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Fürdő kalauz
Újságunk előző számaiban röviden, ismertettük Almádi gyógy-

hellyé válásának történetét, amit egy mondatban a Kneipp-Rikli-
Lahmann módszerének bevezetésével lehet meghatározni. Ez a növe-
kedési folyamat, ami 1899 szezonjával vette kezdetét és a 1900-1901 
szezonjára a maga korában hatalmas előrelépést jelentett, mind a 
hazai, mind a külföldi vendégek számának gyarapodásában. A gyógy-
fürdők és  nem ilyen címet viselő fürdőhelyek száma, mai szemmel 
tekintve is igen magas volt. Ismertetésünk forrása az 1911-ben, a 
Magyar-Védőegyesület erkölcsi támogatásával, hatodik kiadásban 
jelentette meg saját munkáját Erdős József Magyar Fürdő-Kalauz  
címen

Lapozzuk át ezt a mai szemmel is értékes és érdekes 180 oldalas 
könyvet, amit a szerző igencsak figyelemremétó előszóval indít, ter-
mészetesen a történeti Magyarországra vonatkoztatva valamennyi 
megállapítást és ismertetést.

„E  L  Ő  S  Z  Ó
 A MAGYAR FÜRDŐKALAUZ hatodik kiadásáshoz

A tejjel-mézzel folyó Magyar Kánaánról közszájon forgó szólásmód 
nem mese, nincs a kerek földnek még egy országa, melynek buja ter-
mékenysége, természeti kincsekben való gazdagsága vetélkednének 
Magyarországéval. De nemcsak növényi és ásványi terményekbnen 
gazdag ez a föld, hanem gazdag egyuttal mesés szépségű vidékekben,  
melyeknek vadregényes szczeneriája vetekedik az Alpok vadregé-
nyes  tájképeivel, gazdag testet edző, lelket üdítő klimatikus gyógy-
helyekben, s végre  csodáshatásu, kiválóságuk következtében világ-
hírre szert tett gyógy- és ásványvíz forrásokban. Hogy Magyarország 

Ilyen volt a 2017. évi Péter-Pál napi vigadalom

Balatonalmádi ismertetése a Fürdő-kalauzban 1911

ennyi kedvező körülmény ellenére még min-
dig nem első fürdőországa Európának, annak 
oka elsősorban az a végzetes előítélet, melylyel, 
a tehetős magyar fürdőközönség, egy teljesen 
indokolatlan és félszeg divatáramlatnak hó-
dolva, a külföldi fürdők látogatásához ragasz-
kodik. Ennek oka viszont az, hogy az utóbbbi 
évtizedekben rohamos fejlődésnek indult, a 
külföldivel nemcsak kényelem, hanem ár te-
kintetében is sikerrel versenyző fürdőhelyeink 
ismertetése céljából úgy szólván semmi, vagy 
nagyon kevés történt. Ezen az organikus bajon 
segített a „Magyar Fürdő-Kalauz”melynek hé-
zagpótló voltát éppen az a minden várakozást 
felülmult siker bizonyítja, melyet hazai für-
dőink ez enciklopédiájának öt eddigi kiadása 
a nagy közönség körében aratott, s melynek 
hű visszhangja volt az az osztatlan elismerés 
mellylyel a könyv megjelenését az egész magyar 
sajtó, orvosi kar-és a nagyközönség fogadta. „ 
….Folytatjuk  

Schildmayer Ferenc
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok 
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
hetedik, júliusi 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.
Az Új Almádi Újság minden Olvasójának kellemes nyarat kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Biztosítva a bölcsődei ellátás
hírek a képviselő-testület üléséről

Városunk képviselő-testülete módosította az önkormányzat 
költségvetési rendeletét. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését 
2017 februárjában 3.671.400 E Ft főösszeggel fogadta el a 
grémium. A jelenlegi költségvetési rendelet módosítása többek 
között tartalmazza a 2016. évi maradvány felosztását, az állami 
támogatások változásait, a képviselő-testület előző döntéseinek 
(2017. május 31-ig) rendeletbe foglalását, a belső feladatok, 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a gazdálkodók 
rendelkezései szerint, illetve a pályázatokon elnyert összegek 
költségvetésbe történő rögzítését. A finanszírozási bevételek és 
kiadások között az államkötvény értékesítésével, illetve vásárlásával 
kapcsolatosan költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1 
milliárd 150 millió forinttal emelkedett.

A testület meghozta a jogszabályváltozásnak megfelelő 
határozatát a víziközművekről. Az eddigi vegyes tulajdoni rendszer 
felváltásaként – a gördülékeny üzemeltetés érdekében – az 
önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek 2017. 
július 1. napján állami tulajdonba kerülnek.

Szintén jogszabályváltozás következtében az önkormányzatnak 
a közeljövőben gondoskodnia kell a bölcsődei ellátás valamely 
formájának megvalósításáról (legkésőbb 2018. december 31-
ig). A testület döntése értelmében az önkormányzat az ellátást a 
Balatonalmádi, Ady u. 27. szám alatti ingatlan bölcsődei részének 
bérlésével kívánja biztosítani. A kétcsoportos mini bölcsődei 
csoportot az Almádi Magocskák Óvoda szervezeti átalakításával, 
többcélú óvoda-bölcsőde intézményként kívánja működtetni 2018. 
szeptember 1-jétől.  

Megjelentek a TOP pályázatok második körös kiírásai, lefedve 
a 2014–2020-as időszakban rendelkezésre álló keretösszeg teljes 
fennmaradó részét. Az első körben benyújtott balatonalmádi 

pályázatokról még csak részben született döntés, ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a módosított felhívásoknak 
megfelelően ismételten benyújtja az alábbi projekteket, ha azok 
az első felhívásokból nem részesülnek támogatásban. Íme: Almádi 
Magocskák Óvoda új épületének fejlesztése, aktív sportos strandélet 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi 
strandon (csúszdapark, homokos pálya, parti bár), Balatonalmádi 
kerékpárosbarát várossá fejlesztése, Balatonalmádi Magyar–Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületrészének 
épületenergetikai korszerűsítése. További TOP pályázatok 
benyújtásának elvi támogatásáról, és a pályázatok benyújtásához 
szükséges tanulmányok, tervek elkészíttetéséhez a pénzügyi 
fedezet biztosításáról is döntött a grémium, ezek a „Zöld város 
kialakítása”, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
és „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
pályázatok.

A Kelet-balatoni Térség Önkormányzati Társulásától 
térítésmentesen átvette az önkormányzat a Bajcsy-Zs. u. 60/2. 
szám alatti, korábban a Társulás által használt irodahelyiségben lévő 
eszközöket és felszereléseket.

Döntött a testület arról is, hogy térítésmentesen biztosítja a 
Veszprém Megyei Tankerület részére a Magyar–Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium melletti négy, szolgálati jellegű lakás 
közül egy lakás bérlőkijelölési jogát. A Tankerület a bérlőkijelölési 
jogát Balatonalmádi város oktatási intézményeibe kinevezett, 
pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 
elhelyezése érdekében kívánja gyakorolni.

Engedélyezte a képviselő-testület az Almádi Magocskák Óvodában 
2017. szeptember 1. napjától a 2017/2018. nevelési év végéig 
három óvodai pedagógiai asszisztensi státusz meghosszabbítását.

A helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló 18/2017. 
(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatokat írt ki a 
testület a helyi vállalkozások számára azzal a céllal, hogy javítsa a 
helyben működő foglalkoztatók versenyképességét, és elősegítse 
a magas hozzáadott értékű beruházások helyi megvalósítását. A 
pályázati kiírás részletei az Új Almádi Újság ezen lapszámában 
megtalálhatók.

A helyi építészeti értékek megóvására és megőrzésére kiírt 
pályázatra beérkezett pályázatot támogatásban részesítette a testület, 
valamint módosította a közbeszerzési tervet a Szent Erzsébet liget 
fejlesztése I. ütem munkáival, valamint a Szent Erzsébet ligetben 
megvalósítandó kút létesítésével kapcsolatban.

Tulajdonosi kérelmeket jóváhagyva, városrendezési célú 
közterület-szabályozások tárgyában döntött a testület a Baross Gábor 
utca 1., egy Istók utcai ingatlan és Tűzmadár utcai ingatlanokkal 
kapcsolatban, valamint tulajdonosi vételi ajánlatot elfogadva a 
Baross Gábor utca 60/a alatti üzlethelyiség megvásárlásáról.

Jóváhagyta a testület a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítási javaslatát, amely a hivatal 
hatékony munkavégzése érdekében végrehajtandó szervezeti 
átalakításokat tartalmazza.

A testületi ülésen tájékoztatót tartott a balatonalmádi 
rendőrkapitány-helyettes. A kapitányság felkészült a nyári 
idegenforgalmi szezonra.

„Nyári diákmunka” program keretében lehetősége nyílik a 
helyi diákoknak július-augusztus hónapokban az önkormányzat 
intézményeiben munkát vállalni. A Városgondnokság júliusban 
10, augusztusban 6 főt, a Pannónia Kulturális Központ júliusban 
3, augusztusban 2 főt, míg az Almádi Magocskák Óvoda júliusban 
1 főt tud alkalmazni.

Felvidéki testvértelepülésünk az 
Államalapítás ünnepén

Az idei évben is pályázati támogatást nyert el Balatonalmádi a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvérvárosi  pályázatán. Az 1 mil-
lió Ft támogatásból a Nyitragerencséri Hagyományőrző Csoportot 
látja vendégül a város 2017. augusztus 19-20-án, valamint delegá-
ció utazik a közeljövőben az erdélyi Tusnádfürdőre, a testvérvárosi 
szerződés aláírására. Az önköltséget is tartalmazó utazásra a Közös 
Önkormányzati Hivatalban lehet majd jelentkezni.

Augusztus 19-én a Hagyományőrző Csoport eredeti felvidéki, 
nyitragerencséri népviseletben adja elő népi műsorát népszokások 
felelevenítésével, eredeti népdalokkal az Almádi Borfesztiválon. 
Másnap a balatonalmádiakkal közösen vesznek részt az augusztus 
20-i délelőtti városi ünnepségen a Szent Imre templom kertjében, 
a Szent Jobb kápolna előtt. Ünnepi beszédet mond Tőkés László 
református lelkész és püspök, Európai Parlamenti képviselő. Részt 
vesznek a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem szociológia sza-
kos hallgatói is, a város vendégeiként.

Példaértékű a munkája
Gunglné Winkler Erika a 2017. év köztisztviselője Balatonalmádiban 

Erika a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési 
Osztályán dolgozik képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvve-
zető munkakörben. Az elismerést a július 1-jei Köztisztviselők napja 
alkalmából vehette át Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyzőtől. 

Mióta dolgozol köztisztviselőként, és mióta itt, az almádi hivatal-
ban?

1996. június 3-ával kezdtem az akkori Polgármesteri Hivatalban, 
előtte közalkalmazottként dolgoztam a Veszprém Megyei Kórház-
ban.
Kinek ajánlod a köztisztviselői szakmát? 

Aki szereti a hivatali légkört, a csapatmunkát, a közügyekkel kap-
csolatos háttérmunkát rendezni, az bátran lépjen erre a pályára.
Mit jelent számodra a mostani elismerés?

Igazán megtisztelő érzés, hogy kollégáim jelöltek a kitüntetésre, 
nagyon örültem és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek. 
Jó érzés tudni, hogy munkám nem csak a vezetőség, hanem 
kollégáim számára is példaértékű.

JVE

Helyi vállalkozások támogatása
A képviselő-testület 2017. április 27-i rendes ülésén alkotta meg a 

helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló 18/2017. (IV.27.) 
önkormányzati rendeletét.  A rendelet alapján kétféle pályázat kiírá-
sáról döntött a testület a június 29-i ülésén.

Az egyik pályázati kiírás olyan önkormányzati tulajdonban álló, 
nem lakás célú helyiség határozatlan idejű bérleti jogának elnyeré-
sére irányul, amely tekintetében az önkormányzat legfeljebb két éves 
időszakra mérsékli a bérleti díjat a bérleti díj legfeljebb 90%-ában. 
Ilyen bérlemények a Mátyás király u. 27. szám alatti ingatlanon lévő, 
63 m2 alapterületű üzlethelyiség, valamint a Rákóczi u. 43. szám 
alatti telephelyen lévő irodaépület emeletén található (9,7+9,7+13,5+
19,4+14,3+9,7+14,7+53,7 m2) összesen 144,7 m2 alapterületű iro-
dahelyiségek.

A másik pályázati kiírás az önkormányzat hatályos költségvetési 
rendeletével biztosított 2.000.000 Ft keretösszeg terhére adható mű-
ködési támogatásnak nem minősülő, legfeljebb 500.000 Ft összegű, 
vissza nem térítendő, végleges, utólagos juttatásra irányul. Mind-
két pályázat beérkezési határideje 2017. augusztus 14. 10.00 óra. 
A pályázati kiírások az Önkormányzat internetes honlapján (www.
balatonalmadi.hu) érhetőek el.

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyílt egyfordulós pályázat útján, 6 év határozott időtartamra 
bérbeadja a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, 
PANNÓNIA Kulturális Központ és Könyvtár épületében lévő 
114,83 m2 alapterületű Kávézót, valamint a hozzátartozó 40 
m2-es vendéglátóipari-teraszt.

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

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

Tájékoztatás cirkusz ügyben 
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni a cirkuszi tevékenységre vonat-

kozó hatósági engedélyezési és ellenőrzési hatáskörökről a vonatkozó 
jogszabályok rövid ismertetésével. 

1. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésé-
nek, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007.
(VIII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - 
a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szolgáltatási tevékenység 
tekintetében kereskedelmi hatóságként, valamint a szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságként az állandó menazséria helye szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala (a továbbiakban járási hivatal) jár el.

 A Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó kérésére az 
állandó menazsériából történő indulás előtt a járási hivatal adja ki az 
ideiglenes menazséria úti naplót, melyet a hatósági állatorvosnak az 
induláskor érvényesítenie kell. 

A Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint, az ideiglenes menazséria 
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Tisztelt Almádi Polgárok 
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
hetedik, júliusi 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.
Az Új Almádi Újság minden Olvasójának kellemes nyarat kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Biztosítva a bölcsődei ellátás
hírek a képviselő-testület üléséről

Városunk képviselő-testülete módosította az önkormányzat 
költségvetési rendeletét. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését 
2017 februárjában 3.671.400 E Ft főösszeggel fogadta el a 
grémium. A jelenlegi költségvetési rendelet módosítása többek 
között tartalmazza a 2016. évi maradvány felosztását, az állami 
támogatások változásait, a képviselő-testület előző döntéseinek 
(2017. május 31-ig) rendeletbe foglalását, a belső feladatok, 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a gazdálkodók 
rendelkezései szerint, illetve a pályázatokon elnyert összegek 
költségvetésbe történő rögzítését. A finanszírozási bevételek és 
kiadások között az államkötvény értékesítésével, illetve vásárlásával 
kapcsolatosan költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1 
milliárd 150 millió forinttal emelkedett.

A testület meghozta a jogszabályváltozásnak megfelelő 
határozatát a víziközművekről. Az eddigi vegyes tulajdoni rendszer 
felváltásaként – a gördülékeny üzemeltetés érdekében – az 
önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek 2017. 
július 1. napján állami tulajdonba kerülnek.

Szintén jogszabályváltozás következtében az önkormányzatnak 
a közeljövőben gondoskodnia kell a bölcsődei ellátás valamely 
formájának megvalósításáról (legkésőbb 2018. december 31-
ig). A testület döntése értelmében az önkormányzat az ellátást a 
Balatonalmádi, Ady u. 27. szám alatti ingatlan bölcsődei részének 
bérlésével kívánja biztosítani. A kétcsoportos mini bölcsődei 
csoportot az Almádi Magocskák Óvoda szervezeti átalakításával, 
többcélú óvoda-bölcsőde intézményként kívánja működtetni 2018. 
szeptember 1-jétől.  

Megjelentek a TOP pályázatok második körös kiírásai, lefedve 
a 2014–2020-as időszakban rendelkezésre álló keretösszeg teljes 
fennmaradó részét. Az első körben benyújtott balatonalmádi 

pályázatokról még csak részben született döntés, ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a módosított felhívásoknak 
megfelelően ismételten benyújtja az alábbi projekteket, ha azok 
az első felhívásokból nem részesülnek támogatásban. Íme: Almádi 
Magocskák Óvoda új épületének fejlesztése, aktív sportos strandélet 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi 
strandon (csúszdapark, homokos pálya, parti bár), Balatonalmádi 
kerékpárosbarát várossá fejlesztése, Balatonalmádi Magyar–Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületrészének 
épületenergetikai korszerűsítése. További TOP pályázatok 
benyújtásának elvi támogatásáról, és a pályázatok benyújtásához 
szükséges tanulmányok, tervek elkészíttetéséhez a pénzügyi 
fedezet biztosításáról is döntött a grémium, ezek a „Zöld város 
kialakítása”, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
és „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
pályázatok.

A Kelet-balatoni Térség Önkormányzati Társulásától 
térítésmentesen átvette az önkormányzat a Bajcsy-Zs. u. 60/2. 
szám alatti, korábban a Társulás által használt irodahelyiségben lévő 
eszközöket és felszereléseket.

Döntött a testület arról is, hogy térítésmentesen biztosítja a 
Veszprém Megyei Tankerület részére a Magyar–Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium melletti négy, szolgálati jellegű lakás 
közül egy lakás bérlőkijelölési jogát. A Tankerület a bérlőkijelölési 
jogát Balatonalmádi város oktatási intézményeibe kinevezett, 
pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 
elhelyezése érdekében kívánja gyakorolni.

Engedélyezte a képviselő-testület az Almádi Magocskák Óvodában 
2017. szeptember 1. napjától a 2017/2018. nevelési év végéig 
három óvodai pedagógiai asszisztensi státusz meghosszabbítását.

A helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló 18/2017. 
(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatokat írt ki a 
testület a helyi vállalkozások számára azzal a céllal, hogy javítsa a 
helyben működő foglalkoztatók versenyképességét, és elősegítse 
a magas hozzáadott értékű beruházások helyi megvalósítását. A 
pályázati kiírás részletei az Új Almádi Újság ezen lapszámában 
megtalálhatók.

A helyi építészeti értékek megóvására és megőrzésére kiírt 
pályázatra beérkezett pályázatot támogatásban részesítette a testület, 
valamint módosította a közbeszerzési tervet a Szent Erzsébet liget 
fejlesztése I. ütem munkáival, valamint a Szent Erzsébet ligetben 
megvalósítandó kút létesítésével kapcsolatban.

Tulajdonosi kérelmeket jóváhagyva, városrendezési célú 
közterület-szabályozások tárgyában döntött a testület a Baross Gábor 
utca 1., egy Istók utcai ingatlan és Tűzmadár utcai ingatlanokkal 
kapcsolatban, valamint tulajdonosi vételi ajánlatot elfogadva a 
Baross Gábor utca 60/a alatti üzlethelyiség megvásárlásáról.

Jóváhagyta a testület a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítási javaslatát, amely a hivatal 
hatékony munkavégzése érdekében végrehajtandó szervezeti 
átalakításokat tartalmazza.

A testületi ülésen tájékoztatót tartott a balatonalmádi 
rendőrkapitány-helyettes. A kapitányság felkészült a nyári 
idegenforgalmi szezonra.

„Nyári diákmunka” program keretében lehetősége nyílik a 
helyi diákoknak július-augusztus hónapokban az önkormányzat 
intézményeiben munkát vállalni. A Városgondnokság júliusban 
10, augusztusban 6 főt, a Pannónia Kulturális Központ júliusban 
3, augusztusban 2 főt, míg az Almádi Magocskák Óvoda júliusban 
1 főt tud alkalmazni.

Felvidéki testvértelepülésünk az 
Államalapítás ünnepén

Az idei évben is pályázati támogatást nyert el Balatonalmádi a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvérvárosi  pályázatán. Az 1 mil-
lió Ft támogatásból a Nyitragerencséri Hagyományőrző Csoportot 
látja vendégül a város 2017. augusztus 19-20-án, valamint delegá-
ció utazik a közeljövőben az erdélyi Tusnádfürdőre, a testvérvárosi 
szerződés aláírására. Az önköltséget is tartalmazó utazásra a Közös 
Önkormányzati Hivatalban lehet majd jelentkezni.

Augusztus 19-én a Hagyományőrző Csoport eredeti felvidéki, 
nyitragerencséri népviseletben adja elő népi műsorát népszokások 
felelevenítésével, eredeti népdalokkal az Almádi Borfesztiválon. 
Másnap a balatonalmádiakkal közösen vesznek részt az augusztus 
20-i délelőtti városi ünnepségen a Szent Imre templom kertjében, 
a Szent Jobb kápolna előtt. Ünnepi beszédet mond Tőkés László 
református lelkész és püspök, Európai Parlamenti képviselő. Részt 
vesznek a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem szociológia sza-
kos hallgatói is, a város vendégeiként.

Példaértékű a munkája
Gunglné Winkler Erika a 2017. év köztisztviselője Balatonalmádiban 

Erika a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési 
Osztályán dolgozik képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvve-
zető munkakörben. Az elismerést a július 1-jei Köztisztviselők napja 
alkalmából vehette át Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyzőtől. 

Mióta dolgozol köztisztviselőként, és mióta itt, az almádi hivatal-
ban?

1996. június 3-ával kezdtem az akkori Polgármesteri Hivatalban, 
előtte közalkalmazottként dolgoztam a Veszprém Megyei Kórház-
ban.
Kinek ajánlod a köztisztviselői szakmát? 

Aki szereti a hivatali légkört, a csapatmunkát, a közügyekkel kap-
csolatos háttérmunkát rendezni, az bátran lépjen erre a pályára.
Mit jelent számodra a mostani elismerés?

Igazán megtisztelő érzés, hogy kollégáim jelöltek a kitüntetésre, 
nagyon örültem és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek. 
Jó érzés tudni, hogy munkám nem csak a vezetőség, hanem 
kollégáim számára is példaértékű.
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19,4+14,3+9,7+14,7+53,7 m2) összesen 144,7 m2 alapterületű iro-
dahelyiségek.

A másik pályázati kiírás az önkormányzat hatályos költségvetési 
rendeletével biztosított 2.000.000 Ft keretösszeg terhére adható mű-
ködési támogatásnak nem minősülő, legfeljebb 500.000 Ft összegű, 
vissza nem térítendő, végleges, utólagos juttatásra irányul. Mind-
két pályázat beérkezési határideje 2017. augusztus 14. 10.00 óra. 
A pályázati kiírások az Önkormányzat internetes honlapján (www.
balatonalmadi.hu) érhetőek el.
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Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügy-
félfogadási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

Tájékoztatás cirkusz ügyben 
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni a cirkuszi tevékenységre vonat-

kozó hatósági engedélyezési és ellenőrzési hatáskörökről a vonatkozó 
jogszabályok rövid ismertetésével. 

1. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésé-
nek, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007.
(VIII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - 
a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szolgáltatási tevékenység 
tekintetében kereskedelmi hatóságként, valamint a szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságként az állandó menazséria helye szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala (a továbbiakban járási hivatal) jár el.

 A Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó kérésére az 
állandó menazsériából történő indulás előtt a járási hivatal adja ki az 
ideiglenes menazséria úti naplót, melyet a hatósági állatorvosnak az 
induláskor érvényesítenie kell. 

A Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint, az ideiglenes menazséria 



Kéttannyelvűsök a „Stay on Track Day” 
rendezvényen
Tanárszemmel:

Az ország különböző pontjairól érkezett középiskolásokkal és egye-
temistákkal együtt 34 DLSB-s diák és 3 kísérő tanár vehetett részt 
2017. június 15.-én a Continental Automative Hungary Kft. által 
szervezett „Stay on Track Day” rendezvényen.

A Continental veszprémi járműteszt-pályáján a fiatalok a mérnöki 
pályával, a lehetőségekkel, kihívásokkal ismerkedhettek. A Fejlesztési 
Központ nagyon érdekes prezentációja után izgalmas bemutatót lát-
hattunk a gyár tesztautói részvételével, többek között az elektroniku-
san átalakított Trabant és a több mint 500 lóerős  Mercedes terepjáró 
közreműködésével. Látható volt a különféle menetstabilizáló rendsze-
rek (ABS, ESP…) működése, hatása illetve az éppen kikapcsolt rend-
szerek működésének hiánya különféle helyzetekben, melyeket azután 
saját magunk is megtapasztalhattunk egy-egy tesztpilóta mellé beülve. 
Találkoztunk gyors sávváltásokkal, hirtelen felbukkanó akadályokkal, 
tapadásmentes burkolaton való indulással vagy megállással. 

A veszélyes közlekedési helyzetek biztonságos megoldásában nél-
külözhetetlen segítséget nyújtanak ezek a modern biztonsági és sza-
bályozórendszerek.

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen az izgalmas bemutatón!
Dr. Kántorné Kovács Csilla szaktanár

Diákszemmel:
Kaptunk egy ígéretes lehetőséget, így ellátogathattunk a Continental 

Automotive Hungary Kft. Stay On Track Day-nek elnevezett jármű-
ipari eseményére, ahol nem hétköznapi dolgokat próbálhattunk ki. 

Elsősorban beülhettünk tesztpilótákhoz, ami szerintem fantaszti-
kus élmény volt, még a félénkebbek számára is. Bemutattak különbö-
ző helyzeteket, közben magyarázatot is kaphattunk a dolgok miért-
jére. Ha szerencséd volt, kettő autóba is beülhettél a nyolc csodálatos 
kocsi közül.

Emellett szimulátorokkal is kipróbálhattuk autóversenyezői ké-
pességeinket. Amennyiben jól kitöltöttünk egy kvízt, akár egy Sziget 
Fesztivál napijeggyel is gazdagodhattunk.

A Continental különböző standjainál érdekességeket tudhattunk 
meg a cégről: pl. mit gyártanak az adott gyárban, milyen járművek-
hez stb., és még sok tudományos kérdésre megtudhattuk a választ.

Egy csodálatos napot hagyhattunk magunk mögött és szerintem 
mindenki visszavágyik még.

Lehotai Alexa 9knyA osztályos diák

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 6
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2017. július DLSB hírei
Balatonalmádi gimnazisták képviselhetik 
Magyarországot a FIRST GLOBAL CHALLENGE 
nemzetközi robotikai olimpián

Magyarországot képviselheti a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium 8 fős robotikacsapata az első FIRST 
GLOBAL CHALLENGE nemzetközi versenyen 2017 júliusában az 
Egyesült Államok fővárosában. A részvételi lehetőséget a veszprémi 
Amerikai Kuckó közvetítésével nyerte el a csapat egy olyan 
nemzetközi robotikai olimpiai játékokon, amelyen több mint 160 
ország 15-19 éves fiatal műszaki tehetségei részvételével 2017. július 
14-20 között rendeznek Washington D.C. szívében. A többnapos 
vetélkedőt, amelyet szövetségi szinten az USA-ban már 1989 óta 
évente szerveznek, nemzetközi szintűvé – hagyományteremtő 
céllal – ebben az évben teszik először. A verseny célja a műszaki 
tudományterületek integrálása olyan globális szintű problémák 
megoldásához, amelyek a bolygónkat érintő 14 legnagyobb mérnöki, 
technológiai kihívás közé tartoznak. Ebben az évben az ivóvíz, tiszta 
víz, vízellátás, vízgazdálkodás lesz a középpontban. A verseny nem 
titkolt célja továbbá a nemzetek közötti kooperáció és tolerancia, 
valamint a vezetői képességek fejlesztése és tehetséges fiatalok 
bevonása a műszaki tudományos élet nemzetközi vérkeringésébe. A 
rendezvény szakmai védnökei a kínai, a brit és az amerikai mérnöki 
és tudományos akadémiák. Az eseményt az interneten live stream 
közvetítés formájában, hazai és nemzetközi médiában, híradásokban, 
sajtóban bárki követheti majd. 

Iskolánk csapatának feladata egy a szervezők által küldött robot-kit 
alkatrészeiből egy olyan szerkezet felépítése, amelynek képesnek kell 
lennie egy tesztpályán az ivóvízbeli szennyeződést felismerni és eltá-
volítani több másik csapat robotjainak közreműködésével. A csapat 
január óta lelkesen készül a megmérettetésre, ami sok műszaki terület 
tananyagának integrálását is igényli. Szakmai együttműködésben ál-
lunk a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium tanulóival is, akik ugyanezen az eseményen Európa színeiben 
vesznek majd részt. A kiutazó csapat tagjai az iskola mindegyik év-
folyamát képviselik: Győri Csanád, Gyimesi Norbert, Hujber Ákos, 
Lami Szilvia, Ipkovich Ádám, Glósz Gergely, Bikki Gergely (csapat-
kapitány) és Bóka Ádám (szóvívő). Kísérőtanárok: Kanyó Péter és 
Simon Orsolya.

Az esemény követhető a FIRST GLOBAL honlapján és facebook 
oldalán: http://first.global, http://first.global/nations/team-hungary/, 
https://www.facebook.com/F1RSTglobal.

Az olimpián való részvétel a tudományos kihíváson és fejlődésen 
túl óriási motiváló és csapatépítő hatással jár. Diákjaink autentikus 
környezetben próbálhatják ki nyelvismeretüket, valamint Washington, 
az amerikai élet, mentalitás, értékek és látnivalók megismerésével 
közelebb hozza, élővé teszi nyelvtudásukat, a célnyelvi civilizáció 
érettségi tantárgyban jártasságot és magabiztosságot ad. És nem 
utolsó sorban egy nemzetközi megmérettetésen való sikeres részvétel 

Magyarország, Balatonalmádi város, iskolánk és támogatóink szakmai 
presztízsét is növelheti.

A csapat több millió forintnyi befektetést igénylő utazása teljes 
mértékben a tehetséggondozásra szánt adományokból valósul meg. 
Minden támogatónknak köszönettel tartozunk. Fő támogatónk: a 
pápai Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. 

Simon Orsolya ig.h.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek 2017. június 29. napján megtartott rendes ülésén napirend 
előtti képviselői felszólalás útján petíció benyújtására került sor a 
Budatava városrész területén egy magántulajdonban álló ingatlanon 
letelepedő cirkuszi menazsériával kapcsolatban.

A petíció aláírói állatvédelmi, városképi, zajvédelmi szempontok-
ra hivatkozással tiltakoztak a cirkusz letelepedése ellen. A tiltakozók 
szorgalmazták az önkormányzat intézkedését a cirkusz tevékeny-
ségének a jelenlegi helyen történő megszüntetésére, továbbá egy a 
cirkusz működésére alkalmasabb terület kijelölésére.

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésé-
nek, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007.
(VIII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alap-
ján - a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szolgáltatási te-
vékenység tekintetében kereskedelmi hatóságként, valamint a szol-
gáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állandó menazséria helye 
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatala (a továbbiakban járási hivatal) jár el.

A Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó kérésére az 
állandó menazsériából történő indulás előtt a járási hivatal adja ki 
az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet a hatósági állatorvosnak 
az induláskor érvényesítenie kell. A Korm. rendelet 4.§ (3) bekez-
dése szerint, az ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartónak az 
ideiglenes telephely szerint illetékes hatósági állatorvossal érvénye-
síttetnie kell.

A Korm. rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint, a járási hivatal, a 
megyei kormányhivatal és a területi természetvédelmi hatóság fel-
adatkörükben jogosultak ellenőrizni a Korm. rendeletben foglaltak 
érvényesülését, a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szol-
gáltatási tevékenységet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási fel-
adatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi ha-
tóságként megyei általános illetékességgel a megyei kormányhivatal 
megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. 

A petíció alapján megkerestem a cirkuszi menazséria ügyében 

úti naplót a fenntartónak az ideiglenes telephely szerint illetékes 
hatósági állatorvossal érvényesíttetnie kell.

2. A Korm. rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint, a járási hivatal, a 
megyei kormányhivatal és a területi természetvédelmi hatóság fel-
adatkörükben jogosultak ellenőrizni a Korm. rendeletben foglal-
tak érvényesülését, a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása 
szolgáltatási tevékenységet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási fel-
adatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi ha-
tóságként megyei általános illetékességgel a megyei kormányhivatal 
megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. 

A fentiekben részletezett jogszabályok alapján ideiglenes cirku-
szi telephely engedélyezése, fenntartása körében hatósági jogköre 
sem Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalának, sem Ba-
latonalmádi Város Jegyzőjének nincs.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot arról is, hogy a sokak 
által sérelmezett ideiglenes cirkuszi telephely nem a Balatonalmádi 
Város Önkormányzat tulajdonát képező területen létesül, hanem 
magánterületen.

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Igazgatási Osztályvezetője

hatáskörrel rendelkező Veszprémi Megyei Kormányhivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatalát, hogy az állategészségügyi, 
közegészségügyi és természetvédelmi hatóságok bevonásával tartson 
hatóság ellenőrzést a letelepedett cirkusz területén. A helyszíni 
szemlére 2017. július 4-én került sor. Információim alapján, 
azonnali intézkedésre okot adó körülményt a hatóságok a helyszíni 
szemle során nem tártak fel.

A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 14/2015. 
(V.4.) önkormányzati rendeletével már korábban szabályozta a cir-
kuszok letelepedését a város közterületein. A hivatkozott rendelet 
5.§ (2) bekezdés d) pontja alapján nem adható közterület-hasz-
nálati engedély a mutatványos berendezések használatára, cirkusz 
működtetésére lakótelkek tömbtelkén és belterjesen művelt zöld-
területeken történő elhelyezéshez. E rendelet rendelkezései csak az 
önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkoznak, magántulaj-
donú ingatlanok esetében nem alkalmazhatók.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi építési szabályzatról 27/2015.(IX.25.) önkormányzati rende-
lete, és a rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a város terü-
letén nem jelöl ki cirkusz működtetésére szolgáló területet, és nem 
is rendelkezik cirkusz letelepítésének tiltásáról. 

A petícióban felhozott érveket megfontolva szükségesnek és le-
hetségesnek látom helyi építési szabályzat felülvizsgálata útján cir-
kusz letelepítésének szabályozását, esetlegesen arra alkalmas terület 
kijelölését, egyes területeken annak tiltását. Erre a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let előírása szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelő 
eljárás alapján van lehetőség. Ez az eljárás még kedvező feltételek 
mellett is hónapokat vehet igénybe.

Megértésüket és további szíves türelmüket kérve, tisztelettel:   
Keszey János 
polgármester

Az ég katonái
Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület emlékhelyet avat Bala-

tonalmádiban, a Véghelyi Dezső utcában (a Verseny utcával szem-
ben) a Balaton feletti helikopterkatasztrófákban elhunyt tíz kato-
natársuk elmékére. Az emlékhely avatására 2017. augusztus 5-én, 
17 órakor kerül sor, katonai tiszteletadás mellett.  Közreműködik: 
Pápai Polli, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulója. Az avatásra 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.



Kéttannyelvűsök a „Stay on Track Day” 
rendezvényen
Tanárszemmel:

Az ország különböző pontjairól érkezett középiskolásokkal és egye-
temistákkal együtt 34 DLSB-s diák és 3 kísérő tanár vehetett részt 
2017. június 15.-én a Continental Automative Hungary Kft. által 
szervezett „Stay on Track Day” rendezvényen.

A Continental veszprémi járműteszt-pályáján a fiatalok a mérnöki 
pályával, a lehetőségekkel, kihívásokkal ismerkedhettek. A Fejlesztési 
Központ nagyon érdekes prezentációja után izgalmas bemutatót lát-
hattunk a gyár tesztautói részvételével, többek között az elektroniku-
san átalakított Trabant és a több mint 500 lóerős  Mercedes terepjáró 
közreműködésével. Látható volt a különféle menetstabilizáló rendsze-
rek (ABS, ESP…) működése, hatása illetve az éppen kikapcsolt rend-
szerek működésének hiánya különféle helyzetekben, melyeket azután 
saját magunk is megtapasztalhattunk egy-egy tesztpilóta mellé beülve. 
Találkoztunk gyors sávváltásokkal, hirtelen felbukkanó akadályokkal, 
tapadásmentes burkolaton való indulással vagy megállással. 

A veszélyes közlekedési helyzetek biztonságos megoldásában nél-
külözhetetlen segítséget nyújtanak ezek a modern biztonsági és sza-
bályozórendszerek.

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen az izgalmas bemutatón!
Dr. Kántorné Kovács Csilla szaktanár

Diákszemmel:
Kaptunk egy ígéretes lehetőséget, így ellátogathattunk a Continental 

Automotive Hungary Kft. Stay On Track Day-nek elnevezett jármű-
ipari eseményére, ahol nem hétköznapi dolgokat próbálhattunk ki. 

Elsősorban beülhettünk tesztpilótákhoz, ami szerintem fantaszti-
kus élmény volt, még a félénkebbek számára is. Bemutattak különbö-
ző helyzeteket, közben magyarázatot is kaphattunk a dolgok miért-
jére. Ha szerencséd volt, kettő autóba is beülhettél a nyolc csodálatos 
kocsi közül.

Emellett szimulátorokkal is kipróbálhattuk autóversenyezői ké-
pességeinket. Amennyiben jól kitöltöttünk egy kvízt, akár egy Sziget 
Fesztivál napijeggyel is gazdagodhattunk.

A Continental különböző standjainál érdekességeket tudhattunk 
meg a cégről: pl. mit gyártanak az adott gyárban, milyen járművek-
hez stb., és még sok tudományos kérdésre megtudhattuk a választ.

Egy csodálatos napot hagyhattunk magunk mögött és szerintem 
mindenki visszavágyik még.
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2017. július DLSB hírei
Balatonalmádi gimnazisták képviselhetik 
Magyarországot a FIRST GLOBAL CHALLENGE 
nemzetközi robotikai olimpián

Magyarországot képviselheti a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium 8 fős robotikacsapata az első FIRST 
GLOBAL CHALLENGE nemzetközi versenyen 2017 júliusában az 
Egyesült Államok fővárosában. A részvételi lehetőséget a veszprémi 
Amerikai Kuckó közvetítésével nyerte el a csapat egy olyan 
nemzetközi robotikai olimpiai játékokon, amelyen több mint 160 
ország 15-19 éves fiatal műszaki tehetségei részvételével 2017. július 
14-20 között rendeznek Washington D.C. szívében. A többnapos 
vetélkedőt, amelyet szövetségi szinten az USA-ban már 1989 óta 
évente szerveznek, nemzetközi szintűvé – hagyományteremtő 
céllal – ebben az évben teszik először. A verseny célja a műszaki 
tudományterületek integrálása olyan globális szintű problémák 
megoldásához, amelyek a bolygónkat érintő 14 legnagyobb mérnöki, 
technológiai kihívás közé tartoznak. Ebben az évben az ivóvíz, tiszta 
víz, vízellátás, vízgazdálkodás lesz a középpontban. A verseny nem 
titkolt célja továbbá a nemzetek közötti kooperáció és tolerancia, 
valamint a vezetői képességek fejlesztése és tehetséges fiatalok 
bevonása a műszaki tudományos élet nemzetközi vérkeringésébe. A 
rendezvény szakmai védnökei a kínai, a brit és az amerikai mérnöki 
és tudományos akadémiák. Az eseményt az interneten live stream 
közvetítés formájában, hazai és nemzetközi médiában, híradásokban, 
sajtóban bárki követheti majd. 

Iskolánk csapatának feladata egy a szervezők által küldött robot-kit 
alkatrészeiből egy olyan szerkezet felépítése, amelynek képesnek kell 
lennie egy tesztpályán az ivóvízbeli szennyeződést felismerni és eltá-
volítani több másik csapat robotjainak közreműködésével. A csapat 
január óta lelkesen készül a megmérettetésre, ami sok műszaki terület 
tananyagának integrálását is igényli. Szakmai együttműködésben ál-
lunk a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium tanulóival is, akik ugyanezen az eseményen Európa színeiben 
vesznek majd részt. A kiutazó csapat tagjai az iskola mindegyik év-
folyamát képviselik: Győri Csanád, Gyimesi Norbert, Hujber Ákos, 
Lami Szilvia, Ipkovich Ádám, Glósz Gergely, Bikki Gergely (csapat-
kapitány) és Bóka Ádám (szóvívő). Kísérőtanárok: Kanyó Péter és 
Simon Orsolya.

Az esemény követhető a FIRST GLOBAL honlapján és facebook 
oldalán: http://first.global, http://first.global/nations/team-hungary/, 
https://www.facebook.com/F1RSTglobal.

Az olimpián való részvétel a tudományos kihíváson és fejlődésen 
túl óriási motiváló és csapatépítő hatással jár. Diákjaink autentikus 
környezetben próbálhatják ki nyelvismeretüket, valamint Washington, 
az amerikai élet, mentalitás, értékek és látnivalók megismerésével 
közelebb hozza, élővé teszi nyelvtudásukat, a célnyelvi civilizáció 
érettségi tantárgyban jártasságot és magabiztosságot ad. És nem 
utolsó sorban egy nemzetközi megmérettetésen való sikeres részvétel 

Magyarország, Balatonalmádi város, iskolánk és támogatóink szakmai 
presztízsét is növelheti.

A csapat több millió forintnyi befektetést igénylő utazása teljes 
mértékben a tehetséggondozásra szánt adományokból valósul meg. 
Minden támogatónknak köszönettel tartozunk. Fő támogatónk: a 
pápai Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. 

Simon Orsolya ig.h.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek 2017. június 29. napján megtartott rendes ülésén napirend 
előtti képviselői felszólalás útján petíció benyújtására került sor a 
Budatava városrész területén egy magántulajdonban álló ingatlanon 
letelepedő cirkuszi menazsériával kapcsolatban.

A petíció aláírói állatvédelmi, városképi, zajvédelmi szempontok-
ra hivatkozással tiltakoztak a cirkusz letelepedése ellen. A tiltakozók 
szorgalmazták az önkormányzat intézkedését a cirkusz tevékeny-
ségének a jelenlegi helyen történő megszüntetésére, továbbá egy a 
cirkusz működésére alkalmasabb terület kijelölésére.

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésé-
nek, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007.
(VIII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alap-
ján - a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szolgáltatási te-
vékenység tekintetében kereskedelmi hatóságként, valamint a szol-
gáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állandó menazséria helye 
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatala (a továbbiakban járási hivatal) jár el.

A Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó kérésére az 
állandó menazsériából történő indulás előtt a járási hivatal adja ki 
az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet a hatósági állatorvosnak 
az induláskor érvényesítenie kell. A Korm. rendelet 4.§ (3) bekez-
dése szerint, az ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartónak az 
ideiglenes telephely szerint illetékes hatósági állatorvossal érvénye-
síttetnie kell.

A Korm. rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint, a járási hivatal, a 
megyei kormányhivatal és a területi természetvédelmi hatóság fel-
adatkörükben jogosultak ellenőrizni a Korm. rendeletben foglaltak 
érvényesülését, a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szol-
gáltatási tevékenységet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási fel-
adatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi ha-
tóságként megyei általános illetékességgel a megyei kormányhivatal 
megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. 

A petíció alapján megkerestem a cirkuszi menazséria ügyében 

úti naplót a fenntartónak az ideiglenes telephely szerint illetékes 
hatósági állatorvossal érvényesíttetnie kell.

2. A Korm. rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint, a járási hivatal, a 
megyei kormányhivatal és a területi természetvédelmi hatóság fel-
adatkörükben jogosultak ellenőrizni a Korm. rendeletben foglal-
tak érvényesülését, a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása 
szolgáltatási tevékenységet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási fel-
adatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi ha-
tóságként megyei általános illetékességgel a megyei kormányhivatal 
megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. 

A fentiekben részletezett jogszabályok alapján ideiglenes cirku-
szi telephely engedélyezése, fenntartása körében hatósági jogköre 
sem Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalának, sem Ba-
latonalmádi Város Jegyzőjének nincs.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot arról is, hogy a sokak 
által sérelmezett ideiglenes cirkuszi telephely nem a Balatonalmádi 
Város Önkormányzat tulajdonát képező területen létesül, hanem 
magánterületen.

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Igazgatási Osztályvezetője

hatáskörrel rendelkező Veszprémi Megyei Kormányhivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatalát, hogy az állategészségügyi, 
közegészségügyi és természetvédelmi hatóságok bevonásával tartson 
hatóság ellenőrzést a letelepedett cirkusz területén. A helyszíni 
szemlére 2017. július 4-én került sor. Információim alapján, 
azonnali intézkedésre okot adó körülményt a hatóságok a helyszíni 
szemle során nem tártak fel.

A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 14/2015. 
(V.4.) önkormányzati rendeletével már korábban szabályozta a cir-
kuszok letelepedését a város közterületein. A hivatkozott rendelet 
5.§ (2) bekezdés d) pontja alapján nem adható közterület-hasz-
nálati engedély a mutatványos berendezések használatára, cirkusz 
működtetésére lakótelkek tömbtelkén és belterjesen művelt zöld-
területeken történő elhelyezéshez. E rendelet rendelkezései csak az 
önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkoznak, magántulaj-
donú ingatlanok esetében nem alkalmazhatók.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi építési szabályzatról 27/2015.(IX.25.) önkormányzati rende-
lete, és a rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a város terü-
letén nem jelöl ki cirkusz működtetésére szolgáló területet, és nem 
is rendelkezik cirkusz letelepítésének tiltásáról. 

A petícióban felhozott érveket megfontolva szükségesnek és le-
hetségesnek látom helyi építési szabályzat felülvizsgálata útján cir-
kusz letelepítésének szabályozását, esetlegesen arra alkalmas terület 
kijelölését, egyes területeken annak tiltását. Erre a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let előírása szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelő 
eljárás alapján van lehetőség. Ez az eljárás még kedvező feltételek 
mellett is hónapokat vehet igénybe.

Megértésüket és további szíves türelmüket kérve, tisztelettel:   
Keszey János 
polgármester

Az ég katonái
Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület emlékhelyet avat Bala-

tonalmádiban, a Véghelyi Dezső utcában (a Verseny utcával szem-
ben) a Balaton feletti helikopterkatasztrófákban elhunyt tíz kato-
natársuk elmékére. Az emlékhely avatására 2017. augusztus 5-én, 
17 órakor kerül sor, katonai tiszteletadás mellett.  Közreműködik: 
Pápai Polli, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulója. Az avatásra 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.



Egy pedagógus életút margójára…
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyere-
keinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az isko-
lában tanultunk, annak legnagyobb részét elfe-
lejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 
szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”   
Eötvös József

Nándoriné Palásti Judit diplomáját a szom-
bathelyi Tanárképző Főiskolán, matematika és 
ének-zene szakon szerezte 1977-ben. A főisko-

la elvégzése után a zalaegerszegi Pais Dezső Általános Iskolában kez-
dett el tanítani, majd innen a tapolcai IV-es Számú Általános Isko-
lában folytatta munkáját. A balatonalmádi Györgyi Dénes Általános 
Iskolában 1986-ban kezdett el dolgozik. 

Magas szintű szakmai felkészültségére, és áldozatos pedagógusi 
munkájára mindegyik intézményben gyorsan fényt derült, amelynek 
következtében alapmunkaköri tevékenységén felül többféle szakmai 
feladattal is megbízták. 

Az iskolák énekkarának vezetését hosszú éveken át nagy hivatás-
tudattal, gyermek és szakmaszeretettel, igényességgel látta el. A kö-
zösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal való foglalkozása 
minden pedagógusi munkáját áthatotta. Tanulói évről évre kimagas-
ló eredményekkel szerepeltek tanulmányi versenyeken, amelyek isko-
lánk jó hírnevét és elismertségét öregbítették. 

Munka mellett, délutánonként elvállalta a balatonalmádi Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában a szolfézs tanítását. Ke-
zei közül számos tehetséges gyermeket indított útnak a zenei pályán. 
Tanítványai közül híres karmester, zeneszerző, hegedűművész is ki-
került.

Magas szintű szakmai munkája, precizitása, pontossága, és jó kol-
legialitása eredményeképp az iskola matematika munkaközösségének 
vezetését is kiválóan ellátta. 

Az alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudásá-
nak állandó megújításához, és az új tanítási módszerek elsajátítása ér-
dekében szívesen vett részt továbbképzéseken, tudását folyamatosan 
önképzéssel is gyarapította. 
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemezte és fejlesztette.

Nándoriné Palásti Judit a pedagógus pályáján eltöltött 40 éves ki-
magasló szakmai munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékéremben 
részesül.
Kollégaként sokoldalú személyiségével vívta ki a tantestület tiszteletét és 
rokonszenvét. Aki kíváncsi volt Judit valódi énjére, a fegyelmezett kül-
ső mögött egy kiegyensúlyozott, művelt, a világ dolgaira rácsodálkozó 
embert ismerhetett meg. Elég volt egy apró utalás bármilyen pedagógiai 
helyzetre, máris izgalmas, elgondolkodtató és szórakoztató szakirodalom-
mal látott el bennünket a témával kapcsolatban. A felszínes megoldások 
helyett mindig a mély, tartalmas megoldásokat képviselte tanácsaiban, 
ötleteiben.  Finom humora, embersége hiányozni fog nekünk.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 8
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Gyermeknap a Györgyi iskolában

Gyermeknap alkalmából május 26-án, pénteken a Györgyi Dénes 
Általános Iskola udvarán versenyautó bemutatót tartottunk. A gye-
rekek bepillantást nyerhettek a rallysport rejtelmeibe, sok érdekes-
séget tudhattak meg az autóversenyzésről. Természetesen aki akart, 
be is ülhetett a versenyautókba. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Kishalmi Tamás szülőnek felajánlását. Május 29-én, hétfőn pedig 
az alsó tagozatosok részére– szintén a gyermeknapra való tekintet-
tel- egy igazán ötletes, emlékezetes napot varázsoltunk alsó tagozatos 
tanulóinknak. Felvettük a kapcsolatot a helyi Rendőrkapitányság 
vezetőjével, a balatonfűzfői Tűzoltóság és a Magyar Honvédség 54. 
Veszprém Radarezred parancsnokával. Szerencsénkre az egyenruhá-
sok elöljárói partnereink voltak, így egy-egy járművel kivonultak a 
Rendőrkapitányság parkolójába. A gyermekek évfolyamonkénti vál-
tásban ismerkedhettek meg a különböző hivatások eszközeivel. Rö-
vid bemutatók és ismertetők után a tanulók kipróbálhatták azokat és 
beülhettek az egyes járművekbe. Legnagyobb sikere a hatástalanított 
fegyvereknek volt, hiszen ilyennel nem találkoznak nap, mint nap a 
gyerekek. Valamennyi szolgálatot teljesítő készséggel állt a kíváncsis-
kodók rendelkezésére, szívesen magyaráztak, válaszoltak a kérdések 
sokaságára. Ezúton is köszönjük segítségüket, kitartásukat. Bízunk 
benne, hogy gyermekeink egy kicsi bepillantást nyerhettek az egyen-
ruhások életébe, hivatásába. 

Tanulóink idegen nyelvi mérésének 
eredményei

Iskolánk tanulói 2017. május 17-én írták angol és német nyelv-
ből az országos kompetenciamérést, mely idegen nyelvű szövegér-
tést és hallás utáni értést mért. Angol nyelvből 34, német nyelvből 
18 tanuló írta meg a felmérést, melyet iskolánk idegen nyelvi taná-
rai javítottak.

A tanulók megírt dolgozatainak százalékos kiértékelését az alábbi 
diagramok mutatják.

Kompetenciamérés eredmények
A Györgyi Dénes Általános Iskola 6. és 8. évfolyamos diákjai az 

előző évekhez hasonlóan magas szinten teljesítettek az Országos 
Kompetenciamérésen. 

Örvendetes számunkra, hogy iskolánk eredménye a kompeten-
ciamérések kezdetétől matematikából és szövegértésből is kiegyenlí-
tett teljesítményt mutat. Az országos sorrendben elfoglalt kimagasló 
helyünk az előző évekhez képest lényegesen nem változott.

Országos kompetenciamérés eredmények 6. évfolyamon

átlageredmények

mérési terület iskolánk 
eredménye országosan kisvárosi álta-

lános iskolák
matematika 1558 1486 1442
szövegértés 1571 1494 1442

Matematikából szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

Szövegértésből szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

Országos kompetenciamérés eredmények 8. évfolyamon

átlageredmények

mérési terület iskolánk 
eredménye országosan kisvárosi álta-

lános iskolák
matematika 1670 1597 1542
szövegértés 1711 1568 1503

Matematikából szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

Szövegértésből szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

E fenti eredmények tekintetében szívből gratulálunk minden 
tanulónknak, pedagógusaink áldozatos munkájának, valamint a 
szülői háttérnek, akik fontosnak tartják gyermekük iskolai előme-
netelét, és háttérben nagy segítséget nyújtanak a tanulási motiváció 
kialakításában. 

Kodály-emlékév a Györgyi iskolában
Iskolánk június 7-én megemlékezett Kodály Zoltán halálának 

50. és születésének 135. évfordulójáról. A hetedik osztályos tanu-
lók tolmácsolásában felidéztük az életét és munkásságát, és híven 
a mesterhez, dalra is fakadtunk. Minden osztály felidézett egy-egy 
népdalt az általa gyűjtöttekből, és népdal-feldolgozásaiból. Énekel-
tünk egymás és a magunk örömére.

Tanulóink továbbtanulási eredményei
Iskolánk nyolcadikos évfolyamának diákjai ebben a tanévben is 

sikeresen szerepeltek a felvételi vizsgákon. 
Összesen 33 diák végzett intézményünkben, akik közül 18 tanu-

ló gimnáziumba, amelyből 6 tanulónk a balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumba, 4 fő a veszprémi 
Lovassy László gimnáziumba, 2 fő a Vetési Albert Gimnáziumba, 
9 tanuló pedig a megye más gimnáziumaiba nyert felvételt. Szak-
gimnáziumba 13 tanuló, szakközépiskolába 2 diák indul tovább a 
pályaválasztás útján.



Egy pedagógus életút margójára…
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyere-
keinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az isko-
lában tanultunk, annak legnagyobb részét elfe-
lejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 
szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”   
Eötvös József

Nándoriné Palásti Judit diplomáját a szom-
bathelyi Tanárképző Főiskolán, matematika és 
ének-zene szakon szerezte 1977-ben. A főisko-

la elvégzése után a zalaegerszegi Pais Dezső Általános Iskolában kez-
dett el tanítani, majd innen a tapolcai IV-es Számú Általános Isko-
lában folytatta munkáját. A balatonalmádi Györgyi Dénes Általános 
Iskolában 1986-ban kezdett el dolgozik. 

Magas szintű szakmai felkészültségére, és áldozatos pedagógusi 
munkájára mindegyik intézményben gyorsan fényt derült, amelynek 
következtében alapmunkaköri tevékenységén felül többféle szakmai 
feladattal is megbízták. 

Az iskolák énekkarának vezetését hosszú éveken át nagy hivatás-
tudattal, gyermek és szakmaszeretettel, igényességgel látta el. A kö-
zösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal való foglalkozása 
minden pedagógusi munkáját áthatotta. Tanulói évről évre kimagas-
ló eredményekkel szerepeltek tanulmányi versenyeken, amelyek isko-
lánk jó hírnevét és elismertségét öregbítették. 

Munka mellett, délutánonként elvállalta a balatonalmádi Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában a szolfézs tanítását. Ke-
zei közül számos tehetséges gyermeket indított útnak a zenei pályán. 
Tanítványai közül híres karmester, zeneszerző, hegedűművész is ki-
került.

Magas szintű szakmai munkája, precizitása, pontossága, és jó kol-
legialitása eredményeképp az iskola matematika munkaközösségének 
vezetését is kiválóan ellátta. 

Az alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudásá-
nak állandó megújításához, és az új tanítási módszerek elsajátítása ér-
dekében szívesen vett részt továbbképzéseken, tudását folyamatosan 
önképzéssel is gyarapította. 
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemezte és fejlesztette.

Nándoriné Palásti Judit a pedagógus pályáján eltöltött 40 éves ki-
magasló szakmai munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékéremben 
részesül.
Kollégaként sokoldalú személyiségével vívta ki a tantestület tiszteletét és 
rokonszenvét. Aki kíváncsi volt Judit valódi énjére, a fegyelmezett kül-
ső mögött egy kiegyensúlyozott, művelt, a világ dolgaira rácsodálkozó 
embert ismerhetett meg. Elég volt egy apró utalás bármilyen pedagógiai 
helyzetre, máris izgalmas, elgondolkodtató és szórakoztató szakirodalom-
mal látott el bennünket a témával kapcsolatban. A felszínes megoldások 
helyett mindig a mély, tartalmas megoldásokat képviselte tanácsaiban, 
ötleteiben.  Finom humora, embersége hiányozni fog nekünk.
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Gyermeknap a Györgyi iskolában

Gyermeknap alkalmából május 26-án, pénteken a Györgyi Dénes 
Általános Iskola udvarán versenyautó bemutatót tartottunk. A gye-
rekek bepillantást nyerhettek a rallysport rejtelmeibe, sok érdekes-
séget tudhattak meg az autóversenyzésről. Természetesen aki akart, 
be is ülhetett a versenyautókba. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Kishalmi Tamás szülőnek felajánlását. Május 29-én, hétfőn pedig 
az alsó tagozatosok részére– szintén a gyermeknapra való tekintet-
tel- egy igazán ötletes, emlékezetes napot varázsoltunk alsó tagozatos 
tanulóinknak. Felvettük a kapcsolatot a helyi Rendőrkapitányság 
vezetőjével, a balatonfűzfői Tűzoltóság és a Magyar Honvédség 54. 
Veszprém Radarezred parancsnokával. Szerencsénkre az egyenruhá-
sok elöljárói partnereink voltak, így egy-egy járművel kivonultak a 
Rendőrkapitányság parkolójába. A gyermekek évfolyamonkénti vál-
tásban ismerkedhettek meg a különböző hivatások eszközeivel. Rö-
vid bemutatók és ismertetők után a tanulók kipróbálhatták azokat és 
beülhettek az egyes járművekbe. Legnagyobb sikere a hatástalanított 
fegyvereknek volt, hiszen ilyennel nem találkoznak nap, mint nap a 
gyerekek. Valamennyi szolgálatot teljesítő készséggel állt a kíváncsis-
kodók rendelkezésére, szívesen magyaráztak, válaszoltak a kérdések 
sokaságára. Ezúton is köszönjük segítségüket, kitartásukat. Bízunk 
benne, hogy gyermekeink egy kicsi bepillantást nyerhettek az egyen-
ruhások életébe, hivatásába. 

Tanulóink idegen nyelvi mérésének 
eredményei

Iskolánk tanulói 2017. május 17-én írták angol és német nyelv-
ből az országos kompetenciamérést, mely idegen nyelvű szövegér-
tést és hallás utáni értést mért. Angol nyelvből 34, német nyelvből 
18 tanuló írta meg a felmérést, melyet iskolánk idegen nyelvi taná-
rai javítottak.

A tanulók megírt dolgozatainak százalékos kiértékelését az alábbi 
diagramok mutatják.

Kompetenciamérés eredmények
A Györgyi Dénes Általános Iskola 6. és 8. évfolyamos diákjai az 

előző évekhez hasonlóan magas szinten teljesítettek az Országos 
Kompetenciamérésen. 

Örvendetes számunkra, hogy iskolánk eredménye a kompeten-
ciamérések kezdetétől matematikából és szövegértésből is kiegyenlí-
tett teljesítményt mutat. Az országos sorrendben elfoglalt kimagasló 
helyünk az előző évekhez képest lényegesen nem változott.

Országos kompetenciamérés eredmények 6. évfolyamon

átlageredmények

mérési terület iskolánk 
eredménye országosan kisvárosi álta-

lános iskolák
matematika 1558 1486 1442
szövegértés 1571 1494 1442

Matematikából szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

Szövegértésből szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

Országos kompetenciamérés eredmények 8. évfolyamon

átlageredmények

mérési terület iskolánk 
eredménye országosan kisvárosi álta-

lános iskolák
matematika 1670 1597 1542
szövegértés 1711 1568 1503

Matematikából szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

Szövegértésből szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyen-
gébben teljesítő telephelyek száma és aránya(%)

E fenti eredmények tekintetében szívből gratulálunk minden 
tanulónknak, pedagógusaink áldozatos munkájának, valamint a 
szülői háttérnek, akik fontosnak tartják gyermekük iskolai előme-
netelét, és háttérben nagy segítséget nyújtanak a tanulási motiváció 
kialakításában. 

Kodály-emlékév a Györgyi iskolában
Iskolánk június 7-én megemlékezett Kodály Zoltán halálának 

50. és születésének 135. évfordulójáról. A hetedik osztályos tanu-
lók tolmácsolásában felidéztük az életét és munkásságát, és híven 
a mesterhez, dalra is fakadtunk. Minden osztály felidézett egy-egy 
népdalt az általa gyűjtöttekből, és népdal-feldolgozásaiból. Énekel-
tünk egymás és a magunk örömére.

Tanulóink továbbtanulási eredményei
Iskolánk nyolcadikos évfolyamának diákjai ebben a tanévben is 

sikeresen szerepeltek a felvételi vizsgákon. 
Összesen 33 diák végzett intézményünkben, akik közül 18 tanu-

ló gimnáziumba, amelyből 6 tanulónk a balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumba, 4 fő a veszprémi 
Lovassy László gimnáziumba, 2 fő a Vetési Albert Gimnáziumba, 
9 tanuló pedig a megye más gimnáziumaiba nyert felvételt. Szak-
gimnáziumba 13 tanuló, szakközépiskolába 2 diák indul tovább a 
pályaválasztás útján.
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Megyei vonós találkozó
Egy szép pénteki napon – március 24-én - beautóztunk Veszprém-
be a vonós találkozóra.  A veszprémi zeneiskolában találkoztunk a 
hegedűtanárnőnkkel, Timi nénivel. A balatonalmádi zeneiskolából 
Blazsúr Hanna, Igaz Dani és én vettem részt a találkozón. Délelőtt 
meghallgattunk egy előadást 
Kokas Klára világhírű zenepeda-
gógus módszeréről. Utána részt 
vettünk a főpróbán, amelyen a 
közös műsorszámot próbáltuk 
el, s amelyen nem csak mi, he-
gedűsök, hanem a csellisták is 
részt vettek. Ezután jött a finom 
ebéd, ami után elkezdődött a 
koncert. A hangverseny első 
felét végighallgattuk, majd a szünetben levittük a nagyterembe a 
hegedűinket, és nyomban mi voltunk az első műsorszám. Én sajnos 
nagyon izgultam, pedig ez nem is volt verseny. De ennek ellenére 
szépen el tudtam hegedülni Járdányi Pál: Magyar tánc című művét. 
Hanna és Dani muzsikálása is jól sikerült.  A műsor végén volt a 
közös szereplés, ami annyira tetszett a közönségnek, hogy még egy-
szer el kellett játszanunk. 

Nekem nagyon jó élmény volt ez a vonós találkozó. Főként a 
közös produkció tetszett. Köszönjük a felkészítést Horváthné Do-
monkos Tímea tanárunknak és a zongorakíséretet Fűkéné Sebes-
tyén Mónika néninek.

Bagoly Anna - 6. osztályos hegedűs

„Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!”
Az iskola 3. osztályos tanulói Trázsi Erika tanítónő vezetésével a 

Fenntarthatósági Hét keretén belül részt vettek az országosan meg-
hirdetett „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!” című pályázatban. A kis-
diákok három keresztül végeztek megfigyeléseket, méréseket, vizsgá-
latokat az iskola mellett folyó Séd patakban és partján. Megismerték 
az élőhely növény- és állatvilágát, hétről hétre követték nyomon az 
időjárás és a természet változásait. Megfigyeléseiket jegyzőkönyvek-
ben rögzítették, fotóztak, rajzokat készítettek a patak vizében talált 
élőlényekről, majd ötleteket adtak ahhoz, hogyan lehetne szebbé, 
élhetőbbé tenni a patakot és környezetét. A természet közeli, tapasz-
talati alapú feladatok adta élményen túl igazi elismerést is kapott a 
lelkes kis társaság. A versenybe országosan 116 benevezett csapat 
közül a 3. helyezést kapták meg, melynek jutalma 150.000 Ft. Az 
összeget az osztály természetvédelmi-szabadidős programra költheti 
el. Gratulálunk!

Vörösberényi iskolások a szezonzáró 
kosaras jamboree-n

Az idei kosárlabdás idény utolsó rendezvényeire került sor május-
ban.

A „Dobd a kosárba!” program 1-2. osztályos  kosarasai részére a 
megyei Kosárlabdázók Napján Pápán rendezték meg a szezonzáró 
jamboree-t, ahol Veszprém megye nyolc korosztályos csapata mérte 
össze tudását játékos labdás váltóversenyekben és kosárra dobásban. A 
vörösberényi sportolók kiváló teljesítménnyel holtversenyben a má-
sodik helyen végeztek.

Harmadik osztályos Kosárpalántáink a székesfehérvári találkozón 
mutathatták meg tudásukat, ahol a labdás ügyességi feladatok mellett 
pontszerző és igazi kosárlabda játékot is játszottak. A vidám hangu-
latú és izgalmas versenyről mindannyian aranyéremmel tértek haza.

Gratulálunk mindkét csapatunknak és további eredményes mun-
kát kívánunk!

A csapatok tagjai:
1-2. osztályosok:  Bárnai Diána, Bodó Dominik, Bogdán Máté, Mol-
nár Míra, Nagy Emma, Polniczky Boglárka, Tira Simon, Lázár Abi-
gél, Dupré Boján, Böröcz Tamara, Sikes Vivien
3. osztályosok: Polniczky Hanna, Szecsődi Botond, Szőlősi Blanka, 
Klebow Adrián, Ujvári Gréta, Szántó Dániel, Biró Hanna, György 
Kíra, Kovács Levente, Kovács Luca, Móri Alexandra, Sebestyén 

Mónika, Szabó Zénó.  
A Vörösberényi Diáknapon „szülők-gyerekek” kosaras gálát ren-

deztünk, mely idén is nagy sikert aratott.
Július első és második hetében kosaras tábort szervezünk, melyre 

kosarasokat és nem kosarasokat egyaránt szeretettel várunk.
Purgel Henriett

Diáknapi forgatag Berényben

A Vörösberényi Általános Iskola 2017. június 13-án tartotta meg 
a Diáknapot. A tanárok, a szülők és a Diáktanács tagjai együttes 
szervezéssel  többféle programot kínáltak. 

Az alsó és felső tagozat közös játéka után a kicsik zenei koncerten 
mulattak, a felsősök pedig sokállomásos akadályversenyen ügyes-
kedtek. A jóízű ebédet a Szülői Munkaközösség készítette el. Min-
den osztály a szülők által készített bográcsgulyást fogyaszthatta. A 
legfinomabbakat a vándorkupa elnyerésével díjazták. Köszönjük 
minden szülő kedves felajánlását, mellyel jelentősen segítették a Di-
áknap megvalósulását.  A tanulók nagy örömére nem maradhatott 
el a tanár-diák kosárlabda rangadó és a fiúk labdarúgó mérkőzése.

Bízunk abban, hogy kicsi és nagy egyaránt szép emlékekkel gon-
dol vissza erre a napra.

A Vörösberényi Általános Iskola Diákönkormányzata

Újabb kiemelkedő angol versenyeredmény 
a Vörösberényi Általános Iskolában

Az országos Play and Win ötfordulós angol csapatversenyen több 
mint száz induló közül 5. helyezést ért el a Vörösberényi Általános 
Iskola csapata kids korcsoportban. A csapat tagjai: Gyarmati Dóra 
6.b, Hoffmann Bálint 6.b. és Török Dorka 6.a. osztályos tanulók. 

Debreceni szolfézsverseny
Ebben az évben május 12-14-ig került megrendezésre a XII. Or-

szágos Kodály Zoltán Szolfézsverseny döntője Debrecenben. A tá-
volság miatt a hat fős csapatunknak reggel 7-kor kellett indulnia. 
A versenyzők 5 korcsoportban indulhattak, ebből Balatonalmádit 
Rézmüves Ádám 1. korcsoportos, Rézmüves Miklós és Kedves Lő-
rinc 4. korcsoportos, valamint Hódossy Réka 5. korcsoportos nö-
vendék képviselte. A szállásunk egy kollégiumban volt, az étkezést a 
Rézmüves család változó helyszínen, a csapat másik fele a zeneisko-
lához közeli étteremben intézte el. 

Az első napon a megnyitó után az 1. korcsoport írásbeli, a 4. 
korcsoport szóbeli és az 5. korcsoport írás- és szóbeli versenyrészén 
vettünk részt. A szóbeli érdekessége az volt, hogy ellentétben az elő-
ző versenyekkel, a helyszín nem a koncertterem volt, ahol az összes 
érdeklődő tanár, gyerek ott lehetett, hanem egy külön teremben ol-
dotta meg a feladatokat a versenyző a zsűritagok előtt. A felkészítők, 
családtagok és drukkolók a szomszéd teremben nézhették - hallhat-
ták egy interaktív táblán a produkciókat. Nekem személy szerint 
jobban tetszett ez a megoldás, mert jobban el tudtam lazulni. 

A második nap az 1. korcsoport szóbelije és a 4. korcsoport 
írásbelije volt számunkra fontos. A versenynek ez a része alapvetően 
nehéz volt, de úgy érzem, mindannyian tisztességesen helytálltunk. 
A harmadik napon volt a verseny műdaléneklési része (ezen nem 
volt kötelező részt venni). Rézmüves Miklós Kodály: El kéne 
indulni és Schumann: A két gránátos c. dalokat adta elő, jómagam 
pedig Arne: Ha százszorszép és szarkaláb, Kodály: Törik már a 
réteket és Kósa: A török és a tehenek c. alkotásokat énekeltem. 
Zongorán Nagy Máté debreceni zongoratanár kísért bennünket - 
remekül. Ezután már csak a díjátadó volt hátra. Bár nem voltunk az 
első öt helyezett között, én a versenyt nagyon sikeresnek éreztem, 
mivel jól éreztük magunkat, és magunkhoz képest jól teljesítettünk. 
Annak is örülök, hogy már második alkalommal jutottam be ennek 

a versenynek a döntőjébe.
Hódossy Réka 6. helyen, Rézmüves Ádám és Rézmüves Miklós 

18. helyen, jómagam 13. helyen végeztünk. Köszönjük tanáraink-
nak, Huiber Gabi néninek és Nádasné Varga Kati néninek a felké-
szítést!

Kedves Lőrinc

Beszámoló - zongora tanszaki kirándulás
2017. május 19-én valósulhatott meg a Kósa György Zenei AMI 

zongoristái számára szervezett jutalomkirándulásunk, melyet a „Ki 
mit tud a zongorán?” című rendezvényünk résztvevői számára hir-
dettünk meg. Az esemény a plébánia nyertes pályázatának anyagi 
támogatásával jöhetett létre, melyet valamennyiőnk nevében hálá-
san köszönünk. 

Utazásunk célpontja Martonvásár volt, ahol a Brunszvik-kastélyt, 
annak parkját és a Beethoven Múzeumot látogattuk meg. 36 lelkes 
kisdiákkal 5 kísérőtanár indult útnak a balatonalmádi vasútállomás-
ról. Az indulás kora reggeli időpontja ellenére a csapat izgatottan 
várta a nap elkövetkező eseményeit. A zökkenőmentes vonatozás 
után Martonvásárra érve rövid sétát tettünk meg a kastély bejára-
táig, majd belépve rögtön birtokba vettük a gyönyörű, rendezett 
parkot. Az időjárás kegyes volt hozzánk, jól esett a különleges fák 
árnyas lombjai alatt bejárni a hatalmas területet. A parkban lévő tó 
közepén található sziget volt következő úticélunk, ahol a szabad-
téri színpadnál hatalmas Beethoven szoborra bukkantunk. Itt kö-
zös éneklés, Beethoven életművének vázlatos áttekintése és néhány 
szórakoztató anekdota meghallgatása után megkoszorúztuk a zene-
szerző-óriás szobrát, majd a múzeum felé vettük az irányt. Itt ko-
rabeli hangszereket, kottákat, a zeneszerző életével kapcsolatos do-
kumentumokat, iratokat tekinthettünk meg, valamint a Brunszvik 
család nőtagjainak Beethovennel folytatott levelezését. Láthattuk a 
Brunszvik család zongoráját, melyet minden diákunk nagy érdek-
lődéssel, hosszasan vizsgálgatott, de a legérdekesebbnek a Mester 
medalionba foglalt hajtincse bizonyult.

A múzeumlátogatás után jégkrémezéssel egybekötött rövid pihe-
nő következett a frissen nyírt pázsiton, a fáradhatatlanok csapata 
tett még egy tóparti sétát, mások csapatos labdajátékkal, cigányke-
rekezéssel, csevegéssel töltötték el a hátralévő perceket.

A hazafelé út – talán a sok élménynek köszönhetően – meglehe-
tősen nyüzsgő hangulatban telt, ám Almádi felé közeledve a csapa-
ton - érthető módon – a fáradtság egyértelmű jelei mutatkoztak.

Az állomáson a gyerekekre várakozó szülők örömteli, megköny-
nyebbült mosollyal vártak bennünket, köszönve az élménydús 
kirándulást. Nevükben is szeretném köszönetünket tolmácsolni 
Szabó János plébános úr és Tóth Annamária, valamint az egész pá-
lyázatkezelő iroda kollektívája felé, akik támogatásukkal segítettek, 
hogy Ludwig van Beethoven halálának 190. évfordulóján méltó-
képpen emlékezhettünk meg a nagy zeneszerzőről. 

Fűkéné Sebestyén Mónika 

BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG közleménye
Tájékoztatjuk a Pinkóczi köztemetőben érintett 
hozzátartozókat, hogy a Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának 25/2005. (XII.1) rendelete értelmében „a 
sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól 
számítva 25 évre szól”  … melyek  „további használati joga az 
eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható” (17.§ 4-6. 
bekezdés).
Fenti rendelkezés az Ó- és Újtemetőre egyaránt vonatkozik.
További információ  Géczy Krisztina  temetőgondnoktól 
kérhető: 20/805-6816.
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2017. július Zeneiskola hírei

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

Megyei vonós találkozó
Egy szép pénteki napon – március 24-én - beautóztunk Veszprém-
be a vonós találkozóra.  A veszprémi zeneiskolában találkoztunk a 
hegedűtanárnőnkkel, Timi nénivel. A balatonalmádi zeneiskolából 
Blazsúr Hanna, Igaz Dani és én vettem részt a találkozón. Délelőtt 
meghallgattunk egy előadást 
Kokas Klára világhírű zenepeda-
gógus módszeréről. Utána részt 
vettünk a főpróbán, amelyen a 
közös műsorszámot próbáltuk 
el, s amelyen nem csak mi, he-
gedűsök, hanem a csellisták is 
részt vettek. Ezután jött a finom 
ebéd, ami után elkezdődött a 
koncert. A hangverseny első 
felét végighallgattuk, majd a szünetben levittük a nagyterembe a 
hegedűinket, és nyomban mi voltunk az első műsorszám. Én sajnos 
nagyon izgultam, pedig ez nem is volt verseny. De ennek ellenére 
szépen el tudtam hegedülni Járdányi Pál: Magyar tánc című művét. 
Hanna és Dani muzsikálása is jól sikerült.  A műsor végén volt a 
közös szereplés, ami annyira tetszett a közönségnek, hogy még egy-
szer el kellett játszanunk. 

Nekem nagyon jó élmény volt ez a vonós találkozó. Főként a 
közös produkció tetszett. Köszönjük a felkészítést Horváthné Do-
monkos Tímea tanárunknak és a zongorakíséretet Fűkéné Sebes-
tyén Mónika néninek.

Bagoly Anna - 6. osztályos hegedűs

„Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!”
Az iskola 3. osztályos tanulói Trázsi Erika tanítónő vezetésével a 

Fenntarthatósági Hét keretén belül részt vettek az országosan meg-
hirdetett „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!” című pályázatban. A kis-
diákok három keresztül végeztek megfigyeléseket, méréseket, vizsgá-
latokat az iskola mellett folyó Séd patakban és partján. Megismerték 
az élőhely növény- és állatvilágát, hétről hétre követték nyomon az 
időjárás és a természet változásait. Megfigyeléseiket jegyzőkönyvek-
ben rögzítették, fotóztak, rajzokat készítettek a patak vizében talált 
élőlényekről, majd ötleteket adtak ahhoz, hogyan lehetne szebbé, 
élhetőbbé tenni a patakot és környezetét. A természet közeli, tapasz-
talati alapú feladatok adta élményen túl igazi elismerést is kapott a 
lelkes kis társaság. A versenybe országosan 116 benevezett csapat 
közül a 3. helyezést kapták meg, melynek jutalma 150.000 Ft. Az 
összeget az osztály természetvédelmi-szabadidős programra költheti 
el. Gratulálunk!

Vörösberényi iskolások a szezonzáró 
kosaras jamboree-n

Az idei kosárlabdás idény utolsó rendezvényeire került sor május-
ban.

A „Dobd a kosárba!” program 1-2. osztályos  kosarasai részére a 
megyei Kosárlabdázók Napján Pápán rendezték meg a szezonzáró 
jamboree-t, ahol Veszprém megye nyolc korosztályos csapata mérte 
össze tudását játékos labdás váltóversenyekben és kosárra dobásban. A 
vörösberényi sportolók kiváló teljesítménnyel holtversenyben a má-
sodik helyen végeztek.

Harmadik osztályos Kosárpalántáink a székesfehérvári találkozón 
mutathatták meg tudásukat, ahol a labdás ügyességi feladatok mellett 
pontszerző és igazi kosárlabda játékot is játszottak. A vidám hangu-
latú és izgalmas versenyről mindannyian aranyéremmel tértek haza.

Gratulálunk mindkét csapatunknak és további eredményes mun-
kát kívánunk!

A csapatok tagjai:
1-2. osztályosok:  Bárnai Diána, Bodó Dominik, Bogdán Máté, Mol-
nár Míra, Nagy Emma, Polniczky Boglárka, Tira Simon, Lázár Abi-
gél, Dupré Boján, Böröcz Tamara, Sikes Vivien
3. osztályosok: Polniczky Hanna, Szecsődi Botond, Szőlősi Blanka, 
Klebow Adrián, Ujvári Gréta, Szántó Dániel, Biró Hanna, György 
Kíra, Kovács Levente, Kovács Luca, Móri Alexandra, Sebestyén 

Mónika, Szabó Zénó.  
A Vörösberényi Diáknapon „szülők-gyerekek” kosaras gálát ren-

deztünk, mely idén is nagy sikert aratott.
Július első és második hetében kosaras tábort szervezünk, melyre 

kosarasokat és nem kosarasokat egyaránt szeretettel várunk.
Purgel Henriett

Diáknapi forgatag Berényben

A Vörösberényi Általános Iskola 2017. június 13-án tartotta meg 
a Diáknapot. A tanárok, a szülők és a Diáktanács tagjai együttes 
szervezéssel  többféle programot kínáltak. 

Az alsó és felső tagozat közös játéka után a kicsik zenei koncerten 
mulattak, a felsősök pedig sokállomásos akadályversenyen ügyes-
kedtek. A jóízű ebédet a Szülői Munkaközösség készítette el. Min-
den osztály a szülők által készített bográcsgulyást fogyaszthatta. A 
legfinomabbakat a vándorkupa elnyerésével díjazták. Köszönjük 
minden szülő kedves felajánlását, mellyel jelentősen segítették a Di-
áknap megvalósulását.  A tanulók nagy örömére nem maradhatott 
el a tanár-diák kosárlabda rangadó és a fiúk labdarúgó mérkőzése.

Bízunk abban, hogy kicsi és nagy egyaránt szép emlékekkel gon-
dol vissza erre a napra.

A Vörösberényi Általános Iskola Diákönkormányzata

Újabb kiemelkedő angol versenyeredmény 
a Vörösberényi Általános Iskolában

Az országos Play and Win ötfordulós angol csapatversenyen több 
mint száz induló közül 5. helyezést ért el a Vörösberényi Általános 
Iskola csapata kids korcsoportban. A csapat tagjai: Gyarmati Dóra 
6.b, Hoffmann Bálint 6.b. és Török Dorka 6.a. osztályos tanulók. 

Debreceni szolfézsverseny
Ebben az évben május 12-14-ig került megrendezésre a XII. Or-

szágos Kodály Zoltán Szolfézsverseny döntője Debrecenben. A tá-
volság miatt a hat fős csapatunknak reggel 7-kor kellett indulnia. 
A versenyzők 5 korcsoportban indulhattak, ebből Balatonalmádit 
Rézmüves Ádám 1. korcsoportos, Rézmüves Miklós és Kedves Lő-
rinc 4. korcsoportos, valamint Hódossy Réka 5. korcsoportos nö-
vendék képviselte. A szállásunk egy kollégiumban volt, az étkezést a 
Rézmüves család változó helyszínen, a csapat másik fele a zeneisko-
lához közeli étteremben intézte el. 

Az első napon a megnyitó után az 1. korcsoport írásbeli, a 4. 
korcsoport szóbeli és az 5. korcsoport írás- és szóbeli versenyrészén 
vettünk részt. A szóbeli érdekessége az volt, hogy ellentétben az elő-
ző versenyekkel, a helyszín nem a koncertterem volt, ahol az összes 
érdeklődő tanár, gyerek ott lehetett, hanem egy külön teremben ol-
dotta meg a feladatokat a versenyző a zsűritagok előtt. A felkészítők, 
családtagok és drukkolók a szomszéd teremben nézhették - hallhat-
ták egy interaktív táblán a produkciókat. Nekem személy szerint 
jobban tetszett ez a megoldás, mert jobban el tudtam lazulni. 

A második nap az 1. korcsoport szóbelije és a 4. korcsoport 
írásbelije volt számunkra fontos. A versenynek ez a része alapvetően 
nehéz volt, de úgy érzem, mindannyian tisztességesen helytálltunk. 
A harmadik napon volt a verseny műdaléneklési része (ezen nem 
volt kötelező részt venni). Rézmüves Miklós Kodály: El kéne 
indulni és Schumann: A két gránátos c. dalokat adta elő, jómagam 
pedig Arne: Ha százszorszép és szarkaláb, Kodály: Törik már a 
réteket és Kósa: A török és a tehenek c. alkotásokat énekeltem. 
Zongorán Nagy Máté debreceni zongoratanár kísért bennünket - 
remekül. Ezután már csak a díjátadó volt hátra. Bár nem voltunk az 
első öt helyezett között, én a versenyt nagyon sikeresnek éreztem, 
mivel jól éreztük magunkat, és magunkhoz képest jól teljesítettünk. 
Annak is örülök, hogy már második alkalommal jutottam be ennek 

a versenynek a döntőjébe.
Hódossy Réka 6. helyen, Rézmüves Ádám és Rézmüves Miklós 

18. helyen, jómagam 13. helyen végeztünk. Köszönjük tanáraink-
nak, Huiber Gabi néninek és Nádasné Varga Kati néninek a felké-
szítést!

Kedves Lőrinc

Beszámoló - zongora tanszaki kirándulás
2017. május 19-én valósulhatott meg a Kósa György Zenei AMI 

zongoristái számára szervezett jutalomkirándulásunk, melyet a „Ki 
mit tud a zongorán?” című rendezvényünk résztvevői számára hir-
dettünk meg. Az esemény a plébánia nyertes pályázatának anyagi 
támogatásával jöhetett létre, melyet valamennyiőnk nevében hálá-
san köszönünk. 

Utazásunk célpontja Martonvásár volt, ahol a Brunszvik-kastélyt, 
annak parkját és a Beethoven Múzeumot látogattuk meg. 36 lelkes 
kisdiákkal 5 kísérőtanár indult útnak a balatonalmádi vasútállomás-
ról. Az indulás kora reggeli időpontja ellenére a csapat izgatottan 
várta a nap elkövetkező eseményeit. A zökkenőmentes vonatozás 
után Martonvásárra érve rövid sétát tettünk meg a kastély bejára-
táig, majd belépve rögtön birtokba vettük a gyönyörű, rendezett 
parkot. Az időjárás kegyes volt hozzánk, jól esett a különleges fák 
árnyas lombjai alatt bejárni a hatalmas területet. A parkban lévő tó 
közepén található sziget volt következő úticélunk, ahol a szabad-
téri színpadnál hatalmas Beethoven szoborra bukkantunk. Itt kö-
zös éneklés, Beethoven életművének vázlatos áttekintése és néhány 
szórakoztató anekdota meghallgatása után megkoszorúztuk a zene-
szerző-óriás szobrát, majd a múzeum felé vettük az irányt. Itt ko-
rabeli hangszereket, kottákat, a zeneszerző életével kapcsolatos do-
kumentumokat, iratokat tekinthettünk meg, valamint a Brunszvik 
család nőtagjainak Beethovennel folytatott levelezését. Láthattuk a 
Brunszvik család zongoráját, melyet minden diákunk nagy érdek-
lődéssel, hosszasan vizsgálgatott, de a legérdekesebbnek a Mester 
medalionba foglalt hajtincse bizonyult.

A múzeumlátogatás után jégkrémezéssel egybekötött rövid pihe-
nő következett a frissen nyírt pázsiton, a fáradhatatlanok csapata 
tett még egy tóparti sétát, mások csapatos labdajátékkal, cigányke-
rekezéssel, csevegéssel töltötték el a hátralévő perceket.

A hazafelé út – talán a sok élménynek köszönhetően – meglehe-
tősen nyüzsgő hangulatban telt, ám Almádi felé közeledve a csapa-
ton - érthető módon – a fáradtság egyértelmű jelei mutatkoztak.

Az állomáson a gyerekekre várakozó szülők örömteli, megköny-
nyebbült mosollyal vártak bennünket, köszönve az élménydús 
kirándulást. Nevükben is szeretném köszönetünket tolmácsolni 
Szabó János plébános úr és Tóth Annamária, valamint az egész pá-
lyázatkezelő iroda kollektívája felé, akik támogatásukkal segítettek, 
hogy Ludwig van Beethoven halálának 190. évfordulóján méltó-
képpen emlékezhettünk meg a nagy zeneszerzőről. 

Fűkéné Sebestyén Mónika 

BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG közleménye
Tájékoztatjuk a Pinkóczi köztemetőben érintett 
hozzátartozókat, hogy a Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának 25/2005. (XII.1) rendelete értelmében „a 
sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól 
számítva 25 évre szól”  … melyek  „további használati joga az 
eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható” (17.§ 4-6. 
bekezdés).
Fenti rendelkezés az Ó- és Újtemetőre egyaránt vonatkozik.
További információ  Géczy Krisztina  temetőgondnoktól 
kérhető: 20/805-6816.
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYÁRI NYITVA TARTÁS (07.03-08.31. között): hétfőtől szombatig 
14-18 óra között ANIMÁCIÓ ÉS JÁTÉK A WESSELÉNYI 
STRANDON A STRANDKÖNYVTÁR MELLETT hétfő és 
csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra között 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 
Június 15. - augusztus 12. – Könyvtár Galéria: Jeans Art avagy Farmer 
művészet. Viv Landy képei.
Augusztus 18. - szeptember 15. - Könyvtár Galéria:  Interaktív 
vándorkiállítás Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye 
születésének 110. évfordulója alkalmából. 
A STRANDKÖNYVTÁR a Wesselényi strandon július 1-től augusztus 
végéig, hétfő és szombat között, 14-től 18 óráig nyitva tart! Minden nap 
17 órától Meseóra!
A strandokon „Vedd és vidd!” sarkokat hoztunk létre, az itt elhelyezett 
könyvek szabadon elvehetők, ha megtetszik, akár haza is vihetők.
Egyéb információ: a Pannónia könyvtára június elsejétől nyári nyitva 
tartás szerint működik: hétfő-péntek: 10-20 óra; szombat: 14-20 óra

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Július 15. szombat 17 óra: Gryllus-dalok. A FEGOLI Színtársulat 
gyermekelőadása.
Július 22 szombat 21 óra: Az édes teher Az Almádi Nyári Színház 
(Éless-Szín) előadása a Hotel Bál Resort konferenciatermében.
Július 22. szombat 17 óra: Kisvakond. A FEGOLI Színtársulat 
gyermekelőadása.
Július 28. péntek 19 óra: MAGTÁRAVATÓ. A Magtár rendezvénytér 
megnyitója.
Július 26-30-ig. (szerdától-vasárnapig): XXII. Ramada kupa 
Nemzetközi egyéni sakkverseny a Pannóniában.
Augusztus 5. szombat 17 óra: „Balaton Tárlat” – országos kiállítás-
megnyitó a Magtárban.
Augusztus 4. péntek – augusztus 20. vasárnap: XIV. ALMÁDI 
BORFESZTIVÁL a Wesselényi strand előtti rendezvényterületen.
Augusztus 4. péntek   

19:00  Rubato Band  
19.30  Borlovagrendek bemutatkozása 
20:00  Ünnepélyes Megnyitó 
20.15  Káplán György énekművész 
20.30  Bonita Sporttánc Egyesület
21.00  Dance Action Tánccsoport
22.00  Sztárvendég: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

Augusztus 5. szombat   
19.00  „3 Grácia Halfőző Verseny” eredményhirdetése 
20.00  Rubáto Band
21.00  Old Rulett
22.30  Rulett Együttes

Augusztus 6. vasárnap 
19.00  Rubáto Band
20:00  Sztárvendég: Keresztes Ildikó 
21.30  Fun Thomas Band       

Augusztus 7. hétfő   
20:00  Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület
20:30  Winners Versenytánc Egyesület
21:30  The Bluesberry Band & Muck Ferenc

Augusztus 8. kedd  
20.00 Kid Rock And Roll Se
20.30  Sztárvendég: Kasza Tibi
21.30  Frisson Zenekar   

Augusztus 9. szerda  
19.30  Ötórai Tea Nosztalgia Zenekar
21:30  The Blackbirds – Live Beatles Show    

Augusztus 10. csütörtök   
20:00 Sztárvendég: Kovács Kati  
21.30  Papa Jazz Seven 

Augusztus 11. péntek   
19.30  Kalapkabát Együttes
20.30  Vision Hip - Hop Dance
21.00  Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21.30  Khalida És A Drágakövek Hastánc Csoport És Arany Timi 
22:30  Miskolci Illés Emlékzenekar  

Augusztus 12. szombat  
20.00  Csillagnyílás Balett Csoport
20:30  Dal - Ma Musical- és Zenés Színpad
21.00  Ajka Kristály Sportegyesület
21:00  Sztárvendég: Janicsák Veca
22.30  Intermezzo Latin Club

Augusztus 13. vasárnap 
20:00  Country Linedance  Family  
20:30  Tóth István: A Beatles Együttes Dalai. 
21:30  Pribojszki Mátyás Band 

Augusztus 14. hétfő 
19.30  Rebel - Lion Tánc – Sport Egyesület
20.00  Balaton Fitness Se
20.30  Sztárvendég: Zoltán Erika
21:30  Rock-Kanok Zenekar  

Augusztus 15. kedd  
19.00  Queensland Zenekar 
20:00  Flash Dance Tánccsoport   
20:30  Free Dance Tánccsoport 
21.30  Fg4 Fonográf Emlékzenekar 

Augusztus 16. szerda      
20:00  Csillagnyílás Balettcsoport
20:30  Sztárvendég: Sipos F. Tamás  
21:30  Sztárvendég: Gazdag Tibor  és  a Dr. Grog 

Augusztus 17. csütörtök  
20.00  Sztárvendég A Dupla Kávé   
21.30  Super Starsky 

Augusztus 18. péntek  
19.30  Esélyegyenlőség a színpadon a zene jegyében
20.00  Balaton Fitness Hungary 
20:30  Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21.00  Holdezüst Rózsák és Sárközi Zsuzsó Sereráh
22:00  Viktória Együttes  

Augusztus 19. szombat  
19.00  Nyitragerencséri Hagyományőrző Csoport
19.30  Gurgolya Gyermek Néptáncegyüttes
20.00  Borostyán Népdalkör
20.15  Ringató Balaton Táncegyüttes
20.30  Sztárvendég: Ataru Taiko Dobszínház 
22.00  Tour-Mix Zenekar 

Augusztus 20. vasárnap 
19.00  Winners Versenytánc Egyesület
19.30  Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.00  Sztárvendég: Szekeres Adrienn 
21:15  Zenés Tűzijáték  
21.30  Füred Dixieland Band – Zabos Reginával és Dervalics Róberttel

Parapács Balatoni Mesekör 
Következő időpontunk: júlnius 17. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-Vörösberény 
Ady E. u. 2.-6. Felnőtteket várunk, akik szeretnek mesét hallgatni és/
vagy mondani. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048
BOLHAPIAC Saját tulajdonú használt cikkek vására október 31-ig 
MINDEN VASÁRNAP 7-12-ig a piactéren. A kevés parkolóhely miatt 
kérjük, aki teheti, autó nélkül látogassa.
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYÁRI NYITVA TARTÁS (07.03-08.31. között): hétfőtől szombatig 
14-18 óra között ANIMÁCIÓ ÉS JÁTÉK A WESSELÉNYI 
STRANDON A STRANDKÖNYVTÁR MELLETT hétfő és 
csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra között 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 
Június 15. - augusztus 12. – Könyvtár Galéria: Jeans Art avagy Farmer 
művészet. Viv Landy képei.
Augusztus 18. - szeptember 15. - Könyvtár Galéria:  Interaktív 
vándorkiállítás Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye 
születésének 110. évfordulója alkalmából. 
A STRANDKÖNYVTÁR a Wesselényi strandon július 1-től augusztus 
végéig, hétfő és szombat között, 14-től 18 óráig nyitva tart! Minden nap 
17 órától Meseóra!
A strandokon „Vedd és vidd!” sarkokat hoztunk létre, az itt elhelyezett 
könyvek szabadon elvehetők, ha megtetszik, akár haza is vihetők.
Egyéb információ: a Pannónia könyvtára június elsejétől nyári nyitva 
tartás szerint működik: hétfő-péntek: 10-20 óra; szombat: 14-20 óra

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Július 15. szombat 17 óra: Gryllus-dalok. A FEGOLI Színtársulat 
gyermekelőadása.
Július 22 szombat 21 óra: Az édes teher Az Almádi Nyári Színház 
(Éless-Szín) előadása a Hotel Bál Resort konferenciatermében.
Július 22. szombat 17 óra: Kisvakond. A FEGOLI Színtársulat 
gyermekelőadása.
Július 28. péntek 19 óra: MAGTÁRAVATÓ. A Magtár rendezvénytér 
megnyitója.
Július 26-30-ig. (szerdától-vasárnapig): XXII. Ramada kupa 
Nemzetközi egyéni sakkverseny a Pannóniában.
Augusztus 5. szombat 17 óra: „Balaton Tárlat” – országos kiállítás-
megnyitó a Magtárban.
Augusztus 4. péntek – augusztus 20. vasárnap: XIV. ALMÁDI 
BORFESZTIVÁL a Wesselényi strand előtti rendezvényterületen.
Augusztus 4. péntek   

19:00  Rubato Band  
19.30  Borlovagrendek bemutatkozása 
20:00  Ünnepélyes Megnyitó 
20.15  Káplán György énekművész 
20.30  Bonita Sporttánc Egyesület
21.00  Dance Action Tánccsoport
22.00  Sztárvendég: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

Augusztus 5. szombat   
19.00  „3 Grácia Halfőző Verseny” eredményhirdetése 
20.00  Rubáto Band
21.00  Old Rulett
22.30  Rulett Együttes

Augusztus 6. vasárnap 
19.00  Rubáto Band
20:00  Sztárvendég: Keresztes Ildikó 
21.30  Fun Thomas Band       

Augusztus 7. hétfő   
20:00  Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület
20:30  Winners Versenytánc Egyesület
21:30  The Bluesberry Band & Muck Ferenc

Augusztus 8. kedd  
20.00 Kid Rock And Roll Se
20.30  Sztárvendég: Kasza Tibi
21.30  Frisson Zenekar   

Augusztus 9. szerda  
19.30  Ötórai Tea Nosztalgia Zenekar
21:30  The Blackbirds – Live Beatles Show    

Augusztus 10. csütörtök   
20:00 Sztárvendég: Kovács Kati  
21.30  Papa Jazz Seven 

Augusztus 11. péntek   
19.30  Kalapkabát Együttes
20.30  Vision Hip - Hop Dance
21.00  Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21.30  Khalida És A Drágakövek Hastánc Csoport És Arany Timi 
22:30  Miskolci Illés Emlékzenekar  

Augusztus 12. szombat  
20.00  Csillagnyílás Balett Csoport
20:30  Dal - Ma Musical- és Zenés Színpad
21.00  Ajka Kristály Sportegyesület
21:00  Sztárvendég: Janicsák Veca
22.30  Intermezzo Latin Club

Augusztus 13. vasárnap 
20:00  Country Linedance  Family  
20:30  Tóth István: A Beatles Együttes Dalai. 
21:30  Pribojszki Mátyás Band 

Augusztus 14. hétfő 
19.30  Rebel - Lion Tánc – Sport Egyesület
20.00  Balaton Fitness Se
20.30  Sztárvendég: Zoltán Erika
21:30  Rock-Kanok Zenekar  

Augusztus 15. kedd  
19.00  Queensland Zenekar 
20:00  Flash Dance Tánccsoport   
20:30  Free Dance Tánccsoport 
21.30  Fg4 Fonográf Emlékzenekar 

Augusztus 16. szerda      
20:00  Csillagnyílás Balettcsoport
20:30  Sztárvendég: Sipos F. Tamás  
21:30  Sztárvendég: Gazdag Tibor  és  a Dr. Grog 

Augusztus 17. csütörtök  
20.00  Sztárvendég A Dupla Kávé   
21.30  Super Starsky 

Augusztus 18. péntek  
19.30  Esélyegyenlőség a színpadon a zene jegyében
20.00  Balaton Fitness Hungary 
20:30  Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21.00  Holdezüst Rózsák és Sárközi Zsuzsó Sereráh
22:00  Viktória Együttes  

Augusztus 19. szombat  
19.00  Nyitragerencséri Hagyományőrző Csoport
19.30  Gurgolya Gyermek Néptáncegyüttes
20.00  Borostyán Népdalkör
20.15  Ringató Balaton Táncegyüttes
20.30  Sztárvendég: Ataru Taiko Dobszínház 
22.00  Tour-Mix Zenekar 

Augusztus 20. vasárnap 
19.00  Winners Versenytánc Egyesület
19.30  Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.00  Sztárvendég: Szekeres Adrienn 
21:15  Zenés Tűzijáték  
21.30  Füred Dixieland Band – Zabos Reginával és Dervalics Róberttel

Parapács Balatoni Mesekör 
Következő időpontunk: júlnius 17. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-Vörösberény 
Ady E. u. 2.-6. Felnőtteket várunk, akik szeretnek mesét hallgatni és/
vagy mondani. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048
BOLHAPIAC Saját tulajdonú használt cikkek vására október 31-ig 
MINDEN VASÁRNAP 7-12-ig a piactéren. A kevés parkolóhely miatt 
kérjük, aki teheti, autó nélkül látogassa.
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Könyvek nekünk, rólunk és értünk
Erős a kísértés ilyen kánikulai időben, hogy valami hűsítő té-

máról írjak, de magától nem megy. Pincék mélyén pihengetnénk, 
ha tehetnénk, de ott is föl lehet hevülni a hegy levétől, mert még 
mindig nem málnaszörppel hűsíti magát a magyar 38 fok fölött 
sem. Köztük természetesen én sem, pedig a legújabb folyóiratokkal, 
könyvekkel s kiadványokkal felforrósodott a szellemi légkör már 
annyira, hogy hosszúlépésekkel s még hosszabb beszélgetésekkel 
kell kitárgyalnunk őket.

Füred farvízén evezünk, amióta csak várossá lettünk és ennek 
hovatovább harminc éve lesz lassan. Időről-időre azzal vígasztaljuk 
magunkat, hogy pár éven belül úgyis beérjük a „Szőlő és bor 
nemzetközi városát”, csak arról feledke-
zünk meg, hogy az egykori „fürjmadaras 
hely” sem áll addig egy helyben. Amió-
ta a „Füredi Feredő” kifejezés ismert lett 
a XVIII. században, azóta versenyt fut 
a Kárpát-medence minden valamireva-
ló üdülőhelye, hogy „–füred” utótaggal 
csalogathassa magához a gyógyulni, ki-
kapcsolódni, kulturálódni és sportolni 
vágyó nagyközönséget. Lett is vagy 25 
Füred nagyhirtelen már a XX. századra, 
ámbár a mi Káptalanfüredünk csupán 
1941-re vívta ki ezt a nevet. Előtte ugyan-
is Balatonszökcsér, Balatonszentmihály és 
Káptalantelep elnevezésekről álmodoztak 
eleink, hogy csak a legismertebb javaslato-
kat említsük most.

Több oka is van azért Balatonfüred ha-
talmas előnyének, de ezt boncolgassák 
azok, akiknek ez a dolga. Mi viszont in-
kább örüljünk annak, hogy öles léptekkel 
megindultunk az intenzívebb városiasodás 
útján, miközben nem esünk talán az egy-
kori NDK hibájába. A fiataloknak jegy-
zem csak meg, hogy az 1950-1989 között 
küszködő Német Demokratikus Köztársaságra célzok. Ez a hiba 
pedig úgy foglalható össze tömören, hogy megkérdezte valaki a je-
reváni rádiót, igaz-e az a hír, hogy az NDK teljes gőzzel megindult 
a szocializmus teljes felépítésének az útján? Jött is a válasz két nap 
múlva:” A hír igaz, de a gőznek a felét sípolásra használják!”

Az extenzív urbanizáció talán azt jelenti az átlagembernek, hogy 
az interneten már „sztártelepülésnek” vagy „menő helynek” neve-
zik, mert Siófok és Balatonfüred után Balatonalmádiban keresnek 
legtöbben házat vagy lakást 2017-ben. Aki ennél többet is el tud 
képzelni, az civilizációs fejlődést ért rajta, tehát házak, közművek, 
utak, stb., fejlesztése elsősorban mennyiségi szempontok szerint. Az 
intenzívebb városiasodás inkább intézményi háttérbővülést eredmé-
nyez, ezáltal  kulturális és minőségi változásokat jelent az életmód-
ban, az önszerveződésben és viselkedésben. Elnagyoltnak tűnhet ez 
a megkülönböztetés - akinek nagyon kevés, az majd bővíti és fino-
mítja magának - de egy ifjú kisváros esetében mégis számottevő.

Valamikor ilyentájt jelentkezik a városi öntudat, amelynek belső 
jele, hogy polgárai büszkék településükre: törődnek múltjával, je-
lenével és jövőjével. Külső jele hogy egyre több látogatója értékeli 
mindezt, majd pedig terjeszti jó hírét a maga kisebb-nagyobb kom-
munikációs csatornáján. Erről a folyamatról ad hű pillanatképet 
két kiadvány, nevezetesen a Napút folyóirat Balatonalmádi külön-

száma, illetve Sarusi Mihály legújabb műve:”Öreg-hegyen innen, 
Öreg-hegyen túl”. Mivel az előbbi hivatalos bemutatásánál más 
elfoglaltságom miatt sajnos nem lehetek jelen, ezért a másodikról 
adnék most számot a magam elfogult módján, hiszen boldog tulaj-
donosa lehetek a Felsőmagyarország Kiadó friss kötetének. Május 
31-én mutatták be a könyvet a Magyar Napló Könyvesboltban, a 
Józsefvárosi Galériában másik három író alkotásával együtt. Sajnos 
akkor megint másutt voltam, mert a nyugdíjas nem arra ér rá, ami-
re szeretne, hanem arra, amit a körülmények megengednek...

Sarusi Mihály József Attila-díjas alkotó sokunk számára szemé-
lyes ismerős, hiszen az Új Almádi Újság felelős főszerkesztője volt 
hosszú évekig, amíg alkotómunkája és ideje engedte. Ismerjük és 
becsüljük, mert íróként, újságíróként s költőként is letette már a 
névjegyét. Minden más jelzőnél többet mond mindannyiunknak 

Csóori Sándor veretes meghatározása 
róla:” szépújságíró”. Kisiratosról, Békés-
csabán és Veszprémen át veze-tett az útja 
hozzánk, úgy hogy sehol sem feledkezett el 
a korábbi állomásokon szerzett élményei-
ről, tapasztalairól és életbölcsességéről. Fi-
atal embernek hívom, mert csak 2001 óta 
él közöttünk, de már kívívta a kitüntető  
„gyüttmaradt” címet, amihez nekem azért 
több év kellett.

Az Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl 
című kötete Balatoni jelenetek alcímet vi-
sel, ráadásul már a borítón is szerepel a 
I. sorszám. Ebbe is az első két fejezet fért 
bele, tehát bizton reménykedhetünk a 
folytatásban, mert hatalmas anyagból vá-
logatott és bőven van még feldolgoznivaló 
a tarisznyájában. Hetykén azt is írhatnám, 
hogy előbb-utóbb még az Öreg-hegy tete-
jére is feljut, mert „innen” meg „túl” már 
alaposan nézegeti, de tudom azt, hogy a 28 
irodalomtörténeti személyiség és a hozzá-
juk kötődő helybéliek még háromszor eny-
nyi történet előtt kerültek be az első körbe. 
Azért merem ezt magabiztosan kijelenteni, 

mert jómagam már száznál több itt született, ide költözött vagy ide 
látogató személyiséget gyűjtöttem össze még a múlt században, de 
csupán helytörténeti megfontolásból. Termette és vonzotta ez a táj 
a kiművelt emberfőket! Megírni való történet viszont ennél azért 
valamivel kevesebb lehet, ismerve Miska érték- és mértéktartó élet-
és alkotó szemléletét.

Költők, írók, szépségkirálynők, grófkisasszonyok valamint művé-
szek és hajósok itteni élete elevenedik meg a lapokon olyan irodal-
mi oknyomozással, hogy sokuk emléktáblája előbb-utóbb a helyi 
pantheonba is bekerülhet. Az a nyelvezet, amelyet Sarusi Mihály 
használ egyszerre költői és tájnyelvi, Békés vármegyei és dunántúli, 
sőt Balaton-mellyéki, olyan egyéni leleményekkel mint a „Magyar 
Hattyak Tengere”, vagy az „Észveszejtően gyönyörű hely”, no meg 
az „e-táji-gaburgya”. Együltében olvassa végig az ember, mert leten-
ni nem szabad,  nem is lehet, hacsak rá nem kényszerül valami mi-
att. Nem szabad letenni még az első fejezet után sem, amely rólunk 
szól, mert a második meg nekünk. Mindkettő pedig értünk.

Veszeli Lajos festőművész viharral dacoló vitorlása céltudatosan 
siklik előre a borítón, amelynek ”Az erők küzdelme” címet adta. 
Jelentem: a jó erők győznek!

Czuczor Sándor

A város, rózsákkal
Vajon olyan rózsás lehet még most is Almádi, amilyen volt annak 

idején, midőn a Monbrécia villára a gólya leszállt, egy fiúgyermek-
kel a csőrében, anno hetvenegynéhány éve? Tudnom kellene, hiszen 
mindössze 15 kilométerre lakom én is a fürdővárostól, de hát mi ba-
latoni emberek úgy vagyunk, hogy még a nyár is eltelik anélkül, hogy 
a Tóban fürödtünk volna.  Minek, hiszen itt van, majd lemegyünk, 
mondogatjuk, aztán ősszel jut eszünkbe, hogy se nem fürödtünk, se 
Almádiban nem jártunk. Pedig ez a városka, akkor még község, igen 
népszerű volt a századelőn (még a monarchiabeli időkben), elsősor-
ban a veszprémiek előtt, Ez volt legközelebb hozzájuk s így lassan fel 
is építették villáikat, létrehozták a vendéglőket s nagyon jól érezték 
magukat a kánikulában.

Mindez jutott eszembe midőn a postásunk beállított a Napút folyó-
irattal (3. szám), valamelyik héten s benne a Gráfik Imre szerkesztette 
Almádi-füzérrel. Szóval ő az a bizonyos kisgyermek, aki itt született, 
élt s ide jár haza, mert ez a hona, s örökre is az marad. Nagyon erős 
kötelék a szülőföld, ha elkerülünk is tőle, életünk végéig vágyakozunk 
haza s a nagyon szerencsések vissza is térhetnek.

A Napút folyóirat az egyik legjobb magyar periodika kitűnő szer-
zőkkel és szerkesztőkkel. Csak azért nem beszélünk róla többet, mert 
nehéz hozzájutni, nem is tudom, terjesztik-e vagy csak előfizetni lehet 
rá. Mindenesetre az alcím, egy szép Fazekas Mihály gondolat egyene-
sen balatoni lappá is tehetné: ”A szélességet az ég derekán keresztül 
méltán nevezhetjük tehát Napútnak.” Márpedig ekkor nyugodtan 
számon kérhetném Szondi György főszerkesztő úrtól – aki amúgy 
derék magyar ember – hogy miért nem szánta az egész lapszámot 
Balatonalmádira, vagy tán az egész idei évet, 10 lapot. Mert még az 
is kevés lenne, hogy ez balatoni Riviéra gyöngyszem egy kicsit is fel-
táruljon előlünk. Mert most Gráfik Imrének csak 40 oldalnyi terje-
delem jutott (a színes fotó melléklettel) hogy legalább a hangulatát 
visszaadja a városnak. Amely sokkal, de sokkal több, mint a strand 
és a móló.

Gráfik Imre ezeket a sarkpontokat emeli ki, s igen meglepőeket. 
Mert még én sem tudtam, hogy az 1828-as összeírás során Almádi-
ban még nem voltak állandó lakosok! Hogy a Hattyú vendéglőben 
jött létre az Almádi memorandum.  S mitől lett olyan egyedi az épít-
kezés a csodálatos vörös homokkő jóvoltából. És hogy légsátrak álltak 
az öreghegy oldalában. Pár oldal az egész írás, tele fontos és érdekes 
információkkal. S persze sok fotóval, mely az egész összeállítás egyik 
ékessége is.

Lehet, hogy ő írta (a szerző nem derül ki), A barátságos fürdőváros 
címet viselő kis fejezetet, amely a város és környéke természeti értéke-
it sorolja fel s persze itt a sok újdonsággal. Mert, hogy a Csere hegyi 
kilátót már magam is megmásztam, de bizony a Köcsi tóról még csak 
nem is hallottam. (Egyre jobban szégyelltem magam a tudatlanságom 
miatt a lap olvasásakor.)

Egy fejezetet kapott Sarusi Mihály, aki mint kiderült, terjedelmes 
monográfiát ír a Balatonról, vagy Almádiról. Annak egy rész fejezetét 
olvashatjuk Írók Almádiban címmel. Mivel a szerző maga is kivá-
ló szépíró, ez nem lett afféle száraz akadémiai értesítő, hanem színes 
esszé füzér. Gondoljunk csak bele, elénk lép Eötvös Károly, a 175 
éve született egykori almádi birtokos, jogász, író, vagyis a vajda, aho-
gyan a barátai nevezték. Balatoni olvasó- (majdnem azt írtam ima) 
könyve az Utazás a Balaton körül és A balatoni utazás vége talán már 
kötelező irodalom az almádi iskolában, de ott van bizonyára minden 
helybéli polcán. Mert ebből meg lehet szeretni Almádit, a Balatont 
és a magyarságot. (Az előbbi kettő még megy-megy valahogy, de az 
utóbbival igen sok bajunk van manapság…) Jön a zseniális, regénybe 
illő Kompolty Tivadar a nevezetes, a villa udvarán ékeskedő családi 

és császári fekete-sárga színű budival. Felkavaró sorokat olvashatunk 
Mécs Lászlóról, a kitűnő költőről, aki 1956 után egy ideig az almá-
diaknál kapott menedéket, Váth János őrizte meg ennek történetét 
annak idején. Azt pedig egyáltalán nem tudtam, hogy Tamási Áron 
innen vitte–vette el új feleségnek Basilides Alizkát, éppen hogy meg-
várva hogy leérettségizzen a gyönyörű leány. Roppant szép, elégikus 
hangulatú részlet ez.  S ha egy újabb almádi hírességet említek, Köl-
csey-Kende Klára, erre senki nem kapja fel a fejét. De ha így írom: 
Kenneth Klára vagy Claire, akkor az olvasók már tudják, kiről van 
szó. Aki egyszer így válaszolt erre a kérdésre, hogy mi volt életének 
legszebb pillanata: „Az, amikor Balatonalmádiban megnyertem a 
strandszépségversenyt.” Lám, mennyi apróságból lehet felépíteni egy 
város irodalmi emlékezetét, értékeinek emléköveit.

Majd Gráfik Imre még egy fejezetet választ a város történetéről. A 
fürdőélet hajdan nélkülözhetetlen „kellékét”, a cigányzenét s a mu-
zsikusokat idéz meg.  Akik a Hattyú vendéglőben játszottak a vendé-
geknek, húzták az Anna bálon (Almádi sem akart lemaradni). Majd 
aztán jött a többi vendéglő, de a cigányzene maradt, sokféle és sok-
minőségű zenésszel. S egy különlegesség: egy cigányzenekar, amely 
nem cigány muzsikusokból állt, s amelyet a szerző édesapja Gráfik 
János vezetett.  A négytagú banda rendkívül népszerű volt Almádi-
ban, évekig játszottak a városkülönböző vendéglőiben. Egyébként ez 
egy igen alapos, jegyzetelt néprajzi, zenetörténeti tanulmány, méltán 
illeszkedik be a szerző gazdag etnográfusi életművébe.

Főszerkesztő Úr! Ez kevés volt! Nagyon szépen kérem, legyen foly-
tatása a következő esztendőben is!

Praznovszky Mihály
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Könyvek nekünk, rólunk és értünk
Erős a kísértés ilyen kánikulai időben, hogy valami hűsítő té-

máról írjak, de magától nem megy. Pincék mélyén pihengetnénk, 
ha tehetnénk, de ott is föl lehet hevülni a hegy levétől, mert még 
mindig nem málnaszörppel hűsíti magát a magyar 38 fok fölött 
sem. Köztük természetesen én sem, pedig a legújabb folyóiratokkal, 
könyvekkel s kiadványokkal felforrósodott a szellemi légkör már 
annyira, hogy hosszúlépésekkel s még hosszabb beszélgetésekkel 
kell kitárgyalnunk őket.

Füred farvízén evezünk, amióta csak várossá lettünk és ennek 
hovatovább harminc éve lesz lassan. Időről-időre azzal vígasztaljuk 
magunkat, hogy pár éven belül úgyis beérjük a „Szőlő és bor 
nemzetközi városát”, csak arról feledke-
zünk meg, hogy az egykori „fürjmadaras 
hely” sem áll addig egy helyben. Amió-
ta a „Füredi Feredő” kifejezés ismert lett 
a XVIII. században, azóta versenyt fut 
a Kárpát-medence minden valamireva-
ló üdülőhelye, hogy „–füred” utótaggal 
csalogathassa magához a gyógyulni, ki-
kapcsolódni, kulturálódni és sportolni 
vágyó nagyközönséget. Lett is vagy 25 
Füred nagyhirtelen már a XX. századra, 
ámbár a mi Káptalanfüredünk csupán 
1941-re vívta ki ezt a nevet. Előtte ugyan-
is Balatonszökcsér, Balatonszentmihály és 
Káptalantelep elnevezésekről álmodoztak 
eleink, hogy csak a legismertebb javaslato-
kat említsük most.

Több oka is van azért Balatonfüred ha-
talmas előnyének, de ezt boncolgassák 
azok, akiknek ez a dolga. Mi viszont in-
kább örüljünk annak, hogy öles léptekkel 
megindultunk az intenzívebb városiasodás 
útján, miközben nem esünk talán az egy-
kori NDK hibájába. A fiataloknak jegy-
zem csak meg, hogy az 1950-1989 között 
küszködő Német Demokratikus Köztársaságra célzok. Ez a hiba 
pedig úgy foglalható össze tömören, hogy megkérdezte valaki a je-
reváni rádiót, igaz-e az a hír, hogy az NDK teljes gőzzel megindult 
a szocializmus teljes felépítésének az útján? Jött is a válasz két nap 
múlva:” A hír igaz, de a gőznek a felét sípolásra használják!”

Az extenzív urbanizáció talán azt jelenti az átlagembernek, hogy 
az interneten már „sztártelepülésnek” vagy „menő helynek” neve-
zik, mert Siófok és Balatonfüred után Balatonalmádiban keresnek 
legtöbben házat vagy lakást 2017-ben. Aki ennél többet is el tud 
képzelni, az civilizációs fejlődést ért rajta, tehát házak, közművek, 
utak, stb., fejlesztése elsősorban mennyiségi szempontok szerint. Az 
intenzívebb városiasodás inkább intézményi háttérbővülést eredmé-
nyez, ezáltal  kulturális és minőségi változásokat jelent az életmód-
ban, az önszerveződésben és viselkedésben. Elnagyoltnak tűnhet ez 
a megkülönböztetés - akinek nagyon kevés, az majd bővíti és fino-
mítja magának - de egy ifjú kisváros esetében mégis számottevő.

Valamikor ilyentájt jelentkezik a városi öntudat, amelynek belső 
jele, hogy polgárai büszkék településükre: törődnek múltjával, je-
lenével és jövőjével. Külső jele hogy egyre több látogatója értékeli 
mindezt, majd pedig terjeszti jó hírét a maga kisebb-nagyobb kom-
munikációs csatornáján. Erről a folyamatról ad hű pillanatképet 
két kiadvány, nevezetesen a Napút folyóirat Balatonalmádi külön-

száma, illetve Sarusi Mihály legújabb műve:”Öreg-hegyen innen, 
Öreg-hegyen túl”. Mivel az előbbi hivatalos bemutatásánál más 
elfoglaltságom miatt sajnos nem lehetek jelen, ezért a másodikról 
adnék most számot a magam elfogult módján, hiszen boldog tulaj-
donosa lehetek a Felsőmagyarország Kiadó friss kötetének. Május 
31-én mutatták be a könyvet a Magyar Napló Könyvesboltban, a 
Józsefvárosi Galériában másik három író alkotásával együtt. Sajnos 
akkor megint másutt voltam, mert a nyugdíjas nem arra ér rá, ami-
re szeretne, hanem arra, amit a körülmények megengednek...

Sarusi Mihály József Attila-díjas alkotó sokunk számára szemé-
lyes ismerős, hiszen az Új Almádi Újság felelős főszerkesztője volt 
hosszú évekig, amíg alkotómunkája és ideje engedte. Ismerjük és 
becsüljük, mert íróként, újságíróként s költőként is letette már a 
névjegyét. Minden más jelzőnél többet mond mindannyiunknak 

Csóori Sándor veretes meghatározása 
róla:” szépújságíró”. Kisiratosról, Békés-
csabán és Veszprémen át veze-tett az útja 
hozzánk, úgy hogy sehol sem feledkezett el 
a korábbi állomásokon szerzett élményei-
ről, tapasztalairól és életbölcsességéről. Fi-
atal embernek hívom, mert csak 2001 óta 
él közöttünk, de már kívívta a kitüntető  
„gyüttmaradt” címet, amihez nekem azért 
több év kellett.

Az Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl 
című kötete Balatoni jelenetek alcímet vi-
sel, ráadásul már a borítón is szerepel a 
I. sorszám. Ebbe is az első két fejezet fért 
bele, tehát bizton reménykedhetünk a 
folytatásban, mert hatalmas anyagból vá-
logatott és bőven van még feldolgoznivaló 
a tarisznyájában. Hetykén azt is írhatnám, 
hogy előbb-utóbb még az Öreg-hegy tete-
jére is feljut, mert „innen” meg „túl” már 
alaposan nézegeti, de tudom azt, hogy a 28 
irodalomtörténeti személyiség és a hozzá-
juk kötődő helybéliek még háromszor eny-
nyi történet előtt kerültek be az első körbe. 
Azért merem ezt magabiztosan kijelenteni, 

mert jómagam már száznál több itt született, ide költözött vagy ide 
látogató személyiséget gyűjtöttem össze még a múlt században, de 
csupán helytörténeti megfontolásból. Termette és vonzotta ez a táj 
a kiművelt emberfőket! Megírni való történet viszont ennél azért 
valamivel kevesebb lehet, ismerve Miska érték- és mértéktartó élet-
és alkotó szemléletét.

Költők, írók, szépségkirálynők, grófkisasszonyok valamint művé-
szek és hajósok itteni élete elevenedik meg a lapokon olyan irodal-
mi oknyomozással, hogy sokuk emléktáblája előbb-utóbb a helyi 
pantheonba is bekerülhet. Az a nyelvezet, amelyet Sarusi Mihály 
használ egyszerre költői és tájnyelvi, Békés vármegyei és dunántúli, 
sőt Balaton-mellyéki, olyan egyéni leleményekkel mint a „Magyar 
Hattyak Tengere”, vagy az „Észveszejtően gyönyörű hely”, no meg 
az „e-táji-gaburgya”. Együltében olvassa végig az ember, mert leten-
ni nem szabad,  nem is lehet, hacsak rá nem kényszerül valami mi-
att. Nem szabad letenni még az első fejezet után sem, amely rólunk 
szól, mert a második meg nekünk. Mindkettő pedig értünk.

Veszeli Lajos festőművész viharral dacoló vitorlása céltudatosan 
siklik előre a borítón, amelynek ”Az erők küzdelme” címet adta. 
Jelentem: a jó erők győznek!

Czuczor Sándor

A város, rózsákkal
Vajon olyan rózsás lehet még most is Almádi, amilyen volt annak 

idején, midőn a Monbrécia villára a gólya leszállt, egy fiúgyermek-
kel a csőrében, anno hetvenegynéhány éve? Tudnom kellene, hiszen 
mindössze 15 kilométerre lakom én is a fürdővárostól, de hát mi ba-
latoni emberek úgy vagyunk, hogy még a nyár is eltelik anélkül, hogy 
a Tóban fürödtünk volna.  Minek, hiszen itt van, majd lemegyünk, 
mondogatjuk, aztán ősszel jut eszünkbe, hogy se nem fürödtünk, se 
Almádiban nem jártunk. Pedig ez a városka, akkor még község, igen 
népszerű volt a századelőn (még a monarchiabeli időkben), elsősor-
ban a veszprémiek előtt, Ez volt legközelebb hozzájuk s így lassan fel 
is építették villáikat, létrehozták a vendéglőket s nagyon jól érezték 
magukat a kánikulában.

Mindez jutott eszembe midőn a postásunk beállított a Napút folyó-
irattal (3. szám), valamelyik héten s benne a Gráfik Imre szerkesztette 
Almádi-füzérrel. Szóval ő az a bizonyos kisgyermek, aki itt született, 
élt s ide jár haza, mert ez a hona, s örökre is az marad. Nagyon erős 
kötelék a szülőföld, ha elkerülünk is tőle, életünk végéig vágyakozunk 
haza s a nagyon szerencsések vissza is térhetnek.

A Napút folyóirat az egyik legjobb magyar periodika kitűnő szer-
zőkkel és szerkesztőkkel. Csak azért nem beszélünk róla többet, mert 
nehéz hozzájutni, nem is tudom, terjesztik-e vagy csak előfizetni lehet 
rá. Mindenesetre az alcím, egy szép Fazekas Mihály gondolat egyene-
sen balatoni lappá is tehetné: ”A szélességet az ég derekán keresztül 
méltán nevezhetjük tehát Napútnak.” Márpedig ekkor nyugodtan 
számon kérhetném Szondi György főszerkesztő úrtól – aki amúgy 
derék magyar ember – hogy miért nem szánta az egész lapszámot 
Balatonalmádira, vagy tán az egész idei évet, 10 lapot. Mert még az 
is kevés lenne, hogy ez balatoni Riviéra gyöngyszem egy kicsit is fel-
táruljon előlünk. Mert most Gráfik Imrének csak 40 oldalnyi terje-
delem jutott (a színes fotó melléklettel) hogy legalább a hangulatát 
visszaadja a városnak. Amely sokkal, de sokkal több, mint a strand 
és a móló.

Gráfik Imre ezeket a sarkpontokat emeli ki, s igen meglepőeket. 
Mert még én sem tudtam, hogy az 1828-as összeírás során Almádi-
ban még nem voltak állandó lakosok! Hogy a Hattyú vendéglőben 
jött létre az Almádi memorandum.  S mitől lett olyan egyedi az épít-
kezés a csodálatos vörös homokkő jóvoltából. És hogy légsátrak álltak 
az öreghegy oldalában. Pár oldal az egész írás, tele fontos és érdekes 
információkkal. S persze sok fotóval, mely az egész összeállítás egyik 
ékessége is.

Lehet, hogy ő írta (a szerző nem derül ki), A barátságos fürdőváros 
címet viselő kis fejezetet, amely a város és környéke természeti értéke-
it sorolja fel s persze itt a sok újdonsággal. Mert, hogy a Csere hegyi 
kilátót már magam is megmásztam, de bizony a Köcsi tóról még csak 
nem is hallottam. (Egyre jobban szégyelltem magam a tudatlanságom 
miatt a lap olvasásakor.)

Egy fejezetet kapott Sarusi Mihály, aki mint kiderült, terjedelmes 
monográfiát ír a Balatonról, vagy Almádiról. Annak egy rész fejezetét 
olvashatjuk Írók Almádiban címmel. Mivel a szerző maga is kivá-
ló szépíró, ez nem lett afféle száraz akadémiai értesítő, hanem színes 
esszé füzér. Gondoljunk csak bele, elénk lép Eötvös Károly, a 175 
éve született egykori almádi birtokos, jogász, író, vagyis a vajda, aho-
gyan a barátai nevezték. Balatoni olvasó- (majdnem azt írtam ima) 
könyve az Utazás a Balaton körül és A balatoni utazás vége talán már 
kötelező irodalom az almádi iskolában, de ott van bizonyára minden 
helybéli polcán. Mert ebből meg lehet szeretni Almádit, a Balatont 
és a magyarságot. (Az előbbi kettő még megy-megy valahogy, de az 
utóbbival igen sok bajunk van manapság…) Jön a zseniális, regénybe 
illő Kompolty Tivadar a nevezetes, a villa udvarán ékeskedő családi 

és császári fekete-sárga színű budival. Felkavaró sorokat olvashatunk 
Mécs Lászlóról, a kitűnő költőről, aki 1956 után egy ideig az almá-
diaknál kapott menedéket, Váth János őrizte meg ennek történetét 
annak idején. Azt pedig egyáltalán nem tudtam, hogy Tamási Áron 
innen vitte–vette el új feleségnek Basilides Alizkát, éppen hogy meg-
várva hogy leérettségizzen a gyönyörű leány. Roppant szép, elégikus 
hangulatú részlet ez.  S ha egy újabb almádi hírességet említek, Köl-
csey-Kende Klára, erre senki nem kapja fel a fejét. De ha így írom: 
Kenneth Klára vagy Claire, akkor az olvasók már tudják, kiről van 
szó. Aki egyszer így válaszolt erre a kérdésre, hogy mi volt életének 
legszebb pillanata: „Az, amikor Balatonalmádiban megnyertem a 
strandszépségversenyt.” Lám, mennyi apróságból lehet felépíteni egy 
város irodalmi emlékezetét, értékeinek emléköveit.

Majd Gráfik Imre még egy fejezetet választ a város történetéről. A 
fürdőélet hajdan nélkülözhetetlen „kellékét”, a cigányzenét s a mu-
zsikusokat idéz meg.  Akik a Hattyú vendéglőben játszottak a vendé-
geknek, húzták az Anna bálon (Almádi sem akart lemaradni). Majd 
aztán jött a többi vendéglő, de a cigányzene maradt, sokféle és sok-
minőségű zenésszel. S egy különlegesség: egy cigányzenekar, amely 
nem cigány muzsikusokból állt, s amelyet a szerző édesapja Gráfik 
János vezetett.  A négytagú banda rendkívül népszerű volt Almádi-
ban, évekig játszottak a városkülönböző vendéglőiben. Egyébként ez 
egy igen alapos, jegyzetelt néprajzi, zenetörténeti tanulmány, méltán 
illeszkedik be a szerző gazdag etnográfusi életművébe.

Főszerkesztő Úr! Ez kevés volt! Nagyon szépen kérem, legyen foly-
tatása a következő esztendőben is!

Praznovszky Mihály
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Baráti találkozó a Horgásztanyán
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub már több évvel ezelőtt testvéri 

kapcsolatot alakított ki a Siófoki Nyugdíjas Egyesülettel. Azóta min-
den évben találkozik a két civil szervezet hol Balatonalmádiban, hol 
Siófokon. Szükség van ezekre a találkozókra. Robert Merle szerint: 
„a barátság a találkozásokból táplálkozik, és meghal, ha megfosztják 
tőlük.”

Mindkét klub egy húron 
pendül: erősödjön továbbra 
is ez a kapcsolat, találkoz-
zunk minden évben, hisz 
sok-sok élményhez, tartal-
mas programokhoz, egyéni 
barátságok kialakításához 
juttatja tagjait, és felejt-
hetetlenek maradnak az 
együttlétek,a  találkozók. Ebben az évben június 10-én a siófokiakat 
látták vendégül a vörösberényiek a Horgász-tanyán.  A találkozó előtt 
megkezdődtek az előkészületek: az Almádiért Közalapítvány és a Vá-
rosgondnokság segítségével megérkeztek az új sörasztalok és padok a 
tanyára, felállították a sátrakat, elkészült dobogókból a színpad. 

A klub elnöksége, a házigazdák és gépkocsijukat, munkájukat fel-
ajánló aktív klubtagjaink segítségével minden feltételt megteremtet-
tünk a vendégek fogadására.

Az elegánsan megterített asztalok, a fogadásra, az uzsonnára elké-
szített, ízlésesen feldíszített több száz különféle szendvics és a vacso-
rára az üstökben fortyogó halászlé, gulyásleves már várta a találkozó 
közel 160 résztvevőjét.

Velünk voltak az égiek is, bár rövid időre eleredt az eső, de mire 
Jánossy Gábor elnök úr vezetésével megérkeztek a vendégek, a felhők 
már Siófok felé jártak, itt pedig még a nap is kisütött. Mint ahogy az 
illik, már a kapuban klubunk házigazdái várták, kínálták a tanyára 
érkezőket a felajánlott pogácsával, pálinkával, és invitáltak mindenkit 
a sátor alatti nézőtérre, ahol az elnöki köszöntők és Prigli Éva (Siófok) 
versben megfogalmazott jókívánságai után Szakál Dániel képviselő úr 
üdvözölte a találkozó résztvevőit.

Színvonalas műsorral vártuk barátainkat: Halas Adelaida, a Veszp-
rémi Petőfi színház primadonnája vidám dalokkal szórakoztatta a 
szép korúakat, majd Teleki Gergő zongoraművész előadása ejtette 
ámulatba a hallgatóságot, és szűnni nem akaró vastapssal jutalmazták 
az előadót, aki kotta nélkül Liszt és Chopin műveket adott elő. Végül 
a siófokiak Mariska - Juliska humorral teli show-ja megnevettette a 
közönséget.

Az állófogadás után a két klub tagjait meghívtuk egy vidám, játé-
kos vetélkedőre, melyben orról orra vándorolt a gyufásdoboz teteje, 
a játékosok készítettek múmiát, a hölgyek késsel-villával ettek csokit 
felbontás után, a férfiak pedig tojáshabot vertek és a nézők vidám 
nevetése közepette bekötött szemmel öltözködtek az elcserélt bőrön-
dökből, melyekben női ruhadarabok voltak. Ezután a homlokok kö-
zött pingpong labdát szorítva táncoltak a párok, majd folytatódott a 
verseny a vízen,ahol 10 fő horgászott eredményesen, de a közeledő 
vihar miatt nem kerülhetett sor a további versenyszámokra  (evezés, 
csónakvontatás )Végül a sok-sok önfeledt nevetés, kacagás és szívből 
fakadó szurkolás  után  a siófokiak nyertek, jutalmuk 3 üveg pezsgő 
és oklevél. 

Mindenki megelégedésére ma teljesítettük Mark Twain amerikai 
író tanácsát: „Mindig jusson idő nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje, 
játszani, mert ez az örök ifjúság titka, szeretetet adni, mert gyógyítja az 
embert, azt is, aki adja és azt is, aki kapja.” A találkozón önfeledten 
nevetett mindkét klub tagsága, és vidáman játszottunk együtt.

sem régebbi irányzatokat: belső sugallataira hallgat, s ez a belső „én” 
visszatükröződik a képeiről. Ám mit sem érne mindez, ha a szemlé-
lőt, a „befogadót” ez nem érintené meg. Ráadásul csaknem mind-
egyik alkotásánál másképp: az egyik vissza- vagy elcsalja a nézőt egy 
más dimenzióba, a másik mellbe vágja, a harmadik játszótársként 
köszön vissza, megint egy újabb derűsen simítja el a homlok ránca-
it. A kiváló irodalomtörténész, Saint-Exupéry-kutató, Szávai János 
szavai csengenek fülemben: „A nagy költőket a többi között az teszi 
naggyá, hogy minden elődtől és hagyománytól eltérő saját nyelvet és sa-
ját képrendszert teremtenek.” Jóllehet Szávai gondolatai a Kis herceg 
írójára, még pontosabban a szépírásra vonatkoznak, ezt a párhuza-
mot lelkifurdalás nélkül alkalmazhatjuk Veszeli Lajosra.  

Őt megáldotta a sors azzal, hogy kísérletei szinte azonnal sikere-
sek legyenek, melyre az avatatlan is felkapja a fejét. Ilyenek lettek 
azok a három dimenzióba hajló, hajszálvékony, áttetsző síkfilmekre 
festett színes gesztusok, melyek a szekszárdi Művészetek Háza óriási 
belterében légiesen függnek. De ide lehet sorolni a „Üzenet a mély-
ből” című alkotását is, melyből valahol visszaüzen számunkra az a 
Babits (a városka szülötte), aki a Fekete ország c. versében ezt vetette 
papírra: „…fekete öröm, fekete gyász…”. 

És mennyire más világ az akvarelleké! Látomások, érzések. A vá-
gyakéi éppúgy, mint az elmúláséi. Az éteri magasságok és mélységek 
mellett ott van a parányi „itt és most”, vagyis az a pillanat, amit 
Veszeli Lajos fényképszerű elméjével megragadott, de a képre már a 
művész üzenetével helyezett. Nem tolakodóan, pusztán érzékeltetve 
azt, hogy ennek a hatalmas univerzumnak ő is része, s ebben jobbot 
nyújt annak, aki (ha képletesen is) melléje akar telepedni egy kor-
hadó horgászstégen, egy szélfútta nádas szögletében.

A tolnai tárlatra számos almádi kísérte el az alkotót: ott volt a 
város polgármestere, Keszey János, a méltó dalcsokorral fellépő Ba-
latonalmádi Város Vegyeskara, barátok, művészetkedvelők. A meg-
nyitón dr. Feledy Balázs művészettörténész elemző szakmai beszédé-

Majd ismét megeredt az eső, de hamarosan el is állt, aztán megje-
lent az égbolton a szivárvány, és újból hétágra sütött a nap megsimo-
gatva a jelenlévő, kedves nyugdíjasok arcát.

A találkozón megjelent Dr. Kontrát Károly parlamenti államtit-
kár úr és Keszey János polgármester úr is, akik elismeréssel szóltak a 
rendezvényről, a két klub közötti baráti kapcsolatról, felajánlották se-
gítségüket, és gratuláltak a szakácsoknak a vacsorához, melyet együtt 
fogyasztottunk el, ami mindenkinek ízlett. Az asztalokra került kan-
csókban az olasz rizling, a felajánlott sok-sok finomabbnál finomabb 
sütemény kínáltatta magát, s jutott idő beszélgetésre, néhány kedves 
baráti szóra is, mely könnyebbé teszi az életet, és közelebb hozza egy-
máshoz a klubtagokat, siófokiakat, berényieket.

Este nyolc óra után elbúcsúztunk barátainktól, de érezhetően su-
gárzott a köszönet mellett a hála és az a tény, hogy mindenki rendkí-
vül jól érezte magát a csodálatos környezetben, aminek én magam is 
szívből örülök, mert nem volt hiába való a munkálkodásunk. 

A siófoki egyesület elnöke már elküldte köszönő levelét, melyben 
azt írja: „Még ma is kóstolgatom a találkozó ízeit, zamatát. Köszönöm 
valamennyiünk nevében, hogy a vendégeitek lehettünk! Az ember ilyen-
kor feltöltődik, és jóleső érzéssel közvetíti a külvilág felé, hogy így is lehet 
egy korosztályt kezelni, gondozni. Büszke vagyok rá, hogy ennyi jó érzésű 
emberrel találkozhattunk, és a barátod lehettem.” 

Jól estek Gábor barátom szavai, s megnyugtattak, mert ezek szerint 
jól dolgoztunk. Az, aki hasonló rendezvényt már szervezett, tudja csak 
igazán, mennyi munkával, mennyi odafigyeléssel, mennyi áldozattal 
jár, ha azt szeretnénk, hogy a többség elégedett legyen, hogy a részt-
vevők számára tartalmas, érzésekben gazdag, maradandó élményt 
nyújtson a találkozó.  A jelzések szerint a vendégek, a siófoki bará-
taink elégedettek voltak. Remélem, a vendéglátók, a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub tagjai is. 

Ezúton mondok én is köszönetet mindenkinek, aki munkájával, 
segítségével hozzájárult a találkozó sikeréhez: klubunk elnökségének, 
szakácsainknak, játékosoknak, házigazdáinknak, a munkát önként 
vállalóknak, süteményt, pogácsát, italt felajánló klubtagjainknak és 
külön köszönetet mondok a rendezvényen szereplő művészeknek, az 
Almádiért Közalapítványnak, a Városgondokságnak, a dolgozóknak, 
valamint a tanya gondnokának.

Lencse Sándor elnök

A Balaton nagykövete Szekszárdon
Tartalmában, küllemében, de legfőképp üzenetében is méltó 

„Balatoni dimenziók” című kiállítással jelentkezett Veszeli Lajos 
festőművész Tolna megyében.

Az alkotó számos alkalommal képviselte – jó értelemben véve 
„szponzorálta” – a magyar tengert bel- és külföldön egyaránt. A 
sikerhez, az elismeréshez egyéni varázsa, határokat már-már nem 
ismerő kreativitása is hozzájárult.

Veszeli Lajos több évtizedes munkássággal a háta mögött ma is 
végtelen alázattal tekint a művészetre, legyen az a festészet, a grafi-
ka, a szerkesztés vagy az írás. Nem másol, nem követ sem modern, 
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A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
kirándulása Győrbe 
EFOP-1 .3.5.16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 48 fővel Balatonalmádiból jú-
nius 2-án pénteken gyönyörű időben megérkezett Győrbe, a Duna 
kapuba, ahol várta a csoportot a Széchenyi István Egyetem Turiz-
mus Tanszékének mesteroktatója, Csobayné Pintér Éva idegenveze-
tő, aki egyórás buszos városnézésen bemutatta a folyók városát, az 
ország egyik legdinamikusabban fejlődő műemlékekben harmadik 
leggazdagabb települését. 

Ezután gyalogosan a Püspöki várba indult a csoport, ahol tár-
latvezető segítségével megismerkedett Boldog Apor Vilmos püspök 
életútjával, majd megtekintette az Apor gyűjteményt, a kiállítást, a 
relikviáit. Megtudtuk, hogy az 1941. március 2-án győri püspökké 
fölszentelt lelkipásztor keményen fellépett az erőszak és üldözteté-
sek ellen, és azt, hogyan védte a Püspökvárba menekült asszonyokat 
és lányokat: nagypénteken részeg orosz katonák el akarták vinni a 
pincében tartózkodó asszonyokat és lányokat. Apor Vilmos ellen-
állt. Egy katona előbb a mennyezetbe lőtt – a négy golyó helye most 
is látható a múzeummá alakított pincében –, majd háromszor rálőtt 
a püspökre. Egy asszony, meglátva vérző homlokát, felkiáltott: „Püs-
pök atyánk, ezt értünk tette!”Apor Vilmos halkan, mosolyogva felelt: 
„Szívesen, nagyon szívesen!” Április 2-án, húsvéthétfőn hajnalban 
halt meg. A Balatonalmádiból érkezett nyugdíjasok babérkoszorút 
helyeztek el a Múzeum bejárata előtt álló Apor szobor talapzatán.

Ezután a többség felment a toronyba, majd együtt megnézték az 
Egyház megyei kincstárat és könyvtárat.

A győri Bazilikát, melyet Szent István alapított, jelenleg felújítják, 
ezért a szent László hermáját és a könnyező Mária képet egy külön 
kápolnában őrzik, és itt sikerült a csoportnak megtekinteni. Lelki-
ekben feltöltődve még egy városi sétára indultak a Vörösbe- rényi 
Nyugdíjas Klub tagjai, betérve a Kreszta-házba, ahol megcsodálták 
Kovács Margit keramikus művész alkotásait és felejthetetlen élmé-
nyekkel tértek haza Balatonalmádiba.

ben kitért a „balatoniság” nagyon is létező fogalomkörére, valamint 
említést tett Veszeli Lajos művészetszervező tevékenységére is. A 
pohárköszöntőt Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövettől 
hallhattuk.

A Balatonhoz kötődő művek szeptember 10-ig nyitva tartó kiál-
lítással beköltöztek Szekszárd város központjába, a felújított impo-
záns zsinagóga, ma Művészetek Háza galériájába.

Zatkalik András
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Baráti találkozó a Horgásztanyán
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub már több évvel ezelőtt testvéri 

kapcsolatot alakított ki a Siófoki Nyugdíjas Egyesülettel. Azóta min-
den évben találkozik a két civil szervezet hol Balatonalmádiban, hol 
Siófokon. Szükség van ezekre a találkozókra. Robert Merle szerint: 
„a barátság a találkozásokból táplálkozik, és meghal, ha megfosztják 
tőlük.”

Mindkét klub egy húron 
pendül: erősödjön továbbra 
is ez a kapcsolat, találkoz-
zunk minden évben, hisz 
sok-sok élményhez, tartal-
mas programokhoz, egyéni 
barátságok kialakításához 
juttatja tagjait, és felejt-
hetetlenek maradnak az 
együttlétek,a  találkozók. Ebben az évben június 10-én a siófokiakat 
látták vendégül a vörösberényiek a Horgász-tanyán.  A találkozó előtt 
megkezdődtek az előkészületek: az Almádiért Közalapítvány és a Vá-
rosgondnokság segítségével megérkeztek az új sörasztalok és padok a 
tanyára, felállították a sátrakat, elkészült dobogókból a színpad. 

A klub elnöksége, a házigazdák és gépkocsijukat, munkájukat fel-
ajánló aktív klubtagjaink segítségével minden feltételt megteremtet-
tünk a vendégek fogadására.

Az elegánsan megterített asztalok, a fogadásra, az uzsonnára elké-
szített, ízlésesen feldíszített több száz különféle szendvics és a vacso-
rára az üstökben fortyogó halászlé, gulyásleves már várta a találkozó 
közel 160 résztvevőjét.

Velünk voltak az égiek is, bár rövid időre eleredt az eső, de mire 
Jánossy Gábor elnök úr vezetésével megérkeztek a vendégek, a felhők 
már Siófok felé jártak, itt pedig még a nap is kisütött. Mint ahogy az 
illik, már a kapuban klubunk házigazdái várták, kínálták a tanyára 
érkezőket a felajánlott pogácsával, pálinkával, és invitáltak mindenkit 
a sátor alatti nézőtérre, ahol az elnöki köszöntők és Prigli Éva (Siófok) 
versben megfogalmazott jókívánságai után Szakál Dániel képviselő úr 
üdvözölte a találkozó résztvevőit.

Színvonalas műsorral vártuk barátainkat: Halas Adelaida, a Veszp-
rémi Petőfi színház primadonnája vidám dalokkal szórakoztatta a 
szép korúakat, majd Teleki Gergő zongoraművész előadása ejtette 
ámulatba a hallgatóságot, és szűnni nem akaró vastapssal jutalmazták 
az előadót, aki kotta nélkül Liszt és Chopin műveket adott elő. Végül 
a siófokiak Mariska - Juliska humorral teli show-ja megnevettette a 
közönséget.

Az állófogadás után a két klub tagjait meghívtuk egy vidám, játé-
kos vetélkedőre, melyben orról orra vándorolt a gyufásdoboz teteje, 
a játékosok készítettek múmiát, a hölgyek késsel-villával ettek csokit 
felbontás után, a férfiak pedig tojáshabot vertek és a nézők vidám 
nevetése közepette bekötött szemmel öltözködtek az elcserélt bőrön-
dökből, melyekben női ruhadarabok voltak. Ezután a homlokok kö-
zött pingpong labdát szorítva táncoltak a párok, majd folytatódott a 
verseny a vízen,ahol 10 fő horgászott eredményesen, de a közeledő 
vihar miatt nem kerülhetett sor a további versenyszámokra  (evezés, 
csónakvontatás )Végül a sok-sok önfeledt nevetés, kacagás és szívből 
fakadó szurkolás  után  a siófokiak nyertek, jutalmuk 3 üveg pezsgő 
és oklevél. 

Mindenki megelégedésére ma teljesítettük Mark Twain amerikai 
író tanácsát: „Mindig jusson idő nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje, 
játszani, mert ez az örök ifjúság titka, szeretetet adni, mert gyógyítja az 
embert, azt is, aki adja és azt is, aki kapja.” A találkozón önfeledten 
nevetett mindkét klub tagsága, és vidáman játszottunk együtt.
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visszatükröződik a képeiről. Ám mit sem érne mindez, ha a szemlé-
lőt, a „befogadót” ez nem érintené meg. Ráadásul csaknem mind-
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más dimenzióba, a másik mellbe vágja, a harmadik játszótársként 
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it. A kiváló irodalomtörténész, Saint-Exupéry-kutató, Szávai János 
szavai csengenek fülemben: „A nagy költőket a többi között az teszi 
naggyá, hogy minden elődtől és hagyománytól eltérő saját nyelvet és sa-
ját képrendszert teremtenek.” Jóllehet Szávai gondolatai a Kis herceg 
írójára, még pontosabban a szépírásra vonatkoznak, ezt a párhuza-
mot lelkifurdalás nélkül alkalmazhatjuk Veszeli Lajosra.  

Őt megáldotta a sors azzal, hogy kísérletei szinte azonnal sikere-
sek legyenek, melyre az avatatlan is felkapja a fejét. Ilyenek lettek 
azok a három dimenzióba hajló, hajszálvékony, áttetsző síkfilmekre 
festett színes gesztusok, melyek a szekszárdi Művészetek Háza óriási 
belterében légiesen függnek. De ide lehet sorolni a „Üzenet a mély-
ből” című alkotását is, melyből valahol visszaüzen számunkra az a 
Babits (a városka szülötte), aki a Fekete ország c. versében ezt vetette 
papírra: „…fekete öröm, fekete gyász…”. 

És mennyire más világ az akvarelleké! Látomások, érzések. A vá-
gyakéi éppúgy, mint az elmúláséi. Az éteri magasságok és mélységek 
mellett ott van a parányi „itt és most”, vagyis az a pillanat, amit 
Veszeli Lajos fényképszerű elméjével megragadott, de a képre már a 
művész üzenetével helyezett. Nem tolakodóan, pusztán érzékeltetve 
azt, hogy ennek a hatalmas univerzumnak ő is része, s ebben jobbot 
nyújt annak, aki (ha képletesen is) melléje akar telepedni egy kor-
hadó horgászstégen, egy szélfútta nádas szögletében.

A tolnai tárlatra számos almádi kísérte el az alkotót: ott volt a 
város polgármestere, Keszey János, a méltó dalcsokorral fellépő Ba-
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gárzott a köszönet mellett a hála és az a tény, hogy mindenki rendkí-
vül jól érezte magát a csodálatos környezetben, aminek én magam is 
szívből örülök, mert nem volt hiába való a munkálkodásunk. 

A siófoki egyesület elnöke már elküldte köszönő levelét, melyben 
azt írja: „Még ma is kóstolgatom a találkozó ízeit, zamatát. Köszönöm 
valamennyiünk nevében, hogy a vendégeitek lehettünk! Az ember ilyen-
kor feltöltődik, és jóleső érzéssel közvetíti a külvilág felé, hogy így is lehet 
egy korosztályt kezelni, gondozni. Büszke vagyok rá, hogy ennyi jó érzésű 
emberrel találkozhattunk, és a barátod lehettem.” 

Jól estek Gábor barátom szavai, s megnyugtattak, mert ezek szerint 
jól dolgoztunk. Az, aki hasonló rendezvényt már szervezett, tudja csak 
igazán, mennyi munkával, mennyi odafigyeléssel, mennyi áldozattal 
jár, ha azt szeretnénk, hogy a többség elégedett legyen, hogy a részt-
vevők számára tartalmas, érzésekben gazdag, maradandó élményt 
nyújtson a találkozó.  A jelzések szerint a vendégek, a siófoki bará-
taink elégedettek voltak. Remélem, a vendéglátók, a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub tagjai is. 

Ezúton mondok én is köszönetet mindenkinek, aki munkájával, 
segítségével hozzájárult a találkozó sikeréhez: klubunk elnökségének, 
szakácsainknak, játékosoknak, házigazdáinknak, a munkát önként 
vállalóknak, süteményt, pogácsát, italt felajánló klubtagjainknak és 
külön köszönetet mondok a rendezvényen szereplő művészeknek, az 
Almádiért Közalapítványnak, a Városgondokságnak, a dolgozóknak, 
valamint a tanya gondnokának.

Lencse Sándor elnök

A Balaton nagykövete Szekszárdon
Tartalmában, küllemében, de legfőképp üzenetében is méltó 

„Balatoni dimenziók” című kiállítással jelentkezett Veszeli Lajos 
festőművész Tolna megyében.

Az alkotó számos alkalommal képviselte – jó értelemben véve 
„szponzorálta” – a magyar tengert bel- és külföldön egyaránt. A 
sikerhez, az elismeréshez egyéni varázsa, határokat már-már nem 
ismerő kreativitása is hozzájárult.

Veszeli Lajos több évtizedes munkássággal a háta mögött ma is 
végtelen alázattal tekint a művészetre, legyen az a festészet, a grafi-
ka, a szerkesztés vagy az írás. Nem másol, nem követ sem modern, 

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
kirándulása Győrbe 
EFOP-1 .3.5.16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 48 fővel Balatonalmádiból jú-
nius 2-án pénteken gyönyörű időben megérkezett Győrbe, a Duna 
kapuba, ahol várta a csoportot a Széchenyi István Egyetem Turiz-
mus Tanszékének mesteroktatója, Csobayné Pintér Éva idegenveze-
tő, aki egyórás buszos városnézésen bemutatta a folyók városát, az 
ország egyik legdinamikusabban fejlődő műemlékekben harmadik 
leggazdagabb települését. 

Ezután gyalogosan a Püspöki várba indult a csoport, ahol tár-
latvezető segítségével megismerkedett Boldog Apor Vilmos püspök 
életútjával, majd megtekintette az Apor gyűjteményt, a kiállítást, a 
relikviáit. Megtudtuk, hogy az 1941. március 2-án győri püspökké 
fölszentelt lelkipásztor keményen fellépett az erőszak és üldözteté-
sek ellen, és azt, hogyan védte a Püspökvárba menekült asszonyokat 
és lányokat: nagypénteken részeg orosz katonák el akarták vinni a 
pincében tartózkodó asszonyokat és lányokat. Apor Vilmos ellen-
állt. Egy katona előbb a mennyezetbe lőtt – a négy golyó helye most 
is látható a múzeummá alakított pincében –, majd háromszor rálőtt 
a püspökre. Egy asszony, meglátva vérző homlokát, felkiáltott: „Püs-
pök atyánk, ezt értünk tette!”Apor Vilmos halkan, mosolyogva felelt: 
„Szívesen, nagyon szívesen!” Április 2-án, húsvéthétfőn hajnalban 
halt meg. A Balatonalmádiból érkezett nyugdíjasok babérkoszorút 
helyeztek el a Múzeum bejárata előtt álló Apor szobor talapzatán.

Ezután a többség felment a toronyba, majd együtt megnézték az 
Egyház megyei kincstárat és könyvtárat.

A győri Bazilikát, melyet Szent István alapított, jelenleg felújítják, 
ezért a szent László hermáját és a könnyező Mária képet egy külön 
kápolnában őrzik, és itt sikerült a csoportnak megtekinteni. Lelki-
ekben feltöltődve még egy városi sétára indultak a Vörösbe- rényi 
Nyugdíjas Klub tagjai, betérve a Kreszta-házba, ahol megcsodálták 
Kovács Margit keramikus művész alkotásait és felejthetetlen élmé-
nyekkel tértek haza Balatonalmádiba.

ben kitért a „balatoniság” nagyon is létező fogalomkörére, valamint 
említést tett Veszeli Lajos művészetszervező tevékenységére is. A 
pohárköszöntőt Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövettől 
hallhattuk.

A Balatonhoz kötődő művek szeptember 10-ig nyitva tartó kiál-
lítással beköltöztek Szekszárd város központjába, a felújított impo-
záns zsinagóga, ma Művészetek Háza galériájába.

Zatkalik András
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Gépészet 5. 

Működése során az aknafúrás mindvégig ezer szállal kötődött a 
gépészethez, melyek közül az alábbiak voltak meghatározó jelen-
tőségűek.

Eredeti fúró- és kezelőszerszám gyártás

A kísérleti aknafúrásnál szerzett tapasztalatok birtokában gépésze-
tünk alkalmassá vált nagyméretű, több tonna súlyú fúrószerszámok 
gyártására, ezért az új fúróberendezéshez a különböző átmérőjű fú-
rófokozatokat és béléscső-kezelő eszközöket nem külföldről vásárol-
tuk meg, hanem azok már Balatonalmádiban készültek. Ezzel egy 
olyan folyamat kezdődött, amely végigkísérte az aknafúrás negyed-
százados történetét. Ez alatt a hosszú idő alatt ugyanis folyamatosan 
változtak a fúrási körülmények: a harántolt kőzetek, hidrogeológi-
ai viszonyok, aknaszerkezet. A fúrási technológiát hozzájuk kellett 
igazítani, ami újabb és újabb fúrószerszámok tervezésével, gyár-
tásával és kipróbálásával járt. Közéjük tartoztak a központosítók, 
súlyosbító testek vagy görgősfúrók. Ennek a nagyarányú műszaki 
fejlesztési tevékenységnek köszönhetően, az egyre nehezebbé váló 
körülmények ellenére is, sikerült a fúrási programot teljesíteni. 

Műszaki balesetek felszámolása
A fúrás közbeni műszaki balesetek következményeinek megszün-

tetése mentéssel történik. Példaértékű az az együttműködés, amely 
ezen a területen a gépészet és az aknafúrás között megvalósult. Ami-
kor az első fúrógörgők leszakadtak, mentőszerszámunk még nem 
volt. Kiszedésükhöz több, aránylag egyszerű megoldás született 
(elektromágnes, mentődob, markoló, mamutszivattyú), melyek kö-
zül mindig a helyzetnek legjobban megfelelőt választottuk. 

Bonyolult esetben – amilyen a súlyosbító vagy fúrócső törés – a 
helyszínen egy operatív csoport határozta meg a teendőket. Veze-
tője Mecsnóber Miklós 
műszaki igazgatóhelyet-
tes, hárman az aknafú-
rást képviselték, és tagja 
volt még Ertli Mihály 
gépészeti osztályvezető is. 
Munkájuk a műszaki bal-
eset körülményeinek fel-
tárásával kezdődött, majd 
szakmai vitában dőlt el, 
hogy milyen módszer-
rel történjen a mentés. 

Amennyiben új szerszámra volt szükség, a gépészet haladéktalanul 
hozzálátott a tervezéshez, majd gyártáshoz. Az elkészült mentőszer-
számot azonnal beépítettük. Ha szerencsénk volt, jól működött, ha 
nem, vihették vissza átalakításra.  

A műszaki balesetek mindig váratlanul következnek be, a menté-
seket pedig a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, ez az időszak 
rendkívül feszült, nagy koncentrációt és pontos munkát igényel. 
Éppen ezért érthető, hogy minden sikeres mentés nagy megköny-
nyebbülést jelentett, miközben újabb szakmai tapasztalatokat sze-
reztünk, egy jól működő mentőszerszámmal is gyarapodtunk, s ami 
a legfontosabb, folytathattuk a fúrást. 

A két üzem kapcsolatára jellemző az alábbi kis történet.

Kötéldob

A vállalati gazdálko-
dás megítélésénél ak-
koriban nem elhanya-
golható szempont volt 
az évente felgyülemlett 
kötbérek nagysága. 
Vagyis, minél többre 
rúgott ez az összeg, an-
nál rosszabb minősítést 
kapott a cég. Sok kel-
lemetlenséget okozott 
emiatt az aknafúrásnál 
az egyébként jelenték-
telen kötéldob. A hely-
zet megértéséhez tudni kell, hogy a rátekert kötéltől eltérően a do-
bot nem lehetett adni–venni, az a gyártó cég tulajdonában maradt, 
és visszatartásának minden napjáért kötbér járt. A tervgazdálkodás 
szabályai szerint ütemezve megrendeltük az acélköteleket, amelyek 
rendszerint ütemtelenül futottak be – lehetőleg egyszerre – a gyá-
ri dobokon. Szinte velük egy időben érkezett vállalati központunk 
sürgetése a dobok mielőbbi visszaszolgáltatása ügyében. Mi is ha-
ladéktalanul léptünk, és megrendeltük a gépészetnél a dobpótló 
dobok soron kívüli gyártását. Teltek–múltak a napok, mégsem 
küldték (a gépészet nyakig volt határidős dolgokkal), telefonsürge-
téseinknek sem volt hatása. Ekkor Rosta Ferenc üzemvezető fogta 
magát, és a hivatalos formaságok mellőzésével, idő- és papírtaka-
rékosságból elkezdte ostromolni Ertli Mihály gépészeti vezetőt a 
Soproni Sörgyár sörös címkéinek ragasztófelületére rótt soraival 
(bizonyos szempontból mégiscsak hivatalos papíron tehát). Ezekből 
a cetlikből bőséges készlet állt rendelkezésére. Ezen kívül személyes 
találkozásaikon is, kivétel nélkül minden egyes alkalommal, a köl-
csönös üdvözlések után – meg kell jegyezni, hogy nagyon kedvelték 
és tisztelték egymást – Feri bácsi azonnal rákezdte, hogy: „Kedves 
Mihál (így l-el), lenne egy kérésem…”, „Tudom Feri bácsi” – szakí-
totta félbe a kérdezett – „mikor lesznek kész a kötéldobok”. És már 
kacagtak is mindketten egy jó sort.

Persze ezeket a fránya dobokat végül is legyártották, de ezzel nem 
volt vége, mert jöttek az újabb és újabb szállítmányokkal az újabb 
igények. Így ment ez évekig, véget nem érő folyamatként.

Hogy ez a huzavona milyen mély nyomokat hagyott az érintet-
tekben, kiderült Feri bácsi 1972-es vállalati búcsúztatóján. A gépé-
szet különleges ajándékkal kedveskedett kitartó megrendelőjének: 
egy aprólékosan kidolgozott miniatűr kötéldobot adtak át a legen-
dás sörös címkékre írt jókívánságok kíséretében.

Elképzelhető, hogy az a pici dob milyen nagyot dobott hangu-
latunkon.

Tóth Béla okleveles bányamérnök

3 m átmérőjű görgősfúró

2 m átmérőjű központosítók 
és súlyosbító testek

Rosta Ferenc és Ertli Mihály (a kép
baloldalán) kollégáikkal az aknafúrásnál

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

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

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

BAUXITKUTATÓ 30, 25, 20, 10
2017. augusztus 20. szombat

BAUXITKUTATÓ 30 km: Minősítési pontérték: MTSZ 66,1, MSTSZ C kat. 40/9, TTT: 45,9
Indítás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 7 - 9 óráig.  
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy – 
Király-kút – Dellő (karám kapu) – Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) 
- Remete-völgy – Ember-szikla – Malom-völgy – Pannónia KKK – Zóna étterem
Emelkedő: 1057 m  Menetidő: max. 8 óra. 

BAUXITKUTATÓ 25 km: Minősítési pontérték: MTSZ 55, MSTSZ D kat. 33/7. TTT: 38,2
Indítás: Balatonalmádi PKKK – Zóna étterem, 7 - 9 óráig. 
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy – 
Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-szikla 
– Malom-völgy – Pannónia KKK Zóna Étterem Emelkedő: 877 m.  Menetidő: max. 7 óra.

BAUXITKUTATÓ 20 km: Minősítési pontérték: MTSZ 43,6, MSTSZ D kat. 26/6,5. TTT: 30,2
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Csere-hegyi kilátó – Somlyó-hegy kilátó – Lovas – Malom-völgy- 
Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) – Óvári messzelátó – Pannónia 
– Zóna étterem Emelkedő: 681 m.  Menetidő: max. 5 óra.

BAUXITKUTATÓ 10 km: Minősítési pontérték: MTSZ 23,1, MSTSZ E kat. 14/4. TTT: 16,1
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Köcsi-tó – Nagy-kő-orr – Csere-hegyi kilátó – Felső-hegy (csőkilátó) 
– Óvári messzelátó – Pannónia – Zóna étterem 
Emelkedő: 406 m.  Menetidő: max. 3 óra.

Cél zárása: 17:30 –  Térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 30 és a 25 km-es táv - 1000 Ft/fő, a 20 és 
10 km-es táv 800 Ft/fő. Érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya, diákigazolvány felmutatása 
esetén engedmény: 100 Ft/fő. Érvényes Magyar Turista kártya felmutatása esetén 
engedmény 200 Ft/fő.
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére indul. A 
rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető. A 
teljesítménytúrát garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük. 
Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak. • A 
felsőörsi Civilháznál frissítőt adunk.
A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat megtalálja 
egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu. • A teljesítménytúránk rendezését támogatja 
a Balatonalmádi Város Önkormányzata és Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség.

Dankó Friderika, elnök 

TEMPLOMSÉTÁK - MINIKONCERTEK
A templomok bemutatása előtt 10 perces minikoncert egy-egy 
tehetséges almádi fiatal közreműködésével a plakáton látható 

Szent Imre és Erődített templomokban.

Józsa Dalma
hegedű

Kedves Lőrinc
zongora

Józsa Tamás
zongora

júl. 15. aug. 19. júl. 1. 22. 29. aug. 5. júl. 8. aug.12.

Szeretettel várjuk!



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. július

Almádi az aknafúrás központja VII. 
Gépészet 5. 

Működése során az aknafúrás mindvégig ezer szállal kötődött a 
gépészethez, melyek közül az alábbiak voltak meghatározó jelen-
tőségűek.

Eredeti fúró- és kezelőszerszám gyártás

A kísérleti aknafúrásnál szerzett tapasztalatok birtokában gépésze-
tünk alkalmassá vált nagyméretű, több tonna súlyú fúrószerszámok 
gyártására, ezért az új fúróberendezéshez a különböző átmérőjű fú-
rófokozatokat és béléscső-kezelő eszközöket nem külföldről vásárol-
tuk meg, hanem azok már Balatonalmádiban készültek. Ezzel egy 
olyan folyamat kezdődött, amely végigkísérte az aknafúrás negyed-
százados történetét. Ez alatt a hosszú idő alatt ugyanis folyamatosan 
változtak a fúrási körülmények: a harántolt kőzetek, hidrogeológi-
ai viszonyok, aknaszerkezet. A fúrási technológiát hozzájuk kellett 
igazítani, ami újabb és újabb fúrószerszámok tervezésével, gyár-
tásával és kipróbálásával járt. Közéjük tartoztak a központosítók, 
súlyosbító testek vagy görgősfúrók. Ennek a nagyarányú műszaki 
fejlesztési tevékenységnek köszönhetően, az egyre nehezebbé váló 
körülmények ellenére is, sikerült a fúrási programot teljesíteni. 

Műszaki balesetek felszámolása
A fúrás közbeni műszaki balesetek következményeinek megszün-

tetése mentéssel történik. Példaértékű az az együttműködés, amely 
ezen a területen a gépészet és az aknafúrás között megvalósult. Ami-
kor az első fúrógörgők leszakadtak, mentőszerszámunk még nem 
volt. Kiszedésükhöz több, aránylag egyszerű megoldás született 
(elektromágnes, mentődob, markoló, mamutszivattyú), melyek kö-
zül mindig a helyzetnek legjobban megfelelőt választottuk. 

Bonyolult esetben – amilyen a súlyosbító vagy fúrócső törés – a 
helyszínen egy operatív csoport határozta meg a teendőket. Veze-
tője Mecsnóber Miklós 
műszaki igazgatóhelyet-
tes, hárman az aknafú-
rást képviselték, és tagja 
volt még Ertli Mihály 
gépészeti osztályvezető is. 
Munkájuk a műszaki bal-
eset körülményeinek fel-
tárásával kezdődött, majd 
szakmai vitában dőlt el, 
hogy milyen módszer-
rel történjen a mentés. 

Amennyiben új szerszámra volt szükség, a gépészet haladéktalanul 
hozzálátott a tervezéshez, majd gyártáshoz. Az elkészült mentőszer-
számot azonnal beépítettük. Ha szerencsénk volt, jól működött, ha 
nem, vihették vissza átalakításra.  

A műszaki balesetek mindig váratlanul következnek be, a menté-
seket pedig a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, ez az időszak 
rendkívül feszült, nagy koncentrációt és pontos munkát igényel. 
Éppen ezért érthető, hogy minden sikeres mentés nagy megköny-
nyebbülést jelentett, miközben újabb szakmai tapasztalatokat sze-
reztünk, egy jól működő mentőszerszámmal is gyarapodtunk, s ami 
a legfontosabb, folytathattuk a fúrást. 

A két üzem kapcsolatára jellemző az alábbi kis történet.

Kötéldob

A vállalati gazdálko-
dás megítélésénél ak-
koriban nem elhanya-
golható szempont volt 
az évente felgyülemlett 
kötbérek nagysága. 
Vagyis, minél többre 
rúgott ez az összeg, an-
nál rosszabb minősítést 
kapott a cég. Sok kel-
lemetlenséget okozott 
emiatt az aknafúrásnál 
az egyébként jelenték-
telen kötéldob. A hely-
zet megértéséhez tudni kell, hogy a rátekert kötéltől eltérően a do-
bot nem lehetett adni–venni, az a gyártó cég tulajdonában maradt, 
és visszatartásának minden napjáért kötbér járt. A tervgazdálkodás 
szabályai szerint ütemezve megrendeltük az acélköteleket, amelyek 
rendszerint ütemtelenül futottak be – lehetőleg egyszerre – a gyá-
ri dobokon. Szinte velük egy időben érkezett vállalati központunk 
sürgetése a dobok mielőbbi visszaszolgáltatása ügyében. Mi is ha-
ladéktalanul léptünk, és megrendeltük a gépészetnél a dobpótló 
dobok soron kívüli gyártását. Teltek–múltak a napok, mégsem 
küldték (a gépészet nyakig volt határidős dolgokkal), telefonsürge-
téseinknek sem volt hatása. Ekkor Rosta Ferenc üzemvezető fogta 
magát, és a hivatalos formaságok mellőzésével, idő- és papírtaka-
rékosságból elkezdte ostromolni Ertli Mihály gépészeti vezetőt a 
Soproni Sörgyár sörös címkéinek ragasztófelületére rótt soraival 
(bizonyos szempontból mégiscsak hivatalos papíron tehát). Ezekből 
a cetlikből bőséges készlet állt rendelkezésére. Ezen kívül személyes 
találkozásaikon is, kivétel nélkül minden egyes alkalommal, a köl-
csönös üdvözlések után – meg kell jegyezni, hogy nagyon kedvelték 
és tisztelték egymást – Feri bácsi azonnal rákezdte, hogy: „Kedves 
Mihál (így l-el), lenne egy kérésem…”, „Tudom Feri bácsi” – szakí-
totta félbe a kérdezett – „mikor lesznek kész a kötéldobok”. És már 
kacagtak is mindketten egy jó sort.

Persze ezeket a fránya dobokat végül is legyártották, de ezzel nem 
volt vége, mert jöttek az újabb és újabb szállítmányokkal az újabb 
igények. Így ment ez évekig, véget nem érő folyamatként.

Hogy ez a huzavona milyen mély nyomokat hagyott az érintet-
tekben, kiderült Feri bácsi 1972-es vállalati búcsúztatóján. A gépé-
szet különleges ajándékkal kedveskedett kitartó megrendelőjének: 
egy aprólékosan kidolgozott miniatűr kötéldobot adtak át a legen-
dás sörös címkékre írt jókívánságok kíséretében.

Elképzelhető, hogy az a pici dob milyen nagyot dobott hangu-
latunkon.

Tóth Béla okleveles bányamérnök

3 m átmérőjű görgősfúró

2 m átmérőjű központosítók 
és súlyosbító testek

Rosta Ferenc és Ertli Mihály (a kép
baloldalán) kollégáikkal az aknafúrásnál

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

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

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

BAUXITKUTATÓ 30, 25, 20, 10
2017. augusztus 20. szombat

BAUXITKUTATÓ 30 km: Minősítési pontérték: MTSZ 66,1, MSTSZ C kat. 40/9, TTT: 45,9
Indítás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 7 - 9 óráig.  
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy – 
Király-kút – Dellő (karám kapu) – Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) 
- Remete-völgy – Ember-szikla – Malom-völgy – Pannónia KKK – Zóna étterem
Emelkedő: 1057 m  Menetidő: max. 8 óra. 

BAUXITKUTATÓ 25 km: Minősítési pontérték: MTSZ 55, MSTSZ D kat. 33/7. TTT: 38,2
Indítás: Balatonalmádi PKKK – Zóna étterem, 7 - 9 óráig. 
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy – 
Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-szikla 
– Malom-völgy – Pannónia KKK Zóna Étterem Emelkedő: 877 m.  Menetidő: max. 7 óra.

BAUXITKUTATÓ 20 km: Minősítési pontérték: MTSZ 43,6, MSTSZ D kat. 26/6,5. TTT: 30,2
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Csere-hegyi kilátó – Somlyó-hegy kilátó – Lovas – Malom-völgy- 
Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) – Óvári messzelátó – Pannónia 
– Zóna étterem Emelkedő: 681 m.  Menetidő: max. 5 óra.

BAUXITKUTATÓ 10 km: Minősítési pontérték: MTSZ 23,1, MSTSZ E kat. 14/4. TTT: 16,1
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Köcsi-tó – Nagy-kő-orr – Csere-hegyi kilátó – Felső-hegy (csőkilátó) 
– Óvári messzelátó – Pannónia – Zóna étterem 
Emelkedő: 406 m.  Menetidő: max. 3 óra.

Cél zárása: 17:30 –  Térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 30 és a 25 km-es táv - 1000 Ft/fő, a 20 és 
10 km-es táv 800 Ft/fő. Érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya, diákigazolvány felmutatása 
esetén engedmény: 100 Ft/fő. Érvényes Magyar Turista kártya felmutatása esetén 
engedmény 200 Ft/fő.
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére indul. A 
rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető. A 
teljesítménytúrát garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük. 
Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak. • A 
felsőörsi Civilháznál frissítőt adunk.
A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat megtalálja 
egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu. • A teljesítménytúránk rendezését támogatja 
a Balatonalmádi Város Önkormányzata és Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség.

Dankó Friderika, elnök 

TEMPLOMSÉTÁK - MINIKONCERTEK
A templomok bemutatása előtt 10 perces minikoncert egy-egy 
tehetséges almádi fiatal közreműködésével a plakáton látható 

Szent Imre és Erődített templomokban.

Józsa Dalma
hegedű

Kedves Lőrinc
zongora

Józsa Tamás
zongora

júl. 15. aug. 19. júl. 1. 22. 29. aug. 5. júl. 8. aug.12.

Szeretettel várjuk!



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Hazafelé
(novella)
Fázom…  Ha tudtam volna, hogy ilyen későn érek haza, lenne ná-
lam egy pulcsi. Nem is tudom, mire vágyom jobban? A pulcsimra?  
Vagy egy pohár borra? Még tíz perc, és mind a kettőt megkapom. 
Egyre gyorsabban koppannak a tűsarkaim a betonon. Mennyire 
utálták a gyerek mindig a cipősarkaim koppanását. Ciki volt nekik. 
-Jajj, anya! Nem tudnál halkabban lépni? Mindenki minket néz! 
– szóltak rám ilyenkor. Pedig nem is azért figyeltek ránk fel az em-
berek… Inkább azért, mert szépek voltunk.
Kipp-kopp. Kipp-kopp… Mindegyik koppanás közelebb visz a 
pulcsimhoz és a boromhoz.
Ösztönösen halkabban lépek. Nem a gyerekekkel kapcsolatos em-
lék miatt. Mára már nem zavarja őket semmi, amit teszek.
A halkuló koppanások közé társul valami csöndes „sss”… „sss”…  
Valami zavar benne. De mi? Talán az, hogy olyan óvatosnak hallom. 
Valaki a hátam mögött nem vállalja fel a lépteit. Inkább mintha 
titokban akarná tartani, le akarná csendesíteni őket.
Futni kéne. De a futás szégyen. Ráadásul magas sarkúban nem is túl 
szerencsés. Mi lenne, ha megállnék, és megfordulnék? Attól biztos 
megnyugodnék, és mehetnék tovább a határozott koppanásaim-
mal. Hirtelen megértem a krimik lélektanát. Sosem értettem, hogy 
a leendő áldozat miért a zárt ajtó mögött retteg bizonytalankodva, 
hogy van-e valaki az ajtón kívül. Eddig úgy gondoltam, hogy fognia 
kéne egy kést, vagy egy pisztolyt, és ki kéne mennie megnézni, hogy 
van-e ott valaki. 
Még öt perc, mire hazaérek.
De nálam se kés nincs, se pisztoly. Ha rossz szándékkal követ valaki, 
esetleg a cipősarkammal vághatom fejbe. Vagy a kulcscsomómmal. 
Mindkettő életveszélyes fegyver lehetne valakinek a kezében. Vala-
kiében. De nem az enyémben.
Egyszerűen meg kéne fordulnom, és körülnéznem. Ebben a csendes 
kisvárosban tudtommal még nem garázdálkodott sem szatír, sem 
baltás gyilkos. De mi visz rá arra, hogy inkább gyorsabban lépked-
jek, és a lehető legkevesebb zajt okozzam a cipősarkammal? És miért 
nem futok el ahelyett, hogy elkezdem analizálni a viselkedésemet? 
-S… ss… sss..
-Kipp… ko-p-p..
-Ssssss
Megállok. Egyik kezemmel megtámaszkodom a mellettem ros-
kadozó kerítésben. Leveszem a bal cipőmet… Csend van. A bal 
vállam felett picit kilesek. Leveszem a jobb cipőmet. Most jobbról 
lesek ki. Csend van. És sötét. Valahogy sötétebb, mint két perccel 
ezelőtt volt. Óvatosan a táskámba nyúlok, megkeresem a kulcscso-
mómat, a cipőket a táskába süllyesztem.
-Sss… ss.. s
Érzem a tarkómon a leheletét, a talpam alatt pedig a hideg betont. 
Még három perc, amíg hazaérek. Nem tudok logikusan gondolkod-
ni, kezemben a kulcscsomóval, vállamon a táskával futni kezdek. 
Egy perc múlva már reszkető kézzel próbálom a kulcsot a zárba 
illeszteni. Belépek a lakásba, gyorsan bezárom magam mögött az 
ajtót. Aztán kinyitom sarkig.
-Készülj! – adom ki az utasítást a kutyámnak, majd előveszem a 
jobbik boromat, és leülök az ajtóval szemben. Pulcsi már nem kell. 
Nem fázom.

Szolga Mária

Vakáció! Baj nélkül…
Vége a tanévnek, megkezdődött a nyári szünet. A gyermekek 

kikerültek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig 
gyakran nehézséget okoz elhelyezésük, állandó felügyeletük megol-
dása. Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyer-
mekeket az őket érintő veszélyekre, amelyek közül az áldozattá 
válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók a következők: 

•	 Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható he-
lyen, ne adják oda idegeneknek. 

•	 Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A leg-
jobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 

•	 Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne 
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. 

•	 A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül 
haza, hanem egymást védve-kísérve. 

•	 Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket 
védjék. 

•	 Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanul-
ják meg szüleik telefonszámát is. 

•	 Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábító-
szereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámít-
hatatlan, és könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává 
vagy elkövetőjévé.

•	 A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket, 
ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják 
mikorra várhatók haza.

•	 Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglalt-
ságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a csa-
ládért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.

A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelentősen 
megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás 
igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre egyaránt. A 
tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatla-
nabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így 
gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a parkokban, játszótere-
ken és az utak mentén, felügyeletük nincs mindig megoldva.

A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, 
hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik és 
a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb. Körükben a 10-14 éves 
korosztály tagjai a legveszélyeztetettebbek. A személysérüléses köz-
úti közlekedési balesetek egyharmada nyáron éri a gyerekeket, akik 
sérüléseiket ilyenkor leggyakrabban gépjármű utasaként szerzik. A 
nyári szünidőben gyakoribbak a kerékpáros balesetek is, az érintett 
gyermekek 40%-a ebben az időszakban sérül meg, magányos (mint 
elesések, útról való letérések) vagy ütközés általi balesetekben.

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy a 
nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, akár az 
úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral 
közkelednek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek közlekedése 
kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran ka-
landot keresnek.

Az internet használat veszélyeiről már beszéltünk ebben az év-
ben. Ezzel kapcsolatban az ORFK indított egy kampányt, és havon-
ta egy-egy témát feldolgozva, új információkat, megelőzési tanácso-
kat tesz közzé a honlapján:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert

Az interneten való áldozattá válás megelőzésének módja, hogy 

a szülők beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón látottakról, 
hallottakról, időnként kérjék meg őket, mutassák meg a közösségi 
portálokon használt profiloldalukat, és lehetőségeik szerint szabja-
nak ésszerű határokat a világhálón töltött időnek.
Rendkívüli esemény mentes vakációt kívánok minden családnak!

Stanka Mária r. őrnagy - Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Mire az újságban megjelennek a hírek, már „vakáció” van, és ja-

vában tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek 
töltik szabadidejüket. A polgárőröknek a kialakult helyzetet kezel-
ni kell, úgy hogy az a bűnözőkön kívül, az elvárásnak megfeleljen. 
Minden hétvégén rendezvények vannak, megnő a városba látogatók 
száma. Elmondhatjuk, eddig sikerült, -.  komoly járőri munkával  - 
biztonságban tudni köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük a városban 
tartózkodókat, segítség munkánkat azzal, hogy ha a normálinak el-
lentmondó helyzetet találnak, jelezzék vagy a cikk végén megadott 
elérhetőségen, vagy a 107 rendőrségi, illetve a 112 segélykérő vona-
lon. A szünidőben megnő a gyerekforgalom az utakon és tereken, 
kérjük fokozott figyelemmel vezessenek a közlekedésben résztve-
vők. A nagy melegben megnő a reakció idő, különösen az idősebb 
generációnál, és lehet, hogy a gyalogátkelőn nem ér át az elég rövid 
idejű zöld jelzésen, kérem legyünk türelemmel. A múlt havi hírek-
ben a PENNY-nél kialakuló helyzetekről írtam, most néhány autóst 
szeretnék bemutatatni elrettentés okán. 

Történt, hogy egy terepjáróba a „szülő” - édesapának nem mon-
danám - ölébe vette 6 év körüli kisfiát – megmutatván, hogy ő min-
dent a gyerekért – egy keskeny 30 km –re szabályozott forgalmas 
úton tanította „vezetni” a fiát, kellő szembeforgalom mellett.  Lehe-
tőségünk volt tájékoztatni, hogy ez közlekedési szabálytalanság, és a 
gyerek életét is veszélyezteti, válasz foglalkozzunk…stb, különben is 
az ő gyereke és azt tesz, amit akar. Meggyőződősem, hogy aki ilyet 
a közlekedésben elkövet azt én – a gyermek sérelmére elkövetett 
gondatlan veszélyeztetése - ügyében is meggyanúsítanám, ami már 
bűncselekmény. 

Vannak a notórius járdán parkolók, és azt kell mondanom, ők 
sem a Trabantosok köréből kerülnek ki. Kellő pontossággal állnak 
fel a járdára ahhoz, hogy kismama a babakocsival már ne férjen el, 
és kénytelen legyen azt az úttesten tolni. Próbáltunk érvelni a so-
főrnél, hogy talán a parkolóban kéne megállni, hely is van. Válasz - 
bunkó paraszt foglalkozz magaddal - . Ilyenkor mit tehet a polgárőr, 
megjegyezzük egymás között, hivatalosan ő is ember.

Vagy - szerintem ő sem édesanya - két baba a hátsó ülésben szabá-
lyosan bekötve, de a vezetőnél már ez nem mondható el, TELEFO-
NÁL. Útkereszteződés jobb kéz szabály, rajta kívül mindenki fékez, 
ő TELEFONÁL. 

De volt olyan fiatal nő, aki mindent szabályt áthágva, zárt terüle-
ten zajló rendezvénybe belehajtott, mert neki terepjárója van, de ha 
nem azért tette várjuk, hogy elmondja.

Nem tudom hova vezet ez a mentalitás, az tudom, halálos bal-
esetek vannak, sajnos gyerekek is áldozatul esnek. Tényleg igaz, ha 
beülünk a volán mögé, az első rendőr megjelenéséig kicsit feledé-
kenyek vagyunk?

Kérek mindenkit, ne akarják megtudni, milyen szívszorító érzés 
temetőbe járni. 

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében jó pihenést, kikap-
csolódást, és ha még belefér, értékeikre is figyeljenek, mert lehet, 
hogy egy másik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu vagy 
a 06-30-265-5059 telefonszámon.

Balogh Csaba - Polgárőr elnök

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Krónika2017. július

Eladó Balatonalmádi 
Alpár u. 4. sz. alatti 

ház berendezése. 
Megtekinthető délutánonként 14-17 óra között. 

Jó hangulatú programok
Köszönetet szeretnénk mondani Lencse Sándornak a Vörösberényi 

Nyugdíjas Klub elnökének. A jól megszervezett Malomvölgyi Ma-
jálisért, ahol családok és baráti társaságok vettek részt a jó hangu-
latú programokon. A Balatonalmádi Halásztanyán rendezett Sió-
foki testvérklub tagjainak baráti találkozójának megszervezésért és 
levezetésért. A rendezvényeken ötletes és jó hangulatú vetélkedők, 
játékok színesítették a programokat.
Szívesen vettünk részt mi is a rendezvényeken.

Köszönettel:
    Veleginé Pavelka Gizella  

Ringató Balaton Néptánccsoport vezetője 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Hazafelé
(novella)
Fázom…  Ha tudtam volna, hogy ilyen későn érek haza, lenne ná-
lam egy pulcsi. Nem is tudom, mire vágyom jobban? A pulcsimra?  
Vagy egy pohár borra? Még tíz perc, és mind a kettőt megkapom. 
Egyre gyorsabban koppannak a tűsarkaim a betonon. Mennyire 
utálták a gyerek mindig a cipősarkaim koppanását. Ciki volt nekik. 
-Jajj, anya! Nem tudnál halkabban lépni? Mindenki minket néz! 
– szóltak rám ilyenkor. Pedig nem is azért figyeltek ránk fel az em-
berek… Inkább azért, mert szépek voltunk.
Kipp-kopp. Kipp-kopp… Mindegyik koppanás közelebb visz a 
pulcsimhoz és a boromhoz.
Ösztönösen halkabban lépek. Nem a gyerekekkel kapcsolatos em-
lék miatt. Mára már nem zavarja őket semmi, amit teszek.
A halkuló koppanások közé társul valami csöndes „sss”… „sss”…  
Valami zavar benne. De mi? Talán az, hogy olyan óvatosnak hallom. 
Valaki a hátam mögött nem vállalja fel a lépteit. Inkább mintha 
titokban akarná tartani, le akarná csendesíteni őket.
Futni kéne. De a futás szégyen. Ráadásul magas sarkúban nem is túl 
szerencsés. Mi lenne, ha megállnék, és megfordulnék? Attól biztos 
megnyugodnék, és mehetnék tovább a határozott koppanásaim-
mal. Hirtelen megértem a krimik lélektanát. Sosem értettem, hogy 
a leendő áldozat miért a zárt ajtó mögött retteg bizonytalankodva, 
hogy van-e valaki az ajtón kívül. Eddig úgy gondoltam, hogy fognia 
kéne egy kést, vagy egy pisztolyt, és ki kéne mennie megnézni, hogy 
van-e ott valaki. 
Még öt perc, mire hazaérek.
De nálam se kés nincs, se pisztoly. Ha rossz szándékkal követ valaki, 
esetleg a cipősarkammal vághatom fejbe. Vagy a kulcscsomómmal. 
Mindkettő életveszélyes fegyver lehetne valakinek a kezében. Vala-
kiében. De nem az enyémben.
Egyszerűen meg kéne fordulnom, és körülnéznem. Ebben a csendes 
kisvárosban tudtommal még nem garázdálkodott sem szatír, sem 
baltás gyilkos. De mi visz rá arra, hogy inkább gyorsabban lépked-
jek, és a lehető legkevesebb zajt okozzam a cipősarkammal? És miért 
nem futok el ahelyett, hogy elkezdem analizálni a viselkedésemet? 
-S… ss… sss..
-Kipp… ko-p-p..
-Ssssss
Megállok. Egyik kezemmel megtámaszkodom a mellettem ros-
kadozó kerítésben. Leveszem a bal cipőmet… Csend van. A bal 
vállam felett picit kilesek. Leveszem a jobb cipőmet. Most jobbról 
lesek ki. Csend van. És sötét. Valahogy sötétebb, mint két perccel 
ezelőtt volt. Óvatosan a táskámba nyúlok, megkeresem a kulcscso-
mómat, a cipőket a táskába süllyesztem.
-Sss… ss.. s
Érzem a tarkómon a leheletét, a talpam alatt pedig a hideg betont. 
Még három perc, amíg hazaérek. Nem tudok logikusan gondolkod-
ni, kezemben a kulcscsomóval, vállamon a táskával futni kezdek. 
Egy perc múlva már reszkető kézzel próbálom a kulcsot a zárba 
illeszteni. Belépek a lakásba, gyorsan bezárom magam mögött az 
ajtót. Aztán kinyitom sarkig.
-Készülj! – adom ki az utasítást a kutyámnak, majd előveszem a 
jobbik boromat, és leülök az ajtóval szemben. Pulcsi már nem kell. 
Nem fázom.

Szolga Mária

Vakáció! Baj nélkül…
Vége a tanévnek, megkezdődött a nyári szünet. A gyermekek 

kikerültek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig 
gyakran nehézséget okoz elhelyezésük, állandó felügyeletük megol-
dása. Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyer-
mekeket az őket érintő veszélyekre, amelyek közül az áldozattá 
válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók a következők: 

•	 Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható he-
lyen, ne adják oda idegeneknek. 

•	 Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A leg-
jobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 

•	 Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne 
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. 

•	 A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül 
haza, hanem egymást védve-kísérve. 

•	 Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket 
védjék. 

•	 Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanul-
ják meg szüleik telefonszámát is. 

•	 Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábító-
szereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámít-
hatatlan, és könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává 
vagy elkövetőjévé.

•	 A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket, 
ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják 
mikorra várhatók haza.

•	 Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglalt-
ságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a csa-
ládért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.

A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelentősen 
megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás 
igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre egyaránt. A 
tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatla-
nabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így 
gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a parkokban, játszótere-
ken és az utak mentén, felügyeletük nincs mindig megoldva.

A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, 
hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik és 
a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb. Körükben a 10-14 éves 
korosztály tagjai a legveszélyeztetettebbek. A személysérüléses köz-
úti közlekedési balesetek egyharmada nyáron éri a gyerekeket, akik 
sérüléseiket ilyenkor leggyakrabban gépjármű utasaként szerzik. A 
nyári szünidőben gyakoribbak a kerékpáros balesetek is, az érintett 
gyermekek 40%-a ebben az időszakban sérül meg, magányos (mint 
elesések, útról való letérések) vagy ütközés általi balesetekben.

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy a 
nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, akár az 
úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral 
közkelednek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek közlekedése 
kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran ka-
landot keresnek.

Az internet használat veszélyeiről már beszéltünk ebben az év-
ben. Ezzel kapcsolatban az ORFK indított egy kampányt, és havon-
ta egy-egy témát feldolgozva, új információkat, megelőzési tanácso-
kat tesz közzé a honlapján:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert

Az interneten való áldozattá válás megelőzésének módja, hogy 

a szülők beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón látottakról, 
hallottakról, időnként kérjék meg őket, mutassák meg a közösségi 
portálokon használt profiloldalukat, és lehetőségeik szerint szabja-
nak ésszerű határokat a világhálón töltött időnek.
Rendkívüli esemény mentes vakációt kívánok minden családnak!

Stanka Mária r. őrnagy - Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Mire az újságban megjelennek a hírek, már „vakáció” van, és ja-

vában tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek 
töltik szabadidejüket. A polgárőröknek a kialakult helyzetet kezel-
ni kell, úgy hogy az a bűnözőkön kívül, az elvárásnak megfeleljen. 
Minden hétvégén rendezvények vannak, megnő a városba látogatók 
száma. Elmondhatjuk, eddig sikerült, -.  komoly járőri munkával  - 
biztonságban tudni köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük a városban 
tartózkodókat, segítség munkánkat azzal, hogy ha a normálinak el-
lentmondó helyzetet találnak, jelezzék vagy a cikk végén megadott 
elérhetőségen, vagy a 107 rendőrségi, illetve a 112 segélykérő vona-
lon. A szünidőben megnő a gyerekforgalom az utakon és tereken, 
kérjük fokozott figyelemmel vezessenek a közlekedésben résztve-
vők. A nagy melegben megnő a reakció idő, különösen az idősebb 
generációnál, és lehet, hogy a gyalogátkelőn nem ér át az elég rövid 
idejű zöld jelzésen, kérem legyünk türelemmel. A múlt havi hírek-
ben a PENNY-nél kialakuló helyzetekről írtam, most néhány autóst 
szeretnék bemutatatni elrettentés okán. 

Történt, hogy egy terepjáróba a „szülő” - édesapának nem mon-
danám - ölébe vette 6 év körüli kisfiát – megmutatván, hogy ő min-
dent a gyerekért – egy keskeny 30 km –re szabályozott forgalmas 
úton tanította „vezetni” a fiát, kellő szembeforgalom mellett.  Lehe-
tőségünk volt tájékoztatni, hogy ez közlekedési szabálytalanság, és a 
gyerek életét is veszélyezteti, válasz foglalkozzunk…stb, különben is 
az ő gyereke és azt tesz, amit akar. Meggyőződősem, hogy aki ilyet 
a közlekedésben elkövet azt én – a gyermek sérelmére elkövetett 
gondatlan veszélyeztetése - ügyében is meggyanúsítanám, ami már 
bűncselekmény. 

Vannak a notórius járdán parkolók, és azt kell mondanom, ők 
sem a Trabantosok köréből kerülnek ki. Kellő pontossággal állnak 
fel a járdára ahhoz, hogy kismama a babakocsival már ne férjen el, 
és kénytelen legyen azt az úttesten tolni. Próbáltunk érvelni a so-
főrnél, hogy talán a parkolóban kéne megállni, hely is van. Válasz - 
bunkó paraszt foglalkozz magaddal - . Ilyenkor mit tehet a polgárőr, 
megjegyezzük egymás között, hivatalosan ő is ember.

Vagy - szerintem ő sem édesanya - két baba a hátsó ülésben szabá-
lyosan bekötve, de a vezetőnél már ez nem mondható el, TELEFO-
NÁL. Útkereszteződés jobb kéz szabály, rajta kívül mindenki fékez, 
ő TELEFONÁL. 

De volt olyan fiatal nő, aki mindent szabályt áthágva, zárt terüle-
ten zajló rendezvénybe belehajtott, mert neki terepjárója van, de ha 
nem azért tette várjuk, hogy elmondja.

Nem tudom hova vezet ez a mentalitás, az tudom, halálos bal-
esetek vannak, sajnos gyerekek is áldozatul esnek. Tényleg igaz, ha 
beülünk a volán mögé, az első rendőr megjelenéséig kicsit feledé-
kenyek vagyunk?

Kérek mindenkit, ne akarják megtudni, milyen szívszorító érzés 
temetőbe járni. 

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében jó pihenést, kikap-
csolódást, és ha még belefér, értékeikre is figyeljenek, mert lehet, 
hogy egy másik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu vagy 
a 06-30-265-5059 telefonszámon.
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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.

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. 07. 17. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 07. 19. 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

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András.

Hétvégi konyhai kisegítőt keresünk!
Csopaki borteraszunkra konyhai kisegítőt keresünk hétvégékre, 

hetente 2-3 napra. Bérezés: 1000 Ft/óra, bejelentéssel.

Jelentkezni telefonon: 06 30 924 6433
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A június 30-án megnyílt 9. VasútARTjáró kiállításon látható akvarell


