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Vitéz Mészáros István fényképész 
Magda leányával és segédeivel 
a balatonalmádi strandon – 
fényképfelvétel, 1935 körül

Mészáros István a veszprémi iparos társadalom elismert, megbecsült 
tagjaként élénk társadalmi és közéleti tevékenységet fejtett ki. Tagja 
volt a Veszprémi Iparos Dalárdának. Elnökségi tag a Jeruzsálem-he-
gyi Petőfi Körben, majd a Nemzeti Parasztpárt megyei szervezeté-
ben. 1940. június 7-től október 1-ig rendkívüli fegyvergyakorlatot 
teljesített és részt vett az erdélyi bevonuláson. Feleségétől Wetzl Ol-
gától egy leánya született. Sírja Veszprémben, az Alsóvárosi temető-
ben található.
Kitüntetései: 1. osztályú Ezüst Vitézségi Érem (1914. okt. 14., ez 
volt a 31-es honvéd gyalogezrednél az első legénységi kitüntetés a 
világháborúban!), 2. osztályú Ezüst Vitézségi érem, Károly Csapat-
kereszt, Sebesültek Érme, Magyar Háborús Emlékérem kardokkal 
és rohamsisakkal, Erdélyi Emlékérem, Vitézi Jelvény.
A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Történeti Fényképgyűjte-
ményében 88.1.6. leltári számon nyilvántartott fényképet – több 
rokon emlékkel együttesen – V. Fodor Zsuzsa történész, későbbi 
múzeumigazgatónk gyűjtötte Lengey Alajosné szül. Mészáros Mag-
dától (Balatonalmádi, Arany János u. 1.) 1988-ban.

Irodalom, forások: 
HAHN Ferencz – ZSADÁNYI Oszkár szerk.: Veszprémmegyei fejek 1919–1929. Veszprém, 
1929. (oldalszámozás nélkül).
A tízéves Vitézi Rend. Szerk.: Szécsy Imre – Oszlányi Kornél – Oszlányi József – Farkass Jenő. 
Budapest, 1931. 424. oldal
HERCZEGH Géza: A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31. 46. és 79. honvéd me-
net zászlóaljak, valamint a 31/I. népfölkelő zászlóalj története. Cegléd, 1936. 92., 351., 404. 
oldalak, fényképpel
V. FODOR Zsuzsa: Veszprémi iparosok és kereskedők századunk első évtizedeiben. A veszprémi 
Bakonyi Múzeum kiállítása az Országos Műemléki Hónap alkalmából. Veszprém, 1989. 68–74., 
78. oldalak, fényképekkel
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém – Történeti Fényképgyűjtemény 88.1.1. – 88. 1.28, Történeti 
Dokumentum Gyűjtemény 89.5.1.–89.5.14.
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Mészáros István (Ekel, Komárom vm., 1888. 
február 5. – Veszprém, 1947. október 27.) 
fényképész mester, tartalékos szakaszvezető.

Falusi család fia volt. Budapesten, Donáth Dá-
vid fényképész mesternél tanulta ki a fényké-
pész mesterséget, 1902. május 5. – 1904. nov-
ember 24. között. Majd tíz éven át laboránsként 
és retusőrként jó nevű fővárosi fényképészeknél 
(Uher Ödön, Strelisky Sándor, Goszleth István, 
Rozgonyi Dezső stb.) dolgozott és fejlesztette 
tovább ismereteit.

Katonai kötelezettségének 1910. október 1. – 
1912. szeptember 13. között a pozsonyi m. kir. 
13. honvéd gyalogezred III. zászlóaljánál tett 
eleget. Utóbb, 1913. augusztus 11. – szeptem-
ber 7. között 28 napos fegyvergyakorlaton vett 
részt.
Az I. világháborúban 1914. augusztus 4-én a 
(veszprémi) 31-es honvéd gyalogezredhez vo-
nult be, s augusztus 18-án ment az orosz harc-
térre. A 9. század szakaszvezetőjeként kitűnt 
öntevékeny magatartásával. Több alkalommal 
önként jelentkezett vállalkozásra, járőr szolgálatra. Feladatait példa-
mutató bátorsággal és a legnagyobb körültekintéssel oldotta meg. 
Az uhnówi ütközetben (1914. augusztus 28.) megsebesült parancs-
noka helyett átvette a szakasz vezetését. 1914. szeptember 12-én 
Magierownál megsebesült. Budapesti kórházi kezelést követően a 
pótzászlóaljhoz vonult be, ahol kiképző altisztként szolgált a tar-
talékos tiszti iskolánál. 1916 őszétől ismét az orosz-, majd decem-
bertől az olasz fronton harcolt. 1917 júniusában, vérhasban meg-
betegedett. Kezelése után a pótzászlóaljnál, majd ismét a harctéren 
(Piave mentén) szolgált. Harctéri szolgálata összesen 15 hónap. 
Világháborús érdemeiért 1924-ben Horthy Miklós kormányzó vi-
tézzé avatta. Az 1930-as években a 31-es Bajtársi Szövetség egyik 
számvizsgálója volt.

1919. december 3-án Veszprém város területére fényképész ipar-
igazolványt kapott. 1924-ben átvette addigi munkaadója, özv. dr. 
Lax Jenőné Szabadi utcai (2. szám) műhelyét. A két világháború 
közötti időszakban Veszprém legismertebb, legjobb fényképésze 
volt. 1925-től Zircen és Balatonalmádiban, később Hajmáskéren 
is jó érzékkel fiók-üzleteket nyitott. Zirci fióküzletét nyilván a ki-
rándulókra, a balatonalmádit a fürdőközönségre, a hajmáskérit a 
tüzértábor katonáira alapozta.

Az itt bemutatott, 1935 táján készült fénykép – feltehetően egyik 
munkatársa felvétele – Magda leányával és két segédével együtt 
örökítette meg „kuncsaftra” várva a balatonalmádi strandon. Bár 
tekintettel a nagy nyári melegre, leánya egyrészes fürdőruhát visel, 
segédei pedig ingujjra vetkeztek, a mester zakóban, csokornyakken-
dőben várakozott megrendelőire.

Radnóti Miklós:

Naptár - Február

Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 
végül elolvad a hó: 
csordul, utat váj. 
Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 
tollát rázza felé, s cserren már a veréb. 
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Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át 
az Almádiért Közalapítvány 

számára!
Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a 

Balaton Játékpont működését és kulturális 

rendezvények szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19

Köszönjük! 

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 2018. március 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. április 13-án, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 
A 20. forduló (novemberi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület az 1930-as évek első harmadában épült a 
Kisfaludy út és a Botond út sarkán, Prebán villa néven. 
2. A felvételt az 1930-as évek utolsó harmadában készítették. 
3. Ma az épület szinte az eredeti külső formát mutatva ma is 
látható a Kisfaludy út és a Botond út sarkán. 
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
március 9-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 
Hibajavítás: A januári számban az októberi forduló helyes 
megoldásait közöltük, a kiírt szeptemberi helyett.  

Kovács István elnök 

A Pinkóci temető 2017 évi fordulóiról
110 éve nyílott meg a temető
30 éve épült az új  ravatalozó
25 éve újult meg a régi kápolna
Az Almádi -köismert nevén Pinkóci” temetőről sokféle híradás 

bukkant fel a közelmúltban. Nevezetesen a sírhelyek eddigi díj-
mentessége  megszűnik és” használatáért” egyszeri megváltást kell 
fizetni. Még olyan panasz is hallatszott, hogy az önkormányzat 
visszamenőleg is pénzt akar behajtani, holott  XY ősének valami-
lyen tulajdonjoga fűződik a temetőben levő sírhelyhez. Lássuk mi 
a valóság. Az Új Almádi  Újság  1992/11, 1997/02, és a 2007/02 
számaiban részletesen ismerettük a temető történetét. a telekkönyvi 
adatait a következők szerint.

 Ismeretes, hogy Almádi egyházilag 1935-ig Vörösberényhez tar-
tozott, így a temetési szertartásokat évszázadokon keresztül a min-
denkori berényi plébános vagy lelkész végezte. A világi anyaköny-
vezés bevezetése (1895) előtt csupán egyházi anyakönyvezés volt, 
tehát minden elhunyt almádi lakos ez idáigVörösberényben volt 
anyakönyvezve és eltemetve. A helyzet lényegében 1907-ig nem is 
változott. 

Az 1882. augusztus 27-én felfektetett Almádi telekkönyvben, 
„Szőlő pincével a Cserhegy dűlőben” a családi tulajdonból Petke 
Dénes részére 1548 négyszögölet, és Petke Dénesné, szül. Herczeg 
Erzsébet részére 774 négyszögölet telekkönyveztek. Ennek a két 
birtokrésznek a megvételével jött létre az almádi temető területe. 
Mégpedig Petke Dénes részét fiától, Petke Lajostól, valamint Petke 
Dénesnétől vették meg, és ezt a tényt 1904. május 20-án jegyez-
ték be a telekkönyvbe Almádi község,mint új tulajdonos java, 50 
korona vételár ellenében. A terület megvételét elhatározó almádi 

képviselő-testületi döntést csak áttételesen ismerjük, mert a köz-
ségi iratok ebből az időből nem maradtak fenn. A határozatot és 
az adásvételi szerződést az 1904. január 4-i megyegyűlés tárgyalta, 
Horváth József és társai fellebbezésével együtt, aminek mibenlét-
ét nem ismerjük. A megyegyűlés a képviselőtestület döntését jó-
váhagyta, a fellebbezés egyidejű elutasításával, döntését alaposan 
meg is indokolta. Ebből néhány fontosabb részlet: „eddig a távol 
eső Vörösberény temetőjébe temetkeztek... mivel ezt Vörösberény 
többé nem engedi ... a megszerzett ingatlanok e célra alkalmasak ... 
fellebbezők állításai a valóságnak meg nem felelnek... mert a vételár 
megfelelő, s annak kiegyenlítése a község lakosságának különösebb 
megterhelése nélkül, csekély pótadóval fedeztetni fog”.

 Az 1907. július 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hatá-

rozatot hoztak, amelyben a községi temető szabályrendeletét elfo-
gadták. Az akkori törvények értelmében a vörösberényi körjegyző 
1089/1907 szám alatt ezt a szabályrendeletet a vármegye törvény-
hatósági bizottságához jóváhagyásra felterjesztette. Nem sokkal 
később ők is jóváhagyták a szabályrendeletet - ami szintén nincs 
meg -, hozzáfűzve azt, hogy „hullaház felállításáról gondoskodjék a 
község”. Ezzel a döntéssel lényegében létrejött az Almádi temető az 
1904. évben megvásárolt 2322 négyszögöl nagyságú területen, de 
miért csak három évvel később, arra nem derült fény a fennmaradt 
iratokból.

A ravatalozó tehát felépült, és kisméretű fatornyában elhelyezésre 
került Óvári Ferenc és testvére, Óvári Kálmán adománya az 1908-
ban, csaknem 110 éve öntetett harang. 

A kis harang később leszakadt a helyéről, s az akkori vörösberényi 
plébános, Horváth József biztonságba helyezte, majd az új harang-
láb megépülése után itt helyezték el, így újra betöltheti eredeti 
funkcióját, temetéskor a lelkekért szól. A kis ravatalozóépület igen 
rossz állapotba került az idők során, továbbá a mai előírásoknak 
messze nem felelt meg mint ravatalozó, ezért 1987-ben (harminc 
éve) korszerű ravatalozó is épült, ugyanekkor további területekkel 
bővült a temető. A régi ravatalozót csaknem lebontották, ám egy 
Almádiból elszármazott személy huszonöt évvel ezelőtt, 1992-ben 
teljesen helyreállíttatta és most az ő földi maradványai nyugszanak 
benne. Ezzel megmentett a város és lakói számára egy kicsi, de a 
település történetében mégis nagy jelentőséggel bíró épületet. 

Úgy hírlik, hogy az almádi temető megújításra ill. rendezésre 
kerül, a tervezést és kivitelezést megelőzően teljeskörű felmérésre 
kerül sor. Ennek folyamán  a sírokról kataszter készül, amely min-
den fellehető adatot tartalmazva teszi lehetővé az érdemi  kutatást 
és tájékozódást.

SF
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bukkant fel a közelmúltban. Nevezetesen a sírhelyek eddigi díj-
mentessége  megszűnik és” használatáért” egyszeri megváltást kell 
fizetni. Még olyan panasz is hallatszott, hogy az önkormányzat 
visszamenőleg is pénzt akar behajtani, holott  XY ősének valami-
lyen tulajdonjoga fűződik a temetőben levő sírhelyhez. Lássuk mi 
a valóság. Az Új Almádi  Újság  1992/11, 1997/02, és a 2007/02 
számaiban részletesen ismerettük a temető történetét. a telekkönyvi 
adatait a következők szerint.

 Ismeretes, hogy Almádi egyházilag 1935-ig Vörösberényhez tar-
tozott, így a temetési szertartásokat évszázadokon keresztül a min-
denkori berényi plébános vagy lelkész végezte. A világi anyaköny-
vezés bevezetése (1895) előtt csupán egyházi anyakönyvezés volt, 
tehát minden elhunyt almádi lakos ez idáigVörösberényben volt 
anyakönyvezve és eltemetve. A helyzet lényegében 1907-ig nem is 
változott. 

Az 1882. augusztus 27-én felfektetett Almádi telekkönyvben, 
„Szőlő pincével a Cserhegy dűlőben” a családi tulajdonból Petke 
Dénes részére 1548 négyszögölet, és Petke Dénesné, szül. Herczeg 
Erzsébet részére 774 négyszögölet telekkönyveztek. Ennek a két 
birtokrésznek a megvételével jött létre az almádi temető területe. 
Mégpedig Petke Dénes részét fiától, Petke Lajostól, valamint Petke 
Dénesnétől vették meg, és ezt a tényt 1904. május 20-án jegyez-
ték be a telekkönyvbe Almádi község,mint új tulajdonos java, 50 
korona vételár ellenében. A terület megvételét elhatározó almádi 

képviselő-testületi döntést csak áttételesen ismerjük, mert a köz-
ségi iratok ebből az időből nem maradtak fenn. A határozatot és 
az adásvételi szerződést az 1904. január 4-i megyegyűlés tárgyalta, 
Horváth József és társai fellebbezésével együtt, aminek mibenlét-
ét nem ismerjük. A megyegyűlés a képviselőtestület döntését jó-
váhagyta, a fellebbezés egyidejű elutasításával, döntését alaposan 
meg is indokolta. Ebből néhány fontosabb részlet: „eddig a távol 
eső Vörösberény temetőjébe temetkeztek... mivel ezt Vörösberény 
többé nem engedi ... a megszerzett ingatlanok e célra alkalmasak ... 
fellebbezők állításai a valóságnak meg nem felelnek... mert a vételár 
megfelelő, s annak kiegyenlítése a község lakosságának különösebb 
megterhelése nélkül, csekély pótadóval fedeztetni fog”.

 Az 1907. július 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hatá-

rozatot hoztak, amelyben a községi temető szabályrendeletét elfo-
gadták. Az akkori törvények értelmében a vörösberényi körjegyző 
1089/1907 szám alatt ezt a szabályrendeletet a vármegye törvény-
hatósági bizottságához jóváhagyásra felterjesztette. Nem sokkal 
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község”. Ezzel a döntéssel lényegében létrejött az Almádi temető az 
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iratokból.

A ravatalozó tehát felépült, és kisméretű fatornyában elhelyezésre 
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Úgy hírlik, hogy az almádi temető megújításra ill. rendezésre 
kerül, a tervezést és kivitelezést megelőzően teljeskörű felmérésre 
kerül sor. Ennek folyamán  a sírokról kataszter készül, amely min-
den fellehető adatot tartalmazva teszi lehetővé az érdemi  kutatást 
és tájékozódást.

SF



180 millió forint nagyságrendet képvisel.
A postahivatal a felújítás idő intervallumára leköltözik az I. számú 

központi helyre, hogy a projekt megvalósulás után ismét folytathas-
sa működösét az épületben.

Győri Blanka gyerekorvos az Ady Endre u. 25-ben fog rendelni; 
Pálffy Zsuzsanna védőnő a Berényi Általános iskolában kap helyet.

Az építkezés ideje alatt a Berényiek kútja – a megóvás érdekében 
– lefedve marad.

Az önkormányzat az érintett lakosság szíves türelmét kéri az át-
meneti kellemetlenségekért. Cserébe ősszel egy korszerű, kényel-
mes, a „közt” valóban szolgáló intézményt kapnak.

Városháza hírei2018. februárVárosháza hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron4 Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 5

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatta a testületet 

az elmúlt időszak közbiztonságának alakulásáról. Decemberben a 
bűnmegelőzésre összpontosítottak, a karácsony így nyugalomban 
telt, az év első hónapjában pedig sikerült elfogni egy 2015. évi be-
törés-sorozat elkövetőjét.

Módosította az önkormányzat a Fadrusz János utcai fehér vad-
gesztenye fasor és a Munkácsy Mihály utcai juharlevelű platán fasor 
helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 
rendeletét. Lakossági beadvány alapján az Alapvető Jogok Biztosá-
nak Hivatala javasolta a fák felülvizsgálati időszakának pontosítását, 
valamint a hatáskörök tisztázását, amit a testület ezen módosítással 
meg is tett.

Felülvizsgálta a grémium a Városgondnokság szervezeti és műkö-
dési szabályzatát, hozzáigazítva a legutóbbi módosítás óta történt 
feladatváltozásokhoz – úgy mint strandok üzemeltetésének átvétele, 
alapfokú és középfokú oktatási intézmények üzemeltetésének tan-
kerülethez átkerülése –, valamint megemelte a dolgozói létszámot 
és a béreket annak érdekében, hogy a városgondnoksági feladatokat 
a munkaerőpiac jelenlegi helyzetében is maradéktalanul el lehessen 
látni.

Elfogadta a testület az Észak-Balatoni Térség Regionális Települé-
si Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját.

Nyílt, egyfordulós pályázatot írtak ki a Wesselényi-strand főépü-
letében lévő négy-négy apartman bérbeadására.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Bakony és Balaton Ke-
leti Kapuja helyi akciócsoport által meghirdetett VP6-19.2.1-7-2-
17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő 
fejlesztések támogatása” című helyi felhívásra a Magtár épületének 
zöldtető felújítása, valamint a boltíves pince konferencia- és ren-
dezvényteremmé történő átalakítása és rendezvények, bemutatók 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
második, februári hír- és információs csokrát olvashatják a 
következő oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az 
önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a 
tájékoztatás során, ebben az esztendőben is szükségünk van az 
Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – 
eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük..

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei megvalósítása céljából. Az igényelhető 16 millió Ft mellé 2,8 millió 
Ft önerőt biztosít a város.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően véleményezte a testü-
let a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
tervezetét, amelyben nem javasoltak változtatást. Jogszabályi válto-
zások miatt módosították a képviselők az Együtt-Egymásért Nyílt 
Közalapítvány alapító okiratát, valamint tárgyalták az Almádiért 
Közalapítvány kérelmét.

A TOP-3.2.1-16 „Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület 
energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt kiviteli terveinek megren-
deléséhez az önkormányzat biztosítja a szükséges további 3,5 millió 
Ft összegű fedezetet.

Érvényesnek és eredményesnek nyilvánították a „Vörösberény vá-
rosrészi háziorvosi rendelők fejlesztése – megismételt eljárás” címen 
indított közbeszerzési eljárást és a rendelkezésre álló anyagi fedeze-
tet további 769 ezer Ft összeggel egészítették ki.

Többfunkciós lesz felújítása után… 
Március 1-jén indul, s október végén be is fejeződik az Ady 

E. u 2.-6. szám alatti ingatlan felújítása, mely több funkciót is 
szolgál majd. 

Kiss Viktor tervei alapján az átalakítás után korszerű, a mai ener-
getikai és esztétikai követelményeknek megfelelően lesz kialakítva 
az épületegyüttes: lecserélik a nyílászárókat, a homlokzat szigetelést 
kap, belső átrendezéssel alakítják ki az orvosi rendelőket.

A posta, és háziorvosi rendelők, a felnőtt- és gyermekorvosi ren-
delő, valamint a védőnői rendelő kap helyet az 547,1 m2 alapterü-
letű épületben.

A munkálatokra a TOP-4.1.1-15 pályázat keretein belül 
59.999.999 Ft támogatást kapott a projekt. A teljes beruházás közel 

Az Ady Endre utca 2. látványterve

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testüle-

te 27/2018. (I.25.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépüle-
tében, a nyugati oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterületű 
apartman (továbbiakban Bérlemény1) és a keleti oldalon lévő 4 
db összesen 82 m2 alapterületű apartman (továbbiakban Bérle-
mény2) együttesen Bérlemények bérbeadására nyílt egyfordulós 
pályázatot írt ki. A bérleti jogviszony a Bérleményekre: 2018. 
május 04. napjától 2018. szeptember 30. napjáig szól.

A fizetendő minimális bérleti díj a fenti időtartamra: Bér-
lemény1 nettó 1.400.000 Ft + Áfa 27%, Bérlemény2 nettó 
1.400.000 Ft + Áfa 27%.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2018. március 
5-én 12.00 óra.
A pályázat elbírálására a Képviselő-testület 2018. márciusi ren-
des ülésén kerül sor.

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

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 
Balatonalmádi 2 posta 

(Ady Endre utca 2.) 
2018.03.01-jétől

felújítási munkálatok miatt zárva tart.

A munkálatok ideje alatt Balatonalmádi 1 postán  (Petőfi 
Sándor út 19.)  változatlan nyitva  tartással várjuk kedves 

ügyfeleinket: (Hétfő-Péntek 8-16, Szombat: 8-11 óráig).

Megértésüket köszönjük!

Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága
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Az Ady Endre utca 2. látványterve

Közlemény
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dási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes 
honlapról.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 
Balatonalmádi 2 posta 

(Ady Endre utca 2.) 
2018.03.01-jétől

felújítási munkálatok miatt zárva tart.

A munkálatok ideje alatt Balatonalmádi 1 postán  (Petőfi 
Sándor út 19.)  változatlan nyitva  tartással várjuk kedves 

ügyfeleinket: (Hétfő-Péntek 8-16, Szombat: 8-11 óráig).

Megértésüket köszönjük!

Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága
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2018. február Krónika
Búcsú almádi örökös tanárától…

Tanár úrnak jelentem, az osztály létszáma egyre fogyatkozó. Lá-
nyok és fiúk is hiányoznak már sokan. Látod, milyen érdekes ez a 
világ? Velük már rövidesen találkozhatsz…
Ám itt is maradtunk még, de hiábavaló a jelentésem, Te már nem 
hallhatsz minket. Mondhatnám oroszul is, de hiába…
Pedig szívesen kurjantanánk nagyot: – Gyula bácsi, jöjjön be kö-
zénk! Hozza a tangóharmonikáját! Zenéljen vagy meséljen! Körbe-
vennénk, mint egykoron, s hallgatnánk Téged. 

Most is hallgatsz, de nem azért, hogy újabb dalba fogj, hanem 
mert örökre lezártad a szád. Elhagyott erőd, mely nagyon nagy volt: 
házat építettél, tanítottál, muzsikáltál szerte a környékbeli eskü-
vőkön és rendezvényeken azért, hogy családodnak: Ilike néninek, 
Gyuszinak és Áginak jobb legyen, mint egykoron neked volt.
Erődet hited támogatta, mely a kántori hivatásodból merítkezett.
Család, hit, munka – ezek voltak a vezérelveid. De mit láthatott 
mindezekből a Györgyi Dénes Általános Iskola kis- és nagyobbacs-
ka diákja? Vagy azok, akik még korábban Geresdlakon voltak tanít-
ványaid? A kettő között pedig a helybeliek által csak „Amek”-ként 
ismert Görög Iskola neveltjei…

Idősebb és fiatalabb diáktársaim! Ti, akik most itt álltok a ravatal 
előtt! Hunyjátok be szemeteket, s idézzétek fel az emlékeiteket! Ki-
nek mi jut az eszébe? Ugye nem csalódom, ha azt mondom: derű, 
jókedv. A gyász órájában most nem illetlenség egy mosoly, mert 
Gyula bácsi is ezzel tudta oldani a nehezebb pillanatokat. Emlé-
keztek? Nyílt a tanterem kék ajtaja, előbb egy nagy bőrönd, majd 
Lőrincz Gyuszi bácsi. Ekkor már tudtuk: felelés nem lesz, legföljebb 
a szavakat kérdezi ki valaki, míg az osztálynaplót beírja Gyula bácsi. 
Aztán előkerült a hangszer, mely pár órája még a lakodalomból bú-
csúzókat szórakoztatta. Orosz, délszláv és magyar dallamok jöttek 
elő a tanárunk széles mellén nyíló és záródó tangóharmonikából. 
Néztünk, hallgattunk, a bátrabbak bele-belezendítettek Gyula bácsi 
baritonjába…

Mi tagadás: szerettük az oroszórákat. Emlékeinkben azonban 
mégsem a ся-végű igék ragozása maradt meg, hanem a Te alakod. 
A katedra mellett, közel az ajtóhoz álltál. Ízesen beszéltél magya-
rul, s az orosz szavakat úgy ejtetted ki, hogy mindenki megérthette 
azokat. Többen meg is szerettük. Jómagam is Neked köszönhetem, 
hogy megkedveltem ezt az igenis szép nyelvet, s én is orosztanárrá 
lettem. Puskin, Dosztojevszkij, Lermontov nyelvét csak a politika 
tudta nem szerethetővé tenni. És a dalok… Reád emlékezve hall-
gattam halálod hírének vételétől szinte mindennap a csodálatos Ве-
черний звон (magyarul Estharang vagy esti harangszó) népdalt, 
mely azt a harangszót idézte elém, ami rövidesen a Te lelki üdvödért 
is szól. Вечерний звон – как много дум Esti harangszó – meny-
nyi gondolat… És valóban, mikor a mély és magas hangok sorra 
kondulnak, szabadjára engedjük gondolatainkat. Szabadul a szel-
lem is, s oda viszi hallgatóját, ahová hangulata, napi nyűge, vagy 
éppen örömei viszik vissza. Bennünket most Tehozzád, Gyula bácsi. 
Bim-bam – minden egyes kondulás egy lépés. Lassú, méltóságteljes 
lépés. A Te utad utolsó lépéseinek ad jelzést. Te átballagsz egy fájda-
lommentes világba, mi pedig utánad lépdelünk, miközben megfor-
dul a fejünkben: vajon ki lesz az, aki a leghamarabb utolér.

Emlékképek felvillantására kértelek előbb Benneteket, egykori 
Lőrincz Gyula tanítványok. Pillanatfelvételek ezek agyunk win-
chesterében. Egységgé azonban nem állnak össze, mert az elmúlt 

évek, évtizedek újabb és újabb képei egyeseket törölnek, másokat 
háttérbe szorítanak. És mégis van hívószó, melyre előjönnek. Ez 
pedig nem más, mint szívünk hívószava. Ez az, ami nem törölhető, 
mint a számítógép memóriájából bármi is.

Ha Gyula bácsit, Lőrincz tanár urat hallunk, akkor előjönnek a 
képek: tanóráról, táborról, az 1956-os rettegésről. Akkori helytál-
lásodért az utókor nem fog szobrot adni, pedig lázongó fiatalokat 
tudtál tekintélyeddel, szereteteddel visszarántani a végzettől. A szo-
bornál többet ér az életben maradottak: szülők és gyerekek megkö-
szönt, de a ki nem mondott hálaimája is.

Bizonyos vagyok afelől, hogy társaságában a gyászszertartás után 
ki-ki föleleveníti egykori emlékeit, s a közösség még egységesebb 
képet alakít ki, amit magával visz, s megőriz. Mint ahogy Gyula 
bácsink Kosztolányi gondolatait: „Érzem, hogy az öreg Tisza felett az 
örök élet csillaga remeg” – vagyis az ő esetében a szülőföld és gyöke-
reinek örök emlékét…

Voltunk jók, restek, nem egyszer magunkról megfeledkezők, 
szorgalmasak és dacosak. Egyetlen szóval: tanítványok, akiknek a 
nevében most összeszorult szívvel búcsúzom. До свидания това-
рищ учитель… Viszontlátásra, tanár bácsink, Gyula bácsi! A fenti 
nagy tanteremben még hallani fogjuk a hangodat… És ott talán 
elmondhatjuk elfeledett köszöneteinket… 

Zatkalik András
(a gyászbeszéd a február 3-i temetésen hangzott el)

Lőrincz Gyula
Született Bácskában, a Tisza-parti Óbecsén 1926. február 
8-án. Elhunyt 2018. január 25-én.
Elsö iskoláit szülőfalujában végezte, majd Szegeden tanítói 
és kántori oklevet szerzett. Geresdlakon kántortanítóként 
7 boldog évet töltött, közben Pécsett magyar-orosz tanári 
szakon diplomázott. 1954-ben Balatonalmádiba költözött, 
ahol elöször a Görög Otthonban, majd az 1. sz. Általános 
Iskolában tanított  nyugdíjazásáig, 1986-ig. Itt ismerkedett 
meg és tanított együtt élete párjával, akivel 62 évet éltek 
boldog házasságban.

Búcsúznak tőle: felesége: Ilike, fia: Gyuszi; lánya: Ági, 5 
unokája és 2 dédunokája.
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Day at the Comuseum angol nyelvi 
verseny 

Négy fős csapatunk már délelőtt bevette a székesfehérvári Co-
menius Angol-Magyar Tannyelvű Gimnázium épületét. A második 
alkalommal megrendezett „Comuseum” elnevezésű versenyre nagy 
reményekkel és bőven elég önbizalommal érkeztünk. Nem titkolt 
célunk volt, hogy a képzeletbeli dobogó legtetejére álljunk fel. A 
pénteki kicsengetésre léptünk be, jóval még a regisztráció előtt. Na-
gyon kedvesen fogadtak minket, az ottani igazgatóhelyettes úr invi-
tált be minket az egyik tantetembe. A magániskolától többször esett 
le az állunk. Alig 11-12 éves diákok is angolul szóltak tanáraikhoz, 
a velünk egykorúak közvetlenek és nagy tudásúak voltak, az épület 
pedig modern és jól felszerelt. Egy óra várakozás után egy nagy elő-
adóba tereltek minket az összes többi csapattal együtt. A megnyitón 
megtudhattuk a verseny menetét. Négy nagyobb feladatunk volt. 
Először is a „COMUSE” szó minden egyes betűjéhez egy szót és 
egy képet kellett találnunk, amiből egy előadást kellett adnunk az 
esemény végén. A továbbiakban egy logót kellett terveznünk a ver-
senynek, valamint egy quizt kellett kitöltenünk az iskoláról. A ku-
riózum feladat egy szabaduló szoba-szerűen berendezett tantermek 
halmaza volt. Öt teremben 2-2 feladatot kellett megoldanunk. Volt 
logikai, ügyességi és gyakorlati feladvány is, de mindegyikben volt 
egy közös: az angol. Szuperül éreztük magunkat, mindegyik állo-
más kellő kihívás volt és a lehető leggyorsabban próbáltuk megfej-
teni őket. Az eredményhirdetés előtt jöttek még az előadások. Míg a 
többi csapat inkább humoros prezentációkkal rukkolt elő, addig mi 
egy komolyabb témáról beszéltünk. Olyan dolgokat mutattunk be, 
amik segíthetik az embert egy sikeres élet eléréséhez, mint például 
egy jó közösség, egy egészséges mértékű őrültség, kellő áldozatok 
vagy éppen egy más perspektíva. Az előadás nagyon jól sikerült, 
mind a négyünknek magabiztosan ment! Izgalmunk hamar nagy 
örömmé változott. Hála istennek nem volt alaptalan önbizalmunk: 
elhoztuk az első helyet a Comuseumból!

Kozma Botond 10.A

Óriási siker a diákolimpia játékos sor- 
és váltóversenyen

Január elején a Ma-
gyar Diáksport Szövet-
ség megyei szervezete 
az idei tanévben is a 
Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola tornacsar-
nokában rendezte meg 
a diákolimpiai játékos 
sor – és váltóverseny 
megyei fordulóját. A 
versenyen hat körzeti 
győztes csapat mérhet-
te össze tudását az ügyességet, gyorsaságot, kitartást és figyelmet 
igénylő versenyszámokban. A népes szülői és tanulói buzdítás köze-
pette a házigazda Györgyi iskola csapata meggyőző fölénnyel győ-
zedelmeskedett, így sorrendben ötödik alkalommal is továbbjutott 
az országos elődöntőbe. 

A január 27-én Szombathelyen megrendezésre kerülő versenyen 
négy megye (Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Fejér) nyolc 
csapata vett részt. A színvonalas, izgalmas regionális versenyen az 
almádi csapat eddigi legjobb eredményét érte el, 3. helyen végeztek, 
így az alsó tagozatos „györgyis” lányok és fiúk nyakába a szervezők 
a jól megérdemelt bronzérmet akasztották. 

A csapat tagjai: Erdei Julianna, Negro Veronika, Verestoy 
Borbála, Kutics Fruzsina, Mayer Zsófia, Kiss Luca, Ács Fanni, 
Perényi Dorka, Göde Petra, Tamás Endre, Babicz Bence, László-
Bata Ármin, Doma Kálmán, Csejtei Zétény, Márkus Noé,  Kiss 
Levente, Keil Olivér, Bécsy Bendegúz, Révész Ádám. Felkészítő 
tanárok: Dobos Ivett, Imrei Kata testnevelők. Gratulálunk!

A veszprémi csapat bajnoki 
mérkőzésén jártunk

A tavalyi évhez ha-
sonlóan, a 2017-es 
évet is a veszprémi 
férfi kézilabdacsapat  
bajnoki  mérkőzésé-
nek megtekintésével 
zártuk. A téli szünet 
előtt, december 20-án 
a Veszprém Aréná-
ban nézhettük meg  
a veszprémi csapat 
Orosháza  elleni NB 
I-es mérkőzését. Az iskolai kézilabdás lányaiból álló, több mint 40 
fős csapatunk valamennyi tagja nagy izgalommal várta a mérkőzést, 
jó páran most először voltunk ilyen rangos meccsen. Nem csalód-
tunk, jó hangulatú mérkőzésen a veszprémiek esélyt sem hagyva el-
lenfelüknek győzedelmeskedtek. Köszönjük Eszter néninek és Ivett 
néninek, hogy megszervezték a meccsnézést. Köszönet Csoknyainé 
Moni néninek a jegyekért, illetve Tászler Lászlónak, aki díjmente-
sen szállított minket a helyszínre, ezzel lehetővé tették számunkra, 
hogy ebben a feledhetetlen, nagyszerű élményben lehetett részünk.

Ács Fanni, Kovács Lotti - 4.A osztályos tanulók

Meixner-féle tanítási módszer
Meixner Ildikó gyógypedagógus, pszichológus, pedagógiai szak-

pszichológus több évtizedes gyakorlati tapasztalattal a háta mögött 
alkotta meg a ma is korszerű és méltán a nevét viselő Meixner-féle 
dyslexia-prevenciós olvasástanulási/tanítási módszert.

A dyslexiások reedukációjának alapelvei, mely a módszer megérté-
sének elsődleges kapuja:

- az aprólékosan felépített fokozatosság, amely kimondja, hogy 
a nyelvileg jól fejlett tanuló venni tudja az akadályokat, a nyelvileg 
gyengén fejlett nem vagy nehezebben. Az ő számára kisebb lépcső-
fokokat, aprólékos módszertani lépéseket kell beépítenünk, hogy 
elérhessük vele a célt. A tankönyv szótag és szó anyaga így épül fel, 
meghatározott analógia szerint.

- a hármas asszociáció elve, mely szerint a betűtanításnál nem a 
közismert kettős asszociációt alakítjuk ki, hanem a hang akusztikus 
képe, és a betű vizuális képe mellett a hang beszédmotoros emlékképe 
is megjelenik. 

- a Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése, hi-
szen az azonos illetve hasonló elemek gátolják a tanulás folyamatát. 
Ezért nagyon messze tanítja egymástól a könnyen összekeverhető, 
egymáshoz hasonló betűket.

- a tanítási órák felépítésénél mindig ügyelni kell arra, hogy ké-
pességfejlesztés is legyen az olvasástanítás mellett, melyeknek aránya 
természetesen az idő előrehaladtával egyre inkább megfordul. (egyre 
kevesebb a fejlesztés és egyre több az olvasás, de soha nem hagyjuk el 
a fejlesztést, pl.: beszédszervek mozgásának tudatosítása, szókincsfej-
lesztés, mondatalkotás gyakorlása, történet elmondása, téri tájékozó-
dás, ritmuskészség stb..)

- a módszer igyekszik kizárni a merev gondolkodásmódot. Nem 
szabad túl gyakoroltatni, ezért a több gyakorlást sokoldalú módon 
kell megvalósítani, amint lehet, át kell lépni a következő fokra.

Ezen alapelvek mellett- melyek egy nagyon átgondolt, tudatosan 
felépített módszert eredményeznek- természetesen megfelelő tan-
könyvcsaládra is szükség van. Ennek részei: az olvasókönyv, feladatla-
pok I-II, írás munkafüzet I-II.

Az olvasástanítás során a betűket hívóképek alapján mutatja be. 
A magánhangzókat szájállás, a mássalhangzókat hangutánzással, me-
sékbe ágyazva tanítja. Összeolvasása jól kidolgozott. Szótagok, szavak 
olvasása után mondatok és rövid szövegek is megjelennek.

Az írástanítás az olvasástanítással párhuzamosan, kissé megkésve 
történik, hiszen a kéztő és ujjpercek csontosodása, mely az írás elsajá-
títása szempontjából különösen fontos 12-13 éves korra fejeződik be. 
Ezért a módszer év elején a grafomotoros fejlesztést helyezi előtérbe. 
(krémbe, lisztbe rajzoltat, betűelemeket zsenilia drótból alakítunk ki 
stb..) Majd később tér csak át a ceruza használatra, de természetesen 
szélesebb sorközt alkalmazva. Ezután jutunk el odáig, hogy a hagyo-
mányos első osztályos sorközben kell a gyermeknek tájékozódnia. 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a tollbamondásnak, mely később a 
helyesírás szempontjából nélkülözhetetlen.

Mindezek ismeretében úgy gondolom, már senki nem kérdőjelezi 
meg, miért váltottunk erre a módszerre a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában. Kollégaimmal úgy véljük, hogy ez egy roppant logikusan, 
tudatosan felépített módszer, mely más módszerekhez képest alapo-
sabban dolgozza ki az olvasás és írástanítás lépéseit. A mindenkori 
első osztályos tanító nénik és napközis párjaik elvégzik a Meixner Ala-
pítvány által indított tanfolyamot, mely elmélet és gyakorlati képzés-
ből is áll, majd vizsgával zárul, így mi is tudatosan tudjuk alkalmazni 
ezt a sokszínű, tevékenykedtető módszert. Mert hisszük Konfuciusz 
szavait: „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, 
hogy csináljam és megértem.”

első osztályos tanító nénik
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Day at the Comuseum angol nyelvi 
verseny 

Négy fős csapatunk már délelőtt bevette a székesfehérvári Co-
menius Angol-Magyar Tannyelvű Gimnázium épületét. A második 
alkalommal megrendezett „Comuseum” elnevezésű versenyre nagy 
reményekkel és bőven elég önbizalommal érkeztünk. Nem titkolt 
célunk volt, hogy a képzeletbeli dobogó legtetejére álljunk fel. A 
pénteki kicsengetésre léptünk be, jóval még a regisztráció előtt. Na-
gyon kedvesen fogadtak minket, az ottani igazgatóhelyettes úr invi-
tált be minket az egyik tantetembe. A magániskolától többször esett 
le az állunk. Alig 11-12 éves diákok is angolul szóltak tanáraikhoz, 
a velünk egykorúak közvetlenek és nagy tudásúak voltak, az épület 
pedig modern és jól felszerelt. Egy óra várakozás után egy nagy elő-
adóba tereltek minket az összes többi csapattal együtt. A megnyitón 
megtudhattuk a verseny menetét. Négy nagyobb feladatunk volt. 
Először is a „COMUSE” szó minden egyes betűjéhez egy szót és 
egy képet kellett találnunk, amiből egy előadást kellett adnunk az 
esemény végén. A továbbiakban egy logót kellett terveznünk a ver-
senynek, valamint egy quizt kellett kitöltenünk az iskoláról. A ku-
riózum feladat egy szabaduló szoba-szerűen berendezett tantermek 
halmaza volt. Öt teremben 2-2 feladatot kellett megoldanunk. Volt 
logikai, ügyességi és gyakorlati feladvány is, de mindegyikben volt 
egy közös: az angol. Szuperül éreztük magunkat, mindegyik állo-
más kellő kihívás volt és a lehető leggyorsabban próbáltuk megfej-
teni őket. Az eredményhirdetés előtt jöttek még az előadások. Míg a 
többi csapat inkább humoros prezentációkkal rukkolt elő, addig mi 
egy komolyabb témáról beszéltünk. Olyan dolgokat mutattunk be, 
amik segíthetik az embert egy sikeres élet eléréséhez, mint például 
egy jó közösség, egy egészséges mértékű őrültség, kellő áldozatok 
vagy éppen egy más perspektíva. Az előadás nagyon jól sikerült, 
mind a négyünknek magabiztosan ment! Izgalmunk hamar nagy 
örömmé változott. Hála istennek nem volt alaptalan önbizalmunk: 
elhoztuk az első helyet a Comuseumból!

Kozma Botond 10.A

Óriási siker a diákolimpia játékos sor- 
és váltóversenyen

Január elején a Ma-
gyar Diáksport Szövet-
ség megyei szervezete 
az idei tanévben is a 
Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola tornacsar-
nokában rendezte meg 
a diákolimpiai játékos 
sor – és váltóverseny 
megyei fordulóját. A 
versenyen hat körzeti 
győztes csapat mérhet-
te össze tudását az ügyességet, gyorsaságot, kitartást és figyelmet 
igénylő versenyszámokban. A népes szülői és tanulói buzdítás köze-
pette a házigazda Györgyi iskola csapata meggyőző fölénnyel győ-
zedelmeskedett, így sorrendben ötödik alkalommal is továbbjutott 
az országos elődöntőbe. 

A január 27-én Szombathelyen megrendezésre kerülő versenyen 
négy megye (Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Fejér) nyolc 
csapata vett részt. A színvonalas, izgalmas regionális versenyen az 
almádi csapat eddigi legjobb eredményét érte el, 3. helyen végeztek, 
így az alsó tagozatos „györgyis” lányok és fiúk nyakába a szervezők 
a jól megérdemelt bronzérmet akasztották. 

A csapat tagjai: Erdei Julianna, Negro Veronika, Verestoy 
Borbála, Kutics Fruzsina, Mayer Zsófia, Kiss Luca, Ács Fanni, 
Perényi Dorka, Göde Petra, Tamás Endre, Babicz Bence, László-
Bata Ármin, Doma Kálmán, Csejtei Zétény, Márkus Noé,  Kiss 
Levente, Keil Olivér, Bécsy Bendegúz, Révész Ádám. Felkészítő 
tanárok: Dobos Ivett, Imrei Kata testnevelők. Gratulálunk!

A veszprémi csapat bajnoki 
mérkőzésén jártunk

A tavalyi évhez ha-
sonlóan, a 2017-es 
évet is a veszprémi 
férfi kézilabdacsapat  
bajnoki  mérkőzésé-
nek megtekintésével 
zártuk. A téli szünet 
előtt, december 20-án 
a Veszprém Aréná-
ban nézhettük meg  
a veszprémi csapat 
Orosháza  elleni NB 
I-es mérkőzését. Az iskolai kézilabdás lányaiból álló, több mint 40 
fős csapatunk valamennyi tagja nagy izgalommal várta a mérkőzést, 
jó páran most először voltunk ilyen rangos meccsen. Nem csalód-
tunk, jó hangulatú mérkőzésen a veszprémiek esélyt sem hagyva el-
lenfelüknek győzedelmeskedtek. Köszönjük Eszter néninek és Ivett 
néninek, hogy megszervezték a meccsnézést. Köszönet Csoknyainé 
Moni néninek a jegyekért, illetve Tászler Lászlónak, aki díjmente-
sen szállított minket a helyszínre, ezzel lehetővé tették számunkra, 
hogy ebben a feledhetetlen, nagyszerű élményben lehetett részünk.

Ács Fanni, Kovács Lotti - 4.A osztályos tanulók

Meixner-féle tanítási módszer
Meixner Ildikó gyógypedagógus, pszichológus, pedagógiai szak-

pszichológus több évtizedes gyakorlati tapasztalattal a háta mögött 
alkotta meg a ma is korszerű és méltán a nevét viselő Meixner-féle 
dyslexia-prevenciós olvasástanulási/tanítási módszert.

A dyslexiások reedukációjának alapelvei, mely a módszer megérté-
sének elsődleges kapuja:

- az aprólékosan felépített fokozatosság, amely kimondja, hogy 
a nyelvileg jól fejlett tanuló venni tudja az akadályokat, a nyelvileg 
gyengén fejlett nem vagy nehezebben. Az ő számára kisebb lépcső-
fokokat, aprólékos módszertani lépéseket kell beépítenünk, hogy 
elérhessük vele a célt. A tankönyv szótag és szó anyaga így épül fel, 
meghatározott analógia szerint.

- a hármas asszociáció elve, mely szerint a betűtanításnál nem a 
közismert kettős asszociációt alakítjuk ki, hanem a hang akusztikus 
képe, és a betű vizuális képe mellett a hang beszédmotoros emlékképe 
is megjelenik. 

- a Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése, hi-
szen az azonos illetve hasonló elemek gátolják a tanulás folyamatát. 
Ezért nagyon messze tanítja egymástól a könnyen összekeverhető, 
egymáshoz hasonló betűket.

- a tanítási órák felépítésénél mindig ügyelni kell arra, hogy ké-
pességfejlesztés is legyen az olvasástanítás mellett, melyeknek aránya 
természetesen az idő előrehaladtával egyre inkább megfordul. (egyre 
kevesebb a fejlesztés és egyre több az olvasás, de soha nem hagyjuk el 
a fejlesztést, pl.: beszédszervek mozgásának tudatosítása, szókincsfej-
lesztés, mondatalkotás gyakorlása, történet elmondása, téri tájékozó-
dás, ritmuskészség stb..)

- a módszer igyekszik kizárni a merev gondolkodásmódot. Nem 
szabad túl gyakoroltatni, ezért a több gyakorlást sokoldalú módon 
kell megvalósítani, amint lehet, át kell lépni a következő fokra.

Ezen alapelvek mellett- melyek egy nagyon átgondolt, tudatosan 
felépített módszert eredményeznek- természetesen megfelelő tan-
könyvcsaládra is szükség van. Ennek részei: az olvasókönyv, feladatla-
pok I-II, írás munkafüzet I-II.

Az olvasástanítás során a betűket hívóképek alapján mutatja be. 
A magánhangzókat szájállás, a mássalhangzókat hangutánzással, me-
sékbe ágyazva tanítja. Összeolvasása jól kidolgozott. Szótagok, szavak 
olvasása után mondatok és rövid szövegek is megjelennek.

Az írástanítás az olvasástanítással párhuzamosan, kissé megkésve 
történik, hiszen a kéztő és ujjpercek csontosodása, mely az írás elsajá-
títása szempontjából különösen fontos 12-13 éves korra fejeződik be. 
Ezért a módszer év elején a grafomotoros fejlesztést helyezi előtérbe. 
(krémbe, lisztbe rajzoltat, betűelemeket zsenilia drótból alakítunk ki 
stb..) Majd később tér csak át a ceruza használatra, de természetesen 
szélesebb sorközt alkalmazva. Ezután jutunk el odáig, hogy a hagyo-
mányos első osztályos sorközben kell a gyermeknek tájékozódnia. 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a tollbamondásnak, mely később a 
helyesírás szempontjából nélkülözhetetlen.

Mindezek ismeretében úgy gondolom, már senki nem kérdőjelezi 
meg, miért váltottunk erre a módszerre a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában. Kollégaimmal úgy véljük, hogy ez egy roppant logikusan, 
tudatosan felépített módszer, mely más módszerekhez képest alapo-
sabban dolgozza ki az olvasás és írástanítás lépéseit. A mindenkori 
első osztályos tanító nénik és napközis párjaik elvégzik a Meixner Ala-
pítvány által indított tanfolyamot, mely elmélet és gyakorlati képzés-
ből is áll, majd vizsgával zárul, így mi is tudatosan tudjuk alkalmazni 
ezt a sokszínű, tevékenykedtető módszert. Mert hisszük Konfuciusz 
szavait: „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, 
hogy csináljam és megértem.”

első osztályos tanító nénik
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A színház
Jól kezdődött a január! Az iskolával megint ellátogattunk a Veszp-

rémi Petőfi Színházba és megnéztük a Rigócsőr királyfi című mese-
musicalt. A történet arról szólt, hogyan leckéztette meg a furfangos 
királyfi a gőgös királylányt. Nagyon tetszettek a dalok, a táncok és 
a harci jelenetek. Jó hangulatban telt az előadás, mert sok vidám, 
vicces rész is volt benne. Közben eszembe jutott, amit az őszi kulisz-
szajáráson hallottunk a színészek helyének kijelöléséről, a díszletek 
mozgatásáról. De jó, hogy a színház belső életét is megismerhettük!  
Most már ezeket is figyeltem.  Szerintem jó lehet itt dolgozni.  

Bogdán Máté 3.a osztályos tanuló

„Önkénteseinket ünnepeltük
Tavaly év vége felé közeledve Alapítványunk is számot vetett, ér-

tékelvén mindazt, amit adományozóink és önkénteseink jóvoltából 
adni tudtunk. Évről évre fejlődni tudunk, több és színvonalasabb 
rendezvényt szervezünk, minőségibb ajándékot adhatunk a gyere-
keknek. A fejlődés motorja, és az Alapítvány egyik fő pillére az a 
munka, amit önkénteseink végeznek. Ők azért dolgoznak, mint 
mindenki ebben az alapítványban, hogy Almádiban JÓ legyen óvo-
dásnak lenni.

2017-ben eljutottunk arra 
a szintre, hogy egy apró kö-
szönőajándékkal tudunk ked-
veskedni azoknak, akik vala-
miben kiemelkedően sokat 
tettek, vagy nagyobb feladato-
kon, sokat dolgoztak e célért. 
A Magocskás bögre jelképes 
ajándék, és bízunk benne, 
hogy megszépíti azok napját, 
akik munkájukkal megszépí-
tették az ovisok mindennapja-
it, név szerint: Herczegné Budai Bea alapító, Boros László képvise-
lő, Czoma-Szegedi Nóri, Bagi Péter, Dr Somogyi Eszter, Hunyadi 
Andrea, Szűcs Enikő, Simkó Norbert, Szabó B. Ágoston, Hor-
váth Anita, Ulrichné Ibolya, Töltési Zsóka, Nemes Éva, Erdeiné 
Répási Kornélia, Dr Moldoványi István, Szűcs Attila, László Me-
linda, Asbóth-Tóth Krisztina, Törő Sára, Kocsisné Orosz Adrienn, 
Bendicsek Réka, Kováts Anna, Beckerné Sabján Ottilia és Boros 
Hanga. És a sor folyatódik...”

Sulivárás Vörösberényben
Iskolánkban nagy volt az érdeklődés  az  első   Suliváró  

programunkon.  A  tanterem  zsúfolásig megtelt érdeklődő szülőkkel 
és kíváncsi  gyermekekkel.  A zöld manó meséje mellett a   gyerekek 
megismerkedhettek a következő tanév tanítóival: Trázsi Erika és 
Purgel Henriett,  Heni nénivel.  Az óvodások  lelkesen „szőtték a 
mese fonalát” és ügyesen díszítették fel a ceruzatartó manó sapkáját. 
Nem csak magukra, hanem társaikra és a tanító nénikre is csillogó 
szemmel figyeltek. A közös élmény és a jó hangulat folytatódik 
februárban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Berényis diákok a veszprémi Ipari 
Szakközépiskolában

Az idei első félévben is lehetőségünk volt eltölteni egy tanítási 
napot az Ipari Szakközépiskolában. Az iskoláink között korábban 
létrejött pályázat keretében a hetedik osztályos tanulókkal egy-egy 
élménydús napot élhettünk át Veszprémben. Ez azt jelenti, hogy a 
korszerű természettudományos laborjukban részt vettünk biológia, 
kémia és fizika órákon. Minden óra legfőbb jellemzője a sok-sok 
tanulói kísérlet volt. Izgalmas volt belecsöppeni egy középiskola 
hétköznapjaiba és a tanórák aktívabb részeseivé válni. Nekünk is 
sok érdekességgel, tapasztalattal zárulnak ezek a kis kirándulások.

 Kovács Katalin és Pataki Éva - szervezők

Kedves Támogatóink!
Közeledik a jövedelemadó bevallás időszaka (február–május). 

Jövedelemadójuk 1 % -ának iskolai alapítványunk részére történő 
felajánlásra kérjük Önöket.

Célunk, hogy a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány 
támogassa az intézményünkben tanuló diákokat.
Nevezetesen:   - szabadidős és sporttevékenységet;

- kirándulásokat, táborozásokat;
- eredményesen teljesítő tanulók jutalmazását;
- átvállalja a tanulmányi versenyek nevezési díját;
- támogatja az oktatás tárgyi feltételrendszerét
   (pl. informatika, nyelvoktatás);
- többlettámogatást nyújt a szociálisan rászoruló tanulóknak.

Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és 
a „VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍT-
VÁNYT” jelölik meg kedvezményezettként, melynek adószáma:
18935598-1-19

Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 1 
% -át.

Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné támogatni 
iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti:
11748083-20023302

Balatonalmádi, 2018. január 25.
Tisztelettel:

Balogh Csaba       Zanathy László
kuratóriumi elnök sk            igazgató sk  
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rendezvényt szervezünk, minőségibb ajándékot adhatunk a gyere-
keknek. A fejlődés motorja, és az Alapítvány egyik fő pillére az a 
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Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 1 
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Mikor-hová-miért?

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától

Honismereti és Városszépítő Kör Információ: 88/430-091 
(Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési Erzsébet, titkár)
TOJÁSFA ÁLLÍTÁS márc. 18. vasárnap 15 óra (négynapos ünnep 
végén)

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 
Állandó program: minden pénteken 10 órától munkaerőpiaci és 
esélyegyenlőségi egyéni tanácsadás – Helyszín: Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete – Hunyadi u. 32. 

Parapács Balatoni Mesekör 
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket.

Következő időpontunk: 2018. február 19. - hétfő 18.30 óra Helyszín: 
Balatonalmádi – Vörösberény LEADER Hagyományőrző Ház Ady E. 
u. 2.-6. 

Információ: Molnár Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra 
+36/30/3735953

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök) 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Február 17. 15 óra Fábián József emlékére Szőlész-Borász találkozó 
Alsóörsön; Szántó Zsolt Szigligeti Szent Antal Pince (Indulás 
14.15-kor a Vörösberényi posta elől, felszállási lehetőség az Autóbusz- 
pályaudvaron)

Február 19. hétfő 18 óra Még egyszer az Otellóról? – folytatás Ea.: 
Dr Kerényi László tagtársunk, ny. Polgármester

Március 5. hétfő 18 óra Varázslatos világ – „A déli ég alatt”  Ea.: Fényes 
Lóránd – a Magyar Csillagászati egyesület tagja, az Év asztrofotósa 

Március 19. hétfő 18 óra „A születéstől a feldolgozásig” – Saját 
nevelésű sertésekből HAGYOMÁNYOS MÓDON készült füstölt 
áruk Ea.: Völgyesi Erika kistermelő Litér - Völgyesházi „HÚSTÜNDÉR”

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Február 7. - 14.- 21. szerdai napokon 15-16-ig KEREKASZTAL 
beszélgetések: vélemények, javaslatok a további munkánkhoz

Február 10. szombat  19 órától: Városi jótékonysági farsangi bál 
vacsorával, jelmezes felvonulással Zene : Buzás Imre – Horváth Gyula 
zenészek

Febr. 14-én 16-17-ig: Előleg befizetése a prágai, drezdai útra

Febr. 21-én 16-17-ig: Ügyelet: Befizetés vacsorára, tagdíjra.

Február 28. szerda 16 órától Beszámoló a klub éves munkájáról. 
Előadó: Lencse Sándor; és a klub gazdálkodásáról: Gottschallné Éva; 
Tájékoztató a pénzügyi bizottság munkájáról: Hulényi Miklós; A klub 
2018.évi programjának, kirándulási tervének ismertetése; Zenés szüli 
napi rendezvény

Március 7. szerda 16-17-ig  Jelentkezés, előleg befizetése a klub 
kirándulásaira

Március 14. szerda 16 órától Az immunrendszer erősítése. Előadó Dr. 
Nagy Sándor

BOLHAPIAC 
Február 25. vasárnap délelőtt a városi piactéren.

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás foglalkozás 

Pannónia Kulturális Központ
Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Február 9. péntek 18 óra Pannónia fotószalon... című kiállítás 
megnyitója
Február 17. szombat Veszprémi Főegyházmegye napja
Február 23 péntek reggel 8 órától Építőipari nap

Február 23. péntek 18 óra Megemlékezés a kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapja alkalmából 
Február 24. szombat 8 óra VI. Almádi disznótor és téltemető 
tavaszköszöntő mulatság 15 órától közös fürdőzés a Balatonban 
Schirilla Györggyel
Március 2. péntek 18 óra Karajz Lóránt festőművész , ötvös 
kiállításának megnyitója
Március 10. szombat 18 óra Nőnapi ünnepség, meglepetés sztárven-
déggel
Március 14. szerda 18 óra Fáklyás felvonulás az ünnep előestéjén; 
megemlékező műsor és koszorúzás  a Kossuth szobornál
Március 15. csütörtök 15 óra Városi emlékünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc emlékére a Petőfi szobornál

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Február 12. hétfő 10 óra Pannónia Olvasókör - Könyv és film - Rácz 
Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! 
Február 15. csütörtök Könyvtár Galéria - Mindennapi szépségeink 
- textilből. Készítette: Szombathyné Dvorák Erzsébet. A kiállítás 
megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében március 31-ig
Február 15. csütörtök 17 óra Magyar Próza Napja - Vonalak és pixelek 
avagy Addig is egy jó térképpel elboldogulok… Vendégünk: Tóth 
Krisztina. Az íróval Fűzfa Balázs irodalomtörténész beszélget. 
Március 3. szombat 15 óra Értékeink: „....egy ember havon, vízen, 
páston” - Bucsy Balázs életét és munkásságát bemutatja Szekeresné 
Bucsy Piroska és Sándor Ferenc.
Március 12. hétfő 10 óra Pannónia Olvasókör – Könyv és film – 
Gyárfás Miklós: Butaságom története.  

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: 88/438 224 (Szenthe László elnök) 
Február 9. (péntek) 17:00 A „Tavaszi gombák” c. DVD bemutatása 
Fényképezte Szenthe László Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Február 23. (péntek) 17:00 Mérgező gombák - gombamérgezések Sáry 
Eszter előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Március 9. (péntek) 17:00 Miért gyilkos a gyilkos galóca? Dr. Jancsó 
Gábor előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Április 14. (szombat) Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László 
emléktábláját majd a környéken gombásztúrát tartunk. Indulás: a 
PKKK elől 8:00 órakor Kirándulásainkon a túravezetők: Sáry Eszter és 
Szenthe László 
Április 22. (vasárnap) TeSzedd! Takarítás a lakóhelyünkön és a 
környékén. Tervezett helyszín: Káptalanfüreden a táborok fölötti erdő. 
Gyülekezés: a PKKK elől 8:00 órakor 
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beszélgetések: vélemények, javaslatok a további munkánkhoz

Február 10. szombat  19 órától: Városi jótékonysági farsangi bál 
vacsorával, jelmezes felvonulással Zene : Buzás Imre – Horváth Gyula 
zenészek

Febr. 14-én 16-17-ig: Előleg befizetése a prágai, drezdai útra

Febr. 21-én 16-17-ig: Ügyelet: Befizetés vacsorára, tagdíjra.

Február 28. szerda 16 órától Beszámoló a klub éves munkájáról. 
Előadó: Lencse Sándor; és a klub gazdálkodásáról: Gottschallné Éva; 
Tájékoztató a pénzügyi bizottság munkájáról: Hulényi Miklós; A klub 
2018.évi programjának, kirándulási tervének ismertetése; Zenés szüli 
napi rendezvény

Március 7. szerda 16-17-ig  Jelentkezés, előleg befizetése a klub 
kirándulásaira

Március 14. szerda 16 órától Az immunrendszer erősítése. Előadó Dr. 
Nagy Sándor

BOLHAPIAC 
Február 25. vasárnap délelőtt a városi piactéren.

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás foglalkozás 

Pannónia Kulturális Központ
Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Február 9. péntek 18 óra Pannónia fotószalon... című kiállítás 
megnyitója
Február 17. szombat Veszprémi Főegyházmegye napja
Február 23 péntek reggel 8 órától Építőipari nap

Február 23. péntek 18 óra Megemlékezés a kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapja alkalmából 
Február 24. szombat 8 óra VI. Almádi disznótor és téltemető 
tavaszköszöntő mulatság 15 órától közös fürdőzés a Balatonban 
Schirilla Györggyel
Március 2. péntek 18 óra Karajz Lóránt festőművész , ötvös 
kiállításának megnyitója
Március 10. szombat 18 óra Nőnapi ünnepség, meglepetés sztárven-
déggel
Március 14. szerda 18 óra Fáklyás felvonulás az ünnep előestéjén; 
megemlékező műsor és koszorúzás  a Kossuth szobornál
Március 15. csütörtök 15 óra Városi emlékünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc emlékére a Petőfi szobornál

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Február 12. hétfő 10 óra Pannónia Olvasókör - Könyv és film - Rácz 
Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! 
Február 15. csütörtök Könyvtár Galéria - Mindennapi szépségeink 
- textilből. Készítette: Szombathyné Dvorák Erzsébet. A kiállítás 
megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében március 31-ig
Február 15. csütörtök 17 óra Magyar Próza Napja - Vonalak és pixelek 
avagy Addig is egy jó térképpel elboldogulok… Vendégünk: Tóth 
Krisztina. Az íróval Fűzfa Balázs irodalomtörténész beszélget. 
Március 3. szombat 15 óra Értékeink: „....egy ember havon, vízen, 
páston” - Bucsy Balázs életét és munkásságát bemutatja Szekeresné 
Bucsy Piroska és Sándor Ferenc.
Március 12. hétfő 10 óra Pannónia Olvasókör – Könyv és film – 
Gyárfás Miklós: Butaságom története.  

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: 88/438 224 (Szenthe László elnök) 
Február 9. (péntek) 17:00 A „Tavaszi gombák” c. DVD bemutatása 
Fényképezte Szenthe László Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Február 23. (péntek) 17:00 Mérgező gombák - gombamérgezések Sáry 
Eszter előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Március 9. (péntek) 17:00 Miért gyilkos a gyilkos galóca? Dr. Jancsó 
Gábor előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Április 14. (szombat) Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László 
emléktábláját majd a környéken gombásztúrát tartunk. Indulás: a 
PKKK elől 8:00 órakor Kirándulásainkon a túravezetők: Sáry Eszter és 
Szenthe László 
Április 22. (vasárnap) TeSzedd! Takarítás a lakóhelyünkön és a 
környékén. Tervezett helyszín: Káptalanfüreden a táborok fölötti erdő. 
Gyülekezés: a PKKK elől 8:00 órakor 



Járások, városok és gimnáziumok
Szépen sorakoznak egymás után ezek a közigazgatási intézmények 

és utánuk pedig egy oktatási intézmény, holott a sorrend nem feltét-
lenül helyénvaló. Mondhatnánk azt is, hogy helytelen, mert az új vá-
rosok elismerésének egyik fontos feltétele volt egy középfokú oktatási 
intézmény megléte. Jobb esetben és klasszikus megközelítés szerint 
egy gimnázium, de technikum, szakközépiskola vagy ipari iskola is 
megtette, ha a helyi igények és a központi tervek találkozni akartak. A 
XX. századvég sodró eseményeinek sorában márpedig nagyon akar-
tak találkozni.

Politológusok, szociológusok és általam most nem részletezhető 
társadalomtudósok sora fogja majd kellő időtávlatból elemezgetni 
ezeket az eseményeket és következményeit, miután a gazdasági 
szakértők letették már a maguk garasait. Valamikor az 1970-es 
években mindenesetre így gondolták a döntéshozók, de a jövőt nem 
láthatták tisztán ők sem, mint ahogy a mi sem láthatjuk még a múltat 
a maga mélységében. Ha másért nem, hát akkor azért mert a múlt 
előre megjósolhatatlan. Nem csupán itt Kelet-Közép-Európában, 
hanem majdnem mindenütt az öreg kontinensen.

Lehetne ez a folyamat esetleg fordítva is, mint ahogy a történészek 
rendre előbányásznak valami kerek évfordulót, amit azután a helytör-
ténészek, irodalmárok szépen kikerekítenek, hacsak a politikusok le 
nem csapnak rájuk jóval előttük. Kiválaszthatnánk mondjuk 1018-
at, amkor egyes történészek szerint I. (Szent) István királyunk görög 
apácakolostort alapít Imre herceg görög felesége számára. Kiválaszt-
hatnánk, de több történész felhorkanna, hogy az már a 990-es évek-
ben megtörtént, míg mások sokkal későbbre teszik, mert „papír” csak 
akkor maradt fenn róla.

Nem magunk választottuk ki, de 1318-ban rettenetes dolgok tör-
téntek Szárberényben, amikor Essegvári Lőrinc betört az itteni temp-
lomba, elvitte a jobbágyok minden értékét majd még a szárberényi 
erdőben lévő Szent Kereszt remeték ottani templomát is kirabolta. Jó-
val később, 1818-ban erre jár egy francia tudós, Francois S. Beudant, 
aki Veszprém környékének „építőköveiről” értekezik, ámbár nem a 
vöröskő köti le a figyelmét. Pontosan ugyanebben az évben jelenik 
meg Richard Bright útleírása, amikor Bécsből körbeutazta Magyar-
országot s Veszprémbe is eljutott. A kötetében közzétett térképén már 
megadta Vörösberénynek a városi címet, mert „Városbarenynek” talál-
ta leírni. Válogathatnánk még tovább, de lépkedjünk inkább a ma-
gunk kisebb lépteivel, mert, ha netán ötven évenkénti eseményeket is 
felidézünk, akkor egy oldalon belül nem jutunk el 2018-ig.

Legyen tehát 2013, amikor éppen öt évvel ezelőtt létrejött a Ba-
latonalmádi járás, kiszorítva az önkormányzatiságon alapuló Kelet-
Balatoni Kistérséget és nagyjából ugyanazokon a településeken lát el 
állami feladatokat, melyek egymás közötti és nemzetközi kapcsola-
taikban is képesek voltak sikeresen együttműködni. A járások kiala-
kulását nem tudjuk pontos évhez kötni, mint a vármegyékét sem, 
de a nemesi vármegye, majd a polgári vármegye kezdeteit már igen. 
A nemesi vármegyén belül évszázados múltra tekinthetnek vissza a 
járások, amelyek 1848-tól fogva már csak igazgatási feladatokat lát-
tak el. Megyénként általában 4 járás alakult ki, de számuk változott, 
mire teljesen kifejlődhettek volna, akkor 1870-ben megszüntették a 
nemesi vármegyéket. A polgári vármegyéknek viszont jogában állt az 
országgyűlés által meg nem szavazott adók behajtásának a megtaga-
dása. Átvették a járásokat a nemesi vármegyétől, amelyek élén a fő-
szolgabírók álltak igen széles hatáskörrel. Ahogy fogytak a vármegyék 
a trianoni békeszerződés után úgy csökkent a járások hatásköre és 
1942-ben már a vármegyék önkormányzatát is fölszámolták.

1945 után a vármegyékből megyék lettek, mintegy öt évig maradt 
valami önkormányzati szerepük, amíg a tanácsrendszer létrejöttével 
véglegesen meg nem szűntek a polgári hatáskörök.

Krónika
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Az 1949-ben ránk 
erőltetett alkotmány 
„alulról” építkező ta-
nácsrendszert épített 
ki s vidéken a közsé-
gi tanácsok felsőbb 
szerve a járási tanács 
lett. A kontraszelektív 
végrehajtó bizottsá-
gok és az ejtőernyős 
tanácselnökök 1971-
ben rebbentek meg először, amikor hirtelen megszűntek a járások. 
Szocialista szépségtapaszként maradtak a szakigazgatási szervek, de a 
járások helyett kitalálták a város- és nagyközségkörnyékeket 1984 és 
1990 között. Valószínűleg nem működhettek teljesen megnyugtató 
módon, mert 1994 és 2012 között létrehozták a kistérségeket. Mire a 
kistérségek teljesen virágba borulhattak volna és a közelgő gyümölcs-
érést netán megérhették volna visszahozták a járásokat. Ezek a járá-
sok lettek immár ötévesek és a sokat próbált vidék sok része közben 
megyét és járást általában majdnem úgy váltott, mint mások az inget. 
Balatonalmádi határai olyan dinamikus változásokat értek meg, hogy 
külön homálybogozó-bizottságot illett volna alakítani, hogy melyik 
helynév hova számítható.

A fentieket csupán azért taglaltam ennyire szarkasztikusan, mert 
miközben keresi a kutató az összekötő kapcsokat, legtöbbször a szét-
választó határok ötlenek először szemünkbe.

Nem lehet egy település földrajzi- vagy újabb fogalomként - hely-
neveit úgy tanulmányozni, hogy a szomszéd településeken körbe ne 
nézzünk. Nálunk, Alsóőrs, Felsőörs és Szentkirályszabadja dűlőne-
veinek ismerete nélkül vakon keringőzünk a határban, de Litér és 
Balatonfűzfő nélkül is megnézhetjük magunkat. Az utóbbi különö-
sen fontos, hiszen 1958-ig Vörösberény közigazgatási része volt. Vi-
haros történelmük évszázadai során kialakult helynevek nagy részét 
ár a helyben lakók sem érti, így aztán különböző szép eredetmon-
dákat költöttek hozzájuk. Akármennyire megmosolyogtatók ezek 
a történetkék olykor-olykor, mégis többet árulnak el a helyi polgá-
rokról, szokásaikról, hagyományaikról és értékeikről, mint többszáz 
statisztika. Mondom ezt annak a churchilli beismerésnek a tükrében, 
hogy ő is csak annak a statisztikának hitt, amelyet ő hamisított.

Hogyan akarunk összefogást, együttgondolkodást, sőt együttmű-
ködést kialakítani több területileg összeterelt településsel, ha gondol-
kodásmódjukat alig-alig ismerjük. Nem állítom természetesen, hogy 
a helynevek megismerése és megismertetése egy csapásra megoldja a 
közösségépítés gondjait, de hogy közelebb visz azok alaposabb meg-
ismeréséhez, azt viszont komolyan hiszem. „Kis lépés egy ember éle-
tében, de hatalmas ugrás az emberiség történelmében” szállóigévé lett 
holdra szállási szentenciát megfordítva s magunk felé fordítva, idén 
azért elmondhatjuk a magunk aktuális évfordulóiról: „Kis lépés az 
emberiség történelmében, de hatalmas ugrás a helyi emberek életé-
ben” megállapítást. Jó lenne, ha nem csupán elmondanánk, hanem 
meg is ünnepelnénk a magunk módján, szerényen, de büszkén.

Kezdjük mindjárt az ötéves Balatonalmádi járással, majd folytassuk 
gimnáziumunkkal: ezután már megfelelő rutinnal és játszi könnyed-
séggel készülhetünk Balatonalmádi várossá válásnak megünneplésére.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium éppen har-
minc éve kezdett el épülni és szeptemberben megnyitotta kapuit az 
ország tehetséges fiataljai előtt. Egyéven belül Balatonalmádi város 
lett, ami azután kistérségi központtá, majd pedig járási székhellyé tet-
te. Magától értetődő, hogy sok más tényező fejlődése és fejlesztése is 
hozzájárult ehhez a felíveléshez, de teljes képet mégis csak kis mozai-
kokból lehet alkotni – ha már alkotni akarunk.

Czuczor Sándor

Néhány gondolat a NABE balatonalmádi 
csoportja megalakulásának 20. 
évfordulója alkalmából

Nem szeretem az évfordulókat. Valahogy azt a kényszert jelentik 
számomra, hogy ünnepelni kell. Ünnepelni valaminek a létrejöttét, 
vagy éppen elmúlását. Magasztos szavakkal méltatni, s minél ré-
gebbi, annál nosztalgikusabb körítéssel illetni. Persze lehet ezt más 
szemmel is nézni, ami jó, ami hasznos, ami örömet szerez, az ün-
neplésre méltó. Ezt elismerem. Mégis úgy vagyok ezzel az egésszel, 
hogy nem szeretem, kérem, ezt nézzék el nekem. 

20 éve még Balatonalmádiban éltem. „Gyüttment” státusz alatt, 
mentségemre legyen mondva, hogy balatoni lány voltam előtte is. 
Budataván laktunk a lakótelepen, s afféle „unatkozó” kismamaként 
sokat jártam-keltem a kisvárosban. Szerettem Almádit, valamennyi 
városrészét. Otthonomnak éreztem. S az ember az otthonát igyek-
szik szépíteni, tisztán tartani, hogy jól érezze magát benne. Engem 
is ez a cél vezérelt elsősorban, mikor csatlakoztam Zákonyi Tünde 
példaértékűen működő egyesületéhez és  megalapítottam a NABE 
balatonalmádi csoportját. Szerencsés voltam, mert olyan nagysze-
rű almádi emberek csatlakoztak a kezdeményezéshez, mint Markó 
Raffaelné Ottilia és kedves családja, Töltési Erzsébet, Horváthné 
Szokola Julianna, Sándor Ferencné Marika, Borsné Simon Györgyi, 
Boda Zsuzsa, Zagyva Zsuzsa, Hamar Olga és még sorolhatnám a 
neveket, remélem, senki sem sértődik meg, akit nem említettem 
név szerint. Sok emlékezetes akciónk volt – városszépítő bálok, 
tiszta, virágos Almádiért versenyek, szemétgyűjtő akciók, parlagfű-
mentesítési programok, parkszépítés padokkal, kúttal, virágokkal, 
gyerek és felnőtt programok a Balatonnal kapcsolatos ismeretek 
bővítése érdekében, adventi koszorúkötés és kézműveskedés, mé-
zeskalácssütés, tökfesztivál és még hosszasan sorolhatnám. Tagjaink 

önként, szabadidejüket és munkájukat rááldozva fáradhatatlanul 
tevékenykedtek céljaink érdekében, bevonva családjukat, gyere-
keket, férjeket…  Összetartó, dolgos kis közösség alakult, gyara-
podtunk, jó hangulatú programjainkon sokan részt vettek. Azóta 
megnőttek a gyermekeink, akik már lassan az unokáinkat hozzák 
az egyesület programjaira. Nagyon örülök, hogy amit elkezdtünk, 
még ma is működik, ez bizonyítéka annak, hogy nem volt rossz 
ötlet belevágni. 

Nem szeretnék ünnepelni, hiszen ez a tevékenység természetes és 
magától értetődő azok számára, akik ma is tovább viszik a vállukon 
az egyesületet. Egyszerűen csak köszönöm Nektek, lányok, hogy 
nem hagytátok abba, hogy új ötletekkel és sok-sok munkával foly-
tatjátok, amit 20 éve elkezdtünk. 

Molnár Annamária

Nabe közgyűlés Almádiban

Tök-fesztivál

Zöld-fesztivál az Erzsébet ligetben
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erdőben lévő Szent Kereszt remeték ottani templomát is kirabolta. Jó-
val később, 1818-ban erre jár egy francia tudós, Francois S. Beudant, 
aki Veszprém környékének „építőköveiről” értekezik, ámbár nem a 
vöröskő köti le a figyelmét. Pontosan ugyanebben az évben jelenik 
meg Richard Bright útleírása, amikor Bécsből körbeutazta Magyar-
országot s Veszprémbe is eljutott. A kötetében közzétett térképén már 
megadta Vörösberénynek a városi címet, mert „Városbarenynek” talál-
ta leírni. Válogathatnánk még tovább, de lépkedjünk inkább a ma-
gunk kisebb lépteivel, mert, ha netán ötven évenkénti eseményeket is 
felidézünk, akkor egy oldalon belül nem jutunk el 2018-ig.

Legyen tehát 2013, amikor éppen öt évvel ezelőtt létrejött a Ba-
latonalmádi járás, kiszorítva az önkormányzatiságon alapuló Kelet-
Balatoni Kistérséget és nagyjából ugyanazokon a településeken lát el 
állami feladatokat, melyek egymás közötti és nemzetközi kapcsola-
taikban is képesek voltak sikeresen együttműködni. A járások kiala-
kulását nem tudjuk pontos évhez kötni, mint a vármegyékét sem, 
de a nemesi vármegye, majd a polgári vármegye kezdeteit már igen. 
A nemesi vármegyén belül évszázados múltra tekinthetnek vissza a 
járások, amelyek 1848-tól fogva már csak igazgatási feladatokat lát-
tak el. Megyénként általában 4 járás alakult ki, de számuk változott, 
mire teljesen kifejlődhettek volna, akkor 1870-ben megszüntették a 
nemesi vármegyéket. A polgári vármegyéknek viszont jogában állt az 
országgyűlés által meg nem szavazott adók behajtásának a megtaga-
dása. Átvették a járásokat a nemesi vármegyétől, amelyek élén a fő-
szolgabírók álltak igen széles hatáskörrel. Ahogy fogytak a vármegyék 
a trianoni békeszerződés után úgy csökkent a járások hatásköre és 
1942-ben már a vármegyék önkormányzatát is fölszámolták.

1945 után a vármegyékből megyék lettek, mintegy öt évig maradt 
valami önkormányzati szerepük, amíg a tanácsrendszer létrejöttével 
véglegesen meg nem szűntek a polgári hatáskörök.
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Az 1949-ben ránk 
erőltetett alkotmány 
„alulról” építkező ta-
nácsrendszert épített 
ki s vidéken a közsé-
gi tanácsok felsőbb 
szerve a járási tanács 
lett. A kontraszelektív 
végrehajtó bizottsá-
gok és az ejtőernyős 
tanácselnökök 1971-
ben rebbentek meg először, amikor hirtelen megszűntek a járások. 
Szocialista szépségtapaszként maradtak a szakigazgatási szervek, de a 
járások helyett kitalálták a város- és nagyközségkörnyékeket 1984 és 
1990 között. Valószínűleg nem működhettek teljesen megnyugtató 
módon, mert 1994 és 2012 között létrehozták a kistérségeket. Mire a 
kistérségek teljesen virágba borulhattak volna és a közelgő gyümölcs-
érést netán megérhették volna visszahozták a járásokat. Ezek a járá-
sok lettek immár ötévesek és a sokat próbált vidék sok része közben 
megyét és járást általában majdnem úgy váltott, mint mások az inget. 
Balatonalmádi határai olyan dinamikus változásokat értek meg, hogy 
külön homálybogozó-bizottságot illett volna alakítani, hogy melyik 
helynév hova számítható.

A fentieket csupán azért taglaltam ennyire szarkasztikusan, mert 
miközben keresi a kutató az összekötő kapcsokat, legtöbbször a szét-
választó határok ötlenek először szemünkbe.

Nem lehet egy település földrajzi- vagy újabb fogalomként - hely-
neveit úgy tanulmányozni, hogy a szomszéd településeken körbe ne 
nézzünk. Nálunk, Alsóőrs, Felsőörs és Szentkirályszabadja dűlőne-
veinek ismerete nélkül vakon keringőzünk a határban, de Litér és 
Balatonfűzfő nélkül is megnézhetjük magunkat. Az utóbbi különö-
sen fontos, hiszen 1958-ig Vörösberény közigazgatási része volt. Vi-
haros történelmük évszázadai során kialakult helynevek nagy részét 
ár a helyben lakók sem érti, így aztán különböző szép eredetmon-
dákat költöttek hozzájuk. Akármennyire megmosolyogtatók ezek 
a történetkék olykor-olykor, mégis többet árulnak el a helyi polgá-
rokról, szokásaikról, hagyományaikról és értékeikről, mint többszáz 
statisztika. Mondom ezt annak a churchilli beismerésnek a tükrében, 
hogy ő is csak annak a statisztikának hitt, amelyet ő hamisított.

Hogyan akarunk összefogást, együttgondolkodást, sőt együttmű-
ködést kialakítani több területileg összeterelt településsel, ha gondol-
kodásmódjukat alig-alig ismerjük. Nem állítom természetesen, hogy 
a helynevek megismerése és megismertetése egy csapásra megoldja a 
közösségépítés gondjait, de hogy közelebb visz azok alaposabb meg-
ismeréséhez, azt viszont komolyan hiszem. „Kis lépés egy ember éle-
tében, de hatalmas ugrás az emberiség történelmében” szállóigévé lett 
holdra szállási szentenciát megfordítva s magunk felé fordítva, idén 
azért elmondhatjuk a magunk aktuális évfordulóiról: „Kis lépés az 
emberiség történelmében, de hatalmas ugrás a helyi emberek életé-
ben” megállapítást. Jó lenne, ha nem csupán elmondanánk, hanem 
meg is ünnepelnénk a magunk módján, szerényen, de büszkén.

Kezdjük mindjárt az ötéves Balatonalmádi járással, majd folytassuk 
gimnáziumunkkal: ezután már megfelelő rutinnal és játszi könnyed-
séggel készülhetünk Balatonalmádi várossá válásnak megünneplésére.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium éppen har-
minc éve kezdett el épülni és szeptemberben megnyitotta kapuit az 
ország tehetséges fiataljai előtt. Egyéven belül Balatonalmádi város 
lett, ami azután kistérségi központtá, majd pedig járási székhellyé tet-
te. Magától értetődő, hogy sok más tényező fejlődése és fejlesztése is 
hozzájárult ehhez a felíveléshez, de teljes képet mégis csak kis mozai-
kokból lehet alkotni – ha már alkotni akarunk.

Czuczor Sándor

Néhány gondolat a NABE balatonalmádi 
csoportja megalakulásának 20. 
évfordulója alkalmából

Nem szeretem az évfordulókat. Valahogy azt a kényszert jelentik 
számomra, hogy ünnepelni kell. Ünnepelni valaminek a létrejöttét, 
vagy éppen elmúlását. Magasztos szavakkal méltatni, s minél ré-
gebbi, annál nosztalgikusabb körítéssel illetni. Persze lehet ezt más 
szemmel is nézni, ami jó, ami hasznos, ami örömet szerez, az ün-
neplésre méltó. Ezt elismerem. Mégis úgy vagyok ezzel az egésszel, 
hogy nem szeretem, kérem, ezt nézzék el nekem. 

20 éve még Balatonalmádiban éltem. „Gyüttment” státusz alatt, 
mentségemre legyen mondva, hogy balatoni lány voltam előtte is. 
Budataván laktunk a lakótelepen, s afféle „unatkozó” kismamaként 
sokat jártam-keltem a kisvárosban. Szerettem Almádit, valamennyi 
városrészét. Otthonomnak éreztem. S az ember az otthonát igyek-
szik szépíteni, tisztán tartani, hogy jól érezze magát benne. Engem 
is ez a cél vezérelt elsősorban, mikor csatlakoztam Zákonyi Tünde 
példaértékűen működő egyesületéhez és  megalapítottam a NABE 
balatonalmádi csoportját. Szerencsés voltam, mert olyan nagysze-
rű almádi emberek csatlakoztak a kezdeményezéshez, mint Markó 
Raffaelné Ottilia és kedves családja, Töltési Erzsébet, Horváthné 
Szokola Julianna, Sándor Ferencné Marika, Borsné Simon Györgyi, 
Boda Zsuzsa, Zagyva Zsuzsa, Hamar Olga és még sorolhatnám a 
neveket, remélem, senki sem sértődik meg, akit nem említettem 
név szerint. Sok emlékezetes akciónk volt – városszépítő bálok, 
tiszta, virágos Almádiért versenyek, szemétgyűjtő akciók, parlagfű-
mentesítési programok, parkszépítés padokkal, kúttal, virágokkal, 
gyerek és felnőtt programok a Balatonnal kapcsolatos ismeretek 
bővítése érdekében, adventi koszorúkötés és kézműveskedés, mé-
zeskalácssütés, tökfesztivál és még hosszasan sorolhatnám. Tagjaink 

önként, szabadidejüket és munkájukat rááldozva fáradhatatlanul 
tevékenykedtek céljaink érdekében, bevonva családjukat, gyere-
keket, férjeket…  Összetartó, dolgos kis közösség alakult, gyara-
podtunk, jó hangulatú programjainkon sokan részt vettek. Azóta 
megnőttek a gyermekeink, akik már lassan az unokáinkat hozzák 
az egyesület programjaira. Nagyon örülök, hogy amit elkezdtünk, 
még ma is működik, ez bizonyítéka annak, hogy nem volt rossz 
ötlet belevágni. 

Nem szeretnék ünnepelni, hiszen ez a tevékenység természetes és 
magától értetődő azok számára, akik ma is tovább viszik a vállukon 
az egyesületet. Egyszerűen csak köszönöm Nektek, lányok, hogy 
nem hagytátok abba, hogy új ötletekkel és sok-sok munkával foly-
tatjátok, amit 20 éve elkezdtünk. 

Molnár Annamária

Nabe közgyűlés Almádiban

Tök-fesztivál

Zöld-fesztivál az Erzsébet ligetben
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Balaton Best: A legjobbat
kedvezménnyel!
Évről évre egyre nő a térségi turisztikai 

kedvezménykártya népszerűsége

Egyre többen fedezik fel a Balaton Best Card turisztikai kedvez-
ménykártya előnyeit a strandokon, közlekedésben, élményparkok-
ban, gasztronómiában és a galériákban. Több mint 80 elfogadóhely 
nyújt kedvezményt az északi-parton, Tihanytól Almádiig a vendé-
gek számára, de folyamatosan bővül a kínálat.

A vendégek igényeit szem előtt tartva nyomon követjük a tren-
deket, folyamatosan bővítjük a kínálatot úgy a szállásadói, mint az 
elfogadói oldalon. Tapasztalataink alapján egyre tudatosabban vá-
lasztanak olyan szálláshelyet a vendégek, amely csatlakozott a Ba-
laton Best Card (BBC) turisztikai kedvezménykártya hálózatához. 
Ezeken a szálláshelyeken ingyen jár a vendégnek a kártya, amelynek 
használatával akár több 10 ezer forintot is megspórolhatnak az ak-
tív családok, baráti társaságok. Hiszen a strandok, a kalandparkok, 
a különféle közlekedési eszközök üzemeltetői, beleértve a hajózási 
társaságokat is, jelentős engedményt adnak az árból és akkor a ven-
déglőkről, cukrászdákról, népszerű galériákról és a bónuszként járó 
e-bike-ról még nem is beszéltünk.

Egyértelműen ösztönzi a szálláshelyek igénybevételét, foglalását 
a Balaton Best térségben (Balatonalmáditól – Tihanyig) a kártya, 
amelynek statisztikai adatai hozzájárulnak a turizmus fejlődéséhez. 
A térség népszerűsége töretlen, a kártya felhasználók száma évről 
évre növekszik, amit a térségben eltöltött, a rendszerben regisztrált 
vendégéjszaka számok dinamikus növekedése támaszt alá. Míg ta-
valy 18 397 vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek a kártya-
rendszerben, addig idén már 20 419 vendégéjszakát. A szálláshe-
lyek előszeretettel válnak partnerévé a térségi szervezetnek, hogy 
biztosíthassák a kártyát vendégeiknek. A panziók, szállodák és más 
szállásadók a Balaton Best használatával egyértelműen előnyre te-
hetnek szert a piaci versenyben a vendégeknek átengedett kedvez-
mények mellett azzal is, hogy a Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment (TDM) Szövetség minden lehetséges platformon segíti az 
értékesítést.

A tavalyi mintegy 70 elfogadóhely idén már 86elfogadóhelyre 
bővült, és kínál kedvezményt a Balaton legjobb oldalán, legjobb 
lehetőségeit kihasználó vendégek részére. Az engedmények zöme 
nem szezonális, az év során különböző tartalmak kerülnek előtérbe.

A kártyát üzemeltető Balaton Best Térségi Turisztikai Nonpro-
fit Kft. tapasztalatai szerint a nyáron egyértelműen a strandokon 
igénybe vehető kedvezmények voltak a legnépszerűbbek, de szeretik 
az ingyenes és kedvezményes tömegközlekedést és a kedvezményes 
hajózást is. Előszeretettel keresik fel az élményparkokat, a Balaton 
Felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyeit, a galériákat. 

A Balaton Best Card aduász a szállásadó kezében, de a vendég is 
biztos lehet abban, hogy a BBC révén nemcsak a legfontosabb ese-
ményeket követheti nyomon, de tudatosan irányíthatja a pihenését, 
kikapcsolódását is.

További információ: www.balatonbest.hu

Segítsünk együtt,  mert segíteni jó!
Bár még csak 2-3 hónapja, egészen pontosan 2017. november 

19. óta működik városunkban az “enni-adok ételdoboz”, máris 
nagy népszerűségnek örvend a rászorulók és az adományozó lakos-
ság, vállalkozások körében. Az ötletgazda Verrasztó Andrea és Sza-
bóné Kovács Andrea, akik időt és energiát nem sajnálva valósították 
meg egy régi álmukat, amikor a Re-formáló Egyesület támogatásá-
val végre kihelyezésre került a vörösberényi városrészben, a Virág 
Étterem kerítésén (Laposa D. u. 7.) az enni-adok ételdoboz.

De mi is ez a doboz? Egy vízhatlan, műanyagból készült szekrény, 
amelybe bárki bármikor ételt helyezhet el, illetve vehet ki onnan 
akár saját magának,  akár rászorulónak. A dobozba alkohol és nyers 
hús kivételével bármilyen főtt étel, tartós élelmiszer, sütemény, 
konzerv, házi lekvár, befőtt,  savanyúság, tészta, csokoládé, tartós 
tej, zöldség, gyümölcs, pékáru, üdítő elhelyezhető. Főtt étel esetén 
kérjük, hogy az étel neve és a készítés időpontja legyen feltüntetve. 

Szabóné Kovács Andrea, Verrasztó Andrea, Töltési Zsóka, 
Pappné Böbe, Smudláné Fazekas Gitka,Kállai Kornélia

Berényiek Találkozója!
Örömmel vettük tudomásul hogy a berényi posta előtt Veszeli 

Lajos nagyszerű ötlete és rengeteg szervező munkájának köszönhe-
tően, megépül a „Berényiek kútja”. 
Meg is épült sok-sok jóakaratú, segítőkész ember munkája nyomán. 
Ünnepélyesen fel is avatták a kutat 2017.szeptember 30-án.

Ahhoz, hogy elkészülhessen sok időnek kellett eltelnie. A kút 
létrejöttét a Berényiek találkozása előzte meg. Röviden szeretném 
leírni az előzményeket. 

1991-ben kezdődött, amikor újra megalakult a Vörösberényi Pol-
gári Kör (Vörösberényi Polgári Olvasó Kör). A megalakulás után 
a megválasztott vezetőség havi rendszerességgel gyűléseket tartott. 
1995-ben egy ilyen gyűlés alkalmából Mester Ferenc, mint veze-
tőségi tag elmondta, hogy Dér András munkatársával történt be-
szélgetés közben merült fel, hogy a Magyarországon lévő „Berény” 
nevű településeket egy találkozóra kellene meghívni Vörösberénybe, 
majd javaslatot tett ennek megvalósítására. A vezetőség a javasla-
tot jónak találta és elfogadta. Ezen az ülésen a sorok írója, Csalló 
Róbert is jelen voltam. Ettől fogva az egyesület a rendezvényt ma-
gáénak és szívügyének tekintette. Felkérte Mester Ferencet, hogy 
kutassa fel a „Berény” nevű településeket Magyarország területén, 
ismertesse velük a javaslatot, valamint kezdje meg a Berényiek Ta-
lálkozójának megszervezését, melyet sok-sok előzetes egyeztetéssel, 
telefonon illetve levélváltással meg is tett. Ezt követően meghívást 
kaptak a települések egy – a következő évben lebonyolításra kerülő 
- Találkozón való részvételre. 

A Berény nevű települések illő küldöttséggel meg is jelentek a 
találkozón. Az 1996-os első találkozón megállapodtak, hogy min-
den évben más-más településen tartják meg a találkozót. Létszámtól 
függetlenül bizonyos határokon belül fogadják a vendégeket a „test-
vértelepülésekről”. 

Mester Ferenc és Dér András minden település meghívásának 
eleget tettek, elmentek a találkozókra, ahol kellő tisztelettel és meg-
becsüléssel fogadták őket, mint ötletgazdákat. 

A kezdet után az ötlet annyira bevált, hogy az előre meghirdetett 
fogadó településre már telt autóbusszal mentünk. 

Mindezeket azért írom le, mert a legnagyobb meglepetésemre a 
jeles napon az ötletgazdák nevét meg sem említették. A leírt esemé-
nyek nélkül a „Berényiek kútja” ilyen formában meg sem valósul-
hatott volna. 

Másrészt kérem a tisztelt lakosságot, hogy merjenek kezdemé-
nyezni olyan dolgokat, ami szebbé és jobbá teheti a településünkön 
élők mindennapjait, életét. 

Tisztelettel              Csalló Róbert

A doboz folyamatos, napi többszöri felügyeletét,  étellel való feltöl-
tését, takarítását egy önkéntes csapat végzi, de további önkéntesek, 
pártoló tagok jelentkezését is szívesen várjuk. Diákoknak az érett-
ségihez szükséges 50 óra közösségi munka is teljesíthető az egyesü-
letnél. Óvodák iskolák havi rendszerességgel “örökbe fogadhatják a 
dobozt” feltölthetik otthonról hozott élelmiszerrel. Eddig két pék-
séggel, két élelmiszerbolttal, a Pappné Békési Erzsébet (Böbe) által 
megkeresett zöldségessel és a Virág Étteremmel van megállapodás 
arról, hogy az egyesület önkéntesei naponta elszállítják tőlük az ado-
mányt. Ahogy melegszik az idő csak tartós élelmiszerre lesz szükség. 
Nagy  szükség van azonban még további  élelmiszerboltokra, amik 
rendszeresen vagy alkalmanként felajánlanák a napi megmaradt, fe-
lesleges vagy lejárat előtti árujukat, terméküket a rászorulóknak. A 
lakosság részéről szívesen vesszük a hétvégi nagy ebéd, vacsora után 
a megmaradt ételt, mert a meleg ételre van a legnagyobb igény. Az 
üres tejfölös, savanyúságos vödrök, fagyis dobozok, ételtartó dobo-
zok , befőttes üvegek felajánlásának is nagyon örülünk, melyeket a 
Virág Étteremben lehet leadni.

Rászoruló nemcsak hajléktalan,  segélyre szoruló ember lehet, 
hanem kisnyugdíjas,  gyermekét egyedül nevelő szülő, alacsony 
jövedelmű család, átmenetileg munkaképtelen vagy állását elvesztő 
ember stb.

A Re-formáló Egyesület Balatonalmádi Csoportja szorosan 
együttműködik a Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoport-
jával, több tagunk mindkét civil szervezetben tevékenykedik. A cso-
port jelenlegi vezetője Istenes Klára (70/387-4054). Facebook ol-
dalunk: Re-formáló önkéntes csoport Balatonalmádi (zárt csoport)

Hálás szívvel köszönjük minden eddigi segítőnk, adományozónk 
önzetlen felajánlását, munkáját!

Mucsi Annamária 
titkár 20/980-9563
Re-formáló egyesület

Darts klub Almádiban! 

Balatonalmádi sportélete új sportággal bővült. 2018 elején hiva-
talosan is megalakult az Almádi Darts Club (ADC). A darts sport-
ág története pontosan nem ismert, de a legenda szerint az 1415ös 
agincourt-i csata előestéjén az angol lovagok már dartsoztak. A mai 
nyilakhoz hasonló nyilakkal a 19. század közepén már dobáltak 
Franciaország területén, majd elterjedt Nagy-Britanniában. Ezt a 
fiatalnak nem mondható sportot most már Almádiban is lehet űzni 
szervezett körülmények között. 

Az ADC 2018-as tervei között szerepel a Veszprém Megyei Darts 
Szövetség által rendezett versenyeken való részvétel, valamint helyi 
versenyek által a sportág népszerűsítése. A darts egy összetett sport, 
amely nagy koncentrációt, önfegyelmet, célzó- és matematika kész-
séget igényel. Lelkes csapatunk várja a darts sport iránt érdeklő-
dőket közös gyakorlásainkon Balatonalmádiban, a Vörösberényi 
Kultúrházban (Gábor Á. u. 6.) minden kedden és pénteken 18-20 
óra közt. 
Bővebb információ a beneschzoltan@freemail.hu címen, vagy az 
Almádi Darts Fórum facebook csoportban. 
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Balaton Best: A legjobbat
kedvezménnyel!
Évről évre egyre nő a térségi turisztikai 

kedvezménykártya népszerűsége

Egyre többen fedezik fel a Balaton Best Card turisztikai kedvez-
ménykártya előnyeit a strandokon, közlekedésben, élményparkok-
ban, gasztronómiában és a galériákban. Több mint 80 elfogadóhely 
nyújt kedvezményt az északi-parton, Tihanytól Almádiig a vendé-
gek számára, de folyamatosan bővül a kínálat.

A vendégek igényeit szem előtt tartva nyomon követjük a tren-
deket, folyamatosan bővítjük a kínálatot úgy a szállásadói, mint az 
elfogadói oldalon. Tapasztalataink alapján egyre tudatosabban vá-
lasztanak olyan szálláshelyet a vendégek, amely csatlakozott a Ba-
laton Best Card (BBC) turisztikai kedvezménykártya hálózatához. 
Ezeken a szálláshelyeken ingyen jár a vendégnek a kártya, amelynek 
használatával akár több 10 ezer forintot is megspórolhatnak az ak-
tív családok, baráti társaságok. Hiszen a strandok, a kalandparkok, 
a különféle közlekedési eszközök üzemeltetői, beleértve a hajózási 
társaságokat is, jelentős engedményt adnak az árból és akkor a ven-
déglőkről, cukrászdákról, népszerű galériákról és a bónuszként járó 
e-bike-ról még nem is beszéltünk.

Egyértelműen ösztönzi a szálláshelyek igénybevételét, foglalását 
a Balaton Best térségben (Balatonalmáditól – Tihanyig) a kártya, 
amelynek statisztikai adatai hozzájárulnak a turizmus fejlődéséhez. 
A térség népszerűsége töretlen, a kártya felhasználók száma évről 
évre növekszik, amit a térségben eltöltött, a rendszerben regisztrált 
vendégéjszaka számok dinamikus növekedése támaszt alá. Míg ta-
valy 18 397 vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek a kártya-
rendszerben, addig idén már 20 419 vendégéjszakát. A szálláshe-
lyek előszeretettel válnak partnerévé a térségi szervezetnek, hogy 
biztosíthassák a kártyát vendégeiknek. A panziók, szállodák és más 
szállásadók a Balaton Best használatával egyértelműen előnyre te-
hetnek szert a piaci versenyben a vendégeknek átengedett kedvez-
mények mellett azzal is, hogy a Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment (TDM) Szövetség minden lehetséges platformon segíti az 
értékesítést.

A tavalyi mintegy 70 elfogadóhely idén már 86elfogadóhelyre 
bővült, és kínál kedvezményt a Balaton legjobb oldalán, legjobb 
lehetőségeit kihasználó vendégek részére. Az engedmények zöme 
nem szezonális, az év során különböző tartalmak kerülnek előtérbe.

A kártyát üzemeltető Balaton Best Térségi Turisztikai Nonpro-
fit Kft. tapasztalatai szerint a nyáron egyértelműen a strandokon 
igénybe vehető kedvezmények voltak a legnépszerűbbek, de szeretik 
az ingyenes és kedvezményes tömegközlekedést és a kedvezményes 
hajózást is. Előszeretettel keresik fel az élményparkokat, a Balaton 
Felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyeit, a galériákat. 

A Balaton Best Card aduász a szállásadó kezében, de a vendég is 
biztos lehet abban, hogy a BBC révén nemcsak a legfontosabb ese-
ményeket követheti nyomon, de tudatosan irányíthatja a pihenését, 
kikapcsolódását is.

További információ: www.balatonbest.hu

Segítsünk együtt,  mert segíteni jó!
Bár még csak 2-3 hónapja, egészen pontosan 2017. november 

19. óta működik városunkban az “enni-adok ételdoboz”, máris 
nagy népszerűségnek örvend a rászorulók és az adományozó lakos-
ság, vállalkozások körében. Az ötletgazda Verrasztó Andrea és Sza-
bóné Kovács Andrea, akik időt és energiát nem sajnálva valósították 
meg egy régi álmukat, amikor a Re-formáló Egyesület támogatásá-
val végre kihelyezésre került a vörösberényi városrészben, a Virág 
Étterem kerítésén (Laposa D. u. 7.) az enni-adok ételdoboz.

De mi is ez a doboz? Egy vízhatlan, műanyagból készült szekrény, 
amelybe bárki bármikor ételt helyezhet el, illetve vehet ki onnan 
akár saját magának,  akár rászorulónak. A dobozba alkohol és nyers 
hús kivételével bármilyen főtt étel, tartós élelmiszer, sütemény, 
konzerv, házi lekvár, befőtt,  savanyúság, tészta, csokoládé, tartós 
tej, zöldség, gyümölcs, pékáru, üdítő elhelyezhető. Főtt étel esetén 
kérjük, hogy az étel neve és a készítés időpontja legyen feltüntetve. 

Szabóné Kovács Andrea, Verrasztó Andrea, Töltési Zsóka, 
Pappné Böbe, Smudláné Fazekas Gitka,Kállai Kornélia

Berényiek Találkozója!
Örömmel vettük tudomásul hogy a berényi posta előtt Veszeli 

Lajos nagyszerű ötlete és rengeteg szervező munkájának köszönhe-
tően, megépül a „Berényiek kútja”. 
Meg is épült sok-sok jóakaratú, segítőkész ember munkája nyomán. 
Ünnepélyesen fel is avatták a kutat 2017.szeptember 30-án.

Ahhoz, hogy elkészülhessen sok időnek kellett eltelnie. A kút 
létrejöttét a Berényiek találkozása előzte meg. Röviden szeretném 
leírni az előzményeket. 

1991-ben kezdődött, amikor újra megalakult a Vörösberényi Pol-
gári Kör (Vörösberényi Polgári Olvasó Kör). A megalakulás után 
a megválasztott vezetőség havi rendszerességgel gyűléseket tartott. 
1995-ben egy ilyen gyűlés alkalmából Mester Ferenc, mint veze-
tőségi tag elmondta, hogy Dér András munkatársával történt be-
szélgetés közben merült fel, hogy a Magyarországon lévő „Berény” 
nevű településeket egy találkozóra kellene meghívni Vörösberénybe, 
majd javaslatot tett ennek megvalósítására. A vezetőség a javasla-
tot jónak találta és elfogadta. Ezen az ülésen a sorok írója, Csalló 
Róbert is jelen voltam. Ettől fogva az egyesület a rendezvényt ma-
gáénak és szívügyének tekintette. Felkérte Mester Ferencet, hogy 
kutassa fel a „Berény” nevű településeket Magyarország területén, 
ismertesse velük a javaslatot, valamint kezdje meg a Berényiek Ta-
lálkozójának megszervezését, melyet sok-sok előzetes egyeztetéssel, 
telefonon illetve levélváltással meg is tett. Ezt követően meghívást 
kaptak a települések egy – a következő évben lebonyolításra kerülő 
- Találkozón való részvételre. 

A Berény nevű települések illő küldöttséggel meg is jelentek a 
találkozón. Az 1996-os első találkozón megállapodtak, hogy min-
den évben más-más településen tartják meg a találkozót. Létszámtól 
függetlenül bizonyos határokon belül fogadják a vendégeket a „test-
vértelepülésekről”. 

Mester Ferenc és Dér András minden település meghívásának 
eleget tettek, elmentek a találkozókra, ahol kellő tisztelettel és meg-
becsüléssel fogadták őket, mint ötletgazdákat. 

A kezdet után az ötlet annyira bevált, hogy az előre meghirdetett 
fogadó településre már telt autóbusszal mentünk. 

Mindezeket azért írom le, mert a legnagyobb meglepetésemre a 
jeles napon az ötletgazdák nevét meg sem említették. A leírt esemé-
nyek nélkül a „Berényiek kútja” ilyen formában meg sem valósul-
hatott volna. 

Másrészt kérem a tisztelt lakosságot, hogy merjenek kezdemé-
nyezni olyan dolgokat, ami szebbé és jobbá teheti a településünkön 
élők mindennapjait, életét. 

Tisztelettel              Csalló Róbert

A doboz folyamatos, napi többszöri felügyeletét,  étellel való feltöl-
tését, takarítását egy önkéntes csapat végzi, de további önkéntesek, 
pártoló tagok jelentkezését is szívesen várjuk. Diákoknak az érett-
ségihez szükséges 50 óra közösségi munka is teljesíthető az egyesü-
letnél. Óvodák iskolák havi rendszerességgel “örökbe fogadhatják a 
dobozt” feltölthetik otthonról hozott élelmiszerrel. Eddig két pék-
séggel, két élelmiszerbolttal, a Pappné Békési Erzsébet (Böbe) által 
megkeresett zöldségessel és a Virág Étteremmel van megállapodás 
arról, hogy az egyesület önkéntesei naponta elszállítják tőlük az ado-
mányt. Ahogy melegszik az idő csak tartós élelmiszerre lesz szükség. 
Nagy  szükség van azonban még további  élelmiszerboltokra, amik 
rendszeresen vagy alkalmanként felajánlanák a napi megmaradt, fe-
lesleges vagy lejárat előtti árujukat, terméküket a rászorulóknak. A 
lakosság részéről szívesen vesszük a hétvégi nagy ebéd, vacsora után 
a megmaradt ételt, mert a meleg ételre van a legnagyobb igény. Az 
üres tejfölös, savanyúságos vödrök, fagyis dobozok, ételtartó dobo-
zok , befőttes üvegek felajánlásának is nagyon örülünk, melyeket a 
Virág Étteremben lehet leadni.

Rászoruló nemcsak hajléktalan,  segélyre szoruló ember lehet, 
hanem kisnyugdíjas,  gyermekét egyedül nevelő szülő, alacsony 
jövedelmű család, átmenetileg munkaképtelen vagy állását elvesztő 
ember stb.

A Re-formáló Egyesület Balatonalmádi Csoportja szorosan 
együttműködik a Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoport-
jával, több tagunk mindkét civil szervezetben tevékenykedik. A cso-
port jelenlegi vezetője Istenes Klára (70/387-4054). Facebook ol-
dalunk: Re-formáló önkéntes csoport Balatonalmádi (zárt csoport)

Hálás szívvel köszönjük minden eddigi segítőnk, adományozónk 
önzetlen felajánlását, munkáját!

Mucsi Annamária 
titkár 20/980-9563
Re-formáló egyesület

Darts klub Almádiban! 

Balatonalmádi sportélete új sportággal bővült. 2018 elején hiva-
talosan is megalakult az Almádi Darts Club (ADC). A darts sport-
ág története pontosan nem ismert, de a legenda szerint az 1415ös 
agincourt-i csata előestéjén az angol lovagok már dartsoztak. A mai 
nyilakhoz hasonló nyilakkal a 19. század közepén már dobáltak 
Franciaország területén, majd elterjedt Nagy-Britanniában. Ezt a 
fiatalnak nem mondható sportot most már Almádiban is lehet űzni 
szervezett körülmények között. 

Az ADC 2018-as tervei között szerepel a Veszprém Megyei Darts 
Szövetség által rendezett versenyeken való részvétel, valamint helyi 
versenyek által a sportág népszerűsítése. A darts egy összetett sport, 
amely nagy koncentrációt, önfegyelmet, célzó- és matematika kész-
séget igényel. Lelkes csapatunk várja a darts sport iránt érdeklő-
dőket közös gyakorlásainkon Balatonalmádiban, a Vörösberényi 
Kultúrházban (Gábor Á. u. 6.) minden kedden és pénteken 18-20 
óra közt. 
Bővebb információ a beneschzoltan@freemail.hu címen, vagy az 
Almádi Darts Fórum facebook csoportban. 
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Almádi a bauxitkutatás központja XVII.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 3. 

Vállalatunknál a vízföldtani kutatás – szorosan kapcsolódva alapte-
vékenységünkhöz – bauxitkutató fúrásokban végzett vízföldtani vizs-
gálatokat, megfigyeléseket és méréseket jelent. Ezzel párhuzamosan, 
vagy ettől függetlenül vízföldtani fúrások mélyítésével, vizsgálatával, 
megfigyelőhellyé való kiképzésével, a vízszintek rendszeres mérésével 
és értékelésével is foglalkoztunk.

A magyar bauxitbányák vízföldtani, vízvédelmi helyzetét korábban 
már bemutattuk, a további-
akban a vízföldtani kutatás 
rendszerét ismertetjük rövi-
den.

Előzetes vízföldtani kuta-
tást azokon a területen végez-
tünk, ahol a bauxit települése 
és a vízföldtani helyzet nagy-
vonalú ismerete alapján vala-
milyen víz elleni védekezésre 
van szükség. A kutatás mód-
szerei: 
•	 vízföldtani térképezés (források, víznyelők, barlangok, egyéb 

karsztjelenségek megismerése);
•	 külszíni és mélyföldtani térképezés a karsztvíztároló kőzetek el-

helyezkedésének, minőségének (vízvezető és víztároló képesség) 
felmérése;

•	 a vizsgált terület meteorológiai állomási adatainak összegyűjtése;
•	 a vízföldtani/vízszint észlelőhálózat kiépítésének megkezdése. 
•	 A részletes vízföldtani kutatás célja a bányatervezéshez szükséges 

vízföldtani alapadatok meghatározása, így:
•	 a kőzetek vízvezető képességének részletes megismerése; 
•	 a tervezett vízkivétel következtében kialakuló depressziós tér (a 

vízszintcsökkentéssel érintett térfogat) kiterjedésének követésére 
létesített észlelő kutakban rendszeres vízszintmérések;

•	 csapadékmérések a természetes vízutánpótlás (beszivárgás) vizsgá-
latára;

•	 vízminőség vizsgálatok és vízhőmérséklet mérések.
A karsztvízszint változást regisztráló vízföldtani kutatást működő 

vagy feltárás alatti vízveszélyes bányáknál végeztük a felszínen, esetleg a 
bányavágatokban telepített vízföldtani megfigyelőhelyek segítségével: 

(1) ellenőriztük 
	 •	a	tervezett	víztelenítés	ütemét,
	 •	a	távolhatás	alakulását,	
	 •	a	depresszióterjedés	sebességét;	
(2) megállapítottuk a keletkezett vízkárok okait és megkíséreltük a 

vízkárok előjelzését is.
Visszatekintve ennek történetére: az 1960-as években a vízügynél 

szabványosított úszós regisztrálókkal, majd a Bányászati Kutató Inté-
zetben kifejlesztett sűrített levegős működtetésű regisztrálókkal pró-
bálkoztunk. Később a Dataqua regisztráló műszerek alkalmazásával 
értük el a kívánt eredményt. „Ipartörténeti” adatként említjük, hogy 
a ma használt, nemzetközileg ismert Dataqua műszerek karrierje a 
geofizikai osztályon dolgozó Futó Kornél elektromérnök kollégánk 
újítási javaslatával indult.

Vízföldtani észlelőhálózatunk 1957 és 1990 között nagy anyagi rá-
fordítással épült ki. Iparági pénzügyi keretekből először a vízveszélyes 
bányák körzetében, majd 1967–71 között a Vízgazdálkodási Tudo-
mányos Kutató Intézet (VITUKI) tervei alapján, központi keretből 
a köztes, a bányászat által nem lefedett területeken. A Bauxitkutató 

Karsztvízszint megfigyelő kút (kút-
fejet védő betonakna)

Vállalat ezen időszak alatt 270 megfi-
gyelőhelyet létesített, ezen kívül 160 
eredetileg bauxitkutatási céllal mélyí-
tett fúrást képzett ki vízszintmérésre. 
Az észlelőhelyek túlnyomó részét a 
főkarszt vízszint észlelésére képeztük 
ki, de mértük a felette települt kréta 
(Nyirád–Csabpuszta), eocén (Ha-
limba) és a pliocén (Kincsesbánya) 
víztárolók vízszintjeit is. Az időszak 
végén több mint 400 megfigyelőhely 
üzemelt – ebből 55% iparági kezelés-
ben – a főkarsztvízrendszer vizsgála-
tára. 

Megfigyelőhelyeink többségén 
hagyományos kézi vízszintmérőket 
használtunk. A mérési rend kialakításánál figyelembe vettük az észle-
lőhelyek egyéni vízjárását, a körzet vízszintváltozásainak intenzitását. 
A vízemelő létesítmények közelében hetente, a peremi területeken 
havonta kétszer mértünk. Megfigyelőhelyeink egy részén automati-
kus vízszintregisztrálókat is üzemeltettünk.

A mérési adatokat folyamatosan értékeltük, s havonta megszerkesz-
tettük főkarsztvíz szintvonalas térképeinket a jelentősebb bányaterü-
letekről, illetve évente az egész középhegységről.

A vízemelő aknák helyének kijelölése és hozamának tervezhetősé-
ge érdekében mélyített tengelyfúrások speciális feladatot jelentettek. 
A tengelyfúrások tervezésénél és mélyítésénél fő célunk volt a fekü 
mélyebb szakaszainak részletes vízföldtani vizsgálata, hogy a vízadó 
szakaszok kijelölése, a szűrők elhelyezése minél pontosabban elvégez-
hető legyen. A tengelyfúrások értékelésénél a konkrét fúrásban mért 
és számolt vízföldtani adatok mellett figyelembe vettük a korábbi fúrt 
aknák és tengelyfúrásaik tapasztalatait is.

Az 1970-es évek második felében minőségi változás következett 
be az iparági vízföldtani kutatásoknál. A kivitelezési tevékenység 
(vízszint észlelőhelyek létesítése, üzemeltetése, különböző célú kút-
csoportok létesítése) mellett megnőtt az egyre bővülő adattömeg 
sokoldalú feldolgozása, a környezeti károsodások elhárítására és meg-
előzésére irányuló munka. Ezek végzésébe a BKV – saját szakember 
kapacitás hiányában – egyre több alvállalkozót vont be. 

A fúrások kivitelezésénél az Országos Földtani Kutató és Fúró Vál-
lalat (pulzációs kútcsoportok) volt a partnerünk.

A vizsgálatok végzésében és értékelésében az alábbi szakmai inté-
zetek vettek részt:
•	 Alumíniumipari Tervező és Kutató Vállalat: a Dunántúli-közép-

hegység vízháztartási/vízmérleg vizsgálatai, a Hévízi-tóforrás és 
nyirádi vízemelés összefüggésének vizsgálatai, a Gerecse térség 
vízföldtani értékelése, a pulzációs vizsgálatok tervezésében és ér-
tékelésében való közreműködés, állapotjelentések a Hévízi-tóról, 
számítógépes vízföldtani adatbázis kialakítása;

•	 VITUKI: a vízszint észlelőhelyek automatizálása és üzemeltetése, 
C-14 (radiokarbon) kormeghatározás;

•	 Központi Bányászati Fejlesztési Intézet: a Dunántúli-középhegy-
ség térségére alkalmas modell létrehozása és fejlesztése, a vízföldta-
ni kutatások korszerűsítése;

•	 Budapesti Műszaki Egyetem: a Hévízi-tó vízhozamának szabályo-
zása, fúrómag-statisztikai vizsgálatok;

•	 Kőolaj- és Földgázipari Vállalat: pulzációs vizsgálatok Bakonyosz-
lop és Csabpuszta térségében, kavernamérések.

Fentiekről részletesen írunk a folytatásban.
Hegedűsné Dr. Koncz Margit

okleveles geológus mérnök

NŐK, HARMÓNIÁBAN A CSALÁDBAN 
ÉS A MUNKAHELYEN

Új pályázat megvalósítása indult el ez év elejétől városunkban. 
Az EFOP 1.2.9-17-2017. kódszámú, NŐK A CSALÁDBAN ÉS 
A MUNKAHELYEN elnevezésű projekt melynek fő pályázója a 
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, konzorciumi partner 
az Almádiért Közalapítvány. Különösen nagy elismerés ez, hiszen 
rengeteg pályázat közül került ki győztesként. A konstrukció célja a 
nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka össze-
egyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együtt-
működésekkel.

A projektben együttműködő partnerek Balatonalmádi Város Ön-
kormányzata, Bakonybél és Pénzesgyőr Községek Önkormányzata, 
a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás, a Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Köz-
hasznú Egyesület, a KISOSZ Veszprém, valamint az AutiSpektrum 
Egyesület. 

A projekten belül NŐ-KÖZ-PONT létesül és működik Bala-
tonalmádiban és további két telephelyen Somlóvásárhelyen és Ba-
konybélben. Összesen 10 munkavállalót foglalkoztat atipikus fog-
lalkoztatási formában. A NŐ-KÖZ-PONT segítő szolgáltatásokat, 
tanácsadásokat nyújt (adó és járulék, munkaerő-piaci információ, 
pszichológus), nagyi tábort szervez, online tudásmegosztót működ-
tet, online tartalom létrehozásával jó példákat ad közre a médiák 
segítségével és workshopokat, jeles napokat és képzéseket szervez. 
Rendszeres csoportfoglalkozások keretein belül az atipikus foglal-
koztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben 
való elterjesztését ösztönzi, valamint kommunikációs aktivitások, 
szemléletformáló tevékenységeket végez. 

Munkáltatói fórumok - A munkáltatókkal való együttműködés 
célja a munkaerő piaci szereplők igényeinek és elvárásainak felmé-
rése, egyeztetése és a jelen felhívásban szereplő célcsoportba tartozó 
munkavállalókat foglalkoztatók közötti tapasztalatcsere. 

A megvalósítás alatt a munkáltatók tájékoztatására és érzékenyítő 
program kidolgozására, majd a munkáltatók megkeresésére kerül 
sor, hogy az atipikus foglalkoztatásról kapjanak tájékoztatást, érzé-
kenyítő programon vegyenek részt.  

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a munkáltatók tájékozta-
tást kapjanak az ezen személyek foglalkoztatásával igénybe vehe-
tő támogatásokról, előnyökről. (atipikus foglalkozatási formák, 
információk és gyakorlati tudnivalók) Cél az, hogy elérje a térség 
azon munkáltatóit, akik a későbbiekben befogadó környezetet, és 
hosszútávon fenntartható munkahelyet biztosítanak majd munka-
vállalóiknak atipikus foglalkoztatási formákban. A családi élet és 
a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a mun-
kaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel, jóval hatéko-
nyabbá válik a munka; a munkavállalóknak, mivel családi életük és 
munkájuk harmonikusabb, életük kiegyensúlyozottabb lesz; s köz-
vetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az 
értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása. 

Programelem célja, hogy gyakorlati tudásokat és információkat 
átadva a munkáltatói oldal érzékenyítésével és bevonásával a munka 
és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi 

kötelezettségek összehangolását közös megoldások és jó tapaszta-
latok, jó gyakorlatok megosztásával közvetítse a munkáltatók felé. 

A projekt megvalósítása során számos képzésen vehetnek részt a 
jelentkezők.(hiányszakmák, alapkompetenciák fejlesztése, mentálhigi-
éniás képzések, vállalkozási és marketing ismeretek, önismereti képzé-
sek, digitális kompetencia fejlesztési képzések).

Ezen kívül segítő szolgáltatások nyújtásának kialakítását is célul 
tűzte ki a projekt.

 A program szakemberek részvételét biztosítja és együttműködik 
az EFOP 1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett 
képzésekre, fejlesztésekre, NŐ-KÖZ- Pontot hoz létre és működtet. 

Együttműködik a GINOP 5.3.2 pályázat nyerteseivel jó gyakor-
latok, stratégiájának ismertetésére. 

A megvalósítás helyszínein a helyi esélyegyenlőségi tervekhez 
hozzájárul.

A programokon a részvétel ingyenes, bárki számára elérhető. Sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Alapadatok

Pályázó neve: Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete

Projekt megnevezése: Nők harmóniában a családban 
és munkahelyen

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.2.9-17 - Nők a családban 
és a munkahelyen

Projekt helyszíne (régió): Közép-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Veszprém

Projekt helyszíne (település): Balatonalmádi

Megítélt összeg: 199 882 860 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.09.27

Forrás: ESZA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 - ESZA

Projekt összköltség: 199 882 860 .- HUF

 Karsztvízszint térkép a 
Bakony ÉK-i részén (piros 
pontok a bauxitos üzemelte-
tésű megfigyelő kutak)



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

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

Krónika2018. február

Almádi a bauxitkutatás központja XVII.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 3. 

Vállalatunknál a vízföldtani kutatás – szorosan kapcsolódva alapte-
vékenységünkhöz – bauxitkutató fúrásokban végzett vízföldtani vizs-
gálatokat, megfigyeléseket és méréseket jelent. Ezzel párhuzamosan, 
vagy ettől függetlenül vízföldtani fúrások mélyítésével, vizsgálatával, 
megfigyelőhellyé való kiképzésével, a vízszintek rendszeres mérésével 
és értékelésével is foglalkoztunk.

A magyar bauxitbányák vízföldtani, vízvédelmi helyzetét korábban 
már bemutattuk, a további-
akban a vízföldtani kutatás 
rendszerét ismertetjük rövi-
den.

Előzetes vízföldtani kuta-
tást azokon a területen végez-
tünk, ahol a bauxit települése 
és a vízföldtani helyzet nagy-
vonalú ismerete alapján vala-
milyen víz elleni védekezésre 
van szükség. A kutatás mód-
szerei: 
•	 vízföldtani térképezés (források, víznyelők, barlangok, egyéb 

karsztjelenségek megismerése);
•	 külszíni és mélyföldtani térképezés a karsztvíztároló kőzetek el-

helyezkedésének, minőségének (vízvezető és víztároló képesség) 
felmérése;

•	 a vizsgált terület meteorológiai állomási adatainak összegyűjtése;
•	 a vízföldtani/vízszint észlelőhálózat kiépítésének megkezdése. 
•	 A részletes vízföldtani kutatás célja a bányatervezéshez szükséges 

vízföldtani alapadatok meghatározása, így:
•	 a kőzetek vízvezető képességének részletes megismerése; 
•	 a tervezett vízkivétel következtében kialakuló depressziós tér (a 

vízszintcsökkentéssel érintett térfogat) kiterjedésének követésére 
létesített észlelő kutakban rendszeres vízszintmérések;

•	 csapadékmérések a természetes vízutánpótlás (beszivárgás) vizsgá-
latára;

•	 vízminőség vizsgálatok és vízhőmérséklet mérések.
A karsztvízszint változást regisztráló vízföldtani kutatást működő 

vagy feltárás alatti vízveszélyes bányáknál végeztük a felszínen, esetleg a 
bányavágatokban telepített vízföldtani megfigyelőhelyek segítségével: 

(1) ellenőriztük 
	 •	a	tervezett	víztelenítés	ütemét,
	 •	a	távolhatás	alakulását,	
	 •	a	depresszióterjedés	sebességét;	
(2) megállapítottuk a keletkezett vízkárok okait és megkíséreltük a 

vízkárok előjelzését is.
Visszatekintve ennek történetére: az 1960-as években a vízügynél 

szabványosított úszós regisztrálókkal, majd a Bányászati Kutató Inté-
zetben kifejlesztett sűrített levegős működtetésű regisztrálókkal pró-
bálkoztunk. Később a Dataqua regisztráló műszerek alkalmazásával 
értük el a kívánt eredményt. „Ipartörténeti” adatként említjük, hogy 
a ma használt, nemzetközileg ismert Dataqua műszerek karrierje a 
geofizikai osztályon dolgozó Futó Kornél elektromérnök kollégánk 
újítási javaslatával indult.

Vízföldtani észlelőhálózatunk 1957 és 1990 között nagy anyagi rá-
fordítással épült ki. Iparági pénzügyi keretekből először a vízveszélyes 
bányák körzetében, majd 1967–71 között a Vízgazdálkodási Tudo-
mányos Kutató Intézet (VITUKI) tervei alapján, központi keretből 
a köztes, a bányászat által nem lefedett területeken. A Bauxitkutató 

Karsztvízszint megfigyelő kút (kút-
fejet védő betonakna)

Vállalat ezen időszak alatt 270 megfi-
gyelőhelyet létesített, ezen kívül 160 
eredetileg bauxitkutatási céllal mélyí-
tett fúrást képzett ki vízszintmérésre. 
Az észlelőhelyek túlnyomó részét a 
főkarszt vízszint észlelésére képeztük 
ki, de mértük a felette települt kréta 
(Nyirád–Csabpuszta), eocén (Ha-
limba) és a pliocén (Kincsesbánya) 
víztárolók vízszintjeit is. Az időszak 
végén több mint 400 megfigyelőhely 
üzemelt – ebből 55% iparági kezelés-
ben – a főkarsztvízrendszer vizsgála-
tára. 

Megfigyelőhelyeink többségén 
hagyományos kézi vízszintmérőket 
használtunk. A mérési rend kialakításánál figyelembe vettük az észle-
lőhelyek egyéni vízjárását, a körzet vízszintváltozásainak intenzitását. 
A vízemelő létesítmények közelében hetente, a peremi területeken 
havonta kétszer mértünk. Megfigyelőhelyeink egy részén automati-
kus vízszintregisztrálókat is üzemeltettünk.
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azon munkáltatóit, akik a későbbiekben befogadó környezetet, és 
hosszútávon fenntartható munkahelyet biztosítanak majd munka-
vállalóiknak atipikus foglalkoztatási formákban. A családi élet és 
a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a mun-
kaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel, jóval hatéko-
nyabbá válik a munka; a munkavállalóknak, mivel családi életük és 
munkájuk harmonikusabb, életük kiegyensúlyozottabb lesz; s köz-
vetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az 
értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása. 

Programelem célja, hogy gyakorlati tudásokat és információkat 
átadva a munkáltatói oldal érzékenyítésével és bevonásával a munka 
és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi 

kötelezettségek összehangolását közös megoldások és jó tapaszta-
latok, jó gyakorlatok megosztásával közvetítse a munkáltatók felé. 

A projekt megvalósítása során számos képzésen vehetnek részt a 
jelentkezők.(hiányszakmák, alapkompetenciák fejlesztése, mentálhigi-
éniás képzések, vállalkozási és marketing ismeretek, önismereti képzé-
sek, digitális kompetencia fejlesztési képzések).

Ezen kívül segítő szolgáltatások nyújtásának kialakítását is célul 
tűzte ki a projekt.

 A program szakemberek részvételét biztosítja és együttműködik 
az EFOP 1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett 
képzésekre, fejlesztésekre, NŐ-KÖZ- Pontot hoz létre és működtet. 

Együttműködik a GINOP 5.3.2 pályázat nyerteseivel jó gyakor-
latok, stratégiájának ismertetésére. 

A megvalósítás helyszínein a helyi esélyegyenlőségi tervekhez 
hozzájárul.

A programokon a részvétel ingyenes, bárki számára elérhető. Sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Alapadatok

Pályázó neve: Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete

Projekt megnevezése: Nők harmóniában a családban 
és munkahelyen

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.2.9-17 - Nők a családban 
és a munkahelyen

Projekt helyszíne (régió): Közép-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Veszprém

Projekt helyszíne (település): Balatonalmádi

Megítélt összeg: 199 882 860 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.09.27

Forrás: ESZA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 - ESZA

Projekt összköltség: 199 882 860 .- HUF

 Karsztvízszint térkép a 
Bakony ÉK-i részén (piros 
pontok a bauxitos üzemelte-
tésű megfigyelő kutak)



Rendőrségi és Polgárőr hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Szólásszabadság? Pletyka?
A Rendőrségen vizsgált szabálysértések és bűnügyek között van-

nak olyan esetek, amikor a sértett fél azért tesz feljelentést, mert róla 
„pletykáltak”.

Nem is gondolják gyerekek, ifjú és meglett felnőttek, hogy mi-
lyen könnyen lehet jogszabálysértésbe keveredni csupán azzal, hogy 
egy ismerősről elmondunk, tovább adunk olyan információt, 
aminek nem jártunk utána, ami lehet, hogy nem is valós, nem 
magalapozott! Mindenki szeret jól informált lenni, a beszélgető 
partnerére hatni, őt meglepni. Ennek azonban komoly következ-
ményei lehetnek! A rosszindulatú megjegyzések, másokról valótlan 
tények állításával az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 
bűncselekményt követünk el. 

Rágalmazás Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására al-
kalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló 
kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. Két év lehet a büntetés, ha mindezt aljas indokból 
(rossz indulattal), nagy nyilvánosság előtt (több ember hallja egy 
gyűlésen vagy rendezvényen, interneten, újságban) vagy jelentős ér-
deksérelmet okozva követik el (személy életét, vagy egy intézmény 
működését zavarja, lehetetlenné teszi).

Becsületsértés Aki más munkakörének ellátásával, közmegbíza-
tásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggés-
ben, vagy nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas 
kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. A becsületsértés lehet tettleges is, pl. leköpés, itallal 
leöntés, ruházat letépése. Tipikus példa erre az önkormányzati, ok-
tatási intézmények munkatársainak elfogadhatatlan stílusú és tar-
talmú bírálata. 

A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel 
készítése és annak nyilvánosságra hozatala, hozzáférés megenge-
dése is bűncselekmény.  Három év lehet a büntetés, ha mindezt 
nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős jogsérelmet okozva teszi.

A szólásszabadság alapvető emberi jog! De csak addig tart, amíg 
ezzel másokat nem bántunk, sértünk, alázunk meg, amíg másokról 
nem állítunk megalapozatlan dolgokat!

Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha az 
érintett személyről valótlant állítunk, a személyét sértő kifejezé-
seket használunk, rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt „pletykának” nevezzük!

Fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvánosság” kifejezésre. A 
nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV,rádió), az internetes 
fórumok, közösségi oldalak annak számítanak. Talán nem is gon-
dolják, hogy például egy ’facebookos’, ’instagarmos’ bejegyzésben 
milyen könnyen követhet el valaki valójában bűncselekménynek 
minősülő dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt fél-
mondatokban állított valótlan, vagy elfogadhatatlan hangnemben 
megfogalmazott tényekért, véleményért az írójának vállalni kell a 
felelősséget. 

Sajnos gyakran találkozunk a Rendőrségen olyan esetekkel, ami-
kor az emberek, családtagok, rokonok közötti kommunikáció 
hiánya okozza, hogy a hatóság segítségét kérik problémáik megol-
dására. A ki nem mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak, véle-
mények indulatok formájában raktározódnak az emberekben, és 
robbanásszerűen törnek elő. Ebből adódnak a konfliktusok, hangos 
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viták, veszekedések, nem ritkán fizikai atrocitások. És persze a fel-
jelentések a bántalmazásról. A kommunikáció, a másik emberrel 
való párbeszéd tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a minden-
napunk részévé. Legfontosabb módja a beszélgetés! Beszélgetés a 
gyerekekkel, a társunkkal, a barátainkkal, munkatársainkkal, szom-
szédokkal. De akkor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, 
amit a másik mond, és visszakérdezünk, ha nem érthető számunkra. 
Így elkerülhetők a félreértések, és az abból adódó megsértődések, 
megbántódások.

Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell! A másik 
véleményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együtt-
élésnek. Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetősé-
günk arra, hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan 
kapcsolatokat.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Decemberben is folytattuk a munkánkat. A vártnál melegebb volt 
az időjárás, de így is fő feladatunk volt az esetlegesen fedél nélkü-
liek felkutatása. A fenti időben senki nem halt meg kihűlés miatt. 
A nyaraló ingatlanok folyamatos ellenőrzését is végezzük, betörés-
re vagy arra utaló nyomokat nem találtunk. Az önkormányzattal, 
illetve a rendőrséggel jó az együttműködés, közös szolgálatot is 
végzünk. Több jelzés érkezett, hogy a játszóterek tisztasági állapota 
elhanyagolt. Láttak kutyákat, rókát, eldobált alkoholos üvegeket, 
amit a kicsi gyerekek felszednek. Mint jeleztem az időjárás enyhe, 
téli időben is lehet használni a játszó tereket. Kérem a lakosságot és 
az illetékeseket vigyázzunk a tisztaságra, gyermekeink érdekében. 

Általános kérések:
Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén vá-
sárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát, - és összességében minden 
esetben -, egy belső, vagy jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fize-
téskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még mennyi pénz van 
a tárcában. Higgyék, el vannak, akik ezt figyelik, majd követik a 
kiszemelt személyt, és egy adandó alkalommal megszerzik a tárcát. 
Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy ez így is marad-
jon, ne adjunk esélyt erre senkinek!
Közlekedés: Veszélyes!!! Az utak nedvesek, jegesek, a féktáv meg-
nőtt, a látási viszonyok romlottak, vegyünk vissza a sebességből, tü-
relemmel legyünk egymással szembe. A téli gumi nagyon ajánlott.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06 30 621-5320
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KÖSZÖNET
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében köszönetet mondok 

mindazoknak, akik jótékonysági rendezvényeinket felajánlásaikkal 
támogatták, segítették:

Többek között a Hunguest Hotel Bál Resort, Glória Virágbolt, 
Határcsárda, Mélytányér étterem,Jóbarátok Halsütöde, Almádi 
Szépségszalon, Tóth Piroska,Takácsné Kártyás Ildikó, Edit és a Heni 
fodrászat, a Melinda kozmetika, a városi gyógyszertárak, Csomay 
Attila festékbolt, Concordia Trans, a berényi gazdabolt és a Jutka 
Divatáruház, s végül a klubunk tagjai, de köszönjük a szilveszteri 
és farsangi rendezvényeink kedves résztvevőinek is a megjelenést. 
Reméljük, kitűnően érezték magukat.

 Lencse Sándor, elnök

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

Köszönet
A Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium köszönetét 

fejezi ki azoknak, akik az adó 1 % felajánlásával támogatták az 
intézmény alapítványainak tevékenységét. Az alapítványok munkája 
biztosíték arra, hogy a felajánlás jó helyre került. Tevékenységükkel 
hozzájárulnak az intézmény tehetséggondozó munkájához és 
sporttevékenységéhez.

Idén is szívesen fogadjuk a támogatásokat:

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI 

KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

számlaszám: 11748083-20007645 

adószám: 19266057-1-19 

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL 

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

számlaszám: 11748083-20022497 

adószám: 18937655-1-19 
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készítése és annak nyilvánosságra hozatala, hozzáférés megenge-
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nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős jogsérelmet okozva teszi.
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jelentések a bántalmazásról. A kommunikáció, a másik emberrel 
való párbeszéd tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a minden-
napunk részévé. Legfontosabb módja a beszélgetés! Beszélgetés a 
gyerekekkel, a társunkkal, a barátainkkal, munkatársainkkal, szom-
szédokkal. De akkor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, 
amit a másik mond, és visszakérdezünk, ha nem érthető számunkra. 
Így elkerülhetők a félreértések, és az abból adódó megsértődések, 
megbántódások.

Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell! A másik 
véleményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együtt-
élésnek. Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetősé-
günk arra, hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan 
kapcsolatokat.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Decemberben is folytattuk a munkánkat. A vártnál melegebb volt 
az időjárás, de így is fő feladatunk volt az esetlegesen fedél nélkü-
liek felkutatása. A fenti időben senki nem halt meg kihűlés miatt. 
A nyaraló ingatlanok folyamatos ellenőrzését is végezzük, betörés-
re vagy arra utaló nyomokat nem találtunk. Az önkormányzattal, 
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Határcsárda, Mélytányér étterem,Jóbarátok Halsütöde, Almádi 
Szépségszalon, Tóth Piroska,Takácsné Kártyás Ildikó, Edit és a Heni 
fodrászat, a Melinda kozmetika, a városi gyógyszertárak, Csomay 
Attila festékbolt, Concordia Trans, a berényi gazdabolt és a Jutka 
Divatáruház, s végül a klubunk tagjai, de köszönjük a szilveszteri 
és farsangi rendezvényeink kedves résztvevőinek is a megjelenést. 
Reméljük, kitűnően érezték magukat.

 Lencse Sándor, elnök

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

Köszönet
A Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium köszönetét 

fejezi ki azoknak, akik az adó 1 % felajánlásával támogatták az 
intézmény alapítványainak tevékenységét. Az alapítványok munkája 
biztosíték arra, hogy a felajánlás jó helyre került. Tevékenységükkel 
hozzájárulnak az intézmény tehetséggondozó munkájához és 
sporttevékenységéhez.

Idén is szívesen fogadjuk a támogatásokat:

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI 

KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

számlaszám: 11748083-20007645 

adószám: 19266057-1-19 

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL 

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

számlaszám: 11748083-20022497 

adószám: 18937655-1-19 
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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

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

Balatonalmádi Városgondnokság 
az önkormányzati strandok 
üzemeltetésére szezonális 
munkavállalókat keres:

Wesselényi strand

1 fő Karbantartó-gondnok   2018.05.01. – 2018.11.30. időszakra

1 fő Karbantartó     2018.04.01. – 2018.10.31. időszakra

1 fő Jegykezelő    2018.05.15. – 2018.09.15. időszakra

1 fő kabinos    2018.07.01. – 2018.08.31. időszakra

Budatava strand

1 fő Pénztáros    2018.05.15. – 2018.09.15. időszakra

1 fő Jegykezelő    2018.05.15. – 2018.09.15. időszakra

Káptalanfüredi strand

1 fő Karbantartó    2018.03.01. – 2018.10.31. időszakra

2 fő Pénztáros    2018.05.15. – 2018.09.15. időszakra

2 fő Jegykezelő    2018.05.15. – 2018.09.15. időszakra

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
varosgondnoksag@balatonalmadi.hu e-mail címen,
06-20/926-9985 telefonszámon, vagy személyesen 
Rasovszky Zoltán strand csoportvezetőnél

EGZAKT BT.
ALAPÍTVA: 1993. 01. 21.

„25”
év tapasztalataival felvértezve vállalja továbbra is 
ipari és kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni 
és társas vállalkozások teljes körű könyvelését, az 
adatfeldolgozáshoz kapcsolódó ügyintézéseket.
Félfogadás: K-SZ-CS: 8°° – 16°°; P: 8°° – 12°°
Cím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 41.
Tel./ fax : 88/438 -45
20/344 2704
e-mail: egzaktbt@gmail.com
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Vitéz Mészáros István fényképész 
Magda leányával és segédeivel 
a balatonalmádi strandon – 
fényképfelvétel, 1935 körül

Mészáros István a veszprémi iparos társadalom elismert, megbecsült 
tagjaként élénk társadalmi és közéleti tevékenységet fejtett ki. Tagja 
volt a Veszprémi Iparos Dalárdának. Elnökségi tag a Jeruzsálem-he-
gyi Petőfi Körben, majd a Nemzeti Parasztpárt megyei szervezeté-
ben. 1940. június 7-től október 1-ig rendkívüli fegyvergyakorlatot 
teljesített és részt vett az erdélyi bevonuláson. Feleségétől Wetzl Ol-
gától egy leánya született. Sírja Veszprémben, az Alsóvárosi temető-
ben található.
Kitüntetései: 1. osztályú Ezüst Vitézségi Érem (1914. okt. 14., ez 
volt a 31-es honvéd gyalogezrednél az első legénységi kitüntetés a 
világháborúban!), 2. osztályú Ezüst Vitézségi érem, Károly Csapat-
kereszt, Sebesültek Érme, Magyar Háborús Emlékérem kardokkal 
és rohamsisakkal, Erdélyi Emlékérem, Vitézi Jelvény.
A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Történeti Fényképgyűjte-
ményében 88.1.6. leltári számon nyilvántartott fényképet – több 
rokon emlékkel együttesen – V. Fodor Zsuzsa történész, későbbi 
múzeumigazgatónk gyűjtötte Lengey Alajosné szül. Mészáros Mag-
dától (Balatonalmádi, Arany János u. 1.) 1988-ban.

Irodalom, forások: 
HAHN Ferencz – ZSADÁNYI Oszkár szerk.: Veszprémmegyei fejek 1919–1929. Veszprém, 
1929. (oldalszámozás nélkül).
A tízéves Vitézi Rend. Szerk.: Szécsy Imre – Oszlányi Kornél – Oszlányi József – Farkass Jenő. 
Budapest, 1931. 424. oldal
HERCZEGH Géza: A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31. 46. és 79. honvéd me-
net zászlóaljak, valamint a 31/I. népfölkelő zászlóalj története. Cegléd, 1936. 92., 351., 404. 
oldalak, fényképpel
V. FODOR Zsuzsa: Veszprémi iparosok és kereskedők századunk első évtizedeiben. A veszprémi 
Bakonyi Múzeum kiállítása az Országos Műemléki Hónap alkalmából. Veszprém, 1989. 68–74., 
78. oldalak, fényképekkel
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém – Történeti Fényképgyűjtemény 88.1.1. – 88. 1.28, Történeti 
Dokumentum Gyűjtemény 89.5.1.–89.5.14.

Rainer Pál

Fábián László:  Hóvirágvárás      35x35 cm, pasztel

Mészáros István (Ekel, Komárom vm., 1888. 
február 5. – Veszprém, 1947. október 27.) 
fényképész mester, tartalékos szakaszvezető.

Falusi család fia volt. Budapesten, Donáth Dá-
vid fényképész mesternél tanulta ki a fényké-
pész mesterséget, 1902. május 5. – 1904. nov-
ember 24. között. Majd tíz éven át laboránsként 
és retusőrként jó nevű fővárosi fényképészeknél 
(Uher Ödön, Strelisky Sándor, Goszleth István, 
Rozgonyi Dezső stb.) dolgozott és fejlesztette 
tovább ismereteit.

Katonai kötelezettségének 1910. október 1. – 
1912. szeptember 13. között a pozsonyi m. kir. 
13. honvéd gyalogezred III. zászlóaljánál tett 
eleget. Utóbb, 1913. augusztus 11. – szeptem-
ber 7. között 28 napos fegyvergyakorlaton vett 
részt.
Az I. világháborúban 1914. augusztus 4-én a 
(veszprémi) 31-es honvéd gyalogezredhez vo-
nult be, s augusztus 18-án ment az orosz harc-
térre. A 9. század szakaszvezetőjeként kitűnt 
öntevékeny magatartásával. Több alkalommal 
önként jelentkezett vállalkozásra, járőr szolgálatra. Feladatait példa-
mutató bátorsággal és a legnagyobb körültekintéssel oldotta meg. 
Az uhnówi ütközetben (1914. augusztus 28.) megsebesült parancs-
noka helyett átvette a szakasz vezetését. 1914. szeptember 12-én 
Magierownál megsebesült. Budapesti kórházi kezelést követően a 
pótzászlóaljhoz vonult be, ahol kiképző altisztként szolgált a tar-
talékos tiszti iskolánál. 1916 őszétől ismét az orosz-, majd decem-
bertől az olasz fronton harcolt. 1917 júniusában, vérhasban meg-
betegedett. Kezelése után a pótzászlóaljnál, majd ismét a harctéren 
(Piave mentén) szolgált. Harctéri szolgálata összesen 15 hónap. 
Világháborús érdemeiért 1924-ben Horthy Miklós kormányzó vi-
tézzé avatta. Az 1930-as években a 31-es Bajtársi Szövetség egyik 
számvizsgálója volt.

1919. december 3-án Veszprém város területére fényképész ipar-
igazolványt kapott. 1924-ben átvette addigi munkaadója, özv. dr. 
Lax Jenőné Szabadi utcai (2. szám) műhelyét. A két világháború 
közötti időszakban Veszprém legismertebb, legjobb fényképésze 
volt. 1925-től Zircen és Balatonalmádiban, később Hajmáskéren 
is jó érzékkel fiók-üzleteket nyitott. Zirci fióküzletét nyilván a ki-
rándulókra, a balatonalmádit a fürdőközönségre, a hajmáskérit a 
tüzértábor katonáira alapozta.

Az itt bemutatott, 1935 táján készült fénykép – feltehetően egyik 
munkatársa felvétele – Magda leányával és két segédével együtt 
örökítette meg „kuncsaftra” várva a balatonalmádi strandon. Bár 
tekintettel a nagy nyári melegre, leánya egyrészes fürdőruhát visel, 
segédei pedig ingujjra vetkeztek, a mester zakóban, csokornyakken-
dőben várakozott megrendelőire.

Radnóti Miklós:

Naptár - Február

Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 
végül elolvad a hó: 
csordul, utat váj. 
Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 
tollát rázza felé, s cserren már a veréb. 


