
Balatonalmádiban ma is álló kőkeresztek:

1. Sáner-kereszt: Sáner Jánosnak a Filoxéra vész idején végzett munkássága 
elismeréseként állította a felesége és a szőlősgazdák. A település egyik legko-
rábbi épített emléke, az egykori dűlőutak mentén állt a közismert kőkereszt. 
Anyaga helyi perm vöröskő, valószínűleg helyi kőfaragók eredeti állapotban 
megőrződött munkája. Ma a Bajcsy-Zsilinszky út 25. szám alatt, magánterü-
leten található. Felirata: 1898

2. Fehér kereszt: a Pinkóczi és a Fehérkereszt utca sarkán található kőke-
reszt. Felirata: „1858”.

3. Kereszt a Felsőörsi út és a Vécsey Károly utca kereszteződésében: 
vöröskő kereszt, 2006-ban állították. Felirata: „Hiszek egy Istenben, hiszek 
egy hazában: Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltá-
madásában! Ámen. 2006”

4. Pinkóczi kereszt: a Pinkóczi és a Vessző utca sarkán található kőkereszt, 
melyet 1817-ben állítatott a szőlője végében Girisics Márton.

5. Kereszt a Szent Margit kápolnánál: 1869-ben emelt kőkereszt, valószí-
nűleg a település önállóvá válásának emlékét őrzi. Később a kereszt mellett 
épült fel a Szent Margit kápolna. A kápolna 2006-os rekonstrukciójakor a ke-
resztet áthelyezték a Veszprémi út mellől a kápolna kertjébe, jól látható helyre.

6. Első világháborús emlékkereszt: az emlékkeresztet 1923-ban állították 
fel a Szent Ignác templom előtt. 1979-ben a műút korszerűsítése miatt át-
helyezték a temetőbe. Jelenleg a vöröskőből készült alkotás Vörösberényben 
a Veszprémi út mellett, a Mandulásnál található. A keresztet az első világhá-
ború áldozatainak emlékére emelték. A talapzatra vésett felirat tanúsága sze-
rint a kereszt Toscani Lajos és Kázmér almádi kőfaragók munkája. Felirata: 
„FELTÁMADUNK az 1914-1918 VILÁG HÁBORÚBAN ELESETT HŐ-

SEINK EMLÉKÉRE EMELTETTE A rom. kat. ifjúság 
és a jó szívű adakozók”

7. Nepomuki Szent János szobor: barokk stílusú mű-
alkotás, a 18. század közepén készült. A festett szobor ha-
gyományos beállításban ábrázolja Nepomuki Szent Jánost. 
A hasonló ábrázolásokon túl a jellegzetes vöröshomokkő 
posztamens különbözteti meg, így is jelezve, hogy a kö-
zösség mennyire sajátjának érzi. Ezek a szobrok több he-
lyütt folyóvizeknél, hidaknál állnak, mivel ő az úton és ví-
zen járók védelmezője is. A szoborról információt Hor-
váth József könyvében olvashatunk: „Az 1846-os egyház-
látogatási jegyzőkönyv említést tesz egy szoborról, melyet 
tévesen Keresztelő Sz. János szobrának nevez, holott való-
jában Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. Hajdan a temp-
lomtól Almádi felé vezető út hídjánál állt. A háború ide-
jén egy katonai jármű ledöntötte s a szobor megrongáló-
dott. 1948-ban a hívek új talapzatot készítettek számára. 

A legújabb utca-
rendezés során a 
talapzatát elbon-
tották és a szobor 
jelenleg ideiglene-
sen magánterüle-
ten áll.” A szobrot 
1995-ben Majbó 
Gábor vezetésével 
felújították és visz-
szahelyezték ere-
deti helyére.2015-
ben újra felújítot-
ták, lemosták róla 
a színes festéket.
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Almádi Értéktár 2015

Új
ALMÁDI ÚJSÁGÉpített szakrális kisemlékek

Hazánk egész területén, de főleg a Dunántúlon, utak 
mentén, templomok előtt, temetők központjában, vagy egy 
kimagasló ponton lépten-nyomon találkozunk kő- vagy fa-
keresztekkel. Ezek a szakrális kisemlékek szervesen hozzá-
tartoznak egy-egy település képéhez, részét képezik a he-
lyi hagyományoknak, értékeknek. De nem csak a keresztek 
tartoznak a szakrális kisemlékekhez, hanem minden olyan 
szabadban álló vallási tárgyú objektum, melyeket rendsze-
rint a hivatalos egyház is szentesített, de igazán a népi val-
lásos gyakorlatban játszanak szerepet. Lehetnek még kálvá-
riák, haranglábak, képoszlopok, kis kápolnák, mezei oltá-
rok valamint még ide tartoznak a pellengérek, határkövek, 
szabadtéri szobrok, útmenti haláljelek, fákon elhelyezett ké-
pek, képszekrények.

A temetői keresztekről már a XVIII. századi egyházláto-
gatási jegyzőkönyvek is írnak. A XVIII. és XIX. században 
fából és kőből készültek az útmenti és szabadtéri keresztek. 
A fakeresztek felszerelése (Krisztus-test, Fájdalmas Anya, 
felirati tábla) festett pléh, a kőkereszteké kő, a XIX. század 
végétől vasöntvény. 

A nyilvános helyen felállított keresztek és szobrok karban-
tartása és felújítása a római katolikus egyházközösség hatás-
körébe tartozott, aki keresztet akart állítani, annak letétbe 
kellett helyeznie a fenntartáshoz szükséges összeget az egy-
házközösségnél. 

1 Fotó: Pászti Gy. Fotó: Pászti Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.Fotó: Dankó F.Fotó: Dankó F.
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Almavirággal  
futkos a szellő,  
akár egy kócos  
semmirekellő.  

Kócosnak kócos,  
de nem mihaszna,  
okot nem ád ő  
soha panaszra.  

Füttyöget olykor,  
mintha ő volna  
a kertek kedves  
sárgarigója.  

Meghintáztatja  
ágon a fészket,  
leszáll a földre:  
fűhegyen lépked.  

Illeg és billeg,  
s ha dolga nincsen,  
elüldögél egy  
kék nefelejcsen.

május

Kányádi Sándor: Májusi szellő
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ÖnkormányzatALMÁDI ÚJSÁGÖnkormányzat

Adományozzon!
A Szent István sétány felújítása a végéhez közeledik, a teljes 

megújulás, megszépülés további elemeként az önkormányzat a 
városgondnoksággal közösen nagyméretű leanderek elhelyezé-
sét tervezi. Kérünk mindenkit, akinek lehetősége van rá, adomá-
nyozzon leandert a város javára, a sétány szépítésére. Természete-
sen az adományozó neve megörökítésre kerül.

Információ és jelentkezés: varosgondnoksag@balatonalmadi.
hu e-mail címen. Csanádi Zsófia beruházási csoportvezető

A városháza hírei
Az Új Almádi Újság információs rovatot indít önöknek. Célunk, 

hogy pontosabban, hitelesebben értesüljenek olvasóink az önkor-
mányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, a közös önkor-
mányzati hivatal munkájáról. 

Balatonalmádiban számos olyan fejlesztés tanúi lehetünk, melyek 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javí-
tását szolgálják. Nemcsak a közterületek javításáról, szépítéséről, ha-
nem egészségügyi, kulturális vagy éppen a sportéletet segítő sikeres 
pályázatokról, önerős fejlesztésekről kívánunk számot adni e páros 
oldalon. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, szük-
ségünk van az önök visszajelzéseire is, ezeket kérjük postán, Bala-
tonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1., vagy e-ma-
ilen, eszrevetel@balatonalmadi.hu eljuttatni.

Gyerekparadicsom a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban
Vidámság, művelődés, szórakozás biztonságban

Miért szűnt meg a vízimúzeum? 
Bár a címbeli téma érzékeny, s bizonyára sokan vélekednek a 

vízimúzeum megszűntéről más-más módon, a tisztánlátáshoz csak 
a tények birtokában juthatunk el.

Könyvtár (PKKK) épülete nemcsak a feladatellátásához biztosított 
helyiségeket, de helyet kapott a Zóna étterem, a Tourinform Iroda, 
az Idősek Klubja és a Piazza kávézó is, valamint a „vízimúzeum”, 
melynek kiállítási anyaga a vízi életet (főleg halakat, horgászeszkö-
zöket stb.) bemutató kiállítás volt. Ám a magángyűjtemény – a ki-
állítás megnyitáskori helyzetéhez képest – az utóbbi években már 
csökkentett tartalommal működött. Fontos azzal is tisztában len-
ni, hogy az érvényben lévő jogszabályok szerint a kiállítás nem fe-
lelt meg a múzeumok számára előírt követelményeknek. A több he-
lyiségből álló „vízimúzeum” nyitva tartásáról és a kiállítás gondozá-
sáról Gönczi György tulajdonos gondoskodott a PKKK-val kötött 
megállapodás szerint, szerény eszközbérleti díj ellenében. 

Az elmúlt évben felmerült az igény arra, hogy a helyiségcsoport 
új, más funkciót kapjon. Ennek megfelelően a PKKK és Gönczi 
György között az eszközbérleti szerződés közös megegyezéssel 2015. 
január 5-én megszűnt. A városvezetés lapunkon keresztül köszöni 
meg Gönczi úr értékes tevékenységét.

Kialakult a Balaton Játék Pont – három H
Az önkormányzathoz időközben több javaslat is érkezett arra, mi-

képpen lehetne a hasznos teret hasznos funkciókkal, az almádiak és 
az idelátogatók hasznára fordítani. 

A fenntarthatósági és attrakciós szempontokat is figyelembe véve 
az Almádiért Közalapítvány által javasolt „Balaton Játék Pont” ki-
alakítása, és az Alapítvány általi működtetése nyerte el a képvise-
lő-testület tetszését és egyetértését. 

A „Balaton Játék Pont” – a Cimbora mozgalom hagyományainak 
megőrzése mellett – a játékos Balaton Interaktív Játéktér a helyi, és 
az ide érkező vendég gyermekeknek, kísérőiknek, és az ifjúsági kor-
osztálynak nyújt kulturált szabadidő-eltöltési lehetőséget (kézmű-
ves, irodalmi, zenei, ismeretterjesztő és játékos foglalkozások tartá-

sa) a téli és a nyári időszakban egyaránt. A programok szervezését, a 
játékeszközök felügyeletét az alapítvány végzi saját költségén és ön-
kéntes segítők bevonásával. 

Költséghatékonysági tényező, hogy az épületrész minimális kar-
bantartással, átalakítással (melyet a városgondnokság végzett el), rö-
vid idő alatt alkalmassá vált a Balaton Játék Pont fogadására. 

A Balaton Játék Pont megvalósulásával egy új, aktív attrakcióval 
gazdagodott a város, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a látoga-
tók számának emelkedése. 

Múlt, jelen és jövő egy térben
Az Almádiért Közalapítvány elnöke, Molnárné Perus Zsuzsa szerint a 

Balaton Játék Pont egyrészt a múltat is őrzi a folyamatos kézműves, iro-
dalmi, zenei és ismeretterjesztő foglalkozásaival, másrészt a programok-
ba bevont gyermekek jelenét is színesebbé, kulturáltabbá teszi egész év-
ben délután, illetve a nyári szünidőben egész nap. A jövőről szólva meg-
tudtuk, hogy az ország Cimbora Klubjainak, valamint a határainkon túl 
élő gyerekeknek, csoportoknak a meghívásával képzéseket, találkozókat 
terveznek. Nagy sikere lehet az interaktív játékoknak éppúgy, mint a 
programba később bevonandó könyvtárnak is.

A Cimbora kiállítás a hagyományokra és a meglévő értékekre, ar-
chív televíziós és egyéb anyagokra épít. Minthogy a Cimbora prog-

az almádiaké és a város vendégeié. Az átadási határidő (2015. május 
15.) ugyancsak közeledik, a munkások (mint azt felvételünk is bi-
zonyítja) serényen dolgoznak. 

Új köntöst kap tehát a Szent István sétány: nemcsak a burkolat 
újul meg, hanem nagy gondossággal alakítják ki az övező rész nö-
vényzetét, új utcabútorokat helyeznek ki, és méltó helyre kerül a 
„Napernyős nő” című szobor a Wesselényi strand keleti kapujának 
bejáratánál. 

(Képeinken a korábbi állapotokat, a lapzárta előtti helyzetet lát-
hatják, illetve azt a látványtervet, melyet a tervezők bocsátottak ren-
delkezésünkre.)

„Ajándék” milliók közcélokra
Több fórumon is elhangzott már, hogy az adósságkonszolidáci-

óban részt nem vett települések belügyminisztériumi támogatásá-
nak keretein belül az alábbi projektek indultak, melyekhez önkor-
mányzatunk további saját erőt is biztosított. Ilyen a Martinovics 
utca és járdájának a felújítása teljes hosszban (a DRV ivóvízhálózat 
rekonstrukciós munkálatainak befejezését követően) 79,714 millió 
Ft összegben. A hónap végére valószínűleg birtokba vehetik az utca 
lakói. Ugyanezen beruházás keretein belül a Kompolthy-szobor és 
környékének térrendezésére is sor kerül.

Jó hír a Veszprémi úti járda mindennapos használóinak: a Ma-
dách tértől a Glóbusz Csárdáig ezt a szakaszt is felújítják 7,205 mil-
lió Ft-ból a hónap végéig. Június közepéig a József Attila utcai jár-
da is megújul az Iker sétánytól a Verseny utcáig. Ennek része a Jó-
zsef Attila utca és csatlakozó területeinek (Dózsa Gy. u., dr. Óvá-
ri F. u., József A. u.) 245 méteres nyomvonalán a csapadékvíz elve-
zetése 60,648 millió forint összegben. Komplexen megújul továb-
bá a 71-es főközlekedési út melletti járdaszakasz burkolata, és meg-
oldódik végre a régóta problémát okozó nagymennyiségű csapadék-
víz elvezetése is.

A városvezetés a kivitelezők nevében is kéri a lakosság türelmét, 
megértését a munkálatok befejezéséig. Megéri. Zatkalik András

A sétány látványterve

A cimborások Kányádi Sándorral idén talán újra találkozhatnak - 
immáron új otthonukban

Munkában még hétvégén is...

Méltó helyre került Martsa István Napernyős nő című szobraA Balaton Játékpont megnyitóján megjutalmazták a legkiválóbb 
almádi diákokat

Olvasóink előtt talán kevésbé ismert, hogy a 2003-ban átadott, 
címzett állami támogatással épített kulturális központ pályázathoz 
kapcsolódó „fenntartási (változtatási tilalom) időszaka” lejárt. Le-
egyszerűsítve: sem szervezeti, sem működési változtatásokra – tör-
vényi okokból – a közelmúltig nem volt lehetőség.

Köztudott viszont, hogy a Pannónia Kulturális Központ és 

ramban számos író, költő, alkotóművész fordult meg Almádiban, az 
ő emlékük is méltó helyet kap.

A játéktér igazi családi programot kínál számtalan eszközével, 
melyet nagyszülők, szülők bevonásával szerveznek.

Újdonság a Hungarikum Kincsestár. A fentebb említett interak-
tív játéktér a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok gyűjtemé-
nyében szereplő értékeinkről szól. Mindezt úgy alakították ki, hogy 
a játéktér részei legyenek ezek a hungarikumok, s értékükről, hasz-
nukról a közös játék során szerezzenek szellemüket, magyarságtu-
datukat építő tapasztalatokat a gyermekek. A játékterek másfél-két-
órás programokat biztosítanak az érdeklődőknek, s pedagógusok, 
animátorok segítenek az élmények még mélyebb átéléséhez.

Folyamatban lévő beruházások
Bizonyos, hogy a 2015. esztendő Almádi számára a megújulás 

éve, hiszen több, korábban csak terv, elképzelés szintjén létező beru-
házás valósul meg. A leglátványosabb a Szent István sétány I. üteme 
volt (a Sóhajok hídjától a Wesselényi strand keleti kapujának bejá-
rójáig), mely a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 13,8 millió forin-
tos támogatásából és a 25,2 millió forintos önerőből valósult meg. 

Ezzel nem állnak meg a munkálatok, sőt a II. ütem, amely a Wes-
selényi strand keleti kapujától a főbejáratig tart, a Belügyminisztéri-
um 30,947 millió Ft-os támogatásából, és a hatmilliós önerőből lesz 

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy. Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.
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ÖnkormányzatALMÁDI ÚJSÁGÖnkormányzat

Adományozzon!
A Szent István sétány felújítása a végéhez közeledik, a teljes 

megújulás, megszépülés további elemeként az önkormányzat a 
városgondnoksággal közösen nagyméretű leanderek elhelyezé-
sét tervezi. Kérünk mindenkit, akinek lehetősége van rá, adomá-
nyozzon leandert a város javára, a sétány szépítésére. Természete-
sen az adományozó neve megörökítésre kerül.

Információ és jelentkezés: varosgondnoksag@balatonalmadi.
hu e-mail címen. Csanádi Zsófia beruházási csoportvezető

A városháza hírei
Az Új Almádi Újság információs rovatot indít önöknek. Célunk, 

hogy pontosabban, hitelesebben értesüljenek olvasóink az önkor-
mányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, a közös önkor-
mányzati hivatal munkájáról. 

Balatonalmádiban számos olyan fejlesztés tanúi lehetünk, melyek 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javí-
tását szolgálják. Nemcsak a közterületek javításáról, szépítéséről, ha-
nem egészségügyi, kulturális vagy éppen a sportéletet segítő sikeres 
pályázatokról, önerős fejlesztésekről kívánunk számot adni e páros 
oldalon. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, szük-
ségünk van az önök visszajelzéseire is, ezeket kérjük postán, Bala-
tonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1., vagy e-ma-
ilen, eszrevetel@balatonalmadi.hu eljuttatni.

Gyerekparadicsom a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban
Vidámság, művelődés, szórakozás biztonságban

Miért szűnt meg a vízimúzeum? 
Bár a címbeli téma érzékeny, s bizonyára sokan vélekednek a 

vízimúzeum megszűntéről más-más módon, a tisztánlátáshoz csak 
a tények birtokában juthatunk el.

Könyvtár (PKKK) épülete nemcsak a feladatellátásához biztosított 
helyiségeket, de helyet kapott a Zóna étterem, a Tourinform Iroda, 
az Idősek Klubja és a Piazza kávézó is, valamint a „vízimúzeum”, 
melynek kiállítási anyaga a vízi életet (főleg halakat, horgászeszkö-
zöket stb.) bemutató kiállítás volt. Ám a magángyűjtemény – a ki-
állítás megnyitáskori helyzetéhez képest – az utóbbi években már 
csökkentett tartalommal működött. Fontos azzal is tisztában len-
ni, hogy az érvényben lévő jogszabályok szerint a kiállítás nem fe-
lelt meg a múzeumok számára előírt követelményeknek. A több he-
lyiségből álló „vízimúzeum” nyitva tartásáról és a kiállítás gondozá-
sáról Gönczi György tulajdonos gondoskodott a PKKK-val kötött 
megállapodás szerint, szerény eszközbérleti díj ellenében. 

Az elmúlt évben felmerült az igény arra, hogy a helyiségcsoport 
új, más funkciót kapjon. Ennek megfelelően a PKKK és Gönczi 
György között az eszközbérleti szerződés közös megegyezéssel 2015. 
január 5-én megszűnt. A városvezetés lapunkon keresztül köszöni 
meg Gönczi úr értékes tevékenységét.

Kialakult a Balaton Játék Pont – három H
Az önkormányzathoz időközben több javaslat is érkezett arra, mi-

képpen lehetne a hasznos teret hasznos funkciókkal, az almádiak és 
az idelátogatók hasznára fordítani. 

A fenntarthatósági és attrakciós szempontokat is figyelembe véve 
az Almádiért Közalapítvány által javasolt „Balaton Játék Pont” ki-
alakítása, és az Alapítvány általi működtetése nyerte el a képvise-
lő-testület tetszését és egyetértését. 

A „Balaton Játék Pont” – a Cimbora mozgalom hagyományainak 
megőrzése mellett – a játékos Balaton Interaktív Játéktér a helyi, és 
az ide érkező vendég gyermekeknek, kísérőiknek, és az ifjúsági kor-
osztálynak nyújt kulturált szabadidő-eltöltési lehetőséget (kézmű-
ves, irodalmi, zenei, ismeretterjesztő és játékos foglalkozások tartá-

sa) a téli és a nyári időszakban egyaránt. A programok szervezését, a 
játékeszközök felügyeletét az alapítvány végzi saját költségén és ön-
kéntes segítők bevonásával. 

Költséghatékonysági tényező, hogy az épületrész minimális kar-
bantartással, átalakítással (melyet a városgondnokság végzett el), rö-
vid idő alatt alkalmassá vált a Balaton Játék Pont fogadására. 

A Balaton Játék Pont megvalósulásával egy új, aktív attrakcióval 
gazdagodott a város, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a látoga-
tók számának emelkedése. 

Múlt, jelen és jövő egy térben
Az Almádiért Közalapítvány elnöke, Molnárné Perus Zsuzsa szerint a 

Balaton Játék Pont egyrészt a múltat is őrzi a folyamatos kézműves, iro-
dalmi, zenei és ismeretterjesztő foglalkozásaival, másrészt a programok-
ba bevont gyermekek jelenét is színesebbé, kulturáltabbá teszi egész év-
ben délután, illetve a nyári szünidőben egész nap. A jövőről szólva meg-
tudtuk, hogy az ország Cimbora Klubjainak, valamint a határainkon túl 
élő gyerekeknek, csoportoknak a meghívásával képzéseket, találkozókat 
terveznek. Nagy sikere lehet az interaktív játékoknak éppúgy, mint a 
programba később bevonandó könyvtárnak is.

A Cimbora kiállítás a hagyományokra és a meglévő értékekre, ar-
chív televíziós és egyéb anyagokra épít. Minthogy a Cimbora prog-

az almádiaké és a város vendégeié. Az átadási határidő (2015. május 
15.) ugyancsak közeledik, a munkások (mint azt felvételünk is bi-
zonyítja) serényen dolgoznak. 

Új köntöst kap tehát a Szent István sétány: nemcsak a burkolat 
újul meg, hanem nagy gondossággal alakítják ki az övező rész nö-
vényzetét, új utcabútorokat helyeznek ki, és méltó helyre kerül a 
„Napernyős nő” című szobor a Wesselényi strand keleti kapujának 
bejáratánál. 

(Képeinken a korábbi állapotokat, a lapzárta előtti helyzetet lát-
hatják, illetve azt a látványtervet, melyet a tervezők bocsátottak ren-
delkezésünkre.)

„Ajándék” milliók közcélokra
Több fórumon is elhangzott már, hogy az adósságkonszolidáci-

óban részt nem vett települések belügyminisztériumi támogatásá-
nak keretein belül az alábbi projektek indultak, melyekhez önkor-
mányzatunk további saját erőt is biztosított. Ilyen a Martinovics 
utca és járdájának a felújítása teljes hosszban (a DRV ivóvízhálózat 
rekonstrukciós munkálatainak befejezését követően) 79,714 millió 
Ft összegben. A hónap végére valószínűleg birtokba vehetik az utca 
lakói. Ugyanezen beruházás keretein belül a Kompolthy-szobor és 
környékének térrendezésére is sor kerül.

Jó hír a Veszprémi úti járda mindennapos használóinak: a Ma-
dách tértől a Glóbusz Csárdáig ezt a szakaszt is felújítják 7,205 mil-
lió Ft-ból a hónap végéig. Június közepéig a József Attila utcai jár-
da is megújul az Iker sétánytól a Verseny utcáig. Ennek része a Jó-
zsef Attila utca és csatlakozó területeinek (Dózsa Gy. u., dr. Óvá-
ri F. u., József A. u.) 245 méteres nyomvonalán a csapadékvíz elve-
zetése 60,648 millió forint összegben. Komplexen megújul továb-
bá a 71-es főközlekedési út melletti járdaszakasz burkolata, és meg-
oldódik végre a régóta problémát okozó nagymennyiségű csapadék-
víz elvezetése is.

A városvezetés a kivitelezők nevében is kéri a lakosság türelmét, 
megértését a munkálatok befejezéséig. Megéri. Zatkalik András

A sétány látványterve

A cimborások Kányádi Sándorral idén talán újra találkozhatnak - 
immáron új otthonukban

Munkában még hétvégén is...

Méltó helyre került Martsa István Napernyős nő című szobraA Balaton Játékpont megnyitóján megjutalmazták a legkiválóbb 
almádi diákokat

Olvasóink előtt talán kevésbé ismert, hogy a 2003-ban átadott, 
címzett állami támogatással épített kulturális központ pályázathoz 
kapcsolódó „fenntartási (változtatási tilalom) időszaka” lejárt. Le-
egyszerűsítve: sem szervezeti, sem működési változtatásokra – tör-
vényi okokból – a közelmúltig nem volt lehetőség.

Köztudott viszont, hogy a Pannónia Kulturális Központ és 

ramban számos író, költő, alkotóművész fordult meg Almádiban, az 
ő emlékük is méltó helyet kap.

A játéktér igazi családi programot kínál számtalan eszközével, 
melyet nagyszülők, szülők bevonásával szerveznek.

Újdonság a Hungarikum Kincsestár. A fentebb említett interak-
tív játéktér a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok gyűjtemé-
nyében szereplő értékeinkről szól. Mindezt úgy alakították ki, hogy 
a játéktér részei legyenek ezek a hungarikumok, s értékükről, hasz-
nukról a közös játék során szerezzenek szellemüket, magyarságtu-
datukat építő tapasztalatokat a gyermekek. A játékterek másfél-két-
órás programokat biztosítanak az érdeklődőknek, s pedagógusok, 
animátorok segítenek az élmények még mélyebb átéléséhez.

Folyamatban lévő beruházások
Bizonyos, hogy a 2015. esztendő Almádi számára a megújulás 

éve, hiszen több, korábban csak terv, elképzelés szintjén létező beru-
házás valósul meg. A leglátványosabb a Szent István sétány I. üteme 
volt (a Sóhajok hídjától a Wesselényi strand keleti kapujának bejá-
rójáig), mely a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 13,8 millió forin-
tos támogatásából és a 25,2 millió forintos önerőből valósult meg. 

Ezzel nem állnak meg a munkálatok, sőt a II. ütem, amely a Wes-
selényi strand keleti kapujától a főbejáratig tart, a Belügyminisztéri-
um 30,947 millió Ft-os támogatásából, és a hatmilliós önerőből lesz 
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AktuálisHírek

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium vezetői 
pályázatának véleményezésére kérte fel a KLIK a képviselő-testü-
letet. Egy pályázat érkezett: Dudásné Pirik Marianna, a jelenlegi 
megbízott igazgató nyújtott be pályázatot a vezetői posztra. Kineve-
zését támogatta az önkormányzat.

A Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság benyújtotta az elmúlt 
fél éves tevékenységéről szóló beszámolóját, melyből kiderült, hogy 
Balatonalmádi értékeiből a Szent Jobb kápolna mellé a vörösberényi 
erődített református templom is bekerül a Veszprém Megyei Érték-
tárba. Elnyert pályázati támogatásból útikönyv és kártya típusú ki-
advány jelenhet meg a következő fél évben helyi értékeinkről. 

Átfogó értékelést tárgyalt a képviselő-testület a helyi önkormány-
zati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre 2014-ben 84 gyermek volt 
jogosult. Születési támogatás iránt pedig 70 gyermek szülője for-
dult kérelemmel a hivatalhoz. Életkezdési önkormányzati támoga-
tásban 17 gyermek részesült, melynek egyszeri összege 10 000 Ft. 
A gyermekek napközbeni ellátását naponta átlagosan az óvodákban 
217 gyermek, az általános iskolai napközis foglalkozást illetően 164 
gyermek vette igénybe. A beszámoló tartalmazza többek között a te-
lepülési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
keretében történő feladatok, szolgáltatások ellátásában való részvé-
tel tapasztalatait is. 

A képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szó-
ló beszámolót, mely szerint a tavalyi évben közel 513,5 millió Ft 
adóbevétel folyt be az önkormányzathoz, ami 19,1 millió forint-
tal több, mint az előző évben. A gépjárműadó osztott bevétel, azaz 
a beszedett adó 40 %-a marad csak az önkormányzat költségveté-
sében – ez közel 31 millió Ft-ot tett ki – míg a 60 %-át a közpon-
ti költségvetésbe kell utalni. Az adóbevételek jelentős része, 240,4 
millió Ft építményadóból származik, 7861 adózó 10 390 db ingat-
lana esett e kötelezettség alá. 38,8 millió Ft telekadó folyt be 613 
darab adókötelezettség alá eső telek után, míg iparűzési adó 179,7 
millió Ft, idegenforgalmi adó pedig 51 millió Ft.

Döntött a képviselő-testület a kulturális-, civil- és sport pályáza-
tok támogatásáról. Mindkét kiírás esetében közel kétszeres támo-
gatási igény érkezett a pályázatokat benyújtók részéről. A kulturá-
lis pályázatok körében rendezvényekre 14, működési célra 4 pályá-
zatot támogatott a testület összesen 3 millió Ft összegben. A Civil 
Alap terhére felosztható támogatás 1,5 millió Ft volt, mellyel 15 pá-
lyázó szervezetet támogatott a képviselő-testület. A sport pályáza-
tokra az önkormányzat 1650 ezer Ft-ot különített el. 17 sportegye-
sület összesen 23 pályázatot nyújtott be, melyeket – három pályá-
zat kivételével – támogatott a képviselő-testület. Az elbírálásánál el-
sőbbséget élvezett a fiatalok, valamint gyermeksportolók rendezvé-
nyeinek támogatása. 

A Kézfogás Európa Szoborpark szoborállományának egy része 
folyamatosan változik és megújul. A haszonkölcsönbe kapott Pán 
című alkotás visszakerül tulajdonosához Szatmári Juhos Lászlóhoz, 
míg Berzsenyi Balázs, Cilinder (Komédiások) című kilenc szobrát 
az önkormányzatnak ajándékozza. A tematikus éveknek megfele-
lően a fenti, Olaszországból érkezett alkotások helyét finnországi 
szobrok foglalják el hamarosan, így a kilenc, immár véglegesen a vá-
ros tulajdonába kerülő alkotásból kiválasztásra kerülő szobrok a ter-
vek szerint a hajókikötő mólója mentén kerülnek felállításra. 

Néhai Martsa István szobrászművész Napozó nőként is ismert 
Napernyős nő című alkotása 1968-ban került felállításra az akkori 
Auróra étterem épület előtt. A szobrot a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár kialakítása miatt az épület keleti oldalára helyez-

ték át. A Szent István sétány felújítása során felmerült, hogy a szo-
bor a Wesselényi strand keleti kapuja előtti téren kapna helyet. Az 
áthelyezéshez az örökösök hozzájárulásukat adták. 

Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati ren-
delet alapján, a 2015. évi költségvetésben 900 ezer Ft keretösszeget 
állapított meg a képviselő-testület a helyi építészeti értékek meg-
óvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében, 
és egyben döntött a pályázat kiírásáról is. 

A képviselő-testület támogatta a Szilva köz önerős útépítésének 
megvalósulását, melyhez közel bruttó 10 millió forint hozzájáru-
lást biztosít az érdekeltek legalább 20 %-os költségviselése mellett. 

Mini golf pálya létesülhet már az idei nyári szezonban a Wesse-
lényi strandon, melynek beszerzéséről és üzemeltetésről döntött a 
képviselő-testület. 

A képviselő-testület felülvizsgálta a Szent Erzsébet liget helyi je-
lentőségű védett természeti terület védetté nyilvánításáról szóló ren-
delet. Mivel egyre gyakoribbá vált a közlekedés biztonságot sértő 
vagy veszélyeztető helyzet, természetvédelmi területre további 5 db 
várakozni tilos tábla kerül kihelyezésre. Ezzel összefüggésben szabá-
lyozták a behajtási engedélyek kiadását is.

A képviselő-testület döntött továbbá pályázati tanácsadói szol-
gáltatás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításá-
ról, Budatava strandon lévő üzlethelyiség területbérleti ügyében, 
strandüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, módosította 
az Almádi Borfesztivál Szabályzatát és felülvizsgálta a város közbiz-
tonsági és bűnmegelőzési koncepcióját is. Új rendeletet alkottak a 
közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

A képviselő-testületi ülésről „Kiváló kulturális tevékenységért” kitüntetett diákjaink
Kozma Botond Vörösberényi Általános Iskola 8. o.

Botond az eddigi évek során kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 
a magatartása példamutató és kulturális téren kimagasló sikerekkel 
büszkélkedhet. Többszöri nevelőtestületi dicséretben részesült, a 6. 
évfolyam végén pedig megkapta az Ezüst oklevél-díjat. Kitűnő ta-
nulmányi eredményei mellett a magyar, történelem és matematika 
szaktárgyi tudását minden tanévben magas színvonalon bizonyította.

Csodálatos verseket ír, néhányat az Almádi Újságban is megje-
lentettek. Az iskolai kulturális gálák állandó szereplője, ünnepélyek 
meghatározó előadója évek óta, aki méltón képviselte iskoláját a 
2014. március 15-ei és október 6-ai városi megemlékezéseken is.

2013-ban a Szép Magyar Beszéd Kazinczy Szépkiejtési Versenyen 
megyei harmadik helyezést ért el. Az Árpád korral foglalkozó orszá-
gos történelmi csapatversenyen, Debrecenben 2014-ben az előke-
lő 3. helyen végzett csapat tagja volt. 2014-ben a Varga Tamás ma-
tematika verseny megyei fordulóján egyéniben 10., a Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordulóján csapatban 9. helyet szerzett. 
Zenei téren is tevékenykedik, gyönyörűen zongorázik. Az iskolará-
diót évek óta színvonalasan működteti. Az iskola nyolcadikos osztá-
lyainak meghatározó alakja, aki segítőkész és példamutató magatar-
tásával kivívja a többiek megbecsülését.

Mester Ádám a Györgyi Dénes Általános Iskola 6. o.
Ádám kitartóan, szorgalmasan, pontosan végzi iskolai feladatait, ér-

deklődése sok mindenre kiterjed. Az osztályközösség biztos támpillére, 

véleménye mérvadó, sosem tolakodó. Reálisan látja az adott helyzetet 
és a világ dolgait, értékítélete megbízható. Társai elfogadják véleményét, 
így Ádám jelentős szereppel bír a közösség formálásában.

Évek óta meghatározó tagja az iskolai ünnepi műsoroknak. Te-
herbírása, önfegyelme, megbízhatósága példaértékű. A próbák so-
rán együttműködő, kisebb társainak is segít a szövegek tanulásában, 
a felkészülésben. Ösztönösen megérzi, ha szükség van a segítségére.

Törekszik az igényes, minőségi előadásra mind a vers- és próza-
mondásban, mind a szóló- és kórus éneklésben. Hangszeres tudá-
sával is hozzájárul az ünnepi műsorok színvonalának emeléséhez.

Humán érdeklődését bizonyítja, hogy az ilyen jellegű tanulmányi 
versenyeken sikeresen teljesít. 

Ádám több ének és hangszeres versenyen is részt vett, amiken fi-
gyelemre méltó eredményeket ért el. A teljesség igénye nélkül, a leg-
jelentősebbek: Ádám Jenő népdaléneklési verseny arany fokozat, re-
neszánsz nemzetközi zenei fesztivál ezüst fokozat, regionális trombi-
taverseny Veszprém ezüst fokozat, regionális trombitaverseny Ajka  
ezüst fokozat, muzsika hídjai nemzetközi zenei fesztivál elisme-
rő oklevél, országos Lubik Imre trombitaverseny területi válogató. 
Részt vett és trombitált kiállítás megnyitókon, kormányhivatal 
megnyitóján, jótékonysági koncerteken, városi rendezvényeken.

Munding Márton Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 13. o. 
A Helikon irodalmi kategóriában saját verséért arany minősítést 

kapott.
Az iskola Bemutatkozunk című kulturális bemutatóján minden 

tanévben (eddig már 4 alkalommal) bemutatja, felolvassa verseit, és 
az iskolai színjátszó csoport tagjaként is szereplője a bemutatóknak.

Minden tanévben diáknapra az osztálya számára színdarabot irt, 
megrendezte és részt vett az előadásában.

A slam-poetry idei versenyén a Veszprém megyei fordulón 1. dí-
jat kapott és az idén megrendezésre került Megyei Kollégium Ki mit 
tud? vetélkedőn kiemelkedő tehetségét elismerték.

Józsa Dalma Kósa György Városi Zeneiskola
Dalma 2003-ban iratkozott be a zeneiskolába. Tehetsége hamar 

kitűnt, ami lelkiismeretes szorgalommal párosulva sok szereplést és 
megmérettetést hozott Dalmának nemcsak választott hangszerében, 
hanem a kötelező elméleti tárgyban is.

2005-től rendszeres résztvevője a zeneiskolai tanulóknak hirdetett 
versenyeknek. Ezek közül is kimagaslik a háromévente megrende-
zésre kerülő országos Koncz János hegedűverseny, melyen három al-
kalommal is bekerült a legjobbak közé: 2007-ben korcsoportjában 
a 17., 2010-ben a 18 legjobb tanuló között szerepelt, 2013-ban pe-
dig dicséretes oklevelet kapott.

A regionális és megyei versenyeken is mindig részt vett, melyek-
ről nívódíjjal és arany minősítésekkel tért haza. (Siófok – Vonós ta-
lálkozó, Szombathely – Sistrum versenyek, megyei Auer Lipót ver-
senyek). Szolfézs tárgyból is bekerült az országos verseny döntőjé-
be 2010-ben, s a „kisebb” versenyeken is mindig szép eredmény-
nyel végzett.

Kamarazenélésben is jeleskedett mind hangszerével, mind ének-
hangjával. Utóbbival 5 évig volt tagja – a több országos versenyen is 
arany minősítést elért – Csintekerintő kamarakórusnak. 2011-től a 
Lovassy László Gimnázium tanulója, s az iskola kereteiben működő 
vonószenekarnak is oszlopos tagja.

A Zeneiskola, a Györgyi Dénes Általános Iskola és a város rendez-
vényein is gyakran feltűnt szerény alakja és a muzsikálása. 2010-ben 
elnyerte a Töltési-díjat.

Fodorné László Mária, a Népművészet Mestere, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja 2015. április 17.-én tartotta akadé-
miai székfoglalóját Budapesten, a Vigadó Makovecz Termében. 
Tanítványai, tisztelői, barátai és családja mellett jelen volt a szék-
foglalón a Magyar Művészeti Akadémia számos tagja, köztük 
Fekete György, az Akadémia elnöke is. 

A laudációt dr. Andrásfalvy Bertalan, a néprajztudományok je-
les tudósa, az Antall-kormány művelődési és közoktatási minisz-
tere tartotta. Beszédében felidézte Mária közel 50 éves népművé-
szi tevékenységének különböző állomásait a kezdetektől, amikor a 
13 éves kislány elleste Decsen a szomszéd nénitől a szövőmester-
ség fortélyait, el egészen az akadémiai tagság elnyeréséig. 

Ezután következett Marika közel egy órás székfoglaló előadá-
sa, melynek első részében szakmai életútjáról beszélt. Mi indította 
arra, hogy a decsi Háziipari és Népművészeti Szövetkezet dolgozó-
ja legyen, kik voltak név szerint azok a hiteles népművész mesterek, 
akiktől megtanulhatta a kéziszövés minden csínját-bínját. Beszélt 
arról a közel negyed századról is, melyet a Sárközi Népi Iparművé-
szeti Szövetkezetben töltött, ahol elmélyíthette a szövéstechnikával 
kapcsolatos ismereteit, s megismerhette a sok évszázados szövésmin-
tákat is. Az idősebb mesterektől nem csupán a technikai tudást sze-
rezte meg, hanem az igényes munka tiszteletét, a népművészet irán-
ti szeretetet és alázatot. 1977-ben kapta meg a Népi Iparművész cí-
met, majd 2005. augusztus 20-án elnyerte a népművészek legna-
gyobb szakmai elismerését, a Népművészet Mestere címet. 

A székfoglaló második részében a Sárköz népművészetéről be-
szélt, bemutatva a különböző szövésmintákat, szövési techniká-
kat és formákat, gazdag gyűjteményéből illusztrálva a mondandó-
ját. Tudományos gyűjtőmunkája során fáradhatatlanul járta a fa-

lusi házakat, gyűjtötte fel a régi mintákat, abroszokat, ágyterítő-
ket, viseleteket. Nem csupán ezeket az évszázados szellemi értéke-
ket mentette át a mába, de fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte 
a régi mesterek keze munkájával készült hagyományos szövőszéke-
ket is. Volt időszak, amikor 16 szövőszék állt a házában! 

Ilyen patinás eszközökkel működteti évek óta a „Látványszövödé-
jét” Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központban. Tudását 
szívesen adja át gyermekeknek, felnőtteknek, egyszóval mindenkinek, 
aki érdeklődik a népművészet ezen ága iránt. Közelebbi tervei között 
szerepel egy könyv megírása is, amelynek révén még több emberrel is-
mertetheti meg a népművészet, és a kéziszövés szépségeit. 

Életművével a sárközi hagyományokat viszi tovább, beleszőve 
a nemes anyagba saját érzéseit, gondolatvilágát. Ezt a több év-
tizedes értékőrző és értékteremtő munkát ismerte el a Magyar 
Művészeti Akadémia, amikor 2014-ben tagjai sorába választot-
ta. Bálint Sándor alpolgármester

Fodorné László Mária székfoglalóját tartja a Magyar Művésze-
ti Akadémián

Akadémiai székfoglaló  Balatonalmádiból
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AktuálisHírek

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium vezetői 
pályázatának véleményezésére kérte fel a KLIK a képviselő-testü-
letet. Egy pályázat érkezett: Dudásné Pirik Marianna, a jelenlegi 
megbízott igazgató nyújtott be pályázatot a vezetői posztra. Kineve-
zését támogatta az önkormányzat.

A Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság benyújtotta az elmúlt 
fél éves tevékenységéről szóló beszámolóját, melyből kiderült, hogy 
Balatonalmádi értékeiből a Szent Jobb kápolna mellé a vörösberényi 
erődített református templom is bekerül a Veszprém Megyei Érték-
tárba. Elnyert pályázati támogatásból útikönyv és kártya típusú ki-
advány jelenhet meg a következő fél évben helyi értékeinkről. 

Átfogó értékelést tárgyalt a képviselő-testület a helyi önkormány-
zati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre 2014-ben 84 gyermek volt 
jogosult. Születési támogatás iránt pedig 70 gyermek szülője for-
dult kérelemmel a hivatalhoz. Életkezdési önkormányzati támoga-
tásban 17 gyermek részesült, melynek egyszeri összege 10 000 Ft. 
A gyermekek napközbeni ellátását naponta átlagosan az óvodákban 
217 gyermek, az általános iskolai napközis foglalkozást illetően 164 
gyermek vette igénybe. A beszámoló tartalmazza többek között a te-
lepülési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
keretében történő feladatok, szolgáltatások ellátásában való részvé-
tel tapasztalatait is. 

A képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szó-
ló beszámolót, mely szerint a tavalyi évben közel 513,5 millió Ft 
adóbevétel folyt be az önkormányzathoz, ami 19,1 millió forint-
tal több, mint az előző évben. A gépjárműadó osztott bevétel, azaz 
a beszedett adó 40 %-a marad csak az önkormányzat költségveté-
sében – ez közel 31 millió Ft-ot tett ki – míg a 60 %-át a közpon-
ti költségvetésbe kell utalni. Az adóbevételek jelentős része, 240,4 
millió Ft építményadóból származik, 7861 adózó 10 390 db ingat-
lana esett e kötelezettség alá. 38,8 millió Ft telekadó folyt be 613 
darab adókötelezettség alá eső telek után, míg iparűzési adó 179,7 
millió Ft, idegenforgalmi adó pedig 51 millió Ft.

Döntött a képviselő-testület a kulturális-, civil- és sport pályáza-
tok támogatásáról. Mindkét kiírás esetében közel kétszeres támo-
gatási igény érkezett a pályázatokat benyújtók részéről. A kulturá-
lis pályázatok körében rendezvényekre 14, működési célra 4 pályá-
zatot támogatott a testület összesen 3 millió Ft összegben. A Civil 
Alap terhére felosztható támogatás 1,5 millió Ft volt, mellyel 15 pá-
lyázó szervezetet támogatott a képviselő-testület. A sport pályáza-
tokra az önkormányzat 1650 ezer Ft-ot különített el. 17 sportegye-
sület összesen 23 pályázatot nyújtott be, melyeket – három pályá-
zat kivételével – támogatott a képviselő-testület. Az elbírálásánál el-
sőbbséget élvezett a fiatalok, valamint gyermeksportolók rendezvé-
nyeinek támogatása. 

A Kézfogás Európa Szoborpark szoborállományának egy része 
folyamatosan változik és megújul. A haszonkölcsönbe kapott Pán 
című alkotás visszakerül tulajdonosához Szatmári Juhos Lászlóhoz, 
míg Berzsenyi Balázs, Cilinder (Komédiások) című kilenc szobrát 
az önkormányzatnak ajándékozza. A tematikus éveknek megfele-
lően a fenti, Olaszországból érkezett alkotások helyét finnországi 
szobrok foglalják el hamarosan, így a kilenc, immár véglegesen a vá-
ros tulajdonába kerülő alkotásból kiválasztásra kerülő szobrok a ter-
vek szerint a hajókikötő mólója mentén kerülnek felállításra. 

Néhai Martsa István szobrászművész Napozó nőként is ismert 
Napernyős nő című alkotása 1968-ban került felállításra az akkori 
Auróra étterem épület előtt. A szobrot a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár kialakítása miatt az épület keleti oldalára helyez-

ték át. A Szent István sétány felújítása során felmerült, hogy a szo-
bor a Wesselényi strand keleti kapuja előtti téren kapna helyet. Az 
áthelyezéshez az örökösök hozzájárulásukat adták. 

Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati ren-
delet alapján, a 2015. évi költségvetésben 900 ezer Ft keretösszeget 
állapított meg a képviselő-testület a helyi építészeti értékek meg-
óvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében, 
és egyben döntött a pályázat kiírásáról is. 

A képviselő-testület támogatta a Szilva köz önerős útépítésének 
megvalósulását, melyhez közel bruttó 10 millió forint hozzájáru-
lást biztosít az érdekeltek legalább 20 %-os költségviselése mellett. 

Mini golf pálya létesülhet már az idei nyári szezonban a Wesse-
lényi strandon, melynek beszerzéséről és üzemeltetésről döntött a 
képviselő-testület. 

A képviselő-testület felülvizsgálta a Szent Erzsébet liget helyi je-
lentőségű védett természeti terület védetté nyilvánításáról szóló ren-
delet. Mivel egyre gyakoribbá vált a közlekedés biztonságot sértő 
vagy veszélyeztető helyzet, természetvédelmi területre további 5 db 
várakozni tilos tábla kerül kihelyezésre. Ezzel összefüggésben szabá-
lyozták a behajtási engedélyek kiadását is.

A képviselő-testület döntött továbbá pályázati tanácsadói szol-
gáltatás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításá-
ról, Budatava strandon lévő üzlethelyiség területbérleti ügyében, 
strandüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, módosította 
az Almádi Borfesztivál Szabályzatát és felülvizsgálta a város közbiz-
tonsági és bűnmegelőzési koncepcióját is. Új rendeletet alkottak a 
közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

A képviselő-testületi ülésről „Kiváló kulturális tevékenységért” kitüntetett diákjaink
Kozma Botond Vörösberényi Általános Iskola 8. o.

Botond az eddigi évek során kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 
a magatartása példamutató és kulturális téren kimagasló sikerekkel 
büszkélkedhet. Többszöri nevelőtestületi dicséretben részesült, a 6. 
évfolyam végén pedig megkapta az Ezüst oklevél-díjat. Kitűnő ta-
nulmányi eredményei mellett a magyar, történelem és matematika 
szaktárgyi tudását minden tanévben magas színvonalon bizonyította.

Csodálatos verseket ír, néhányat az Almádi Újságban is megje-
lentettek. Az iskolai kulturális gálák állandó szereplője, ünnepélyek 
meghatározó előadója évek óta, aki méltón képviselte iskoláját a 
2014. március 15-ei és október 6-ai városi megemlékezéseken is.

2013-ban a Szép Magyar Beszéd Kazinczy Szépkiejtési Versenyen 
megyei harmadik helyezést ért el. Az Árpád korral foglalkozó orszá-
gos történelmi csapatversenyen, Debrecenben 2014-ben az előke-
lő 3. helyen végzett csapat tagja volt. 2014-ben a Varga Tamás ma-
tematika verseny megyei fordulóján egyéniben 10., a Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordulóján csapatban 9. helyet szerzett. 
Zenei téren is tevékenykedik, gyönyörűen zongorázik. Az iskolará-
diót évek óta színvonalasan működteti. Az iskola nyolcadikos osztá-
lyainak meghatározó alakja, aki segítőkész és példamutató magatar-
tásával kivívja a többiek megbecsülését.

Mester Ádám a Györgyi Dénes Általános Iskola 6. o.
Ádám kitartóan, szorgalmasan, pontosan végzi iskolai feladatait, ér-

deklődése sok mindenre kiterjed. Az osztályközösség biztos támpillére, 

véleménye mérvadó, sosem tolakodó. Reálisan látja az adott helyzetet 
és a világ dolgait, értékítélete megbízható. Társai elfogadják véleményét, 
így Ádám jelentős szereppel bír a közösség formálásában.

Évek óta meghatározó tagja az iskolai ünnepi műsoroknak. Te-
herbírása, önfegyelme, megbízhatósága példaértékű. A próbák so-
rán együttműködő, kisebb társainak is segít a szövegek tanulásában, 
a felkészülésben. Ösztönösen megérzi, ha szükség van a segítségére.

Törekszik az igényes, minőségi előadásra mind a vers- és próza-
mondásban, mind a szóló- és kórus éneklésben. Hangszeres tudá-
sával is hozzájárul az ünnepi műsorok színvonalának emeléséhez.

Humán érdeklődését bizonyítja, hogy az ilyen jellegű tanulmányi 
versenyeken sikeresen teljesít. 

Ádám több ének és hangszeres versenyen is részt vett, amiken fi-
gyelemre méltó eredményeket ért el. A teljesség igénye nélkül, a leg-
jelentősebbek: Ádám Jenő népdaléneklési verseny arany fokozat, re-
neszánsz nemzetközi zenei fesztivál ezüst fokozat, regionális trombi-
taverseny Veszprém ezüst fokozat, regionális trombitaverseny Ajka  
ezüst fokozat, muzsika hídjai nemzetközi zenei fesztivál elisme-
rő oklevél, országos Lubik Imre trombitaverseny területi válogató. 
Részt vett és trombitált kiállítás megnyitókon, kormányhivatal 
megnyitóján, jótékonysági koncerteken, városi rendezvényeken.

Munding Márton Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 13. o. 
A Helikon irodalmi kategóriában saját verséért arany minősítést 

kapott.
Az iskola Bemutatkozunk című kulturális bemutatóján minden 

tanévben (eddig már 4 alkalommal) bemutatja, felolvassa verseit, és 
az iskolai színjátszó csoport tagjaként is szereplője a bemutatóknak.

Minden tanévben diáknapra az osztálya számára színdarabot irt, 
megrendezte és részt vett az előadásában.

A slam-poetry idei versenyén a Veszprém megyei fordulón 1. dí-
jat kapott és az idén megrendezésre került Megyei Kollégium Ki mit 
tud? vetélkedőn kiemelkedő tehetségét elismerték.

Józsa Dalma Kósa György Városi Zeneiskola
Dalma 2003-ban iratkozott be a zeneiskolába. Tehetsége hamar 

kitűnt, ami lelkiismeretes szorgalommal párosulva sok szereplést és 
megmérettetést hozott Dalmának nemcsak választott hangszerében, 
hanem a kötelező elméleti tárgyban is.

2005-től rendszeres résztvevője a zeneiskolai tanulóknak hirdetett 
versenyeknek. Ezek közül is kimagaslik a háromévente megrende-
zésre kerülő országos Koncz János hegedűverseny, melyen három al-
kalommal is bekerült a legjobbak közé: 2007-ben korcsoportjában 
a 17., 2010-ben a 18 legjobb tanuló között szerepelt, 2013-ban pe-
dig dicséretes oklevelet kapott.

A regionális és megyei versenyeken is mindig részt vett, melyek-
ről nívódíjjal és arany minősítésekkel tért haza. (Siófok – Vonós ta-
lálkozó, Szombathely – Sistrum versenyek, megyei Auer Lipót ver-
senyek). Szolfézs tárgyból is bekerült az országos verseny döntőjé-
be 2010-ben, s a „kisebb” versenyeken is mindig szép eredmény-
nyel végzett.

Kamarazenélésben is jeleskedett mind hangszerével, mind ének-
hangjával. Utóbbival 5 évig volt tagja – a több országos versenyen is 
arany minősítést elért – Csintekerintő kamarakórusnak. 2011-től a 
Lovassy László Gimnázium tanulója, s az iskola kereteiben működő 
vonószenekarnak is oszlopos tagja.

A Zeneiskola, a Györgyi Dénes Általános Iskola és a város rendez-
vényein is gyakran feltűnt szerény alakja és a muzsikálása. 2010-ben 
elnyerte a Töltési-díjat.

Fodorné László Mária, a Népművészet Mestere, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja 2015. április 17.-én tartotta akadé-
miai székfoglalóját Budapesten, a Vigadó Makovecz Termében. 
Tanítványai, tisztelői, barátai és családja mellett jelen volt a szék-
foglalón a Magyar Művészeti Akadémia számos tagja, köztük 
Fekete György, az Akadémia elnöke is. 

A laudációt dr. Andrásfalvy Bertalan, a néprajztudományok je-
les tudósa, az Antall-kormány művelődési és közoktatási minisz-
tere tartotta. Beszédében felidézte Mária közel 50 éves népművé-
szi tevékenységének különböző állomásait a kezdetektől, amikor a 
13 éves kislány elleste Decsen a szomszéd nénitől a szövőmester-
ség fortélyait, el egészen az akadémiai tagság elnyeréséig. 

Ezután következett Marika közel egy órás székfoglaló előadá-
sa, melynek első részében szakmai életútjáról beszélt. Mi indította 
arra, hogy a decsi Háziipari és Népművészeti Szövetkezet dolgozó-
ja legyen, kik voltak név szerint azok a hiteles népművész mesterek, 
akiktől megtanulhatta a kéziszövés minden csínját-bínját. Beszélt 
arról a közel negyed századról is, melyet a Sárközi Népi Iparművé-
szeti Szövetkezetben töltött, ahol elmélyíthette a szövéstechnikával 
kapcsolatos ismereteit, s megismerhette a sok évszázados szövésmin-
tákat is. Az idősebb mesterektől nem csupán a technikai tudást sze-
rezte meg, hanem az igényes munka tiszteletét, a népművészet irán-
ti szeretetet és alázatot. 1977-ben kapta meg a Népi Iparművész cí-
met, majd 2005. augusztus 20-án elnyerte a népművészek legna-
gyobb szakmai elismerését, a Népművészet Mestere címet. 

A székfoglaló második részében a Sárköz népművészetéről be-
szélt, bemutatva a különböző szövésmintákat, szövési techniká-
kat és formákat, gazdag gyűjteményéből illusztrálva a mondandó-
ját. Tudományos gyűjtőmunkája során fáradhatatlanul járta a fa-

lusi házakat, gyűjtötte fel a régi mintákat, abroszokat, ágyterítő-
ket, viseleteket. Nem csupán ezeket az évszázados szellemi értéke-
ket mentette át a mába, de fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte 
a régi mesterek keze munkájával készült hagyományos szövőszéke-
ket is. Volt időszak, amikor 16 szövőszék állt a házában! 

Ilyen patinás eszközökkel működteti évek óta a „Látványszövödé-
jét” Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központban. Tudását 
szívesen adja át gyermekeknek, felnőtteknek, egyszóval mindenkinek, 
aki érdeklődik a népművészet ezen ága iránt. Közelebbi tervei között 
szerepel egy könyv megírása is, amelynek révén még több emberrel is-
mertetheti meg a népművészet, és a kéziszövés szépségeit. 

Életművével a sárközi hagyományokat viszi tovább, beleszőve 
a nemes anyagba saját érzéseit, gondolatvilágát. Ezt a több év-
tizedes értékőrző és értékteremtő munkát ismerte el a Magyar 
Művészeti Akadémia, amikor 2014-ben tagjai sorába választot-
ta. Bálint Sándor alpolgármester

Fodorné László Mária székfoglalóját tartja a Magyar Művésze-
ti Akadémián

Akadémiai székfoglaló  Balatonalmádiból
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Megnyílott a Balaton Játékpont Almádi szellemisége Londonban

Balatonalmádi ápolja hagyományait, az évtizedes Cimbora táborok 
tovább élnek! A 90-es évektől több mint egy évtizeden át, ez a város 
fogadta be határainkon innenről és túlról azt a több száz fiatalt, akik 
azóta is emlegetik ezeket a találkozásokat. Mint a kiállított fotókból 
kiderül, sokan azóta világhírűek lettek. Kelemen Barnabás, Miklósa 
Erika, Keszei Bori, Érdi Tamás, Ewald Rézfúvos Kvintett, s a Cim-
bora zenekarból alakult Danúbia Zenekar. Büszkék lehetünk rájuk! 
Volt itt nyaranta száz tagú Cim-
bora zenekar, a kanadai karmes-
ter, Uri Mayer hat nyelven beszél-
getett a gyerekekkel, volt játékos 
angol tanulás vak kisiskolásokkal 
Hangolka címen. Békés Pál író já-
tékos meseírása a Meselánc gyere-
kek segítségével született meg, La-
tor László költővel rímfaragást ját-
szottak, miközben versek szület-
tek. Veszeli Lajos festőművész a 
kertjébe hívta a rajzolni vágyókat, 
és a találkozásokból mindig fan-
tasztikus kiállítások születtek! A 
gyerek híradónknak pedig Mizújs 
volt a címe. Velünk volt nyaran-
ta a Kölyökidő gyerekcsapata. Felsorolhatatlanul sok eseményt rög-
zített a Magyar Televízió amiket őriz az archívum, és reméljük, hogy 
ezek közül itt majd néhány bemutatásra is kerül, mert Illyés Gyulá-
val, Weöres Sándorral, Tamkó Sirató Károllyal a mai gyerekek sajnos 
már csak ezeken az archív filmszalagokon találkozhatnak!

De nemcsak magyar gyerekeket hívtunk nyaranta a Kárpát meden-
céből, hanem hozták magukkal román, szerb, szlovák, és ukrán baráta-
ikat is. Benedek Elek toleranciára tanítása működött, Cimbora újság-
jának nyomán indítottuk műsorunkat a 70-es évek elején. Négy év-
tizedes tévés kalandozásunk után tehát érthető, milyen érzés volt szá-
momra újra találkozni Almádiban a legújabb cimborákkal, és milyen jó 
volt viszontlátni a kiállított fotókon a múlt emlékeit. Nagy öröm, hogy 
ugyanolyan kedvesen fogadtak bennünket, mint anno Kerényi László 
polgármester idején, akinek sose felejtjük el azokat a hajókiránduláso-
kat, ahova velünk jött, s a lufi parádék égbe küldött üzeneteit, annak re-
ményében, hogy jövőre újra találkozunk! Érdemes volt száz számra fel-
röpíteni ezeket a színpompázó kívánság lufikat, lám újra találkoztunk!

De ez a varázslatos Cimbora paradicsom, amit most itt lelkes peda-
gógusok hoztak létre, nemcsak emlékeket idéz, hanem kezdeményezé-
sében példaértékű! miközben emléket állít a múltnak, ide csábítja azo-

kat a gyerekeket, akik kíváncsiak, érdeklődőek, szeretnek játszani, és ba-
rátokra, szeretetre vágynak. Jó volt felavatni ezt a helyet, és jó lenne, ha 
követőkre találna más városokban is, mert sajnos nagyon sok a csellen-
gő gyerek az utcákon, akik jól éreznék magukat baráti körben!

Az almádi Cimboraságnak Perus Zsuzsa a lelke, megálmodója a 
Játékpontnak. Köszönet a polgármesternek, Keszey Jánosnak, akivel 
felavattuk ezt a varázslatosan berendezett helyet, és az ötletadó jegyző 
asszonynak dr. Hoffmann Gyöngyinek, aki kitalálta, hogy itt legyen a 
városközpontban egy ilyen cimbora hívogató gyerekparadicsom.

Zsuzsa pedagógus társaival, lelkes népművelőkkel, könyvtárosokkal 
szervezkedik, akik pályázatokkal, ötletekkel segítik munkáját. Almádi-
ban a Cimbora Alapítvány és a városi önkormányzat már több mint 
egy évtizede ápolják ezeknek a régi táboroknak az emlékét, és az or-
szág Cimbora klubjaiból nyaranta a vízpartra hívják a legújabb cim-
borákat, akiket délutánonként zenei és irodalmi meglepetéssel ajándé-
koznak meg. Ősszel pedig az almádi cimborák útra kelnek, s megláto-
gatják nyáron szerzett barátaikat Érden, Dunaújvárosban, Budapesten 
és Békéscsabán, ahol boldogan fogadják őket, és megismerkednek az 
adott város történelmével, érdekességeivel. Igaz, ma nem százak nyaral-
nak határainkon innen és túlról, mint a tévés Cimbora idején, de a fo-
lyamatosság megmaradt. Benedek Elek cimborasága ma is működik, és 
ez Balatonalmádinak köszönhető! Mert vannak csodák! Ahogy a 60-as 

évek idején, amikor Varga Balázs 
bátorítására elértük, hogy Balaton-
almádiban nyílt meg svéd mintá-
ra, hazánkban a legelsők között egy 
szabadpolcos gyerekkönyvtár, most 
felavathattunk egy olyan szabadidő 
pontot, ami ugyancsak országos új-
donság, és példaértékű lehet min-
denki számára. Köszönet minden-
kinek, hogy Almádiban, a gyerek-
könyvtár mellett lett egy hely, ahol 
észrevétlenül játékokkal, kulturális 
eseményekkel az értékre hívják fel 
a gyerekek figyelmét, amire ebben 
a „celeb” világban egyre nagyobb 
szükség van.

Nyitva tartás:  hétfő–csütörtök 15–18 óra, péntek–szombat 
14–18 óra, információ +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@
gmail.com, www.almadiert.hu, www.facebook.hu/balatonjatekpont

A programok az „Almádiért” Közalapítvány és a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete támogatásával valósulnak meg.

Érdi Szabó Márta

Keszey János polgármester és É.Szabó Márta avatta fel az új kultu-
rális létesítményt

Kajári Gyula mutatta be a megnyitó közönségének az Almádi Szo-
borparkot

A platánok alatt a szabadtéri játékokat próbálhatták ki a látogatók

A megnyitón felléptek a Györgyi Dénes iskola néptáncosai is
A kiállított művek egy része

Pinner a brit főváros észak-nyugati részén, „Nagy London” 
Harrow nevű kerületében található. Korábban önálló település, falu 
volt, története a XIII. sz. elejéig vezethető 
vissza, de valószínűleg már 900 körül is lak-
ták. III. Edward király oklevele, amely éves 
vásár-jogot adott Pinnernek, 1336-ban kelt. 
Pinner az 1920-as évek második felétől indult 
dinamikus fejlődésnek, a vasúti összeköttetés 
javulásával egyidőben. A szép, rendezett, vö-
rös téglás, kertes otthonok nagy része a 30-as 
években épült Art Deco stílusban. A hangu-
latos, dimbes-dombos kertváros London köz-
pontjától 20 km-re fekszik, lakói pedig fő-
ként közép- és felső-középosztálybeli polgá-
rok, akik láthatóan büszkék lakókörnyezetük-
re, gyönyörű parkjaikra és régi épületeikre. 

A Pinner Memorial Park közepén kis tó, 
vadkacsákkal, körül ősfák, a park nyuga-
ti szélén kétszintes jellegzetes épület a West 
House. A bejárat mellett és fölött a plakát hir-
deti az Underway Station című kiállítást, ami 
az emeleti galériában látható 2015. március 
21 és 29. között. A kiállított képek és szob-
rok közel fele egy kis közép európai országból egy Balaton nevű tó 
vidékéről származnak, a környéken élő, illetve alkotó, nehezen ki-
mondható nevű művészek érzéseit, gondolatait, azaz szellemiségü-
ket hordozzák.

Szombaton, a megnyitó napján hűvös, szeles, de napos időre éb-
redtünk. A megnyitó délután 5-kor kezdődött, de a galériában reg-
gel óta folyt a munka, az utolsó simítások a művek címtábláinak 
véglegesítése, a széksorok elhelyezése a kiállítás fő szervezője és ku-
rátora, Maus Zsófia irányításával. Néhány festménnyel maga is ki-
állító, és a galéria egyik termében az időskori demencia különbö-
ző fokával küzdő hölgyek és urak alkotásai voltak láthatók, akiket a 
Coppermill Care Home nevű intézetben néhány éve művészet-terá-
piával kezel. Zsófia Magyarországon – nyaranta Káptalanfüreden – 
élő édesapja révén került kapcsolatba Veszeli Lajossal, akinek gyor-
san kellett döntenie, tud-e és ha igen hogyan tud élni a lehetőség-
gel, hogy a Coppermill és egy Németországból érkező gyüjtemény 
mellett Balaton környéki művészek, illetve Balatonalmádi városa, a 
Szoborpark és a Művésztelep is bemutatkozhassanak a West House-
ban.

A megnyitón kellemes kamarazene fogadta a több, mint két tucat 
érdeklődőt, majd a kurátor üdvözlő szavait követően e sorok írójá-

nak is lehetősége nyílt egy rövid bemutatkozásra, városunk és a kép-
zőművészet hagyományos kapcsolatának, az Európa Szoborpark és 
a művésztelep koncepciójának ismertetésére. Kicsit később, fél órás 
prezentáció keretében a részletekről is beszélhettem, segítve a hall-
gatóságot Magyarország, a Balaton és Balatonalmádi elhelyezésében 
kontinensünk földrajzi és kulturális térképen. A szoborpark kon-
cepcióját ismertetve kénytelen voltam megemlíteni, hogy városunk 
diplomáciai csatornákon keresztüli kezdeményezésünkre egyes EU 
tagállamoktól szobrot, másoktól csak ígéretet kaptunk és Nagy Bri-
tannia ez utóbbi csoportba tartozik. Elmondtam azt is, hogy részvé-
telünk, illetve látogatásom nem titkolt célja az is, hogy talán angol 
szobor is érkezhet a kiállítás hatására Almádiba, illetve megszervez-
hetjük egy brit művész csoport részvételét is az Almádi művésztelep 
munkájában, talán már idén is. Az előadást követő hozzászólásában 
Martin Verden úr a Pinner Helytörténeti Egyesület elnöke öröm-
mel fejezte ki azon reményét, hogy a kiállítás, illetve Balatonalmá-

di és a régió bemutatása egy valódi kulturális, 
képzőművészeti kapcsolat kezdetét jelentheti 
régióink között. Megígérte, hogy kapcsolata-
in keresztül azon lesz, hogy egy ilyen, kétol-
dalú együttműködés kiépítésének Pinner ne 
legyen akadálya.

Balatonalmádit két-két művel Fábián Lász-
ló, Jáger István és Veszeli Lajos képviselte. 
Rajtuk kívül Baky Péter, Beretvás Csanád, Il-
lés Erika, Kisnémeth Ferenc, Major Janka és 
Szabó László Zoltán műveit láthatta a kiállí-
tás közönsége a Balaton vidékéről. Jómagam, 
aki a kiállított művek közül más környezet-
ben már néhánnyal találkoztam, nehezen tit-
kolható büszkeséggel üdvözöltem a sűrűn ér-
kező érdeklődőket. A megnyitó másnapján 
tartott workshop-on és az azt követő megbe-
széléseken elhangzottak alapján remény van 
arra, hogy Nagy Britannia talán már idén 
képviselheti magát az Európa Szoborparkban, 
valamint arra is, hogy a kiállítás egy szélesebb 

kulturális együttműködés kezdetét jelentse.
Kajári Gyula az Almádi P-Art Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az utolsó simítások…

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.
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Megnyílott a Balaton Játékpont Almádi szellemisége Londonban

Balatonalmádi ápolja hagyományait, az évtizedes Cimbora táborok 
tovább élnek! A 90-es évektől több mint egy évtizeden át, ez a város 
fogadta be határainkon innenről és túlról azt a több száz fiatalt, akik 
azóta is emlegetik ezeket a találkozásokat. Mint a kiállított fotókból 
kiderül, sokan azóta világhírűek lettek. Kelemen Barnabás, Miklósa 
Erika, Keszei Bori, Érdi Tamás, Ewald Rézfúvos Kvintett, s a Cim-
bora zenekarból alakult Danúbia Zenekar. Büszkék lehetünk rájuk! 
Volt itt nyaranta száz tagú Cim-
bora zenekar, a kanadai karmes-
ter, Uri Mayer hat nyelven beszél-
getett a gyerekekkel, volt játékos 
angol tanulás vak kisiskolásokkal 
Hangolka címen. Békés Pál író já-
tékos meseírása a Meselánc gyere-
kek segítségével született meg, La-
tor László költővel rímfaragást ját-
szottak, miközben versek szület-
tek. Veszeli Lajos festőművész a 
kertjébe hívta a rajzolni vágyókat, 
és a találkozásokból mindig fan-
tasztikus kiállítások születtek! A 
gyerek híradónknak pedig Mizújs 
volt a címe. Velünk volt nyaran-
ta a Kölyökidő gyerekcsapata. Felsorolhatatlanul sok eseményt rög-
zített a Magyar Televízió amiket őriz az archívum, és reméljük, hogy 
ezek közül itt majd néhány bemutatásra is kerül, mert Illyés Gyulá-
val, Weöres Sándorral, Tamkó Sirató Károllyal a mai gyerekek sajnos 
már csak ezeken az archív filmszalagokon találkozhatnak!

De nemcsak magyar gyerekeket hívtunk nyaranta a Kárpát meden-
céből, hanem hozták magukkal román, szerb, szlovák, és ukrán baráta-
ikat is. Benedek Elek toleranciára tanítása működött, Cimbora újság-
jának nyomán indítottuk műsorunkat a 70-es évek elején. Négy év-
tizedes tévés kalandozásunk után tehát érthető, milyen érzés volt szá-
momra újra találkozni Almádiban a legújabb cimborákkal, és milyen jó 
volt viszontlátni a kiállított fotókon a múlt emlékeit. Nagy öröm, hogy 
ugyanolyan kedvesen fogadtak bennünket, mint anno Kerényi László 
polgármester idején, akinek sose felejtjük el azokat a hajókiránduláso-
kat, ahova velünk jött, s a lufi parádék égbe küldött üzeneteit, annak re-
ményében, hogy jövőre újra találkozunk! Érdemes volt száz számra fel-
röpíteni ezeket a színpompázó kívánság lufikat, lám újra találkoztunk!

De ez a varázslatos Cimbora paradicsom, amit most itt lelkes peda-
gógusok hoztak létre, nemcsak emlékeket idéz, hanem kezdeményezé-
sében példaértékű! miközben emléket állít a múltnak, ide csábítja azo-

kat a gyerekeket, akik kíváncsiak, érdeklődőek, szeretnek játszani, és ba-
rátokra, szeretetre vágynak. Jó volt felavatni ezt a helyet, és jó lenne, ha 
követőkre találna más városokban is, mert sajnos nagyon sok a csellen-
gő gyerek az utcákon, akik jól éreznék magukat baráti körben!

Az almádi Cimboraságnak Perus Zsuzsa a lelke, megálmodója a 
Játékpontnak. Köszönet a polgármesternek, Keszey Jánosnak, akivel 
felavattuk ezt a varázslatosan berendezett helyet, és az ötletadó jegyző 
asszonynak dr. Hoffmann Gyöngyinek, aki kitalálta, hogy itt legyen a 
városközpontban egy ilyen cimbora hívogató gyerekparadicsom.

Zsuzsa pedagógus társaival, lelkes népművelőkkel, könyvtárosokkal 
szervezkedik, akik pályázatokkal, ötletekkel segítik munkáját. Almádi-
ban a Cimbora Alapítvány és a városi önkormányzat már több mint 
egy évtizede ápolják ezeknek a régi táboroknak az emlékét, és az or-
szág Cimbora klubjaiból nyaranta a vízpartra hívják a legújabb cim-
borákat, akiket délutánonként zenei és irodalmi meglepetéssel ajándé-
koznak meg. Ősszel pedig az almádi cimborák útra kelnek, s megláto-
gatják nyáron szerzett barátaikat Érden, Dunaújvárosban, Budapesten 
és Békéscsabán, ahol boldogan fogadják őket, és megismerkednek az 
adott város történelmével, érdekességeivel. Igaz, ma nem százak nyaral-
nak határainkon innen és túlról, mint a tévés Cimbora idején, de a fo-
lyamatosság megmaradt. Benedek Elek cimborasága ma is működik, és 
ez Balatonalmádinak köszönhető! Mert vannak csodák! Ahogy a 60-as 

évek idején, amikor Varga Balázs 
bátorítására elértük, hogy Balaton-
almádiban nyílt meg svéd mintá-
ra, hazánkban a legelsők között egy 
szabadpolcos gyerekkönyvtár, most 
felavathattunk egy olyan szabadidő 
pontot, ami ugyancsak országos új-
donság, és példaértékű lehet min-
denki számára. Köszönet minden-
kinek, hogy Almádiban, a gyerek-
könyvtár mellett lett egy hely, ahol 
észrevétlenül játékokkal, kulturális 
eseményekkel az értékre hívják fel 
a gyerekek figyelmét, amire ebben 
a „celeb” világban egyre nagyobb 
szükség van.

Nyitva tartás:  hétfő–csütörtök 15–18 óra, péntek–szombat 
14–18 óra, információ +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@
gmail.com, www.almadiert.hu, www.facebook.hu/balatonjatekpont

A programok az „Almádiért” Közalapítvány és a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete támogatásával valósulnak meg.

Érdi Szabó Márta

Keszey János polgármester és É.Szabó Márta avatta fel az új kultu-
rális létesítményt

Kajári Gyula mutatta be a megnyitó közönségének az Almádi Szo-
borparkot

A platánok alatt a szabadtéri játékokat próbálhatták ki a látogatók

A megnyitón felléptek a Györgyi Dénes iskola néptáncosai is
A kiállított művek egy része

Pinner a brit főváros észak-nyugati részén, „Nagy London” 
Harrow nevű kerületében található. Korábban önálló település, falu 
volt, története a XIII. sz. elejéig vezethető 
vissza, de valószínűleg már 900 körül is lak-
ták. III. Edward király oklevele, amely éves 
vásár-jogot adott Pinnernek, 1336-ban kelt. 
Pinner az 1920-as évek második felétől indult 
dinamikus fejlődésnek, a vasúti összeköttetés 
javulásával egyidőben. A szép, rendezett, vö-
rös téglás, kertes otthonok nagy része a 30-as 
években épült Art Deco stílusban. A hangu-
latos, dimbes-dombos kertváros London köz-
pontjától 20 km-re fekszik, lakói pedig fő-
ként közép- és felső-középosztálybeli polgá-
rok, akik láthatóan büszkék lakókörnyezetük-
re, gyönyörű parkjaikra és régi épületeikre. 

A Pinner Memorial Park közepén kis tó, 
vadkacsákkal, körül ősfák, a park nyuga-
ti szélén kétszintes jellegzetes épület a West 
House. A bejárat mellett és fölött a plakát hir-
deti az Underway Station című kiállítást, ami 
az emeleti galériában látható 2015. március 
21 és 29. között. A kiállított képek és szob-
rok közel fele egy kis közép európai országból egy Balaton nevű tó 
vidékéről származnak, a környéken élő, illetve alkotó, nehezen ki-
mondható nevű művészek érzéseit, gondolatait, azaz szellemiségü-
ket hordozzák.

Szombaton, a megnyitó napján hűvös, szeles, de napos időre éb-
redtünk. A megnyitó délután 5-kor kezdődött, de a galériában reg-
gel óta folyt a munka, az utolsó simítások a művek címtábláinak 
véglegesítése, a széksorok elhelyezése a kiállítás fő szervezője és ku-
rátora, Maus Zsófia irányításával. Néhány festménnyel maga is ki-
állító, és a galéria egyik termében az időskori demencia különbö-
ző fokával küzdő hölgyek és urak alkotásai voltak láthatók, akiket a 
Coppermill Care Home nevű intézetben néhány éve művészet-terá-
piával kezel. Zsófia Magyarországon – nyaranta Káptalanfüreden – 
élő édesapja révén került kapcsolatba Veszeli Lajossal, akinek gyor-
san kellett döntenie, tud-e és ha igen hogyan tud élni a lehetőség-
gel, hogy a Coppermill és egy Németországból érkező gyüjtemény 
mellett Balaton környéki művészek, illetve Balatonalmádi városa, a 
Szoborpark és a Művésztelep is bemutatkozhassanak a West House-
ban.

A megnyitón kellemes kamarazene fogadta a több, mint két tucat 
érdeklődőt, majd a kurátor üdvözlő szavait követően e sorok írójá-

nak is lehetősége nyílt egy rövid bemutatkozásra, városunk és a kép-
zőművészet hagyományos kapcsolatának, az Európa Szoborpark és 
a művésztelep koncepciójának ismertetésére. Kicsit később, fél órás 
prezentáció keretében a részletekről is beszélhettem, segítve a hall-
gatóságot Magyarország, a Balaton és Balatonalmádi elhelyezésében 
kontinensünk földrajzi és kulturális térképen. A szoborpark kon-
cepcióját ismertetve kénytelen voltam megemlíteni, hogy városunk 
diplomáciai csatornákon keresztüli kezdeményezésünkre egyes EU 
tagállamoktól szobrot, másoktól csak ígéretet kaptunk és Nagy Bri-
tannia ez utóbbi csoportba tartozik. Elmondtam azt is, hogy részvé-
telünk, illetve látogatásom nem titkolt célja az is, hogy talán angol 
szobor is érkezhet a kiállítás hatására Almádiba, illetve megszervez-
hetjük egy brit művész csoport részvételét is az Almádi művésztelep 
munkájában, talán már idén is. Az előadást követő hozzászólásában 
Martin Verden úr a Pinner Helytörténeti Egyesület elnöke öröm-
mel fejezte ki azon reményét, hogy a kiállítás, illetve Balatonalmá-

di és a régió bemutatása egy valódi kulturális, 
képzőművészeti kapcsolat kezdetét jelentheti 
régióink között. Megígérte, hogy kapcsolata-
in keresztül azon lesz, hogy egy ilyen, kétol-
dalú együttműködés kiépítésének Pinner ne 
legyen akadálya.

Balatonalmádit két-két művel Fábián Lász-
ló, Jáger István és Veszeli Lajos képviselte. 
Rajtuk kívül Baky Péter, Beretvás Csanád, Il-
lés Erika, Kisnémeth Ferenc, Major Janka és 
Szabó László Zoltán műveit láthatta a kiállí-
tás közönsége a Balaton vidékéről. Jómagam, 
aki a kiállított művek közül más környezet-
ben már néhánnyal találkoztam, nehezen tit-
kolható büszkeséggel üdvözöltem a sűrűn ér-
kező érdeklődőket. A megnyitó másnapján 
tartott workshop-on és az azt követő megbe-
széléseken elhangzottak alapján remény van 
arra, hogy Nagy Britannia talán már idén 
képviselheti magát az Európa Szoborparkban, 
valamint arra is, hogy a kiállítás egy szélesebb 

kulturális együttműködés kezdetét jelentse.
Kajári Gyula az Almádi P-Art Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az utolsó simítások…

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.
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ALMÁDI ÚJSÁGAktuális 2015. május Vörösberényi iskola
Szicíliai beszámoló

Március 14-én érkeztünk meg Szicília szigetére, ahol már tárt ka-
rokkal vártak minket fogadódiákjaink. A vasárnapot mindenki a csa-
láddal töltötte, akik színes programokat szerveztek nekünk. Hétfőn 
minden delegáció előadta nemzeti matematikusáról (mi Neumann Já-
nost választottuk) és iskolájáról készült prezentációját, majd közösen 
Agrigento-ba látogattunk, ahol a Templomok völgyét tekinthettük 
meg, nem kifejezetten olasz időjárási viszonyok között. Következő nap 
a fővárosba, Palermo-ba kirándultunk, majd egy tengerparti üdülővá-
rosban, Cefaluban készítettünk gyönyörű képeket a naplementéről, és 
a tengerről. Akadt közülünk olyan is, aki bátorkodott megmártózni. 
Az egyik legizgalmasabb program mindannyiunk számára az Eolie szi-
getek volt, ahol Lipariban idegenvezető segítségével bejártuk a várat és 
környékét. Vulcanoba hajóztunk, ahol lehetőségünk volt megfüröd-
ni a forró, kénes, fel-feltörő vízben. A pénteket ismét családjainkkal 
tölthettük, majd másnap, a reptérre menvén, megálltunk a hangulatos 
Taorminában, ahol egy görög színház romjait néztük meg.

Anyanyelvünkről   

Ollózás (1. rész)
Az anyanyelvünk iránt közelebbről érdeklődők értékes folyóira-

ta a kéthavonta megjelenő Édes Anyanyelvünk. Az idei februári, 
első szám cikkeiből csipkedek ki néhány mondatot, hogy bemutas-
sam a lap jellegét.

Az első cikk – egyebek között – szól egyes szerzők ismereteinek 
hiányosságáról. Egy lap ezt írta: „… az öregeket sem rakták ki a 
Tajgetoszra.” Jön mindjárt a felvilágosítás: „…a spártaiak ennek 
szikláira tették ki a gyengének ítélt újszülötteket.” (Büky László)

 A „Hadd nyissam ki az ablakot!” szövegről megtudhatjuk, hogy 
ez óhajtó mondat, ahol a hadd szó a mondatfajtát jelölő viszony-
szó. (Balogh Judit)

A Miért érdekes? Című rovatban közli a szerző az 1957-ben és az 
2005-ben meghirdetett „szó-szépségverseny” első 10 helyezettjét. Az 
utóbbiban e nevek állnak: édesanya, szerelem, szeretet, pillangó, hó-
pehely, szellő, zsong. Csillag, boldogság, szivárvány. (Balázs Géza)

A Médiák c. írás kifejti, hogy a média alak a magyarban egyes szá-
mú pl. médiakutatás, médiatörvény stb. A nyelvhasználati gyakor-
lat szentesítette ennek többes számú alakját: médiák. Ezt az alakot 

Vörösberényi iskola hírei
Iskolánk elkötelezett abban, hogy fejlessze a gyerekek közúti 

közlekedésének biztonságát, melyhez minden pályázati lehetősé-
get megragad. Így részt veszünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um és a KLIK közös Közúti Akcióprogramjában. Célunk, hogy 
a diákok számára érdekesebbé, kézzelfoghatóbbá tegyük a helyes 
közlekedés szabályainak elfogadását. Ennek keretében a 3. osztá-
lyosok szüleikkel együtt egy vidám, ámde tanulságos KRESZ fog-
lalkozáson tehették próbára tudásukat. A pályázat támogatási ösz-
szegéből többek között KRESZ-szel kapcsolatos oktató anyago-
kat, közlekedési tanpálya elemeit és rollereket kap az iskola, me-
lyeket a gyerekek már a májusi rendőrségi akció során ki is pró-
bálhatnak.

Tanulmányi, ügyességi és sportversenyek
A Kenguru matematikaversenyen idén is sikeresen szerepeltek ta-

nulóink. Ketten is bekerültek eredményükkel a megye 10 legjobb 
helyezettje közé. Megyei második helyezést ért el Raffai Richárd (7. 
osztály), 9. helyet szerzett Bátor Gergely (8. B). További eredmé-
nyek: Gitta Imre (3. osztály) megyei 16. hely, Kedves Lőrinc (6. B) 
19. hely, Vajda Máté (4. A) 21. hely, Nagy Patrik (8. B) 23. hely, 
Szecsődi Kíra (7. osztály) 24. hely és Kozma Botond (8. A) 29. hely.

Az országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóját követően ha-
gyományosan több diákunk képviselte iskolánkat a hetedik és nyol-
cadik évfolyamosok között a vetélkedő megyei döntőjén. Szo-
ros versenyben végül Rábaközi Barbara (8. B) megyei 8. helyezést, 
Szecsődi Kíra 11. és Szabó Dominika 13. helyezést ért el (mindket-
ten 7. osztályosok). További eredményeink: Kozma Botond (8. A) 
16. hely, Mohos Evelin (7. osztály) 17. hely, Nagy Patrik (8. B) 18. 
hely és Kun Zalán (8. B) 19. hely.

Áprilisban rendezték meg a Katasztrófavédelmi Verseny kistérsé-
gi fordulóját Pétfürdőn, ahova az internetes első forduló eredmé-
nye alapján jutottak a csapatok. Kötéllétra-mászás, füstben men-
tés, tűzoltás, elsősegélynyújtás is szerepelt a feladatok között. A 
Vörösberényi Általános Iskolát a Végh Dorottya (8. B), Kozma Bo-
tond (8. A), Pordán Krisztofer (7. o) és Takács Albert (8. A) össze-
tételű csapat képviselte, akik az előkelő 2. helyezést érték el. Ezzel 
az eredménnyel továbbjutottak a Veszprémben megtartott megyei 
döntőre, ahol végül szoros versenyben a 9. helyet szerezték meg.

A mezei futó diákolimpia megyei döntőjén III. korcsoportos fiú 
csapatunk 3. helyezést ért el. A csapat tagjai és egyéni helyezéseik: 
Bóta I. Szabolcs 10., Scharf Gergő 11., Herendi Bence: 22., Halmi 
Boldizsár 32. és Telek Marcell 40. hely. Egyéniben a III. korcsopor-
tos leányok között Gaschler Dominika 3. helyen ért célba, amely 
eredményével kvalifikálta magát az országos döntőre. További egyé-
ni eredményeink: II. korcsoport Howe Péter 18. hely, Somorácz 
Luca 7. hely és IV. korcsoport Szabó Dominika 19 hely.

Felvételi tájékoztató
A hónap végére sok gyermek megkönnyebbülhetett, mikor vég-

re kezükbe kaphatták a középfokú iskolákba szóló felvételi értesíté-
seiket. 8 általános iskolai év után egy új életszakasz köszön majd rá-
juk és persze szüleikre. Nagy reményekkel várják a 2015/2016-os 
tanévet.

A Vörösberényi Általános Iskola 8. évfolyamán tanuló 31 diák 
kétharmad része gimnáziumba nyert felvételt, a két osztály diák-
jainak túlnyomó többsége érettségit adó képzésben tanul tovább. 
Közülük 11 fő tanulmányait a következő tanévben tehetséggondo-
zó gimnáziumban (3 fő Lovassy László Gimnázium, 6 fő Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium, 2 fő Vetési Albert Gimnázium) foly-
tathatja. 

Százszorszépes pince

használták a sajtó szó helyett, ami egykor inkább csak az írott sajtó-
ra vonatkozott. Ez azonban már helyettesítheti a vitatott médiák ki-
fejezést.(Horváth László)

Új szó szerepel e mondat-töredékben: „pacekban meg kell mon-
dani…” ami azt jelenti, hogy „bele az arcába”, azaz „nyíltan, őszin-
tén”. A másik új kifejezés pl. ebben a mondatban szerepel: „Alap-
hangon ez mennyibe fog kerülni?” Értelme: voltaképpen, valójá-
ban, legföljebb…(Kemény Gábor)

Egy cikk a macskakőről szól, s a Wikipédia magyarázatát idézi: 
„A macskakő a macskalyuki kő rövid megnevezése. Az itt bányá-
szott kővel rakták ki a Monarchia sok városának, így Bécsnek is az 
utcáit.” (Révay Valéria)

A szerző elkészítette a Bánk bán-szótárt, amihez 12 500 cédulát 
írt ki. Számos írói szótárról olvashatunk a cikkben. (Balázs Géza)

Az igekötők helytelen használatáról szól egy cikk: lebonyolít he-
lyett bonyolít – „márpedig ez a kettő nem ugyanaz.” (Kulcsár István)

Elterjedt kifejezés „lemerült az elem”, holott helyesebb lenne, 
hogy az elem, az akkumulátor lemerül. (Dóra Zoltán)

Szintén szokatlan kifejezés „behúzta a meccset” – azaz megnyer-
te. (Zimányi Árpád). (Folyt. köv.)

 lang.miklos@chello.hu

Egy hely, ahova felsé-
tálhat, elbringázhat, de 
autóval is elugorhat… 
Aztán hátradőlhet, kö-
rülnézhet és mély leve-
gőt vehet, miközben érzi, 
ahogy tűnik el a stressz a 
testéből. Mintha nem is 
a Vödörvölgyi úton ül-
nénk, hanem mondjuk 
valahol Provance lankái 
között.

Kerekes Pince. Ki hinné, hogy április közepén egy balatonalmádi 
vendéglátóhelyen alig van szabad asztal? Hogy ilyen jól megfér egy-
mással a kisgyerekkel érkező, és a kutyás gazda?

Az étlapon van zsíros deszka és velős pirítós, ha éppen nem vá-
gyunk egy nagy adag sültre. A házi szörpök mellett pedig termelői 
bor és pálinka, de a minőségi borok között is lehet válogatni, ha arra 
szomjazik a vendég. 

-Mesélj! – kérem Kerekes Andrást, aki mesél is, de közben kiszol-
gál, figyel, bemegy a pult mögé a kemencéhez, ahol sül a malac, a 
csülök és az oldalas. Kijön, köszön az újonnan érkezőknek. Dolgo-
zik. Kiegyensúlyozottan, mosolyogva. Érezni, hogy nem ma kezd-
te a vendéglátást. 

Prominens vendéglátós személy érkezik a feleségével, láthatóan 
nem először jár itt, és nem először mondja, hogy   Michelin csillag-
ra fogja javasolni ezt a konyhát.

-Isten ments! – válaszolja a fiatal tulajdonos. – Jó ez így!
-Tényleg jó! – gondolom magamban, és figyelem, ahogy viszi 

vissza az üres tányérokat, amiken csak a csontok és a díszítésként 
használt százszorszépek maradtak. Büszke lehet magára Keller And-
rás, a séf is. A két András egyébként gyerekkori jó barátok, sokat 
dolgoztak már együtt. 

És hogy mit mesélt Kerekes András? Azt, hogy lépésről-lépésre, ap-
ránként jutottak el idáig, édesapja pincéjét fejlesztve, bővítve és szé-
pítve, szó szerint beleadva apait-anyait, plusz a felesége és a saját mun-
káját, bízva a jövőben. Merthogy csak így érdemes. Szolga Mária

Cefalú tengerpart

Olyan élményekkel gazdagodtunk, melyeket órákig mesélhetnénk, 
részletezve a táj szépségét, a kommunikáció akadályainak áthidalását, 
fogadó családjaink kedvességét és vendégszeretetét, az otthoniaktól oly 
más szokásokat és az olasz konyhát érintő dolgokat, de ezt mind első 
kézből kell megtapasztalni ahhoz, hogy az ember teljesen megérthesse.

Kocsis Edit, Fekete Dalma, Kanczler Julcsi, 
Fallmann Bálint és Horváth Gergely 10. A osztály

28+22+6=56+21=77
28= ennyien vannak az első korcsoportos kosarasok. Mindannyian a 

„Dobd a kosárba!” program résztvevői. Hetente kétszer edzünk és már 
nagyon ügyesek vagyunk. Jól tudunk labdát vezetni, passzolni és gyak-
ran beletalálunk a kosárba is. Most készülünk a májusi pápai jamboree-
ra, ahol főleg játékos labdás feladatokban vetélkedünk a megye csapatai-
val. Mi is megkaptuk a kosaras pólókat, néhányan még abban is alszunk.

22= ennyi a második korcsoportos „öreg” kosarasok létszáma. Ők a 
„Dobd a kosárba!” program első gyerekei, és nagyrészük már a FAK ko-
sárlabda szakosztályának igazolt játékosa. Heti kétszer két edzésen ké-
szülünk a mérkőzésekre. Már jól tudunk ziccerezni, védekezni és né-
hány taktikai elemet is ismerünk.                                                                Részt 
vettünk a megyei jamboree őszi és tavaszi fordulóján Balatonkenesén 
ill. Ajkán, ahol mini-kosárlabdázásban mérkőztünk, kizárólag a játék 
öröméért. A FAK színeiben országos korosztályos bajnokságon indul-
tunk. A hétvégi mérkőzéseken többek között siófoki, veszprémi, fehér-
vári, tamási csapatokkal mértük össze tudásunkat, s végül a felső közép-
mezőnyben végeztünk.

6= kevesen vannak, de annál erősebbek negyedik korcsoportos 
kosarasaink. A FAK és a VUKE igazolt játékosai. Hetente több 
edzésen vesznek részt, ezzel biztosítva kiváló szereplésüket a bajnok-
ságban. Az őszi és tavaszi fordulóban az előkelő második helyet sze-
rezték meg. Bízunk benne, hogy még sokat hallunk sikereikről.

16= sajnos jelenleg a harmadik korcsoportban nincsenek kosara-
sok, de a testnevelés órai munka alapján indítani tudtunk egy lány 
és egy fiú csapatot is a körzeti Diákolimpián.                              Az 
amatőr játékosokból álló csapat becsülettel helyt állt.

Kosarasaink: Ambrus Panni, Magyari Enikő, Móri Alexandra, 
Marton Dorina, Szecsődi Botond, Szabó Zénó, Gyurkó Balázs, Szán-
tó Dániel, Mészáros Péter, Vajda Alexa, Hanis Gréta, Kovács Luca, 
Kovács Levente, Klebow Adrián, Horváth Júlia, Sebestyén Mónika, 
Szőlősi Blanka, Ujvári Gréta, Gerendai Kata, Bodó Mónika, Keszey 
Levente, Beődi Bence, Czúni Vilmos, Bagarus Andor, Somorácz Oli-
vér, Gyarmati Eszter, Szántó Benedek, Szabó Bendegúz, Bajcsi Gergő, 
Bátor Bálint, Gitta Imre, Komár Antónia, Biró Dominika, Somorácz 
Luca, Zanathy Pálma, Kun Dorottya, Farkas Eszter, Horváth Tamás, 
Maász Dávid, Kovács Kornél, Komáromi Dániel, Sipos Gréta, Barna 
Nóra, Kalupka Beáta, Horváth Anna, Gyarmati Dóra, Beődi Boglár-
ka, Vadas Bálint, Bartha Ida, Gitta Panna, Ficsor Balázs, Kozma Bo-
tond, Bartha Dániel, Bátor Gergő, Gergely Milán, Kacsándi Marcell. 
Akik még részt vettek a Diákolimpián: Szabóki Luca, Beődi Barbara, 
Gaschler Dominika, Bóta Szabolcs, Takács Levente, Komár Mihály, 
Gyürüsi Károly, Ambrus Márton, Herendi Bence, Zsendovics Máté, 
Telek Marcell, Deres Mátyás, Koszorus Simon, Scharf Gergő, Kovács 
Kristóf, Csopják Kevin, Blaha Gábor, Takács Albert, Kun Zalán, Kiss 
Szabolcs, Kovács Dávid. Purgel Henriett
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ALMÁDI ÚJSÁGAktuális 2015. május Vörösberényi iskola
Szicíliai beszámoló

Március 14-én érkeztünk meg Szicília szigetére, ahol már tárt ka-
rokkal vártak minket fogadódiákjaink. A vasárnapot mindenki a csa-
láddal töltötte, akik színes programokat szerveztek nekünk. Hétfőn 
minden delegáció előadta nemzeti matematikusáról (mi Neumann Já-
nost választottuk) és iskolájáról készült prezentációját, majd közösen 
Agrigento-ba látogattunk, ahol a Templomok völgyét tekinthettük 
meg, nem kifejezetten olasz időjárási viszonyok között. Következő nap 
a fővárosba, Palermo-ba kirándultunk, majd egy tengerparti üdülővá-
rosban, Cefaluban készítettünk gyönyörű képeket a naplementéről, és 
a tengerről. Akadt közülünk olyan is, aki bátorkodott megmártózni. 
Az egyik legizgalmasabb program mindannyiunk számára az Eolie szi-
getek volt, ahol Lipariban idegenvezető segítségével bejártuk a várat és 
környékét. Vulcanoba hajóztunk, ahol lehetőségünk volt megfüröd-
ni a forró, kénes, fel-feltörő vízben. A pénteket ismét családjainkkal 
tölthettük, majd másnap, a reptérre menvén, megálltunk a hangulatos 
Taorminában, ahol egy görög színház romjait néztük meg.

Anyanyelvünkről   

Ollózás (1. rész)
Az anyanyelvünk iránt közelebbről érdeklődők értékes folyóira-

ta a kéthavonta megjelenő Édes Anyanyelvünk. Az idei februári, 
első szám cikkeiből csipkedek ki néhány mondatot, hogy bemutas-
sam a lap jellegét.

Az első cikk – egyebek között – szól egyes szerzők ismereteinek 
hiányosságáról. Egy lap ezt írta: „… az öregeket sem rakták ki a 
Tajgetoszra.” Jön mindjárt a felvilágosítás: „…a spártaiak ennek 
szikláira tették ki a gyengének ítélt újszülötteket.” (Büky László)

 A „Hadd nyissam ki az ablakot!” szövegről megtudhatjuk, hogy 
ez óhajtó mondat, ahol a hadd szó a mondatfajtát jelölő viszony-
szó. (Balogh Judit)

A Miért érdekes? Című rovatban közli a szerző az 1957-ben és az 
2005-ben meghirdetett „szó-szépségverseny” első 10 helyezettjét. Az 
utóbbiban e nevek állnak: édesanya, szerelem, szeretet, pillangó, hó-
pehely, szellő, zsong. Csillag, boldogság, szivárvány. (Balázs Géza)

A Médiák c. írás kifejti, hogy a média alak a magyarban egyes szá-
mú pl. médiakutatás, médiatörvény stb. A nyelvhasználati gyakor-
lat szentesítette ennek többes számú alakját: médiák. Ezt az alakot 

Vörösberényi iskola hírei
Iskolánk elkötelezett abban, hogy fejlessze a gyerekek közúti 

közlekedésének biztonságát, melyhez minden pályázati lehetősé-
get megragad. Így részt veszünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um és a KLIK közös Közúti Akcióprogramjában. Célunk, hogy 
a diákok számára érdekesebbé, kézzelfoghatóbbá tegyük a helyes 
közlekedés szabályainak elfogadását. Ennek keretében a 3. osztá-
lyosok szüleikkel együtt egy vidám, ámde tanulságos KRESZ fog-
lalkozáson tehették próbára tudásukat. A pályázat támogatási ösz-
szegéből többek között KRESZ-szel kapcsolatos oktató anyago-
kat, közlekedési tanpálya elemeit és rollereket kap az iskola, me-
lyeket a gyerekek már a májusi rendőrségi akció során ki is pró-
bálhatnak.

Tanulmányi, ügyességi és sportversenyek
A Kenguru matematikaversenyen idén is sikeresen szerepeltek ta-

nulóink. Ketten is bekerültek eredményükkel a megye 10 legjobb 
helyezettje közé. Megyei második helyezést ért el Raffai Richárd (7. 
osztály), 9. helyet szerzett Bátor Gergely (8. B). További eredmé-
nyek: Gitta Imre (3. osztály) megyei 16. hely, Kedves Lőrinc (6. B) 
19. hely, Vajda Máté (4. A) 21. hely, Nagy Patrik (8. B) 23. hely, 
Szecsődi Kíra (7. osztály) 24. hely és Kozma Botond (8. A) 29. hely.

Az országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóját követően ha-
gyományosan több diákunk képviselte iskolánkat a hetedik és nyol-
cadik évfolyamosok között a vetélkedő megyei döntőjén. Szo-
ros versenyben végül Rábaközi Barbara (8. B) megyei 8. helyezést, 
Szecsődi Kíra 11. és Szabó Dominika 13. helyezést ért el (mindket-
ten 7. osztályosok). További eredményeink: Kozma Botond (8. A) 
16. hely, Mohos Evelin (7. osztály) 17. hely, Nagy Patrik (8. B) 18. 
hely és Kun Zalán (8. B) 19. hely.

Áprilisban rendezték meg a Katasztrófavédelmi Verseny kistérsé-
gi fordulóját Pétfürdőn, ahova az internetes első forduló eredmé-
nye alapján jutottak a csapatok. Kötéllétra-mászás, füstben men-
tés, tűzoltás, elsősegélynyújtás is szerepelt a feladatok között. A 
Vörösberényi Általános Iskolát a Végh Dorottya (8. B), Kozma Bo-
tond (8. A), Pordán Krisztofer (7. o) és Takács Albert (8. A) össze-
tételű csapat képviselte, akik az előkelő 2. helyezést érték el. Ezzel 
az eredménnyel továbbjutottak a Veszprémben megtartott megyei 
döntőre, ahol végül szoros versenyben a 9. helyet szerezték meg.

A mezei futó diákolimpia megyei döntőjén III. korcsoportos fiú 
csapatunk 3. helyezést ért el. A csapat tagjai és egyéni helyezéseik: 
Bóta I. Szabolcs 10., Scharf Gergő 11., Herendi Bence: 22., Halmi 
Boldizsár 32. és Telek Marcell 40. hely. Egyéniben a III. korcsopor-
tos leányok között Gaschler Dominika 3. helyen ért célba, amely 
eredményével kvalifikálta magát az országos döntőre. További egyé-
ni eredményeink: II. korcsoport Howe Péter 18. hely, Somorácz 
Luca 7. hely és IV. korcsoport Szabó Dominika 19 hely.

Felvételi tájékoztató
A hónap végére sok gyermek megkönnyebbülhetett, mikor vég-

re kezükbe kaphatták a középfokú iskolákba szóló felvételi értesíté-
seiket. 8 általános iskolai év után egy új életszakasz köszön majd rá-
juk és persze szüleikre. Nagy reményekkel várják a 2015/2016-os 
tanévet.

A Vörösberényi Általános Iskola 8. évfolyamán tanuló 31 diák 
kétharmad része gimnáziumba nyert felvételt, a két osztály diák-
jainak túlnyomó többsége érettségit adó képzésben tanul tovább. 
Közülük 11 fő tanulmányait a következő tanévben tehetséggondo-
zó gimnáziumban (3 fő Lovassy László Gimnázium, 6 fő Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium, 2 fő Vetési Albert Gimnázium) foly-
tathatja. 

Százszorszépes pince

használták a sajtó szó helyett, ami egykor inkább csak az írott sajtó-
ra vonatkozott. Ez azonban már helyettesítheti a vitatott médiák ki-
fejezést.(Horváth László)

Új szó szerepel e mondat-töredékben: „pacekban meg kell mon-
dani…” ami azt jelenti, hogy „bele az arcába”, azaz „nyíltan, őszin-
tén”. A másik új kifejezés pl. ebben a mondatban szerepel: „Alap-
hangon ez mennyibe fog kerülni?” Értelme: voltaképpen, valójá-
ban, legföljebb…(Kemény Gábor)

Egy cikk a macskakőről szól, s a Wikipédia magyarázatát idézi: 
„A macskakő a macskalyuki kő rövid megnevezése. Az itt bányá-
szott kővel rakták ki a Monarchia sok városának, így Bécsnek is az 
utcáit.” (Révay Valéria)

A szerző elkészítette a Bánk bán-szótárt, amihez 12 500 cédulát 
írt ki. Számos írói szótárról olvashatunk a cikkben. (Balázs Géza)

Az igekötők helytelen használatáról szól egy cikk: lebonyolít he-
lyett bonyolít – „márpedig ez a kettő nem ugyanaz.” (Kulcsár István)

Elterjedt kifejezés „lemerült az elem”, holott helyesebb lenne, 
hogy az elem, az akkumulátor lemerül. (Dóra Zoltán)

Szintén szokatlan kifejezés „behúzta a meccset” – azaz megnyer-
te. (Zimányi Árpád). (Folyt. köv.)

 lang.miklos@chello.hu

Egy hely, ahova felsé-
tálhat, elbringázhat, de 
autóval is elugorhat… 
Aztán hátradőlhet, kö-
rülnézhet és mély leve-
gőt vehet, miközben érzi, 
ahogy tűnik el a stressz a 
testéből. Mintha nem is 
a Vödörvölgyi úton ül-
nénk, hanem mondjuk 
valahol Provance lankái 
között.

Kerekes Pince. Ki hinné, hogy április közepén egy balatonalmádi 
vendéglátóhelyen alig van szabad asztal? Hogy ilyen jól megfér egy-
mással a kisgyerekkel érkező, és a kutyás gazda?

Az étlapon van zsíros deszka és velős pirítós, ha éppen nem vá-
gyunk egy nagy adag sültre. A házi szörpök mellett pedig termelői 
bor és pálinka, de a minőségi borok között is lehet válogatni, ha arra 
szomjazik a vendég. 

-Mesélj! – kérem Kerekes Andrást, aki mesél is, de közben kiszol-
gál, figyel, bemegy a pult mögé a kemencéhez, ahol sül a malac, a 
csülök és az oldalas. Kijön, köszön az újonnan érkezőknek. Dolgo-
zik. Kiegyensúlyozottan, mosolyogva. Érezni, hogy nem ma kezd-
te a vendéglátást. 

Prominens vendéglátós személy érkezik a feleségével, láthatóan 
nem először jár itt, és nem először mondja, hogy   Michelin csillag-
ra fogja javasolni ezt a konyhát.

-Isten ments! – válaszolja a fiatal tulajdonos. – Jó ez így!
-Tényleg jó! – gondolom magamban, és figyelem, ahogy viszi 

vissza az üres tányérokat, amiken csak a csontok és a díszítésként 
használt százszorszépek maradtak. Büszke lehet magára Keller And-
rás, a séf is. A két András egyébként gyerekkori jó barátok, sokat 
dolgoztak már együtt. 

És hogy mit mesélt Kerekes András? Azt, hogy lépésről-lépésre, ap-
ránként jutottak el idáig, édesapja pincéjét fejlesztve, bővítve és szé-
pítve, szó szerint beleadva apait-anyait, plusz a felesége és a saját mun-
káját, bízva a jövőben. Merthogy csak így érdemes. Szolga Mária

Cefalú tengerpart

Olyan élményekkel gazdagodtunk, melyeket órákig mesélhetnénk, 
részletezve a táj szépségét, a kommunikáció akadályainak áthidalását, 
fogadó családjaink kedvességét és vendégszeretetét, az otthoniaktól oly 
más szokásokat és az olasz konyhát érintő dolgokat, de ezt mind első 
kézből kell megtapasztalni ahhoz, hogy az ember teljesen megérthesse.

Kocsis Edit, Fekete Dalma, Kanczler Julcsi, 
Fallmann Bálint és Horváth Gergely 10. A osztály

28+22+6=56+21=77
28= ennyien vannak az első korcsoportos kosarasok. Mindannyian a 

„Dobd a kosárba!” program résztvevői. Hetente kétszer edzünk és már 
nagyon ügyesek vagyunk. Jól tudunk labdát vezetni, passzolni és gyak-
ran beletalálunk a kosárba is. Most készülünk a májusi pápai jamboree-
ra, ahol főleg játékos labdás feladatokban vetélkedünk a megye csapatai-
val. Mi is megkaptuk a kosaras pólókat, néhányan még abban is alszunk.

22= ennyi a második korcsoportos „öreg” kosarasok létszáma. Ők a 
„Dobd a kosárba!” program első gyerekei, és nagyrészük már a FAK ko-
sárlabda szakosztályának igazolt játékosa. Heti kétszer két edzésen ké-
szülünk a mérkőzésekre. Már jól tudunk ziccerezni, védekezni és né-
hány taktikai elemet is ismerünk.                                                                Részt 
vettünk a megyei jamboree őszi és tavaszi fordulóján Balatonkenesén 
ill. Ajkán, ahol mini-kosárlabdázásban mérkőztünk, kizárólag a játék 
öröméért. A FAK színeiben országos korosztályos bajnokságon indul-
tunk. A hétvégi mérkőzéseken többek között siófoki, veszprémi, fehér-
vári, tamási csapatokkal mértük össze tudásunkat, s végül a felső közép-
mezőnyben végeztünk.

6= kevesen vannak, de annál erősebbek negyedik korcsoportos 
kosarasaink. A FAK és a VUKE igazolt játékosai. Hetente több 
edzésen vesznek részt, ezzel biztosítva kiváló szereplésüket a bajnok-
ságban. Az őszi és tavaszi fordulóban az előkelő második helyet sze-
rezték meg. Bízunk benne, hogy még sokat hallunk sikereikről.

16= sajnos jelenleg a harmadik korcsoportban nincsenek kosara-
sok, de a testnevelés órai munka alapján indítani tudtunk egy lány 
és egy fiú csapatot is a körzeti Diákolimpián.                              Az 
amatőr játékosokból álló csapat becsülettel helyt állt.

Kosarasaink: Ambrus Panni, Magyari Enikő, Móri Alexandra, 
Marton Dorina, Szecsődi Botond, Szabó Zénó, Gyurkó Balázs, Szán-
tó Dániel, Mészáros Péter, Vajda Alexa, Hanis Gréta, Kovács Luca, 
Kovács Levente, Klebow Adrián, Horváth Júlia, Sebestyén Mónika, 
Szőlősi Blanka, Ujvári Gréta, Gerendai Kata, Bodó Mónika, Keszey 
Levente, Beődi Bence, Czúni Vilmos, Bagarus Andor, Somorácz Oli-
vér, Gyarmati Eszter, Szántó Benedek, Szabó Bendegúz, Bajcsi Gergő, 
Bátor Bálint, Gitta Imre, Komár Antónia, Biró Dominika, Somorácz 
Luca, Zanathy Pálma, Kun Dorottya, Farkas Eszter, Horváth Tamás, 
Maász Dávid, Kovács Kornél, Komáromi Dániel, Sipos Gréta, Barna 
Nóra, Kalupka Beáta, Horváth Anna, Gyarmati Dóra, Beődi Boglár-
ka, Vadas Bálint, Bartha Ida, Gitta Panna, Ficsor Balázs, Kozma Bo-
tond, Bartha Dániel, Bátor Gergő, Gergely Milán, Kacsándi Marcell. 
Akik még részt vettek a Diákolimpián: Szabóki Luca, Beődi Barbara, 
Gaschler Dominika, Bóta Szabolcs, Takács Levente, Komár Mihály, 
Gyürüsi Károly, Ambrus Márton, Herendi Bence, Zsendovics Máté, 
Telek Marcell, Deres Mátyás, Koszorus Simon, Scharf Gergő, Kovács 
Kristóf, Csopják Kevin, Blaha Gábor, Takács Albert, Kun Zalán, Kiss 
Szabolcs, Kovács Dávid. Purgel Henriett
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Jöjjön el!
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2014. május közepétől június közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi, Városház tér 4. Információ: +36 88 542 50, 542 514 
www.pkkk.hu, www.strandkonyvtar.hu

Május 16. szombat 18 óra Almádi Pódium a Pannóniában. Vendég: 
dr. Korzenszky Richárd OSB perjel
Május 30. szombat 15 óra Értékeink - A „játékok játéka” - A gomb-
foci. Előadó: dr. Gráfik Imre. Helyszín: könyvtár
Május 31. vasárnap 10–19 óráig Almádi városi gyereknap 2015 a 
Pannónia előtti téren
Május 31. vasárnap 17 óra Hősök napja - a Hősi Emlékműnél
Június 4. csütörtök 18 óra A nemzeti összetartozás napja. (Trianon 
Emlékmű)
Június 5. péntek Pedagógus nap a Pannóniában
Június 6. szombat Balaton Classic Ramada Grand Prix veteránautó 
verseny. Pannónia parkoló. Rajt 9.30 óra, befutó 17.00 óra
Június 6. szombat 17 óra „Keleti szél” orientális inspiráció táncban, 
zenében, mesében. Pannónia nagyterem
Június 15 hétfő 17 óra Zeneiskola tanévzáró ünnepsége. Pannónia 
nagyterem
Június 19. péntek 18 óra Balogh Ervin festőművész kiállítása (Pan-
nónia)

Leader Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6. Információ: +36 20 991 6213

Rendszeres programok:
Hétfő: Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető: Vajda 
Richárd +36 70 614 96-05
Kedd: Időszakosan Ringató Balaton nyugdíjas néptánccsoport próbája 
18-20 óráig. Csoportvezető Veleginé Pavelka Gizella +36 30 939 5129
Szerda: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája 17.30-19 óráig. 
Művészeti vezető Kreutz Károly +36 70 383 4455
Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető Vajda Richárd 
+36 70 614 9605
Csütörtök: Gurgolya ifjúsági néptánccsoport próbája: 18-21 óráig. 
Művészeti vezető: Kreutz Károly +36 70 383 4455
Péntek: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája: 17,30-19 óráig. 
Művészeti vezető Kreutz Károly +36 70 383 4455

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor +36 30 902 4268. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 11. hétfő 15 órakor a Prágába utazó klubtagok eligazítása 
Május 13. szerda 15–16-ig A kirándulások második részletének befi-
zetése; 16 órától egészségnap: vérnyomás,cukorszínt, testzsírmérés, elő-
adások
Május 20. szerda 16–17-ig Befizetések vacsorára
Május 23-án szombat 17 órakor Emlékezés a klub elhunyt tagjai-
ra (50 fő) a Szent Ignác templomban ökomenikus szertartáson. Közre-
működik: János atya és Faust Gyula református lelkész, a klub Boros-
tyán Népdalköre és Ripka János gordonkán
Május 27-én szerda 16 órától Évadzáró halászlé parti. Almádi híressé-
gei: vendég: Halas Adelaida színésznő. folklórnap: a népdalkör, a nép-
tánccsoport műsora. Zenés szüli napi rendezvény (május, június)
Május 29-én pénteken 6 órakor utazás Prágába 3 napra 
Június 11. csütörtök 15 órától Baráti találkozó a siófoki testvérklub-
bal. Bemutatkozó műsorok - közös vacsora. Zenés táncos est, zenél 
Tóth István

NYÁRI TÁBOROK 
ÜVEG WORKSHOP FELNŐTTEKNEK (egyhetes, hétvégi) 
 2015. június 22-28.  június 26-27-28. 
RAKU WORKSHOP FELNŐTTEKNEK (egyhetes, hétvégi) 
 2015. június 29-július 5.  július 3-4-5. 
* raku = egy japán kerámiaégetési eljárás, mellyel egyedi és megismétel-
hetetlen tárgyak készülhetnek. A nyári felnőtt foglalkozások délután lesz-
nek, így munka után édes az alkotás! 
KERÁMIA TÁBOR GYEREKEKNEK 
 2015. július 6-12. 

Helyszín: AlmádiART Alkotóház, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 3. 
Információ: Gecs Mónika, info@almadiart.hu, +36 70 70 33909 

 „Nyitott Templomok” és veze-
tett körséták
2015. tavaszától ingyenes templomi körséták indulnak Balaton-
almádiban a helyi Honismereti Kör tagjainak vezetésével. Június 
20-tól minden szombaton heti váltásban tekinthetik meg a láto-
gatók az Erődített református templomot és a Szent Ignác temp-
lomot, vagy a Szent Imre templomot és a Szent Jobb kápolnát. 
Vezetett körséták időpontjai és a találkozó helyszínei:

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: Szenthe László +36 88 438 224

Május 9. szombat Gombásztúra Eplény környékére.
Indulás a Pannónia elől 8 órakor
Június 6. szombat Gombásztúra Szentkirályszabadja - Meggyespuszta 
környékére. Indulás a Pannónia elől 8 órakor
2015. május 17-én vasárnap 8 órától 13 óráig Újra Bababörze Almá-
diban a piactéren. Idén VII. alkalommal kerül megrendezésre börzénk. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Látogatóknak a belépés díjtalan, 
asztalfoglalás és információ a borafoto@yahoo.com email címen.

BALATON JÁTÉKPONT 
Balatonalmádi, Városház tér 4. Nyitva tartás: h.–cs. 15–18 óra, p.–szo. 
14–18 óra. Információ: +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@
gmail.com, almadiert.hu, facebook.hu/balatonjatekpont 

Rendszeres programok:
hétfő 17 óra – ELEK APÓ MESÉI
kedd 16. 30 óra – IQ KLUB 
szerda – SZABAD A JÁTÉK 
május 14. csütörtök – BABRÁLÓ 
péntek – SZABAD A JÁTÉK 
szombat 15 óra – BÚJJ, BÚJJ ZÖLDÁG … közös játék

május 23. szombat 15 óra – ZÜZZÜLŐ hangszeres játékok 
május 25. pünkösdhétfő 17 óra – SZABAD A JÁTÉK 
május 30. szombat 15 óra – ZÜZZÜLŐ hangszeres játékok
június 6. szombat 15 óra – CIMBORA ZÁRÓ 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Honismereti túrák Május 10-én Pannónia - Malom-völgy- Megye-
hegy - Római-villa - Szentkirályszabadja - Remete-völgy - Pannónia 18 
km. Találkozó: 13.30 Pannónia
Várostakarítás Május 15-én pénteken 11 órától és 16-án szombaton 
8 illetve 9 órától a Pannónia elől indulva. Zsák, kesztyű lesz bőven, de 
mindenki hozhatja a sajátját is!
Minden hó 2. péntekén 16.30-kor a Pannóniában „Régi Almádi ké-
pekben” Kovács István helytörténeti kutató vetítése.
Minden hó utolsó keddjén 16.30-kor Honismereti és Városszépítő Kör
megbeszélés a Pannónia Könyvtárában. Kovács István elnök +36 88 
430 091 Töltési Erzsébet titkár +36 30 9719 446

Köszönet
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ „Kéznyújtás. Ér-

ted Alapítvány” kuratóriuma megköszöni a tavalyi évben felajánlott 
adójuk egy százalékát. Az Alapítvány a beérkezett összeget kályha vá-
sárlására fordította rászoruló családok számára, valamint ebből támo-
gatta a gyermekek nyári táboroztatását is. Kérjük, hogy a következő év-
ben is támogassák Alapítványunkat adójuk egy százalékával. Az alapít-
vány adószáma: 18938216-1-19, számlaszám: 11748083-20022727.

Tavaszi Zsongás  
Balatonalmádiban

 A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2015. május 23–24-én 
hatodik alkalommal rendezi meg a már hagyományos, szezonnyi-
tó Tavaszi Zsongás rendezvényét. Balatonalmádi vonzáskörzetébe 
tartozó településekkel közösen összefogva újdonságokban gaz-
dag, lendületes rendezvénnyel indítjuk a nyári szezont.

Felhívás
AA csoport indul Balatonalmádiban.
Első alkalom: 2015. május 5. 17.00–18.00 óra.
Helyszín: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ba-

ross Gábor u. 32.
A csoportok heti rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
Bővebb információ: +36 30 394 2920

Fogadóóra
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlés-

ének elnöke fogadóórát tart 2015. május 20-án 14.00 – 15.00 óra kö-
zött Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalának kistermében.

Zeneiskolai értesítő
Zeneiskolai beiratkozások a 2015–2016-os tanévre 2015. június 

16-án (kedd) és 17-én (szerda)  lesznek 15.00 -18.00 óráig a zeneis-
kolában (Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 60.). Pótbeíratásra nem lesz 
lehetőség. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

május 23. 17.00 Tourinform Iroda
aug. 1. 17.00 Erődített templom
jún. 20. 17.00 Erődített templom
aug. 8. 17.00 Szent Imre templom
jún. 27. 17.00 Szent Imre templom
aug. 15. 17.00 Erődített templom
július 4. 17.00 Erődített templom

aug. 22. 17.00 Szent Imre templom
júl. 11. 17.00 Szent Imre templom
aug. 29. 17.00 Erődített templom
július 18. 17.00 Erődített templom 
szept. 12. 17.00 Erődített templom
júl. 25. 17.00 Szent Imre templom

A fenti templomok és a Szent Jobb kápolna 2015. június 16-tól au-
gusztus 30-ig keddtől vasárnapig, 10-18 óráig a nyitott templomka-
puból szabadon megtekinthetőek! Igény esetén a fentieken kívül 
a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony Kápolna, az Evangélikus 
templom, a Szent Margit kápolna és a Baross utcai Református temp-
lom is megtekinthetők egész évben. Időpont egyeztetés szükséges az 
alábbi telefonszámokon! A túrákon a részvétel ingyenes! További in-
formáció: Tourinform Iroda Balatonalmádi, 88/594-081, Kovács István 
88/430-091, Töltési Erzsébet, 30/971-9446, Kovács Attila, 30/604-1556 

Nyári tábor
Mozgás- és készségfejlesztés 5-8 éves korosztálynak
Szeretné megtudni, hol tart gyermeke fejlődése? Érzi, hogy nem tel-
jesen harmonikus az érése? Bizonytalan az iskolakezdésben?
- mozgásterápia vízben és tornateremben
- nyelvi fejlesztés népi mondókával, játékkal, népmesével
- kézügyességet és kreativitást fejlesztő művészeti foglalkozás
- tanulás-képesség fejlesztése logikai játékokkal
A tábor tartalmazza az előzetes komplex szűrővizsgálatot, naponta 4 
féle kis létszámú fejlesztő foglalkozást, a tábort követően a szülőkkel 
való konzultációt, részletes írásbeli szakvéleményt és hosszú távú fej-
lesztési tervet. 
www.igazgyongymuhely.com, igazgyongymuhely@gmail.com, +36 
70 77 55 387, +36 70 320 16 88
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2014. május közepétől június közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi, Városház tér 4. Információ: +36 88 542 50, 542 514 
www.pkkk.hu, www.strandkonyvtar.hu

Május 16. szombat 18 óra Almádi Pódium a Pannóniában. Vendég: 
dr. Korzenszky Richárd OSB perjel
Május 30. szombat 15 óra Értékeink - A „játékok játéka” - A gomb-
foci. Előadó: dr. Gráfik Imre. Helyszín: könyvtár
Május 31. vasárnap 10–19 óráig Almádi városi gyereknap 2015 a 
Pannónia előtti téren
Május 31. vasárnap 17 óra Hősök napja - a Hősi Emlékműnél
Június 4. csütörtök 18 óra A nemzeti összetartozás napja. (Trianon 
Emlékmű)
Június 5. péntek Pedagógus nap a Pannóniában
Június 6. szombat Balaton Classic Ramada Grand Prix veteránautó 
verseny. Pannónia parkoló. Rajt 9.30 óra, befutó 17.00 óra
Június 6. szombat 17 óra „Keleti szél” orientális inspiráció táncban, 
zenében, mesében. Pannónia nagyterem
Június 15 hétfő 17 óra Zeneiskola tanévzáró ünnepsége. Pannónia 
nagyterem
Június 19. péntek 18 óra Balogh Ervin festőművész kiállítása (Pan-
nónia)

Leader Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6. Információ: +36 20 991 6213

Rendszeres programok:
Hétfő: Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető: Vajda 
Richárd +36 70 614 96-05
Kedd: Időszakosan Ringató Balaton nyugdíjas néptánccsoport próbája 
18-20 óráig. Csoportvezető Veleginé Pavelka Gizella +36 30 939 5129
Szerda: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája 17.30-19 óráig. 
Művészeti vezető Kreutz Károly +36 70 383 4455
Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető Vajda Richárd 
+36 70 614 9605
Csütörtök: Gurgolya ifjúsági néptánccsoport próbája: 18-21 óráig. 
Művészeti vezető: Kreutz Károly +36 70 383 4455
Péntek: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája: 17,30-19 óráig. 
Művészeti vezető Kreutz Károly +36 70 383 4455

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor +36 30 902 4268. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 11. hétfő 15 órakor a Prágába utazó klubtagok eligazítása 
Május 13. szerda 15–16-ig A kirándulások második részletének befi-
zetése; 16 órától egészségnap: vérnyomás,cukorszínt, testzsírmérés, elő-
adások
Május 20. szerda 16–17-ig Befizetések vacsorára
Május 23-án szombat 17 órakor Emlékezés a klub elhunyt tagjai-
ra (50 fő) a Szent Ignác templomban ökomenikus szertartáson. Közre-
működik: János atya és Faust Gyula református lelkész, a klub Boros-
tyán Népdalköre és Ripka János gordonkán
Május 27-én szerda 16 órától Évadzáró halászlé parti. Almádi híressé-
gei: vendég: Halas Adelaida színésznő. folklórnap: a népdalkör, a nép-
tánccsoport műsora. Zenés szüli napi rendezvény (május, június)
Május 29-én pénteken 6 órakor utazás Prágába 3 napra 
Június 11. csütörtök 15 órától Baráti találkozó a siófoki testvérklub-
bal. Bemutatkozó műsorok - közös vacsora. Zenés táncos est, zenél 
Tóth István

NYÁRI TÁBOROK 
ÜVEG WORKSHOP FELNŐTTEKNEK (egyhetes, hétvégi) 
 2015. június 22-28.  június 26-27-28. 
RAKU WORKSHOP FELNŐTTEKNEK (egyhetes, hétvégi) 
 2015. június 29-július 5.  július 3-4-5. 
* raku = egy japán kerámiaégetési eljárás, mellyel egyedi és megismétel-
hetetlen tárgyak készülhetnek. A nyári felnőtt foglalkozások délután lesz-
nek, így munka után édes az alkotás! 
KERÁMIA TÁBOR GYEREKEKNEK 
 2015. július 6-12. 

Helyszín: AlmádiART Alkotóház, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 3. 
Információ: Gecs Mónika, info@almadiart.hu, +36 70 70 33909 

 „Nyitott Templomok” és veze-
tett körséták
2015. tavaszától ingyenes templomi körséták indulnak Balaton-
almádiban a helyi Honismereti Kör tagjainak vezetésével. Június 
20-tól minden szombaton heti váltásban tekinthetik meg a láto-
gatók az Erődített református templomot és a Szent Ignác temp-
lomot, vagy a Szent Imre templomot és a Szent Jobb kápolnát. 
Vezetett körséták időpontjai és a találkozó helyszínei:

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: Szenthe László +36 88 438 224

Május 9. szombat Gombásztúra Eplény környékére.
Indulás a Pannónia elől 8 órakor
Június 6. szombat Gombásztúra Szentkirályszabadja - Meggyespuszta 
környékére. Indulás a Pannónia elől 8 órakor
2015. május 17-én vasárnap 8 órától 13 óráig Újra Bababörze Almá-
diban a piactéren. Idén VII. alkalommal kerül megrendezésre börzénk. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Látogatóknak a belépés díjtalan, 
asztalfoglalás és információ a borafoto@yahoo.com email címen.

BALATON JÁTÉKPONT 
Balatonalmádi, Városház tér 4. Nyitva tartás: h.–cs. 15–18 óra, p.–szo. 
14–18 óra. Információ: +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@
gmail.com, almadiert.hu, facebook.hu/balatonjatekpont 

Rendszeres programok:
hétfő 17 óra – ELEK APÓ MESÉI
kedd 16. 30 óra – IQ KLUB 
szerda – SZABAD A JÁTÉK 
május 14. csütörtök – BABRÁLÓ 
péntek – SZABAD A JÁTÉK 
szombat 15 óra – BÚJJ, BÚJJ ZÖLDÁG … közös játék

május 23. szombat 15 óra – ZÜZZÜLŐ hangszeres játékok 
május 25. pünkösdhétfő 17 óra – SZABAD A JÁTÉK 
május 30. szombat 15 óra – ZÜZZÜLŐ hangszeres játékok
június 6. szombat 15 óra – CIMBORA ZÁRÓ 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Honismereti túrák Május 10-én Pannónia - Malom-völgy- Megye-
hegy - Római-villa - Szentkirályszabadja - Remete-völgy - Pannónia 18 
km. Találkozó: 13.30 Pannónia
Várostakarítás Május 15-én pénteken 11 órától és 16-án szombaton 
8 illetve 9 órától a Pannónia elől indulva. Zsák, kesztyű lesz bőven, de 
mindenki hozhatja a sajátját is!
Minden hó 2. péntekén 16.30-kor a Pannóniában „Régi Almádi ké-
pekben” Kovács István helytörténeti kutató vetítése.
Minden hó utolsó keddjén 16.30-kor Honismereti és Városszépítő Kör
megbeszélés a Pannónia Könyvtárában. Kovács István elnök +36 88 
430 091 Töltési Erzsébet titkár +36 30 9719 446

Köszönet
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ „Kéznyújtás. Ér-

ted Alapítvány” kuratóriuma megköszöni a tavalyi évben felajánlott 
adójuk egy százalékát. Az Alapítvány a beérkezett összeget kályha vá-
sárlására fordította rászoruló családok számára, valamint ebből támo-
gatta a gyermekek nyári táboroztatását is. Kérjük, hogy a következő év-
ben is támogassák Alapítványunkat adójuk egy százalékával. Az alapít-
vány adószáma: 18938216-1-19, számlaszám: 11748083-20022727.

Tavaszi Zsongás  
Balatonalmádiban

 A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2015. május 23–24-én 
hatodik alkalommal rendezi meg a már hagyományos, szezonnyi-
tó Tavaszi Zsongás rendezvényét. Balatonalmádi vonzáskörzetébe 
tartozó településekkel közösen összefogva újdonságokban gaz-
dag, lendületes rendezvénnyel indítjuk a nyári szezont.

Felhívás
AA csoport indul Balatonalmádiban.
Első alkalom: 2015. május 5. 17.00–18.00 óra.
Helyszín: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ba-

ross Gábor u. 32.
A csoportok heti rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
Bővebb információ: +36 30 394 2920

Fogadóóra
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlés-

ének elnöke fogadóórát tart 2015. május 20-án 14.00 – 15.00 óra kö-
zött Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalának kistermében.

Zeneiskolai értesítő
Zeneiskolai beiratkozások a 2015–2016-os tanévre 2015. június 

16-án (kedd) és 17-én (szerda)  lesznek 15.00 -18.00 óráig a zeneis-
kolában (Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 60.). Pótbeíratásra nem lesz 
lehetőség. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

május 23. 17.00 Tourinform Iroda
aug. 1. 17.00 Erődített templom
jún. 20. 17.00 Erődített templom
aug. 8. 17.00 Szent Imre templom
jún. 27. 17.00 Szent Imre templom
aug. 15. 17.00 Erődített templom
július 4. 17.00 Erődített templom

aug. 22. 17.00 Szent Imre templom
júl. 11. 17.00 Szent Imre templom
aug. 29. 17.00 Erődített templom
július 18. 17.00 Erődített templom 
szept. 12. 17.00 Erődített templom
júl. 25. 17.00 Szent Imre templom

A fenti templomok és a Szent Jobb kápolna 2015. június 16-tól au-
gusztus 30-ig keddtől vasárnapig, 10-18 óráig a nyitott templomka-
puból szabadon megtekinthetőek! Igény esetén a fentieken kívül 
a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony Kápolna, az Evangélikus 
templom, a Szent Margit kápolna és a Baross utcai Református temp-
lom is megtekinthetők egész évben. Időpont egyeztetés szükséges az 
alábbi telefonszámokon! A túrákon a részvétel ingyenes! További in-
formáció: Tourinform Iroda Balatonalmádi, 88/594-081, Kovács István 
88/430-091, Töltési Erzsébet, 30/971-9446, Kovács Attila, 30/604-1556 

Nyári tábor
Mozgás- és készségfejlesztés 5-8 éves korosztálynak
Szeretné megtudni, hol tart gyermeke fejlődése? Érzi, hogy nem tel-
jesen harmonikus az érése? Bizonytalan az iskolakezdésben?
- mozgásterápia vízben és tornateremben
- nyelvi fejlesztés népi mondókával, játékkal, népmesével
- kézügyességet és kreativitást fejlesztő művészeti foglalkozás
- tanulás-képesség fejlesztése logikai játékokkal
A tábor tartalmazza az előzetes komplex szűrővizsgálatot, naponta 4 
féle kis létszámú fejlesztő foglalkozást, a tábort követően a szülőkkel 
való konzultációt, részletes írásbeli szakvéleményt és hosszú távú fej-
lesztési tervet. 
www.igazgyongymuhely.com, igazgyongymuhely@gmail.com, +36 
70 77 55 387, +36 70 320 16 88
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Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete – eleget 
téve a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 116.§. szerinti kötelezettségének – az 1991. évi XX. törvény 138.§. 
/1/ bekezdés a./ pontjában megállapított pénzügyi igazgatási hatáskör-
ében eljárva a 2010–2014 évekre szóló munka- és gazdasági programját 
felülvizsgálva, kiegészítve és módosítva a 2014–2019 évekre szóló gazda-
sági programját a következők szerint határozza meg:

Balatonalmádi város önkormányzata gazdasági programjának megfogal-
mazásakor támaszkodik az elmúlt évek városfejlesztési eredményeire a telepü-
lés és az önkormányzat adottságaira és lehetőségeire. A program megvalósítá-
sával a város szerves, kiegyensúlyozott minőségi fejlődését, a fenntartható fej-
lődés jegyében az épített és természeti környezete védelmét, a mértéktartó kis-
városi lét körülményeinek megőrzését, a lakosság életminőségének javulását 
kívánja elérni. A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégi-
ai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkor-
mányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat. A program meg-
valósítására az önkormányzat rendelkezésére álló eszközrendszer hozzárende-
lésével, elsődlegesen a pénzügyi források és gazdasági lehetőségek függvényé-
ben kerül sor a fejlesztési célú pályázatok legkedvezőbb kihasználása mellett.

I. A munka- és gazdasági program megvalósításának eszközrendszere
A./ SZABÁLYOZÁS

1. Felül kell vizsgálni és szükség szerint át kell dolgozni a korábban elfoga-
dott fejlesztési, településüzemeltetési koncepciókat, stratégiai jellegű fejleszté-
si dokumentumokat és el kell készíteni a még hiányzó szakági koncepciókat. 
El kell készíteni az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, amelynek előkészí-
tő munkálatai a Belügyminisztérium koordinációjával már megkezdődtek.
2. Be kell fejezni Balatonalmádi településrendezési terveinek (település-
szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgála-
tát, amely szabályozáson keresztül is biztosítani kell a gazdaságfejlesztést 
és munkahelyteremtést biztosító fejlesztések megvalósítását.
3. Folyamatosan nyomon kell követni a Környezetvédelmi Program meg-
valósítását és szükség szerint el kell végezni annak időszakos felülvizsgálatát.
4. Folyamatosan nyomon kell követni értékvédelmi rendeletek 
hatályosulását, és szükség szerint el kell végezni azok időszakos felülvizsgá-
latát. Be kell fejezni a Munkácsy utcai és a Fadrusz utcai fasorok valamint a 
leánykökörcsines terület helyi védettség alá helyezéséhez – e tárgyban ren-
deletalkotáshoz - szükséges jogszabályban meghatározott előkészítő eljárást.

B./ VAGYONGAZDÁLKODÁS
1. Az önkormányzat vagyona elsődlegesen az önkormányzat kötelező fel-
adatainak ellátását szolgálja, ezen túlmenően teherbíró képessége függvé-
nyében nem kötelező feladatok ellátását is felvállalja. 
2. A mindenkori jogszabályok szerinti naprakész, pontos vagyonkatasz-
tert kell vezetni.
3. A vagyongazdálkodást önkormányzati rendelet szabályozza. Folyamatos ak-
tualizálásáról jogszabályi és egyéb változások függvényében gondoskodni kell. 
4. Az önkormányzati ingatlanok hatékony működtetéséről és gazdasá-
gos fenntartásáról, állagmegóvásáról a legkedvezőbb szervezeti formában 
kell gondoskodni. 
5. Az intézmények által kezelt vagyon üzemeltetéséhez, állagmegóvásához 
szükség szerinti gyarapításához biztosítani kell a megfelelő eszközöket. Töre-
kedni kell az intézményi kapacitások kihasználására. A felszabaduló ingatlanok 
hasznosítása során elsődlegesen az önkormányzati feladatok ellátását kell figye-
lembe venni a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel összhangban.
6. Önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel csak felhal-
mozási célra (beruházásra, felújításra, pályázati önrészre) vagy ingatlanva-
gyon megszerzésére használható fel.
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7. Értékesítés esetén – azonos feltételek mellett – előnyben kell részesíteni 
az olyan pályázót, aki a lakosság számára szolgáltatást nyújt és/vagy mun-
kahelyet teremt. 
8. Az önkormányzati vagyon vállalkozásba vihető, de azzal a vállalkozásba 
bevitt vagyon értékét meghaladó kockázat nem vállalható. 

C./ PÉNZGAZDÁLKODÁS
1. A költségvetés tartós pénzügyi egyensúlya mellett kell biztosítani az ön-
kormányzati intézményrendszer működését, a település fejlesztését.
2. Lehetőség szerint bővíteni kell az önkormányzat bevételi forrásrendsze-
rét. A központi költségvetésről szóló törvény alapján biztosított helyi ön-
kormányzatok működésének általános és ágazati feladatainak támogatása 
és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása mellett törekedni kell 
egyéb vissza nem térítendő állami támogatások elnyerésére. A lakosságot 
teherbíró képességének függvényében be kell vonni az út- és közműfej-
lesztések pénzügyi fedezetének megteremtésébe.
3. A helyi adók mértékét – a törvényi előírásokban megállapított szélső 
értékek keretei között – a teherbíró képesség figyelembevételével – indo-
kolt kedvezmények és méltányosság alkalmazásával – úgy kell megállapí-
tani, hogy a lehető legnagyobb adóbevételt biztosítsa. 
4. A gazdálkodás törvényessége és a rendelkezésre álló erőforrások haté-
kony felhasználása érdekében biztosítani kell az ellenőrzést. 

II. Célok, Feladatok
A./ Önkormányzati ingatlanvagyon áttekintése, hasznosítása
1. Felül kell vizsgálni és folyamatosan aktualizálni kell a vagyongazdálkodá-
si rendeletet. 2. Koncepcionális döntést kell hozni a megüresedett, vagy meg-
üresedő ingatlanok hasznosításáról. 3. A forgalomképes vagyoni állomány jö-
vedelmezőségének figyelembevételével döntést kell hozni azok elidegenítéséről 
vagy további hasznosításáról – Távoli adóház (volt lokátor állomás) 3866/10 
Hrsz. és a kapcsolódó 3864/8, 3866/7 és 3866/9 Hrsz.-ú ingatlanok. 4. Át kell 
tekinteni a volt zártkerti ingatlanok és az önállóan be nem építhető ingatlanok 
elidegenítésének lehetőségét, mind az önkormányzati, mind pedig a magántu-
lajdonú ingatlanok esetében. 5. A műszaki szükségesség és a pénzügyi lehető-
ség függvényében folytatni kell a városrendezési célú közterület-szabályozáso-
kat. 6. A településfejlesztési koncepcióval, a jogszabályok előírásaival, és a sport-
koncepcióval összhangban döntést kell hozni a sportcélú ingatlanok hasznosí-
tásáról, fejlesztéséről. Sportpálya - labdarúgó pálya kiváltását követően az ingat-
lan turisztikai célú hasznosítása. Teniszpályák - felújítás. Szabolcs utcai sportte-
lep - épület építés. Horgásztanya - kikötő fejlesztés, vitorlás-sportkikötő. Szent 
László sétány - kikötő fejlesztés. 7. Az önkormányzati ingatlanvagyon tekinte-
tében olyan dokumentumot kell összeállítani, amely tartalmazza az ingatlanok 
adatai mellett az aktuális műszaki állapotukra vonatkozó információkat, annak 
érdekében, hogy ezen ingatlanok fejlesztési céljai és lehetőségei előzetesen átte-
kinthetőek legyenek. A dokumentum alapján megállapított prioritási sorrend-
ben kell a tervezési folyamatokat indítani, annak érdekében, hogy kész tervek 
álljanak rendelkezésre arra az esetre, ha pályázati lehetőségek nyílnának meg. 8. 
A Wesselényi strand fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása, a turisztikai kíná-
lat növelése érdekében meg kell vásárolni a volt Kristóf Motel ingatlan-együt-
test. 9. Az E-on tulajdonában levő két régi transzformátorház (Városháza ud-
varán és az Iker sétányon levők) korszerűsítés utáni átvétele (megvásárlása) és 
közcélú hasznosítása. 10. Önkormányzati tulajdonba kellene vonni továbbá 
a vasúti pálya mentén fekvő, a MÁV számára szükségtelen ingatlanokat. 11. 
Tájház kialakításának céljára alkalmas ingatlan tulajdonjogát kell megszerezni.

B./ Infrastruktúra fejlesztés folytatása
1. Egészséges ivóvízellátás – kötelező önkormányzati feladat
a./ Az ivóvízhálózat tulajdonos DRV Zrt. szolgáltatónál el kell járni az elöre-

gedett vezetékszakaszok további tervszerű cseréje érdekében. b./ Figyelem-
mel kell kísérni az ivóvíz minőségét, szükség szerint próbafúrásokra alapoz-
va biztosítani a vízminőség javítását Megyehegyi próbafúrás, Vödörvölgyi 
próbafúrás. c./ A belterületi ivóvízhálózat-fejlesztést ott támogatja az önkor-
mányzat, ahol rendelkezésre áll, vagy egyidejűleg a szennyvízcsatorna-há-
lózat is megépül. d./Szorgalmazni kell a balatoni vízkivételi mű kiváltását, 
megszüntetését. területének visszaszerzését, közcélú hasznosítás érdekében.
2. Szennyvízcsatornázás – kötelező önkormányzati feladat a./ A szenny-
vízcsatornázást – a Balaton vízminőségének védelme érdekében – a pénz-
ügyi és technikai lehetőségek függvényében, tervszerűen folytatni kell. 
b./ Szorgalmazni, szükség szerint hatósági eszközökkel biztosítani kell a 
megépült szennyvízcsatorna-hálózatra történő teljes körű rácsatlakozást a 
szolgáltató DRV Zrt.-vel szoros együttműködésben.
3. Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés – önkormányzati feladat a./ A befo-
gadótól indulva, a felszíni vízrendezési tanulmányterv alapján el kell készí-
teni az engedélyezési – kivitelezési terveket, önerő biztosításával pályáza-
tokat kell benyújtani a kivitelezés pénzügyi feltételeinek a megteremtésé-
re elsősorban az alább felsorolt területekre: Galagonya, Iskola utca csapa-
dékvíz elvezetése, Somfa, Páfrány utca és térségének csapadékvíz elvezeté-
se, Kócsag utca és környékének csapadékvíz elvezetése, Dózsa Gy. u., dr. 
Óvári F. u., József Attila utca csapadékvíz elvezetése, Vízmeder utca térsé-
gének csapadékvíz elvezetése, b./ Útépítéseket, útfelújításokat a csapadék-
víz-elvezetés egyidejű megoldásával kell megvalósítani. c./ A tervezés és ki-
vitelezés során maximálisan figyelembe kell venni a Balatonalmádi Város 
Környezetvédelmi Programja és Éghajlat változási Programja célkitűzéseit. 
4. Közvilágítás – kötelező önkormányzati feladat a./ Balatonalmádi közvilá-
gítási hálózatának energiahatékonyabbá tétele LED technológia alkalmazá-
sával. Templom tér közvilágítás kiépítése, Mandulás játszótér közvilágítás ki-
építése, Borfesztivál helyszínének elektromos csatlakozás kiépítése, Műfüves 
focipálya elektromos ellátásának kiépítése, a 71 sz. főközlekedési út mentén 
a Thököly út és a Kürt utcai szakasz (belterület) közvilágításának kiépítése
5. Elektromos- és gázellátás, táv- és hírközlés a./ A nem önkormányza-
ti feladatkörbe tartozó közművek fejlesztésében elsősorban adatszolgálta-
tással és információnyújtással működik együtt a szolgáltatóval és a lakos-
sággal az önkormányzat.
6. Utak, kerékpárutak, járdák – kötelező önkormányzati feladat a./ 
A burkolatlan helyi közutak kiépítését, a burkolt utak felújítását – a 
9/2013. (I.31.) Öh. sz. határozattal felülvizsgált ütemtervnek megfelelő-
en – a pénzügyi lehetőségek függvényében, pályázati pénzek igénybevé-
telével folytatja az önkormányzat. Az önkormányzat szorgalmazza az ál-
lami tulajdonú országos közutak – 71. főút, veszprémi és felsőörsi össze-
kötő utak belterületi szakaszainak burkolat felújítását illetve a veszprémi 
út tervezett körforgalmi csomópontjainak megépítését, különös tekin-
tettel a vörösberényi templom téri körforgalom megépítésére és a veszp-
rémi út 71 sz. főútra való kicsatlakozására. b./ Az önkormányzat pénz-
ügyi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja az önerős útépítést. c./ 
Megépült a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút Szentkirályszabadja-
Balatonalmádi szakasza. Távlati célként kijelöli a kerékpárút belterüle-
ti szakaszaként a felhagyott vasúti töltés nyomvonalát. Panoráma kerék-
párút Elő kell készíteni a korábban megvalósult kerékpárút hálózat-fel-
újítását, kiszélesítését. Balatoni bringakörút. d./ Pályázati források igény-
bevételével folytatja a járdaépítést városrészenként, preferálva az állandó 
lakosok által lakott területeket. Veszprémi úti járda (Vörösberény bel-
területi határig), József A. u. – Balatonfüredi u. járda (Káptalanfüred), 
Felsőörsi út egyoldali járda, Balatonfűzfői út járda (Vörösberény) e./ Az 
önkormányzat megvizsgálja a helyi tömegközlekedés kialakításának le-
hetőségét.
7. Az önkormányzat a pénzügyi lehetőségeihez mérten, helyi rendeleti 
keretek között támogatja a helyi fiatalok lakásépítését. Kezdeményezi a 
volt rendőrségi épület ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét „fecs-
kelakások” kialakítása céljából.

C./ A település szerkezetének és demográfiai összetételének megfe-
lelő intézményi rendszer kialakítása

1. Köznevelés – kötelező önkormányzati feladat a./A nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben rögzítettek szerint az állam gondoskodik – az óvodai ellátás 
kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az önkormányzat gon-
doskodik – jogszabályban meghatározott módon – a helyi nevelési-oktatási 
intézmények működtetéséről, a működtetés személyi, tárgyi feltételeit a tör-
vény szerinti mértékben saját bevételei terhére biztosítja. b./ Előkészíti a fel-
tételeit egy 12 csoportos új óvoda épület építésének. A felszabaduló óvoda 
épületben 3 csoportos bölcsődét alakít ki. c./ A fentiek érdekében az önkor-
mányzat gondoskodik a feladatellátásához szükséges feltételek biztosításáról. 
2. Közművelődés-kulturális közszolgáltatás – kötelező önkormányzati fel-
adat a./ A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár új épületének és a 
Vörösberényi Polgári Kör felújított épületének valamint a LEADER Hagyo-
mányőrző Kultúrközpont fenntartásával az önkormányzat városi színvona-
lon biztosít közösségi teret az önszerveződő közösségeknek, amatőr művésze-
ti csoportoknak, intézményi és városi rendezvényeknek. A volt jezsuita ko-
lostor ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezi városi kép-
zőművészeti galéria, művészeti képzés és turisztikai hasznosítás céljára. b./ Az 
önkormányzat a közművelődési intézmény munkájának tartalmi megúju-
lását, kibővülését várja el. Cél az, hogy a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár – közös pályázás, rendezvényszervezés és lebonyolítás, kistérségi 
könyvtári együttműködés (mozgó könyvtári ellátás) útján –, mint kistérségi 
kulturális központ működjön. c./ Évente – pályázati úton, az éves költségve-
tésben meghatározott mértékig – támogatja a helyi szervezetek és egyének al-
kotó, kulturális és művészeti tevékenységét, valamint kulturális és vendégcsa-
logató rendezvényeiket. d./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondos-
kodik a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosításáról. e./ Az intézmény 
takarékos és gazdaságos üzemeltetése érdekében felül kell vizsgálni és szükség 
szerint átalakítani a PKKK fűtési-, légkondicionálási- és világítási rendszerét.
3. Egészségügyi ellátás – Szociális ellátás – kötelező önkormányzati fel-
adat a./ A korábban szociális alapellátó központként használt ingatlan 
orvosi rendelővé alakítása Balatonalmádi-Vörösberény településrészen. 
Az átalakítás során egy háziorvosi, egy gyermekorvosi rendelő és a védő-
nő elhelyezése valósul meg. b./ A Balatonalmádi Szociális Társulás Által 
fenntartott Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgálta-
tási környezetének fejlesztése a szolgáltatások lakossági igénylőkhöz való 
gyors, hatékony eljuttatásával, illetve a központi tanácsadásokhoz kap-
csolódó területileg hiánypótló speciális szolgáltatások feltételeinek megte-
remtése a rendelkezésre álló infrastruktúra fejlesztésével, bővítésével.
4. Közigazgatási szolgáltatás a./ A képviselő-testület demokratikus, törvé-
nyes, átlátható önkormányzati munkát folytat és jó színvonalú, humánus, 
szakmailag megalapozott, igényes, gyors és hatékony munkát vár el a kö-
zös önkormányzati hivataltól. b./ A fentiek érdekében az önkormányzat 
gondoskodik az önkormányzati hivatal feladatellátásához szükséges felté-
telek biztosításáról. Az informatikai stratégiában megfogalmazott célkitű-
zéseknek megfelelően törekszik az e-önkormányzati, e-közigazgatási fel-
adatok ellátásához szükséges feltételek megteremtésére. A jogszabályi elő-
írásokkal összhangban biztosítja a Városháza és az önkormányzati tulajdo-
nú közhasználatú épületek akadálymentes használatának feltételeit.
5. A közbiztonság érdekében az önkormányzat támogatja, és együttmű-
ködik a közbiztonságért felelős szervezetekkel. Az önkormányzat a vá-
rosi rendőrkapitánysággal együttműködve biztosítja a meglévő térfigye-
lő rendszer és a rendszámfelismerő rendszer működési feltételeit, pénz-
ügyi lehetőség függvényében támogatja azok felújítását és bővítését a vá-
ros közterein, intézményeiben és strandjain.

D./ A városüzemeltetés hatékonyságának növelése
1. Az önkormányzat törekszik a településtisztaság, a parkfenntartás, a 
piac-, a temetőüzemeltetés, a strandüzemeltetés leggazdaságosabb és leg-
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Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete – eleget 
téve a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 116.§. szerinti kötelezettségének – az 1991. évi XX. törvény 138.§. 
/1/ bekezdés a./ pontjában megállapított pénzügyi igazgatási hatáskör-
ében eljárva a 2010–2014 évekre szóló munka- és gazdasági programját 
felülvizsgálva, kiegészítve és módosítva a 2014–2019 évekre szóló gazda-
sági programját a következők szerint határozza meg:

Balatonalmádi város önkormányzata gazdasági programjának megfogal-
mazásakor támaszkodik az elmúlt évek városfejlesztési eredményeire a telepü-
lés és az önkormányzat adottságaira és lehetőségeire. A program megvalósítá-
sával a város szerves, kiegyensúlyozott minőségi fejlődését, a fenntartható fej-
lődés jegyében az épített és természeti környezete védelmét, a mértéktartó kis-
városi lét körülményeinek megőrzését, a lakosság életminőségének javulását 
kívánja elérni. A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégi-
ai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkor-
mányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat. A program meg-
valósítására az önkormányzat rendelkezésére álló eszközrendszer hozzárende-
lésével, elsődlegesen a pénzügyi források és gazdasági lehetőségek függvényé-
ben kerül sor a fejlesztési célú pályázatok legkedvezőbb kihasználása mellett.

I. A munka- és gazdasági program megvalósításának eszközrendszere
A./ SZABÁLYOZÁS

1. Felül kell vizsgálni és szükség szerint át kell dolgozni a korábban elfoga-
dott fejlesztési, településüzemeltetési koncepciókat, stratégiai jellegű fejleszté-
si dokumentumokat és el kell készíteni a még hiányzó szakági koncepciókat. 
El kell készíteni az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, amelynek előkészí-
tő munkálatai a Belügyminisztérium koordinációjával már megkezdődtek.
2. Be kell fejezni Balatonalmádi településrendezési terveinek (település-
szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgála-
tát, amely szabályozáson keresztül is biztosítani kell a gazdaságfejlesztést 
és munkahelyteremtést biztosító fejlesztések megvalósítását.
3. Folyamatosan nyomon kell követni a Környezetvédelmi Program meg-
valósítását és szükség szerint el kell végezni annak időszakos felülvizsgálatát.
4. Folyamatosan nyomon kell követni értékvédelmi rendeletek 
hatályosulását, és szükség szerint el kell végezni azok időszakos felülvizsgá-
latát. Be kell fejezni a Munkácsy utcai és a Fadrusz utcai fasorok valamint a 
leánykökörcsines terület helyi védettség alá helyezéséhez – e tárgyban ren-
deletalkotáshoz - szükséges jogszabályban meghatározott előkészítő eljárást.

B./ VAGYONGAZDÁLKODÁS
1. Az önkormányzat vagyona elsődlegesen az önkormányzat kötelező fel-
adatainak ellátását szolgálja, ezen túlmenően teherbíró képessége függvé-
nyében nem kötelező feladatok ellátását is felvállalja. 
2. A mindenkori jogszabályok szerinti naprakész, pontos vagyonkatasz-
tert kell vezetni.
3. A vagyongazdálkodást önkormányzati rendelet szabályozza. Folyamatos ak-
tualizálásáról jogszabályi és egyéb változások függvényében gondoskodni kell. 
4. Az önkormányzati ingatlanok hatékony működtetéséről és gazdasá-
gos fenntartásáról, állagmegóvásáról a legkedvezőbb szervezeti formában 
kell gondoskodni. 
5. Az intézmények által kezelt vagyon üzemeltetéséhez, állagmegóvásához 
szükség szerinti gyarapításához biztosítani kell a megfelelő eszközöket. Töre-
kedni kell az intézményi kapacitások kihasználására. A felszabaduló ingatlanok 
hasznosítása során elsődlegesen az önkormányzati feladatok ellátását kell figye-
lembe venni a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel összhangban.
6. Önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel csak felhal-
mozási célra (beruházásra, felújításra, pályázati önrészre) vagy ingatlanva-
gyon megszerzésére használható fel.
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7. Értékesítés esetén – azonos feltételek mellett – előnyben kell részesíteni 
az olyan pályázót, aki a lakosság számára szolgáltatást nyújt és/vagy mun-
kahelyet teremt. 
8. Az önkormányzati vagyon vállalkozásba vihető, de azzal a vállalkozásba 
bevitt vagyon értékét meghaladó kockázat nem vállalható. 

C./ PÉNZGAZDÁLKODÁS
1. A költségvetés tartós pénzügyi egyensúlya mellett kell biztosítani az ön-
kormányzati intézményrendszer működését, a település fejlesztését.
2. Lehetőség szerint bővíteni kell az önkormányzat bevételi forrásrendsze-
rét. A központi költségvetésről szóló törvény alapján biztosított helyi ön-
kormányzatok működésének általános és ágazati feladatainak támogatása 
és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása mellett törekedni kell 
egyéb vissza nem térítendő állami támogatások elnyerésére. A lakosságot 
teherbíró képességének függvényében be kell vonni az út- és közműfej-
lesztések pénzügyi fedezetének megteremtésébe.
3. A helyi adók mértékét – a törvényi előírásokban megállapított szélső 
értékek keretei között – a teherbíró képesség figyelembevételével – indo-
kolt kedvezmények és méltányosság alkalmazásával – úgy kell megállapí-
tani, hogy a lehető legnagyobb adóbevételt biztosítsa. 
4. A gazdálkodás törvényessége és a rendelkezésre álló erőforrások haté-
kony felhasználása érdekében biztosítani kell az ellenőrzést. 

II. Célok, Feladatok
A./ Önkormányzati ingatlanvagyon áttekintése, hasznosítása
1. Felül kell vizsgálni és folyamatosan aktualizálni kell a vagyongazdálkodá-
si rendeletet. 2. Koncepcionális döntést kell hozni a megüresedett, vagy meg-
üresedő ingatlanok hasznosításáról. 3. A forgalomképes vagyoni állomány jö-
vedelmezőségének figyelembevételével döntést kell hozni azok elidegenítéséről 
vagy további hasznosításáról – Távoli adóház (volt lokátor állomás) 3866/10 
Hrsz. és a kapcsolódó 3864/8, 3866/7 és 3866/9 Hrsz.-ú ingatlanok. 4. Át kell 
tekinteni a volt zártkerti ingatlanok és az önállóan be nem építhető ingatlanok 
elidegenítésének lehetőségét, mind az önkormányzati, mind pedig a magántu-
lajdonú ingatlanok esetében. 5. A műszaki szükségesség és a pénzügyi lehető-
ség függvényében folytatni kell a városrendezési célú közterület-szabályozáso-
kat. 6. A településfejlesztési koncepcióval, a jogszabályok előírásaival, és a sport-
koncepcióval összhangban döntést kell hozni a sportcélú ingatlanok hasznosí-
tásáról, fejlesztéséről. Sportpálya - labdarúgó pálya kiváltását követően az ingat-
lan turisztikai célú hasznosítása. Teniszpályák - felújítás. Szabolcs utcai sportte-
lep - épület építés. Horgásztanya - kikötő fejlesztés, vitorlás-sportkikötő. Szent 
László sétány - kikötő fejlesztés. 7. Az önkormányzati ingatlanvagyon tekinte-
tében olyan dokumentumot kell összeállítani, amely tartalmazza az ingatlanok 
adatai mellett az aktuális műszaki állapotukra vonatkozó információkat, annak 
érdekében, hogy ezen ingatlanok fejlesztési céljai és lehetőségei előzetesen átte-
kinthetőek legyenek. A dokumentum alapján megállapított prioritási sorrend-
ben kell a tervezési folyamatokat indítani, annak érdekében, hogy kész tervek 
álljanak rendelkezésre arra az esetre, ha pályázati lehetőségek nyílnának meg. 8. 
A Wesselényi strand fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása, a turisztikai kíná-
lat növelése érdekében meg kell vásárolni a volt Kristóf Motel ingatlan-együt-
test. 9. Az E-on tulajdonában levő két régi transzformátorház (Városháza ud-
varán és az Iker sétányon levők) korszerűsítés utáni átvétele (megvásárlása) és 
közcélú hasznosítása. 10. Önkormányzati tulajdonba kellene vonni továbbá 
a vasúti pálya mentén fekvő, a MÁV számára szükségtelen ingatlanokat. 11. 
Tájház kialakításának céljára alkalmas ingatlan tulajdonjogát kell megszerezni.

B./ Infrastruktúra fejlesztés folytatása
1. Egészséges ivóvízellátás – kötelező önkormányzati feladat
a./ Az ivóvízhálózat tulajdonos DRV Zrt. szolgáltatónál el kell járni az elöre-

gedett vezetékszakaszok további tervszerű cseréje érdekében. b./ Figyelem-
mel kell kísérni az ivóvíz minőségét, szükség szerint próbafúrásokra alapoz-
va biztosítani a vízminőség javítását Megyehegyi próbafúrás, Vödörvölgyi 
próbafúrás. c./ A belterületi ivóvízhálózat-fejlesztést ott támogatja az önkor-
mányzat, ahol rendelkezésre áll, vagy egyidejűleg a szennyvízcsatorna-há-
lózat is megépül. d./Szorgalmazni kell a balatoni vízkivételi mű kiváltását, 
megszüntetését. területének visszaszerzését, közcélú hasznosítás érdekében.
2. Szennyvízcsatornázás – kötelező önkormányzati feladat a./ A szenny-
vízcsatornázást – a Balaton vízminőségének védelme érdekében – a pénz-
ügyi és technikai lehetőségek függvényében, tervszerűen folytatni kell. 
b./ Szorgalmazni, szükség szerint hatósági eszközökkel biztosítani kell a 
megépült szennyvízcsatorna-hálózatra történő teljes körű rácsatlakozást a 
szolgáltató DRV Zrt.-vel szoros együttműködésben.
3. Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés – önkormányzati feladat a./ A befo-
gadótól indulva, a felszíni vízrendezési tanulmányterv alapján el kell készí-
teni az engedélyezési – kivitelezési terveket, önerő biztosításával pályáza-
tokat kell benyújtani a kivitelezés pénzügyi feltételeinek a megteremtésé-
re elsősorban az alább felsorolt területekre: Galagonya, Iskola utca csapa-
dékvíz elvezetése, Somfa, Páfrány utca és térségének csapadékvíz elvezeté-
se, Kócsag utca és környékének csapadékvíz elvezetése, Dózsa Gy. u., dr. 
Óvári F. u., József Attila utca csapadékvíz elvezetése, Vízmeder utca térsé-
gének csapadékvíz elvezetése, b./ Útépítéseket, útfelújításokat a csapadék-
víz-elvezetés egyidejű megoldásával kell megvalósítani. c./ A tervezés és ki-
vitelezés során maximálisan figyelembe kell venni a Balatonalmádi Város 
Környezetvédelmi Programja és Éghajlat változási Programja célkitűzéseit. 
4. Közvilágítás – kötelező önkormányzati feladat a./ Balatonalmádi közvilá-
gítási hálózatának energiahatékonyabbá tétele LED technológia alkalmazá-
sával. Templom tér közvilágítás kiépítése, Mandulás játszótér közvilágítás ki-
építése, Borfesztivál helyszínének elektromos csatlakozás kiépítése, Műfüves 
focipálya elektromos ellátásának kiépítése, a 71 sz. főközlekedési út mentén 
a Thököly út és a Kürt utcai szakasz (belterület) közvilágításának kiépítése
5. Elektromos- és gázellátás, táv- és hírközlés a./ A nem önkormányza-
ti feladatkörbe tartozó közművek fejlesztésében elsősorban adatszolgálta-
tással és információnyújtással működik együtt a szolgáltatóval és a lakos-
sággal az önkormányzat.
6. Utak, kerékpárutak, járdák – kötelező önkormányzati feladat a./ 
A burkolatlan helyi közutak kiépítését, a burkolt utak felújítását – a 
9/2013. (I.31.) Öh. sz. határozattal felülvizsgált ütemtervnek megfelelő-
en – a pénzügyi lehetőségek függvényében, pályázati pénzek igénybevé-
telével folytatja az önkormányzat. Az önkormányzat szorgalmazza az ál-
lami tulajdonú országos közutak – 71. főút, veszprémi és felsőörsi össze-
kötő utak belterületi szakaszainak burkolat felújítását illetve a veszprémi 
út tervezett körforgalmi csomópontjainak megépítését, különös tekin-
tettel a vörösberényi templom téri körforgalom megépítésére és a veszp-
rémi út 71 sz. főútra való kicsatlakozására. b./ Az önkormányzat pénz-
ügyi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja az önerős útépítést. c./ 
Megépült a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút Szentkirályszabadja-
Balatonalmádi szakasza. Távlati célként kijelöli a kerékpárút belterüle-
ti szakaszaként a felhagyott vasúti töltés nyomvonalát. Panoráma kerék-
párút Elő kell készíteni a korábban megvalósult kerékpárút hálózat-fel-
újítását, kiszélesítését. Balatoni bringakörút. d./ Pályázati források igény-
bevételével folytatja a járdaépítést városrészenként, preferálva az állandó 
lakosok által lakott területeket. Veszprémi úti járda (Vörösberény bel-
területi határig), József A. u. – Balatonfüredi u. járda (Káptalanfüred), 
Felsőörsi út egyoldali járda, Balatonfűzfői út járda (Vörösberény) e./ Az 
önkormányzat megvizsgálja a helyi tömegközlekedés kialakításának le-
hetőségét.
7. Az önkormányzat a pénzügyi lehetőségeihez mérten, helyi rendeleti 
keretek között támogatja a helyi fiatalok lakásépítését. Kezdeményezi a 
volt rendőrségi épület ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét „fecs-
kelakások” kialakítása céljából.

C./ A település szerkezetének és demográfiai összetételének megfe-
lelő intézményi rendszer kialakítása

1. Köznevelés – kötelező önkormányzati feladat a./A nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben rögzítettek szerint az állam gondoskodik – az óvodai ellátás 
kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az önkormányzat gon-
doskodik – jogszabályban meghatározott módon – a helyi nevelési-oktatási 
intézmények működtetéséről, a működtetés személyi, tárgyi feltételeit a tör-
vény szerinti mértékben saját bevételei terhére biztosítja. b./ Előkészíti a fel-
tételeit egy 12 csoportos új óvoda épület építésének. A felszabaduló óvoda 
épületben 3 csoportos bölcsődét alakít ki. c./ A fentiek érdekében az önkor-
mányzat gondoskodik a feladatellátásához szükséges feltételek biztosításáról. 
2. Közművelődés-kulturális közszolgáltatás – kötelező önkormányzati fel-
adat a./ A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár új épületének és a 
Vörösberényi Polgári Kör felújított épületének valamint a LEADER Hagyo-
mányőrző Kultúrközpont fenntartásával az önkormányzat városi színvona-
lon biztosít közösségi teret az önszerveződő közösségeknek, amatőr művésze-
ti csoportoknak, intézményi és városi rendezvényeknek. A volt jezsuita ko-
lostor ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezi városi kép-
zőművészeti galéria, művészeti képzés és turisztikai hasznosítás céljára. b./ Az 
önkormányzat a közművelődési intézmény munkájának tartalmi megúju-
lását, kibővülését várja el. Cél az, hogy a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár – közös pályázás, rendezvényszervezés és lebonyolítás, kistérségi 
könyvtári együttműködés (mozgó könyvtári ellátás) útján –, mint kistérségi 
kulturális központ működjön. c./ Évente – pályázati úton, az éves költségve-
tésben meghatározott mértékig – támogatja a helyi szervezetek és egyének al-
kotó, kulturális és művészeti tevékenységét, valamint kulturális és vendégcsa-
logató rendezvényeiket. d./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondos-
kodik a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosításáról. e./ Az intézmény 
takarékos és gazdaságos üzemeltetése érdekében felül kell vizsgálni és szükség 
szerint átalakítani a PKKK fűtési-, légkondicionálási- és világítási rendszerét.
3. Egészségügyi ellátás – Szociális ellátás – kötelező önkormányzati fel-
adat a./ A korábban szociális alapellátó központként használt ingatlan 
orvosi rendelővé alakítása Balatonalmádi-Vörösberény településrészen. 
Az átalakítás során egy háziorvosi, egy gyermekorvosi rendelő és a védő-
nő elhelyezése valósul meg. b./ A Balatonalmádi Szociális Társulás Által 
fenntartott Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgálta-
tási környezetének fejlesztése a szolgáltatások lakossági igénylőkhöz való 
gyors, hatékony eljuttatásával, illetve a központi tanácsadásokhoz kap-
csolódó területileg hiánypótló speciális szolgáltatások feltételeinek megte-
remtése a rendelkezésre álló infrastruktúra fejlesztésével, bővítésével.
4. Közigazgatási szolgáltatás a./ A képviselő-testület demokratikus, törvé-
nyes, átlátható önkormányzati munkát folytat és jó színvonalú, humánus, 
szakmailag megalapozott, igényes, gyors és hatékony munkát vár el a kö-
zös önkormányzati hivataltól. b./ A fentiek érdekében az önkormányzat 
gondoskodik az önkormányzati hivatal feladatellátásához szükséges felté-
telek biztosításáról. Az informatikai stratégiában megfogalmazott célkitű-
zéseknek megfelelően törekszik az e-önkormányzati, e-közigazgatási fel-
adatok ellátásához szükséges feltételek megteremtésére. A jogszabályi elő-
írásokkal összhangban biztosítja a Városháza és az önkormányzati tulajdo-
nú közhasználatú épületek akadálymentes használatának feltételeit.
5. A közbiztonság érdekében az önkormányzat támogatja, és együttmű-
ködik a közbiztonságért felelős szervezetekkel. Az önkormányzat a vá-
rosi rendőrkapitánysággal együttműködve biztosítja a meglévő térfigye-
lő rendszer és a rendszámfelismerő rendszer működési feltételeit, pénz-
ügyi lehetőség függvényében támogatja azok felújítását és bővítését a vá-
ros közterein, intézményeiben és strandjain.

D./ A városüzemeltetés hatékonyságának növelése
1. Az önkormányzat törekszik a településtisztaság, a parkfenntartás, a 
piac-, a temetőüzemeltetés, a strandüzemeltetés leggazdaságosabb és leg-
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hatékonyabb módon történő ellátására. 2. A városüzemelési feladatellátás 
személyi-tárgyi eszközrendszerét biztosítja. A Balatonalmádi Városgond-
nokság telephelyének fejlesztésével javítja az ellátás színvonalát. 3. Fejlesz-
teni kell a városi piac szolgáltatási színvonalát további fedett árusítótér ki-
alakításával.

E./ A turizmusra koncentráló gazdasági környezet kialakítása
1. Felül kell vizsgálni a település idegenforgalmi koncepcióját, és el kell 
készíteni a marketing tervét, amely megfogalmazza a balatoni agglomerá-
cióban megjelenítendő saját arculatát. Elő kell készíteni az idegenforgal-
mi koncepcióban kiemelten megjelölt fejlesztési prioritások megvalósítá-
sának lehetőségét. 
2. Az önkormányzat eszközrendszerével a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesülettel szoros együttműködésben elő kell segíteni a turisztikai célú 
fejlesztéseket, programokat, rendezvényeket. Fokozottan támaszkodni 
kell a kínálatot színesítő, a szezont meghosszabbító, vendégkört szélesí-
tő speciális vendégvárásra. (egészség-, sport-, egyházi-, kulturális-, bor-, 
konferencia- stb. turizmus)
3. Kiemelten kell kezelni a sportturizmusban rejlő lehetőségeket. Az ön-
kormányzat a szabályozás eszközeivel, illetve ahol arra a feltételek adot-
tak földtulajdonnal vesz részt a fejlesztések megvalósításában. (vitorlás- és 
horgászkikötő, sportpálya, teniszpálya, lovaspálya, stb.) Az önkormány-
zat Vörösberény térségében a hatályos településrendezési tervvel össz-
hangban területet biztosít egy új labdarúgó pálya, továbbá egy közép mé-
retű multifunkcionális sportcsarnok, létesítéséhez. Ezen projekt részeként 
megkezdődött pályázati forrásból egy műfüves kisméretű labdarugó pá-
lya megépítése.
4. Folytatni kell a strandok rekonstrukcióját, az épületállomány és a zöld-
terület megújításán túl kiemelt figyelmet kell fordítani a strandok meder-
területeinek karbantartására (iszapkotrás, homokozás)
Wesselényi strandrekonstrukció III. ütem (Aquatórium)
Budatava strand beépítési terv felülvizsgálat, strandrekonstrukció, me-
derkotrás, mederhomokzás
Wesselényi strand mederkotrás-mederhomokozás 
Káptalanfüredi strand mederkotrás-mederhomokozás
5. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a strandok, vízi telepek nyílt 
vízfelületének megőrzésére.(elmocsarasodás, elnádasodás)
6. Vissza kell szerezni és szabad közhasználatba kell adni a Malomvölgy 
DRV által lefoglalt és lekerített területét, ami kiemelkedően fontos túra-
útvonal, kirándulóhely és rendezvényhely.

F./ Városkép és környezeti állapot javítása
1. Az önmagában is értékteremtő erőként mutatkozó jó városkép meg-
teremtéséhez elengedhetetlen az önkormányzati épületállomány felújítá-
sa. Az épületek külső- és belső felújításával egyidejűleg megvalósítandó a 
közhasználatú épületek akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése 
is. Városháza, Györgyi D. Általános Iskola – iskolaépület tető és homlok-
zat-felújítás, Ady E. u. 2. (Vörösberény kisközpont), Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnázium és Kollégium – felújítás, energetikai fejlesztés, Vizs-
gálni szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő más ingatlanok ener-
getikai fejlesztését pályázati úton, ennek érdekében a szükséges tervezési 
folyamatokat meg kell indítani.
2. Az építmények és utak felújításán túl kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni a parkok, játszóterek, fasorok egyéb zöldfelületek felújítására és folya-
matos karbantartására. A Balatonalmádi-Káptalanfüred vízparti részén a 
közösségi életet elősegítő létesítmények kialakítása: pihenő park, játszó-
tér kalandparki elemekkel, sétány egyedi utcabútorokkal, a sétány végén 
vízparti kilátóponttal. A Balatonalmádi-Káptalanfüred Kócsag utcai víz-
parti részének nádassal ölelt vízparti területe kiválóan alkalmas a Bala-
ton élővilágát bemutató, távcsöves kilátóhellyel, lábon álló nádi ösvény-
nyel, megközelíthető ökocentrum kialakítására, melyhez szervesen kap-

csolódhat egy evezős centrum. A Balatonalmádi-Káptalanfüred Köcsi-tó 
környékének rendbetétele, és turisztikai értékének kihasználásával egye-
di hangulatú kiránduló hely kialakítása, amely alkalmas arra, hogy nyá-
ri szezonon kívül is kedvelt látogató helye legyen a helyi lakosoknak és az 
idelátogató turistáknak is. A Balatonalmádi Öreg hegyen lévő Óvári ki-
látó felújítása és környezetének kiépítése a kirándulóhelyi funkcióknak 
megfelelően: piknik asztalok, szabadtéri tűzhely, információs táblák, ke-
rékpártároló, napelemes közvilágítás, egyéb berendezések. Balatonalmá-
di különleges építészeti értékeit képezik a fekvése miatt kialakított gyalo-
gos járdák lépcsősorai, amelyek egyedi színfoltjai lehetnének a város kí-
nálta turisztikai programoknak. Nemcsak a Balatonra nyíló páratlan ki-
látás miatt kell bevonni ezen infrastruktúrát a turisztikai vérkeringésbe, 
hanem kulturális programok (utcazene, performance, természetes mű-
vészeti kiállító tere a helyi művészeknek) színhelyei is lehetnek megfele-
lő felújításukat követően.
3. A környezeti állapot javítását szolgáló legjelentősebb beruházás a felha-
gyott hulladéklerakó rekultivációja melyet EU-s forrással (Önkormány-
zati Társulás útján) valósított meg az önkormányzat. Gondoskodni kell a 
fenntartási időszakra előírt karbantartási és monitoring feladatok ellátásá-
ról, későbbi energia-termelő célú hasznosításáról.
4. A települési szilárdhulladék közszolgáltatás részeként az önkormány-
zat a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel együtt-
működve kiterjeszti a szelektív hulladékgyűjtést és a zöldhulladék gyűj-
tést. Működteti a közüzemmel el nem vezetett szennyvíz elszállítását biz-
tosító közszolgáltatást.
5. A város rendezési tervében megfogalmazott céloknak megfelelően 
gondoskodni kell a horgásztelep mögötti DRV kezelésben levő terület 
előírás szerinti használatáról.

III. KAPCSOLATOK
1. Balatonalmádihoz kötődő, a városból elszármazott személyekkel a 
kapcsolattartás megerősítése.
2. A gazdasági program megvalósításához elengedhetetlen a helyi politi-
kai- és civilszervezetekkel, egyházakkal, a helyben közszolgáltatást ellátó 
szervezetekkel kialakított jó kapcsolat, melynek alapja a rendszeres, széles-
körű és kölcsönös információcsere. 
3. Az EU-s támogatások igénybevételéhez fontos a kistérségi és regionális együtt-
működés, beleértve a hasonló nagyságú és érdekű Balaton-parti településeket.
4. Fontosak a nemzetközi testvérvárosi és a kistérségi kapcsolatok. A kis-
térség önkormányzataival együttműködve törekedni kell a társulásban 
rejlő lehetőségek kihasználására a közoktatási, közművelődési, egészség-
ügyi, szociális és egyéb közszolgáltatások területén egyaránt. 
5. A Kelet-Balatoni kistérségben Balatonalmádi kulturális-, egészségügyi- 
és sport körzetközponti szerepkörének fenntartása, erősítése. 

IV. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK
1. A gazdasági programban megjelölt célok eléréséhez hozzárendelt fel-
adatok megvalósításához az éves költségvetések összeállítása során kell a 
pénzügyi fedezetet biztosítani. A források véges voltára tekintettel rang-
sorolni kell a fejlesztéseket:
a./ a már megkezdett beruházások befejezése, b./ jogszabályi kötelezett-
ségből adódó fejlesztések megvalósítása. (minimál feltételek biztosítása, 
akadálymentes használat feltételeinek kialakítása), c./ meglévő ingatlanok 
felújítása, a kötelező feladatellátást szolgáló épületek elsőbbségével, d./ pá-
lyázati, lakossági forrásból finanszírozható fejlesztések indítása. 
Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a fejlesztéseknek, amelyek az adott 
szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi bővítésével többletbevételt is ered-
ményeznek, illetve elősegítik a munkahely megőrzését és a munkahely-
teremtést. 

Balatonalmádi, 2015. március 26.
Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

Szelektív -, és zöldhulladék gyűjtés
Házhoz menő szelektív -, és zöldhulladék gyűjtés módja 2015. áp-
rilis 1-jétől 

A házhoz menő szelektív-, és zöldhulladék kizárólag a Balkom 
Kft. által forgalmazott szabvány hulladékgyűjtő zsákokkal vehető 
igénybe. 

A házhoz menő szelektív (papír -, műanyag -, fém – csomagolá-
si hulladék) hulladékgyűjtés egész évben páros heteken, a háztartá-
si hulladék ürítési napján történik. A szelektív hulladékok gyűjtésére 
szolgáló átlátszó emblémázott szabvány hulladékgyűjtő zsákból ügy-
félszolgálatukon térítésmentesen 5 darabot biztosítanak ügyfeleik ré-
szére. Ezután a társaság munkatársai a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés során, a kirakott átlátszó emblémázott szabvány hulladék-
gyűjtő zsákokkal megegyező számú átlátszó emblémázott szabvány 
hulladékgyűjtő zsákot átad (postaládába teszi, személyesen átadja).

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során kérjük a következő 
hulladékokat helyezzék el az átlátszó zsákokba: műanyag palackok (üdí-
tő), reklámzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobo-
zok, tisztítószeres flakonok (mosószer, öblítő szer), italos karton (tej, gyü-
mölcslé), alumínium italos dobozok (sör, üdítő). Kérjük az újságpapírt, 
kartonpapírt, kartondobozt madzaggal átkötve helyezzék ki! 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés az idei évben április 6-tól 
november 20-ig páratlan heteken, ürítési napokon történik. A gyűj-
téshez a Balkom Kft. alkalmanként 2 db, összesen 34 db zöld színű 
zsákot bruttó 40 Ft/db kedvezményes áron biztosít. Az ezen felül 
keletkező zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló zöld színű zsákot brut-
tó 350 Ft/db áron vásárolhatja meg a Balkom Kft. ügyfélszolgála-
tán. Kérjük, a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 
méter hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki!

Az idei évtől a szabvány hulladékgyűjtő zsákokat nem csak személye-
sen a társaság ügyfélszolgálatán veheti át, hanem kérésére az ügyfél ál-
tal kért belföldi címre kiküldik az alábbiak szerint: a zsák árán felül fize-
tendő kiszállítási díj ellenében, a zsákok kiszállíttatását kizárólag írásban 
tudja kérelmezni a honlapunkról letölthető emblémás szabvány hul-
ladékgyűjtő zsák igénylő formanyomtatvány kitöltésével, melyet kér-
jük a következő címek valamelyikére visszaküldeni szíveskedjen: e-mail: 
titkarsag@balkom.hu, postai cím: 8220 B.almádi, Rákóczi u. 43., fax: 
+36 88 438 843, amennyiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés a 2014. évben az ön utcájában nem működött, a emblémás szab-
vány hulladékgyűjtő zsák igénylő formanyomtatványon az átadás-átvé-
tel pontját Társaságunkkal előzetesen egyeztetni szíveskedjen.

Szelektív szigetes hulladékgyűjtés
Szelektív szigetek a következő közterületen találhatóak Balatonalmá-

diban: Mogyoró u. óvoda, Csillag tér, vörösberényi ABC, Vörösberény 
posta, Bocskai tér, Balkom telephely (Rákóczi u. 43.), posta parkoló, 
Hattyú ABC, Egészségház, Fülemüle u., Szabolcs u. lakótelep.

Lomtalanítás
 Az ingatlan tulajdonosok évente egy alkalommal kérhetnek ház-

hoz menő lomtalanítást. Az elszállításra szánt lomokat össze kell gyűj-
teni, a kerítésen belül elhelyezni, és az előre egyeztetett időpontban 
a Balkom munkatársainak átadni. A társaság ügyfélszolgálati irodá-
jával előzőleg írásban kell egyeztetni az elszállítás időpontját. A le-
vélben feltüntetendő adatok: ügyfélkód, név, cím, elszállítandó lom 
mennyisége köbméterben, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím). Ezt 
a szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik díjfizetési kötelezettségük-
nek rendszeresen eleget tesznek. A lomok közé nem tehető autógumi, 
elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, építési törmelék. 

További, részletes tájékoztatás érdekében, kérjük, keressék fel a 
társaság megújult honlapját (www.balkom.hu).

Ön hogyan védi értékeit?
Megélénkül az élet, nő a forgalom nemcsak a hosszú hétvégéken, 

hanem hét közben is a jó időben. A tavasz mindenkit kicsal a leve-
gőre, a szabadba. Lassan leköltöznek, megékeznek a nyaraló tulaj-
donosok, és akkor tapasztalják, hogy hívatlan vendégük volt a télen.

Nem csak nekik, hanem minden itt élőnek is szólnak a betörést 
megelőző tanácsaink! Gyakran tapasztaljuk a helyszínelés során, 
hogy milyen értékeket rejtenek a lakások, lakó ingatlanok, nyara-
lók, és mennyire nem gondolnak arra a tulajdonosok, hogy ezeket 
az értékeket megvédjék. A vagyonvédelem elsősorban a tulajdonos 
feladata! Előfordul, hogy a betörő több tízezer forintos kárt okoz 
a biztonságosnak mondható nyílászáró betörésével, miközben nem 
talál eltulajdonításra és értékesítésre alkalmas tárgyat. A kár megté-
rülésének legbiztosabb módja, ha betörésre is kiterjesztett biztosí-
tást kötnek az ingatlanra és az ingóságokra.

Valójában a megelőzés lenne a legfontosabb a vagyonvédelemben! 
Ma már elfogadható áron lehet mozgásérzékelő, riasztó, adatrögzí-
tő (kamarák), jelző berendezésekhez hozzájutni, amelyek már léte-
zésükkel is elriaszthatják a rossz szándékkal nézelődőket. A szaksze-
rű elhelyezés és felszerelés is növeli a hatékonyságot, ugyanúgy, mint 
a hangja. Amennyiben egy központba kötik be a rendszert, a tetten-
érés lehetőségével az elkövetőt is a kezünkre juttatják. 

A tartósan magára hagyott ingatlanok védelmében megelőző sze-
repe lehet annak, ha azt valaki rendszeresen körbejárja, kinyitja, 
szellőzteti, vagyis mozgást lát a terepszemlére érkező. Ez jó akkor is, 
ha télre zárjuk le a nyaralót, vagy ha csak egy hétre utazunk el. Talán 
már unalomig ismételt dolog, hogy a postaláda ürítésére kérjenek 
meg valakit, mert a napok alatt összegyűlt küldemények, reklám új-
ságok árulkodnak. Ez szinte olyan, mintha azt írnánk ki: „Kulcs a 
lábtörlő alatt!” Nem egyszer találkozunk azzal, hogy értékes, a ház, 
a kert gondozására szolgáló kisgépeket összetákolt szerszámos kam-
rákban tárolnak, amit egy igazán erős szél is össze tudna dönteni. 
De látunk a földszintre beszerelt biztonságos nyílászárókat, az eme-
leten pedig rácsnélküli, régi, megfáradt fakeretes ablakokat. Egy lét-
ra pedig mindig található egy kertes ingatlan területén, de a szom-
szédban biztos.

Felhívom a figyelmet arra, ha betörés történt önöknél, amikor 
észlelik, ne menjenek be, ne járják körbe a lakást, a házat, hogy mi 
tűnt el, milyen káruk keletkezett, ne nyúljanak semmihez, mert az-
zal a bűncselekmény nyomait tűntetik el. Azonnal értesítsék a rend-
őrséget! Ha megrongálják, összezavarják a helyszíni nyomokat, az-
zal megnehezítik a rendőrség munkáját, hátráltatják az eredményes 
nyomozást. Úgy szól a mondás: „Mindenki magából indul ki!” Ez 
így is van, de saját érdekünkben egy betörő szemével is át kell gon-
dolni néha a dolgokat. Igaz, a krimik szórakoztató filmek, de azért 
akad bennük tanulság, ha odafigyelünk.

Stanka Mária 
r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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hatékonyabb módon történő ellátására. 2. A városüzemelési feladatellátás 
személyi-tárgyi eszközrendszerét biztosítja. A Balatonalmádi Városgond-
nokság telephelyének fejlesztésével javítja az ellátás színvonalát. 3. Fejlesz-
teni kell a városi piac szolgáltatási színvonalát további fedett árusítótér ki-
alakításával.

E./ A turizmusra koncentráló gazdasági környezet kialakítása
1. Felül kell vizsgálni a település idegenforgalmi koncepcióját, és el kell 
készíteni a marketing tervét, amely megfogalmazza a balatoni agglomerá-
cióban megjelenítendő saját arculatát. Elő kell készíteni az idegenforgal-
mi koncepcióban kiemelten megjelölt fejlesztési prioritások megvalósítá-
sának lehetőségét. 
2. Az önkormányzat eszközrendszerével a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesülettel szoros együttműködésben elő kell segíteni a turisztikai célú 
fejlesztéseket, programokat, rendezvényeket. Fokozottan támaszkodni 
kell a kínálatot színesítő, a szezont meghosszabbító, vendégkört szélesí-
tő speciális vendégvárásra. (egészség-, sport-, egyházi-, kulturális-, bor-, 
konferencia- stb. turizmus)
3. Kiemelten kell kezelni a sportturizmusban rejlő lehetőségeket. Az ön-
kormányzat a szabályozás eszközeivel, illetve ahol arra a feltételek adot-
tak földtulajdonnal vesz részt a fejlesztések megvalósításában. (vitorlás- és 
horgászkikötő, sportpálya, teniszpálya, lovaspálya, stb.) Az önkormány-
zat Vörösberény térségében a hatályos településrendezési tervvel össz-
hangban területet biztosít egy új labdarúgó pálya, továbbá egy közép mé-
retű multifunkcionális sportcsarnok, létesítéséhez. Ezen projekt részeként 
megkezdődött pályázati forrásból egy műfüves kisméretű labdarugó pá-
lya megépítése.
4. Folytatni kell a strandok rekonstrukcióját, az épületállomány és a zöld-
terület megújításán túl kiemelt figyelmet kell fordítani a strandok meder-
területeinek karbantartására (iszapkotrás, homokozás)
Wesselényi strandrekonstrukció III. ütem (Aquatórium)
Budatava strand beépítési terv felülvizsgálat, strandrekonstrukció, me-
derkotrás, mederhomokzás
Wesselényi strand mederkotrás-mederhomokozás 
Káptalanfüredi strand mederkotrás-mederhomokozás
5. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a strandok, vízi telepek nyílt 
vízfelületének megőrzésére.(elmocsarasodás, elnádasodás)
6. Vissza kell szerezni és szabad közhasználatba kell adni a Malomvölgy 
DRV által lefoglalt és lekerített területét, ami kiemelkedően fontos túra-
útvonal, kirándulóhely és rendezvényhely.

F./ Városkép és környezeti állapot javítása
1. Az önmagában is értékteremtő erőként mutatkozó jó városkép meg-
teremtéséhez elengedhetetlen az önkormányzati épületállomány felújítá-
sa. Az épületek külső- és belső felújításával egyidejűleg megvalósítandó a 
közhasználatú épületek akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése 
is. Városháza, Györgyi D. Általános Iskola – iskolaépület tető és homlok-
zat-felújítás, Ady E. u. 2. (Vörösberény kisközpont), Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnázium és Kollégium – felújítás, energetikai fejlesztés, Vizs-
gálni szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő más ingatlanok ener-
getikai fejlesztését pályázati úton, ennek érdekében a szükséges tervezési 
folyamatokat meg kell indítani.
2. Az építmények és utak felújításán túl kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni a parkok, játszóterek, fasorok egyéb zöldfelületek felújítására és folya-
matos karbantartására. A Balatonalmádi-Káptalanfüred vízparti részén a 
közösségi életet elősegítő létesítmények kialakítása: pihenő park, játszó-
tér kalandparki elemekkel, sétány egyedi utcabútorokkal, a sétány végén 
vízparti kilátóponttal. A Balatonalmádi-Káptalanfüred Kócsag utcai víz-
parti részének nádassal ölelt vízparti területe kiválóan alkalmas a Bala-
ton élővilágát bemutató, távcsöves kilátóhellyel, lábon álló nádi ösvény-
nyel, megközelíthető ökocentrum kialakítására, melyhez szervesen kap-

csolódhat egy evezős centrum. A Balatonalmádi-Káptalanfüred Köcsi-tó 
környékének rendbetétele, és turisztikai értékének kihasználásával egye-
di hangulatú kiránduló hely kialakítása, amely alkalmas arra, hogy nyá-
ri szezonon kívül is kedvelt látogató helye legyen a helyi lakosoknak és az 
idelátogató turistáknak is. A Balatonalmádi Öreg hegyen lévő Óvári ki-
látó felújítása és környezetének kiépítése a kirándulóhelyi funkcióknak 
megfelelően: piknik asztalok, szabadtéri tűzhely, információs táblák, ke-
rékpártároló, napelemes közvilágítás, egyéb berendezések. Balatonalmá-
di különleges építészeti értékeit képezik a fekvése miatt kialakított gyalo-
gos járdák lépcsősorai, amelyek egyedi színfoltjai lehetnének a város kí-
nálta turisztikai programoknak. Nemcsak a Balatonra nyíló páratlan ki-
látás miatt kell bevonni ezen infrastruktúrát a turisztikai vérkeringésbe, 
hanem kulturális programok (utcazene, performance, természetes mű-
vészeti kiállító tere a helyi művészeknek) színhelyei is lehetnek megfele-
lő felújításukat követően.
3. A környezeti állapot javítását szolgáló legjelentősebb beruházás a felha-
gyott hulladéklerakó rekultivációja melyet EU-s forrással (Önkormány-
zati Társulás útján) valósított meg az önkormányzat. Gondoskodni kell a 
fenntartási időszakra előírt karbantartási és monitoring feladatok ellátásá-
ról, későbbi energia-termelő célú hasznosításáról.
4. A települési szilárdhulladék közszolgáltatás részeként az önkormány-
zat a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel együtt-
működve kiterjeszti a szelektív hulladékgyűjtést és a zöldhulladék gyűj-
tést. Működteti a közüzemmel el nem vezetett szennyvíz elszállítását biz-
tosító közszolgáltatást.
5. A város rendezési tervében megfogalmazott céloknak megfelelően 
gondoskodni kell a horgásztelep mögötti DRV kezelésben levő terület 
előírás szerinti használatáról.

III. KAPCSOLATOK
1. Balatonalmádihoz kötődő, a városból elszármazott személyekkel a 
kapcsolattartás megerősítése.
2. A gazdasági program megvalósításához elengedhetetlen a helyi politi-
kai- és civilszervezetekkel, egyházakkal, a helyben közszolgáltatást ellátó 
szervezetekkel kialakított jó kapcsolat, melynek alapja a rendszeres, széles-
körű és kölcsönös információcsere. 
3. Az EU-s támogatások igénybevételéhez fontos a kistérségi és regionális együtt-
működés, beleértve a hasonló nagyságú és érdekű Balaton-parti településeket.
4. Fontosak a nemzetközi testvérvárosi és a kistérségi kapcsolatok. A kis-
térség önkormányzataival együttműködve törekedni kell a társulásban 
rejlő lehetőségek kihasználására a közoktatási, közművelődési, egészség-
ügyi, szociális és egyéb közszolgáltatások területén egyaránt. 
5. A Kelet-Balatoni kistérségben Balatonalmádi kulturális-, egészségügyi- 
és sport körzetközponti szerepkörének fenntartása, erősítése. 

IV. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK
1. A gazdasági programban megjelölt célok eléréséhez hozzárendelt fel-
adatok megvalósításához az éves költségvetések összeállítása során kell a 
pénzügyi fedezetet biztosítani. A források véges voltára tekintettel rang-
sorolni kell a fejlesztéseket:
a./ a már megkezdett beruházások befejezése, b./ jogszabályi kötelezett-
ségből adódó fejlesztések megvalósítása. (minimál feltételek biztosítása, 
akadálymentes használat feltételeinek kialakítása), c./ meglévő ingatlanok 
felújítása, a kötelező feladatellátást szolgáló épületek elsőbbségével, d./ pá-
lyázati, lakossági forrásból finanszírozható fejlesztések indítása. 
Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a fejlesztéseknek, amelyek az adott 
szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi bővítésével többletbevételt is ered-
ményeznek, illetve elősegítik a munkahely megőrzését és a munkahely-
teremtést. 

Balatonalmádi, 2015. március 26.
Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

Szelektív -, és zöldhulladék gyűjtés
Házhoz menő szelektív -, és zöldhulladék gyűjtés módja 2015. áp-
rilis 1-jétől 

A házhoz menő szelektív-, és zöldhulladék kizárólag a Balkom 
Kft. által forgalmazott szabvány hulladékgyűjtő zsákokkal vehető 
igénybe. 

A házhoz menő szelektív (papír -, műanyag -, fém – csomagolá-
si hulladék) hulladékgyűjtés egész évben páros heteken, a háztartá-
si hulladék ürítési napján történik. A szelektív hulladékok gyűjtésére 
szolgáló átlátszó emblémázott szabvány hulladékgyűjtő zsákból ügy-
félszolgálatukon térítésmentesen 5 darabot biztosítanak ügyfeleik ré-
szére. Ezután a társaság munkatársai a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés során, a kirakott átlátszó emblémázott szabvány hulladék-
gyűjtő zsákokkal megegyező számú átlátszó emblémázott szabvány 
hulladékgyűjtő zsákot átad (postaládába teszi, személyesen átadja).

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során kérjük a következő 
hulladékokat helyezzék el az átlátszó zsákokba: műanyag palackok (üdí-
tő), reklámzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobo-
zok, tisztítószeres flakonok (mosószer, öblítő szer), italos karton (tej, gyü-
mölcslé), alumínium italos dobozok (sör, üdítő). Kérjük az újságpapírt, 
kartonpapírt, kartondobozt madzaggal átkötve helyezzék ki! 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés az idei évben április 6-tól 
november 20-ig páratlan heteken, ürítési napokon történik. A gyűj-
téshez a Balkom Kft. alkalmanként 2 db, összesen 34 db zöld színű 
zsákot bruttó 40 Ft/db kedvezményes áron biztosít. Az ezen felül 
keletkező zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló zöld színű zsákot brut-
tó 350 Ft/db áron vásárolhatja meg a Balkom Kft. ügyfélszolgála-
tán. Kérjük, a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 
méter hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki!

Az idei évtől a szabvány hulladékgyűjtő zsákokat nem csak személye-
sen a társaság ügyfélszolgálatán veheti át, hanem kérésére az ügyfél ál-
tal kért belföldi címre kiküldik az alábbiak szerint: a zsák árán felül fize-
tendő kiszállítási díj ellenében, a zsákok kiszállíttatását kizárólag írásban 
tudja kérelmezni a honlapunkról letölthető emblémás szabvány hul-
ladékgyűjtő zsák igénylő formanyomtatvány kitöltésével, melyet kér-
jük a következő címek valamelyikére visszaküldeni szíveskedjen: e-mail: 
titkarsag@balkom.hu, postai cím: 8220 B.almádi, Rákóczi u. 43., fax: 
+36 88 438 843, amennyiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés a 2014. évben az ön utcájában nem működött, a emblémás szab-
vány hulladékgyűjtő zsák igénylő formanyomtatványon az átadás-átvé-
tel pontját Társaságunkkal előzetesen egyeztetni szíveskedjen.

Szelektív szigetes hulladékgyűjtés
Szelektív szigetek a következő közterületen találhatóak Balatonalmá-

diban: Mogyoró u. óvoda, Csillag tér, vörösberényi ABC, Vörösberény 
posta, Bocskai tér, Balkom telephely (Rákóczi u. 43.), posta parkoló, 
Hattyú ABC, Egészségház, Fülemüle u., Szabolcs u. lakótelep.

Lomtalanítás
 Az ingatlan tulajdonosok évente egy alkalommal kérhetnek ház-

hoz menő lomtalanítást. Az elszállításra szánt lomokat össze kell gyűj-
teni, a kerítésen belül elhelyezni, és az előre egyeztetett időpontban 
a Balkom munkatársainak átadni. A társaság ügyfélszolgálati irodá-
jával előzőleg írásban kell egyeztetni az elszállítás időpontját. A le-
vélben feltüntetendő adatok: ügyfélkód, név, cím, elszállítandó lom 
mennyisége köbméterben, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím). Ezt 
a szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik díjfizetési kötelezettségük-
nek rendszeresen eleget tesznek. A lomok közé nem tehető autógumi, 
elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, építési törmelék. 

További, részletes tájékoztatás érdekében, kérjük, keressék fel a 
társaság megújult honlapját (www.balkom.hu).

Ön hogyan védi értékeit?
Megélénkül az élet, nő a forgalom nemcsak a hosszú hétvégéken, 

hanem hét közben is a jó időben. A tavasz mindenkit kicsal a leve-
gőre, a szabadba. Lassan leköltöznek, megékeznek a nyaraló tulaj-
donosok, és akkor tapasztalják, hogy hívatlan vendégük volt a télen.

Nem csak nekik, hanem minden itt élőnek is szólnak a betörést 
megelőző tanácsaink! Gyakran tapasztaljuk a helyszínelés során, 
hogy milyen értékeket rejtenek a lakások, lakó ingatlanok, nyara-
lók, és mennyire nem gondolnak arra a tulajdonosok, hogy ezeket 
az értékeket megvédjék. A vagyonvédelem elsősorban a tulajdonos 
feladata! Előfordul, hogy a betörő több tízezer forintos kárt okoz 
a biztonságosnak mondható nyílászáró betörésével, miközben nem 
talál eltulajdonításra és értékesítésre alkalmas tárgyat. A kár megté-
rülésének legbiztosabb módja, ha betörésre is kiterjesztett biztosí-
tást kötnek az ingatlanra és az ingóságokra.

Valójában a megelőzés lenne a legfontosabb a vagyonvédelemben! 
Ma már elfogadható áron lehet mozgásérzékelő, riasztó, adatrögzí-
tő (kamarák), jelző berendezésekhez hozzájutni, amelyek már léte-
zésükkel is elriaszthatják a rossz szándékkal nézelődőket. A szaksze-
rű elhelyezés és felszerelés is növeli a hatékonyságot, ugyanúgy, mint 
a hangja. Amennyiben egy központba kötik be a rendszert, a tetten-
érés lehetőségével az elkövetőt is a kezünkre juttatják. 

A tartósan magára hagyott ingatlanok védelmében megelőző sze-
repe lehet annak, ha azt valaki rendszeresen körbejárja, kinyitja, 
szellőzteti, vagyis mozgást lát a terepszemlére érkező. Ez jó akkor is, 
ha télre zárjuk le a nyaralót, vagy ha csak egy hétre utazunk el. Talán 
már unalomig ismételt dolog, hogy a postaláda ürítésére kérjenek 
meg valakit, mert a napok alatt összegyűlt küldemények, reklám új-
ságok árulkodnak. Ez szinte olyan, mintha azt írnánk ki: „Kulcs a 
lábtörlő alatt!” Nem egyszer találkozunk azzal, hogy értékes, a ház, 
a kert gondozására szolgáló kisgépeket összetákolt szerszámos kam-
rákban tárolnak, amit egy igazán erős szél is össze tudna dönteni. 
De látunk a földszintre beszerelt biztonságos nyílászárókat, az eme-
leten pedig rácsnélküli, régi, megfáradt fakeretes ablakokat. Egy lét-
ra pedig mindig található egy kertes ingatlan területén, de a szom-
szédban biztos.

Felhívom a figyelmet arra, ha betörés történt önöknél, amikor 
észlelik, ne menjenek be, ne járják körbe a lakást, a házat, hogy mi 
tűnt el, milyen káruk keletkezett, ne nyúljanak semmihez, mert az-
zal a bűncselekmény nyomait tűntetik el. Azonnal értesítsék a rend-
őrséget! Ha megrongálják, összezavarják a helyszíni nyomokat, az-
zal megnehezítik a rendőrség munkáját, hátráltatják az eredményes 
nyomozást. Úgy szól a mondás: „Mindenki magából indul ki!” Ez 
így is van, de saját érdekünkben egy betörő szemével is át kell gon-
dolni néha a dolgokat. Igaz, a krimik szórakoztató filmek, de azért 
akad bennük tanulság, ha odafigyelünk.

Stanka Mária 
r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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 Dr. Buzás Ilona
ügyvédi iroda

 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 05. 18. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 05. 21. 16.00 óra

 B.almádi Baksai Autósiskola Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Köszöntő
Balatonalmádiban már négy éve sikeresen műkö-

dik a Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. Nippon-
Dojo, Rézmüves Miklós 5 danos sensei vezetésével. 
Karatékái számos hazai és külföldi versenyeken kivá-
ló eredményeket értek el. Ez köszönhető a nagyfokú 
szakmai hozzáértésnek és a határtalan szeretetnek, 
amellyel körülveszi tanítványait. Ez úton szeretnénk 
megköszönni áldozatos munkáját, kitartását és nem 
utolsó sorban türelmét. Sok boldog születésnapot kí-
vánunk sensei! Szülők és tanítványok

SZJA 1%
A városunkban működő alapítványok, egye-

sületek, amelyek szívesen fogadják a velük szim-
patizáló adózók SZJA 1% felajánlásait.

Almádiért közalapítvány - asz.: 19262259-2-19
Együtt-egymásért Nyílt közalapítvány - asz.: 
18919879-1-19
Közbiztonsági közalapítvány - asz.: 18938649-1-19
Almádi zeneiskoláért alapítvány - asz.: 18938591-1-19
Györgyi Dénes iskoláért alapítvány - asz.: 18924907-1-19
Vörösberényi általános iskoláért alapítvány - asz.: 
18935598-1-19
Almádi Diáksportkör - asz.: 18916254-1-19
Balatonalmádi Herkules SE - asz.: 19263573-2-19
Bauxitkutató Természetjáró SE - asz.: 18914836-1-19
Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete - asz.: 
18916357-1-19
Balatonalmádi focisuli alapítvány - asz.: 18929672-1-19
Balatonalmádi polgárőr egyesület - asz.: 18919123-1-19
Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesü-
let - asz.: 18936173-1-19
DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimná-
ziumért - asz.: 19266057-1-19
Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium 
sportjáért alapítvány - asz.: 18937655-1-19
Vörösberényi polgári olvasókör - asz.: 18923487-1-19
Balatonalmádi sporthorgász egyesület - asz.: 
19901208-1-19
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CSALÁDI NAPKÖZI 
NYÍLT SZENTKIRÁLYSZABADJÁN!

0-3 ÉVES KORÚ GYERMEKEK ELHELYEZÉSE, 
GONDOZÁSA VIDÉKI KÖRNYEZETBEN.

Gyermekeink napközbeni ellátása,  
mint a bölcsiben…
 

de mégis egy kicsit másképp! 
Kis létszámú csoportok, gyerme-
ked igényeihez illeszkedő gondo-
zás, fejlesztés, tapasztalt gondo-
zók, dinamikus és rugalmas csa-
pat, csendes, vidéki környezet, jó 
megközelíthetőség, saját vetemé-
nyeskert, a gyerekekkel együtt ültetünk, gondozunk, 
hogy utána közösen ehessük meg a finomságokat. 

Készségfejlesztő foglalkozások

Mesék, mondókák, ritmushangszerek megismeré-
se, zenés, játékos, mozgásfejlesztő torna, kézmű-
ves foglalkozások, közös sütés-főzés egészséges 
alapanyagokból, igény esetén játékosan angolul, 

szülinapi zsúrok szervezése és lebonyolítása.
Várjuk jelentkezését!

Kovácsné Sz. Csilla intézményvezető +3620-480-5136
www.napraforgohaz.eu

Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást 
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető 
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. 
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág cso-
magra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Nap: Balatonalmádi, Városház tér 4. (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár), május 5., 19. és június 2., 16., 30. 10.00 és 15.00 óra között
Értékesítőnk: Végh Annamária Tel.: +36 20 344 8129
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IN_33012729_Majusi_TVC_UjAlmadiUjsag_180x265.indd   1 4/27/15   2:27 PM
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Balatonalmádiban ma is álló kőkeresztek:

1. Sáner-kereszt: Sáner Jánosnak a Filoxéra vész idején végzett munkássága 
elismeréseként állította a felesége és a szőlősgazdák. A település egyik legko-
rábbi épített emléke, az egykori dűlőutak mentén állt a közismert kőkereszt. 
Anyaga helyi perm vöröskő, valószínűleg helyi kőfaragók eredeti állapotban 
megőrződött munkája. Ma a Bajcsy-Zsilinszky út 25. szám alatt, magánterü-
leten található. Felirata: 1898

2. Fehér kereszt: a Pinkóczi és a Fehérkereszt utca sarkán található kőke-
reszt. Felirata: „1858”.

3. Kereszt a Felsőörsi út és a Vécsey Károly utca kereszteződésében: 
vöröskő kereszt, 2006-ban állították. Felirata: „Hiszek egy Istenben, hiszek 
egy hazában: Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltá-
madásában! Ámen. 2006”

4. Pinkóczi kereszt: a Pinkóczi és a Vessző utca sarkán található kőkereszt, 
melyet 1817-ben állítatott a szőlője végében Girisics Márton.

5. Kereszt a Szent Margit kápolnánál: 1869-ben emelt kőkereszt, valószí-
nűleg a település önállóvá válásának emlékét őrzi. Később a kereszt mellett 
épült fel a Szent Margit kápolna. A kápolna 2006-os rekonstrukciójakor a ke-
resztet áthelyezték a Veszprémi út mellől a kápolna kertjébe, jól látható helyre.

6. Első világháborús emlékkereszt: az emlékkeresztet 1923-ban állították 
fel a Szent Ignác templom előtt. 1979-ben a műút korszerűsítése miatt át-
helyezték a temetőbe. Jelenleg a vöröskőből készült alkotás Vörösberényben 
a Veszprémi út mellett, a Mandulásnál található. A keresztet az első világhá-
ború áldozatainak emlékére emelték. A talapzatra vésett felirat tanúsága sze-
rint a kereszt Toscani Lajos és Kázmér almádi kőfaragók munkája. Felirata: 
„FELTÁMADUNK az 1914-1918 VILÁG HÁBORÚBAN ELESETT HŐ-

SEINK EMLÉKÉRE EMELTETTE A rom. kat. ifjúság 
és a jó szívű adakozók”

7. Nepomuki Szent János szobor: barokk stílusú mű-
alkotás, a 18. század közepén készült. A festett szobor ha-
gyományos beállításban ábrázolja Nepomuki Szent Jánost. 
A hasonló ábrázolásokon túl a jellegzetes vöröshomokkő 
posztamens különbözteti meg, így is jelezve, hogy a kö-
zösség mennyire sajátjának érzi. Ezek a szobrok több he-
lyütt folyóvizeknél, hidaknál állnak, mivel ő az úton és ví-
zen járók védelmezője is. A szoborról információt Hor-
váth József könyvében olvashatunk: „Az 1846-os egyház-
látogatási jegyzőkönyv említést tesz egy szoborról, melyet 
tévesen Keresztelő Sz. János szobrának nevez, holott való-
jában Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. Hajdan a temp-
lomtól Almádi felé vezető út hídjánál állt. A háború ide-
jén egy katonai jármű ledöntötte s a szobor megrongáló-
dott. 1948-ban a hívek új talapzatot készítettek számára. 

A legújabb utca-
rendezés során a 
talapzatát elbon-
tották és a szobor 
jelenleg ideiglene-
sen magánterüle-
ten áll.” A szobrot 
1995-ben Majbó 
Gábor vezetésével 
felújították és visz-
szahelyezték ere-
deti helyére.2015-
ben újra felújítot-
ták, lemosták róla 
a színes festéket.
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Almádi Értéktár 2015
Új
ALMÁDI ÚJSÁGÉpített szakrális kisemlékek

Hazánk egész területén, de főleg a Dunántúlon, utak 
mentén, templomok előtt, temetők központjában, vagy egy 
kimagasló ponton lépten-nyomon találkozunk kő- vagy fa-
keresztekkel. Ezek a szakrális kisemlékek szervesen hozzá-
tartoznak egy-egy település képéhez, részét képezik a he-
lyi hagyományoknak, értékeknek. De nem csak a keresztek 
tartoznak a szakrális kisemlékekhez, hanem minden olyan 
szabadban álló vallási tárgyú objektum, melyeket rendsze-
rint a hivatalos egyház is szentesített, de igazán a népi val-
lásos gyakorlatban játszanak szerepet. Lehetnek még kálvá-
riák, haranglábak, képoszlopok, kis kápolnák, mezei oltá-
rok valamint még ide tartoznak a pellengérek, határkövek, 
szabadtéri szobrok, útmenti haláljelek, fákon elhelyezett ké-
pek, képszekrények.

A temetői keresztekről már a XVIII. századi egyházláto-
gatási jegyzőkönyvek is írnak. A XVIII. és XIX. században 
fából és kőből készültek az útmenti és szabadtéri keresztek. 
A fakeresztek felszerelése (Krisztus-test, Fájdalmas Anya, 
felirati tábla) festett pléh, a kőkereszteké kő, a XIX. század 
végétől vasöntvény. 

A nyilvános helyen felállított keresztek és szobrok karban-
tartása és felújítása a római katolikus egyházközösség hatás-
körébe tartozott, aki keresztet akart állítani, annak letétbe 
kellett helyeznie a fenntartáshoz szükséges összeget az egy-
házközösségnél. 

1 Fotó: Pászti Gy. Fotó: Pászti Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.Fotó: Dankó F.Fotó: Dankó F.

2 3

4 5 6 7

Almavirággal  
futkos a szellő,  
akár egy kócos  
semmirekellő.  

Kócosnak kócos,  
de nem mihaszna,  
okot nem ád ő  
soha panaszra.  

Füttyöget olykor,  
mintha ő volna  
a kertek kedves  
sárgarigója.  

Meghintáztatja  
ágon a fészket,  
leszáll a földre:  
fűhegyen lépked.  

Illeg és billeg,  
s ha dolga nincsen,  
elüldögél egy  
kék nefelejcsen.

május

Kányádi Sándor: Májusi szellő
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