valamint a Remete-völgyi állomás, amely 
szintén lakóházzá lett átalakítva. A Budai Nagy Antal utca felett 
áthaladó régi vasúti híd, amelyet vörös homokkőből építettek 
és 1992-ben közadakozásból helyreállítottak a Honismereti kör 
kezdeményezésére. Itt található a 375-ös számú szertartályos 
gőzmozdony, amellyel a város megemlékezik a régi idők 
közlekedésére. 1994. július 9-én avatták fel az emlékhelyet. Töltés 
utca alatt, a Blaha Lujza sétánynál látható régi vörös homokkőből 
épült vasúti támfalat, amely a Remete-forrásnál ér véget, szintén 
felújították. A Töltés utca végénél a Balatonalmádi temetőnél 
található vöröshomokkőből épült vasúti felüljáró, amelyet 2016-
ban újítottak meg.

Áldott húsvétot kíván az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága!

Az Alsóörs - Veszprém  
vasútvonal építése. 

Az egyik félkész szakasz 
vonalbejárása 1908.


