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KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
INGYENES kiszállás Balatonalmádiban a megadott napokon:

szept. 4. és 18., HÉTFŐ: központ, Malomvölgy, Vödörvölgy
szept. 5. és 19., KEDD: Öreghegy

szept. 6. és 20., SZERDA: Káptalanfüred
szept. 7. és 21., CSÜTÖRTÖK: Budatava
szept. 8. és 22., PÉNTEK: Vörösberény

Ezeken az időpontokon kívül szeptemberben a háznál történő 
oltásnál 2000 Ft kiszállási díjat számolunk fel.

Háromnál több kutya esetén a kiszállás INGYENES.

Veszettség elleni oltás + féreghajtó: 4500 Ft

A kedvezményes árakat a rendelési időben vagy időpontra érkezőknek 
tudjuk biztosítani!

A 11 és 16 óra közötti időszakra személyesen vagy
telefonon megbeszélt időpont-egyeztetésre van szükség.

8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
Telefon: 88/439 390, 70/215 65 25

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

Vajda János: A Balaton partján

Hidegen, verőfény nélkül,
Haloványan, álmatag

Ki-kipillant a felhőkbül,
Majd meg elbólint a nap.

Nézem e játékot, nézem,
Hallgatom e halk morajt.

Mit jelent az árny a réten,
Szél a habra mit sohajt?
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Magyar Fürdőkalauz  - Előszó II. 
(folytatás)

Az a kedvező fogadtatás, melyben az eddigi tapasztalatok figye-
lembe vételével, könyvemet, ugy a nagyközönség mint a sajtó ré-
szesítették, alkalmas ama tudatom megerősítésére, hogy a helyes 
irányban haladtam. Munkám és fáradságom legszebb jutalmát két-
ségtelenül a könyv megjelenését követő sajtónyilatkozatokban kell 
találnom, melyek egyhangulag kiemelték a mű szakszerű voltát, 
gyakorlati és tudományos értékét. Hogy a sajtó ezuttal is a közvé-
lemény tolmácsa volt, az kitűnik abból a reám nézve örvendetes és 
megtisztelő tényből, hogy az ötödik kiadás összes példányai rövid 
idő alatt elfogytak, s így a sürü keresletnek eleget teendő, azt hato-
dik kiadásban is közre kellett már most bocsátanom.

Hazafias munkámnak szép elismerését kell látnom abban a körül-
ményben is, hogy könyvemet a „Magyar Védőegyesület” is „hivata-
los” közlönyének vallotta, s annak további kiadásai már e nagysulyu 
egyesület erkölcsi támogatása mellett fognak megjelenni.

Kétszeres szeretettel és buzgalommal fogtam tehát munkám ha-
todik kiadásának előkészítéséhez, mert a kedvező fogadtatás követ-
keztében éreznem kellett annak kulturális és gazdasági jelentőségét. 
Az uj kiadás most már mindazt tartalmazza, a mire a fürdőközön-
ségnek tájékozódás czéljából  szüksége van.

E helyen azonban sajnálattal kell regisztrálnom, hogy a követ-
kező fürdők, nyaralótelepek, sanatoriumok, gyógyintézetek és 
ásványvizforrás tulajdonosok hatodik kiadásom részére, dacára 
többszöri levélbeni kérésemre sem küldötték be az adatokat, - így 
azokról az ismertetést nem adhattam közre.

(A nagy számú távolmaradás oka az lehetett, hogy valamennyi 
kis falusi forrást és fürdőhelyet is megkerestek,olyanokat is 
ahol valódi fürdőélet valójában nem is volt. 
A kiadványban még igy is több mint 300 fürdőhely szerepel.  
SF)

Igaz, hogy a felsoroltak legnagyobb része – igen csekély kivétellel 
– helyi jelentőségü apró vállalatok, de viszont a „Magyar Fürdőka-
lauz” az egyedüli ismertetője a hazai fürdőknek, így hogy teljes egé-
szet adhassunk a nagyközönség kezébe, feltétlenül szükséges, hogy 
az adatokat rendelkezésünkre bocsássák és hazafias missiót teljesítő 
munkánkat támogassák.

Hat esztendőt meghaladó nehéz és nagy áldozatkészséget igénylő 
munkával sikerült elérnünk, hogy a magyar fürdőkről is megjelenik 
egy ingyenes szétosztásra szánt hasznos utmutató, mely a lehető leg-
nagyobb részletességgel szolgál tájékoztatással fürdőink szépségéről 
és gyógyhatásáról.

Midőn könyvem hatodik kiadását utjára bocsájtom, nem mu-
laszthatom el, hogy e helyen köszönetet ne mondjak hathatós tá-
mogatásukért a közlekedési vállalatok vezetőségeinek, a sajtónak, s 
főleg azon hazai fürdők tulajdonosainak, kik a szükséges adatokat 
készséggel rendelkezésemre bocsájtották.

Budapest, 1911. január  1.
Eötvös József
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 

1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 
Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2017. október 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2017. november 10-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 15. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1890-es évek utolsó harmadában 
építette Kompolthy Tivadar, ezen épület is része volt a Kompothy 
telepnek. 
2. A felvétel az 1930-as években készült. 
3. Az épület szinte teljesen sértetlen maradt külső homlokzatát 
illetően. A Kompothy u. 16. sz. alatt található. 
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett. 

Kovács István elnök 

Az „Almádiért” Közalapítvány 
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 

CZUCZOR SÁNDOR 
új könyvének, a 

BESZÉL A HELYNÉV, HA HAGYJÁK – 
Balatonalmádi és környéke 
ALMÁDI FÜZETEK VI. 
c. kötet bemutatójára, melyet 

2017. szeptember 23-án, szombaton 16 órai kezdettel 
tartunk a 

vörösberényi Hagyományok Házában (Ady E. u. 2-6.)

A könyvet bemutatja: 
Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető 

A könyv a helyszínen, s a bemutatót követően a Balaton 
Játékpontban megvásárolható. Ára: 1.000 Ft 
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
szeptemberi 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 folyta-
tódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések ebben az eszten-
dőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok 
komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejleszté-
sekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és 
a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város 
honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek 
legyünk a tájékoztatás során, folyamatosan szükségünk van (és 
lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonal-
mádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail cí-
münkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Jóváhagyta a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésé-

nek 2017. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyből 
kiderül, hogy az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési 
bevételi  előirányzata 2.171.738 eFt, mellyel szemben a teljesítés 
1.251.696 eFt, mely 57,6 %-os teljesítést jelent. A 2017. évi költ-
ségvetési kiadások módosított előirányzata 3.254.853 eFt, mellyel 
szemben a teljesítés 798.714 eFt, mely 24,5 % -os teljesítést jelent. 
A beruházási, felújítási feladatokkal járó kiadások jelentős hánya-
da az év második felében realizálódik. A finanszírozási bevételek 
(értékpapír bevételei kivételével) teljesülése 1.111.842 eFt, melyből 
az előző évi költségvetési maradvány teljesülése 1.107.739 eFt. A 
finanszírozási kiadások teljesülése (értékpapír kiadásai kivételével) 
28.727 eFt. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete jónak 
mondható, így az év első félévében sem voltak likviditási gondok. 
Az első félévi kiadások teljesítése a testületi döntések szellemében, 
az intézmények és önkormányzati feladatok részére biztosított elő-
irányzatokon belül, többségében azok időarányos felhasználásával 
történt. A költségvetés biztonságos teljesülése érdekében további 
visszafogott, takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredmé-
nyes bevétel beszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind 
a hivatalnak.

Megalkotta a testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rende-
letét a magasabb szintű jogszabály-változásoknak megfelelően. A 
kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának törvényi 
kerete 10-25%, a testület a korábbi rendeletében szereplő 20%-ban 
állapította meg a szükséges arányt. Hatályon kívül helyezte a grémi-
um a védőoltások támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet. 
Miniszteri rendelet módosításával térítésmentes védőoltássá vált a 
HPV-vírus elleni vakcina, így a helyi szintű szabályozás, amely a 
balatonalmádi érintett lakosok számára eddig is biztosította a térí-
tésmentességet, okafogyottá vált.

Támogatásra méltónak ítélte a testület Kosztyu Veronika fitness 
termek sportfelszereléseinek beszerzésére irányuló pályázatát, ame-
lyet a helyi vállalkozások támogatási programjára nyújtott be. Az 
erre a célra elkülönített keret terhére mintegy 486 ezer Ft támoga-
tásban részesítették a sportolónő projektjét.

Elvi támogatását adta a képviselő-testület a 2277 helyrajzi szá-
mú, belvárosi, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan elidegení-
téséhez, amelyet ingatlan-fejlesztés céljára kíván megvásárolni egy 
helyi vállalkozó. Egyetértett a testület az Ikersétány 2235, 2236 és 
2237/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok ingatlan-nyilvántartási 
állapottól eltérő természetbeni állapotának rendezésével a rendezési 
tervi szabályozással összhangban.

Elbírálta a testület a „Budatava strand felújítása és Káptalanfüredi 
strandon kabinsor és öltöző fakabin építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárást. A döntés értelmében kiegészítették a rendelkezésre álló 
fedezetet a szükséges mértékig és eredményesnek nyilvánították a 
közbeszerzést. Kiválasztották azt az öt gazdasági szereplőt is, ame-
lyeknek a „Balatonalmádi Vörösberény városrészi háziorvosi ren-
delők fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
keretében – a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően – 
megküldik az ajánlattételi felhívást.

Támogatásban részesítette az önkormányzat az Almádiért Közala-
pítványt az Almádi Füzetek helytörténeti témájú kiadványsorozat 
VI. és VII. kötetének kiadása céljából. A VI. kötet írója Czuczor 
Sándor, címe: „Beszél a helynév, ha hagyják: Balatonalmádi és kör-
nyéke”, a VII. kötet írója Kovács István, témája a káptalanfüredi híd 
története.

Tudomásul vette a testület, hogy a IV. számú háziorvosi körzet 
praxisjogát dr. Farkas Miklós el kívánja adni dr. Futó Szilvia Zsu-
zsannának és kinyilvánította szándékát, miszerint jövő év elejétől a 
doktornővel feladat-ellátási szerződést köt.

Biztosította a szükséges fedezetet a képviselő-testület a BTSP-
1.1-2016 kódszámú „Balatoni strandok fejlesztése” című elnyert 
pályázattal összefüggő, építés jellegű feladatok tervezett kiadásainak 
áfa-tartalmára.

Tőkés László Balatonalmádiban 
A hagyományoknak megfelelően idén is a Szent Imre-plébá-

niatemplom és a Szent Jobb-kápolna előtti templomkert adott 
otthont az államalapítás és államalapító Szent István királyunk 
emléknapján rendezett városi ünnepségnek, amelyen Tőkés László 
református püspök tartott ünnepi beszédet. A városi ünnepséget 
megelőzően Szabó János plébános mutatott be ünnepi szentmisét.

A Partiumi Keresztény Egyetem szociológia szakos hallgatói 
idei nyári gyakorlatukat városunkban töltötték önkormányzatunk 
támogatásával. Ennek kapcsán került sor arra, hogy Keszey János 
polgármester az egyetem alapító elnökét Tőkés László  püspököt, 
európai parlamenti képviselőt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnökét kérte fel a városi ünnepség ünnepi szónokának.

Tőkés László ünnepi beszédében hangsúlyozta: a magyarság 
megmaradásának feltétele, hogy megőrizzük Szent István örökségét. 
Államalapító királyunk megmentette a pusztulástól és egységbe 
kovácsolta a magyarságot, amelynek megmaradását és jövőjét a 
történelem színpadáról letűnt vándor népekkel ellentétben az 
európai kereszténység jelentette. Hozzátette, a török hódoltság alatt 
és a Habsburg-elnyomás kezdetén az Erdélyi Fejedelemség vitte 

tovább Szent István örökségét és tartotta fenn a magyar államiságot, 
Trianon óta „csonka Magyarország” próbált helytállni, ma már 
erősödve igyekszik alkotmányos felelősséget viselni a határon túl 
élőkért. „Trianoni országvesztésünkre lehet-e jobb és hatékonyabb 
válaszunk – most, a századik évfordulója közeledtén –, mint a Szent 
István-i ország maradék népének testvéri szolidaritása és cselekvő 
együttműködése?!” – tette fel a korántsem költői kérdést.

Történelmi utalásokkal, bibliai példázatokkal gazdagított beszé-
dében Tőkés László arról is beszélt, hogy a migrációs válság és a 
vele együtt járó erőszak napjaiban az egyik fő kérdés: Szent István 
örökségét, államunkat, hitünket, kultúránkat meg akarjuk-e őrizni 
és védelmezni, vagy belevegyülünk az európai fősodorba? EP-kép-
viselőnk megjegyezte: „Sokan és gyakran szokták idézni István ki-
rálynak az idegenek befogadására vonatkozó intelmeit. Csupán azt 
felejtik el hozzátenni, hogy államalapító irályunk semmi esetre sem 
az ország kárára történő befogadás gyakorlatát pártolta.” Míg az ál-
lamalapítás idején valóban a nyugat-európai orientáció bizonyult 
üdvösnek, manapság Közép-Európa keresztény-nemzeti irányvona-
la jelenti a kiutat a birodalmi Európa elhatalmasodó válságából. Fel-
idézte, hogy nemrég Tusnádfürdőn Orbán Viktor miniszterelnök is 
azzal zárta beszédét: „…huszonhét éve itt, Közép-Európában abban 
hittünk, hogy Európa a jövőnk, most azt érezzük, hogy mi vagyunk 
Európa jövője.”

Az ünnepségen a Pesti Zenés Színpad művészei, Porzsolt Éva és 
Alagi János működtek közre „a Hazát” megéneklő széles ívű -, köny-
nyű és komoly zenei műveket egyaránt tartalmazó dalcsokorral és 
szívhez szóló előadásukkal tovább emelték az ünnepség fényét.

Befejezésül a „magyarok kenyerének” megáldására és megszegé-
sére került sor.

Tőkés László ünnepi beszéde

Szociológiai felmérés - kutatási 
gyorsjelentés

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem I. és II. éves szoci-
ológia szakos hallgatóival felmérést végeztünk Balatonalmádiban 
2017. augusztus 18-25. között, melynek célja az volt, hogy úgy a 
lakosság, mint a turisták véleményét, attitűdjeit megismerjük a te-
lepüléssel kapcsolatban. A kutatás során 212 balatonalmádi lakost 
és 207 turistát tudtunk megkérdezni, ennek értelmében egy feltáró 
jellegű kutatásról beszélhetünk, mely lehetővé teszi a főbb tenden-
ciák azonosítását.

A turisták esetében a Balatonalmádiba érkezők túlnyomó többsé-
ge, több mint 80%-uk magyarországi vendég volt, körülbelül egy-
negyedük érkezett külföldről.

A vendégek életkor szerinti megoszlása kapcsán azt tapasztaltuk, 
hogy a 36-45 közötti korosztály számottevően túlreprezentáltnak 
bizonyult, vagyis ez a korosztály teszi ki a vendégek relatív többsé-
gét, csaknem egynegyedét. A turisták 90%-a magáncéllal érkezett 
a városba, ami azt is jelenti, hogy az üzleti és egyéb, a munka vi-
lágához kapcsolódó turizmus terén még jelentős tartalékok lehet-
nek. A vendégek több mint kétharmada tájékozódott előzetesen a 
látnivalókról, és sokan kiemelték, hogy nagyra értékelik azt, hogy 
nem csak a klasszikus strandolás körülményei állnak rendelkezésre, 
különböző jellegű strandokon, hanem Veszprém és a Bakony közel-
ségét díjazták annak kapcsán, hogy kevésbé nyárias időjárás esetén 
is bőséggel adódnak kikapcsolódási lehetőségek. A megkérdezettek 
majd 2/3-a négy-hat nap közötti időt tölt a városban. Nagy arány-
ban, több mint egyharmadnyian mondták, hogy biztosan visszatér-
nek ide a következő három évben. 

A legfontosabb mutatónak azt tekintettük, hogy ismerőseiknek 
ajánlanák-e, hogy idelátogassanak, és az eredmények kedvezőnek 
bizonyultak, ugyanis 39% mindenképpen, 33% pedig valószínűleg 
javasolná, tehát az ideérkezők majdnem háromnegyedének kifeje-
zetten az a benyomása, hogy ajánlásra érdemes hely Balatonalmá-
di. Rákérdeztünk a fejlesztésekre is, amiket a turisták szükségesnek 
tartanak, és kiderült, hogy alapvetően a tájékozódást és informá-
ciószerzést elősegítő fejlesztéseket igényelnének, mint például 
okostelefonokra optimalizált applikációkat, információs táblákat, 
programokkal, látnivalókkal kapcsolatos ajánlásokat, és ezekhez 
kapcsolódó online tartalmakat. A legtöbben az önkormányzati 
strandokat, a túraútvonalakat és tanösvényeket keresték fel. A ven-
dégek többsége jellemzően online formában szeretne további infor-
mációkat szerezni Balatonalmádi programkínálatával és látnivaló-
ival kapcsolatban, a város honlapjának, közösségi oldalakon való 
profiljainak és az okostelefonos applikációknak lehet a legnagyobb 
hatása az eredmények alapján.

A helyi lakosság kapcsán a nemre és életkorra való megoszlás 
viszonylag egyenletes volt, nagyságrendileg tükrözve a település 
demográfiai összetételét. A megkérdezettek majdnem kétharmada 
főállásban dolgozott, az inaktívak nagyrésze nyugdíjas volt vagy ta-
nuló, csupán 2%-ot azonosíthattunk szociológiai értelemben mun-
kanélküliként. A megkérdezettek többsége közepesnek, egyharma-
duk jónak vagy kifejezetten jónak ítélte anyagi helyzetét. Több mint 
70%-uk hosszú ideje, legalább tíz éve él a településen.

Annak kapcsán, hogy a városban milyen fejlesztéseket tartaná-
nak szükségesnek, a megkérdezettek több mint fele fontosnak ítél-
te a város további csinosítását, parkosítását, a közterek fejlesztését. 
Ugyanakkor nagyon fontosnak tekintik a turisztikai fejlesztéseket 
is.

Annak ellenére, hogy a fejlesztésüket fontosnak tartják, az itt élők 
majdnem kétharmada elégedett vagy nagyon elégedett a közterüle-
tek állapotával. Az infrastruktúra kapcsán ez az arány 52%. A meg-
kérdezettek több mint fele elégedett vagy nagyon elégedett a ható-
sági ügyek intézhetőségével és az önkormányzat hatékonyságával, 
a vegyes véleményűek aránya egyötöd körül mozog, az ezen szol-
gáltatásokkal elégedetlenek aránya 15% körüli mindkét kérdésben. 
46% elégedett vagy nagyon elégedett a város gazdasági fejlődésével, 
viszonylag sokan, egyharmad körüli arányban vegyesen ítélik meg 
ezt a kérdést, a turizmus kapcsán pedig szintén hasonló arányokat 
kaptunk. Az egészségügyi ellátás terén a meglévő szolgáltatásokkal, 
különösen a rövid várakozási idővel a többség elégedett vagy na-
gyon elégedett.

Dr. Györbiró András
Egyetemi adjunktus

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
szeptemberi 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 folyta-
tódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések ebben az eszten-
dőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok 
komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejleszté-
sekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és 
a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város 
honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek 
legyünk a tájékoztatás során, folyamatosan szükségünk van (és 
lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonal-
mádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail cí-
münkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Jóváhagyta a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésé-

nek 2017. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyből 
kiderül, hogy az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési 
bevételi  előirányzata 2.171.738 eFt, mellyel szemben a teljesítés 
1.251.696 eFt, mely 57,6 %-os teljesítést jelent. A 2017. évi költ-
ségvetési kiadások módosított előirányzata 3.254.853 eFt, mellyel 
szemben a teljesítés 798.714 eFt, mely 24,5 % -os teljesítést jelent. 
A beruházási, felújítási feladatokkal járó kiadások jelentős hánya-
da az év második felében realizálódik. A finanszírozási bevételek 
(értékpapír bevételei kivételével) teljesülése 1.111.842 eFt, melyből 
az előző évi költségvetési maradvány teljesülése 1.107.739 eFt. A 
finanszírozási kiadások teljesülése (értékpapír kiadásai kivételével) 
28.727 eFt. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete jónak 
mondható, így az év első félévében sem voltak likviditási gondok. 
Az első félévi kiadások teljesítése a testületi döntések szellemében, 
az intézmények és önkormányzati feladatok részére biztosított elő-
irányzatokon belül, többségében azok időarányos felhasználásával 
történt. A költségvetés biztonságos teljesülése érdekében további 
visszafogott, takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredmé-
nyes bevétel beszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind 
a hivatalnak.

Megalkotta a testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rende-
letét a magasabb szintű jogszabály-változásoknak megfelelően. A 
kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának törvényi 
kerete 10-25%, a testület a korábbi rendeletében szereplő 20%-ban 
állapította meg a szükséges arányt. Hatályon kívül helyezte a grémi-
um a védőoltások támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet. 
Miniszteri rendelet módosításával térítésmentes védőoltássá vált a 
HPV-vírus elleni vakcina, így a helyi szintű szabályozás, amely a 
balatonalmádi érintett lakosok számára eddig is biztosította a térí-
tésmentességet, okafogyottá vált.

Támogatásra méltónak ítélte a testület Kosztyu Veronika fitness 
termek sportfelszereléseinek beszerzésére irányuló pályázatát, ame-
lyet a helyi vállalkozások támogatási programjára nyújtott be. Az 
erre a célra elkülönített keret terhére mintegy 486 ezer Ft támoga-
tásban részesítették a sportolónő projektjét.

Elvi támogatását adta a képviselő-testület a 2277 helyrajzi szá-
mú, belvárosi, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan elidegení-
téséhez, amelyet ingatlan-fejlesztés céljára kíván megvásárolni egy 
helyi vállalkozó. Egyetértett a testület az Ikersétány 2235, 2236 és 
2237/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok ingatlan-nyilvántartási 
állapottól eltérő természetbeni állapotának rendezésével a rendezési 
tervi szabályozással összhangban.

Elbírálta a testület a „Budatava strand felújítása és Káptalanfüredi 
strandon kabinsor és öltöző fakabin építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárást. A döntés értelmében kiegészítették a rendelkezésre álló 
fedezetet a szükséges mértékig és eredményesnek nyilvánították a 
közbeszerzést. Kiválasztották azt az öt gazdasági szereplőt is, ame-
lyeknek a „Balatonalmádi Vörösberény városrészi háziorvosi ren-
delők fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
keretében – a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően – 
megküldik az ajánlattételi felhívást.

Támogatásban részesítette az önkormányzat az Almádiért Közala-
pítványt az Almádi Füzetek helytörténeti témájú kiadványsorozat 
VI. és VII. kötetének kiadása céljából. A VI. kötet írója Czuczor 
Sándor, címe: „Beszél a helynév, ha hagyják: Balatonalmádi és kör-
nyéke”, a VII. kötet írója Kovács István, témája a káptalanfüredi híd 
története.

Tudomásul vette a testület, hogy a IV. számú háziorvosi körzet 
praxisjogát dr. Farkas Miklós el kívánja adni dr. Futó Szilvia Zsu-
zsannának és kinyilvánította szándékát, miszerint jövő év elejétől a 
doktornővel feladat-ellátási szerződést köt.

Biztosította a szükséges fedezetet a képviselő-testület a BTSP-
1.1-2016 kódszámú „Balatoni strandok fejlesztése” című elnyert 
pályázattal összefüggő, építés jellegű feladatok tervezett kiadásainak 
áfa-tartalmára.

Tőkés László Balatonalmádiban 
A hagyományoknak megfelelően idén is a Szent Imre-plébá-

niatemplom és a Szent Jobb-kápolna előtti templomkert adott 
otthont az államalapítás és államalapító Szent István királyunk 
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István-i ország maradék népének testvéri szolidaritása és cselekvő 
együttműködése?!” – tette fel a korántsem költői kérdést.

Történelmi utalásokkal, bibliai példázatokkal gazdagított beszé-
dében Tőkés László arról is beszélt, hogy a migrációs válság és a 
vele együtt járó erőszak napjaiban az egyik fő kérdés: Szent István 
örökségét, államunkat, hitünket, kultúránkat meg akarjuk-e őrizni 
és védelmezni, vagy belevegyülünk az európai fősodorba? EP-kép-
viselőnk megjegyezte: „Sokan és gyakran szokták idézni István ki-
rálynak az idegenek befogadására vonatkozó intelmeit. Csupán azt 
felejtik el hozzátenni, hogy államalapító irályunk semmi esetre sem 
az ország kárára történő befogadás gyakorlatát pártolta.” Míg az ál-
lamalapítás idején valóban a nyugat-európai orientáció bizonyult 
üdvösnek, manapság Közép-Európa keresztény-nemzeti irányvona-
la jelenti a kiutat a birodalmi Európa elhatalmasodó válságából. Fel-
idézte, hogy nemrég Tusnádfürdőn Orbán Viktor miniszterelnök is 
azzal zárta beszédét: „…huszonhét éve itt, Közép-Európában abban 
hittünk, hogy Európa a jövőnk, most azt érezzük, hogy mi vagyunk 
Európa jövője.”

Az ünnepségen a Pesti Zenés Színpad művészei, Porzsolt Éva és 
Alagi János működtek közre „a Hazát” megéneklő széles ívű -, köny-
nyű és komoly zenei műveket egyaránt tartalmazó dalcsokorral és 
szívhez szóló előadásukkal tovább emelték az ünnepség fényét.
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is bőséggel adódnak kikapcsolódási lehetőségek. A megkérdezettek 
majd 2/3-a négy-hat nap közötti időt tölt a városban. Nagy arány-
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nuló, csupán 2%-ot azonosíthattunk szociológiai értelemben mun-
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is.

Annak ellenére, hogy a fejlesztésüket fontosnak tartják, az itt élők 
majdnem kétharmada elégedett vagy nagyon elégedett a közterüle-
tek állapotával. Az infrastruktúra kapcsán ez az arány 52%. A meg-
kérdezettek több mint fele elégedett vagy nagyon elégedett a ható-
sági ügyek intézhetőségével és az önkormányzat hatékonyságával, 
a vegyes véleményűek aránya egyötöd körül mozog, az ezen szol-
gáltatásokkal elégedetlenek aránya 15% körüli mindkét kérdésben. 
46% elégedett vagy nagyon elégedett a város gazdasági fejlődésével, 
viszonylag sokan, egyharmad körüli arányban vegyesen ítélik meg 
ezt a kérdést, a turizmus kapcsán pedig szintén hasonló arányokat 
kaptunk. Az egészségügyi ellátás terén a meglévő szolgáltatásokkal, 
különösen a rövid várakozási idővel a többség elégedett vagy na-
gyon elégedett.

Dr. Györbiró András
Egyetemi adjunktus

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
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2017. szeptember Városháza hírei
A Magtár után újabb patinás ingatlannal 
gazdagodott városunk – Vörösberényé a 
Kolostor is! 

Korábban térségünk országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Ká-
roly egy vele készült interjúban már utalt arra, hogy egy hosszas 
tárgyalássorozat eredményeként az egykori jezsuita rendház épület-
együttese állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülhet. 
A vonatkozó  kormánydöntést követően júliusban a felek aláírták 
az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződést, amely alapján au-
gusztus végén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. munkatársai  
birtokba adták az épületet, amely a hosszú kihasználatlanságot meg-
előzően a Balaton Akadémia működésének helyszíne is volt többek 
között.

Keszey János polgármester hangsúlyozta, a volt kolostort az át-
adást elrendelő kormányhatározatban meghatározott célokra kell és 
lehet használni, amelyek elsősorban az épület kulturális hasznosítá-
sát teszik lehetővé.

Átvette a város az épületet

Százmilliós ajándék Almádi–
Vörösberénynek

Nyitóünnepséggel avatták fel július végén a sok vihart, számos 
tulajdonost látott vörösberényi Magtárt. A Magtár Rendezvény-
ház – átmeneti szünet után – koncertek, kiállítások otthona lett.

A megnyitón Balatonalmádi polgármestere, Keszey János el-
mondta, hogy az 1780-as években elkészült építmény egy múlt év 
végi kormányhatározat értelmében kerülhetett önkormányzati tu-
lajdonba. A város önkormányzata 120 millió forintos támogatást  
kapott a kormánytól, amelyből ez év elején meg tudta vásárolni 
az épületet 114 millió forintért, a fennmaradó összeget  pedig  az 
épület felújítására kívánja fordítani.

A műemléképületet Szentgyörgyi Horváth Zsigmond balatonfü-
redi földesúr építtette magtár célra. (Szentgyörgyi Horváth Zsig-
mond annak a Horváth Krisztinának a nagyapja volt, akinek a 
tiszteletére az első Anna-bált rendezték 1825-ben.) 1945 és 1950 
között a szovjet hadsereg élelmiszerraktára volt a magtár, azt köve-
tően a termelőszövetkezet-, utána az önkormányzat tulajdonába ke-
rült. 1999. év végén az akkori képviselő-testület az épület eladásáról 
döntött. A kétezres évek elején az épületet új tulajdonosa felújította 
és rendezvény- és borházként működtette addig, amíg a működtető 
céget 2015-ben felszámolták.

A megnyitó ünnepségen a Belügyminisztérium parlamenti állam-
titkára, a térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Károly kijelen-
tette: a Magtár Rendezvényház impozáns építészeti megoldásai a 
magyar emberek tehetségét és szorgalmát bizonyítják.

A rendezvényen a város és a környék népszerű tánc- és dalos 
együttesei léptek fel, vendég volt Teleki Gergő zongoraművész és 
Zséda. 

A program tűzijátékkal és utcabállal zárult.
szöveg és kép: Zatkalik

dr. Kontrát Károly köszöntőjében kiemelte a magyar emberek 
tehetségét és szorgalmát

Önkéntes Nap a Kolostorért!
Tisztelt Almádi Civil Szervezeti Tagok és Polgárok!

Balatonalmádi Város Önkormányzata és Közös Hivatala 2017. 
szeptember 8-án 15 órától szeretettel hív és vár minden segíteni 
kész önkéntest, hogy az évek óta használaton kívül álló volt jezsuita 
rendház épületének és környezetének takarítását közös erővel kezd-
jük meg, hogy a szeptember 16-17-i Kulturális Örökség Napjain 
azt méltó állapotában mutathassuk meg a nagyközönségnek.

Aki szívesen részt venne ebben a közös munkában, kérjük, jelent-
kezzen a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen!

Fotók: Beke G. László

Megnyitja kapuit
a Kolostor

2017. szeptember 16-án, szombaton,
a Kulturális Örökség Napjai keretében 

17.30 órakor 
koncerttel várjuk az 

érdeklődőket a Kolostorban!

M e g h í v ó
Balatonalmádi Város Polgármestere

2017. október 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel

L A K O S S Á G I   F Ó R U M O T  T A R T

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és telepü-
léskép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

helyi szabályairól szóló  17/2017.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete alapján 

Balatonalmádi Városháza Nagytermében, (Széchenyi st.1.)
melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

N a p i r e n d

Tájékoztató Településarculati Kézikönyv és településképi 
rendelet készítéséről

Előterjesztő: Bogdán László főépítész

Keszey János
polgármester
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2017. szeptember Krónika
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Árverési hirdetmény talált ingóságokra
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala az őrzésben lévő 

talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a 
beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a 
találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára. 

Az árverés ideje: 2017. szeptember 21. 13.00 óra
Helye:  Balatonalmádi Közös Önkormányzati   

  Hivatala, padlásgaléria
  (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.)
Az árverésre kerülő ingóságok listáját – mely tartalmazza a becsér-

tékeket is – a www.balatonalmadi.hu honlapon, vagy Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1. ) I. em. 30 iroda helyiségében ügyfélfogadási időben (hét-
fő, szerda: 08 -16.00 óráig péntek: 08 -13.30 óráig) lehet megte-
kinteni. Az árverésre kerülő ingóságokat – valamint az első árveré-
sen el nem adott - ingóságokat az árveréseket megelőzően 1 órával 
lehet megtekinteni az árverés helyszínén. Előárverezési jog nincs. 
Az ingóságok használtak. Az árverés lefolytatására a bírósági végre-
hajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 123. -129. §-ban leírt 
rendelkezések vonatkoznak. 

dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Göndöcsné Sashegyi Csilla, Igazgatási Osztályvezető 

Életmentő emlékérmet kapott az 
almádi fiatalember

A kitüntetést a Belügyminisztériumban az augusztus 20. alkal-
mából megtartott ünnepségen Kontrát Károly, a Belügyminiszté-
rium parlamenti államtitkára adta át Székely Balázs balatonalmádi 
épületgépésznek, aki tavaly télen egy 13 éves kisfiút mentett ki a 
Balaton beszakadt jege alól.

Büszkék vagyunk a helyi fiatalemberre!

Tanévkezdés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

Szeptember 1-jével a Györ-
gyi Dénes Általános Iskolában 
is becsengettek, ahol 14 ta-
nulócsoportban összesen 348 
diák kezdte meg a 2017-2018-
as tanévet. Az évnyitón az első 
osztályosokat  Ács Attila, az 
iskola igazgatója köszöntötte. 
A szülők, a gyerekek és a ven-
dégek nagy tetszése közepette 
az újdonsült első osztályosok 
közül Nagy Orsolya és 5. 
osztályos testvére Domonkos 
mondott verset. Ezt követően 
az 42 elsős apró ajándékot ve-
hetett át, és mindenki ingére, 
blúzára felkerült az iskola cí-
merét ábrázoló jelvény. 

Magocskák Alapítvány hírei
Újra vidám az élet az ovikban, új lendülettel kezdi minden ovis 

az őszt! A Magocskák Alapítvány csapata (a kuratórium tagjai: 
Sziráczky Valéria, Boros Hanga, Beckerné Sabján Ottília, Kováts 
Anna, László Melinda, valamint az önkéntesek csapata) örömmel 
fogadja az ötleteket, önkénteseket a régi és új ovisok szülei köré-
ből! Közös célunk az óvodai élet színesítése-gazdagítása, valamint 
az óvodán kívüli gyermek- és családi programokkal a közösségi élet 
felpezsdítése. Csatlakozzatok a Magocskák alapítvány Almádi Óvo-
dáiért facebook csoportunkhoz, hogy követhessétek munkánkat és 
megoszthassátok velünk kérdéseiteket, véleményeteket! 

A Magocskák Alapítvány Csapata

Az intézmény vezetője tájékoztatta az évnyitón megjelenteket a 
nyári karbantartási és felújítási munkálatokról. Örömének adott 
hangot, hogy a fenntartó és működtető Veszprémi Tankerület 
jóvoltából több mint 3,5 millió forintot költöttek az épület 
karbantartási és felújítási munkálataira. Legnagyobb tétel két 
tanterem bővítése volt, aminek eredményeképpen az épület 
földszintjén található két tantermet sikerült 12-12 nm-rel növelni. 
Erre a folyamatos tanulólétszám-növekedés miatt volt szükség.

Az iskola igazgatója minden köznevelésben érintettnek eredmé-
nyes, sikeres, boldog új tanévet kívánt.

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.
A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2017. 
szeptember 15-én, pénteken délelőtt 9.00 óra.
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. 
A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) 
a 40. számú irodá-
ban ügyfélfoga-
dási időben, vagy 
letölthetők a www.
balatonalmadi .hu 
internetes honlapról.

Árnyékolást kapott a PKKK

Az Európai Parlament Nagykövet-
iskolája program

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 2017 januárjában be-
kapcsolódott az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája által koor-
dinált Nagyköveti Iskola Programba. Az országban 25 középiskola, 
Veszprém megyéből a Kéttannyelvű vállalta, hogy megvalósítja a 
program célját. Felkelteni a fiatalok érdeklődését Európa és az eu-
rópai parlamenti demok-
rácia iránt, aktív ismere-
teket nyújtani az EU-ról, 
megtapasztalhassák, hogy 
mit jelent európai polgár-
nak lenni, mit jelent az 
EU a hétköznapi életben, 
és mit tehetnek a fiatalok 
a jövő Európájáért, hogy 
olyan legyen, amilyennek 
ők szeretnék, s megértsék 
a szavazás jelentőségét a 
2019-es európai parlamen-
ti választásokon. 

Komoly feladatokat kellett teljesíteni a részt vevő tanároknak 
és diákoknak. A tananyagba illesztettünk oktatási segédanyagokat 
az EU-ról. Vetélkedőt szerveztünk, létrehoztunk az intézményben 
egy Európa Pontot, ahol a legfrissebb tájékoztató anyagokból 
lehet informálódni az EU-s lehetőségekről tanulmányutak, 
továbbtanulás, munkavállalás stb. területén. EU napot szerveztünk, 
ahol a legfrissebb problémákról lehetett komolyan vitatkozni, 
megfelelő ismeretek birtokában.

Mindezek alapján a Gimnázium elnyerte az Európai Parlament 
Nagykövet-iskolája címet, 17 diák junior nagyköveti címet, 
Csizmazia Csaba pedig szenior nagyköveti címet kapott 2017 
szeptember 5-én a díjátadó ünnepség keretében.

Fejlesztések szerte a városban
Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztésre került sor, mely 

egyrészt időszerű volt, másrészt a munkálatokat már korábban be-
tervezték. A kivitelezést gyorsította a folyamatosan jó időjárás is.

Íme, a „lista”:
Csikász lépcső, melynek felújítása azért vált időszerűvé, mert a 

felgyűrődött aszfalt a kimozdult szegélykövek, a korlát hiánya miatt 
baleset-veszélyessé vált, így az aszfalt felszedése után lerakott 40x40-
es, szórt felületű járólapok mind esztétikailag, mind csúszásgátlás 
szempontjából jelentős javulást eredményeztek, a vízelvezető árok 
rendbetétele is hozzájárul, hogy a nagy esőzések következtében a víz 
akadálytalanul jusson a csapadékelvezető rendszerbe.

Fadrusz lépcső, amely szintén balesetveszélyes, nehezen használ-
ható lépcső volt. Most térköves, korláttal ellátott lépcső került a 
régi helyére.

Görgey park: a rendőr-
ség épületétől nem messze 
lévő, kissé elhanyagolt te-
rület újult meg. A gyere-
kek egy kétüléses hintát, a 
pihenni vágyók új pado-
kat kaptak. Az elültetett 
cserjék az arra járók elége-
dettségét méltán vívták ki.

Sor kerülhetett a Fűz-
fői úti napelemes közvi-
lágításra is. A MOL kút 
szezonon kívüli korlátozott nyitva tartása miatt este sötét volt a 
környék, így a legegyszerűbb és költséghatékonyabb, valamint a kor 
szellemének megfelelő napelemes kandeláberek felállításával sike-
rült ezt a problémát megoldani.

A Perem utcai támfal az időjárás és a (feltehetőleg a környékbeli 
ingatlanokról származható) meggondolatlanul kidobált zöldhul-
ladék miatt elinduló talajerózió következtében megrogyott, ezért 
megerősítésre szorult.

Szellő út kialakítása során a zöldterületen egy murvás utat kellett 
létesíteni, hogy az időközben kialakított telkek megközelíthetősége 
biztosított legyen.

A nagy meleg miatt időszerűvé vált a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár árnyékolása (a Zóna étteremben elviselhetetlenné 
vált a meleg).

Kényelmesebben játszadozhatnak a gyerekek a Park utcai játszó-
téren, ahol szintén árnyékolással sikerült enyhíteni az erős napsü-
tést.

Zatkalik

Megújult a Görgey park
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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! 
NYITVA TARTÁS (szeptember 10-től): hétfőtől péntekig 10-18 óra 
között; szombaton 14-18 óra között   

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

Könyvtár Galéria: A Pál utcai fiúk vándorkiállítás szeptember 15-
ig megtekinthető a könyvtárban. Iskolai csoportok igényelhetnek a 
látogatással egybekötött könyvtári foglalkozást, erről előzetes egyeztetést 
kérünk. Tel: 88/542.514

Szeptember 30. szombat 14 óra – Cimbora-foglalkozás: a Magyar 
Népmese Napja

Szeptember 30. szombat 15 óra – Értékeink: Bemutatkozik a 
Balatonalmádi Tenisz Klub. Előadó Dudás Zsolt

Október 2-8. KÖNYVTÁRI HÉT – Csak tiszta forrásból! – 
könyvtárak összefogása a társadalomért

Október 3. kedd 13 óra -A víz az élet forrása: A Kárpát-medence folyói 
–Diavetítéssel egybekötött előadás az Idősek Klubjában

Október 4. szerda -A boldogság forrásai: Könyvfaló - (éves) 
olvasásnépszerűsítő vetélkedő indítása általános iskolásoknak

Október 5. csütörtök 16 óra – Tudásforrások: Dr. Fűzfa Balázs: Az 
élményközpontú irodalomtanítás. Filmvetítés és beszélgetés

Október 6. péntek - Múltunk forrásai: Nádasné Varga Katalin: Daloló 
szüret

Október 7. szombat–Múltunk forrásai: A Veszprém-Alsóörs vasútvonal 
története. Kiállítás

Október 7. szombat 15-18 óráig – A boldogság forrásai: Használt 
könyvek vására a platánok alatt

Október 8. vasárnap – A természet forrásai: Értékeink - Veszprém-
Alsóörs vasút-túra. 

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

Szeptember 16. szombat, 17.30 óra: Koncert a vörösberényi 
kolostornál (Kulturális Örökség Napjai keretében)

Szeptember 22. péntek, 8.30 óra: Autómentes nap (az almádi 
rendőrség közreműködésével) / Városház tér

Szeptember 27. szerda, 16.00 óra: Születésnapi rendezvény – 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub

Október 2. hétfő, 12.00 óra: Mini opera a Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékeinek előadásában, a Zene Világnapja alkalmából

Október 3. kedd, 18.00 óra: Kulcsár Ágnes festőművész kiállításának 
megnyitója. Megnyitja: Czuczor Sándor jószolgálati nagykövet.

Október 4. szerda, 14.00-tól: Országos Gyaloglónap (Vörösberényi 
Kultúrház)

Október 6. péntek, 18.00 óra: Emlékezés az aradi vértanúkra / Hősi 
Emlékmű

Október 6. péntek 18 óra – „180” Darts klub alakul a Vörösberényi 
Kultúrházban. Érdeklődni: 20/991-62-13

Október 7. szombat, 15.00 óra: Tökfesztivál a NABE balatonalmádi 
szervezetével (Pannónia)

Október 11. szerda, 16.00 óra: Takács Ferenc előadása a 
gyógynövényekről / Vörösberényi Kultúrház

Október 14. szombat: Dr. Papp Lajos szívsebész előadása a Pannóniában

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

Szeptember 13. szerda 16 órától  Évadkezdő lecsóparti- Nyári 
események dióhéjban előadó:Lencse Sándor elnök; Videoklipek: 
találkozó a siófoki barátokkal ,továbbá  táncosaink, énekeseink Tapolcán 
a Pelikán Hotelben  és a horvátországi 3 napos utazás; zenés szüli napi 
rendezvény:  a júliusban-augusztusban születettek köszöntése 

Szeptember 20. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés a vacsorára   

Szeptember 27. szerda 16 órától Nyári kirándulások 
programjai,tapasztalatai Előadó:Lencse Sándor elnök; Videoklip: 
Győr; Paks – Dunaföldvár; Gödöllő-Aggtelek – Miskolctapolca; Vác 
– Göd ); Zenés szüli napi rendezvény: a szeptemberben születettek 
köszöntése

Október 5. csütörtök 15 órakor TÚRA a Világ Gyalogló Nap 
alkalmából országos verseny; Regisztráció, benevezés: a Hagyományok 
Házában 14.30-tól; Csoportok megalakítása. Célállomás a Vörösberényi 
Művelődési Ház; Túrafelelős: Mayer Miklós

Október 11. szerda 16 órától Gyógyfüvek és használatuk Előadó 
Takács Ferenc tanár

Október 18. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára

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.

ISMÉT VETERÁNBUSZ JÖN VÁROSUNKBA
Szeptember 22-én, pén-

teken egy frissen fölújított 
Ikarus 55-ös faros autóbusz 
lesz a vendégünk. 9 órától az 
Autómentes nap alkalmából 
a helyi óvodásokat, iskoláso-
kat fogja szállítani. 14 órától 
17 óráig rendelkezik a nagy-
közönség részére. Indulás a 
Pannónia parkolójából, dél-
után a buszpályaudvarról.
A rendezvény kísérőprogramja: 
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gadhatónak tűntek, de csóváltam a fejem a Berend névből kihozott 
német Bernardon, ami ugye németül „erős medve” jelentésű. Még 
jobban elképesztett a szláv „brniti” eredeztetés, pedig az felfegyve-
rezni jelentésű. Ennél is gyengébb volt a mocsaras hely jelentésű ó 
cseh „brnie”, de a kelta „bryn”, azaz domb származtatás is elég bátor 
próbálkozás. Nem akarom most végigvenni a török nyelvi „ad vagy 
egyesül” magyarázatot, illetve a mongol vagy mandzsu-tunguz nyel-
vi „íj” megoldási kísérletet – legyen most elég ennyi...

Sok mindent elolvastam, még a Berény települések helytörténe-
tét is, de mindenütt a fenti próbálkozások egyike köszönt vissza, 
ha egyáltalán foglalkoztak vele. Rá kellett jönnöm, hogy több tu-
dományág együttes és igen alapos ismerete sem elég, amennyiben 
körbe forgunk. Pedig a topográfia [földrajz], kronológia [történel-
mi időrendiség], etimológia [szófejtés], heraldika [címertan] és az 
etnográfia [néprajz] nagyon sokat segíthet, ha megfelelő mélység-
ben ismerjük és alkalmazzuk eredményeiket. Nekem kimaradt az 
informatika, – sok más mellett – amely tudományág az összes ren-
delkezésre álló ismeret együttes kezelését segítené elő. Elősegítené, 
ha lenne rá időm, energiám...

Szerencsére két nagyszerű könyvvel je-
lentkezett egy térképész, egyetemi oktató 
és geoinformatikus, – egy személyben – 
aki évtizednyi kutatómunkájának az ered-
ményeit másokkal is megosztotta. Az első 
könyv 2016-ban jelent meg, a második 
idén és alig várom a harmadikat, amely 
jövőre jön ki. Faragó Imre, BER, BERE, 
BERÉNY, avagy helynévadás a Kárpát-tér-
ségben című művében egy név-bokrot kez-
dett el vizsgálni, s ennek eredményeként 
a ber/bör gyökből sarjadt helyneveket, köztük a legerőteljesebbet, 
azaz a Berényt vette górcső alá. Ennek a gyönyörű helynévnek még 
az alakváltozatait is megvizsgálta, legyen az Berén, Börén, Börény, 
Birin, Biriny, sőt a cseh, szlovák, német és román névformáit is. 
Rájött arra, hogy ez a névanyag nem csupán a Kárpátokon belül 
jelenik meg, hanem azon kívül is. Csupán nyugat felé kitekintve a 
Duna-völgyében, Alsó-, és Felső-Ausztriában, a Grazi-medencében 
és Karintiában nagyon hasonló elnémetesedett nevek tömkelege ta-
lálható. Ezáltal a honfoglalás koránál jóval régebbi szkíta-hun alap-
népesség területi kiterjedése körvonalazódik, amely a IV. század óta 
fokozatosan zsugorodik és a folyamat sajnos mind a mai napig tart.

Nagyon röviden összefoglalva a legfontosabb információt: arra 
ébresztett rá bennünket Faragó Imre, hogy a magyar népterület, 
névterület és államterület három különböző fogalom. Jómagam na-
gyon büszke vagyok arra, hogy erre a következtésre éppen a Berény 
és más hasonló helynevek alapos tanulmányozása során jutott. Így 
érthetem meg talán teljesebben azt a mély hagyománytiszteletet és 
ápolást, valamint azt az összefogást, amelyet a berényiek maguké-
nak tudhatnak szinte időtlen-idők óta. Tény az, hogy jóval több Be-
rény van még ma is, mint amennyiről tudunk vagy tudni vélünk, de 
közülük 14 kereste és megtalálta azt a kapcsolatot, amely 1996-ban, 
tehát több mint 20 éve életre keltette a Berényiek Testvértelepülési 
Szövetségét.

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneket-
lennek?” kérdezi Thomas Mann a József és testvérei című művében. 
Szeptember 30-án felavatjuk a Berényiek emlékkútját városunk 
vörösberényi központjában, ahol jelen lesznek a testvértelepülések 
képviselői, az ötletgazdák, a megálmodók és a kivitelezők, valamint 
az adományozók. Ismerjük be végül, hogy mindannyiukból, sőt 
még belőlünk is a legjobbat tudta kihozni a berényiség.

Czuczor Sándor
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BERÉNYEK NEVÉNEK NYOMÁBAN
Divatos dolog a szófejtés, névnyomozás vagy tudományosabban 

etimológia már régóta. Konkrétabban évezredek óta, mert már Pla-
tón is foglalkozott vele, aki pedig nagyjából 2600 éve élt és alkotott. 
Miért éppen ezzel a tudományággal ne foglalkozott volna? Nem 
véletlenül görög eredetű tehát az etimológia szó, amely az „igazi 
jelentés tanulmányozását” jelentette eredetileg.

Nem szívesen bonyolódnék most a tudományág történetének 
taglalásába – bár nagy a kísértés – csak azt jegyezném meg, hogy 
„névtelen jegyzőnk” Anonymus mester elsőként tette le névjegyét 
ebben a folyamatban, méghozzá írásban. Idézik őt azóta is, azaz 
több mint 800 éve. Szerencsések azok a közelebbi települések, 
amelyeket művében megemlített [Pét, Veszprém, Tihany], mert ott 
nincs vita: legfeljebb a hangértéket boncolgatják azóta is. No de, 
amelyeket nem, ott viszont tág tere nyílt a félremagyarázásoknak, fi-
nomabban szólva a népi etimológiának. Így lett Aszófőből „szikkadó 
koponya”, Tapolcából „tó polca”, ámbár Veszprém sem úszhatta meg, 
mert „Vessz prém!” magyarázattal költöttek hozzá egy kis mesét. Ta-
lán a „fürjes hely” úszta meg a legkönnyebben, mert az Füred lett, 
sőt utána országosan is elterjedt az utóbbi értelemben. Jómagam 
25 füred utótagú települést gyűjtöttem össze a Kárpát-medencében.

A XIX. században burjánzott el nálunk a „pözsög az egész világ 
a régi magyar nevektől” szemlélet, aminek vadhajtása a délibábos 
nyelvészkedés, meg az alábbi „névfejtések”: Kappanhágó, Istókhalma, 
Dárdanyelek, Kardhágó. Ember legyen a talpán, aki azonnal rájön, 
hogy Koppenhága, Stockholm, Dardanellák és Karthago magyar ere-
detét akarták ezekkel a példákkal bizonyítani. No de Arisztotelész-
ből „Harisnyás Tót Illést” faragni viszont már nem akármilyen tel-
jesítmény! Pedig megtették és ezért aztán nagyon ingoványos, sőt 
veszélyes területre téved, aki alapos felkészültség nélkül vág bele az 
etimologizálásba.

Ódzkodtam is sokáig bármiféle ilyen maszek kutatástól, de ami-
kor azt olvastam, hogy Almádi valószínűleg „almafás” után nyerte a 
nevét, Berény pedig az óorosz „berendi” azaz „megadta magát” nép-
névből származtatható, akkor erősen megcsóváltam a fejem. Meg 
is kellett csóválni, mert ezt olyan tudós írta le, akinek a kétkötetes 
műve a földrajzi nevek bibliája mind a mai napig. Természetesen 
nem csak én kételkedtem, hanem egy sor nyelvész, történész és tu-
dós kutató is, akik nem hitték el, hogy a legtöbb helynevünk vagy 
szláv vagy német eredetű, illetőleg bizonytalan származék. Talán he-
lye van a magyar eredetnek is...

Csak a Berény helynév eredetére szorítkoznék most, amikor meg-
állapítom, hogy mások más magyarázatokkal álltak elő. Voltak kö-
zöttük olyan lenyűgöző érvelések, hogy sokáig bele se mertem volna 
kötni, de megtették ezt helyettem felkészült szakemberek és szorgos 
kutatók. Nagyon elfogadhatónak tűnt sokáig az a törzsnévi eredez-
tetés, amely szerint Géza nagyfejedelem a valószínűleg kabar Berény 
és más, hozzá hű törzsekkel meg katonai segédnépekkel vette körül 
Koppány somogyi szállásterületét. Még a korabeli rekonstruált tér-
kép is vagy 10 Berény települést mutatott ki Somogyvár körül, a 
gond viszont az, hogy Koppány ennek ellenére úgy jött át rajtuk, 
mint kés a vajon, mivel Veszprém mellett tudták csak leverni csapa-
tait, őt magát pedig felnégyelni!

Ilyenkor természetesen más magyarázatok után néznek a történé-
szek és a nyelvészek, aminek eredményeként felmerült egy Berény 
vezér neve, aki esetleg még magyar is lehetett. Felmerült, de bizo-
nyíték, konkrét oklevél vagy egyéb írott dokumentum viszont nem. 
Maradt tehát a nyelvi kutakodás, főleg más nyelvek magyarázatai, 
azaz a korábbi érvek felmelegítése. A „harcos jobbágy berények”, a 
reflexíjjal harcoló kabar vagy besenyő segédnépek még mind elfo-

A népi iparművészet akadémikusa
Alig két év telt el azóta, hogy Fodorné László Mária, mint a Ma-

gyar Művészeti Akadémia levelező tagja megtartotta székfoglalóját 
a budapesti Vigadóban, s máris újabb megtiszteltetésben részesült.

A Magyar Művésze-
ti Akadémia az idei első 
közgyűlésén, 2017. május 
25-én- a Népművészeti 
Tagozat javaslata alapján 
- rendes taggá választot-
ta Fodorné László Mária 
szövő népi iparművészt. 
A döntésről szóló oklevelet 
nemrég kapa kézhez a Ba-
latonalmádi Látványszövö-
de alapítója és vezetője. 

Az oklevél szövege sze-
rint Fodorné László Mária 
a magyar művészeti és kul-
turális élet jeles képviselő-
je, „aki a köztestület tagjaként a jövőben – akadémikusi kötelezettségé-
ből következően – védi a művészet szabadságát, valamint a művészeti 
közélet tisztaságát, továbbá gyarapítja nemzeti és egyetemes kulturális 
értékeinket, megőrzi a magyar művészeti és történeti hagyományokat, 
öregbítve ezzel hazánk jó hírét szerte a világban.”

Gratulálunk, és további sok sikert, jó munkát kívánunk Fodorné 
László Máriának!

Bálint Sándor

KÁPTALANI TOLDI ESTÉJE
A rekkenő hőséget augusztus 12-én este elsöpörte az erős lökések-

kel tarkított szél. Szerencsére ez sem zavarta azt a 130 érdeklődőt, 
aki a káptalani Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében gyűlt 
össze, hogy leggazdagabb nyelvű költőnk, Arany János születésének 
200 évfordulója alkalmából egy bő órát szenteljen emlékezetére. 

Az évek óta már hagyománnyá vált „Nyáresti gondolatok és dal-
lamok a káptalani fák alatt” mottójú rendezvénysorozat keretében 
a Káptalanfüredi Fürdőegyesület a Szent Imre Plébániával közös 
szervezésben  idén Sudár Annamária és Heinczinger Mika előadá-
sában “Toldi estéjéből” hangzottak el részletek. Az idézeteket Sudár 

Annamária összekötő szövegei fűzték egymáshoz, az instrumentális 
zenei aláfestések furulyákon, gitáron, dorombon, magyar dudán 
és éneklőedényen hangzottak el. Különös értéket adott az estnek, 
hogy a Szent László év tiszteletére az ötödik énekben szereplő Szt. 
László ballada énekelve hangzott el. 

A Plébánia az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt kö-
zösségépítő pályázaton elnyert pénzből fedezte az előadók tisztelet-
díját. A könnyeket előcsaló irodalmi és zenei élményt követően a 
pogácsával, házi készítésű süteményekkel, a szervezéssel és az ünnep 
hangulatát emelő virágdíszítéssel az egyesület járult hozzá a kelle-
mes hangulathoz. Nem is lehet szebb program egy nyári estre, mint 
Arany János gyönyörű magyar nyelvén a Toldi mai napig időszerű 
gondolatsorát hallgatni a káptalani kápolna kertjében barátok kö-
zött, egy jó pohár balatoni borral koccintva.

Kacskovics Fruzsina

Fotó: Lechner Pál

Jelentés az Almádi P-Art Alapítvány 
háza tájáról

Több éves előkészítő munka után megvalósul Vörösberény köz-
pontjában az erődített templommal szemben felállítandó EMLÉK-
KÚT.

Balatonalmádi város polgárai büszkék a több mint ezer éves tele-
pülésmag történetére, valamint hagyománytiszteletére. Az Árpád-
kori halászfalunak, „Szárberény”-nek állít emléket majd a gondosan 
megtervezett, szoborigényű kompozíció, Beretvás Csanád alkotása. 
A Szent István-i adománylevél felelevenítése és megörökítése törté-
nelmi múltunk dicséretét fogja szimbolizálni. Az emlékkút káváján 
14 magyarországi „berény” nevezetű települések címerei az össze-
tartozást jelképezik. 

A P-Art Alapítvány, a „Jóra összeesküvők társasága”, akik a „Kéz-
fogás-Európa Szoborpark”-ot is önzetlen munkával hozták létre, 
most az ő irányításukkal, adományokból, munkafelajánlásokból, 
civil összefogásból, a városgondnokság részbeni segítségével alkot-
ták meg az emlék kutat.

AZ ÜNNEPÉLYES AVATÁS 2017 SZEPTEMBER 30.-ÁN, 
SZOMBATON 16.30-KOR KEZDŐDIK 

Jelmezes szereplőkkel lejátszódik az akkori monostornak adomá-
nyozott „Szárberény” ceremóniája, lovasokkal, Szent István király-
lyal, írnokkokkal, apácákkal, kajárokkal, halászokkal és Czuczor 
Sándor történelmi ismeretterjesztő beszédével. 

Az átadó esemény szónoka Dr. Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselő lesz, majd Keszey János polgármester, Kajári Gyula, a P-Art 
Alapítvány elnöke avatja fel az emlék-kutat. 



gadhatónak tűntek, de csóváltam a fejem a Berend névből kihozott 
német Bernardon, ami ugye németül „erős medve” jelentésű. Még 
jobban elképesztett a szláv „brniti” eredeztetés, pedig az felfegyve-
rezni jelentésű. Ennél is gyengébb volt a mocsaras hely jelentésű ó 
cseh „brnie”, de a kelta „bryn”, azaz domb származtatás is elég bátor 
próbálkozás. Nem akarom most végigvenni a török nyelvi „ad vagy 
egyesül” magyarázatot, illetve a mongol vagy mandzsu-tunguz nyel-
vi „íj” megoldási kísérletet – legyen most elég ennyi...

Sok mindent elolvastam, még a Berény települések helytörténe-
tét is, de mindenütt a fenti próbálkozások egyike köszönt vissza, 
ha egyáltalán foglalkoztak vele. Rá kellett jönnöm, hogy több tu-
dományág együttes és igen alapos ismerete sem elég, amennyiben 
körbe forgunk. Pedig a topográfia [földrajz], kronológia [történel-
mi időrendiség], etimológia [szófejtés], heraldika [címertan] és az 
etnográfia [néprajz] nagyon sokat segíthet, ha megfelelő mélység-
ben ismerjük és alkalmazzuk eredményeiket. Nekem kimaradt az 
informatika, – sok más mellett – amely tudományág az összes ren-
delkezésre álló ismeret együttes kezelését segítené elő. Elősegítené, 
ha lenne rá időm, energiám...

Szerencsére két nagyszerű könyvvel je-
lentkezett egy térképész, egyetemi oktató 
és geoinformatikus, – egy személyben – 
aki évtizednyi kutatómunkájának az ered-
ményeit másokkal is megosztotta. Az első 
könyv 2016-ban jelent meg, a második 
idén és alig várom a harmadikat, amely 
jövőre jön ki. Faragó Imre, BER, BERE, 
BERÉNY, avagy helynévadás a Kárpát-tér-
ségben című művében egy név-bokrot kez-
dett el vizsgálni, s ennek eredményeként 
a ber/bör gyökből sarjadt helyneveket, köztük a legerőteljesebbet, 
azaz a Berényt vette górcső alá. Ennek a gyönyörű helynévnek még 
az alakváltozatait is megvizsgálta, legyen az Berén, Börén, Börény, 
Birin, Biriny, sőt a cseh, szlovák, német és román névformáit is. 
Rájött arra, hogy ez a névanyag nem csupán a Kárpátokon belül 
jelenik meg, hanem azon kívül is. Csupán nyugat felé kitekintve a 
Duna-völgyében, Alsó-, és Felső-Ausztriában, a Grazi-medencében 
és Karintiában nagyon hasonló elnémetesedett nevek tömkelege ta-
lálható. Ezáltal a honfoglalás koránál jóval régebbi szkíta-hun alap-
népesség területi kiterjedése körvonalazódik, amely a IV. század óta 
fokozatosan zsugorodik és a folyamat sajnos mind a mai napig tart.

Nagyon röviden összefoglalva a legfontosabb információt: arra 
ébresztett rá bennünket Faragó Imre, hogy a magyar népterület, 
névterület és államterület három különböző fogalom. Jómagam na-
gyon büszke vagyok arra, hogy erre a következtésre éppen a Berény 
és más hasonló helynevek alapos tanulmányozása során jutott. Így 
érthetem meg talán teljesebben azt a mély hagyománytiszteletet és 
ápolást, valamint azt az összefogást, amelyet a berényiek maguké-
nak tudhatnak szinte időtlen-idők óta. Tény az, hogy jóval több Be-
rény van még ma is, mint amennyiről tudunk vagy tudni vélünk, de 
közülük 14 kereste és megtalálta azt a kapcsolatot, amely 1996-ban, 
tehát több mint 20 éve életre keltette a Berényiek Testvértelepülési 
Szövetségét.

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneket-
lennek?” kérdezi Thomas Mann a József és testvérei című művében. 
Szeptember 30-án felavatjuk a Berényiek emlékkútját városunk 
vörösberényi központjában, ahol jelen lesznek a testvértelepülések 
képviselői, az ötletgazdák, a megálmodók és a kivitelezők, valamint 
az adományozók. Ismerjük be végül, hogy mindannyiukból, sőt 
még belőlünk is a legjobbat tudta kihozni a berényiség.

Czuczor Sándor
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BERÉNYEK NEVÉNEK NYOMÁBAN
Divatos dolog a szófejtés, névnyomozás vagy tudományosabban 

etimológia már régóta. Konkrétabban évezredek óta, mert már Pla-
tón is foglalkozott vele, aki pedig nagyjából 2600 éve élt és alkotott. 
Miért éppen ezzel a tudományággal ne foglalkozott volna? Nem 
véletlenül görög eredetű tehát az etimológia szó, amely az „igazi 
jelentés tanulmányozását” jelentette eredetileg.

Nem szívesen bonyolódnék most a tudományág történetének 
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„névtelen jegyzőnk” Anonymus mester elsőként tette le névjegyét 
ebben a folyamatban, méghozzá írásban. Idézik őt azóta is, azaz 
több mint 800 éve. Szerencsések azok a közelebbi települések, 
amelyeket művében megemlített [Pét, Veszprém, Tihany], mert ott 
nincs vita: legfeljebb a hangértéket boncolgatják azóta is. No de, 
amelyeket nem, ott viszont tág tere nyílt a félremagyarázásoknak, fi-
nomabban szólva a népi etimológiának. Így lett Aszófőből „szikkadó 
koponya”, Tapolcából „tó polca”, ámbár Veszprém sem úszhatta meg, 
mert „Vessz prém!” magyarázattal költöttek hozzá egy kis mesét. Ta-
lán a „fürjes hely” úszta meg a legkönnyebben, mert az Füred lett, 
sőt utána országosan is elterjedt az utóbbi értelemben. Jómagam 
25 füred utótagú települést gyűjtöttem össze a Kárpát-medencében.

A XIX. században burjánzott el nálunk a „pözsög az egész világ 
a régi magyar nevektől” szemlélet, aminek vadhajtása a délibábos 
nyelvészkedés, meg az alábbi „névfejtések”: Kappanhágó, Istókhalma, 
Dárdanyelek, Kardhágó. Ember legyen a talpán, aki azonnal rájön, 
hogy Koppenhága, Stockholm, Dardanellák és Karthago magyar ere-
detét akarták ezekkel a példákkal bizonyítani. No de Arisztotelész-
ből „Harisnyás Tót Illést” faragni viszont már nem akármilyen tel-
jesítmény! Pedig megtették és ezért aztán nagyon ingoványos, sőt 
veszélyes területre téved, aki alapos felkészültség nélkül vág bele az 
etimologizálásba.
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nevét, Berény pedig az óorosz „berendi” azaz „megadta magát” nép-
névből származtatható, akkor erősen megcsóváltam a fejem. Meg 
is kellett csóválni, mert ezt olyan tudós írta le, akinek a kétkötetes 
műve a földrajzi nevek bibliája mind a mai napig. Természetesen 
nem csak én kételkedtem, hanem egy sor nyelvész, történész és tu-
dós kutató is, akik nem hitték el, hogy a legtöbb helynevünk vagy 
szláv vagy német eredetű, illetőleg bizonytalan származék. Talán he-
lye van a magyar eredetnek is...

Csak a Berény helynév eredetére szorítkoznék most, amikor meg-
állapítom, hogy mások más magyarázatokkal álltak elő. Voltak kö-
zöttük olyan lenyűgöző érvelések, hogy sokáig bele se mertem volna 
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kutatók. Nagyon elfogadhatónak tűnt sokáig az a törzsnévi eredez-
tetés, amely szerint Géza nagyfejedelem a valószínűleg kabar Berény 
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szek és a nyelvészek, aminek eredményeként felmerült egy Berény 
vezér neve, aki esetleg még magyar is lehetett. Felmerült, de bizo-
nyíték, konkrét oklevél vagy egyéb írott dokumentum viszont nem. 
Maradt tehát a nyelvi kutakodás, főleg más nyelvek magyarázatai, 
azaz a korábbi érvek felmelegítése. A „harcos jobbágy berények”, a 
reflexíjjal harcoló kabar vagy besenyő segédnépek még mind elfo-
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Balatonalmádi város polgárai büszkék a több mint ezer éves tele-
pülésmag történetére, valamint hagyománytiszteletére. Az Árpád-
kori halászfalunak, „Szárberény”-nek állít emléket majd a gondosan 
megtervezett, szoborigényű kompozíció, Beretvás Csanád alkotása. 
A Szent István-i adománylevél felelevenítése és megörökítése törté-
nelmi múltunk dicséretét fogja szimbolizálni. Az emlékkút káváján 
14 magyarországi „berény” nevezetű települések címerei az össze-
tartozást jelképezik. 

A P-Art Alapítvány, a „Jóra összeesküvők társasága”, akik a „Kéz-
fogás-Európa Szoborpark”-ot is önzetlen munkával hozták létre, 
most az ő irányításukkal, adományokból, munkafelajánlásokból, 
civil összefogásból, a városgondnokság részbeni segítségével alkot-
ták meg az emlék kutat.

AZ ÜNNEPÉLYES AVATÁS 2017 SZEPTEMBER 30.-ÁN, 
SZOMBATON 16.30-KOR KEZDŐDIK 

Jelmezes szereplőkkel lejátszódik az akkori monostornak adomá-
nyozott „Szárberény” ceremóniája, lovasokkal, Szent István király-
lyal, írnokkokkal, apácákkal, kajárokkal, halászokkal és Czuczor 
Sándor történelmi ismeretterjesztő beszédével. 

Az átadó esemény szónoka Dr. Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselő lesz, majd Keszey János polgármester, Kajári Gyula, a P-Art 
Alapítvány elnöke avatja fel az emlék-kutat. 
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A rendezvényen a történelmi egyházak helyi elöljárói áldásukat 
adják a tér új díszére.

A különleges ünnepség rendezésében a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub, Lovas Egyesület, Kertbarát Kör, a Polgári Olvasókör, a Vörös-
kereszt és a P-Art Alapítvány kuratóriuma, valamint Vörösberény la-
kossága komoly részt vállal. A felvonuláson részt vesznek a „berény” 
nevű települések delegáltjai is. A produkció koordinátori teendőit 
Fekete László és Lencse Sándor látja el. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
V.L.

Hírek a szoborparkból
A P-Art Alapítvány eredeti elképzelése szerint időnként egy-egy 

európai ország kortárs művészei bemutatkoznak Balatonalmádiban. 
Elsőnek Olaszország volt a vendégünk, másodszor Finnország 
képzőművészeit, Lappföld táncosait ismerhettük meg. Mindkét 
országból néhány művet két-három évig tekinthettünk meg a 
szoborparkban.

Ez évben Lengyelországból érkeznek szobrok, a Rzezba-Oronsko-i 
Múzeum és Szobrász Központ-ból. A SZOBROK ÁTADÁSÁRA 
2017. OKTÓBER 6-ÁN LESZ ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖ-
ZÖTT.

A nevezetes napon, több lengyel vonatkozású eseményre kerül 
sor, a budapesti Lengyel Kulturális Intézet közvetítésével. A fő ren-
dezvény, kedvező időjárás esetén a Szent Erzsébet Liget színpadán 
zajlana, ahol képviseltetik magukat Lengyelország kulturális köve-
tei, valamint városunk új testvérvárosának, Serock-nak képviselői. 
A delegációk részt vesznek az október 6.-i   városi ünnepélyes meg-
emlékezésen is.

Részletes tájékoztatás az időpontokról Balatonalmádi város hon-
lapján lesz.

B.M.

Fehér ruhás vacsora Almádiban 
Köszönet a résztvevőknek, fellépőknek, lelkes segítőknek, akik 

2017. július 30-án negyedik alkalommal megrendezett „ Fehér ru-
hás vacsorán” Diner en Blanc”  részt vettek, felléptek illetve jól érez-
ték magukat a Szent Erzsébet Ligetben a Zenepavilonnál.

Ahová elhozták a vacsorájukat, fehér asztalt terítettek virágokkal, 
mécsesekkel, asztalt, széket, padokat cipeltek, lufikat eregettek kí-
vánságokkal, kis papírhajókat engedtek a vízre, csillagszóróztak, így 
egy kellemes estét töltöttek együtt e csodás környezetben. 

Az est során felléptek a HEMO Winner Versenytánc Veszprém 
Egyesület táncosai: Szabó Flóra, Piller Luca, Szurma Dorina, Né-

KONCERT AZ ORGONÁÉRT 
A vörösberényi templom orgonájának felújításáért szervezett 

komolyzenei koncertek idei legsikeresebb előadásán vehettek részt 
az érdeklődők augusztus 6-án Balatonalmádiban a Szent Imre 
templomban.

Káplán György énekművész verseket és két Mozart koncertáriát 
adott elő, közreműködött Horváth Anikó csembaló-és 
zongoraművész.

Mécs László „Vadócba rózsát oltok” című versét Káplán György a 
60-as években még magától Mécs László költő, premontrei szerze-
tespaptól hallotta ugyanebben a templomban, és akkor megrendítő 
hatással volt rá.

A Handel és Mozart művek után ráadásként még Darvas Szilárd 
Legenda a nő teremtéséről című versét is halhattuk.
Az est házigazdája Szabó János helyi plébános volt.

Töltési Erzsébet 

ALMÁCSKA ALMÁDIBAN 
2017. július 22-én került megrendezésre a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete szervezésében az első ALMÁCSKA Családi 

Fesztivál “Együtt könnyebb” rendezvénye, hagyomány teremtő szándékkal. 

Közös programjainkat, értékeinket mutattuk be a helyi és idelátogató üdülő vendégeknek az egyesület célját, a közösség erősítését és a 
családok segítését  szem előtt tartva. Nagy öröm volt számunkra, hogy az első családi fesztivál elnyerte a résztvevők tetszését, jól érezték 
magukat és nagyon várják a soron következő rendezvényünket.

A fesztiválnak egy közkedvelt helyszín, a balatonalmádi Budatava Strand adott otthont, ahol kellemes árnyas fák közt felállított színpad-
dal, pódium műsorokkal, változatos és látványos programelemekkel vártuk az érdeklődőket.

meth Álmos és Biró Márton. Külön énekelt: Hirschl Laura, Szabó 
Flóra és Piller Luca. a szervezésben és lebonyolításban oroszlánré-
sze volt Tari Tibornak, valamint fellépett még Németh Patrícia, aki 
csodás hangjával emelte az est hangulatát és Káplán György nem 
csak énekével, hanem egy verssel is kedveskedett a közönség nagy 
örömére. 

A vacsora fehérben, Diner en Blanc 1988 nyarán Párizsból in-
dult, Francois Pasquier kerti partijával. A rendezvényre végül any-
nyian mentek el, hogy nem fértek el a kertben, így egy közeli térre 
vonultak át és ott vacsoráztak együtt a résztvevők. Azóta évente 
rendezik a fehér ruhás flashmobot a világ számos nagyvárosában, 
Balatonalmádiban immáron negyedszer.

A szervezők: Gaál Ildikó Hajnalka és Péter Katalin

EMLÉKKÚT AVATÁS VÖRÖSBERÉNYBEN

2017. SZEPTEMBER 30. SZOMBAT 16.30. 

Az Árpád-kori „Szárberény” halászfalu emlékére 
a posta előtti téren ünnepség lesz.

A jelmezes felvonulással egybekötött átadási ünnepély szónoka:
 Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő 

Az emlékkutat felavatja: 
Keszey János polgármester,

Kajáry Gyula a P-ART Alapítvány elnöke

Történelmi visszatekintést mond:
 Czuczor Sándor 
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Lassan búcsúzunk a nyártól
Még hetek vannak hátra az iskolakezdésig, a 2017-2018. tanév 

megnyitójáig, de mi, rendőrök már készülünk az idegenforgalmi 
időszak után a tanévkezdéssel, az ősz közeledtével jelentkező fel-
adatokra. 

A rendőrség megelőzési munkájának kiemelt területe a gyermek- 
és ifjúságvédelem, amely kapcsán természetesen az iskolai életnek is 
részesei vagyunk. A több évre visszanyúló – 2008-ban indult - Isko-
la Rendőre program tapasztalataival felvértezve indulunk neki az új 
tanévnek. Az iskolákban a már ismert kollégákkal találkozhatnak a 
pedagógusok, diákok és szülők is. Ők az Iskola Rendőrök.
Az Iskola rendőr feladata 

• a Rendőrség és a tanintézmények közötti kapcsolattartás, 
• a rendszeres megjelenés az oktatási intézményekben, 
• a problémák megismerése, segítség azok megoldásában, 
• a megelőzési igények felmérése, közvetítése szakelőadók felé.
Az oktatási intézményekben azonban nem csak a diákokkal fog-

lalkoznak a rendőrök, hanem a pedagógusok és a szülők által fel-
vetett problémák megoldásával is. Ezért is megyünk szívesen tan-
testületi és szülői értekezletekre is, ahol fórum, illetve konzultáció 
formájában tudunk választ adni a gyermekek nevelésével, az áldo-
zattá válásuk megelőzésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

Intézkedési kisokos!
Mit tehet a rendőr a közúti ellenőrzés során?

A közúti ellenőrzésnek két célja van. Egyrészt ellenőrzik, hogy a 
jármű vezetője vezetésre alkalmas állapotban van-e, másrészt azt, 
hogy a járműve megfelel-e a közúti közlekedésben történő részvétel 
feltételeinek. A kerékpár is jármű!

• A közúti ellenőrzéskor a rendőr megszondáztathatja a vezetőt. 
Ha felmerül, hogy alkoholt vagy kábítószert fogyasztott a vezetés 
előtt vagy alatt, orvosnál történő vérminta adására is kötelezheti. 
Emellett jogosítványát, forgalmi engedélyét vagy a járműve rend-
számát a helyszínen elveheti. A zéró tolerancia nem vonatkozik a 
kerékpárosokra, de a vezetésre alkalmas állapot nekik is feltétel a köz-
lekedésben.

• A rendőr a forgalomban való részvételt is megtilthatja, ha a jár-
mű vagy az vezető állapota a közlekedés biztonságát veszélyezteti, 
vagyis elveheti a jármű kulcsait, és a járművet elszállíttathatja.

Mit kell tudni az igazoltatásról? 
Az egyenruhás és civil ruhás rendőr mellett igazoltathat a közte-

rület-felügyelő, fegyveres biztonsági őr, személy- és vagyonőr, ter-
mészetvédelmi őr, vadász, halászati őr, erdész stb. 

• A polgárőröknek erre nincs joguk. Szabálysértés vagy bűncse-
lekmény elkövetőjét visszatarthatják, de rendőri közreműködést 
kell kérni a további intézkedéshez. A jegyellenőr viszont elkérheti 
az igazolványt. Amennyiben azt az utas nem adja át neki, úgy nem 
igazoltathat, erre kizárólag rendőrt vagy közterület-felügyelőt kér-
het fel. 

• Egyenruhás rendőrnél az egyenruha és az azon lévő azonosító 
jelvény, civil ruhás rendőrnél a fényképes igazolvány és jelvény, a 
közterület-felügyelőnél a fényképes igazolványa és a számmal ellá-
tott jelvénye azonosítja az intézkedő személyt. Igazoltatáskor ezek 
bemutatása kötelező. A jelvénynek minden esetben száma van. A 
polgárőr egyenruhával és sorszámozott igazolvánnyal igazolja ma-
gát. (Például POLICE feliratos jelvénnyel intézkedésre nem jogosult 
a személy, ilyen esetben felmerül a bűncselekmény elkövetési szándék.)

• A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából igazoltat-
hat, amelyre alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, út-
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Almádi a bauxitkutatás központja XIII.
A geofizikai módszerekkel végzett 

bauxitkutatás történetének áttekintése 2.

A következőkben néhány példán mutatom be a geofizikai méré-
si módszerek alkalmazását. Ismeretlen területeken a bauxitkutatás 
tervezhetősége szempontjából elsődleges fontosságú volt a fedett 
dolomit aljzatnak, mint bauxit fekünek mélységi helyzete (a fedett 
dolomit/mészkő felszíne fizikai paraméterei alapján geofizikai mód-
szerrel „megfogható” volt). A mérési eredmények alapján (mélység, 
szerkezeti vonalak) a bauxit előfordulásra a kedvezőbb pozíciójú 
területrészekre lehetett a kutatást koncentrálni. A bemutatott gra-
vitációs anomália térképen (amelynek további pontosítására még 
szeizmikus mérési vonalak és elektromos szondázások is lettek te-
lepítve) a pozitív anomáliák felszín közeli bauxitaljzatot, a negatív 
anomáliák – további kutatásokból ki is zárható – mélyebb területet 
jeleznek. 

Másik példaként a 
felszín közeli (külfej-
tésre számításba vehe-
tő) bauxit előfordulási 
területek geofizikai ku-
tatásában pozitív for-
dulatot eredményező 
un. VLF elektromág-
neses kutatási módszer 
bevezetését említem 
meg. A VLF műszer 
főleg katonai célú (ten-

geralattjárók navigációját szolgáló), a víz és a talajszint alá behatoló, 
„nagyon alacsony frekvenciájú” rádióadók térerőssége mérésével 
dolgozik. A kis kézi műszert a kanadai Geonics Ltd. konstruálta 
meg 1972-ben. Az ELGI megszerzett műszerével 1974-ben, a hí-
res Iharkút –I. sz. lencsén telepített második fúrással párhuzamo-
san végzett másfél órás kísérleti mérései alapján Kakas Kristóf jó 
közelítéssel megrajzolta a bauxitlencse határát. Ezt követően az e 
módszerrel beindult területi felmérés kezdeti eredményeként Bodri 
Gyula fúrásjavaslata még két bauxitlencse feltárását eredményezte. 
A VLF mérés nyomán megrajzolt geoelektromos ellenállás térképen 
elkülöníthetők voltak a nagy ellenállású területek, ezek a további 
kutatásból egyértelműen kizárhatók, illetve a kis ellenállású ano-
máliák jelezte „szerkezet” (karsztos-tektonikus aljzatbemélyedés) jó 
esetben bauxitlencsét jelentett. A szerkezet bauxitos kitöltöttségét 
azonban már a fúrás döntötte el.

Tekintve, hogy az 1980-as évek végén a bauxitbányászatnak ége-
tő szüksége volt a külfejtésre alkalmas bauxittelepekre, 1986-tól 
lépcsőzetesen megkezdtük a nagy területeket gyorsan felmérő légi 
geofizikai módszerek kialakítását és alkalmazását. A mérés (elekt-
romágneses térképezés két behatolással, spektrális radiometriai 
felvétel, mágneses regisztrálás) magyar katonai MI-8 típusú heli-
kopterrel, kanadai DIGHEM típusú berendezéssel, osztrák, majd 
ELGI feldolgozással történt. Az eredményeket fúrástelepítéseknél 
hasznosítottuk. 

Egy repülési szelvény mentén regisztrált paramétereket és az ez 
alatt később megrajzolható földtani metszetet mutat a 3. ábra. 

A felszíni geofizikai mérések a bauxitkutatási tervekkel összehan-
goltan éves vállalkozói szerződések alapján történtek, de a munka 
során az ELGI megfelelő részlegei és szakemberei szoros és közvet-
len munkakapcsolatban voltak a bauxitkutatást végző és irányí-
tó BKV szakemberekkel. Ennek formai lehetőségét az igazgatók 

(Müller Pál, Verebélyi Sándor) 
által évente aláírt „Szocialista 
Együttműködési Szerződések” 
biztosították. Megjegyzés: Ezt 
a formát/megoldást tehát már 
akkor is ismerték.

A bauxitkutatásban alkalma-
zott geofizikai módszerek ered-
ményességével kapcsolatban 
egyértelműen megállapítható, 
hogy a haszon nem a fúrásos 
kutatás költségének csökken-
tésében jelentkezett (habár a 
karotázs mérések kapcsán ez is 
kimutatható, és az aktív tevé-
kenységünk vége felé e témá-
ban radikális változtatásokra 
is kirajzolódott az út!), hanem a kutatófúrások találati arányának 
növelésében, így a fúrásos feltárást gyorsította meg. 

Tekintsük át vázlatosan, milyen volt szervezetileg, és mire terjedt 
ki a bauxitgeofizikai tevékenység a Bauxitkutató Vállalaton belül:

• A MASZOBAL időkben (1951–53 között) működött egy geo-
fizikai csoport, főként felszíni geoelektromos méréseket végzett, 
amelyek eredményessége nem volt egyértelmű.

• Ez után 1970-ig eseti megrendelések alapján 1 MFt/év alatti 
ráfordítással különböző módszerrel és kivitelezőkkel volt geofizikai 
kutatás.

• 1970-ben a vállalatnál önálló geofizikai csoport alakult Eger-
szegi Pál geofizikus vezetésével, aki a miskolci egyetem Geofizikai 
Tanszékéről jött. A csoporton belül főleg Köteles Géza kiváló tech-
nikusi munkájára támaszkodva rendezték az addigi mérési anya-
gokat, értékelték azok információtartalmát, és rendszeres bányabeli 
méréseket végeztek. Az addig csak évi néhány fúrást érintő karotázs 
mérés kezdett rendszeressé válni. Kialakult a később is használt 
mérési szelvény együttes. Azaz a fúrólyukban felvételre került 
geoelektromos ellenállás érték két-három változatban, a harántolt 
kőzetek természetes rádióaktivitása, sűrűsége, a víztartalmával 
arányos ún. hidrogén porozitás, a fúrólyuk átmérő és a bauxitos 
anyag (Al-tartalom) közvetlen jelzésére szolgáló neutron aktiváci-
ós gamma-sugárzás nagysága. A méréseket egyedi megrendelésre az 
OFKFV, az ELGI és a MÉV geofizikai részlegei végezték.

Nyerges Lajos
aranyokleveles bányageológus mérnök,

okleveles mélyfúrási geofizikus szakmérnök

Gravitációs anomáliatérkép

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

sen, a vakáción. Az iskolákban már becsengettek. A nyaraló ingatla-
nok kezdenek elcsendesedni.

De térjünk vissza augusztusra, hiszen közbiztonsági szempontból 
egy nagyon aktív hónap volt. Hajnalig tartó rendezvények sokasá-
ga, ezért a munkánkat két részre kellett bontani. A rendezvényeken 
is részt vettünk, és a város egész területét bejártuk, jelezve a nem 
kívánt személyeknek, hogy Almádit érdemes elkerülni. Néhány ki-
sebb lopást leszámítva kirívó bűncselekmény nem történt. 

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

Tisztelt Olvasó engedje meg, hogy itt köszönjem meg polgárőr 
társaim munkáját, amit saját szabadidejükből elvéve ellenszolgál-
tatás nélkül végeztek azért, hogy az Önök biztonságát, és a város 
közbiztonságát elősegítsék. Ehhez július-augusztus hónapban 40 
napot, több mint 520 órát teljesítettek. Köszönöm nektek, és re-
mélem a lakosság is így gondolja, és egyszer talán a véleményét le 
is írja, hogy jó vagy rossz az talán mindegy, de van véleménye és 
azt vállalja.

Mint bizonyára tapasztalták minden cikkben van egy rész, ami 
kiemelten foglalkozik a közlekedés egy-egy résztvevőjével.  

Most a gyalogosokról néhány szót. Figyelem – iskolakezdés, gye-
rekek az utakon!

A közlekedés egyik legnagyobb, fontos, és nem veszélytelen része.
Ennek ellenére, vagy nem akarják tudni, vagy nem tudják, hogy 

ők a legvédtelenebbek is. 
Tudom a közlekedési kultúra sok kívánni valót hagy maga után, 

de ettől még elvárható lenne minden közlekedőtől, így a gyalogos-
tól is, hogy amit a másiknál elítél, azt maga se kövess el. Az emberi 
élet egyszeri, és megismételhetetlen.

Ha tetszik, ha nem, közeledik az őszi. Megyünk, segítünk az is-
kolásoknak a gyalogátkelőkön, felmérjük, hol kell nagyobb odafi-
gyelés az idős – egyededül álló, illetve rászoruló embertársunkra. 
Kérem, Önök is legyenek segítségünkre. A volánnál ülőktől kérek 
nagy odafigyelést, az időjárási viszonyoknak megfelelő jól felszerelt 
autót, és sok türelmet. Az iskoláknál megnő a forgalom, a várako-
zás. Ennek ellenszereként ajánlani tudom, a néhány perccel való 
korábbi indulást. 

Csak úgy várjunk segítséget a másoktól, ha mi is segítünk máso-
kon. Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-
5320

Balogh Csaba, elnök

Légi geofizikai mérés

Légi geofizikai mérési szelvények és földtani metszet

levél vagy kártyaformátumú jogosítvány és a diák igazolvány is. A 
rendőr a személyazonosság megállapítása céljából feltartóztathatja a 
magyar és külföldi állampolgárokat. Ha nem igazolja magát, előál-
líthatja a rendőrségre 8+4 óra időtartamra. Ha a személyazonossá-
got másképpen nem lehet megállapítani, ujjnyomat is vehető, illet-
ve fényképfelvétel készíthető az igazoltatott személyről és különös 
ismertetőjegyeiről.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kézfogás Európa Szoborpark színpadán 
(Szent Erzsébet liget) a lengyel szobrok átadási 

ünnepségére 2017. október 06. 16.00 órai kezdettel 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!  A szervezők
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Lassan búcsúzunk a nyártól
Még hetek vannak hátra az iskolakezdésig, a 2017-2018. tanév 

megnyitójáig, de mi, rendőrök már készülünk az idegenforgalmi 
időszak után a tanévkezdéssel, az ősz közeledtével jelentkező fel-
adatokra. 

A rendőrség megelőzési munkájának kiemelt területe a gyermek- 
és ifjúságvédelem, amely kapcsán természetesen az iskolai életnek is 
részesei vagyunk. A több évre visszanyúló – 2008-ban indult - Isko-
la Rendőre program tapasztalataival felvértezve indulunk neki az új 
tanévnek. Az iskolákban a már ismert kollégákkal találkozhatnak a 
pedagógusok, diákok és szülők is. Ők az Iskola Rendőrök.
Az Iskola rendőr feladata 

• a Rendőrség és a tanintézmények közötti kapcsolattartás, 
• a rendszeres megjelenés az oktatási intézményekben, 
• a problémák megismerése, segítség azok megoldásában, 
• a megelőzési igények felmérése, közvetítése szakelőadók felé.
Az oktatási intézményekben azonban nem csak a diákokkal fog-

lalkoznak a rendőrök, hanem a pedagógusok és a szülők által fel-
vetett problémák megoldásával is. Ezért is megyünk szívesen tan-
testületi és szülői értekezletekre is, ahol fórum, illetve konzultáció 
formájában tudunk választ adni a gyermekek nevelésével, az áldo-
zattá válásuk megelőzésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

Intézkedési kisokos!
Mit tehet a rendőr a közúti ellenőrzés során?

A közúti ellenőrzésnek két célja van. Egyrészt ellenőrzik, hogy a 
jármű vezetője vezetésre alkalmas állapotban van-e, másrészt azt, 
hogy a járműve megfelel-e a közúti közlekedésben történő részvétel 
feltételeinek. A kerékpár is jármű!

• A közúti ellenőrzéskor a rendőr megszondáztathatja a vezetőt. 
Ha felmerül, hogy alkoholt vagy kábítószert fogyasztott a vezetés 
előtt vagy alatt, orvosnál történő vérminta adására is kötelezheti. 
Emellett jogosítványát, forgalmi engedélyét vagy a járműve rend-
számát a helyszínen elveheti. A zéró tolerancia nem vonatkozik a 
kerékpárosokra, de a vezetésre alkalmas állapot nekik is feltétel a köz-
lekedésben.

• A rendőr a forgalomban való részvételt is megtilthatja, ha a jár-
mű vagy az vezető állapota a közlekedés biztonságát veszélyezteti, 
vagyis elveheti a jármű kulcsait, és a járművet elszállíttathatja.

Mit kell tudni az igazoltatásról? 
Az egyenruhás és civil ruhás rendőr mellett igazoltathat a közte-

rület-felügyelő, fegyveres biztonsági őr, személy- és vagyonőr, ter-
mészetvédelmi őr, vadász, halászati őr, erdész stb. 

• A polgárőröknek erre nincs joguk. Szabálysértés vagy bűncse-
lekmény elkövetőjét visszatarthatják, de rendőri közreműködést 
kell kérni a további intézkedéshez. A jegyellenőr viszont elkérheti 
az igazolványt. Amennyiben azt az utas nem adja át neki, úgy nem 
igazoltathat, erre kizárólag rendőrt vagy közterület-felügyelőt kér-
het fel. 

• Egyenruhás rendőrnél az egyenruha és az azon lévő azonosító 
jelvény, civil ruhás rendőrnél a fényképes igazolvány és jelvény, a 
közterület-felügyelőnél a fényképes igazolványa és a számmal ellá-
tott jelvénye azonosítja az intézkedő személyt. Igazoltatáskor ezek 
bemutatása kötelező. A jelvénynek minden esetben száma van. A 
polgárőr egyenruhával és sorszámozott igazolvánnyal igazolja ma-
gát. (Például POLICE feliratos jelvénnyel intézkedésre nem jogosult 
a személy, ilyen esetben felmerül a bűncselekmény elkövetési szándék.)

• A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából igazoltat-
hat, amelyre alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, út-
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Almádi a bauxitkutatás központja XIII.
A geofizikai módszerekkel végzett 

bauxitkutatás történetének áttekintése 2.
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romágneses térképezés két behatolással, spektrális radiometriai 
felvétel, mágneses regisztrálás) magyar katonai MI-8 típusú heli-
kopterrel, kanadai DIGHEM típusú berendezéssel, osztrák, majd 
ELGI feldolgozással történt. Az eredményeket fúrástelepítéseknél 
hasznosítottuk. 

Egy repülési szelvény mentén regisztrált paramétereket és az ez 
alatt később megrajzolható földtani metszetet mutat a 3. ábra. 

A felszíni geofizikai mérések a bauxitkutatási tervekkel összehan-
goltan éves vállalkozói szerződések alapján történtek, de a munka 
során az ELGI megfelelő részlegei és szakemberei szoros és közvet-
len munkakapcsolatban voltak a bauxitkutatást végző és irányí-
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aranyokleveles bányageológus mérnök,

okleveles mélyfúrási geofizikus szakmérnök

Gravitációs anomáliatérkép

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

sen, a vakáción. Az iskolákban már becsengettek. A nyaraló ingatla-
nok kezdenek elcsendesedni.

De térjünk vissza augusztusra, hiszen közbiztonsági szempontból 
egy nagyon aktív hónap volt. Hajnalig tartó rendezvények sokasá-
ga, ezért a munkánkat két részre kellett bontani. A rendezvényeken 
is részt vettünk, és a város egész területét bejártuk, jelezve a nem 
kívánt személyeknek, hogy Almádit érdemes elkerülni. Néhány ki-
sebb lopást leszámítva kirívó bűncselekmény nem történt. 

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

Tisztelt Olvasó engedje meg, hogy itt köszönjem meg polgárőr 
társaim munkáját, amit saját szabadidejükből elvéve ellenszolgál-
tatás nélkül végeztek azért, hogy az Önök biztonságát, és a város 
közbiztonságát elősegítsék. Ehhez július-augusztus hónapban 40 
napot, több mint 520 órát teljesítettek. Köszönöm nektek, és re-
mélem a lakosság is így gondolja, és egyszer talán a véleményét le 
is írja, hogy jó vagy rossz az talán mindegy, de van véleménye és 
azt vállalja.

Mint bizonyára tapasztalták minden cikkben van egy rész, ami 
kiemelten foglalkozik a közlekedés egy-egy résztvevőjével.  

Most a gyalogosokról néhány szót. Figyelem – iskolakezdés, gye-
rekek az utakon!

A közlekedés egyik legnagyobb, fontos, és nem veszélytelen része.
Ennek ellenére, vagy nem akarják tudni, vagy nem tudják, hogy 

ők a legvédtelenebbek is. 
Tudom a közlekedési kultúra sok kívánni valót hagy maga után, 

de ettől még elvárható lenne minden közlekedőtől, így a gyalogos-
tól is, hogy amit a másiknál elítél, azt maga se kövess el. Az emberi 
élet egyszeri, és megismételhetetlen.

Ha tetszik, ha nem, közeledik az őszi. Megyünk, segítünk az is-
kolásoknak a gyalogátkelőkön, felmérjük, hol kell nagyobb odafi-
gyelés az idős – egyededül álló, illetve rászoruló embertársunkra. 
Kérem, Önök is legyenek segítségünkre. A volánnál ülőktől kérek 
nagy odafigyelést, az időjárási viszonyoknak megfelelő jól felszerelt 
autót, és sok türelmet. Az iskoláknál megnő a forgalom, a várako-
zás. Ennek ellenszereként ajánlani tudom, a néhány perccel való 
korábbi indulást. 

Csak úgy várjunk segítséget a másoktól, ha mi is segítünk máso-
kon. Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-
5320

Balogh Csaba, elnök

Légi geofizikai mérés

Légi geofizikai mérési szelvények és földtani metszet

levél vagy kártyaformátumú jogosítvány és a diák igazolvány is. A 
rendőr a személyazonosság megállapítása céljából feltartóztathatja a 
magyar és külföldi állampolgárokat. Ha nem igazolja magát, előál-
líthatja a rendőrségre 8+4 óra időtartamra. Ha a személyazonossá-
got másképpen nem lehet megállapítani, ujjnyomat is vehető, illet-
ve fényképfelvétel készíthető az igazoltatott személyről és különös 
ismertetőjegyeiről.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kézfogás Európa Szoborpark színpadán 
(Szent Erzsébet liget) a lengyel szobrok átadási 

ünnepségére 2017. október 06. 16.00 órai kezdettel 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!  A szervezők
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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. 09. 18. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 09. 21. 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.

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

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

• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
• GARANCIA
• SZERVIZ

INGYENES KIPRÓBÁLÁS AZ ÖN UTCÁJÁBAN!
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Városi sporthírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Évzárás a Mongúzoknál
Július 27-én 20 mongúz tett sikeres övvizsgát! Bázistechnikát, 

formagyakorlatot, kötött és szabadküzdelmet kellett bemutatnia a 
vizsgázóknak az éves nyári övvizsgán.

Fehér övet szereztek: Balogh Dániel, Simon Barna, dr. Vidáné dr. 
Németh Vanda Valentina, Marcsek Bálint Máté, Szabó-Tóth Gá-
bor, Kunos Réka; fehér öv sárga csíkot szereztek: Simon Bence (ket-
tős előléptetéssel),Vajda Máté (kettős előléptetéssel), Kiss Tímea, 
Szántód László; sárga övet szereztek: Bagó Petra, Nagy Lili; sárga öv 
zöld csíkot szereztek: Babicz Bence, Kiss Attila Lajos, Kiss Levente 
Botond, Soós András, Szabó Patrik; zöld öv kék csíkot szereztek: 
ifj. Babicz Mihály, Somogyi Boldizsár, Szolgai Bence. A központi 
övvizsgán, május végén kék öv piros csíkot szerzett: Bressel Botond

Két nappal később indult a csapat az első külföldön megrende-
zett nemzetközi versenyére, Romániába, Nagyváradra, a II. Choi 
Hong Hi (a taekwon-do megalapítója) Kupára, melyen 5 ország, 
több, mint 300 versenyzője vett részt. A versenyen különlegesség-
nek számított, hogy adott korosztályban az összes színes öves egy 
csoportban szerepelt, így a sárga öves kaphatott akár fekete öves 
vizsga előtt álló versenyzőt is! Valamint egy versenyző elindulhatott 
a nála idősebbek között is (egy korosztállyal feljebb, formagyakorlat 
és küzdelem versenyszámokban).

Eredményeink: 7 versenyző - 17 érem!
Junior 3 korosztályban: Bagó Petra - csapatforma (junior2) arany, 
küzdelem ezüst, egyéni forma bronz; Kiss Levente Botond - egyéni 
forma bronz; Nagy Lili - csapatforma (junior2) arany, küzdelem 
bronz; Kiss Attila Lajos - csapatforma (junior2) ezüst, küzdelem 
ezüst; Somogyi Boldizsár - erőtörés arany, küzdelem arany, csapat-
forma (junior2) ezüst,
Junior 2 korosztályban: Bressel Botond - csapatforma (junior1) 
arany, csapatforma (junior2) ezüst, csapatküzdelem (junior1) 
bronz,
Junior 1 korosztályban: Szolgai Bence - csapatforma arany, egyéni 
forma bronz, csapatküzdelem bronz

A magyar csapat a 14 év alatti kategóriában elhozta a 3. legered-
ményesebb csapat díját is, melyet a mongúzok hozhattak haza, 
mint a legtöbb versenyzőt adó klub!

Eredményes évadot zártak a Mongúzok taekwon-dosai! Augusz-
tusban irány az edzőtábor, ideje elkezdeni a felkészülést az őszi 
idényre, melyben két nagy nemzetközi versenyre is szeretnénk el-
jutni, a Sasok Kupára (Üllő), illetve a II. Black Belt Cup-ra (St. 
Pölten, Ausztria) készülünk.

Aczél Gergely triplázása
Idén is nagy sikerrel zárult a XXII. Pannónia- Kupa Nemzetközi 

Sakkverseny. A megnyitón 8 ország 132 versenyzője jelent meg. A 
magyarokon kívül cseh, német, olasz, osztrák, örmény, svájci, és 
szlovák sakkozók is érkeztek a viadalra.

A sakkjáték szerelmesei, 
ideális körülmények kö-
zött ültek asztalhoz A és 
B csoportban, Balatonal-
mádi központjában talál-
ható Pannónia Kulturális 
Központ légkondicionált 
termeiben.

Az első helyen kiemelt Aczél Gergely az elmúlt 2 évhez hason-
lóan idén is rajt cél győzelmet aratott, és megérdemelten lett első. 
Gergely még csak nemzetközi mester, de már évek óta nagymester 
szinten sakkozik. Utána következett 3 Fide mester, ebből 2 csak 
fél ponttal lemaradva. A kiegyensúlyozott mezőnyt mutatja, hogy a 
4-11 helyen nyolcas holtverseny alakult ki. A legjobb Veszprém me-
gyei játékosnak járó kupát, Egresi Máté vehette át, aki megnyerte a 
30 ezer forintos ifjúsági különdíjat is. A legjobb női játékos Kovács 
Judit lett 5 ponttal, a pénzdíj és a könyvjutalmak mellé megkapta 
város álltal felajánlott kupát is. A 10 éves ajkai Gaál Zsóka nagyon 
jól szerepelt a fő csoportban a felnőttek között, 104 élő pontot szer-
zett és ezzel már nagyon közel van ahhoz, hogy 2000 pont fölé 
emelkedjen. Az eddigi eredményi és tekintélyt parancsolóak: 6x 
Magyar Bajnok, 8 éven aluliaknál VB ezüst, 10 éven aluliba 2x Eu-
rópa Bajnok

A B csoportot egy olasz játékos nyerte. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a helyi lakosú Kárász Nimród, aki 103 elő pontot gyűjtött, 
valamint szenzációsan szerepelt a 9 éves veszprémi Kolimár Kristóf, 
aki 151 elő ponttal gyarapította az eddigi pontszámát.

Péntek délután megrendezésre kerülő 5-5 perces villámversenyre 
érkeztek olyanok is, akik a főversenyen nem indultak el. A gyors 
partik kedvelők közül 4 nemzetközi mester mellett 8 Fide mester 
is asztalhoz ült, ezzel nagymértékben emelték a színvonalat. A pa-
pírformának megfelelően, a géppuska kezű Veretics Attila győzött, 
aki snell hiénának számít és nagyon könnyen megvédte a tavalyi 
bajnoki címét. 

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvo-
nalú támogatását, és kifejezték abbéli reményüket, hogy 2018-ben 
ismét találkozhatunk a Balaton e csodálatos városában.
Végeredmények:
A csoport (70 induló)          B csoport (62 induló)
1. Aczél Gergely 6,0 pont          1. Blonna Michele 6,0 pont
2. Nagy Bence 5,5 pont          2. Virganc Roland 6,0 pont
3. Zentai Péter 5,5 pont          3. Tóth Máté József 5,0 pont
4. Egresi Máté 5,0 pont          4. Monduk Ferenc 5,0 pont
5. Sárdy Péter 5,0 pont          5. Rabovszy György 5,0 pont
6. Forgács Attila 5,0 pont          6. Geröly József 5,0 pont

5-5 perces villámverseny (43 induló)
1. Vertetics Attila 8,0 pont
2. Könnyű János 7,0 pont
3. Karácsonyi Gellért 7,0 pont
4. Egresi Máté 6,5 pont
5. Aczél Gergely 6,5 pont
6. Bódi Tibor 6,5 pont

Fáncsy Imre
Főszervező
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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. 09. 18. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 09. 21. 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
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FAZEKAS RÓBERT

BALAT  N ABLAK ÉS
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+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.
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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.
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Városi sporthírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Évzárás a Mongúzoknál
Július 27-én 20 mongúz tett sikeres övvizsgát! Bázistechnikát, 

formagyakorlatot, kötött és szabadküzdelmet kellett bemutatnia a 
vizsgázóknak az éves nyári övvizsgán.

Fehér övet szereztek: Balogh Dániel, Simon Barna, dr. Vidáné dr. 
Németh Vanda Valentina, Marcsek Bálint Máté, Szabó-Tóth Gá-
bor, Kunos Réka; fehér öv sárga csíkot szereztek: Simon Bence (ket-
tős előléptetéssel),Vajda Máté (kettős előléptetéssel), Kiss Tímea, 
Szántód László; sárga övet szereztek: Bagó Petra, Nagy Lili; sárga öv 
zöld csíkot szereztek: Babicz Bence, Kiss Attila Lajos, Kiss Levente 
Botond, Soós András, Szabó Patrik; zöld öv kék csíkot szereztek: 
ifj. Babicz Mihály, Somogyi Boldizsár, Szolgai Bence. A központi 
övvizsgán, május végén kék öv piros csíkot szerzett: Bressel Botond

Két nappal később indult a csapat az első külföldön megrende-
zett nemzetközi versenyére, Romániába, Nagyváradra, a II. Choi 
Hong Hi (a taekwon-do megalapítója) Kupára, melyen 5 ország, 
több, mint 300 versenyzője vett részt. A versenyen különlegesség-
nek számított, hogy adott korosztályban az összes színes öves egy 
csoportban szerepelt, így a sárga öves kaphatott akár fekete öves 
vizsga előtt álló versenyzőt is! Valamint egy versenyző elindulhatott 
a nála idősebbek között is (egy korosztállyal feljebb, formagyakorlat 
és küzdelem versenyszámokban).

Eredményeink: 7 versenyző - 17 érem!
Junior 3 korosztályban: Bagó Petra - csapatforma (junior2) arany, 
küzdelem ezüst, egyéni forma bronz; Kiss Levente Botond - egyéni 
forma bronz; Nagy Lili - csapatforma (junior2) arany, küzdelem 
bronz; Kiss Attila Lajos - csapatforma (junior2) ezüst, küzdelem 
ezüst; Somogyi Boldizsár - erőtörés arany, küzdelem arany, csapat-
forma (junior2) ezüst,
Junior 2 korosztályban: Bressel Botond - csapatforma (junior1) 
arany, csapatforma (junior2) ezüst, csapatküzdelem (junior1) 
bronz,
Junior 1 korosztályban: Szolgai Bence - csapatforma arany, egyéni 
forma bronz, csapatküzdelem bronz

A magyar csapat a 14 év alatti kategóriában elhozta a 3. legered-
ményesebb csapat díját is, melyet a mongúzok hozhattak haza, 
mint a legtöbb versenyzőt adó klub!

Eredményes évadot zártak a Mongúzok taekwon-dosai! Augusz-
tusban irány az edzőtábor, ideje elkezdeni a felkészülést az őszi 
idényre, melyben két nagy nemzetközi versenyre is szeretnénk el-
jutni, a Sasok Kupára (Üllő), illetve a II. Black Belt Cup-ra (St. 
Pölten, Ausztria) készülünk.

Aczél Gergely triplázása
Idén is nagy sikerrel zárult a XXII. Pannónia- Kupa Nemzetközi 

Sakkverseny. A megnyitón 8 ország 132 versenyzője jelent meg. A 
magyarokon kívül cseh, német, olasz, osztrák, örmény, svájci, és 
szlovák sakkozók is érkeztek a viadalra.

A sakkjáték szerelmesei, 
ideális körülmények kö-
zött ültek asztalhoz A és 
B csoportban, Balatonal-
mádi központjában talál-
ható Pannónia Kulturális 
Központ légkondicionált 
termeiben.

Az első helyen kiemelt Aczél Gergely az elmúlt 2 évhez hason-
lóan idén is rajt cél győzelmet aratott, és megérdemelten lett első. 
Gergely még csak nemzetközi mester, de már évek óta nagymester 
szinten sakkozik. Utána következett 3 Fide mester, ebből 2 csak 
fél ponttal lemaradva. A kiegyensúlyozott mezőnyt mutatja, hogy a 
4-11 helyen nyolcas holtverseny alakult ki. A legjobb Veszprém me-
gyei játékosnak járó kupát, Egresi Máté vehette át, aki megnyerte a 
30 ezer forintos ifjúsági különdíjat is. A legjobb női játékos Kovács 
Judit lett 5 ponttal, a pénzdíj és a könyvjutalmak mellé megkapta 
város álltal felajánlott kupát is. A 10 éves ajkai Gaál Zsóka nagyon 
jól szerepelt a fő csoportban a felnőttek között, 104 élő pontot szer-
zett és ezzel már nagyon közel van ahhoz, hogy 2000 pont fölé 
emelkedjen. Az eddigi eredményi és tekintélyt parancsolóak: 6x 
Magyar Bajnok, 8 éven aluliaknál VB ezüst, 10 éven aluliba 2x Eu-
rópa Bajnok

A B csoportot egy olasz játékos nyerte. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a helyi lakosú Kárász Nimród, aki 103 elő pontot gyűjtött, 
valamint szenzációsan szerepelt a 9 éves veszprémi Kolimár Kristóf, 
aki 151 elő ponttal gyarapította az eddigi pontszámát.

Péntek délután megrendezésre kerülő 5-5 perces villámversenyre 
érkeztek olyanok is, akik a főversenyen nem indultak el. A gyors 
partik kedvelők közül 4 nemzetközi mester mellett 8 Fide mester 
is asztalhoz ült, ezzel nagymértékben emelték a színvonalat. A pa-
pírformának megfelelően, a géppuska kezű Veretics Attila győzött, 
aki snell hiénának számít és nagyon könnyen megvédte a tavalyi 
bajnoki címét. 

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvo-
nalú támogatását, és kifejezték abbéli reményüket, hogy 2018-ben 
ismét találkozhatunk a Balaton e csodálatos városában.
Végeredmények:
A csoport (70 induló)          B csoport (62 induló)
1. Aczél Gergely 6,0 pont          1. Blonna Michele 6,0 pont
2. Nagy Bence 5,5 pont          2. Virganc Roland 6,0 pont
3. Zentai Péter 5,5 pont          3. Tóth Máté József 5,0 pont
4. Egresi Máté 5,0 pont          4. Monduk Ferenc 5,0 pont
5. Sárdy Péter 5,0 pont          5. Rabovszy György 5,0 pont
6. Forgács Attila 5,0 pont          6. Geröly József 5,0 pont

5-5 perces villámverseny (43 induló)
1. Vertetics Attila 8,0 pont
2. Könnyű János 7,0 pont
3. Karácsonyi Gellért 7,0 pont
4. Egresi Máté 6,5 pont
5. Aczél Gergely 6,5 pont
6. Bódi Tibor 6,5 pont

Fáncsy Imre
Főszervező
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Vízer Júlia: Óvári kilátó anno
olaj, farost, 40x70 cm

KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
INGYENES kiszállás Balatonalmádiban a megadott napokon:

szept. 4. és 18., HÉTFŐ: központ, Malomvölgy, Vödörvölgy
szept. 5. és 19., KEDD: Öreghegy

szept. 6. és 20., SZERDA: Káptalanfüred
szept. 7. és 21., CSÜTÖRTÖK: Budatava
szept. 8. és 22., PÉNTEK: Vörösberény

Ezeken az időpontokon kívül szeptemberben a háznál történő 
oltásnál 2000 Ft kiszállási díjat számolunk fel.

Háromnál több kutya esetén a kiszállás INGYENES.

Veszettség elleni oltás + féreghajtó: 4500 Ft

A kedvezményes árakat a rendelési időben vagy időpontra érkezőknek 
tudjuk biztosítani!

A 11 és 16 óra közötti időszakra személyesen vagy
telefonon megbeszélt időpont-egyeztetésre van szükség.

8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
Telefon: 88/439 390, 70/215 65 25

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

Vajda János: A Balaton partján

Hidegen, verőfény nélkül,
Haloványan, álmatag

Ki-kipillant a felhőkbül,
Majd meg elbólint a nap.

Nézem e játékot, nézem,
Hallgatom e halk morajt.

Mit jelent az árny a réten,
Szél a habra mit sohajt?


