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Széktámla Vajkai Aurél 
balatonalmádi otthonából

mélyedést alakítottak ki.  Az adott műtárgy 2015-ben, Vajkai Aurél 
lánya, Vajkai Zsófia jóvoltából került a gyűjteményünkbe. Készíté-
sének helyét nem ismerjük, csupán analógiák alapján valószínűsít-
jük szentgáli származását.  

 A Dunántúl középső és északnyugati részére jellemző faragott, 
faberakásos keményfa székek önálló bútorstílust képviselnek a Kár-
pát-medencében. A korai időkben a szék méltóságjelzést fejezett 
ki s az elmúlt évezredek során kultúrtörténetileg hosszú utat járt 
be. Eredetileg trónus volt. Rangnélküli ember nem használt széket, 
hanem a földre ült. Egyiptomból az i. e. 4 évezred végétől ismert, 
majd a használat kiterjedésével az i. e. 2 évezredben az alsóbb ré-
tegek bútorigényének kielégítésére alakultak ki az egyszerűbb, csa-
polt lábú ülőalkalmatosságok, az ún. gyalogszékek. A későbbiekben a 
támlátlan, a támlás és karos szék-formák egymás mellett élve terjedtek 
tovább. Viszont a becsapolt lábú, deszkatámlás szék, mely Itáliából 
a 15. században a zsámolyból fejlődött ki, elsősorban Közép-Euró-
pában terjedt és népiesedett csak el. Természetesen a nemesség hasz-
nálatában lévő székek állandó hatása alatt fokozatosan alakult ki s a 
18. század második felére országszerte elterjedt, illetve a 19. század 
elejétől egyre fokozottabb szerephez jutott, mint ülőbútor, szerkeze-
tileg, formailag és díszítésben számtalan variációt felmutatva. 
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dr. Pilipkó Erzsébet néprajzkutató

Jáger István tollrajza

Vajkai Aurél néprajzkutató 1950-ben költözött Bala-
tonalmádiba s több mint 3 évtizeden át otthonának 
tekintette a települést. Innen utazott naponta 
Veszprémbe dolgozni az akkor még műkö-
dő vasúttal. A vonaton kialakult, almádi 
lakosokból álló társaságnak ismert tagja 
volt, szívesen társalgott az emberekkel. 
Balatonalmádi közéletéből is aktívan ki-
vette a részét, több cikluson keresztül ta-
nácstagként folyt bele a helység életébe. 
Tudományos publikációi mellett kiapadha-
tatlan bőséggel szinte elárasztotta a korabeli 
Veszprémmegyei Naplót a legkülönfélébb 
néprajzi vonatkozású cikkeivel. Írt a Bakony 
állatairól, az ott szokásos vadfogási módok-
ról, a balatoni fürdőéletről, a vörösberényi 
művésztelepről s rendszeresen olvasói figyel-
mébe ajánlotta a falusi műemlékek, építé-
szeti ritkaságok megőrzésének fontosságát. 
Könyvet írt Balatonalmádiról és környéké-
ről, amelyben rövid áttekintést nyújtott a 
kő- és bronzkortól, a római koron keresztül 
napjainkig, külön ismertetve a vörösberényi 
műemléktemplomokat a kolostorral együtt. 
A Balatonalmádi első emeleti lakásának egyik 
szobája valóságos kis múzeum volt. Petánovics Katalin így ír erről: 
„ …balatonfelvidéki faragott székek, öreg  szobrok, kerámiák, és min-
denütt könyvek, jegyzetek, dossziék, albumok, gazdag életének bizo-
nyítékai. A könyvespolc egy teljes sorát művei teszik ki: néprajzi, zenei, 
művészeti és egyéb írásai” (1. fotó). 

A Laczkó Dezső Múzeum Néprajzi Gyűjteményében található 
(2016.2.1. leltári számú) széktámla (2. fotó) is Vajkai Aurél ott-
honában volt található, a fent leírt dolgozó szoba falát díszítette 
(3. fotó). A copf stílusra emlékezető széktámla teteje félkörívben 
faragott, két kazettára osztott, amelyeket vésett szegély keretez. A 
felső kazettában három faberakásos virágtő, középen forgó rózsa, 
két oldalt tulipán levélmintával, az alsó kazettában szintén fabe-
rakásos M P monogram, a betűkön vékony, piros viaszberakásos 
vésetek nyomai láthatók. A betűk alatt spanyolozott évszám: 1836. 
Az 1 és 3 számjegyek zöld, a 8 és 6 számjegyek piros viaszberakással 
készültek. A támla hátoldalán a szék fogását segítő vésett, barázdált 

Új 2018

1. fotó

2. fotó

            3. fotó (részlet)



„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2

Krónika

Tartalomjegyzék 
Kit mit tud Almádiról?  2. oldal 
Schildmayer Ferenc emlékére 3. oldal 
Városháza hírei  4-5. oldal 
Választási hirdetmények   6-7. oldal 
DLSB hírei  8. oldal 
Györgyi Dénes Iskola hírei  9. oldal
Vörösberényi Iskola hírei    10. oldal 
Magocskák óvoda hírei  11. oldal 
Pirosba öltöztünk a gyerekekért 11. oldal 
Almádi programajánló  12-14. oldal 
 NABE – 20 év 20 program 15. oldal 
A srác a szomszéd utcából: Kónya Ádám    16. oldal
Żeby Polska 17. oldal 
In Memoriam Brandeisz Erzsébet  18. oldal
Rendőrségi és polgárőr hírek  19. oldal
Czuczor Sándor írása  20. oldal 
Almádi a bauxitkutatás központja  21. oldal 
Hirdetések  21-23. oldal 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 
Balatonalmádi Város hivatalos havilapja 
Felelős Kiadó: „Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1. Elnök: Dudás Zsolt Tel.: 20/48 38 780 • 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Csetényi 
Tamásné, Dudás Zsolt, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter 
(felelős szerkesztő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, Pászti 
György, Zatkalik András • Alapító: Veszeli Lajos • Nyomdai 
kivitelezés: Onyxprint Kft. 8200 Veszprém, Budapest u. 75. 
Felelős vezető: Bódiss Ákos • Engedélyszám: 005-18/1989 • 
ISSN: 0864-7860 • Kapcsolat: e-mail: baujsag@gmail.com, 

telefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné 
Vincze Eszter) • Hirdetésfelvétel: a 
szerkesztőség címén vagy a +36 30 
29 88 995 telefonszámon (Kovácsi 
Szolga Mária) • Hirdetési árak: 1 
oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal = 
30 000 Ft + áfa, 1/4 oldal = 15 000 
Ft + áfa, 1/8 oldal = 7 500 Ft + áfa • 
Lapzárta: minden hónap 25-én!

2018. március Krónika

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 3

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! 

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A 
BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2018. (A3 méretben) 900.-

Balatonalmádi Anno II. 2900.-

Balatonalmádi Anno III.  3000.-

Káptalanfüred évtizedei  1900.-

Almádi füzetek I.; II.   300.-

Almádi füzetek V.; VII.  500.-

Almádi füzetek VI. 1000.-

Almádi újság Reprint kiadás   500.-

Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-

Balatonalmádi Anno III. 3000.-

Almádi füzetek I.; II. 300.-

Almádi füzetek VI. 1000.-

Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-

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. április 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. május 11-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 
A 21. forduló (decemberi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület a Laposa u. 18. szám alatt található, a volt 
Károlyi ház, mai formájában Horváth József tulajdona. 
2. A felvétel 1937-ben készült. 
3. Az épület többszöri átalakítás után nyerte el mai formáját. 
Kérdésünkre helyes válasz érkezett Burst Árpádnétól, amely 
teljes hiteles, mivel hogy ő, mint kislány, aki édesanyja kezét 
fogva látható a fotón, 1937-ben. Gratulálunk a Honismereti és 
Városszépítő Kör nevében. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
április 13-án, pénteken 16.30 órakor tartunk.   

Kovács István elnök 

Schildmayer Ferenc Emlékére

Mély fájdalmat éreztem a hír hallatán, bár tudtam és tudtuk, hogy 
betegséged súlyos, az elmúlt hosszú években egyre jobban elha-
talmasodott rajtad. 
Ahogy erőd engedte –szinte az utolsó percig – írtál, dolgoz-
tál, rendezted, pátyolgattad magvas helytörténeti-, és képeslap  
gyűjteményedet, amiből mindig gyöngyszemeket adtál olvasóid-
nak az új Almádi Újság hasábjain. Elsőként álltál mellém 89-ben, 
amikor a rendszerváltás előtt megalapítottam – a megyében má-
sodikként – független városi lapunkat. 
Az első szabad képviselő választáskor higgadtságra, megfon-

„Jóra Összeesküvők csapatát”. Szép volt abban az időben hinni és 
együtt dolgozni! Szálfa alakod, megjelenésed, kiegyensúlyozott-
ságod, tapasztalt lényed mindenkor tekintélyt parancsolt. 
Nekem olyan voltál, és úgy tűnik még ma is, mintha a „békeidők 
1920-30-as évei”-nek almádi fürdővárosi hangulatából, díszletei-
ből léptél volna ki. Az a korszak illett igazán hozzád. Fáradhatat-
lanul kutattad e letűnt, derűs kor levéltári, múzeumi, építészeti 
emlékeit. Kevés város rendelkezik ilyen mélységekbe menő szak-
mai korrajzzal, melyet elsősorban Neked köszönhetünk. 
Példát adtál az utókornak, követőidnek, hiszen a nagyszerűen 
működő Honismereti Kör, később Egyesület alapköveit is Te tet-
ted le. Példát mutattál politikai toleranciából, mint városi képvi-

szavaidra, tanácsaidra. 

Anno’ a hangulatos – sokszor más-más - almádi 
kocsmákban rendezett szerkesztőségi ülésekről szinte 
soha nem hiányoztál.  Legtöbbször elsőként érkeztél, 
türelemmel vártál ránk, ha késtünk, noszogatásunkra 
egy-egy pohár sört fogyasztottál ilyenkor és csende-
sen megingattad fejed. Hűvös humorodra, anekdotá-
idra, ritka vitáidra, újságírói etikádra, írói kvalitásod-
ra mindenkor emlékezni fogok.
Drága Frici Bátyám!
Az Almádi Újság alapító szerkesztőbizottsága még élő tagjai, je-
lenlegi szerkesztősége, városunk polgárainak, lokálpatriótáinak 
nevében búcsúzom Tőled.

Pihenj Békében!
Ha a felhők mögül lenézel, majd láthatod, hogy az újság belső 
oldala – ahol írásaid, fotóid rendszeresen láttak napvilágot – 
szellemiségében örökre a Tied marad.
Elnézést kérek, hogy most az egyszer elvettem Tőled ezt az oldalt, 
egy szomorú alkalomra. 
Ígérem, hogy emlékedet megőrizzük, s ha a jó Isten erőt ad, meg-
valósítjuk, hogy a sok éves munkáddal létrehozott, szekrényeid 
mélyén lapuló, kezed által rendezett értékes gyűjteményed köz-
szemlére kerüljön, és méltó helye legyen. Ahogy egyszer megál-
modtad. 
Meghajtom fejem emléked előtt: Veszeli Lajos

Tudtuk az elkerülhetetlent! Mégis döbbenettel értesültünk a 
Barát, a Vezető, a Kolléga: Schildmayer Ferenc halálhíréről, akitől 
néhány mondattal emlékezve szinte lehetetlen elbúcsúzni. Okle-
veles építészmérnökként 1961-ben diplomázott a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán és 1959-ig Veszprém-
ben, majd Budapesten dolgozott építész tervezőként. 1959-ben 
„hazatérve” a Veszprém megyei Tanácsi Tervező Iroda munka-
társa lett. Ezen Iroda működési-szervezeti és név változásai sem 
befolyásolták azt a tényt, hogy a 130 főt is meghaladó cég legna-
gyobb létszámú – az alaptevékenységet döntően meghatározó – 
építész-szakág osztályvezetőjeként végezhette munkáját egészen 
1991-évi nyugdíjazásáig. Mit is tudunk Róla felidézni? Ő volt az 
„ÖREG”! Becenevét nem a korának, hanem a szakmai munkát és 
a műszaki tudást mélyen ismerő és átadni tudó emberként szere-
tetből, elismerésből, tiszteletből kapta. A hivatása iránti elkötele-
zettségből fakadóan 1976-80-as években műemlékvédelmi 
szakmérnök képzettséget, diplomát is szerzett. A Laczkó Dezső 
Múzeumnak és a Veszprém megyei Levéltárnak állandó látogató-
ja volt. Lelkes, alapos kutatásai alapozták meg munkáinak 
szakszerűségét. Megszüntetéséig a Veszprém megyei Tanács 
Építészeti Tervtanácsának is meghívott tagja volt. Igazi, közössé-
get összetartó, meghatározó személyiségét és emberi, munkatársi 
kapcsolatát a fenti mondat „Barát” szava fejezi ki legjobban. A 
balatoni tájhoz, Balatonalmádihoz való kötődését mi sem jellem-
zi igazabbul, mint a nyughelyéül választott temetőben lévő, általa 
anno tervezett ravatalozó épület rajzolása közbeni mondata: 
„milyen jó lesz majd onnét a Fűzfői öbölre lelátni!” Legyen úgy! 
Nyugodjál békében! Mi, tervezősök, megőrzünk felejthetetlen 
emlékeinkben! Weber János építészmérnök  
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Schildmayer Ferenc Emlékére

Mély fájdalmat éreztem a hír hallatán, bár tudtam és tudtuk, hogy 
betegséged súlyos, az elmúlt hosszú években egyre jobban elha-
talmasodott rajtad. 
Ahogy erőd engedte –szinte az utolsó percig – írtál, dolgoz-
tál, rendezted, pátyolgattad magvas helytörténeti-, és képeslap  
gyűjteményedet, amiből mindig gyöngyszemeket adtál olvasóid-
nak az új Almádi Újság hasábjain. Elsőként álltál mellém 89-ben, 
amikor a rendszerváltás előtt megalapítottam – a megyében má-
sodikként – független városi lapunkat. 
Az első szabad képviselő választáskor higgadtságra, megfon-

„Jóra Összeesküvők csapatát”. Szép volt abban az időben hinni és 
együtt dolgozni! Szálfa alakod, megjelenésed, kiegyensúlyozott-
ságod, tapasztalt lényed mindenkor tekintélyt parancsolt. 
Nekem olyan voltál, és úgy tűnik még ma is, mintha a „békeidők 
1920-30-as évei”-nek almádi fürdővárosi hangulatából, díszletei-
ből léptél volna ki. Az a korszak illett igazán hozzád. Fáradhatat-
lanul kutattad e letűnt, derűs kor levéltári, múzeumi, építészeti 
emlékeit. Kevés város rendelkezik ilyen mélységekbe menő szak-
mai korrajzzal, melyet elsősorban Neked köszönhetünk. 
Példát adtál az utókornak, követőidnek, hiszen a nagyszerűen 
működő Honismereti Kör, később Egyesület alapköveit is Te tet-
ted le. Példát mutattál politikai toleranciából, mint városi képvi-

szavaidra, tanácsaidra. 

Anno’ a hangulatos – sokszor más-más - almádi 
kocsmákban rendezett szerkesztőségi ülésekről szinte 
soha nem hiányoztál.  Legtöbbször elsőként érkeztél, 
türelemmel vártál ránk, ha késtünk, noszogatásunkra 
egy-egy pohár sört fogyasztottál ilyenkor és csende-
sen megingattad fejed. Hűvös humorodra, anekdotá-
idra, ritka vitáidra, újságírói etikádra, írói kvalitásod-
ra mindenkor emlékezni fogok.
Drága Frici Bátyám!
Az Almádi Újság alapító szerkesztőbizottsága még élő tagjai, je-
lenlegi szerkesztősége, városunk polgárainak, lokálpatriótáinak 
nevében búcsúzom Tőled.

Pihenj Békében!
Ha a felhők mögül lenézel, majd láthatod, hogy az újság belső 
oldala – ahol írásaid, fotóid rendszeresen láttak napvilágot – 
szellemiségében örökre a Tied marad.
Elnézést kérek, hogy most az egyszer elvettem Tőled ezt az oldalt, 
egy szomorú alkalomra. 
Ígérem, hogy emlékedet megőrizzük, s ha a jó Isten erőt ad, meg-
valósítjuk, hogy a sok éves munkáddal létrehozott, szekrényeid 
mélyén lapuló, kezed által rendezett értékes gyűjteményed köz-
szemlére kerüljön, és méltó helye legyen. Ahogy egyszer megál-
modtad. 
Meghajtom fejem emléked előtt: Veszeli Lajos

Tudtuk az elkerülhetetlent! Mégis döbbenettel értesültünk a 
Barát, a Vezető, a Kolléga: Schildmayer Ferenc halálhíréről, akitől 
néhány mondattal emlékezve szinte lehetetlen elbúcsúzni. Okle-
veles építészmérnökként 1961-ben diplomázott a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán és 1959-ig Veszprém-
ben, majd Budapesten dolgozott építész tervezőként. 1959-ben 
„hazatérve” a Veszprém megyei Tanácsi Tervező Iroda munka-
társa lett. Ezen Iroda működési-szervezeti és név változásai sem 
befolyásolták azt a tényt, hogy a 130 főt is meghaladó cég legna-
gyobb létszámú – az alaptevékenységet döntően meghatározó – 
építész-szakág osztályvezetőjeként végezhette munkáját egészen 
1991-évi nyugdíjazásáig. Mit is tudunk Róla felidézni? Ő volt az 
„ÖREG”! Becenevét nem a korának, hanem a szakmai munkát és 
a műszaki tudást mélyen ismerő és átadni tudó emberként szere-
tetből, elismerésből, tiszteletből kapta. A hivatása iránti elkötele-
zettségből fakadóan 1976-80-as években műemlékvédelmi 
szakmérnök képzettséget, diplomát is szerzett. A Laczkó Dezső 
Múzeumnak és a Veszprém megyei Levéltárnak állandó látogató-
ja volt. Lelkes, alapos kutatásai alapozták meg munkáinak 
szakszerűségét. Megszüntetéséig a Veszprém megyei Tanács 
Építészeti Tervtanácsának is meghívott tagja volt. Igazi, közössé-
get összetartó, meghatározó személyiségét és emberi, munkatársi 
kapcsolatát a fenti mondat „Barát” szava fejezi ki legjobban. A 
balatoni tájhoz, Balatonalmádihoz való kötődését mi sem jellem-
zi igazabbul, mint a nyughelyéül választott temetőben lévő, általa 
anno tervezett ravatalozó épület rajzolása közbeni mondata: 
„milyen jó lesz majd onnét a Fűzfői öbölre lelátni!” Legyen úgy! 
Nyugodjál békében! Mi, tervezősök, megőrzünk felejthetetlen 
emlékeinkben! Weber János építészmérnök  
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A képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László 

tájékoztatta a testületet az elmúlt időszak közbiztonságának 
alakulásáról. Néhány kisebb közúti baleset és két vagyonelleni 
bűncselekmény történt. A kapitányság az egyik legbiztonságosabbnak 
számít a megyében, az év eleji időszak felderítési és eredményességi 
mutatói kiválók. A téli időszakban nagy figyelmet fordítanak a 
kihűléssel fenyegetett emberek biztonságára, több intézkedést 
foganatosítottak veszélyeztetett személyek melegedőbe szállítására. 
Két terepjáróképességű járművükkel szívesen segítenek rászoruló 
személyek, vagy részükre élelmiszer szállításában.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletét 3 671 
400 e Ft-tal fogadta el tavaly februárban. Ezt követően, 2017 évben 
a költségvetési rendelet három alkalommal került módosításra. A 
jelenlegi és egyben utolsó, 2017. december 31-i hatállyal történő 
módosítás eredményeként a költségvetési főösszeg mindösszesen 11 
176 e Ft-tal emelkedett, így a 2017. évi költségvetési módosított 
előirányzata 6 335 052 e Ft-ra emelkedett. A jelenlegi módosítást 
több tényező együttes hatása eredményezte: állami támogatások 
változása, egyéb támogatások változása, belső átcsoportosítások és 
a képviselő-testületi döntések hatása.

A Képviselő-testület jóváhagyta a 2018. évi költségvetést 6 
milliárd 539 millió Ft főösszeggel, amelyen belül a költségvetési 
bevételek összege 2 milliárd 169 millió Ft (előző évhez képest 
17,5 %-os emelkedést jelent), a költségvetési kiadások összege 
4 milliárd 514 millió Ft (előző évhez képest jelentős, 58,5 %-os 
növekedést jelent). A 2018. évi költségvetés 1 milliárd 903 millió Ft 
működési célú bevételt, valamint 1 milliárd 758 millió Ft működési 
célú kiadást tartalmaz. A működési célú többletbevételek összege 
részben a felhalmozási célú kiadások forrását biztosítja. A 2018. évi 
költségvetésben a felhalmozási célú bevételek összege 266 millió 
Ft, míg a felhalmozási célú kiadások összege 2 milliárd 756 millió 
Ft. 2018. évi költségvetés egyensúlyi helyzetének megteremtése 
érdekében 2 milliárd 371 millió Ft előző évi költségvetési 
maradvány igénybevételével (finanszírozási célú bevétel) 
terveztünk, míg előző évben 1 milliárd 26 millió Ft költségvetési 
maradvány igénybevételével terveztünk. A 2018. évi költségvetés 
jelentős számú EU-s és hazai  finanszírozású projekt kiadását és 
forrását tartalmazza. A projektek működési és felhalmozási célú 
kiadásai mindösszesen  2 milliárd 148 millió forint kiadási összeggel 
szerepelnek a költségvetésben. Felülvizsgálta az önkormányzat a 

feladatkörébe tartozó étkeztetés nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletét. Az 
általános iskolai és gimnáziumi közétkeztetést biztosító Bakony 
Gaszt Zrt. a szolgáltatási egységárakra vonatkozó 6%-os áremelési 
javaslatát a testület megtárgyalta és elfogadta. Módosította a 
grémium a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló és a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. 
A rendeletetek módosítását a 2018. évi minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedése mellett, az élelmiszer beszerzési árak 
emelkedése tette szükségessé. A szociális alapszolgáltatások (úgy 
mint étkeztetés, házi segítségnyújtás/szociális segítés, nappali 
ellátás) önköltségét, illetve térítési díjait az érintett intézmények 
szakemberei dolgozták ki.

Elfogadták a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
könyvtári intézményegységének 2017. évi beszámolóját, valamint 
jóváhagyták 2018. évi munkatervét. A korábban már elfogadott 
dokumentumokat az illetékes minisztérium által újonnan 
kidolgozott formátumban kell benyújtani, ezért került ismét 
napirendre a téma. Döntött a testület annak a három szakértőnek 
a személyéről, akiket felkér a Pannónia KKK igazgatói állására 
beérkező pályázatok szakmai elbírálására.

A Képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését: 
sportegyesületek támogatására normatív pontrendszer alapján 
4,6 millió Ft-ot, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 
fenntartási támogatására 500 ezer Ft-ot, diáksport-egyesületek 
támogatására 600 ezer Ft-ot. Pályázati úton 1,49 millió Ft nyerhető 
el, egyéni elbírálás alapján 3,31 millió Ft-ot osztottak fel. A városi 
és kistérségi sportcélokra és feladatokra további 896 ezer Ft-ot 
különítettek el. A Képviselő-testület döntött a helyi kulturális, 
civil és sport pályázatok kiírásáról. Kulturális rendezvényekre 
2,5 millió Ft, alkotók működési támogatására 500 ezer Ft, nem 
sporttevékenységet végző civil szervezetek működési és program 
támogatására 2 millió Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírások 
és a benyújtáshoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.hu 
honlapról letölthetők.

A média célú költségvetési keretet is felosztotta a testület: 
az 5,3 millió Ft éves keretből biztosították a szolgáltatások 
folyamatosságát a költségvetés elfogadását megelőző január-februári 
és a beszerzések lebonyolításáig a márciusi időszakra, az áprilistól 
decemberig fennmaradó időszakra pedig beszerzési eljárást folytat 
le az önkormányzat. Az ajánlattételi felhívások a város honlapján 
elérhetők.

A jogszabály által előírt településrendezési folyamat részeként 
lezárásra került a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő 
partnerségi egyeztetés. Elfogadták az önkormányzat 2018. évi 
összesített közbeszerzési tervét. Megállapította a testület a 2018. évi 
bérleti díjakat több bérlemény vonatkozásában, a fogyasztói árindex 
mértékének figyelembe vételével. Módosították a Városgondnokság 
alapító okiratát a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett jogszabályi 
változásoknak és annak megfelelően, hogy a vörösberényi volt 
magtár és kolostor épületek üzemeltetése bekerül az intézmény 
feladatai közé.

Első olvasatként megtárgyalta a testület az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatát. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egy 
rendeletben kell szabályozni az összes egészségügyi alapellátást, 
valamint az iskola-egészségügyi feladatok kapcsán körzetekbe kell 
sorolni a köznevelési intézményeket. Megadta az önkormányzat 
tulajdonosi hozzájárulását és a kért 475 ezer Ft támogatást a Györgyi 
Dénes Általános Iskola udvarán elhelyezendő játszótéri eszközhöz. 

Tájékoztató helyi kulturális, civil és 
sport pályázatok kiírásáról:

I. Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 
nem sport tevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek 
és alapítványok kulturális programjainak és működésének 
támogatására. A pályázat témakörei: A) helyi kulturális esemény 
szervezése, B) önkormányzati intézményektől független művészeti 
csoportok, egyéni alkotók működése, C) civil szervezetek 
működtetése és saját programjainak megvalósítása.

Pályázásra jogosultak köre: nem sporttevékenységet végző civil 
szervezetek; csak A) és B) kategóriára: Balatonalmádi bejelentett 
lakcímmel rendelkező magánszemélyek.

Szükséges önerő: a teljes költség 25%-a. Benyújtási határidő: 
2018. március 31. A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap 
beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) titkárságán és letölthető a 
www.balatonalmadi.hu honlapról.

II. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a sport céljára 2018. évben rendelkezésre álló 
támogatás elnyerésére.

A pályázat témakörei: A) sportrendezvény B) szabadidő sport 
C) egyéni sportoló.

Pályázásra jogosultak köre: azon bírósági nyilvántartásba 
vett sportegyesületek, diáksport egyesületek, civil szervezetek, 
akik sportrendezvényt kívánnak rendezni; akik szabadidősport-
szakosztályt működtetnek; akiknek sportolója/csapata kiemelkedő 
eredményt ért el. Szükséges önerő: a teljes költség 50%-a.

Benyújtási határidő: A) és B) kategória 2018. március 31. C) 
kategória 2018. október 31.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) titkárságán és letölthető a www.balatonalmadi.
hu honlapról.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Humán Bizottsága – átruházott hatáskörben 
eljárva – az Almádi Magocskák Óvoda heti és nyári nyitva tartási 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Heti nyitvatartási rend:

Munkanapokon: hétfőtől péntekig: 6.30 – 17.30 óráig.
2. Nyári nyitvatartási rend:

a) 2018. június 1. - június 15.: mindkét óvoda nyitva tart.
b) 2018. június 18. - augusztus 03.: ügyeleti nyitva tartás a 
Mogyoró utcai óvodában.
c) 2018. augusztus 06. - augusztus 21.: mindkét óvoda zárva tart.
d) 2018. augusztus 22-től (szerdától): mindkét óvoda nyitva tart 
a megszokott módon.
Munkanapokon naponta: 6.30 – 17.30 óráig.

A városháza hírei

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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 főépületében, 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 Bérlemény2) együttesen 
Bérlemények bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki. A 
pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak 
be pályázatot, ezért Balatonalmádi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 27/2016. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletének a versenyeztetési eljárás 
szabályairól szóló 2. melléklete 4.10. pontja értelmében a kiíró 
nevében Balatonalmádi Város Polgármestere új benyújtási határidő 
megállapításával a módosított pályázati felhívást közzétette. 

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. április 4-én 
12.00 óra.

A pályázat elbírálására a Képviselő-testület 2018. áprilisi rendes 
ülésén kerül sor.

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

Tájékoztató a választásról
A 2018. évi országgyűlési képviselők választását a köztársasági 

elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki.

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a 
Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri 
névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező 
választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési 
jog keretében a választópolgár jogosult információt kérni arról, 
hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a 
magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-
ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége 
a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiban történő 
betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig a HVI-ban bárki 
megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A 
választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megte-
kintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed 
ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. 

A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók 
névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárt, aki a legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. 

Értesítő

A választás kitűzéséről, valamint a szavazás napjáról és helyéről 
értesítővel kell tájékoztatni a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárokat. Az értesítő tartalmazza a választópolgár 
nevét, születési évét, születési idejét és a lakcímét. Az értesítő a 
választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető 
információkat is tartalmazza. 
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A képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László 

tájékoztatta a testületet az elmúlt időszak közbiztonságának 
alakulásáról. Néhány kisebb közúti baleset és két vagyonelleni 
bűncselekmény történt. A kapitányság az egyik legbiztonságosabbnak 
számít a megyében, az év eleji időszak felderítési és eredményességi 
mutatói kiválók. A téli időszakban nagy figyelmet fordítanak a 
kihűléssel fenyegetett emberek biztonságára, több intézkedést 
foganatosítottak veszélyeztetett személyek melegedőbe szállítására. 
Két terepjáróképességű járművükkel szívesen segítenek rászoruló 
személyek, vagy részükre élelmiszer szállításában.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletét 3 671 
400 e Ft-tal fogadta el tavaly februárban. Ezt követően, 2017 évben 
a költségvetési rendelet három alkalommal került módosításra. A 
jelenlegi és egyben utolsó, 2017. december 31-i hatállyal történő 
módosítás eredményeként a költségvetési főösszeg mindösszesen 11 
176 e Ft-tal emelkedett, így a 2017. évi költségvetési módosított 
előirányzata 6 335 052 e Ft-ra emelkedett. A jelenlegi módosítást 
több tényező együttes hatása eredményezte: állami támogatások 
változása, egyéb támogatások változása, belső átcsoportosítások és 
a képviselő-testületi döntések hatása.

A Képviselő-testület jóváhagyta a 2018. évi költségvetést 6 
milliárd 539 millió Ft főösszeggel, amelyen belül a költségvetési 
bevételek összege 2 milliárd 169 millió Ft (előző évhez képest 
17,5 %-os emelkedést jelent), a költségvetési kiadások összege 
4 milliárd 514 millió Ft (előző évhez képest jelentős, 58,5 %-os 
növekedést jelent). A 2018. évi költségvetés 1 milliárd 903 millió Ft 
működési célú bevételt, valamint 1 milliárd 758 millió Ft működési 
célú kiadást tartalmaz. A működési célú többletbevételek összege 
részben a felhalmozási célú kiadások forrását biztosítja. A 2018. évi 
költségvetésben a felhalmozási célú bevételek összege 266 millió 
Ft, míg a felhalmozási célú kiadások összege 2 milliárd 756 millió 
Ft. 2018. évi költségvetés egyensúlyi helyzetének megteremtése 
érdekében 2 milliárd 371 millió Ft előző évi költségvetési 
maradvány igénybevételével (finanszírozási célú bevétel) 
terveztünk, míg előző évben 1 milliárd 26 millió Ft költségvetési 
maradvány igénybevételével terveztünk. A 2018. évi költségvetés 
jelentős számú EU-s és hazai  finanszírozású projekt kiadását és 
forrását tartalmazza. A projektek működési és felhalmozási célú 
kiadásai mindösszesen  2 milliárd 148 millió forint kiadási összeggel 
szerepelnek a költségvetésben. Felülvizsgálta az önkormányzat a 

feladatkörébe tartozó étkeztetés nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletét. Az 
általános iskolai és gimnáziumi közétkeztetést biztosító Bakony 
Gaszt Zrt. a szolgáltatási egységárakra vonatkozó 6%-os áremelési 
javaslatát a testület megtárgyalta és elfogadta. Módosította a 
grémium a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló és a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. 
A rendeletetek módosítását a 2018. évi minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedése mellett, az élelmiszer beszerzési árak 
emelkedése tette szükségessé. A szociális alapszolgáltatások (úgy 
mint étkeztetés, házi segítségnyújtás/szociális segítés, nappali 
ellátás) önköltségét, illetve térítési díjait az érintett intézmények 
szakemberei dolgozták ki.

Elfogadták a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
könyvtári intézményegységének 2017. évi beszámolóját, valamint 
jóváhagyták 2018. évi munkatervét. A korábban már elfogadott 
dokumentumokat az illetékes minisztérium által újonnan 
kidolgozott formátumban kell benyújtani, ezért került ismét 
napirendre a téma. Döntött a testület annak a három szakértőnek 
a személyéről, akiket felkér a Pannónia KKK igazgatói állására 
beérkező pályázatok szakmai elbírálására.

A Képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését: 
sportegyesületek támogatására normatív pontrendszer alapján 
4,6 millió Ft-ot, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 
fenntartási támogatására 500 ezer Ft-ot, diáksport-egyesületek 
támogatására 600 ezer Ft-ot. Pályázati úton 1,49 millió Ft nyerhető 
el, egyéni elbírálás alapján 3,31 millió Ft-ot osztottak fel. A városi 
és kistérségi sportcélokra és feladatokra további 896 ezer Ft-ot 
különítettek el. A Képviselő-testület döntött a helyi kulturális, 
civil és sport pályázatok kiírásáról. Kulturális rendezvényekre 
2,5 millió Ft, alkotók működési támogatására 500 ezer Ft, nem 
sporttevékenységet végző civil szervezetek működési és program 
támogatására 2 millió Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírások 
és a benyújtáshoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.hu 
honlapról letölthetők.

A média célú költségvetési keretet is felosztotta a testület: 
az 5,3 millió Ft éves keretből biztosították a szolgáltatások 
folyamatosságát a költségvetés elfogadását megelőző január-februári 
és a beszerzések lebonyolításáig a márciusi időszakra, az áprilistól 
decemberig fennmaradó időszakra pedig beszerzési eljárást folytat 
le az önkormányzat. Az ajánlattételi felhívások a város honlapján 
elérhetők.

A jogszabály által előírt településrendezési folyamat részeként 
lezárásra került a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő 
partnerségi egyeztetés. Elfogadták az önkormányzat 2018. évi 
összesített közbeszerzési tervét. Megállapította a testület a 2018. évi 
bérleti díjakat több bérlemény vonatkozásában, a fogyasztói árindex 
mértékének figyelembe vételével. Módosították a Városgondnokság 
alapító okiratát a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett jogszabályi 
változásoknak és annak megfelelően, hogy a vörösberényi volt 
magtár és kolostor épületek üzemeltetése bekerül az intézmény 
feladatai közé.

Első olvasatként megtárgyalta a testület az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatát. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egy 
rendeletben kell szabályozni az összes egészségügyi alapellátást, 
valamint az iskola-egészségügyi feladatok kapcsán körzetekbe kell 
sorolni a köznevelési intézményeket. Megadta az önkormányzat 
tulajdonosi hozzájárulását és a kért 475 ezer Ft támogatást a Györgyi 
Dénes Általános Iskola udvarán elhelyezendő játszótéri eszközhöz. 

Tájékoztató helyi kulturális, civil és 
sport pályázatok kiírásáról:

I. Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 
nem sport tevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek 
és alapítványok kulturális programjainak és működésének 
támogatására. A pályázat témakörei: A) helyi kulturális esemény 
szervezése, B) önkormányzati intézményektől független művészeti 
csoportok, egyéni alkotók működése, C) civil szervezetek 
működtetése és saját programjainak megvalósítása.

Pályázásra jogosultak köre: nem sporttevékenységet végző civil 
szervezetek; csak A) és B) kategóriára: Balatonalmádi bejelentett 
lakcímmel rendelkező magánszemélyek.

Szükséges önerő: a teljes költség 25%-a. Benyújtási határidő: 
2018. március 31. A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap 
beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) titkárságán és letölthető a 
www.balatonalmadi.hu honlapról.

II. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a sport céljára 2018. évben rendelkezésre álló 
támogatás elnyerésére.

A pályázat témakörei: A) sportrendezvény B) szabadidő sport 
C) egyéni sportoló.

Pályázásra jogosultak köre: azon bírósági nyilvántartásba 
vett sportegyesületek, diáksport egyesületek, civil szervezetek, 
akik sportrendezvényt kívánnak rendezni; akik szabadidősport-
szakosztályt működtetnek; akiknek sportolója/csapata kiemelkedő 
eredményt ért el. Szükséges önerő: a teljes költség 50%-a.

Benyújtási határidő: A) és B) kategória 2018. március 31. C) 
kategória 2018. október 31.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) titkárságán és letölthető a www.balatonalmadi.
hu honlapról.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Humán Bizottsága – átruházott hatáskörben 
eljárva – az Almádi Magocskák Óvoda heti és nyári nyitva tartási 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Heti nyitvatartási rend:

Munkanapokon: hétfőtől péntekig: 6.30 – 17.30 óráig.
2. Nyári nyitvatartási rend:

a) 2018. június 1. - június 15.: mindkét óvoda nyitva tart.
b) 2018. június 18. - augusztus 03.: ügyeleti nyitva tartás a 
Mogyoró utcai óvodában.
c) 2018. augusztus 06. - augusztus 21.: mindkét óvoda zárva tart.
d) 2018. augusztus 22-től (szerdától): mindkét óvoda nyitva tart 
a megszokott módon.
Munkanapokon naponta: 6.30 – 17.30 óráig.

A városháza hírei

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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 főépületében, 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 Bérlemény2) együttesen 
Bérlemények bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki. A 
pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak 
be pályázatot, ezért Balatonalmádi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 27/2016. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletének a versenyeztetési eljárás 
szabályairól szóló 2. melléklete 4.10. pontja értelmében a kiíró 
nevében Balatonalmádi Város Polgármestere új benyújtási határidő 
megállapításával a módosított pályázati felhívást közzétette. 

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. április 4-én 
12.00 óra.

A pályázat elbírálására a Képviselő-testület 2018. áprilisi rendes 
ülésén kerül sor.

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

Tájékoztató a választásról
A 2018. évi országgyűlési képviselők választását a köztársasági 

elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki.

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a 
Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri 
névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező 
választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési 
jog keretében a választópolgár jogosult információt kérni arról, 
hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a 
magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-
ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége 
a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiban történő 
betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig a HVI-ban bárki 
megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A 
választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megte-
kintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed 
ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. 

A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók 
névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárt, aki a legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. 

Értesítő

A választás kitűzéséről, valamint a szavazás napjáról és helyéről 
értesítővel kell tájékoztatni a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárokat. Az értesítő tartalmazza a választópolgár 
nevét, születési évét, születési idejét és a lakcímét. Az értesítő a 
választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető 
információkat is tartalmazza. 
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2018. március Városháza hírei
között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja 
bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely 
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

Külképviseleti névjegyzék

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló 
kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján 
külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. 
március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.  A külképviseleti 
névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-
én 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván 
szavazni vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Levélben szavazók névjegyzéke

A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók 
névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárt, aki a legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. 

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb 
indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs 
lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna 
iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell 
megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelmek

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti az 
alábbiak bejegyzését vagy törlését a központi névjegyzékbe.

a) Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás. 
A választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként nem 
pártlistára, hanem nemzetiségi listára és egyéni képviselőre szavaz az 
országgyűlési képviselők választásakor.

b) Szavazási segítség iránti igény. A fogyatékossággal élő 
választópolgár 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti Braille-
írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a 
mozgóurnás szavazás során.

c) Központi névjegyzékben (és/vagy a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásban) kezelt adatok kiadásának megtiltása. 
A névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár 
megtilthatja. 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos fenti kérelmeket a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye szerinti helyi választási irodához személyesen vagy 
levélben, továbbá online a www.valasztas.hu hivatalos honlapon 
keresztül egyaránt benyújthatja. 

A választási kampány

A kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 
19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek 
a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható. 2018. 

április 8-án választási gyűlés nem tartható. 2018. április 8-án 
politikai reklámot nem lehet közzétenni. 

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, 
amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8-án nem léphet 
be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-
kutatás eredményét (exit poll) csak a szavazás befejezése – azaz 
19.00 óra – után szabad nyilvánosságra hozni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot 
elhelyezni csak törvényben, más jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően lehet. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni 
kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a 
vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. A 
választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, 
valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról 
szóló jogszabályokat kell alkalmazni, Balatonalmádiban a 
közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 30/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletet. A plakátot úgy kell elhelyezni, 
hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és 
károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte 
vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. május 8-án 16.00 óráig 
köteles eltávolítani. Amennyiben ennek a kötelezettségnek nem 
tesz eleget, annak költségére, aki elhelyezte, illetve elhelyeztette, az 
önkormányzat végezteti el a plakát eltávolítását.

Helyi Választási Iroda

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője: 
Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére 
vonatkozó adatok:
címe:   8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefonszáma:  88/ 542-412
e-mail címe: jegyzo@balatonalmadi.hu
fax száma:  88/542-493

A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást az önkormányzati 
hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Helyi 
Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI vezető helyettes 
(I. em. 37. szoba) telefon: 88/542-430)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag 
(I. em. 29. szoba) telefon: 88/542-447)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag 
(I. em. 30. szoba) telefon: 88/542-440
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés,
- lakcímnyilvántartás.

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.
hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos 
honlapján www. balatonalmadi.hu/választási közlemények 
rovatban olvashatók.

Balatonalmádi, 2018. február 28.
Dr. Hoffmann Gyöngyi

Helyi Választási Iroda Vezetője

Ajánlás

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 
2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez 
legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy 
választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy 
ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
személyesen szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás 
napján 6 órától 19 óráig lehet. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a 
lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára 
szavazhat.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegy-
zékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár 
a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének 
listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
egy pártlistára szavazhat.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő 
jelöltre, listára lehet a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti 
körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. Szavazni egy egyéni 
választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki 
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A 
választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Szavazókörök 

Sorszám    Szavazóhelyiség                Cím
                                                                         Balatonalmádi
1. Magyar-Angol Gimnázium                Rákóczi u. 39.
2. Györgyi Dénes Általános Iskola*  Bajcsy-Zs. u. 30.
3. Pannónia Kulturális Közp. alsó szint*  Városház tér 4.
4. Pannónia Kulturális Közp. felső szint* Városház tér 4.
5. Mogyoró úti óvoda*                 Mogyoró u. 1.
6. Vörösberényi kultúrház                 Gábor Á. u. 6.
7. Vörösberényi Általános Iskola   Táncsics u. 1.
8. Zeneiskola                                Bajcsy-Zs. u. 60.
* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

Átjelentkezés, szavazás külföldön

A szavazás napján lakóhelyétől távol  tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföl-
dön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.  

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig 
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó 
válaszborítékot
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2018. április 

7-én 24.00 óráig megérkezzen,
b) 2018. március 24-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra 

K i v o n a t 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
február 22. napján tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
72/2018. (II.22.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

a.) balatonalmádi szavazatszámláló bizottságok rendes tagjának:
Kertész Gabriella   Balatonalmádi, Ond u. 39. 
Sziklásiné Kóródi Katalin  Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 34/A. 
Petró Katalin   Balatonalmádi, Balázs Béla  u. 6.
Kirchkeszner Ildikó Mária  Balatonalmádi, Dózsa Gy.u.2. 
Czetli Teréz   Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. F/1.
Schaefer Róbert Jánosné Balatonalmádi, Napsugár u. 6.
Siklósi Lajos  Balatonalmádi, Rákóczi u. 30.
Kócs Lajos György Balatonalmádi, Esze T.u.30/a
Kardos Anita Krisztina Balatonalmádi, Zichy M. u. 6.
Eősze Beáta   Balatonalmádi, Ferenczy u. 6. 
Cziráki Erzsébet  Balatonalmádi, Csaba köz 8/a.
Bozzay Barna  Balatonalmádi, Baross G.u.13.fsz.6.
Fekete László  Balatonalmádi, Álmos u. 24.
Somodiné Epres Anikó Balatonalmádi, Rákóczi F. u 37. 2/2.
Kerekes Attila  Balatonalmádi, Rekettye u 15.
Mester Ferenc  Balatonalmádi, Liszt F. u. 11.
Szecsődi Imre  Balatonalmádi, Pinckóczi u.45.
Haluskay Katalin  Balatonalmádi, Szabolcs u. 19. I.em.3.
Rácz Veronika  Balatonalmádi, Munkácsy M.u.2. 
Földesi Gizella  Balatonalmádi, Taksony u. 53. 
Dabronaki István Lászlóné Balatonalmádi, Veszprémi út 93.
Risányi Erzsébet  Balatonalmádi, Endre u. 18. 430-698
Tál Magdolna   Balatonalmádi, Hörpintő u. 14. 
Bors Csabáné  Balatonalmádi, Ibolya utca 5. 

b.) továbbá a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak:
Nagy Ferencné   Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 37. 2/9.
Fekete Zoltán Gábor Balatonalmádi, Duna u. 2.
Raffai Béláné   Balatonalmádi, Géza u. 6.
Linczmayer Róbertné  Balatonalmádi, Rozmaring u 63.
Kertészné Fenyves Erika  Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 15. 
Bingyu Sándorné   Balatonalmádi, József Attila u. 43.
Winkler Istvánné   Balatonalmádi, Jókai utca 16.
Ferenczi Katalin Erzsébet  Balatonalmádi, Álmos u. 24.
Tölli Lászlóné   Balatonalmádi, Hétvezér utca 2. 1./9.
Biermann Margit Ibolya  Balatonalmádi, Liszt F. u. 35.
Aradiné Boros Andrea Jolán Balatonalmádi, Veszprémi u. 115.
Szakács Pál Ferencné  Balatonalmádi, Szellő utca 13.
Dr. Sinka Lászlóné Dr. Novotny Júlia 
   Balatonalmádi, Pinkóczi u. 13/A.
Varjas Csabáné  Balatonalmádi, Köztársaság u. 9.
Simon Éva   Balatonalmádi, Kurcz R.u. 13.
Rácz Istvánné   Balatonalmádi, Hunyadi u 42/b.
balatonalmádi lakosokat megválasztja.
Felelős: Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző,  HVI vezető
Hivatali felelős: Dr. Gáspár-Fekete Judit aljegyző  
           HVI vezető-helyettes 
Határidő: 2018. március 19. 16.00 óráig 
K.m.f.
 Keszey János  Dr. Hoffmann Gyöngyi
 polgármester   jegyző
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2018. március Városháza hírei
között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja 
bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely 
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

Külképviseleti névjegyzék

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló 
kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján 
külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. 
március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.  A külképviseleti 
névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-
én 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván 
szavazni vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Levélben szavazók névjegyzéke

A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók 
névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárt, aki a legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. 

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb 
indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs 
lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna 
iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell 
megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelmek

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti az 
alábbiak bejegyzését vagy törlését a központi névjegyzékbe.

a) Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás. 
A választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként nem 
pártlistára, hanem nemzetiségi listára és egyéni képviselőre szavaz az 
országgyűlési képviselők választásakor.

b) Szavazási segítség iránti igény. A fogyatékossággal élő 
választópolgár 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti Braille-
írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a 
mozgóurnás szavazás során.

c) Központi névjegyzékben (és/vagy a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásban) kezelt adatok kiadásának megtiltása. 
A névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár 
megtilthatja. 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos fenti kérelmeket a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye szerinti helyi választási irodához személyesen vagy 
levélben, továbbá online a www.valasztas.hu hivatalos honlapon 
keresztül egyaránt benyújthatja. 

A választási kampány

A kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 
19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek 
a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható. 2018. 

április 8-án választási gyűlés nem tartható. 2018. április 8-án 
politikai reklámot nem lehet közzétenni. 

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, 
amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8-án nem léphet 
be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-
kutatás eredményét (exit poll) csak a szavazás befejezése – azaz 
19.00 óra – után szabad nyilvánosságra hozni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot 
elhelyezni csak törvényben, más jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően lehet. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni 
kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a 
vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. A 
választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, 
valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról 
szóló jogszabályokat kell alkalmazni, Balatonalmádiban a 
közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 30/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletet. A plakátot úgy kell elhelyezni, 
hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és 
károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte 
vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. május 8-án 16.00 óráig 
köteles eltávolítani. Amennyiben ennek a kötelezettségnek nem 
tesz eleget, annak költségére, aki elhelyezte, illetve elhelyeztette, az 
önkormányzat végezteti el a plakát eltávolítását.

Helyi Választási Iroda

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője: 
Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére 
vonatkozó adatok:
címe:   8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefonszáma:  88/ 542-412
e-mail címe: jegyzo@balatonalmadi.hu
fax száma:  88/542-493

A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást az önkormányzati 
hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Helyi 
Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI vezető helyettes 
(I. em. 37. szoba) telefon: 88/542-430)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag 
(I. em. 29. szoba) telefon: 88/542-447)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag 
(I. em. 30. szoba) telefon: 88/542-440
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés,
- lakcímnyilvántartás.

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.
hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos 
honlapján www. balatonalmadi.hu/választási közlemények 
rovatban olvashatók.

Balatonalmádi, 2018. február 28.
Dr. Hoffmann Gyöngyi

Helyi Választási Iroda Vezetője

Ajánlás

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 
2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez 
legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy 
választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy 
ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
személyesen szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás 
napján 6 órától 19 óráig lehet. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a 
lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára 
szavazhat.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegy-
zékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár 
a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének 
listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
egy pártlistára szavazhat.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő 
jelöltre, listára lehet a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti 
körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. Szavazni egy egyéni 
választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki 
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A 
választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Szavazókörök 

Sorszám    Szavazóhelyiség                Cím
                                                                         Balatonalmádi
1. Magyar-Angol Gimnázium                Rákóczi u. 39.
2. Györgyi Dénes Általános Iskola*  Bajcsy-Zs. u. 30.
3. Pannónia Kulturális Közp. alsó szint*  Városház tér 4.
4. Pannónia Kulturális Közp. felső szint* Városház tér 4.
5. Mogyoró úti óvoda*                 Mogyoró u. 1.
6. Vörösberényi kultúrház                 Gábor Á. u. 6.
7. Vörösberényi Általános Iskola   Táncsics u. 1.
8. Zeneiskola                                Bajcsy-Zs. u. 60.
* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

Átjelentkezés, szavazás külföldön

A szavazás napján lakóhelyétől távol  tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföl-
dön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.  

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig 
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó 
válaszborítékot
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2018. április 

7-én 24.00 óráig megérkezzen,
b) 2018. március 24-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra 

K i v o n a t 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
február 22. napján tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
72/2018. (II.22.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

a.) balatonalmádi szavazatszámláló bizottságok rendes tagjának:
Kertész Gabriella   Balatonalmádi, Ond u. 39. 
Sziklásiné Kóródi Katalin  Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 34/A. 
Petró Katalin   Balatonalmádi, Balázs Béla  u. 6.
Kirchkeszner Ildikó Mária  Balatonalmádi, Dózsa Gy.u.2. 
Czetli Teréz   Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. F/1.
Schaefer Róbert Jánosné Balatonalmádi, Napsugár u. 6.
Siklósi Lajos  Balatonalmádi, Rákóczi u. 30.
Kócs Lajos György Balatonalmádi, Esze T.u.30/a
Kardos Anita Krisztina Balatonalmádi, Zichy M. u. 6.
Eősze Beáta   Balatonalmádi, Ferenczy u. 6. 
Cziráki Erzsébet  Balatonalmádi, Csaba köz 8/a.
Bozzay Barna  Balatonalmádi, Baross G.u.13.fsz.6.
Fekete László  Balatonalmádi, Álmos u. 24.
Somodiné Epres Anikó Balatonalmádi, Rákóczi F. u 37. 2/2.
Kerekes Attila  Balatonalmádi, Rekettye u 15.
Mester Ferenc  Balatonalmádi, Liszt F. u. 11.
Szecsődi Imre  Balatonalmádi, Pinckóczi u.45.
Haluskay Katalin  Balatonalmádi, Szabolcs u. 19. I.em.3.
Rácz Veronika  Balatonalmádi, Munkácsy M.u.2. 
Földesi Gizella  Balatonalmádi, Taksony u. 53. 
Dabronaki István Lászlóné Balatonalmádi, Veszprémi út 93.
Risányi Erzsébet  Balatonalmádi, Endre u. 18. 430-698
Tál Magdolna   Balatonalmádi, Hörpintő u. 14. 
Bors Csabáné  Balatonalmádi, Ibolya utca 5. 

b.) továbbá a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak:
Nagy Ferencné   Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 37. 2/9.
Fekete Zoltán Gábor Balatonalmádi, Duna u. 2.
Raffai Béláné   Balatonalmádi, Géza u. 6.
Linczmayer Róbertné  Balatonalmádi, Rozmaring u 63.
Kertészné Fenyves Erika  Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 15. 
Bingyu Sándorné   Balatonalmádi, József Attila u. 43.
Winkler Istvánné   Balatonalmádi, Jókai utca 16.
Ferenczi Katalin Erzsébet  Balatonalmádi, Álmos u. 24.
Tölli Lászlóné   Balatonalmádi, Hétvezér utca 2. 1./9.
Biermann Margit Ibolya  Balatonalmádi, Liszt F. u. 35.
Aradiné Boros Andrea Jolán Balatonalmádi, Veszprémi u. 115.
Szakács Pál Ferencné  Balatonalmádi, Szellő utca 13.
Dr. Sinka Lászlóné Dr. Novotny Júlia 
   Balatonalmádi, Pinkóczi u. 13/A.
Varjas Csabáné  Balatonalmádi, Köztársaság u. 9.
Simon Éva   Balatonalmádi, Kurcz R.u. 13.
Rácz Istvánné   Balatonalmádi, Hunyadi u 42/b.
balatonalmádi lakosokat megválasztja.
Felelős: Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző,  HVI vezető
Hivatali felelős: Dr. Gáspár-Fekete Judit aljegyző  
           HVI vezető-helyettes 
Határidő: 2018. március 19. 16.00 óráig 
K.m.f.
 Keszey János  Dr. Hoffmann Gyöngyi
 polgármester   jegyző
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„Mi is formáljuk az EU-t és 
politikáját!”

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 2017 
januárjában az elsők között kapcsolódott be az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája által koordinált Nagyköveti Iskola Programba. 
Az országban 25 középiskola, Veszprém megyéből a intézményünk 
vállalta, hogy megvalósítja a program célját, amely a következő: 
felkelteni a fiatalok érdeklődését Európa és az európai parlamenti 
demokrácia iránt, aktív ismereteket nyújtani az EU-ról, hogy 
megtapasztalhassák, mit jelent európai polgárnak lenni, valamint, 
hogy mit jelent az EU a hétköznapi életben. További célja volt a 
programnak megmutatni, hogy mit tehetnek a fiatalok a jövő 
Európájáért, hogy olyan legyen, amilyennek ők szeretnék, s 
megértsék a 2019-es európai parlamenti választásokon zajló szavazás 
jelentőségét. Munkánk eredményeként 2017 szeptemberében 
megkaptuk az Európai Parlament Nagykövet Iskolája címet.

Nagykövet Iskolaként lehetőségünk nyílt Magyarországot 
képviselni 2018. január 29-31. között Brüsszelben, az Európai 
Parlamentben egy nemzetközi ifjúsági szemináriumon (European 
Youth Seminar) két másik magyar iskola diákjaival együtt. A több 
mint 10 országból érkezett, főleg egyetemistákból álló delegációk 
mellett, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium, 
a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium és a 
balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 
junior nagykövetei vehettek részt a „Migration, Free Movement and 
Refugees” (Migráció, szabad mozgás és menekültek) című vitán, 
amely az egyik legaktuálisabb európai problémával foglalkozott. A 
fiatalok 3 szekcióban dolgozva – 1. A szabad mozgás az EU-n belül, 
mint polgárjog, 2. Menekültek és a menedékjog, 3. Milyen legyen 
a bevándorlás-politika a 21. században? – konkrét javaslatokat 
dolgoztak ki és fogalmaztak meg egy Európai Parlamenti 
képviselőnek, aki a következő héten tartott strasbourgi Európai 
Parlamenti plenáris ülésen előterjesztette ezeket a javaslatokat.

Az „almádi kéttannyelvűsök” aktívan részt vettek az angol 
nyelvű vitákon, sőt Szücs Dorottya 12A osztályos diákunk az 
egyik szekció prezentálója volt a záró plenáris ülésen. Öröm volt 
látni, hogy korukat meghazudtolóan, milyen éretten, felkészülten, 
választékosan fogalmazva képviselték álláspontjukat, s alakították 
ki a közös javaslatokat. Az igazi „EURÓPAI POLGÁR” jellemezte 
megnyilvánulásaikat.

Az utazás három napja lehetőséget adott Brüsszel nevezetességeinek 
megismerésére is. Végigjártuk az EU-negyedet is, s a programot 
a Parlamentárium és a House of European History múzeumok 
bejárása egészítette ki.

Farsang a Györgyi Iskolában
A Györgyi iskolások farsangi mulatságát február második hétvé-

géjén rendeztük meg. A felsősök pénteken, míg az alsó tagozatosok 
szombat délután öltöttek jelmezt és álarcot.

A felsős osztályok mindegyike 3-5 perces zenés – táncos produk-
cióval készült. A diákok hetekig lelkesen próbáltak és izgatottan 
várták, hogy megmutathassák magukat ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezeikben. A siker nem maradt el. A népes nézősereg egy igazán 
színvonalas délután résztvevője lehetett. Az estére a 8. a  osztály mű-
sora tette fel a koronát. Néhány fiú balett tudását megcsillogtatva 
csalt mosolyt és könnyeket a szülők, tanárok és diáktársak szemébe. 
A fellépésüket vastapssal jutalmazta a közönség.

Az alsó tagozatosok farsangi bálján mindenki az általa kitalált jel-
mezbe bújt. Nagy sikert aratott a spagetti, a pizzafutár, a wc-papír. 
Meglepetésként a tanító nénik vicces műsorát tekinthettük meg. Az 
est fénypontja a lufieső volt, melyet minden gyerek izgatottan várt. 

A jelmezes felvonulást követően táncversennyel hangolódtak a 
gyerekek a discóra. A jó hangulatról volt diákunk Farkas Péter és 
testvére Gergő gondoskodott. A gyerekek megtöltötték a táncpar-
kettet, felhőtlenül buliztak, táncoltak, míg a büfében finom süte-
ményekből és gusztusos szendvicsekből válogathattak.

Nagy népszerűségnek örvendett a Diákönkormányzat által készí-
tett és árusított zsákbamacska, amely értékes ajándékokat, jutalma-
kat rejtett a legszerencsésebb tanulók számára.

Az estét a várva várt tombolahúzás zárta, ahol többek között bob 
ajándékutalványok és egy négy személyes Sobri Jóska Kalandparkba 
szóló belépő került kisorsolásra. 

A következő hét témája nem is lehetett más, mint a farsang, jó 
volt megnézni a szülők és gyerekek által készített videókat, fényké-
peket, amelyek megörökítették a hétvége remek hangulatát. 

A résztvevő diákok iskolánk junior nagykövetei közül kerültek ki: 
Tányéros Vince, Tipsics Ádám, Pászti Csenge, Nemere Petra, Szalay 
Levente, Soltész Luca, Schmal Henrietta Júlia, Pecsenyi Zsuzsanna 
és Szűcs Dorottya. Szervező és kísérő tanáruk Csizmazia Csaba 
történelem szakos tanár, senior nagykövet volt. 

Csizmazia Csaba

Újabb sikeres angol nyelvi 
eredmények! 

Óriási sikerrel szere-
peltek gimnazistáink 
február 21-én, szerdán 
a Comenius Angol-
Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Iskola gim-
náziumában rende-
zett Public Speaking 
Competition nemzet-
közi szónokverseny re-
gionális fordulóján. In-
tézményünk 10 diákja 
tartott 3-5 perces angol 
nyelvű szónoklatot Great artists have no border címmel egy három-
tagú zsűri és az érdeklődő közönség előtt egy 24 fős mezőnyben. 
A tét a továbbjutás az országos fordulóra, amelyet március 23-án 
rendeznek Budapesten, amit májusban a legszerencsésebbnek egy 
többnapos angliai nemzetközi megmérettetés, szónok-worshop és 

utazás követ. Hujber Ákos 10A 
osztályos tanuló ebben a fordu-
lóban első helyen végzett a 16 év 
felettiek kategóriájában, és ezzel 
biztosította helyét a budapesti or-
szágos döntőben. A 16 év alattiak 
korosztályában Néber Natália 9A 
osztályos tanulónk kapott első he-
lyezést. Gratulálunk minden részt-
vevőnek: Séfel Fanni, Sipiló Jáz-
min, Néber Natália, Medve Ádám, 
Meló Niki, Kaszás Réka, Kozma 
Botond, Horváth Tamara, Hujber 
Ákos és Ipkovich Ádám tanulók-
nak, és felkészítő tanáraiknak: Ju-
hász Ágnesnek, Kis Beátának, és 
Tóth Anikónak!

Dr. Simon Orsolya
intézményvezető-helyettes

Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny 2017/2018. tanév
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték 

az életben.”
A Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai az idén is neveztek a 

Bolyai Természettudományi  Versenyre. 15 darab négy fős csapat 
vállalta a megmérettetést a biológia, a földrajz, a nagyobbak ehhez 
társítva a fizika és a kémia tudományokban. 

A gyerekek a feladatlapokat a veszprémi Deák Ferenc Általános 
Iskolában oldották meg, majd csapataink siettek vissza az iskolai 
farsangi mulatságra.

Szép eredményeknek örülhettünk, mert a Pannónia-észak (Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém me-
gye) körzetben az ötödikes „Nyolclábú” csapat (Nagy Domonkos, 
Negro Emese, Schildmayer Gergely és Tamás Kata) 100 csapatból 
a 12. helyet érte el.

Büszkék vagyunk a hetedikes „Termeszek” csapat (Iker Sámuel, 
Kepli Emese, Nagy Csenge és Osváth Kinga) 11. és a  ”Mobik” 
csapat (Gyimóthi Olivér, Molnár Szabolcs, Sánta Zsófia és Vaczkó 
Levente) 12. helyére. 

Nagy örömünkre két nyolcadikos négyes is az első 10-be jutott: a 
„Mi” csapat (Gönczöl Regina, Herczeg Boglárka, Meiczinger Min-
na és Sárossy Tibor) valamint a legeredményesebb, a 6. helyezett 
„Bill a lajhár” csapat (Dolezsai Mátyás, Fülöp Levente, Gyüre Sára 
és Schulcz Anna), akik a fehérvári díjkiosztóra is meghívást kaptak.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

Úszás Diákolimpia megyei döntő, Pápa
Az idei tanévben is a pápai uszoda adott otthont az úszás diák-

olimpia megyei döntőjének, ahol a körzeti versenyek 1-2. helyezett-
jei vehettek részt. Iskolánk versenyzői nagyszerűen helytálltak, több 
nagyon szép eredmény született a megmérettetésen.

Eredmények: Az I. korcsoportosok (2009-2010.) között Kovács 
Enikő 50 méter gyorsúszásban  3., 50 méter mellúszásban 2. he-
lyezett lett.

A II. korcsoportosok (2007-2008.) versenyében Takács Ádám 50 
méter mellúszásban a 4.helyen végzett. A 4X50 méteres váltóúszás-
ban a Göde Petra, Farkas Luca, Kiss Luca, Blazsúr Hanna összeté-
telű csapat ezüstérmes lett.

A III. korcsoportosoknál (2005-2006.) Csomai Dominik 100 
méter gyorsúszásban 7., 100 méter hátúszásban 3., Farkas Máté 
50 méter mellúszásban 4.,Tamás Elina 100 m gyorsúszásban  8., 
Kovács Anna Borbála 100 m hátúszásban 7., Marton Ildikó 100 
m hátúszásban 9. helyezett lett. A 4X50 méteres váltóúszásban fiú 
(Farkas Máté, Frey Barna, Németh Levente, Csomai Dominik) és 
leány (Kovács Anna Borbála, Marton Ildikó, Tamás Elina, Tarna-
völgyi-Benedek Lili ) csapatunk is egyaránt 4. helyen csapott célba.

Az „A” kategóriások (igazolt versenyzők) versenyében Csempesz 
Lara 100 méter pillangó és 100 méter gyorsúszásban egyaránt  4. 
helyen végzett.

A legnagyobbak, a IV. korcsoportosok (2003-2004.) versenyében 
Iker Sámuel 100 méter mellúszásban 3., Marton Dávid 100 méter 
gyorsúszásban 6., 100 méter mellúszásban 4. helyezést ért el.

Az „A” kategóriában Kapus Zsófia 100 méter pillangóúszásban 
3., míg 100 méter gyorsúszásban 1. helyezett lett, így részt vehet a 
diákolimpia országos döntőjén is. 
Minden versenyzőnek GRATULÁLUNK!
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„Mi is formáljuk az EU-t és 
politikáját!”

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 2017 
januárjában az elsők között kapcsolódott be az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája által koordinált Nagyköveti Iskola Programba. 
Az országban 25 középiskola, Veszprém megyéből a intézményünk 
vállalta, hogy megvalósítja a program célját, amely a következő: 
felkelteni a fiatalok érdeklődését Európa és az európai parlamenti 
demokrácia iránt, aktív ismereteket nyújtani az EU-ról, hogy 
megtapasztalhassák, mit jelent európai polgárnak lenni, valamint, 
hogy mit jelent az EU a hétköznapi életben. További célja volt a 
programnak megmutatni, hogy mit tehetnek a fiatalok a jövő 
Európájáért, hogy olyan legyen, amilyennek ők szeretnék, s 
megértsék a 2019-es európai parlamenti választásokon zajló szavazás 
jelentőségét. Munkánk eredményeként 2017 szeptemberében 
megkaptuk az Európai Parlament Nagykövet Iskolája címet.

Nagykövet Iskolaként lehetőségünk nyílt Magyarországot 
képviselni 2018. január 29-31. között Brüsszelben, az Európai 
Parlamentben egy nemzetközi ifjúsági szemináriumon (European 
Youth Seminar) két másik magyar iskola diákjaival együtt. A több 
mint 10 országból érkezett, főleg egyetemistákból álló delegációk 
mellett, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium, 
a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium és a 
balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 
junior nagykövetei vehettek részt a „Migration, Free Movement and 
Refugees” (Migráció, szabad mozgás és menekültek) című vitán, 
amely az egyik legaktuálisabb európai problémával foglalkozott. A 
fiatalok 3 szekcióban dolgozva – 1. A szabad mozgás az EU-n belül, 
mint polgárjog, 2. Menekültek és a menedékjog, 3. Milyen legyen 
a bevándorlás-politika a 21. században? – konkrét javaslatokat 
dolgoztak ki és fogalmaztak meg egy Európai Parlamenti 
képviselőnek, aki a következő héten tartott strasbourgi Európai 
Parlamenti plenáris ülésen előterjesztette ezeket a javaslatokat.

Az „almádi kéttannyelvűsök” aktívan részt vettek az angol 
nyelvű vitákon, sőt Szücs Dorottya 12A osztályos diákunk az 
egyik szekció prezentálója volt a záró plenáris ülésen. Öröm volt 
látni, hogy korukat meghazudtolóan, milyen éretten, felkészülten, 
választékosan fogalmazva képviselték álláspontjukat, s alakították 
ki a közös javaslatokat. Az igazi „EURÓPAI POLGÁR” jellemezte 
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Az utazás három napja lehetőséget adott Brüsszel nevezetességeinek 
megismerésére is. Végigjártuk az EU-negyedet is, s a programot 
a Parlamentárium és a House of European History múzeumok 
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Farsang a Györgyi Iskolában
A Györgyi iskolások farsangi mulatságát február második hétvé-

géjén rendeztük meg. A felsősök pénteken, míg az alsó tagozatosok 
szombat délután öltöttek jelmezt és álarcot.

A felsős osztályok mindegyike 3-5 perces zenés – táncos produk-
cióval készült. A diákok hetekig lelkesen próbáltak és izgatottan 
várták, hogy megmutathassák magukat ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezeikben. A siker nem maradt el. A népes nézősereg egy igazán 
színvonalas délután résztvevője lehetett. Az estére a 8. a  osztály mű-
sora tette fel a koronát. Néhány fiú balett tudását megcsillogtatva 
csalt mosolyt és könnyeket a szülők, tanárok és diáktársak szemébe. 
A fellépésüket vastapssal jutalmazta a közönség.

Az alsó tagozatosok farsangi bálján mindenki az általa kitalált jel-
mezbe bújt. Nagy sikert aratott a spagetti, a pizzafutár, a wc-papír. 
Meglepetésként a tanító nénik vicces műsorát tekinthettük meg. Az 
est fénypontja a lufieső volt, melyet minden gyerek izgatottan várt. 

A jelmezes felvonulást követően táncversennyel hangolódtak a 
gyerekek a discóra. A jó hangulatról volt diákunk Farkas Péter és 
testvére Gergő gondoskodott. A gyerekek megtöltötték a táncpar-
kettet, felhőtlenül buliztak, táncoltak, míg a büfében finom süte-
ményekből és gusztusos szendvicsekből válogathattak.

Nagy népszerűségnek örvendett a Diákönkormányzat által készí-
tett és árusított zsákbamacska, amely értékes ajándékokat, jutalma-
kat rejtett a legszerencsésebb tanulók számára.

Az estét a várva várt tombolahúzás zárta, ahol többek között bob 
ajándékutalványok és egy négy személyes Sobri Jóska Kalandparkba 
szóló belépő került kisorsolásra. 

A következő hét témája nem is lehetett más, mint a farsang, jó 
volt megnézni a szülők és gyerekek által készített videókat, fényké-
peket, amelyek megörökítették a hétvége remek hangulatát. 

A résztvevő diákok iskolánk junior nagykövetei közül kerültek ki: 
Tányéros Vince, Tipsics Ádám, Pászti Csenge, Nemere Petra, Szalay 
Levente, Soltész Luca, Schmal Henrietta Júlia, Pecsenyi Zsuzsanna 
és Szűcs Dorottya. Szervező és kísérő tanáruk Csizmazia Csaba 
történelem szakos tanár, senior nagykövet volt. 

Csizmazia Csaba

Újabb sikeres angol nyelvi 
eredmények! 

Óriási sikerrel szere-
peltek gimnazistáink 
február 21-én, szerdán 
a Comenius Angol-
Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Iskola gim-
náziumában rende-
zett Public Speaking 
Competition nemzet-
közi szónokverseny re-
gionális fordulóján. In-
tézményünk 10 diákja 
tartott 3-5 perces angol 
nyelvű szónoklatot Great artists have no border címmel egy három-
tagú zsűri és az érdeklődő közönség előtt egy 24 fős mezőnyben. 
A tét a továbbjutás az országos fordulóra, amelyet március 23-án 
rendeznek Budapesten, amit májusban a legszerencsésebbnek egy 
többnapos angliai nemzetközi megmérettetés, szónok-worshop és 

utazás követ. Hujber Ákos 10A 
osztályos tanuló ebben a fordu-
lóban első helyen végzett a 16 év 
felettiek kategóriájában, és ezzel 
biztosította helyét a budapesti or-
szágos döntőben. A 16 év alattiak 
korosztályában Néber Natália 9A 
osztályos tanulónk kapott első he-
lyezést. Gratulálunk minden részt-
vevőnek: Séfel Fanni, Sipiló Jáz-
min, Néber Natália, Medve Ádám, 
Meló Niki, Kaszás Réka, Kozma 
Botond, Horváth Tamara, Hujber 
Ákos és Ipkovich Ádám tanulók-
nak, és felkészítő tanáraiknak: Ju-
hász Ágnesnek, Kis Beátának, és 
Tóth Anikónak!

Dr. Simon Orsolya
intézményvezető-helyettes

Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny 2017/2018. tanév
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték 

az életben.”
A Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai az idén is neveztek a 

Bolyai Természettudományi  Versenyre. 15 darab négy fős csapat 
vállalta a megmérettetést a biológia, a földrajz, a nagyobbak ehhez 
társítva a fizika és a kémia tudományokban. 

A gyerekek a feladatlapokat a veszprémi Deák Ferenc Általános 
Iskolában oldották meg, majd csapataink siettek vissza az iskolai 
farsangi mulatságra.

Szép eredményeknek örülhettünk, mert a Pannónia-észak (Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém me-
gye) körzetben az ötödikes „Nyolclábú” csapat (Nagy Domonkos, 
Negro Emese, Schildmayer Gergely és Tamás Kata) 100 csapatból 
a 12. helyet érte el.

Büszkék vagyunk a hetedikes „Termeszek” csapat (Iker Sámuel, 
Kepli Emese, Nagy Csenge és Osváth Kinga) 11. és a  ”Mobik” 
csapat (Gyimóthi Olivér, Molnár Szabolcs, Sánta Zsófia és Vaczkó 
Levente) 12. helyére. 

Nagy örömünkre két nyolcadikos négyes is az első 10-be jutott: a 
„Mi” csapat (Gönczöl Regina, Herczeg Boglárka, Meiczinger Min-
na és Sárossy Tibor) valamint a legeredményesebb, a 6. helyezett 
„Bill a lajhár” csapat (Dolezsai Mátyás, Fülöp Levente, Gyüre Sára 
és Schulcz Anna), akik a fehérvári díjkiosztóra is meghívást kaptak.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

Úszás Diákolimpia megyei döntő, Pápa
Az idei tanévben is a pápai uszoda adott otthont az úszás diák-

olimpia megyei döntőjének, ahol a körzeti versenyek 1-2. helyezett-
jei vehettek részt. Iskolánk versenyzői nagyszerűen helytálltak, több 
nagyon szép eredmény született a megmérettetésen.

Eredmények: Az I. korcsoportosok (2009-2010.) között Kovács 
Enikő 50 méter gyorsúszásban  3., 50 méter mellúszásban 2. he-
lyezett lett.

A II. korcsoportosok (2007-2008.) versenyében Takács Ádám 50 
méter mellúszásban a 4.helyen végzett. A 4X50 méteres váltóúszás-
ban a Göde Petra, Farkas Luca, Kiss Luca, Blazsúr Hanna összeté-
telű csapat ezüstérmes lett.

A III. korcsoportosoknál (2005-2006.) Csomai Dominik 100 
méter gyorsúszásban 7., 100 méter hátúszásban 3., Farkas Máté 
50 méter mellúszásban 4.,Tamás Elina 100 m gyorsúszásban  8., 
Kovács Anna Borbála 100 m hátúszásban 7., Marton Ildikó 100 
m hátúszásban 9. helyezett lett. A 4X50 méteres váltóúszásban fiú 
(Farkas Máté, Frey Barna, Németh Levente, Csomai Dominik) és 
leány (Kovács Anna Borbála, Marton Ildikó, Tamás Elina, Tarna-
völgyi-Benedek Lili ) csapatunk is egyaránt 4. helyen csapott célba.

Az „A” kategóriások (igazolt versenyzők) versenyében Csempesz 
Lara 100 méter pillangó és 100 méter gyorsúszásban egyaránt  4. 
helyen végzett.

A legnagyobbak, a IV. korcsoportosok (2003-2004.) versenyében 
Iker Sámuel 100 méter mellúszásban 3., Marton Dávid 100 méter 
gyorsúszásban 6., 100 méter mellúszásban 4. helyezést ért el.

Az „A” kategóriában Kapus Zsófia 100 méter pillangóúszásban 
3., míg 100 méter gyorsúszásban 1. helyezett lett, így részt vehet a 
diákolimpia országos döntőjén is. 
Minden versenyzőnek GRATULÁLUNK!
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A BMX cross szakág év végi díjátadó-
ján az Országos Bajnokságon elért ered-
ményért ezüst kupát vehetett át Bokros 
Kincső  összevont fiú és lány 8-9 éves 
kategóriában. Kincső 6 éves kora óta a 
veszprémi Spartacus BMX egyesületben 
versenyez, mely idén az országos legjobb 
egyesület lett, és a Vörösberényi Általános 
Iskola 3.a osztályos tanulója. 

Eredményeire büszkék vagyunk!

Farsangi vígasság a Vörösberényi 
Általános Iskolában

 Február 6-án az alsó tagozat, 7-én a felső tagozat rendezte farsan-
gi mulatságát a Szülői Munkaközösséggel karöltve. A szülők által 
beküldött finomságoktól roskadoztak a büfé asztalok.  A bőséges 
és igényes felajánlásoknak köszönhetően sok tanulónk örülhetett a 
tombolanyereményének is.

A felső tagozaton minden osztály saját maga által választott te-
matika szerint alkotott jelmezben mutatkozott be. Újdonság volt, 
hogy az osztályok egy kiválasztott zenére közösen betanult táncot 
adtak elő.  Felemelő érzés volt látni az egész felső tagozat közös 
produkcióját. 

Az alsó tagozaton a bált az akrobatikus Kid Rock and Roll egyik 
csapata nyitotta meg, majd őket követte iskolánk 3 tanulójának elő-
adása, akik a Balaton Fitness csapatának versenyzői. A DJ teljesítet-
te a gyerekek „véget nem érő” zenei kívánságait. A legötletesebb, a 
legszebb, a legkreatívabb jelmezesek oklevelet és ajándékot kaptak.

Mind a két évfolyamon sok pár jelentkezett a hagyományos far-
sangi táncversenyre, ami természetesen jelmezes forgataggal és jó-
kedvvel járt. 

Köszönetet mondunk minden felnőttnek és diáknak, aki hozzá-
járult iskolánk farsangi mulatságának jó hangulatához, felejthetet-
len és értékes óráihoz. 

Idén is eredményesen szerepeltek 
történelemből a Vörösberényi diákok

A Lovassy László Gim-
náziumban megrendezett 
országos történelem verseny 
megyei fordulójába bejutott 
diákjaink ebben az évben is 
sikeresen szerepeltek.
Oláh Panna (8. o.)  
a 7. helyen
Beődi Boglárka (7. b.)  
a 12. helyen
Vajda Máté (7. a.) pedig a 
14. helyen végzett.
Ezúton is gratulálunk nekik!

Úszás sikerek a Vörösberényi Általános Iskolában
2018 február 15-én került megrendezésre az úszás diákolimpiai 

megyei döntő Pápán.
Évről évre egyre több diák indul a versenyen, így izgalmas küzde-

lemnek voltunk részesei.
Iskolánkat 12 tanuló képviselte „A” és „B” kategóriában,akik ösz-

szesen 13 éremmel térhettek haza.
Eredményeink:
I.kcs. 
•	 50 m mell: Bíró Martin 1. helyezés, Kovács Zsombor 3. helyezés
•	 50 m gyors: Kovács Zsombor 2. helyezés, Nagy Emma 5. helyezés
II.kcs.
•	 50 m mell: Bartalus Mirtill 1. helyezés, Szántó Dániel 2.helyezés
•	 50 m gyors: Bartalus Mirtill 1. helyezés,  

Bartalus Szilárd 2. helyezés, Szántó Dániel 4. helyezés
•	 50 m hát: Bartalus Szilárd 2. helyezés, Bíró Hanna, 5. helyezés
III.kcs.
•	 50 m mell: Szántó Benedek ( A kat. ) 3. helyezés,  

Szabó Ágoston 9.helyezés
•	 100 m gyors: Szántó Benedek ( A kat. ) 5. helyezés,  

Di Croce Dávid 6. helyezés
•	 100 m hát: Bíró Dominika ( A kat. ) 3. helyezés,  

Szabó Ágoston 9. helyezés
•	 100 m pillangó: Bíró Dominika ( A kat. ) 3. helyezés
IV.kcs.
•	 100 m mell: Orbán Alexandra ( A kat. ) 3. helyezés
•	 100 m pillangó: Orbán Alexandra ( A kat. ) 3. helyezés

Magocskák hírei
Jó hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlott a februári Családi 

Farsangunk a Pannónia Kulturális Központban. Néhány fotó a 
rendezvényről:

Oláh Panna (8. o.),Csetényi 
Tamásné felkészítő tanár, Beődi 
Boglárka(7.b.),Vajda Máté(7.a.)

Gyermekfarsang az Almádi Plébánián

Január 26-án ismét vidám hangok töltötték meg az Almádi 
Plébániát, ekkor került megrendezésre az idei családos farsangi 
mulatság. Tizenegy család apraja- nagyja gyűlt össze, volt itt 
boszorkány, hercegnő, kalóz, nindzsa, vámpír, vadász és tűzoltó, de 
benézett ide az elefánt, a medve és a méhecske is. A felvonulás után 
a gyermekek jelmezeit meglepetésekkel jutalmazta Karáth Gábor 
hitoktató, aki az egész est kitűnő hangulatáról gondoskodott. 

Pirosba öltöztünk a gyerekekért
Február 17-én délután került megrendezésre városunkban az 

“Öltözz pirosba!”  jótékonysági akció. A szervező ezúttal is Pappné 
Békési Erzsébet (Böbe) volt, akinek szép számú lelkes adakozót 
sikerült toboroznia. A megmozdulás célja, hogy a Szemem Fénye 
Alapítvány által életre hívott pécsi Dóri ház kéthavi működési 
költségét összegyűjtsük. A Dóri ház gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő gyermekek és családjaik hospice háza. Az országos 
megmozdulás során a résztvevők együttérzésük jeléül Almádiban 
is piros ruhadarabokat, kiegészítőket öltöttek magukra, majd 
közösen elénekelték a “Széles a Balaton vize“ című népdalt. Az 
adakozás eredményeként 38.705 Ft gyűlt össze. Köszönjük a Nők a 
Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja, Balatonalmádi Város 
Vegyeskara és a lakosság támogatását.

Kérjük, hogy az SZJA1%-ának felajánlásával Ön is támogassa a 
Szemem Fénye Alapítványt!  
Az alapítvány adószáma: 18321407-2-02

Mucsi Annamária

Orbán Alexandra 8.o. Bartalus Mirtill 5.b. Nagy Emma 3.b. 
Szabó Ágoston 5.a. Szántó Dániel 4.o. Bartalus Szilárd 4.o. 
Szántó Benedek 5.b. Di Croce Dávid 6.o.

Fáradhatatlan lelkesedéssel játszott a gyerekekkel, táncos móka, 
kacsatánc, limbó hintó, körjátékok színesítették a mulatságot. A 
gyerekek a legjobban a sötétben világító lufis játékokat élvezték. 
Az este folyamán finom szenvicseket fogyaszthattak el a családok. 
Görög Károly fergeteges zenei szolgálatot biztosított. Mindenki jó 
hangulatban tért haza. 

Töltési Erzsébet
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Szabó Ágoston 9. helyezés
•	 100 m pillangó: Bíró Dominika ( A kat. ) 3. helyezés
IV.kcs.
•	 100 m mell: Orbán Alexandra ( A kat. ) 3. helyezés
•	 100 m pillangó: Orbán Alexandra ( A kat. ) 3. helyezés

Magocskák hírei
Jó hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlott a februári Családi 

Farsangunk a Pannónia Kulturális Központban. Néhány fotó a 
rendezvényről:

Oláh Panna (8. o.),Csetényi 
Tamásné felkészítő tanár, Beődi 
Boglárka(7.b.),Vajda Máté(7.a.)

Gyermekfarsang az Almádi Plébánián

Január 26-án ismét vidám hangok töltötték meg az Almádi 
Plébániát, ekkor került megrendezésre az idei családos farsangi 
mulatság. Tizenegy család apraja- nagyja gyűlt össze, volt itt 
boszorkány, hercegnő, kalóz, nindzsa, vámpír, vadász és tűzoltó, de 
benézett ide az elefánt, a medve és a méhecske is. A felvonulás után 
a gyermekek jelmezeit meglepetésekkel jutalmazta Karáth Gábor 
hitoktató, aki az egész est kitűnő hangulatáról gondoskodott. 

Pirosba öltöztünk a gyerekekért
Február 17-én délután került megrendezésre városunkban az 

“Öltözz pirosba!”  jótékonysági akció. A szervező ezúttal is Pappné 
Békési Erzsébet (Böbe) volt, akinek szép számú lelkes adakozót 
sikerült toboroznia. A megmozdulás célja, hogy a Szemem Fénye 
Alapítvány által életre hívott pécsi Dóri ház kéthavi működési 
költségét összegyűjtsük. A Dóri ház gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő gyermekek és családjaik hospice háza. Az országos 
megmozdulás során a résztvevők együttérzésük jeléül Almádiban 
is piros ruhadarabokat, kiegészítőket öltöttek magukra, majd 
közösen elénekelték a “Széles a Balaton vize“ című népdalt. Az 
adakozás eredményeként 38.705 Ft gyűlt össze. Köszönjük a Nők a 
Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja, Balatonalmádi Város 
Vegyeskara és a lakosság támogatását.

Kérjük, hogy az SZJA1%-ának felajánlásával Ön is támogassa a 
Szemem Fénye Alapítványt!  
Az alapítvány adószáma: 18321407-2-02

Mucsi Annamária

Orbán Alexandra 8.o. Bartalus Mirtill 5.b. Nagy Emma 3.b. 
Szabó Ágoston 5.a. Szántó Dániel 4.o. Bartalus Szilárd 4.o. 
Szántó Benedek 5.b. Di Croce Dávid 6.o.

Fáradhatatlan lelkesedéssel játszott a gyerekekkel, táncos móka, 
kacsatánc, limbó hintó, körjátékok színesítették a mulatságot. A 
gyerekek a legjobban a sötétben világító lufis játékokat élvezték. 
Az este folyamán finom szenvicseket fogyaszthattak el a családok. 
Görög Károly fergeteges zenei szolgálatot biztosított. Mindenki jó 
hangulatban tért haza. 

Töltési Erzsébet
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Mikor-hová-miért?

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 

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 munkaerő piaci 
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. Március 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 
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”
Április 14. 16.00   Házi borverseny
Április 9. A Kárpátmedence tájjellegű gyümölcsfajtái Ea.: Dr Szani 
Zsolt NÉBIH Kertészeti és Fajtakisérleti osztályának munkatársa 
Április 23. Ne hagyjuk veszni szellemi örökségünket! Ea.: Czuczor 
Sándor EU Jószolgálati Nagykövet, ny. Gimnáziumi igazgató
Május 1. 16.00   Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)
Kirándulás: előkészítés alatt. 
A foglalkozások 18.00 órakor kezdődnek.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Március 7. szerda 16-17-ig  Előleg befizetésével  jelentkezés  a klub 
kirándulásaira
Március 14. szerda 16-17ig  Az immunrendszer erősítése – Előadó Dr. 
Nagy Sándor Péter
Március 21. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés  az ünnepi vacsorára
Március 28. szerda  16-tól  Nőnap a klubban: ünnepi műsor, vacsora, 
meglepetés. Zenés szüli napi rendezvény
Április    11. szerda 16- 17-ig Urológiai panaszok. Az inkontinencia 
megelőzése, gyógyítása. Előadó: Dr. Szikszai Adél Ágnes urológus
Április 18. szerda 16- 17-ig Ügyelet:1. Az ünnepi   vacsora és a klub 
belföldi kirándulásainak befizetése 2. A cseh – és németországi utazás 2. 
részletének és a fakultatív vacsora befizetése

BOLHAPIAC 
Március 25-én délelőtt lesz a következő bolhapiac a 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) 
Március 14. szerda 18 óra Fáklyás felvonulás az ünnep előestéjén 
Megemlékező műsor és koszorúzás a Kossuth szobornál. Gyülekezés a 
Pannónia előtt.
Március 15-én 14.00 órai kezdettel az Egészségház parkjában az 
„ALMÁDI PANTHEON” első két szobrának ünnepélyes átadása 
lesz. Avató beszédet mond: Kajári Gyula Az ALMÁDI P-ART 
ALAPÍTVÁNY elnöke
Március 15. csütörtök Városi emlékünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc 170.évfordulóján a  Petőfi szobornál
Március 23. péntek 17.30 óra A Csillagnyílás Balett Csoport 
gálaműsora 
Március 24. szombat 15 óra 20 éves a NABE almádi csoportja. 
Születésnapi ünnepség a művelődési központban.
Április 11. szerda 15 óra A Györgyi Dénes  Általános Iskola magyar 
költészet napi alsós mesemondó versenye
Április 14. szombat 8-18 óráig 2. Élő-Zene Tehetségkutató Fesztivál 
Veszprém megyei döntője
Április 18. szerda 9 órától Középiskolások Közlekedési Kupája 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Március 24. szombat 15 óra – „Mindennapi szépségeink textilből” 
című kiállítás kapcsán Szombathyné Dvorák Erzsébettel beszélgethetünk 
a foltvarrásról.
Április 3. kedd – Könyvtár Galéria – Az én Balatonom - Landi Vivien 
képei. A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében 
április 28-ig.
Április 9. hétfő 10 óra – Magyar Költészet Napja: 12 legszebb magyar 
vers. A verseket elmondja: Lutor Katalin egyetemi hallgató. Bevezető 
előadást tart: Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, programvezető. 
2007–2013 között zajlott a Kárpát-medencében A 12 legszebb magyar 
vers-program, melyet a Nyugat-magyarországi Egyetemen működő 
Élményközpontú irodalomtanítási program indított útjára és szervezett. 
Az évek során megjelent 12 kötet, elkészült 12 film, elhangzott 400-
nál több előadás, és körülbelül 12 ezer (!) ember mondott hangosan 
és közösségben verset. Az előadók között diákok, tanárok, egyetemi 
hallgatók, egyetemi professzorok egyaránt voltak. Találkoztak egymással 
szakmák és generációk -- alkalmanként egy-egy vers segítségével. Nem 
ritkán sok száz kilométert utazva a saját költségükön azért, hogy 15 
percet beszélhessenek egy húszsoros versről... A szöveg tehát nemcsak 
oka és ürügye volt a találkozásoknak, hanem nemes és teremtő kezdete 
is volt valami másnak, amit egyszerűen úgy hívunk: az egymásértés 
szándéka és akarata. A 12 legszebb magyar vers-program József Attila-
állomásának Balatonalmádi adott otthont 2012-ben. Mintegy 800 diák 
szavalta a költő Eszmélet című versét Jordán Tamás vezényletével. Most 
meghallgathatjuk egyben a 12 verset.

Almádi Gombászok Asztaltársasága Információ: 88/438  224 
(Szenthe László elnök) 
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 
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Mikor-hová-miért?

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 

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 munkaerő piaci 
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. Március 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 
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”
Április 14. 16.00   Házi borverseny
Április 9. A Kárpátmedence tájjellegű gyümölcsfajtái Ea.: Dr Szani 
Zsolt NÉBIH Kertészeti és Fajtakisérleti osztályának munkatársa 
Április 23. Ne hagyjuk veszni szellemi örökségünket! Ea.: Czuczor 
Sándor EU Jószolgálati Nagykövet, ny. Gimnáziumi igazgató
Május 1. 16.00   Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)
Kirándulás: előkészítés alatt. 
A foglalkozások 18.00 órakor kezdődnek.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Március 7. szerda 16-17-ig  Előleg befizetésével  jelentkezés  a klub 
kirándulásaira
Március 14. szerda 16-17ig  Az immunrendszer erősítése – Előadó Dr. 
Nagy Sándor Péter
Március 21. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés  az ünnepi vacsorára
Március 28. szerda  16-tól  Nőnap a klubban: ünnepi műsor, vacsora, 
meglepetés. Zenés szüli napi rendezvény
Április    11. szerda 16- 17-ig Urológiai panaszok. Az inkontinencia 
megelőzése, gyógyítása. Előadó: Dr. Szikszai Adél Ágnes urológus
Április 18. szerda 16- 17-ig Ügyelet:1. Az ünnepi   vacsora és a klub 
belföldi kirándulásainak befizetése 2. A cseh – és németországi utazás 2. 
részletének és a fakultatív vacsora befizetése

BOLHAPIAC 
Március 25-én délelőtt lesz a következő bolhapiac a 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) 
Március 14. szerda 18 óra Fáklyás felvonulás az ünnep előestéjén 
Megemlékező műsor és koszorúzás a Kossuth szobornál. Gyülekezés a 
Pannónia előtt.
Március 15-én 14.00 órai kezdettel az Egészségház parkjában az 
„ALMÁDI PANTHEON” első két szobrának ünnepélyes átadása 
lesz. Avató beszédet mond: Kajári Gyula Az ALMÁDI P-ART 
ALAPÍTVÁNY elnöke
Március 15. csütörtök Városi emlékünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc 170.évfordulóján a  Petőfi szobornál
Március 23. péntek 17.30 óra A Csillagnyílás Balett Csoport 
gálaműsora 
Március 24. szombat 15 óra 20 éves a NABE almádi csoportja. 
Születésnapi ünnepség a művelődési központban.
Április 11. szerda 15 óra A Györgyi Dénes  Általános Iskola magyar 
költészet napi alsós mesemondó versenye
Április 14. szombat 8-18 óráig 2. Élő-Zene Tehetségkutató Fesztivál 
Veszprém megyei döntője
Április 18. szerda 9 órától Középiskolások Közlekedési Kupája 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Március 24. szombat 15 óra – „Mindennapi szépségeink textilből” 
című kiállítás kapcsán Szombathyné Dvorák Erzsébettel beszélgethetünk 
a foltvarrásról.
Április 3. kedd – Könyvtár Galéria – Az én Balatonom - Landi Vivien 
képei. A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében 
április 28-ig.
Április 9. hétfő 10 óra – Magyar Költészet Napja: 12 legszebb magyar 
vers. A verseket elmondja: Lutor Katalin egyetemi hallgató. Bevezető 
előadást tart: Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, programvezető. 
2007–2013 között zajlott a Kárpát-medencében A 12 legszebb magyar 
vers-program, melyet a Nyugat-magyarországi Egyetemen működő 
Élményközpontú irodalomtanítási program indított útjára és szervezett. 
Az évek során megjelent 12 kötet, elkészült 12 film, elhangzott 400-
nál több előadás, és körülbelül 12 ezer (!) ember mondott hangosan 
és közösségben verset. Az előadók között diákok, tanárok, egyetemi 
hallgatók, egyetemi professzorok egyaránt voltak. Találkoztak egymással 
szakmák és generációk -- alkalmanként egy-egy vers segítségével. Nem 
ritkán sok száz kilométert utazva a saját költségükön azért, hogy 15 
percet beszélhessenek egy húszsoros versről... A szöveg tehát nemcsak 
oka és ürügye volt a találkozásoknak, hanem nemes és teremtő kezdete 
is volt valami másnak, amit egyszerűen úgy hívunk: az egymásértés 
szándéka és akarata. A 12 legszebb magyar vers-program József Attila-
állomásának Balatonalmádi adott otthont 2012-ben. Mintegy 800 diák 
szavalta a költő Eszmélet című versét Jordán Tamás vezényletével. Most 
meghallgathatjuk egyben a 12 verset.

Almádi Gombászok Asztaltársasága Információ: 88/438  224 
(Szenthe László elnök) 
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 
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EFOP 1.3.5-16-2016-00503
Balatonalmádi Szent Imre
Római Katolikus Plébánia
közösségi szerepvállalás 
erősítése

“A keresztények nem savanyú uborkák!” 
Keresztény bál Balatonalmádiban

„A humor, a jókedv és az életszentség édestestvérek”  - állapította 
meg már XXIII. János pápa is. A keresztény élet, a Jézussal való 
mély kapcsolat együtt jár a derűvel is, hiszen a Megváltó örömhírt 
bízott ránk.   Ezt sugározta városunkban az idestova két évtizedes 
hagyományként megrendezett Keresztény farsangi bál az idén is.

A vendégeket a Pannónia kulturális központ nagytermében ezút-
tal is  a színes lufikkal feldíszített, szépen terített asztalok várták. A 
roskadozó svédasztal és vidám műsorok kínálatában, jóízű beszélge-
tések, zene és tánc forgatagában élhette meg az együttlét nagyszerű 
érzését a helyi plébánia közössége. A résztvevőket Szabó János plé-
bános úr köszöntötte. 

A bál hangulatát két énekes operettekből, musicalokból váloga-
tott műsora alapozta meg. Pató Bálint balatonalmádi gimnazistától 
a  Bob herceg belépőjét, majd a Honvéd Bandát hallhattuk, Káplán 
György énekművésszel, „Almádi szerelmesével” a Szép vagy, gyönyö-
rű vagy Magyarország, a Nagyapám 20 éves volt, majd a Rózsalevél 
című dalokat dúlolta együtt a közönség. Végül Darvas Szilárd Le-
genda a nő teremtéséről című verse szórakoztatta a bálozókat. A Zóna 
étterem dolgozói Halász Zsuzsanna vezetésével fölséges étkeket va-
rázsoltak az asztalokra, a desszertet pedig a sütiversenyre érkezett 
finomabbnál finomabb csemegék jelentették, melyeket Perjés Éva 
fogadott.

A vacsora utáni bálon Szalai Balázs szintetizátoros ze-
néjére táncra perdült a közösség minden tagja, köztük ko-
rábbi káplánunk, Laposa Norbert atya is, aki most fűz-
fői plébános. A legifjabbak hajnalig járták a táncot. 
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei árulták a tombolát, 
s az ünnepélyes húzáson értékes technikai cikkek, könyvek, italok 
találtak gazdára. Az EFOP 1.3.5-16-2016-00503 pályázatból tá-
mogatott bál jó alkalom volt a plébániai csoportok – közte a Fiatal 
családosok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Szent Ignác-ének-
kar, és a Rózsafüzér-társulat – közösségépítésére is. Külön köszönet 
a bál szervetőinek és segítőinek.

Amint plébánosunk fogalmazott, a bál is bizonyítja, hogy “a 
keresztények nem savanyú uborkák!” Farsangi időszakban tudnak 
mulatni, a böjti időszakban pedig elcsendesedve magukba szállni. 
A Szent Imre plébániatemplomban minden pénteken 1/2 6-tól ke-
resztúti ájtatosságra várják a híveket.

(Töltési Erzsébet)

NABE 20 év 20 program
Születésnapi ajándék Almádinak

Két évtized egy civil szervezet életében nagy idő. Az alapítást kö-
vető útkeresés olykor elég hosszúra is sikeredhet. A Nők a Balato-
nért Egyesület Almádi Csoportja 1998-ban a Liget kávéházi alakuló 
beszélgetésen azt tervezte-formálta, miképp találja meg saját arcu-
latát a „nagy” egyesület keretében. A cél, a Balaton természeti és 
környezeti értékeinek megóvása, bemutatása, népszerűsítése persze 
adott volt, s ezzel anno minden részt vevő hölgy tökéletesen egyet 
értett a verőfényes februári napon, a nehezebb feladat a hogyan 
megtalálása volt. Segítséget kaptak a szervezet elnökségétől: voltak 
olyan közös akciók, amelyeket a Balaton mindkét partján tevékeny-

kedő csoportok egyszerre szerveztek meg, mint például a „Víznapi 
Balcsi party”. A játékos tapasztalatszerzést a gyerekek és a felnőt-
tek egyaránt élvezték, a Balaton ünnepélyes megkoszorúzása pedig 
évről évre vonzotta az érdeklődőket a tó közelébe. Hasonlóképp a 
balatoni népdalok versenye, az évről évre többeket megmozgató vi-
rágosítások.  

A Nők a Balatonért Almádi Csoport egyik legsikeresebb önálló 
rendezvényévé az őszi Tökfesztivál lett, ahol a családok együtt farag-
nak-versenyeznek, illetve az advent időszakában a közös készülődés, 
a karácsonyi díszek készítése finom sütemények és zenék közepette.

2018-ban a lányok-asszonyok számba veszik a két évtized akcióit, 
de legfőbb törekvésük a város megajándékozása: hívják Almádi la-
kóit, ünnepeljenek együtt. 20 év 20 program címmel hirdetik meg 
a születésnapi ajándékot. 

A beszélgetések különleges helyszínen zajlanak: a balatoni pano-
ráma teljes szépségét kínáló bárban, a Hotel BAL 13. emeletén. A 
születésnapi ünnepség pedig a Pannónia Kulturális Központban 
lesz március 24-én. 

Ki mással is kezdhették a beszélgetések sorát, ha nem É. Sza-
bó Mártával, aki igencsak kiérdemelte az „Almádi nagyasszonya” 
címet. Kevesen mondhatják el magukról, hogy szülőháza ma is 
áll, Márta közéjük tartozik. Nagyszülei Almádi köztiszteletben 
álló polgárai voltak, itt járt iskolába, diplomája megszerzése után 
a könyvtár volt első munkahelye. A kultúra szeretetének átadása 
azonban messzire röpítette, évtizedekig televíziós szerkesztőként 
gyerekek százezreit örvendeztette meg műsoraival, Budataván nyári 
táboraival. Manapság a Klassz a pARTon sorozattal folytatja tovább 
a klasszikus „népművelést”. Az est folyamán Márta elárulta, hogy 
annak idején, amikor a tévések az Aurórában laktak a veszprémi tv-
fesztiválok idején, a szálloda földszinti bárjában hajnalig táncoltak 
férjével, Érdi Sándorral, s lám most ugyanannak az épületnek a leg-
tetején faggatják – micsoda karrier! Ilyen, s ehhez hasonló ironikus 
mondatok ötvözték É. Szabó Márta vallomását életének sikereiről, 
tragédiáiról. Az érdeklődők meghatottan és hálásan zárták maguk-
ba a feltárulkozást. Az egykori kántortanító unokája elárulta, élete 
könyvén dolgozik, amelynek különlegessége, hogy meghatározott 
helyeken fia, Érdi Tamás zongoraművész és férje egészítik ki visz-
szaemlékezéseit. 

A továbbiakban is olyan híres emberek tartanak előadásokat, 
akik kötődnek Almádihoz. Március 3-án Csányi Vilmos etológus 
válaszol a kérdésekre (professzor úr egy éve költözött a városba). 
Pacsay Attila zeneszerző itt koptatta az iskola padjait, édesanyjá-
hoz, C. Tóth Hajnalkához ma is gyakran hazajár annak ellenére, 
hogy munkái gyakran külföldre szólítják. Legutóbb Hollywoodban 
a legjobb külföldi filmzenének járó díjat vehette át Music in Media 
Awards-on a Budapest Noir zenéjéért. Pacsay Attila örömmel vál-
lalta a felkérést csakúgy, mint Tari Annamária pszichológus, aki 
a generációk jellemzőiről, az internet hatásáról számtalan kiváló 
könyvet publikált. Freund Tamás agykutató, akadémikus az almádi 
vizeken sajátította el a vitorlázás tudományát, de nyaranként szíve-
sen tölti szabadidejét ma is a budatavai strandon. Nagy Gergely 
gitáros édesanyja ma is Almádiban él, Gergő itt tanult meg horgász-
ni édesapjától és Czuczor Sándortól, nyaranként többször föllép a 
város fesztiváljain Pribojszki Mátyás szájharmonikással együtt, aki 
szintén itt telepedett le. Vendégként mesél Cittel Lajos hajóépítő, 
vitorlázó a balatoni fahajókról, azok felújításának szépségeiről, a ve-
lük való vitorlázás szépségeiről. Április 21-én divatshow keretében a 
Balaton divattervezőjeként ismert Mészáros Judit természetes szá-
lakból készített ruháit Almádi hölgyei mutatják be, de még sok más 
meglepetést is tartogat az egyesület az év folyamán. 

NABE Almádi csoport

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 14

Krónika

15

2018. március

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

EFOP 1.3.5-16-2016-00503
Balatonalmádi Szent Imre
Római Katolikus Plébánia
közösségi szerepvállalás 
erősítése

“A keresztények nem savanyú uborkák!” 
Keresztény bál Balatonalmádiban

„A humor, a jókedv és az életszentség édestestvérek”  - állapította 
meg már XXIII. János pápa is. A keresztény élet, a Jézussal való 
mély kapcsolat együtt jár a derűvel is, hiszen a Megváltó örömhírt 
bízott ránk.   Ezt sugározta városunkban az idestova két évtizedes 
hagyományként megrendezett Keresztény farsangi bál az idén is.

A vendégeket a Pannónia kulturális központ nagytermében ezút-
tal is  a színes lufikkal feldíszített, szépen terített asztalok várták. A 
roskadozó svédasztal és vidám műsorok kínálatában, jóízű beszélge-
tések, zene és tánc forgatagában élhette meg az együttlét nagyszerű 
érzését a helyi plébánia közössége. A résztvevőket Szabó János plé-
bános úr köszöntötte. 

A bál hangulatát két énekes operettekből, musicalokból váloga-
tott műsora alapozta meg. Pató Bálint balatonalmádi gimnazistától 
a  Bob herceg belépőjét, majd a Honvéd Bandát hallhattuk, Káplán 
György énekművésszel, „Almádi szerelmesével” a Szép vagy, gyönyö-
rű vagy Magyarország, a Nagyapám 20 éves volt, majd a Rózsalevél 
című dalokat dúlolta együtt a közönség. Végül Darvas Szilárd Le-
genda a nő teremtéséről című verse szórakoztatta a bálozókat. A Zóna 
étterem dolgozói Halász Zsuzsanna vezetésével fölséges étkeket va-
rázsoltak az asztalokra, a desszertet pedig a sütiversenyre érkezett 
finomabbnál finomabb csemegék jelentették, melyeket Perjés Éva 
fogadott.

A vacsora utáni bálon Szalai Balázs szintetizátoros ze-
néjére táncra perdült a közösség minden tagja, köztük ko-
rábbi káplánunk, Laposa Norbert atya is, aki most fűz-
fői plébános. A legifjabbak hajnalig járták a táncot. 
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei árulták a tombolát, 
s az ünnepélyes húzáson értékes technikai cikkek, könyvek, italok 
találtak gazdára. Az EFOP 1.3.5-16-2016-00503 pályázatból tá-
mogatott bál jó alkalom volt a plébániai csoportok – közte a Fiatal 
családosok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Szent Ignác-ének-
kar, és a Rózsafüzér-társulat – közösségépítésére is. Külön köszönet 
a bál szervetőinek és segítőinek.

Amint plébánosunk fogalmazott, a bál is bizonyítja, hogy “a 
keresztények nem savanyú uborkák!” Farsangi időszakban tudnak 
mulatni, a böjti időszakban pedig elcsendesedve magukba szállni. 
A Szent Imre plébániatemplomban minden pénteken 1/2 6-tól ke-
resztúti ájtatosságra várják a híveket.

(Töltési Erzsébet)

NABE 20 év 20 program
Születésnapi ajándék Almádinak

Két évtized egy civil szervezet életében nagy idő. Az alapítást kö-
vető útkeresés olykor elég hosszúra is sikeredhet. A Nők a Balato-
nért Egyesület Almádi Csoportja 1998-ban a Liget kávéházi alakuló 
beszélgetésen azt tervezte-formálta, miképp találja meg saját arcu-
latát a „nagy” egyesület keretében. A cél, a Balaton természeti és 
környezeti értékeinek megóvása, bemutatása, népszerűsítése persze 
adott volt, s ezzel anno minden részt vevő hölgy tökéletesen egyet 
értett a verőfényes februári napon, a nehezebb feladat a hogyan 
megtalálása volt. Segítséget kaptak a szervezet elnökségétől: voltak 
olyan közös akciók, amelyeket a Balaton mindkét partján tevékeny-

kedő csoportok egyszerre szerveztek meg, mint például a „Víznapi 
Balcsi party”. A játékos tapasztalatszerzést a gyerekek és a felnőt-
tek egyaránt élvezték, a Balaton ünnepélyes megkoszorúzása pedig 
évről évre vonzotta az érdeklődőket a tó közelébe. Hasonlóképp a 
balatoni népdalok versenye, az évről évre többeket megmozgató vi-
rágosítások.  

A Nők a Balatonért Almádi Csoport egyik legsikeresebb önálló 
rendezvényévé az őszi Tökfesztivál lett, ahol a családok együtt farag-
nak-versenyeznek, illetve az advent időszakában a közös készülődés, 
a karácsonyi díszek készítése finom sütemények és zenék közepette.

2018-ban a lányok-asszonyok számba veszik a két évtized akcióit, 
de legfőbb törekvésük a város megajándékozása: hívják Almádi la-
kóit, ünnepeljenek együtt. 20 év 20 program címmel hirdetik meg 
a születésnapi ajándékot. 

A beszélgetések különleges helyszínen zajlanak: a balatoni pano-
ráma teljes szépségét kínáló bárban, a Hotel BAL 13. emeletén. A 
születésnapi ünnepség pedig a Pannónia Kulturális Központban 
lesz március 24-én. 

Ki mással is kezdhették a beszélgetések sorát, ha nem É. Sza-
bó Mártával, aki igencsak kiérdemelte az „Almádi nagyasszonya” 
címet. Kevesen mondhatják el magukról, hogy szülőháza ma is 
áll, Márta közéjük tartozik. Nagyszülei Almádi köztiszteletben 
álló polgárai voltak, itt járt iskolába, diplomája megszerzése után 
a könyvtár volt első munkahelye. A kultúra szeretetének átadása 
azonban messzire röpítette, évtizedekig televíziós szerkesztőként 
gyerekek százezreit örvendeztette meg műsoraival, Budataván nyári 
táboraival. Manapság a Klassz a pARTon sorozattal folytatja tovább 
a klasszikus „népművelést”. Az est folyamán Márta elárulta, hogy 
annak idején, amikor a tévések az Aurórában laktak a veszprémi tv-
fesztiválok idején, a szálloda földszinti bárjában hajnalig táncoltak 
férjével, Érdi Sándorral, s lám most ugyanannak az épületnek a leg-
tetején faggatják – micsoda karrier! Ilyen, s ehhez hasonló ironikus 
mondatok ötvözték É. Szabó Márta vallomását életének sikereiről, 
tragédiáiról. Az érdeklődők meghatottan és hálásan zárták maguk-
ba a feltárulkozást. Az egykori kántortanító unokája elárulta, élete 
könyvén dolgozik, amelynek különlegessége, hogy meghatározott 
helyeken fia, Érdi Tamás zongoraművész és férje egészítik ki visz-
szaemlékezéseit. 

A továbbiakban is olyan híres emberek tartanak előadásokat, 
akik kötődnek Almádihoz. Március 3-án Csányi Vilmos etológus 
válaszol a kérdésekre (professzor úr egy éve költözött a városba). 
Pacsay Attila zeneszerző itt koptatta az iskola padjait, édesanyjá-
hoz, C. Tóth Hajnalkához ma is gyakran hazajár annak ellenére, 
hogy munkái gyakran külföldre szólítják. Legutóbb Hollywoodban 
a legjobb külföldi filmzenének járó díjat vehette át Music in Media 
Awards-on a Budapest Noir zenéjéért. Pacsay Attila örömmel vál-
lalta a felkérést csakúgy, mint Tari Annamária pszichológus, aki 
a generációk jellemzőiről, az internet hatásáról számtalan kiváló 
könyvet publikált. Freund Tamás agykutató, akadémikus az almádi 
vizeken sajátította el a vitorlázás tudományát, de nyaranként szíve-
sen tölti szabadidejét ma is a budatavai strandon. Nagy Gergely 
gitáros édesanyja ma is Almádiban él, Gergő itt tanult meg horgász-
ni édesapjától és Czuczor Sándortól, nyaranként többször föllép a 
város fesztiváljain Pribojszki Mátyás szájharmonikással együtt, aki 
szintén itt telepedett le. Vendégként mesél Cittel Lajos hajóépítő, 
vitorlázó a balatoni fahajókról, azok felújításának szépségeiről, a ve-
lük való vitorlázás szépségeiről. Április 21-én divatshow keretében a 
Balaton divattervezőjeként ismert Mészáros Judit természetes szá-
lakból készített ruháit Almádi hölgyei mutatják be, de még sok más 
meglepetést is tartogat az egyesület az év folyamán. 

NABE Almádi csoport

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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A srác a szomszéd utcából: Kónya Ádám
Lapzárta előtt néhány nappal a következő üzenetet küldtem 

Ádámnak:

Szia, Ádám! 
Bizton állíthatom, hogy minden balatonalmádi lakos nevében 

szeretettel gratulálok az Olimpián elért helyezésedhez. Amikor 
2016. január végén az Almádi Újság részére a riportot készítettem 
veled, éppen az osztrák bajnokságra készültél. Akkoriban „csupán” 
a céljaid között szerepelt az olimpiai részvétel. Kívánom, hogy min-
den álmodat ilyen gyorsan érd el az életben! Megtennéd, hogy me-
sélsz kicsit az olvasóknak a felkészülésről, az érzéseidről és a tapasz-
talataidról, amik az Olimpián értek?

Üdvözlettel: Szolga Mária

Ádám gyorsan szakított időt a válaszra, és ezeket a sorokat írta ne-
künk, almádiaknak. Nem változtatok rajta semmit, mert annyira ked-
ves és őszinte írás, hogy kár lenne hozzányúlni.

Szia!

A felkészülés egy sok éven át tartó folyamat, de egy ilyen esemény 
előtt, talán mégis az utolsó egy év a legérdekesebb. Mégiscsak az az 
olimpiai felkészülés. Megvolt minden előre tervezve, persze nem 
napra pontosan, de mégis, hogy melyik hónapban mikor hova me-
gyünk, mire edzünk stb. 

Nagy volt bennem a motiváció. Ez a korábbi években se volt más-
képp, de idén valahogy éreztem, hogy valami másabb, mint koráb-
ban. Nagy verseny lesz, ahol jól szeretnék szerepelni. Ami nagyobb 
figyelmet kap, mint bármely előző versenyem, a világbajnokságokat 

Żeby Polska
Úgy kezdődött, hogy egyetemi sítáborba mentünk a lengyelor-

szági Szczyrkbe, 1985 januárjában. Kifogtuk az évszázad egyik leg-
keményebb hideg hullámát. Babitscsal élve: „Koppanva estek le a 
madarak az ágról, fagyva ért az őzike könnye a földre”. Igen, ilyen 
hideg volt, -28 oC, de síeltünk! A műanyag bakancsok sorozatban 
robbantak szét a szálláshelyre visszatértünkkor, az anyag nem bírván 
ki a hőtágulás okozta feszültséget. 

De fagyos, feszült volt a közhangulat is. Akkor már 4 éve tar-
tott a Jaruzelski korszak, Lech Wałęsa évek óta házi őrizetben, de a 
Solidarność az illegalitásban is kitartott. A boltok üresek, a lengyel 
gazdaság romokban. Hiánygazdálkodás – hús, kávé, kakaó, stb. és 
konvertibilis valuta hiány. 

Esténként a szálláshelyünkön (4-5 ágyas szobák a Gliwicei Egye-
tem üdülőjében) a lengyel vendégekkel/helyiekkel együtt „szórakoz-
tunk”, ami a Csehszlovákiából útközben feltankolt sör és beherovka 
elfogyasztásával, némi tánccal és beszélgetésekkel járt. Ez utóbbiak 
technikája érdekes volt – 9 és fél év kényszerített orosz tanulás után 
mindkét fél erősen törte a nyelvet –, így azután német-angol vegyes 
nyelven (előbbiben ők, utóbbiban mi voltunk jobbak) cseréltünk 
„eszmét”. II. János Pál pápa már több mint 6 éve volt hivatalában, 
úgyhogy a lengyelek - minden, a fentiekben leírt körülménnyel da-
colva - nem féltek. Szinte ami szívükön, a szájukon! Kicsit irigyel-
tem is őket…Gorbacsov ugyanis csak 3 hónappal később lépett a 
színre. Este úgy ért véget a „mulatság”, hogy előkerült egy gitár, és 
elénekelték a „Żeby Polska” -t (Zse bi Polszka*). Nem tudtam ak-
kor, ennek mekkora jelentősége volt. Annyit sejtettem, hogy valami 
hazafias dal, amelynek a refrénje, hogy Lengyelország legyen Len-
gyelország, hogy megmaradjon. Mint ahogy azt sem tudtam (hiába, 
fiatalság - könnyelműség), hogy ez de facto a Solidarność „him-
nusza”, és csak 9 évvel korábban írta Jan Pietrzak. (A varsói Ursus 
traktorgyárbeli sztrájk és tüntetés eseményein felindulva – persze 
erről sem, mint ahogy az 1970-ben a gdanski sortűzzel meggyilkolt 
80 hős munkás esetéről sem – számolt be az azóta, hál’ Istennek, 
megszűnt „Népszabadság”.) 

Miért jutott mindez eszembe? Néztem a téli olimpiát, és kedvenc 
sportolóm, a síugró Kamil Stoch megvédte olimpiai bajnoki címét. 
Ez a nagyszerű fiatalember mindent elért, amit el lehet érni ebben 
a sportágban. Adam Malysz felemelte a lengyel síugrást. Stoch a 
csillagokba repítette. Ott állt a dobogón, és sokadszorra, szerényen, 
meghatódva hallgatta a csodálatos lengyel himnuszt, milliókkal, de 
talán százmilliókkal együtt. Ahogy a himnusz hangjai elhaltak, a 
legtermészetesebben tört elő az emlékeim közül a Żeby Polska ref-
rénje: 

Żeby Polska, żeby Polska, Lengyelország legyen Lengyelország, 

Żeby Polska była Polską! Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Hogy jön mindez most ide? Mi az aktualitása a Żeby Polska-nak? 
Nos, megint veszélyben a megmaradásunk! Nem csak a mienk és 
a lengyeleké, de a többi közép-kelet-európai nemzeté is. Túléltünk 
tatárt, németet, törököt, osztrákot, oroszt, „szovjetet”, importált és 
„saját tenyésztésű” kommunista gazembereket. Megmaradtunk, és 
az utóbbi években elkezdtünk ismét lélegezni, élni. Még az is fel-
csillant előttünk, hogy kicsit felzárkózunk életszínvonalban, élet-
minőségben (remélem, másban nem) a „fejlett” nyugathoz. Kissé 
úgy vagyunk, mint volt Csokonai: „…Kertem nárcisokkal/ Végig 
űltetéd;/ Csörgő patakokkal/ Fáim éltetéd;…” 

is ideértve. Nem éreztem nyomást magamon, a felkészülés jól zaj-
lott, élveztem az edzéseket, ha nem is mind, de a többsége jól is 
ment. Nyáron volt pár felmérő, ahol láthattuk, hogy merre tartok. 

Mindenhol javultam, bíztatóak voltak az eredmények. Ez idő 
alatt nem volt más dolgom, repültek a napok, hetek. Napi két edzés 
mellet nem maradt sok minden másra időm. Néha röplabdázni 
mentem le kikapcsolódásként, ha maradt még egy kis energiám. 
Augusztus közepétől egyre többet voltam külföldön. Ausztriai 
edzőtáborok, majd Norvégia következett az ősszel. Jó körülmények 
között tudtam edzeni, az edzések zöme továbbra is jól ment. Vár-
tam, hogy elkezdődjön a szezon. Idén korán kezdtem, már novem-
ber első felében versenyeztem Norvégiában. Az első verseny jól is 
sikerült, holott még nem is könnyítettünk igazán. Ez további len-
dületet adott. 

December elején a seefeldi (Ausztia) verseny volt az első, ahova 
rápihenéssel érkeztem. Minden a terv szerint haladt. A pihenésnek 
köszönhetően jól éreztem magam a versenyen. Aztán hibáztam. Ek-
kor már benne voltam egy körforgásban, ahol majdnem minden 
hétvégén 2-3 verseny volt. Ezek általában 10-15km-es versenyek. 
Ilyen terheléseket nem olyan könnyű kipihenni. Kimondottan fi-
gyelni kell a pihenésre. 

A következő időszakban az edzéseket túl intenzíven végeztem, jól 
éreztem magam és úgy gondoltam, hogy ez még belefér. Nem fért 
bele. Hosszú időre elköszönhettem a könnyed közérzettől, amiben 
minden mozgás olyan egyszerű. Egészen az Olimpiára való kiutazá-
sig azon voltam, hogy visszaszerezzem a „formám”. Nem volt köny-
nyű, rendesen megszenvedtem vele, talán mentálisan jobban, mint 
fizikálisan. Mikor megérkeztem PyeonChangba volt még több 
mint egy hetem. Ez az idő jót tett. Volt időm az akklimatizálódásra 
és megnyugodni, megszokni a kinti környezetet. Újra elkezdtem 
magam jobban érezni, kezdett visszatérni az erőm.

A versenyeknek örültem, Sprintben-1,5 km és 15 km-en indul-
tam. Az eredményeimmel nem vagyok maradéktalanul elégedett, 
de akkor és most is örülök nekik. Nem tudtam volna jobban teljesí-
teni azokon a napokon, ennyire voltam képes. Nem életem formá-
jában érkeztem az olimpiára az igyekezetek ellenére. Maga az Olim-
piai Játékok nagy élmény volt. Jó volt mozogni abban a közegben, 
ahova már kiskorom óta tartozni szerettem volna. 

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki valaha is 
bíztatott, vagy akár egy kedveset mosolygott miközben látott edze-
ni! Almádi Városnak külön szeretném megköszönni a nagylelkű 
támogatását!

Kónya Ádám

De valahogyan, csoda(?) folytán, vannak, akiknek nem tetszenek 
a metaforikus csörgő patakjaink és élő fáink. Gondolják: „nem jó az, 
ha ’ezek’ önállósulnak, csökkentik a kiszolgáltatottságukat, mert akkor 
az évszázados pénzszivattyú működésében zavarok lesznek. Csökken a 
szivattyúk teljesítménye, és ez megengedhetetlen: Akkor nem cserélhe-
tünk jachtot, csak 2 évente. Horribile dictu, el kell adni az egyik gyerek 
magánrepülőgépét! Ha az éves tőkejövedelmünk a globális átlagjövede-
lem 100 ezerszerese alá csökken, akkor aztán megnézhetjük magunkat. 
Mert vitán felül áll, hogy mi legalább 100 ezerszer hasznosabb tagjai 
vagyunk a globális társadalomnak, mint, mondjuk, egy magyar kórhá-
zi ápolónő! Szabadítsunk rájuk analfabéta, agresszív, kultúra nélküli 
migránsokat, akkor a gazdaságuk és a társadalmuk szépen tönkremegy, 
és „mellesleg” megint jól eladósíthatjuk őket!”

Jónás könyvét (a „babitsosat”) kissé módosítva: „Így gondolák az 
urak, csakhogy ezt tudta néhány” (magyar).  És ezt el is mondta. (És 
most már tudja fél Európa népe…) És nemcsak, hogy elmondta, 
tett is ellene. Azért, hogy 

„Magyarország legyen Magyarország,
Amint volt, örökké legyen Magyarország!”

Nos, most itt az idő, nekünk is tenni kell! Mert nem elég a jót 
akarni…

*Utóirat: Kerestem a magyar fordítását, de úgy tűnik, nincs ilyen. 
Az angol fordítás és némi orosz/lengyel nyelvismeret alapján ké-
szítettem egy szerény magyar verziót, csak azért, hogy a tartalmat 
némileg visszaadjam. Nehéz megérteni, hogy miért kellett ezt a 
dalt/verset betiltani, az íróját letartóztatni a Jaruzelski diktatúrá-
ban. A rendszerváltás után, persze, Lengyelországban is megszólalt 
a „gerenda töréskor szálkát kereső” kritikusok kórusa (úgy látszik, 
ott sem börtönözték be, sőt, el sem bocsátották az aczélendréket), 
amely (egy ideig elég sikeresen) megpróbálta mélybe rántani a dalt, 
mondván, „nacionalista, soviniszta, elmaradott”. Szerencsére, ma is 
szereti a nép, és gyűléseken, rendezvényeken gyakran elhangzik.

Żeby Polska była Polską
Írta: Jan Pietrzak
Lengyelország legyen Lengyelország!

A történelem mélyéből, sötét 
földekről
Az örök őserdőkről, mezőkről,
Idézzük fel eredetünket, kezdetün-
ket,
A királyi vér, Piast, Krak és Lech.
Az emberi élet hosszú láncolatát
Egyszerű eszmékkel összefonták:
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Akkor, amikor az ismerhetetlen sors
Szétszórt minket az égtájak felé,
Amikor idegen szelek játszottak,
S furcsa sasok a zászlókon csap-
kodtak,
A tüzek kitörtek, és felhangzott
Saját halhatatlan melódiánk.
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

A diák földre dobta a cár portréját,
Ściegienny atya felajánlotta imáját,
Amely vezérelte Drzymała kocsiját,
S a büszke verseket Norwid írta.
És akik meg tudták fogni a szablyát
A légiót, a sereget létre hozták.
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Anyák, feleségek a sötét szobákba’,
Hímezték büszkén a zászlónkra
A jelszót: „Becsület és Haza”
És a réteken terjedt a hitünk szava,
És a hit szétáradt a mezőkig,
Chicagotól Tobolskig.
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Dr. Kutics Károly
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A srác a szomszéd utcából: Kónya Ádám
Lapzárta előtt néhány nappal a következő üzenetet küldtem 

Ádámnak:

Szia, Ádám! 
Bizton állíthatom, hogy minden balatonalmádi lakos nevében 

szeretettel gratulálok az Olimpián elért helyezésedhez. Amikor 
2016. január végén az Almádi Újság részére a riportot készítettem 
veled, éppen az osztrák bajnokságra készültél. Akkoriban „csupán” 
a céljaid között szerepelt az olimpiai részvétel. Kívánom, hogy min-
den álmodat ilyen gyorsan érd el az életben! Megtennéd, hogy me-
sélsz kicsit az olvasóknak a felkészülésről, az érzéseidről és a tapasz-
talataidról, amik az Olimpián értek?

Üdvözlettel: Szolga Mária

Ádám gyorsan szakított időt a válaszra, és ezeket a sorokat írta ne-
künk, almádiaknak. Nem változtatok rajta semmit, mert annyira ked-
ves és őszinte írás, hogy kár lenne hozzányúlni.

Szia!

A felkészülés egy sok éven át tartó folyamat, de egy ilyen esemény 
előtt, talán mégis az utolsó egy év a legérdekesebb. Mégiscsak az az 
olimpiai felkészülés. Megvolt minden előre tervezve, persze nem 
napra pontosan, de mégis, hogy melyik hónapban mikor hova me-
gyünk, mire edzünk stb. 

Nagy volt bennem a motiváció. Ez a korábbi években se volt más-
képp, de idén valahogy éreztem, hogy valami másabb, mint koráb-
ban. Nagy verseny lesz, ahol jól szeretnék szerepelni. Ami nagyobb 
figyelmet kap, mint bármely előző versenyem, a világbajnokságokat 

Żeby Polska
Úgy kezdődött, hogy egyetemi sítáborba mentünk a lengyelor-

szági Szczyrkbe, 1985 januárjában. Kifogtuk az évszázad egyik leg-
keményebb hideg hullámát. Babitscsal élve: „Koppanva estek le a 
madarak az ágról, fagyva ért az őzike könnye a földre”. Igen, ilyen 
hideg volt, -28 oC, de síeltünk! A műanyag bakancsok sorozatban 
robbantak szét a szálláshelyre visszatértünkkor, az anyag nem bírván 
ki a hőtágulás okozta feszültséget. 

De fagyos, feszült volt a közhangulat is. Akkor már 4 éve tar-
tott a Jaruzelski korszak, Lech Wałęsa évek óta házi őrizetben, de a 
Solidarność az illegalitásban is kitartott. A boltok üresek, a lengyel 
gazdaság romokban. Hiánygazdálkodás – hús, kávé, kakaó, stb. és 
konvertibilis valuta hiány. 

Esténként a szálláshelyünkön (4-5 ágyas szobák a Gliwicei Egye-
tem üdülőjében) a lengyel vendégekkel/helyiekkel együtt „szórakoz-
tunk”, ami a Csehszlovákiából útközben feltankolt sör és beherovka 
elfogyasztásával, némi tánccal és beszélgetésekkel járt. Ez utóbbiak 
technikája érdekes volt – 9 és fél év kényszerített orosz tanulás után 
mindkét fél erősen törte a nyelvet –, így azután német-angol vegyes 
nyelven (előbbiben ők, utóbbiban mi voltunk jobbak) cseréltünk 
„eszmét”. II. János Pál pápa már több mint 6 éve volt hivatalában, 
úgyhogy a lengyelek - minden, a fentiekben leírt körülménnyel da-
colva - nem féltek. Szinte ami szívükön, a szájukon! Kicsit irigyel-
tem is őket…Gorbacsov ugyanis csak 3 hónappal később lépett a 
színre. Este úgy ért véget a „mulatság”, hogy előkerült egy gitár, és 
elénekelték a „Żeby Polska” -t (Zse bi Polszka*). Nem tudtam ak-
kor, ennek mekkora jelentősége volt. Annyit sejtettem, hogy valami 
hazafias dal, amelynek a refrénje, hogy Lengyelország legyen Len-
gyelország, hogy megmaradjon. Mint ahogy azt sem tudtam (hiába, 
fiatalság - könnyelműség), hogy ez de facto a Solidarność „him-
nusza”, és csak 9 évvel korábban írta Jan Pietrzak. (A varsói Ursus 
traktorgyárbeli sztrájk és tüntetés eseményein felindulva – persze 
erről sem, mint ahogy az 1970-ben a gdanski sortűzzel meggyilkolt 
80 hős munkás esetéről sem – számolt be az azóta, hál’ Istennek, 
megszűnt „Népszabadság”.) 

Miért jutott mindez eszembe? Néztem a téli olimpiát, és kedvenc 
sportolóm, a síugró Kamil Stoch megvédte olimpiai bajnoki címét. 
Ez a nagyszerű fiatalember mindent elért, amit el lehet érni ebben 
a sportágban. Adam Malysz felemelte a lengyel síugrást. Stoch a 
csillagokba repítette. Ott állt a dobogón, és sokadszorra, szerényen, 
meghatódva hallgatta a csodálatos lengyel himnuszt, milliókkal, de 
talán százmilliókkal együtt. Ahogy a himnusz hangjai elhaltak, a 
legtermészetesebben tört elő az emlékeim közül a Żeby Polska ref-
rénje: 

Żeby Polska, żeby Polska, Lengyelország legyen Lengyelország, 

Żeby Polska była Polską! Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Hogy jön mindez most ide? Mi az aktualitása a Żeby Polska-nak? 
Nos, megint veszélyben a megmaradásunk! Nem csak a mienk és 
a lengyeleké, de a többi közép-kelet-európai nemzeté is. Túléltünk 
tatárt, németet, törököt, osztrákot, oroszt, „szovjetet”, importált és 
„saját tenyésztésű” kommunista gazembereket. Megmaradtunk, és 
az utóbbi években elkezdtünk ismét lélegezni, élni. Még az is fel-
csillant előttünk, hogy kicsit felzárkózunk életszínvonalban, élet-
minőségben (remélem, másban nem) a „fejlett” nyugathoz. Kissé 
úgy vagyunk, mint volt Csokonai: „…Kertem nárcisokkal/ Végig 
űltetéd;/ Csörgő patakokkal/ Fáim éltetéd;…” 

is ideértve. Nem éreztem nyomást magamon, a felkészülés jól zaj-
lott, élveztem az edzéseket, ha nem is mind, de a többsége jól is 
ment. Nyáron volt pár felmérő, ahol láthattuk, hogy merre tartok. 

Mindenhol javultam, bíztatóak voltak az eredmények. Ez idő 
alatt nem volt más dolgom, repültek a napok, hetek. Napi két edzés 
mellet nem maradt sok minden másra időm. Néha röplabdázni 
mentem le kikapcsolódásként, ha maradt még egy kis energiám. 
Augusztus közepétől egyre többet voltam külföldön. Ausztriai 
edzőtáborok, majd Norvégia következett az ősszel. Jó körülmények 
között tudtam edzeni, az edzések zöme továbbra is jól ment. Vár-
tam, hogy elkezdődjön a szezon. Idén korán kezdtem, már novem-
ber első felében versenyeztem Norvégiában. Az első verseny jól is 
sikerült, holott még nem is könnyítettünk igazán. Ez további len-
dületet adott. 

December elején a seefeldi (Ausztia) verseny volt az első, ahova 
rápihenéssel érkeztem. Minden a terv szerint haladt. A pihenésnek 
köszönhetően jól éreztem magam a versenyen. Aztán hibáztam. Ek-
kor már benne voltam egy körforgásban, ahol majdnem minden 
hétvégén 2-3 verseny volt. Ezek általában 10-15km-es versenyek. 
Ilyen terheléseket nem olyan könnyű kipihenni. Kimondottan fi-
gyelni kell a pihenésre. 

A következő időszakban az edzéseket túl intenzíven végeztem, jól 
éreztem magam és úgy gondoltam, hogy ez még belefér. Nem fért 
bele. Hosszú időre elköszönhettem a könnyed közérzettől, amiben 
minden mozgás olyan egyszerű. Egészen az Olimpiára való kiutazá-
sig azon voltam, hogy visszaszerezzem a „formám”. Nem volt köny-
nyű, rendesen megszenvedtem vele, talán mentálisan jobban, mint 
fizikálisan. Mikor megérkeztem PyeonChangba volt még több 
mint egy hetem. Ez az idő jót tett. Volt időm az akklimatizálódásra 
és megnyugodni, megszokni a kinti környezetet. Újra elkezdtem 
magam jobban érezni, kezdett visszatérni az erőm.

A versenyeknek örültem, Sprintben-1,5 km és 15 km-en indul-
tam. Az eredményeimmel nem vagyok maradéktalanul elégedett, 
de akkor és most is örülök nekik. Nem tudtam volna jobban teljesí-
teni azokon a napokon, ennyire voltam képes. Nem életem formá-
jában érkeztem az olimpiára az igyekezetek ellenére. Maga az Olim-
piai Játékok nagy élmény volt. Jó volt mozogni abban a közegben, 
ahova már kiskorom óta tartozni szerettem volna. 

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki valaha is 
bíztatott, vagy akár egy kedveset mosolygott miközben látott edze-
ni! Almádi Városnak külön szeretném megköszönni a nagylelkű 
támogatását!

Kónya Ádám

De valahogyan, csoda(?) folytán, vannak, akiknek nem tetszenek 
a metaforikus csörgő patakjaink és élő fáink. Gondolják: „nem jó az, 
ha ’ezek’ önállósulnak, csökkentik a kiszolgáltatottságukat, mert akkor 
az évszázados pénzszivattyú működésében zavarok lesznek. Csökken a 
szivattyúk teljesítménye, és ez megengedhetetlen: Akkor nem cserélhe-
tünk jachtot, csak 2 évente. Horribile dictu, el kell adni az egyik gyerek 
magánrepülőgépét! Ha az éves tőkejövedelmünk a globális átlagjövede-
lem 100 ezerszerese alá csökken, akkor aztán megnézhetjük magunkat. 
Mert vitán felül áll, hogy mi legalább 100 ezerszer hasznosabb tagjai 
vagyunk a globális társadalomnak, mint, mondjuk, egy magyar kórhá-
zi ápolónő! Szabadítsunk rájuk analfabéta, agresszív, kultúra nélküli 
migránsokat, akkor a gazdaságuk és a társadalmuk szépen tönkremegy, 
és „mellesleg” megint jól eladósíthatjuk őket!”

Jónás könyvét (a „babitsosat”) kissé módosítva: „Így gondolák az 
urak, csakhogy ezt tudta néhány” (magyar).  És ezt el is mondta. (És 
most már tudja fél Európa népe…) És nemcsak, hogy elmondta, 
tett is ellene. Azért, hogy 

„Magyarország legyen Magyarország,
Amint volt, örökké legyen Magyarország!”

Nos, most itt az idő, nekünk is tenni kell! Mert nem elég a jót 
akarni…

*Utóirat: Kerestem a magyar fordítását, de úgy tűnik, nincs ilyen. 
Az angol fordítás és némi orosz/lengyel nyelvismeret alapján ké-
szítettem egy szerény magyar verziót, csak azért, hogy a tartalmat 
némileg visszaadjam. Nehéz megérteni, hogy miért kellett ezt a 
dalt/verset betiltani, az íróját letartóztatni a Jaruzelski diktatúrá-
ban. A rendszerváltás után, persze, Lengyelországban is megszólalt 
a „gerenda töréskor szálkát kereső” kritikusok kórusa (úgy látszik, 
ott sem börtönözték be, sőt, el sem bocsátották az aczélendréket), 
amely (egy ideig elég sikeresen) megpróbálta mélybe rántani a dalt, 
mondván, „nacionalista, soviniszta, elmaradott”. Szerencsére, ma is 
szereti a nép, és gyűléseken, rendezvényeken gyakran elhangzik.

Żeby Polska była Polską
Írta: Jan Pietrzak
Lengyelország legyen Lengyelország!

A történelem mélyéből, sötét 
földekről
Az örök őserdőkről, mezőkről,
Idézzük fel eredetünket, kezdetün-
ket,
A királyi vér, Piast, Krak és Lech.
Az emberi élet hosszú láncolatát
Egyszerű eszmékkel összefonták:
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Akkor, amikor az ismerhetetlen sors
Szétszórt minket az égtájak felé,
Amikor idegen szelek játszottak,
S furcsa sasok a zászlókon csap-
kodtak,
A tüzek kitörtek, és felhangzott
Saját halhatatlan melódiánk.
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

A diák földre dobta a cár portréját,
Ściegienny atya felajánlotta imáját,
Amely vezérelte Drzymała kocsiját,
S a büszke verseket Norwid írta.
És akik meg tudták fogni a szablyát
A légiót, a sereget létre hozták.
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Anyák, feleségek a sötét szobákba’,
Hímezték büszkén a zászlónkra
A jelszót: „Becsület és Haza”
És a réteken terjedt a hitünk szava,
És a hit szétáradt a mezőkig,
Chicagotól Tobolskig.
Lengyelország legyen Lengyelország,
Amint volt, örökké legyen Lengyel-
ország!

Dr. Kutics Károly
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IN MEMORIAM
BRANDEISZ 
ERZSÉBET,
ELZA NÉNI
1907 – 2018

Brandeisz Elza 111 évvel ezelőtt született a Fertő-tó északi par-
ti kisvárosában, Ruszton (ma Burgenlandhoz tartozik). Édesanyja 
osztrák, édesapja magyar volt. 100 évvel ezelőtt, fiatal lányként a 
szüleivel együtt segédkezett a ruszti evangélikus templom felújításá-
ban, pontosan a szülői házzal szemben. A templomon ma is magyar 
a felirat, miszerint: „Erős vár a mi Istenünk.”

Budapestre kerülvén mozgásművészetet tanult Kállay Lili stúdi-
ójában. A tanulóból néhány év múltán tanár lett, mégpedig iskola-
teremtő tanár. Később Berczik Sára, a magyar női tornászválogatott 
edzője felkérte, hogy segítse a válogatott felkészítését a művészi tor-
na elemeinek beépítésével. A róla elnevezett Brandeisz-ugrást maga 
mutatja be egy kb. 80 éves felvételen (ld. fotó). 

A vészkorszakban a Balatonalmádi Tisztviselő telepi kicsiny há-
zukban Erna nővérével egyetemben, saját életük kockáztatásával 
üldözötteket bújtattak: Baló Judit mozgásművészt és Sorosné Jú-
liát, akit az akkor 13 éves fia, Soros György is gyakran felkeresett 
Almádiban. Brandeisz Elzát e tettéért a „Világ Igazai” közé válasz-
tották, melyről emléktábla tanúskodik a Yad Vashem Múzeumban, 
Jeruzsálemben. 

Brandeisz Elza ezután Almdiban maradt, mivel egy napon, 1945-
ben a pesti házuk helyén egy hatalmas bombatölcsért talált. Taní-
tani kezdett az általános iskolánkban, rajzot és testnevelést. Több 
ezer almádi diák emlékezetében él színes személyisége és tornaedzői 
teljesítménye. Ugyanis, a tanítás mellett országos bajnokcsapatot 
formált a Bagoly Gyöngyvérből, a Pusztai lányokból és a Vágvölgyi 
Ágiból. 

Fél évszázaddal ezelőtt, már nyugdíjasként Sopronba költözött. 
Közelebb akart lenni Ruszthoz. Sopronban sem tétlenkedett, két-
nyelvű idegenvezetőként 25 éven át dolgozott, s eben a szakmában 
is országos hírnévre tett szert. 

Almádit sosem feledte. Rendszeresen hetekre, hónapokra 
visszatért. A barátnője, Budai Eta néni a házában külön szobát 
tartott fenn a számára. Mindenről tudott, ami itt történt. Rászoruló 

fiatalokat taníttatott, időseket segélyezett Sopronban is, Almádiban 
is. Ráadásul, amikor észlelte a forráshiányunkat, 100 millió forintot 
kért és kapott Soros Györgytől a Vörösberényi Iskola felépítéséhez. 

Pár éve már nem jöhetett Almádiba, de mi minden szeptember 
18-án, a születésnapján felkerestük Sopronban. Öt hónappal ez-
előtt, még a 111.- en is tudott örülni a látogatásunknak. 

A hamvait, végakaratának megfelelően, a szülei sírjában helyeztük 
el a Pinkóczi temetőben, január 22-én, Gabnai Sándor evangélikus 
lelkész példaértékű szolgálatával. 

Brandeisz-ugrás

Fotó: Pásztor Lajos

Részlet a ravatalnál elhangzott bú-
csúztatónkból: …”Te, Elza testvérünk, 
most már biztosan tudod, hogy a menny-
ország van vagy nincs. Ha nincs, s tested-
del együtt lelked is porrá és hamuvá vált, 
Te akkor is tovább élsz a tanítványa-
idnak és annak a rengeteg embernek és 
intézménynek, templomnak, iskolának, 
önkormányzatnak az emlékezetében, 
akiknek és amelyeknek hosszú életed so-
rán, folyton-folyvást csak jót tettél. 

Ha viszont mennyország van, amit 

Hozzád hasonlóan mi is sokan hiszünk, a Te lelked ott van, az Atya-
isten közelében. Talán már szervezed is a mennyei tornászcsapatodat 
az angyalok köréből. Ezért hát földi tanítványaid képviseletében azzal 
köszönünk el Tőled, hogy viszontlátásra, odafönt!” 

Brandeisz Elza Baráti Társaság

Világnapok apropóján…
Februárban két kiemelt világnapról is megemlékezhetünk, az in-

ternetezés és az áldozatok napjáról.
Ma már szinte minden háztartásban található számítógép, laptop, 

tablet mellett okos telefon, és egyre több olyan esettel találkozunk 
mi rendőrök, amikor a virtuális világhoz kapcsolódó bűncselek-
mény áldozat maga is hozzájárult a sértetté, áldozattá válásához. 
Természetesen nem szándékosan! Egyszerűen csak nem volt tisztá-
ban azzal, hogy hogyan kezelje, védje magát, adatait.

Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom van ehhez! Ez sérti 
az én személyiségi jogaimat! A személyes adataimat nem adom meg! 
Az én érdekeimet ez sérti! Emögött azonban mégis sokszor ott van 
egy felelőtlen magatartás, amely kiszolgáltatottá tesz bennünket a 
rossz szándékú emberekkel szemben.
Milyen veszélyforrások lehetnek?

Egy telefonhívás, amely nyereményt ígér, véleménykérésre hivat-
kozva, reklám ajándékokért cserébe adatokat kérnek.

E-mailben bekért banki adatok, pinkód, jelszavak helytelen ke-
zelése.

Az internetes oldalakon történő regisztrációhoz az e-mail cím 
mellett több személyes adatot, lakcímet, elérhetőséget kérnek. Ked-
velésre, megosztásra bírnak rá kissé erőszakos módon.

Amikor saját magunk tesszük közzé, publikussá az adatainkat 
(személyi adatok, elérhetőségek, fotók, videók) a közösségi olda-
lakon.

Amikor másokról teszünk közzé adatokat, információkat hozzá-
járulásukkal, vagy anélkül.

Amikor a szabályos kilépés nélkül fejezzük be, vagy szüneteltetjük 
a net használatot.

Jelszó mentése bármilyen eszközön, pl. idegen gépen, lépünk fel 
a rendszerbe.

A gyerekekkel, fiatalokkal az iskolákban elsősorban az ő éltükben 
nagy szerepet játszó közösségi oldalakon való megjelenést, adatköz-
zétételt, saját és más adatainak védelmét beszéljük meg. Manapság 
az okos telefonok világában jön egy helyzet, kattan a gép, és már 
”nyomjuk” is a netre minden mérlegelés, válogatás nélkül a képet, 
videót. Pedig, amit egyszer közzétettünk, az ott is marad! Hiába 
törölnénk később, az már a szolgáltató tulajdona. Megfigyelték 
már, hogy például a közösségi oldalakon a „törlés” szó helyett az 
„elrejtést” lehet választani?

Nemcsak példamutatásra gondolok a szülők, felnőttek részéről, 
hanem a gyermekeinkre való figyelésre, törődésre, a magatartás-
változásukra, amelyek az internetes zaklatások árulkodó jelei. 
Igaz, a gondoskodásunk alatt álló kiskorúakról írtam, de a felelőtlen 
internetezés, adatkezelés a felnőttek körében is ugyanolyan gyakran 
előfordul.

Az internet jó, hasznos, de valóságos információ óceán, ami-
ben könnyű elmerülni kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Magyarországon is létezik az áldozatvédelem intézménye álla-
mi és egyesületi formában is!

A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt 
indított bűntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljárás, személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset kárvallottjai a feljelentés felvétele-
kor, illetve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozat-
védelmi lehetőségről. 

Az állami kárenyhítés országos rendszerét a Kormányhivatalok 
Járási Hivatalaiban intézik a személyesen történő, vagy megbízott 
megjelenésekor. Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet 
fordulni a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez 
is. A Balaton-parton minden Rendőrkapitányság áldozatvédelmi 

referense képviseli az Egyesületet. Az áldozatvédelmi rendszerek 
szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes.

Ne halogassa a segítségkérést, mert szégyelli magát hogy bűn-
cselekmény áldozatává vált, vagy annak érzi magát, azonnal 
jelentkezzen a Rendőrségen.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

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

miatt többet járőröztünk, figyeltük az utakat, közterületeket. A hi-
deg idő miatt sok vízóra elfagyott, melyet a DRV felé jeleztünk, a 
hibát ők elhárították. Kérem, figyeljenek, ha ilyet látnak, jelezzék. 
Külön intézkedtünk a segítségnyújtásra, ha szükséges. 

Általános kérések: Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű 
áruk, tűzifa, szén vásárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát,- és ösz-
szességében minden esetben -, egy belső, vagy jól zárható zsebbe, 
táskába tegyük. Fizetéskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még 
mennyi pénz van a tárcában. Higgyék, el vannak, akik ezt figyelik, 
majd követik a kiszemelt személyt, és egy adandó alkalommal meg-
szerzik a tárcát. Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy 
ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre senkinek..

Közlekedés: Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, türelemmel 
legyünk egymás iránt. A tavaszi időjárással egy időben meg nő a 
gyalogosok száma. Figyelni kell rájuk.

Várjuk polgárőrségbe jelentkezőket.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320

Balogh Csaba, elnök

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

Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet 
központifűtés- és csőhálózat szerelő munkakör betöltésére, 
határozatlan időtartamra. A részletes kiírás megtekinthető: 
www.balatonalmadi.hu/palyazatok

Balatonalmádi Városgondnokság határozott időre bérbe 
adja a Balatonalmádi, Baross G. u. 60. (PIAC) mellett lévő 
egykori Donaldo pizzéria és Belami söröző helyiségeket.
A szerződés 2018.12.31. napjáig szól, amely (várhatóan egy 
évvel) meghosszabbítható az épületegyüttes felújításáig/
átépítéséig. Érdeklődni: 06-20/928-7812
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18-án, a születésnapján felkerestük Sopronban. Öt hónappal ez-
előtt, még a 111.- en is tudott örülni a látogatásunknak. 

A hamvait, végakaratának megfelelően, a szülei sírjában helyeztük 
el a Pinkóczi temetőben, január 22-én, Gabnai Sándor evangélikus 
lelkész példaértékű szolgálatával. 

Brandeisz-ugrás

Fotó: Pásztor Lajos

Részlet a ravatalnál elhangzott bú-
csúztatónkból: …”Te, Elza testvérünk, 
most már biztosan tudod, hogy a menny-
ország van vagy nincs. Ha nincs, s tested-
del együtt lelked is porrá és hamuvá vált, 
Te akkor is tovább élsz a tanítványa-
idnak és annak a rengeteg embernek és 
intézménynek, templomnak, iskolának, 
önkormányzatnak az emlékezetében, 
akiknek és amelyeknek hosszú életed so-
rán, folyton-folyvást csak jót tettél. 

Ha viszont mennyország van, amit 

Hozzád hasonlóan mi is sokan hiszünk, a Te lelked ott van, az Atya-
isten közelében. Talán már szervezed is a mennyei tornászcsapatodat 
az angyalok köréből. Ezért hát földi tanítványaid képviseletében azzal 
köszönünk el Tőled, hogy viszontlátásra, odafönt!” 

Brandeisz Elza Baráti Társaság

Világnapok apropóján…
Februárban két kiemelt világnapról is megemlékezhetünk, az in-

ternetezés és az áldozatok napjáról.
Ma már szinte minden háztartásban található számítógép, laptop, 

tablet mellett okos telefon, és egyre több olyan esettel találkozunk 
mi rendőrök, amikor a virtuális világhoz kapcsolódó bűncselek-
mény áldozat maga is hozzájárult a sértetté, áldozattá válásához. 
Természetesen nem szándékosan! Egyszerűen csak nem volt tisztá-
ban azzal, hogy hogyan kezelje, védje magát, adatait.

Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom van ehhez! Ez sérti 
az én személyiségi jogaimat! A személyes adataimat nem adom meg! 
Az én érdekeimet ez sérti! Emögött azonban mégis sokszor ott van 
egy felelőtlen magatartás, amely kiszolgáltatottá tesz bennünket a 
rossz szándékú emberekkel szemben.
Milyen veszélyforrások lehetnek?

Egy telefonhívás, amely nyereményt ígér, véleménykérésre hivat-
kozva, reklám ajándékokért cserébe adatokat kérnek.

E-mailben bekért banki adatok, pinkód, jelszavak helytelen ke-
zelése.

Az internetes oldalakon történő regisztrációhoz az e-mail cím 
mellett több személyes adatot, lakcímet, elérhetőséget kérnek. Ked-
velésre, megosztásra bírnak rá kissé erőszakos módon.

Amikor saját magunk tesszük közzé, publikussá az adatainkat 
(személyi adatok, elérhetőségek, fotók, videók) a közösségi olda-
lakon.

Amikor másokról teszünk közzé adatokat, információkat hozzá-
járulásukkal, vagy anélkül.

Amikor a szabályos kilépés nélkül fejezzük be, vagy szüneteltetjük 
a net használatot.

Jelszó mentése bármilyen eszközön, pl. idegen gépen, lépünk fel 
a rendszerbe.

A gyerekekkel, fiatalokkal az iskolákban elsősorban az ő éltükben 
nagy szerepet játszó közösségi oldalakon való megjelenést, adatköz-
zétételt, saját és más adatainak védelmét beszéljük meg. Manapság 
az okos telefonok világában jön egy helyzet, kattan a gép, és már 
”nyomjuk” is a netre minden mérlegelés, válogatás nélkül a képet, 
videót. Pedig, amit egyszer közzétettünk, az ott is marad! Hiába 
törölnénk később, az már a szolgáltató tulajdona. Megfigyelték 
már, hogy például a közösségi oldalakon a „törlés” szó helyett az 
„elrejtést” lehet választani?

Nemcsak példamutatásra gondolok a szülők, felnőttek részéről, 
hanem a gyermekeinkre való figyelésre, törődésre, a magatartás-
változásukra, amelyek az internetes zaklatások árulkodó jelei. 
Igaz, a gondoskodásunk alatt álló kiskorúakról írtam, de a felelőtlen 
internetezés, adatkezelés a felnőttek körében is ugyanolyan gyakran 
előfordul.

Az internet jó, hasznos, de valóságos információ óceán, ami-
ben könnyű elmerülni kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Magyarországon is létezik az áldozatvédelem intézménye álla-
mi és egyesületi formában is!

A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt 
indított bűntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljárás, személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset kárvallottjai a feljelentés felvétele-
kor, illetve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozat-
védelmi lehetőségről. 

Az állami kárenyhítés országos rendszerét a Kormányhivatalok 
Járási Hivatalaiban intézik a személyesen történő, vagy megbízott 
megjelenésekor. Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet 
fordulni a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez 
is. A Balaton-parton minden Rendőrkapitányság áldozatvédelmi 

referense képviseli az Egyesületet. Az áldozatvédelmi rendszerek 
szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes.

Ne halogassa a segítségkérést, mert szégyelli magát hogy bűn-
cselekmény áldozatává vált, vagy annak érzi magát, azonnal 
jelentkezzen a Rendőrségen.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

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

miatt többet járőröztünk, figyeltük az utakat, közterületeket. A hi-
deg idő miatt sok vízóra elfagyott, melyet a DRV felé jeleztünk, a 
hibát ők elhárították. Kérem, figyeljenek, ha ilyet látnak, jelezzék. 
Külön intézkedtünk a segítségnyújtásra, ha szükséges. 

Általános kérések: Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű 
áruk, tűzifa, szén vásárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát,- és ösz-
szességében minden esetben -, egy belső, vagy jól zárható zsebbe, 
táskába tegyük. Fizetéskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még 
mennyi pénz van a tárcában. Higgyék, el vannak, akik ezt figyelik, 
majd követik a kiszemelt személyt, és egy adandó alkalommal meg-
szerzik a tárcát. Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy 
ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre senkinek..

Közlekedés: Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, türelemmel 
legyünk egymás iránt. A tavaszi időjárással egy időben meg nő a 
gyalogosok száma. Figyelni kell rájuk.

Várjuk polgárőrségbe jelentkezőket.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320

Balogh Csaba, elnök

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

Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet 
központifűtés- és csőhálózat szerelő munkakör betöltésére, 
határozatlan időtartamra. A részletes kiírás megtekinthető: 
www.balatonalmadi.hu/palyazatok

Balatonalmádi Városgondnokság határozott időre bérbe 
adja a Balatonalmádi, Baross G. u. 60. (PIAC) mellett lévő 
egykori Donaldo pizzéria és Belami söröző helyiségeket.
A szerződés 2018.12.31. napjáig szól, amely (várhatóan egy 
évvel) meghosszabbítható az épületegyüttes felújításáig/
átépítéséig. Érdeklődni: 06-20/928-7812
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Almádi a bauxitkutatás központja XVIII.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 4. 

Cikkem első részében említett néhány vizsgálat magyarázata.
C- 14 (radiokarbon) kormeghatározás

A felszínről beszivárgó vizek korát – ha az 1000–50000 év közötti 
– a benne lévő 14-es atomsúlyú szénizotóp (14C) tartalom méré-
sével állapítják meg. Ezáltal lehet bizonyítani a regionális felszín 
alatti áramlási rendszerek meglétét és becsülni az áthaladási időt. A 
Hévízi - tóban és környékén végzett vízkor meghatározások során 
a tókráter melegforrásában 11000 éves, hidegforrásában 5900 éves, 
míg a tóparti termálkutakban 12000–16000 éves, a hideg vizű ku-
takban pedig 900–3000 éves korú vizeket találtak. 
A Dunántúli-középhegység térségére kialakított 
többcélú modell

A modell a karsztvízháztartást befolyásoló főbb hatótényezők 
(beszivárgás, csapadék, vízkivételek, források stb.) több mint öt-
ven éven keresztül mért idősorainak felhasználásával, matematikai 
módszerekkel határozza meg a karsztvízszint változásait. Amennyi-
ben a mért vízszintadatok ezt nem igazolják, a modellt a hidraulikai 
paraméterek változtatásával pontosítják. 
Pulzációs hidrodinamikai vizsgálatok

A kőolajbányászatban a tárolótér 
leüríthető térfogatának meghatáro-
zására pulzációs kútcsoportos vizs-
gálatot alkalmaztak, amely a felszín 
alatti vízrendszerben szisztematiku-
san gerjesztett nyomáshullám ter-
jedésén alapszik. A víztermelő kút 
körüli megfigyelőhelyeken szon-
dákkal mérik a nyomásváltozást. A 
pulzációs mérések alkalmazásának 
gondolata a bauxitkutatás vízföld-
tani szakembereiben is felmerült. A 
módszer bauxit-vízföldtani adaptá-
cióját először 1984-ben végeztük a 
csabpusztai bauxit előforduláson, 
majd 1987 után a bakonyoszlopi 
előfordulás lett a mérési terület. 

A szakmai kitérő után emlékezzünk meg azokról a munkatársa-
inkról is, akik ezt a sokoldalú tevékenységet lelkiismeretesen és nagy 
szakértelemmel végezték. A vízföldtani osztályon Hőriszt György 
irányításával, majd utána is jellemzően, sok fiatal technikus és mér-
nök dolgozott a központban és a terepen. A fiatalok természetesen 
jobban szerették a heti váltásban szervezett terepi munkát, hiszen 
többségük nem Balatonalmádiban lakott. A központban Sebestyén 
István rendkívül tehetséges elméleti és gyakorlati szakember volt, 
ami az általa írt tanulmányokban és szakcikkekben is megmutatko-
zott. Sajnos fiatalon távozott az életből. Nándori Gyula a Bakonyi 
Bauxitbányától került hozzánk, így bányászati tapasztalatokkal is 
rendelkezett. Elhivatottsága, munkabírása és elvarázsolt személyi-
sége osztályunk oszlopos tagjává tette. Rajtuk kívül még Oláh Ibo-
lya és Virág Vendel dolgozott velünk nagy szakértelemmel. Terepi 
kollégáink közül meg kell említenünk Kovács Béla, Bogár István, 
Borvendég Attila, Béky Péter, Kothencz János, Gáspár László nevét 
is. Tevékenységüknek köszönhető, hogy megbízhatóan, jó minő-
ségben végezhettük el az értékeléseket. A társintézményekkel, bá-
nyavállalatokkal mindig nagyon jó volt a kapcsolatunk. Különösen 
szoros együttműködés alakult ki Hévíz és a nyirádi bauxitbányászat 
összefüggésében a dr. Böcker Tivadar vezetésével folytatott vízföld-
tani vizsgálatok során. 

Végül beszélnünk kell 
a bányavíz-védelem, és 
ezzel kapcsolatban a víz-
földtani tevékenység utol-
só éveiről is. 

A Dunántúli-közép-
hegység területén növek-
vő bányászati vízemelés – 
amelyben a bauxitbányák 
mellett nagy mennyiség-
gel szerepelnek a tatabá-
nyai, dorogi és a többi 
szénbányák – az 1960-as 
évek végére, megbont-
va a főkarsztvízrendszer 
vízháztartásának egyen-
súlyát, regionális vízszint-
süllyedést és a középhegység peremén a források hozamának csök-
kenését vagy elapadását okozta. Felerősödtek a Hévíz és Budapest 
gyógyforrásaival kapcsolatos aggodalmak.  

A Hévízi-tó forráshozam-csökkenését összefüggésbe hozták a 
nyirádi bányavízemeléssel. Ennek következtében egyre intenzíveb-
bé váltak az okok felderítésére, illetve a probléma elhárításának le-
hetőségeire irányuló vizsgálatok. Sok vitás kérdés merült fel, példá-
ul a zalai szénhidrogén termelés miatti nyomáscsökkenés mértéke, 
a megelőző évek csapadék és beszivárgás hiánya, valamint a Hévízen 
mélyített újabb termálkutakból ellenőrizetlenül kiemelt vízmennyi-
ség közvetlen hatása a tóforrás hozamának csökkenésére. 

Tekintettel arra, hogy a „mértékadó” szakértők szerint főleg a 
nyirádi vízemelés okozza a hévízi bajokat, minisztertanácsi dön-
tést követően Nyirádon a vízszint alatti bauxittermelést 1990. 
június 30-ig meg kellett szüntetni. A vízvédelmi célú vízemelés 
is megszűnt. Megkezdődött, s napjainkra csaknem befejeződött a 
főkarsztvízrendszer regenerálódása. 

1990-től meredeken csökkent vállalatunknál a vízföldtani tevé-
kenység. Döntően a vízszintészlelő helyek üzemeltetésére, valamint 
a reménybeli bauxitelőfordulások vízföldtani helyzetének elemzé-
sére terjedt ki. 

Meg kell említenünk a bányászati vízemelések pozitív hozadékait 
is. A nyirádi karsztvíz egy része hasznosításra került. Kiépült a Nyu-
gat-balatoni regionális vízmű, amely ivóvízzel látja el Balatonsze-
pezdtől Keszthelyen át egészen Balatonöszödig a tó körüli települé-
seket, de még Tapolcát és Hévízet is. Fonyódtól pedig leágazása van 
egészen Kaposvárig. Nyirádon át Ajkára, onnan Pápára megy egy 
vezeték (melyről azóta Pápa levált). Egy másik Sümeget, Csabren-
deket és Devecsert táplálja. A bányák hatáskörében lévő sok kisebb 
település, ahol addig csak ásott kutak voltak, így jutott egészséges 
ivóvízhez. Egy élelmes halgazdaság a Viszlói patakon a Balaton felé 
folyó vízre pisztrángnevelőt telepített. 

A Fejér Megyei Bauxitbányák (Iszkaszentgyörgy) vizével látják el 
Székesfehérvárt, a Péti Nitrogénműveket és a környező falvakat. 

Befejezésül, idézünk Vízy Béla, egykori igazgatónk írásából: „Az 
iparági vízföldtani kutatások eredményire épülő bányavíz-védelmi 
módszerekkel Nyirádon mintegy 19 millió tonna, Kincsesbányán 
21 millió tonna jó minőségű bauxit kitermelésére nyílt mód, ami 
az alumíniumiparnak és az országnak jelentős gazdasági hasznot 
hozott.”

Emlékeztetőül, a rendszerváltozás előtti két évtizedben az alumí-
niumipar volt az ország egyik fő deviza bevételi forrása. 

Hegedűsné Dr. Koncz Margit
okleveles geológus mérnök

Vízáramlást mér a cikk 
szerzője

A nyirádi bányavíz hasznosítása

Klímaváltozás? Éppen most?
Sokat beszélünk újabban az időjárásról, de annyit mégsem 

foglalkozunk vele, mint az angolok. Mondom mindezt egy régi 
emlékemet felidézve, amikor 35 éve az Edinburgh és London 
közötti négyórás utat egy angol úr társaságában tettem meg. 
Senki más nem volt abban a kocsiban, így egymás mellé ültünk 
és beszélgettünk. Mit mondjak: elég egyoldalú volt a társalgás, 
mert főleg ő ecsetelte a szokatlan brit időjárást én meg hébe-hóba 
kiegészítettem hazai adalékokkal. „Nem olyan, mint lenni szokott” 
– volt a végkövetkeztetése valahányszor egy-egy nagyobb területet 
vagy évszakot kivégzett. Más volt régen Skóciában, Yorkshire-ben 
és teljesen más Kelet-Angliában. Kapott minden grófság hideget 
és meleget – majdhogy nem teljesen kiegyensúlyozva. Finoman, 
cizelláltan, hovatovább irodalmi szinten. A végkövet-keztésen túl 
nem ismételte magát és végig az időjárást ecsetelte Lincolnshire 
grófságot kivéve, amikor elnézést kért tőlem. Hirtelen felállt és 
átsétált a másik oldalra, majd öklét rázva elképesztő káromkodásözön 
ömlött ki a száján. Pár perc múlva visszasétált, megint elnézést kért, 
majd ismét helyet foglalt mellettem. Látva, hogy a szemöldököm 
a megrökönyödéstől majdnem a fejtetőmig szaladt, kimagyarázta 
magát: „Most robogtunk el Grantham mellett. Itt született Margaret 
Thatcher. Üzentem neki!”

Aki többet utazik kis hazánkban, hasonló élményben vagy akár 
élményekben lehet része. Vonaton vagy autóbuszon, teljesen mind-
egy. Szerencsére nem velem történt meg, de pár zaftos kiszólást is 
idézhetnék barátaim elmondásából, akár a Dunántúlról, akár az 
Alföldről. Székesfővárosunk sem kivétel: ott épületekhez beszél-
nek az emberek, de szintén embereket emlegetnek s nem áldólag. 
Villamoson, autóbuszon vagy akár gyalog is. Nem mondom, hogy 
érdekesebbek lenének, mint a hagyományos városnéző túrák ide-
genvezetői, talán meghökkentőbbek. Leginkább az hökkent meg, 

hogy utána nem beszélnek szépen, hosszan az időjárásról. Pedig, az 
nálunk sem olyan, mint szokott lenni. 

A virtuális világ sem kivétel! A világháló különböző közösségi 
oldalai kezdenek átalakulni: fölöttébb kevés a szép hangulatos, 
zúzmarás, zegernyés, avagy a zimankós kép. Létezni léteznek, mert a 
Balatonpart megint csodákat művel a parti fűzfákkal, nádassal vagy 
a kövekkel. Hegyoldalak kandikálnak ki a porhó alól, pár koraérett, 
kíváncsi, kis rügy rémlik föl a fehérségben. Veszeli Lajos legyen a 
talpán, aki ezt a hátborzongatóan hangulatots benyomást visszaadja 
vásznon is. Mindezek mellett, helyett, sőt egyre inkább őket 
elnyomva, ugranak elő anyázások, fenyegetések, felhívások mintegy 
előkészítve a talajt a fészkes fityfenének is. Egységnyi idő alatt le 
lehet szoktatni az embert szokásos kis körülnézésről, tájékozódásról, 
diplomaosztási fényképekről, egynéni divatbemutatókról, meg a 
születésnapi tortacsodák fölötti csámcsogásról.

A tapolcai focimeccs jutott az eszembe, jobban mondva az 
oda kijáró tündéri barátaim viselkedése, akik már mérkőzés előtt 
bemelegítettek. Nem iszogatással, nem majszolgatással hanem 
vokálisan, mintegy skálázva a nagy műsor előtt. Teljesen mindegy 
volt, hogy ki a az ellenfél, a kezdőrúgás után azonnal elkezdték 
az ócsárlást, rempülést, szapulást, sőt a válogatott szidalmazást. 
A feddés, fejmosás vagy korholás szóba sem jöhetett még a hazai 
csapatnál sem. Akkor sem, ha netán kikapott. Mondom tündéri 
emberek voltak: vasárnap délelőtt misére mentek minden áldott 
héten, utána ünnepi ebéd, majd pedig masírozás a meccsre. Ott 
pedig jött a fentebb taglalt műsor. Hétfőn visszavedlettek tündéri 
emberekké, maradtak azok egész héten, dolgoztak rendesen, de 
vasárnap megint üvöltöttek lelkesen.

Lehet, hogy a szokatlan hideg hozta ki belőlem éppen ezeket az 
emlékeket, pedig a klímaváltozásról akartam eredetileg értekezni. 
Finoman, cizelláltan, hovatovább irodalmi szinten. Vigasztalni, csak 
az vigasztal, hogy 525 éve írta a költő azokat a maradandó sorokat, 
amelyek még mindig reménnyel töltenek el és magyarul szebben 
hangzanak, mint angolul – főleg jövő időben: „Rosszkedvünk telét 
York napsütése tündöklő nyárrá változtatja át.”

Czuczor Sándor

Több, mint tél  Forrás: Internet

Téli Balaton 1.  Forrás: Internet
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Almádi a bauxitkutatás központja XVIII.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 4. 

Cikkem első részében említett néhány vizsgálat magyarázata.
C- 14 (radiokarbon) kormeghatározás

A felszínről beszivárgó vizek korát – ha az 1000–50000 év közötti 
– a benne lévő 14-es atomsúlyú szénizotóp (14C) tartalom méré-
sével állapítják meg. Ezáltal lehet bizonyítani a regionális felszín 
alatti áramlási rendszerek meglétét és becsülni az áthaladási időt. A 
Hévízi - tóban és környékén végzett vízkor meghatározások során 
a tókráter melegforrásában 11000 éves, hidegforrásában 5900 éves, 
míg a tóparti termálkutakban 12000–16000 éves, a hideg vizű ku-
takban pedig 900–3000 éves korú vizeket találtak. 
A Dunántúli-középhegység térségére kialakított 
többcélú modell

A modell a karsztvízháztartást befolyásoló főbb hatótényezők 
(beszivárgás, csapadék, vízkivételek, források stb.) több mint öt-
ven éven keresztül mért idősorainak felhasználásával, matematikai 
módszerekkel határozza meg a karsztvízszint változásait. Amennyi-
ben a mért vízszintadatok ezt nem igazolják, a modellt a hidraulikai 
paraméterek változtatásával pontosítják. 
Pulzációs hidrodinamikai vizsgálatok

A kőolajbányászatban a tárolótér 
leüríthető térfogatának meghatáro-
zására pulzációs kútcsoportos vizs-
gálatot alkalmaztak, amely a felszín 
alatti vízrendszerben szisztematiku-
san gerjesztett nyomáshullám ter-
jedésén alapszik. A víztermelő kút 
körüli megfigyelőhelyeken szon-
dákkal mérik a nyomásváltozást. A 
pulzációs mérések alkalmazásának 
gondolata a bauxitkutatás vízföld-
tani szakembereiben is felmerült. A 
módszer bauxit-vízföldtani adaptá-
cióját először 1984-ben végeztük a 
csabpusztai bauxit előforduláson, 
majd 1987 után a bakonyoszlopi 
előfordulás lett a mérési terület. 

A szakmai kitérő után emlékezzünk meg azokról a munkatársa-
inkról is, akik ezt a sokoldalú tevékenységet lelkiismeretesen és nagy 
szakértelemmel végezték. A vízföldtani osztályon Hőriszt György 
irányításával, majd utána is jellemzően, sok fiatal technikus és mér-
nök dolgozott a központban és a terepen. A fiatalok természetesen 
jobban szerették a heti váltásban szervezett terepi munkát, hiszen 
többségük nem Balatonalmádiban lakott. A központban Sebestyén 
István rendkívül tehetséges elméleti és gyakorlati szakember volt, 
ami az általa írt tanulmányokban és szakcikkekben is megmutatko-
zott. Sajnos fiatalon távozott az életből. Nándori Gyula a Bakonyi 
Bauxitbányától került hozzánk, így bányászati tapasztalatokkal is 
rendelkezett. Elhivatottsága, munkabírása és elvarázsolt személyi-
sége osztályunk oszlopos tagjává tette. Rajtuk kívül még Oláh Ibo-
lya és Virág Vendel dolgozott velünk nagy szakértelemmel. Terepi 
kollégáink közül meg kell említenünk Kovács Béla, Bogár István, 
Borvendég Attila, Béky Péter, Kothencz János, Gáspár László nevét 
is. Tevékenységüknek köszönhető, hogy megbízhatóan, jó minő-
ségben végezhettük el az értékeléseket. A társintézményekkel, bá-
nyavállalatokkal mindig nagyon jó volt a kapcsolatunk. Különösen 
szoros együttműködés alakult ki Hévíz és a nyirádi bauxitbányászat 
összefüggésében a dr. Böcker Tivadar vezetésével folytatott vízföld-
tani vizsgálatok során. 

Végül beszélnünk kell 
a bányavíz-védelem, és 
ezzel kapcsolatban a víz-
földtani tevékenység utol-
só éveiről is. 

A Dunántúli-közép-
hegység területén növek-
vő bányászati vízemelés – 
amelyben a bauxitbányák 
mellett nagy mennyiség-
gel szerepelnek a tatabá-
nyai, dorogi és a többi 
szénbányák – az 1960-as 
évek végére, megbont-
va a főkarsztvízrendszer 
vízháztartásának egyen-
súlyát, regionális vízszint-
süllyedést és a középhegység peremén a források hozamának csök-
kenését vagy elapadását okozta. Felerősödtek a Hévíz és Budapest 
gyógyforrásaival kapcsolatos aggodalmak.  

A Hévízi-tó forráshozam-csökkenését összefüggésbe hozták a 
nyirádi bányavízemeléssel. Ennek következtében egyre intenzíveb-
bé váltak az okok felderítésére, illetve a probléma elhárításának le-
hetőségeire irányuló vizsgálatok. Sok vitás kérdés merült fel, példá-
ul a zalai szénhidrogén termelés miatti nyomáscsökkenés mértéke, 
a megelőző évek csapadék és beszivárgás hiánya, valamint a Hévízen 
mélyített újabb termálkutakból ellenőrizetlenül kiemelt vízmennyi-
ség közvetlen hatása a tóforrás hozamának csökkenésére. 

Tekintettel arra, hogy a „mértékadó” szakértők szerint főleg a 
nyirádi vízemelés okozza a hévízi bajokat, minisztertanácsi dön-
tést követően Nyirádon a vízszint alatti bauxittermelést 1990. 
június 30-ig meg kellett szüntetni. A vízvédelmi célú vízemelés 
is megszűnt. Megkezdődött, s napjainkra csaknem befejeződött a 
főkarsztvízrendszer regenerálódása. 

1990-től meredeken csökkent vállalatunknál a vízföldtani tevé-
kenység. Döntően a vízszintészlelő helyek üzemeltetésére, valamint 
a reménybeli bauxitelőfordulások vízföldtani helyzetének elemzé-
sére terjedt ki. 

Meg kell említenünk a bányászati vízemelések pozitív hozadékait 
is. A nyirádi karsztvíz egy része hasznosításra került. Kiépült a Nyu-
gat-balatoni regionális vízmű, amely ivóvízzel látja el Balatonsze-
pezdtől Keszthelyen át egészen Balatonöszödig a tó körüli települé-
seket, de még Tapolcát és Hévízet is. Fonyódtól pedig leágazása van 
egészen Kaposvárig. Nyirádon át Ajkára, onnan Pápára megy egy 
vezeték (melyről azóta Pápa levált). Egy másik Sümeget, Csabren-
deket és Devecsert táplálja. A bányák hatáskörében lévő sok kisebb 
település, ahol addig csak ásott kutak voltak, így jutott egészséges 
ivóvízhez. Egy élelmes halgazdaság a Viszlói patakon a Balaton felé 
folyó vízre pisztrángnevelőt telepített. 

A Fejér Megyei Bauxitbányák (Iszkaszentgyörgy) vizével látják el 
Székesfehérvárt, a Péti Nitrogénműveket és a környező falvakat. 

Befejezésül, idézünk Vízy Béla, egykori igazgatónk írásából: „Az 
iparági vízföldtani kutatások eredményire épülő bányavíz-védelmi 
módszerekkel Nyirádon mintegy 19 millió tonna, Kincsesbányán 
21 millió tonna jó minőségű bauxit kitermelésére nyílt mód, ami 
az alumíniumiparnak és az országnak jelentős gazdasági hasznot 
hozott.”

Emlékeztetőül, a rendszerváltozás előtti két évtizedben az alumí-
niumipar volt az ország egyik fő deviza bevételi forrása. 

Hegedűsné Dr. Koncz Margit
okleveles geológus mérnök

Vízáramlást mér a cikk 
szerzője

A nyirádi bányavíz hasznosítása

Klímaváltozás? Éppen most?
Sokat beszélünk újabban az időjárásról, de annyit mégsem 

foglalkozunk vele, mint az angolok. Mondom mindezt egy régi 
emlékemet felidézve, amikor 35 éve az Edinburgh és London 
közötti négyórás utat egy angol úr társaságában tettem meg. 
Senki más nem volt abban a kocsiban, így egymás mellé ültünk 
és beszélgettünk. Mit mondjak: elég egyoldalú volt a társalgás, 
mert főleg ő ecsetelte a szokatlan brit időjárást én meg hébe-hóba 
kiegészítettem hazai adalékokkal. „Nem olyan, mint lenni szokott” 
– volt a végkövetkeztetése valahányszor egy-egy nagyobb területet 
vagy évszakot kivégzett. Más volt régen Skóciában, Yorkshire-ben 
és teljesen más Kelet-Angliában. Kapott minden grófság hideget 
és meleget – majdhogy nem teljesen kiegyensúlyozva. Finoman, 
cizelláltan, hovatovább irodalmi szinten. A végkövet-keztésen túl 
nem ismételte magát és végig az időjárást ecsetelte Lincolnshire 
grófságot kivéve, amikor elnézést kért tőlem. Hirtelen felállt és 
átsétált a másik oldalra, majd öklét rázva elképesztő káromkodásözön 
ömlött ki a száján. Pár perc múlva visszasétált, megint elnézést kért, 
majd ismét helyet foglalt mellettem. Látva, hogy a szemöldököm 
a megrökönyödéstől majdnem a fejtetőmig szaladt, kimagyarázta 
magát: „Most robogtunk el Grantham mellett. Itt született Margaret 
Thatcher. Üzentem neki!”

Aki többet utazik kis hazánkban, hasonló élményben vagy akár 
élményekben lehet része. Vonaton vagy autóbuszon, teljesen mind-
egy. Szerencsére nem velem történt meg, de pár zaftos kiszólást is 
idézhetnék barátaim elmondásából, akár a Dunántúlról, akár az 
Alföldről. Székesfővárosunk sem kivétel: ott épületekhez beszél-
nek az emberek, de szintén embereket emlegetnek s nem áldólag. 
Villamoson, autóbuszon vagy akár gyalog is. Nem mondom, hogy 
érdekesebbek lenének, mint a hagyományos városnéző túrák ide-
genvezetői, talán meghökkentőbbek. Leginkább az hökkent meg, 

hogy utána nem beszélnek szépen, hosszan az időjárásról. Pedig, az 
nálunk sem olyan, mint szokott lenni. 

A virtuális világ sem kivétel! A világháló különböző közösségi 
oldalai kezdenek átalakulni: fölöttébb kevés a szép hangulatos, 
zúzmarás, zegernyés, avagy a zimankós kép. Létezni léteznek, mert a 
Balatonpart megint csodákat művel a parti fűzfákkal, nádassal vagy 
a kövekkel. Hegyoldalak kandikálnak ki a porhó alól, pár koraérett, 
kíváncsi, kis rügy rémlik föl a fehérségben. Veszeli Lajos legyen a 
talpán, aki ezt a hátborzongatóan hangulatots benyomást visszaadja 
vásznon is. Mindezek mellett, helyett, sőt egyre inkább őket 
elnyomva, ugranak elő anyázások, fenyegetések, felhívások mintegy 
előkészítve a talajt a fészkes fityfenének is. Egységnyi idő alatt le 
lehet szoktatni az embert szokásos kis körülnézésről, tájékozódásról, 
diplomaosztási fényképekről, egynéni divatbemutatókról, meg a 
születésnapi tortacsodák fölötti csámcsogásról.

A tapolcai focimeccs jutott az eszembe, jobban mondva az 
oda kijáró tündéri barátaim viselkedése, akik már mérkőzés előtt 
bemelegítettek. Nem iszogatással, nem majszolgatással hanem 
vokálisan, mintegy skálázva a nagy műsor előtt. Teljesen mindegy 
volt, hogy ki a az ellenfél, a kezdőrúgás után azonnal elkezdték 
az ócsárlást, rempülést, szapulást, sőt a válogatott szidalmazást. 
A feddés, fejmosás vagy korholás szóba sem jöhetett még a hazai 
csapatnál sem. Akkor sem, ha netán kikapott. Mondom tündéri 
emberek voltak: vasárnap délelőtt misére mentek minden áldott 
héten, utána ünnepi ebéd, majd pedig masírozás a meccsre. Ott 
pedig jött a fentebb taglalt műsor. Hétfőn visszavedlettek tündéri 
emberekké, maradtak azok egész héten, dolgoztak rendesen, de 
vasárnap megint üvöltöttek lelkesen.

Lehet, hogy a szokatlan hideg hozta ki belőlem éppen ezeket az 
emlékeket, pedig a klímaváltozásról akartam eredetileg értekezni. 
Finoman, cizelláltan, hovatovább irodalmi szinten. Vigasztalni, csak 
az vigasztal, hogy 525 éve írta a költő azokat a maradandó sorokat, 
amelyek még mindig reménnyel töltenek el és magyarul szebben 
hangzanak, mint angolul – főleg jövő időben: „Rosszkedvünk telét 
York napsütése tündöklő nyárrá változtatja át.”

Czuczor Sándor

Több, mint tél  Forrás: Internet
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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

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

Költözés miatt 

eladó bútorok, villanysütős gáztűzhely, 

mosogatógép, elektromos fűnyírók

és gyepszellőztető.

Érdeklődni lehet: 

06 20 979 2636 számú telefonon.

Címem: Balatonalmádi, Gárdonyi G u 5.

A Westhouse Ingatlaniroda Balatonalmádi irodájába 
ingatlanközvetítő munkatársat keres.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
A westhouse.kenese@gmail.com címre várjuk az önéletrajzos 
jelentkezéseket, vagy telefonon 

Modok Andor irodavezetőt lehet keresni a következő telefonszámon: 
06-70/ 216 2036.

 A munkakör betöltése részmunkaidős bejelentéssel is történhet, akár 
azonnali kezdéssel.
Előny és nem kitétel a szakirányú végzettség. 

Dolgozzon velünk rugalmas munkaidőben, korrekt csapattal!

GYERMEKFELÜGYELET
 

Fiatalos, unokákkal , autóval és sok 
szabadidővel rendelkező nyugdíjas 

gyermekfelügyeletet vállal 
megbeszélés szerint. 

Telefon: 20/978-2014
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
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További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

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

Költözés miatt 

eladó bútorok, villanysütős gáztűzhely, 

mosogatógép, elektromos fűnyírók

és gyepszellőztető.

Érdeklődni lehet: 

06 20 979 2636 számú telefonon.

Címem: Balatonalmádi, Gárdonyi G u 5.

A Westhouse Ingatlaniroda Balatonalmádi irodájába 
ingatlanközvetítő munkatársat keres.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
A westhouse.kenese@gmail.com címre várjuk az önéletrajzos 
jelentkezéseket, vagy telefonon 

Modok Andor irodavezetőt lehet keresni a következő telefonszámon: 
06-70/ 216 2036.

 A munkakör betöltése részmunkaidős bejelentéssel is történhet, akár 
azonnali kezdéssel.
Előny és nem kitétel a szakirányú végzettség. 

Dolgozzon velünk rugalmas munkaidőben, korrekt csapattal!

GYERMEKFELÜGYELET
 

Fiatalos, unokákkal , autóval és sok 
szabadidővel rendelkező nyugdíjas 

gyermekfelügyeletet vállal 
megbeszélés szerint. 

Telefon: 20/978-2014



MÁRCIUS
ALMÁDI ÚJSÁG

Széktámla Vajkai Aurél 
balatonalmádi otthonából

mélyedést alakítottak ki.  Az adott műtárgy 2015-ben, Vajkai Aurél 
lánya, Vajkai Zsófia jóvoltából került a gyűjteményünkbe. Készíté-
sének helyét nem ismerjük, csupán analógiák alapján valószínűsít-
jük szentgáli származását.  

 A Dunántúl középső és északnyugati részére jellemző faragott, 
faberakásos keményfa székek önálló bútorstílust képviselnek a Kár-
pát-medencében. A korai időkben a szék méltóságjelzést fejezett 
ki s az elmúlt évezredek során kultúrtörténetileg hosszú utat járt 
be. Eredetileg trónus volt. Rangnélküli ember nem használt széket, 
hanem a földre ült. Egyiptomból az i. e. 4 évezred végétől ismert, 
majd a használat kiterjedésével az i. e. 2 évezredben az alsóbb ré-
tegek bútorigényének kielégítésére alakultak ki az egyszerűbb, csa-
polt lábú ülőalkalmatosságok, az ún. gyalogszékek. A későbbiekben a 
támlátlan, a támlás és karos szék-formák egymás mellett élve terjedtek 
tovább. Viszont a becsapolt lábú, deszkatámlás szék, mely Itáliából 
a 15. században a zsámolyból fejlődött ki, elsősorban Közép-Euró-
pában terjedt és népiesedett csak el. Természetesen a nemesség hasz-
nálatában lévő székek állandó hatása alatt fokozatosan alakult ki s a 
18. század második felére országszerte elterjedt, illetve a 19. század 
elejétől egyre fokozottabb szerephez jutott, mint ülőbútor, szerkeze-
tileg, formailag és díszítésben számtalan variációt felmutatva. 

Felhasznált irodalom: 
Petánovics Katalin: Dr. Vajkai Aurél 75 éves. In Veszprém Megyei Múzeumok Köz-
leményei 14. Veszprém, 1979. 11-18. 
Schildmayer Ferenc: Vajkai Aurél és Balatonalmádi. In Emlékkötet Vajkai Aurél 
születésének századik évfordulójára. Szerkesztette: S. Lackovits Emőke. Veszprém, 
2003. 183-186. 
Domanovszky György: Népi bútorok. Budapest, 1964. 

dr. Pilipkó Erzsébet néprajzkutató

Jáger István tollrajza

Vajkai Aurél néprajzkutató 1950-ben költözött Bala-
tonalmádiba s több mint 3 évtizeden át otthonának 
tekintette a települést. Innen utazott naponta 
Veszprémbe dolgozni az akkor még műkö-
dő vasúttal. A vonaton kialakult, almádi 
lakosokból álló társaságnak ismert tagja 
volt, szívesen társalgott az emberekkel. 
Balatonalmádi közéletéből is aktívan ki-
vette a részét, több cikluson keresztül ta-
nácstagként folyt bele a helység életébe. 
Tudományos publikációi mellett kiapadha-
tatlan bőséggel szinte elárasztotta a korabeli 
Veszprémmegyei Naplót a legkülönfélébb 
néprajzi vonatkozású cikkeivel. Írt a Bakony 
állatairól, az ott szokásos vadfogási módok-
ról, a balatoni fürdőéletről, a vörösberényi 
művésztelepről s rendszeresen olvasói figyel-
mébe ajánlotta a falusi műemlékek, építé-
szeti ritkaságok megőrzésének fontosságát. 
Könyvet írt Balatonalmádiról és környéké-
ről, amelyben rövid áttekintést nyújtott a 
kő- és bronzkortól, a római koron keresztül 
napjainkig, külön ismertetve a vörösberényi 
műemléktemplomokat a kolostorral együtt. 
A Balatonalmádi első emeleti lakásának egyik 
szobája valóságos kis múzeum volt. Petánovics Katalin így ír erről: 
„ …balatonfelvidéki faragott székek, öreg  szobrok, kerámiák, és min-
denütt könyvek, jegyzetek, dossziék, albumok, gazdag életének bizo-
nyítékai. A könyvespolc egy teljes sorát művei teszik ki: néprajzi, zenei, 
művészeti és egyéb írásai” (1. fotó). 

A Laczkó Dezső Múzeum Néprajzi Gyűjteményében található 
(2016.2.1. leltári számú) széktámla (2. fotó) is Vajkai Aurél ott-
honában volt található, a fent leírt dolgozó szoba falát díszítette 
(3. fotó). A copf stílusra emlékezető széktámla teteje félkörívben 
faragott, két kazettára osztott, amelyeket vésett szegély keretez. A 
felső kazettában három faberakásos virágtő, középen forgó rózsa, 
két oldalt tulipán levélmintával, az alsó kazettában szintén fabe-
rakásos M P monogram, a betűkön vékony, piros viaszberakásos 
vésetek nyomai láthatók. A betűk alatt spanyolozott évszám: 1836. 
Az 1 és 3 számjegyek zöld, a 8 és 6 számjegyek piros viaszberakással 
készültek. A támla hátoldalán a szék fogását segítő vésett, barázdált 
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