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Györgyi Dénes Általános Iskola 1.a osztály:
(balról jobbra haladva) Felső sor: 
Kucserkáné Moravcsik Katalin osztályfőnök, Demetrovics Barna, 
Fazekas Áron Nándor, Toskosz Nikosz, Botlik Balázs, Polgár Milán, 
Sipos Ádám Máté, Papp Veronika napközis tanító
Középső sor: Lázár Emma Erzsébet, Kiss Csanád, Marton Zalán, 
Hohl Barnabás, Csejtei Béni, Szentkirályi-Tóth Kristóf Donát, 
Mits Vilmos, Nagy Orsolya
Alsó sor:  Óvári Csenge, Tóth Debóra, Grzybovsky Boglárka Lídia, 
Szalay Jázmin, Cselik Mandula Lujza, Sipos Hanna Róza, 
Csuha- Dankó Maja

Elsőseink

Györgyi Dénes Általános Iskola 1. b osztály:
(balról jobbra haladva) Felső sor: Szántód Helga napközis 
tanító, Kádár Simon, Bagó Péter, Bató Medox Zaránd, Benedek 
Zétény, Kovács Benett Olivér, Fabó Marcell, Hegyessy-Takács Edit 
osztályfőnök
Középső sor: Kelemen Anna, Kővári Géda, Hámori Zsófia Lili, 
Czeglédi Luca, Gózon Borka, Szabó Rebeka, Kozma Krisztina, 
Jeszenszky Emese
Alsó sor: Horváth Elena Eszter, Tóth Lilien, Bécsy Dorottya, 
Varga Emese, Somogyi Dorina, Halász Zoé, Petrik Lilla Krisztina

Vörösberényi Általános Iskola 1.a osztály:
(balról jobbra haladva)1. sor: Boros Balázs, Rádai Olivér, Jónás Berta, 
Horváth Hanna, Vajai Luca, Czoma Luca Mária, Vollai Tilda, Juhász 
Levente, Czoma Csaba Bence, Boór Levente.
2. sor: Németh Bianka, Frigyer Boldizsár Attila, Horváth Bercel, 
Buchelt Kristóf, Szecsődi Dominik, Rehák Gézáné osztályfőnök, 
Mészáros Miklós, Lehoczky Gergő, Tóth Boglárka, Szűcs Olivér.

Vörösberényi Általános Iskola 1.b osztály:
(balról jobbra haladva) 1 sor: Tóth Benedek József, Becker Johanna 
Mária, Szentkirályi-Tóth Lilla, Bolla Milán Bence, Böröcz Gábor, 
Sebestyén Ábel, Názer Kata, Cziráki Sára, Pintér Petra, Sövényházi 
Hanna.
2. sor: Kalupka Zsófi, Czúni Csaba, Kelemen János, Glück Nóra 
Olívia, Hoffmann Dávid, Szántó Csaba, Remsei Flóra, Takáts Barbara, 
Polniczkyné Farkas Éva osztályfőnök.

Az itt látható képeslap a Laczkó Dezső 
Múzeum fényképtárából került elő. 
A kép készítésének időpontjáról nem 
találtunk adatot; annyi biztos, hogy 
1877 és 1903 közöttre tehető, a képeslap 
ugyanis 1903-ban került a Múzeum 
gyűjteményébe.

A felvétel alapján arról kaphatunk 
képet, hogyan nézhetett ki az első 
„strand” Almádi területén. (Ekkor persze 
a strand elnevezést még nem használták.) 
A Balatonban persze már korábban 
is fürödtek az emberek, de a XIX. 
században kezdett kialakulni a balatoni 
üdülés szokása. A tehetős nemesek és 
polgárok vízparti villái mellett hamar 
kialakult az igény arra is, hogy a tó olyan 
fürdővendégeket is fogadhasson, akiknek 
ugyan elég szabad idejük volt, hogy több napot a parton 
töltsenek, ahhoz azonban nem voltak elég jómódúak, hogy 
saját nyaralójuk legyen.

Az almádi fürdő ügyét elsősorban a községben birtokkal 
rendelkező tekintélyes veszprémi polgárok karolták fel. A 
leglelkesebb közülük Brenner Lőrinc építőmester volt, aki az 
1883-ban létrehozott Almádi Fürdő Rt. elnöke is volt 1899-
ben bekövetkezett haláláig. Legfőbb segítőjének Krisztián 
József ácsmester számított, akit azonban a fürdő vendégei 
nemigen szerettek, nehéz természete, modortalan viselkedése 
miatt. Brenner és Krisztián mint az építőmesterségben jára-
tos emberek az általános szervezőmunka mellett a fürdőhöz 
kapcsolódó épületek (pl. a vendéglő) megtervezéséből és fel-
építéséből is kivették a részüket. Sokat segített még a fürdő 
megalapításában Óvári Ferenc, a tekintélyes veszprémi ügy-
véd és Véghely Dezső, a megye alispánja is.

Mai ismereteink szerint Almádiban az első (a képen 
látható épületekhez hasonló) fürdőbódékat 1877-ben 
állították fel, azaz éppen abban az évben mikor Almádi 
adózás szempontjából is teljesen önálló településsé vált 
(függetlenedett Szentkirályszabadjától). Aki a kijelölt helyen 
fürdeni szeretett volna, annak egy-egy ilyen fürdőbódét (mai 
szóhasználattal: kabint) kellett bizonyos időre kibérelnie. 

Fürdőbódék Almádiban

A bódék közvetlenül a víz mellett álltak, a vendég itt átöltözve 
rögtön a Balaton vizébe mehetett, és a fürdés után a maga 
kabinjában egyből vissza is öltözhetett. Az akkori erkölcsök 
szerint a férfiak és a nők csak külön mehettek be a vízbe: a 
két nem fürdőhelyét deszkapalánk választotta el egymástól. 
A fürdőruhák a test nagy részét eltakarták; a ruhátlanul 
való fürdést a fürdőszabályzat kifejezetten tiltotta. Ugyanez 
a szabályzat rendelkezett egyébként a fürdő díjszabásairól 
is. A három napnál tovább Almádiban tartózkodó 
fürdővendégeknek ugyanis a napi kabinbérlésen kívül hozzá 
kellett járulniuk a fürdő mellett tevékenykedő gyógyászok 
(ma úgy mondanánk: terapeuták) és a vendéglőben játszó 
cigányzenészek fizetéséhez is.

Az 1877-ben felállított pár bódés fürdő az évek során folya-
matosan bővült, kiegészült vendéglővel, csónakkikötővel is. 
Az Almádi Fürdő Rt. aztán az 1920-as években kialakított 
egy akkori követelményeknek sokkal jobban megfelelő ún. 
fövenyfürdőt, amely már sokkal inkább hasonlított egy mai 
strandra. Így a feleslegessé vált (amúgy is egyre rosszabb álla-
potban lévő) eredeti bódékat végül 1926-ban bontatták le.

Forrás: Schildmayer Ferenc: Balatonalmádi története a pol-
gári korban. In: Balatonalmádi és Vörösberény története. Al-
mádiért Alapítvány, Balatonalmádi, 1995. 415-602. o.

Barta Tamás
történész

Laczkó Dezső Múzeum
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2017. október Krónika
A Ki mit tud Almádiról rovathoz..

Nagyon jó ötlet az Almádiban készült régi felvételek előcsalogatá-
sa. Egy e rovatban tavaly megjelent képet egészítenénk ki egy, az Al-
mádi Anno I. albumban megjelentetett fényképpel, összedolgozva 
a két – egymástól eltérő időben készült – képet. A helyszín könnyen 
beazonosítható: az Abbázia Szálló Baross utcai földszintjén lévő két 
üzletet láthatjuk.

Az első üzlet bejáratánál özv. Schrancz Sándorné, a bérlő látható 
unokáival, a nagyobbik - Birkenheuer Margit - osztálytársam volt az 
almádi elemi iskolában, a kissebbik pedig Éva nevű testvére.

Érdekesség, hogy a kép jobb oldalán feltűnő fodrászüzlet bérlő-
jének már a magyarosított nevét - Kalászi Gyula- olvashatjuk, aki 
eredetileg Klemis Gyula néven nyitotta meg a fodrászatot. Kalászi 
Gyula háza a Kurcz Rudolf utca 4. sz. alatt volt , 1942-ben eladta, 
és Budapestre költözött - a ház kibővítve mai is az akkori vevők  
leszármazottainak tulajdonában van. 

Reméljük, hogy minél több régi almádi kép kerül még elő, és lát-
hatjuk itt az újságban,és olvashatunk hozzá egy-egy kis történetet...
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő 
Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban 
bemutatunk egy képet Almádiról. A 
képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell 
válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét 
ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 
Játsszon velünk Ön is és ismerje meg 
jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2017. november 25-ig a Pannónia 
Könyvtárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2017. december 8-án, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

A 16. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület a XX. század 
első éveiben épült „Papa kedvence” 
néven. Az épületet Kompolthy 
Tivadar építette a Kompothy telepen. 
2. A felvétel az 1938-ban készült. A 
képen az új tulajdonos és családja 
látható. Az épületen az új felirattal 
„Örzsi hajlék” címmel. 
3. Az épület ma a teljes 
felismerhetetlenségig átépítve 
látható a Kompolthy út 22-es szám 
alatt. 

Kérdésünkre helyes választ Kőfalvi István adta. Gratulálunk a 
Honismereti és Várossszépítő Kör nevében. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2017. 
november 10-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök Az Abbázia Hotel korabeli képe az üzletekkel

Kedves Olvasóink! 
Az Új Almádi Újság kiadóját, az Almádiért 
Közalapítványt Ön is támogathatja. Sárga csekken 
fizethet be tetszőleges összeget, vagy ha Önnek 
egyszerűbb, egyenesen a bankszámlánkra is utalhat: 
11748083-20005760, de szívesen fogadjuk az SZJA 1% 
felajánlásokat is, adószámunk: 19262259-2-19.

Az Almádiért Közalapítvány legfontosabb feladata az Új Almádi Újság 
kiadása. 
Könyvkiadói tevékenységünk is jelentős, ebben az évben 3 kiadványunk 
is megjelenik, valamennyi helytörténeti témában, az Almádi Füzetek 
sorozatban, Czuczor Sándor illetve Kovács István gondozásában. 
Továbbá az alapítvány kiadásában jelenik meg minden évben 
Balatonalmádi város hivatalos naptára. A 2018-as évi naptár a tervek 
szerint novemberben már megvásárolható lesz. 
Az Almádiért Közalapítvány idén megszervezte a Péter Pál napi 
vigadalmat, a tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a 
kapcsolódó művészetek hagyományos Balaton parti ünnepét, amely 
Balatonalmádi város kiemelt rendezvénye.
Július és augusztus hónapokban strandi animációs feladatokat láttunk 
el a Wesselényi strandon, a Strandkönyvtár tőszomszédságában. A 
nyár legfőbb üzenete, témája ezúttal is az újrahasznosítás volt. Hiszen 
a környezetvédelem e fontos területét nem lehet elég korán bevezetni 
a gyerekek mindennapjaiba, sőt, a foglalkozások nem titkolt célja az 
is volt, hogy a szülőket, nagyszülőket ráébresszük arra, hogy mennyi 
hasznos alapanyagot dobunk ki feleslegesen a hulladékgyűjtőkbe. 
A strand animáció ideje alatt több mint 800 ember fordult meg a 
foglalkozásokon.
Az Almádiért Közalapítvány működteti a Pannónia földszintjén található 
Balaton Játékpontot. Az ingyenes játszóházban 0-tól 99 éves korig 
mindenki megtalálhatja a számára izgalmas és érdekes kikapcsolódási 
lehetőséget. A Hungarikum Kincsestár és a Játékos Balaton 
játékegyüttesek mellett számtalan játék vár kicsiket és nagyokat. Több 
külső szervezésű klubfoglalkozásnak is helyet adunk, mint pl. a Baba 
Mama Klub, a Montessori Klub valamint a Kanga Tréning foglalkozások. 
Almádi szülők támogatásával Retro Játék kiállítást is szerveztünk. 
Népszerűek saját programjaink, mint pl. az interaktív mesedélutánok, 
a kézműves foglalkozások és az almádi egyetlen autósmozijaként 
elhíresült diafilmvetítés. Legsikeresebb kezdeményezésünk a Pöttyös 
Szalon, melynek különleges mesevilágában a legkisebbek számára 
játékos illemtan-foglalkozásokat tartunk. 
A csekken befizetett támogatásukkal az alapítvány munkáját segítik, 
melyet ezúton is nagyon köszönünk! 

Dudás Zsolt
az Almádiért Közalapítvány elnöke

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Beszél a helynév, ha hagyják – 
Balatonalmádi és környéke       1000.-
Almádi Füzetek VI.      1000.-
Balatonalmádi Anno II.     2900.-
Balatonalmádi Anno III.     3000.-
Káptalanfüred évtizedei    1900.-
Almádi füzetek I.; II.       300.-
Almádi füzetek III.; IV.        ingyenes kiadványok 
Almádi újság Reprint kiadás     300.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle)   100.-
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látható. Az épületen az új felirattal 
„Örzsi hajlék” címmel. 
3. Az épület ma a teljes 
felismerhetetlenségig átépítve 
látható a Kompolthy út 22-es szám 
alatt. 

Kérdésünkre helyes választ Kőfalvi István adta. Gratulálunk a 
Honismereti és Várossszépítő Kör nevében. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2017. 
november 10-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök Az Abbázia Hotel korabeli képe az üzletekkel

Kedves Olvasóink! 
Az Új Almádi Újság kiadóját, az Almádiért 
Közalapítványt Ön is támogathatja. Sárga csekken 
fizethet be tetszőleges összeget, vagy ha Önnek 
egyszerűbb, egyenesen a bankszámlánkra is utalhat: 
11748083-20005760, de szívesen fogadjuk az SZJA 1% 
felajánlásokat is, adószámunk: 19262259-2-19.

Az Almádiért Közalapítvány legfontosabb feladata az Új Almádi Újság 
kiadása. 
Könyvkiadói tevékenységünk is jelentős, ebben az évben 3 kiadványunk 
is megjelenik, valamennyi helytörténeti témában, az Almádi Füzetek 
sorozatban, Czuczor Sándor illetve Kovács István gondozásában. 
Továbbá az alapítvány kiadásában jelenik meg minden évben 
Balatonalmádi város hivatalos naptára. A 2018-as évi naptár a tervek 
szerint novemberben már megvásárolható lesz. 
Az Almádiért Közalapítvány idén megszervezte a Péter Pál napi 
vigadalmat, a tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a 
kapcsolódó művészetek hagyományos Balaton parti ünnepét, amely 
Balatonalmádi város kiemelt rendezvénye.
Július és augusztus hónapokban strandi animációs feladatokat láttunk 
el a Wesselényi strandon, a Strandkönyvtár tőszomszédságában. A 
nyár legfőbb üzenete, témája ezúttal is az újrahasznosítás volt. Hiszen 
a környezetvédelem e fontos területét nem lehet elég korán bevezetni 
a gyerekek mindennapjaiba, sőt, a foglalkozások nem titkolt célja az 
is volt, hogy a szülőket, nagyszülőket ráébresszük arra, hogy mennyi 
hasznos alapanyagot dobunk ki feleslegesen a hulladékgyűjtőkbe. 
A strand animáció ideje alatt több mint 800 ember fordult meg a 
foglalkozásokon.
Az Almádiért Közalapítvány működteti a Pannónia földszintjén található 
Balaton Játékpontot. Az ingyenes játszóházban 0-tól 99 éves korig 
mindenki megtalálhatja a számára izgalmas és érdekes kikapcsolódási 
lehetőséget. A Hungarikum Kincsestár és a Játékos Balaton 
játékegyüttesek mellett számtalan játék vár kicsiket és nagyokat. Több 
külső szervezésű klubfoglalkozásnak is helyet adunk, mint pl. a Baba 
Mama Klub, a Montessori Klub valamint a Kanga Tréning foglalkozások. 
Almádi szülők támogatásával Retro Játék kiállítást is szerveztünk. 
Népszerűek saját programjaink, mint pl. az interaktív mesedélutánok, 
a kézműves foglalkozások és az almádi egyetlen autósmozijaként 
elhíresült diafilmvetítés. Legsikeresebb kezdeményezésünk a Pöttyös 
Szalon, melynek különleges mesevilágában a legkisebbek számára 
játékos illemtan-foglalkozásokat tartunk. 
A csekken befizetett támogatásukkal az alapítvány munkáját segítik, 
melyet ezúton is nagyon köszönünk! 

Dudás Zsolt
az Almádiért Közalapítvány elnöke

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Beszél a helynév, ha hagyják – 
Balatonalmádi és környéke       1000.-
Almádi Füzetek VI.      1000.-
Balatonalmádi Anno II.     2900.-
Balatonalmádi Anno III.     3000.-
Káptalanfüred évtizedei    1900.-
Almádi füzetek I.; II.       300.-
Almádi füzetek III.; IV.        ingyenes kiadványok 
Almádi újság Reprint kiadás     300.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle)   100.-
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
októberi információs összeállítását olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és 
nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. 
Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, 
a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, 
illetve a város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, 
hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, folyamatosan 
szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 
postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 
1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – 
eljuttatni.). Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletét, mely a 2017. júniusi módosításkor elfo-
gadott 5.233.579 eFt költségvetési főösszeghez képest 5.327.317  
EFt-ra emelkedett. A jelenlegi költségvetési rendelet módosításával 
93.738 EFt-tal emelkedik a főösszeg, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.

Módosította a testület a pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló rendeletét. Emelkedett az egyes rendkívüli 
települési támogatások tekintetében a kérelmező családjában az egy 
főre jutó havi jövedelemhatár és a temetési közszolgáltatások költ-
ségeinek alakulására tekintettel megemelte a testület a támogatás 
összegét: koporsós temetés esetén 60ezer forintról 70ezer forintra, 
hamvasztásos temetés esetén 40ezer forintról 50ezer forintra. A te-
lepülési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támoga-
tása tekintetében a kérelmek benyújtási határideje tárgyév október 
31. napjáról, tárgyév december 15. napjára módosult.

Az Önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, 
melynek támogatására 1,2 millió forintot biztosít a jövő évi költ-
ségvetésben. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. nov-
ember 7. A pályázati felhívás a www.balatonalmadi.hu honlapon 
megtalálható.

Megadta utólagos hozzájárulását a képviselő-testület a Klebels-
berg Központ által működtetett Györgyi Dénes Általános Iskolában 
elvégzett felújítási munkákhoz.

Az Almádiért Közalapítvány részére megállapított adótartozás és 
adóbírság ügyében a belső ellenőrzési vizsgálat révén tisztázódott, 

hogy a könyvelő iroda követett el hibát, amelyet elismert és a kisza-
bott bírságot megfizeti. Az elmaradt adó befizetésére részletfizetési 
lehetőséget kapott a NAV-tól az Alapítvány.

Elbírálta és eredményesnek ítélte a testület a Városház tér 4. szám 
alatti Kávézó bérbeadására kiírt pályázatot. A beérkezett két pályá-
zat közül a magasabb pontszámot a Lélek Labor Kft. érte el, velük 
köt szerződést az önkormányzat a következő 6 évre.

Helyt adott a testület a szentkirályszabadjai Napraforgóház Csa-
ládi Bölcsőde magánintézmény kérésének, miszerint Balatonalmádi 
– a bölcsődei ellátás megszervezésére köteles települési önkormány-
zatként – kössön intézményével 5 fő gyermek ellátására feladat-el-
látási szerződést anyagi kötelezettségvállalás nélkül. Erre ahhoz van 
szüksége a szolgáltatónak, hogy az általa indítani kívánt új családi 
bölcsődei csoporthoz sikeresen igényelhessen költségvetési támoga-
tást. A szerződéskötés feltételéül szabta a grémium, hogy a szolgál-
tató biztosítson elsőbbséget a Balatonalmádi közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező gyermekek számára.

A „Kézfogás” Európa Szoborparkban kétévente egy-egy európai 
ország kortárs művészei mutatkoznak be. 2013-ban Olaszország, 
2015-ben Finnország, idén pedig Lengyelország a vendég. Ebből 
az alkalomból a Rzezba-Oronsko-i Múzeum és Szobrász Központ 
négy szobrot ad kölcsön Balatonalmádi részére.

Változások a hivatalban a lakosság 
érdekében 
interjú a Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjével, 

dr. Hoffmann Gyöngyivel

– A nyár folyamán átalakult, illetve módosult a hivatal szervezeti 
felépítése. Mi áll ennek hátterében?

– A változtatást indokolták az önkormányzati feladatellátást érin-
tő jogszabályváltozások, feladat- és hatásköri változások, továbbá a 
Hivatal foglalkoztatási lehetőségei és a sikeres önkormányzati pályá-
zatok megvalósításából fakadó többletterhek.  A módosítással elérni 
kívánt cél az önkormányzat törekvéseit hatékonyabban támogató 
szervezeti struktúra kialakítása-, illetve az emberi erőforrásokkal 
való gazdálkodás optimalizálása volt.

Hatósági Osztály elnevezéssel egy szervezeti egységben került 
összevonásra az Igazgatási Osztály és az Építéshatósági Osztály – 
az egykori Igazgatási Osztály osztályvezetője, Göndöcsné Sashegyi 
Csilla vezetésével. Az így kialakított Hatósági Osztályon ugyanak-
kor továbbra is megmaradt az igazgatási területek korábbi funkcio-
nális elkülönülése: az osztály két csoportra tagozódik az Igazgatási 
Csoportra és az Építéshatósági Csoportra.

A Településfejlesztési Osztály feladat- és hatáskörét újragondolva 
a jelenlegi osztályból kiválással egy új szervezeti egység került kiala-
kításra Beruházási Osztály elnevezéssel. Az önkormányzat előtt álló 
fejlesztési programok, pályázati projektek volumene szükségessé tet-
te azt, hogy megfelelő erőforrásokkal egy önálló, osztály-szintű szer-
vezeti egység lássa el az ezekkel kapcsolatos teendőket. A Beruházási 
Osztály vezetője Kozák Imre, aki ezt megelőzően a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Beszerzési-, Beruházási és Vagyongazdál-
kodási Osztályát vezette.

– Mondana néhány szót az említett pályázatokról? 
Emlékeim szerint egyszerre még soha ennyi beruházás 

megvalósítására nem volt mód városunkban, mint az elkövetkező 
két–három évben. Ez köszönhető annak, hogy minden lehetséges 
és az önkormányzat pénzügyi teherviseléséhez mérten reálisnak ítélt 
pályázaton való indulásról döntött a képviselő-testület az elmúlt két 

esztendőben. A döntések nyomán a hivatal munkatársai az európai 
uniós alapból finanszírozott úgynevezett TOP-os pályázati kiírások 
közül 8 pályázatot készítettek elő, amelyek közül eddig 5 nyertes 
pályázatunk van, és 3 pályázat áll még elbírálás alatt. A nyertes 
pályázatok legfontosabb adatai a következők:

A „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” megneve-
zésű projekttel az önkormányzat 265 412 237 Ft támogatást nyert 
el, amellyel megvalósulhat a Balatonalmádi Remetevölgyi úton 
és Töltés úton, mint fő projekt helyszínen kerékpárút fejlesztés, 
amely a Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi kerékpár-
út továbbvezetését foglalja magába. A fejlesztés révén Veszprém–
Szentkirányszabadja–Balatonalmádi között olyan kerékpáros út-
vonal létesül, amely a településközpontokat megszakítás nélküli, 
folytatólagos kerékpárforgalmi hálózati elemmel köti össze. A pro-
jekt keretében a városban megvalósuló kerékpárút hossza 5,034 km.

A „Balatonalmádi–vörösberényi Séd vízrendezése” megnevezésű 
sikeres pályázatával az önkormányzat 116 253 053 Ft támogatás-
ban részesül, amely kiegészítve a vállalt 1 837 436 Ft-os önrésszel 
várhatóan 2019.12.31. napjáig lehetővé teszi a Balatonalmádi–
vörösberényi Séd mederrendezését 1 591 m alsó mederszakaszon.

A „Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése” 
című pályázattal nyert 142 274 825 Ft támogatással lehetővé vált az 
önkormányzat számára a tulajdonát képező kollégiumi épület teljes 
körű energetikai korszerűsítése (homlokzati nyílászárócsere; hom-
lokzati hőszigetelés; lapostetők és ferdetetők hőszigetelése; fűtéskor-
szerűsítés) és az épület energiaellátásába megújuló energia bevonása 
napelemek telepítése révén. Ezzel befejeződhet az épület együttes, 
2014. évtől zajló energetikai megújítása és felújítása, amelyre a vá-
ros az elnyert pályázati támogatásokon túl saját forrásaiból is jelen-
tős összeget áldozott.

A „Balatonalmádi–Vörösberény városrészi háziorvosi rendelők 
fejlesztése” megnevezésű projekt alapján 59 999 999 Ft támogatási 
összegből és az önkormányzat által vállalt további 59 799 409 Ft-ból 
2019.01.29. napjáig elkészülhet a Balatonalmádi Ady Endre u. 2-6. 
szám alatti orvosi rendelő és posta épület megújítása, átalakítása, 
amely által egy korszerű, az egészségügyi elvárásoknak is megfelelő, 
energiatakarékos, akadálymentesített alapellátási központ jöhet lét-
re a Balatonalmádi–Vörösberény városrészben. Az épületben helyet 
kapna a jelenleg ott működő II. házi gyermekorvosi szolgálat és II. 
védőnői szolgálat mellett a III. felnőtt háziorvosi körzet rendelője is, 
valamint továbbra is egy postahivatal.

Az „Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése” pályázat-
tal az önkormányzat 593 057 922 Ft támogatást nyert el, amely 
által – kiegészítve további 700 000 Ft önrésszel – elkészülhet egy új 
óvoda épület a Mogyoró utcában. A pályázat megvalósítása során 
egy olyan épületegyüttes kialakítása történik meg, amely lehetővé 
teszi a jelenleg három különálló épületben működő intézmény egy 
épületbe történő integrált működését és férőhelybővítést is egy új, 
20 fős csoportszoba megépítésével.

Az uniós pályázatokon kívül zajlik a Belügyminisztérium által 
kiírt pályázat nyomán egy útfelújítási program a városban, amely 
181 millió forint támogatással valósul meg és 6 utca illetve közút 
felújítását jelenti.

Lassan végéhez közeledik a csaknem 120 millió forintból meg-
valósuló, 3 strandot érintő beruházás, jórészt szintén pályázati for-
rásból. Az önkormányzati költségvetési előirányzat terhére közel 70 
millió forint értékű útfelújítás előkészítése is folyamatban van.

A Szent Erzsébet ligetben kialakításra kerül az ősz folyamán egy 
kültéri fitnesz park és ugyanitt megkezdődik a nyilvános WC felújí-
tása, korszerűsítése is.

– Új névtábla került az aljegyzői iroda ajtajára. Mi ennek az 
oka?

– Kovács Piroska Rózsa aljegyző 40 éves közszolgálati munka 
után nyugdíjba vonult, szeptember végén adta át hivatalát. Mun-
katársunk meghatározó egyénisége volt a hivatalnak, mindig szá-
míthattunk rá. Feletteseivel és beosztottaival jó viszonyt ápolt és 
az ügyfelek is elégedetten távoztak irodájából. A megüresedett al-
jegyzői munkakörre kiírt pályázatra heten jelentkeztek. A pályázók 
meghallgatását követően Keszey János polgármester javaslatomra és 
egyetértésemmel a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban 2013. őszétől jogtanácsosi munkakörben dolgozó dr. Gáspár–
Fekete Juditot nevezte ki aljegyzővé.

Dr. Gáspár–Fekete Judit középiskolai tanulmányait a pécsi Ko-
dály Gimnáziumban végezte és jogi egyetemi évei is a baranyai 
megyeszékhelyhez kötötték. Ügyvédi szakvizsgáinak letétele után 
ügyvédként tevékenykedett egészen addig, amíg 2013-ban férjé-
vel Almádiba költöztek. Eddigi munkáját ismerve úgy ítélem meg, 
hogy az új aljegyző feladatkörének kihívásait felkészülten várja.

Zatkalik

A „Balatoni strandok fejlesztése” 
pályázat megvalósítása Almádiban

A következő szezonra megújulnak Balatonalmádi strandjai a 
„Balatoni strandok fejlesztése” című pályázati forrásból.

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program strandfejlesztési 
konstrukció pályázata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. ke-
zelésében jelent meg 2017 áprilisában. A támogatási konstrukció 
operatív célja a balatoni strandok, mint a térség meghatározó jelen-
tőségű turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése volt. Ezen 
belül a látogatói igényeknek olyan színvonalú turisztikai termékek 
kialakítása, melynek eredményeként megnő a természetes fürdőhe-
lyek látogatottsága és jövedelemtermelő képessége, valamint mér-
séklődik a szezonalitás. 

Ennek érdekében a pályázat 
kiemelten támogatható tevé-
kenységei közé többek között az 
alábbiak tartoztak: vizesblokk, 
öltöző kabinok cseréje, felújítása, 
padok, utcabútorok cseréje, sze-
metesek cseréje, járdák felújítása, 
kültéri tusolók felújítása, gyerek-

barát, családbarát szolgáltatások fejlesztése, játszó- és sporteszközök 
beszerzése, sportpályák felújítása.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a pályázati kiírásra há-
rom pályázatot nyújtott be április végén az alábbiak szerint: 
Budatava strand nettó 35.520.000 Ft, Káptalanfüredi strand nettó 
40.776.800 Ft, Wesselényi strand nettó 37.898.000 Ft.

A pályázatokhoz strandonként műszaki tervdokumentációk 
készültek, melyek tartalmazták a fejlesztésekhez tervezett építési 
munkákat, beszerzendő eszközöket, valamint azok előirányzott 
költségeit. A benyújtott pályázatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zrt. elbírálta, támogatásra alkalmasnak ítélte, majd támogatási 
szerződéseket kötött Balatonalmádi Város Önkormányzatával. A 
szerződés aláírását követően megkezdődött az eszközbeszerzés a 
strandokra, valamint az építési munkákra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások előkészítése, lefolytatása, ajánlatok elbírálása, szerződések 
megkötése. Az eszközbeszerzés keretében a nyár folyamán a 
Wesselényi strandra jegyárusító automatát helyeztünk ki, a 
strandokra vízi sporteszközöket telepítettünk, gyermekcsúszdákat, 
új strandlépcsőket szereztünk be.
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
októberi információs összeállítását olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és 
nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. 
Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, 
a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, 
illetve a város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, 
hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, folyamatosan 
szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 
postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 
1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – 
eljuttatni.). Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletét, mely a 2017. júniusi módosításkor elfo-
gadott 5.233.579 eFt költségvetési főösszeghez képest 5.327.317  
EFt-ra emelkedett. A jelenlegi költségvetési rendelet módosításával 
93.738 EFt-tal emelkedik a főösszeg, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.

Módosította a testület a pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló rendeletét. Emelkedett az egyes rendkívüli 
települési támogatások tekintetében a kérelmező családjában az egy 
főre jutó havi jövedelemhatár és a temetési közszolgáltatások költ-
ségeinek alakulására tekintettel megemelte a testület a támogatás 
összegét: koporsós temetés esetén 60ezer forintról 70ezer forintra, 
hamvasztásos temetés esetén 40ezer forintról 50ezer forintra. A te-
lepülési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támoga-
tása tekintetében a kérelmek benyújtási határideje tárgyév október 
31. napjáról, tárgyév december 15. napjára módosult.

Az Önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, 
melynek támogatására 1,2 millió forintot biztosít a jövő évi költ-
ségvetésben. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. nov-
ember 7. A pályázati felhívás a www.balatonalmadi.hu honlapon 
megtalálható.

Megadta utólagos hozzájárulását a képviselő-testület a Klebels-
berg Központ által működtetett Györgyi Dénes Általános Iskolában 
elvégzett felújítási munkákhoz.

Az Almádiért Közalapítvány részére megállapított adótartozás és 
adóbírság ügyében a belső ellenőrzési vizsgálat révén tisztázódott, 

hogy a könyvelő iroda követett el hibát, amelyet elismert és a kisza-
bott bírságot megfizeti. Az elmaradt adó befizetésére részletfizetési 
lehetőséget kapott a NAV-tól az Alapítvány.

Elbírálta és eredményesnek ítélte a testület a Városház tér 4. szám 
alatti Kávézó bérbeadására kiírt pályázatot. A beérkezett két pályá-
zat közül a magasabb pontszámot a Lélek Labor Kft. érte el, velük 
köt szerződést az önkormányzat a következő 6 évre.

Helyt adott a testület a szentkirályszabadjai Napraforgóház Csa-
ládi Bölcsőde magánintézmény kérésének, miszerint Balatonalmádi 
– a bölcsődei ellátás megszervezésére köteles települési önkormány-
zatként – kössön intézményével 5 fő gyermek ellátására feladat-el-
látási szerződést anyagi kötelezettségvállalás nélkül. Erre ahhoz van 
szüksége a szolgáltatónak, hogy az általa indítani kívánt új családi 
bölcsődei csoporthoz sikeresen igényelhessen költségvetési támoga-
tást. A szerződéskötés feltételéül szabta a grémium, hogy a szolgál-
tató biztosítson elsőbbséget a Balatonalmádi közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező gyermekek számára.

A „Kézfogás” Európa Szoborparkban kétévente egy-egy európai 
ország kortárs művészei mutatkoznak be. 2013-ban Olaszország, 
2015-ben Finnország, idén pedig Lengyelország a vendég. Ebből 
az alkalomból a Rzezba-Oronsko-i Múzeum és Szobrász Központ 
négy szobrot ad kölcsön Balatonalmádi részére.

Változások a hivatalban a lakosság 
érdekében 
interjú a Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjével, 

dr. Hoffmann Gyöngyivel

– A nyár folyamán átalakult, illetve módosult a hivatal szervezeti 
felépítése. Mi áll ennek hátterében?

– A változtatást indokolták az önkormányzati feladatellátást érin-
tő jogszabályváltozások, feladat- és hatásköri változások, továbbá a 
Hivatal foglalkoztatási lehetőségei és a sikeres önkormányzati pályá-
zatok megvalósításából fakadó többletterhek.  A módosítással elérni 
kívánt cél az önkormányzat törekvéseit hatékonyabban támogató 
szervezeti struktúra kialakítása-, illetve az emberi erőforrásokkal 
való gazdálkodás optimalizálása volt.

Hatósági Osztály elnevezéssel egy szervezeti egységben került 
összevonásra az Igazgatási Osztály és az Építéshatósági Osztály – 
az egykori Igazgatási Osztály osztályvezetője, Göndöcsné Sashegyi 
Csilla vezetésével. Az így kialakított Hatósági Osztályon ugyanak-
kor továbbra is megmaradt az igazgatási területek korábbi funkcio-
nális elkülönülése: az osztály két csoportra tagozódik az Igazgatási 
Csoportra és az Építéshatósági Csoportra.

A Településfejlesztési Osztály feladat- és hatáskörét újragondolva 
a jelenlegi osztályból kiválással egy új szervezeti egység került kiala-
kításra Beruházási Osztály elnevezéssel. Az önkormányzat előtt álló 
fejlesztési programok, pályázati projektek volumene szükségessé tet-
te azt, hogy megfelelő erőforrásokkal egy önálló, osztály-szintű szer-
vezeti egység lássa el az ezekkel kapcsolatos teendőket. A Beruházási 
Osztály vezetője Kozák Imre, aki ezt megelőzően a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Beszerzési-, Beruházási és Vagyongazdál-
kodási Osztályát vezette.

– Mondana néhány szót az említett pályázatokról? 
Emlékeim szerint egyszerre még soha ennyi beruházás 

megvalósítására nem volt mód városunkban, mint az elkövetkező 
két–három évben. Ez köszönhető annak, hogy minden lehetséges 
és az önkormányzat pénzügyi teherviseléséhez mérten reálisnak ítélt 
pályázaton való indulásról döntött a képviselő-testület az elmúlt két 

esztendőben. A döntések nyomán a hivatal munkatársai az európai 
uniós alapból finanszírozott úgynevezett TOP-os pályázati kiírások 
közül 8 pályázatot készítettek elő, amelyek közül eddig 5 nyertes 
pályázatunk van, és 3 pályázat áll még elbírálás alatt. A nyertes 
pályázatok legfontosabb adatai a következők:

A „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” megneve-
zésű projekttel az önkormányzat 265 412 237 Ft támogatást nyert 
el, amellyel megvalósulhat a Balatonalmádi Remetevölgyi úton 
és Töltés úton, mint fő projekt helyszínen kerékpárút fejlesztés, 
amely a Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi kerékpár-
út továbbvezetését foglalja magába. A fejlesztés révén Veszprém–
Szentkirányszabadja–Balatonalmádi között olyan kerékpáros út-
vonal létesül, amely a településközpontokat megszakítás nélküli, 
folytatólagos kerékpárforgalmi hálózati elemmel köti össze. A pro-
jekt keretében a városban megvalósuló kerékpárút hossza 5,034 km.

A „Balatonalmádi–vörösberényi Séd vízrendezése” megnevezésű 
sikeres pályázatával az önkormányzat 116 253 053 Ft támogatás-
ban részesül, amely kiegészítve a vállalt 1 837 436 Ft-os önrésszel 
várhatóan 2019.12.31. napjáig lehetővé teszi a Balatonalmádi–
vörösberényi Séd mederrendezését 1 591 m alsó mederszakaszon.

A „Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése” 
című pályázattal nyert 142 274 825 Ft támogatással lehetővé vált az 
önkormányzat számára a tulajdonát képező kollégiumi épület teljes 
körű energetikai korszerűsítése (homlokzati nyílászárócsere; hom-
lokzati hőszigetelés; lapostetők és ferdetetők hőszigetelése; fűtéskor-
szerűsítés) és az épület energiaellátásába megújuló energia bevonása 
napelemek telepítése révén. Ezzel befejeződhet az épület együttes, 
2014. évtől zajló energetikai megújítása és felújítása, amelyre a vá-
ros az elnyert pályázati támogatásokon túl saját forrásaiból is jelen-
tős összeget áldozott.

A „Balatonalmádi–Vörösberény városrészi háziorvosi rendelők 
fejlesztése” megnevezésű projekt alapján 59 999 999 Ft támogatási 
összegből és az önkormányzat által vállalt további 59 799 409 Ft-ból 
2019.01.29. napjáig elkészülhet a Balatonalmádi Ady Endre u. 2-6. 
szám alatti orvosi rendelő és posta épület megújítása, átalakítása, 
amely által egy korszerű, az egészségügyi elvárásoknak is megfelelő, 
energiatakarékos, akadálymentesített alapellátási központ jöhet lét-
re a Balatonalmádi–Vörösberény városrészben. Az épületben helyet 
kapna a jelenleg ott működő II. házi gyermekorvosi szolgálat és II. 
védőnői szolgálat mellett a III. felnőtt háziorvosi körzet rendelője is, 
valamint továbbra is egy postahivatal.

Az „Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése” pályázat-
tal az önkormányzat 593 057 922 Ft támogatást nyert el, amely 
által – kiegészítve további 700 000 Ft önrésszel – elkészülhet egy új 
óvoda épület a Mogyoró utcában. A pályázat megvalósítása során 
egy olyan épületegyüttes kialakítása történik meg, amely lehetővé 
teszi a jelenleg három különálló épületben működő intézmény egy 
épületbe történő integrált működését és férőhelybővítést is egy új, 
20 fős csoportszoba megépítésével.

Az uniós pályázatokon kívül zajlik a Belügyminisztérium által 
kiírt pályázat nyomán egy útfelújítási program a városban, amely 
181 millió forint támogatással valósul meg és 6 utca illetve közút 
felújítását jelenti.

Lassan végéhez közeledik a csaknem 120 millió forintból meg-
valósuló, 3 strandot érintő beruházás, jórészt szintén pályázati for-
rásból. Az önkormányzati költségvetési előirányzat terhére közel 70 
millió forint értékű útfelújítás előkészítése is folyamatban van.

A Szent Erzsébet ligetben kialakításra kerül az ősz folyamán egy 
kültéri fitnesz park és ugyanitt megkezdődik a nyilvános WC felújí-
tása, korszerűsítése is.

– Új névtábla került az aljegyzői iroda ajtajára. Mi ennek az 
oka?

– Kovács Piroska Rózsa aljegyző 40 éves közszolgálati munka 
után nyugdíjba vonult, szeptember végén adta át hivatalát. Mun-
katársunk meghatározó egyénisége volt a hivatalnak, mindig szá-
míthattunk rá. Feletteseivel és beosztottaival jó viszonyt ápolt és 
az ügyfelek is elégedetten távoztak irodájából. A megüresedett al-
jegyzői munkakörre kiírt pályázatra heten jelentkeztek. A pályázók 
meghallgatását követően Keszey János polgármester javaslatomra és 
egyetértésemmel a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban 2013. őszétől jogtanácsosi munkakörben dolgozó dr. Gáspár–
Fekete Juditot nevezte ki aljegyzővé.

Dr. Gáspár–Fekete Judit középiskolai tanulmányait a pécsi Ko-
dály Gimnáziumban végezte és jogi egyetemi évei is a baranyai 
megyeszékhelyhez kötötték. Ügyvédi szakvizsgáinak letétele után 
ügyvédként tevékenykedett egészen addig, amíg 2013-ban férjé-
vel Almádiba költöztek. Eddigi munkáját ismerve úgy ítélem meg, 
hogy az új aljegyző feladatkörének kihívásait felkészülten várja.

Zatkalik

A „Balatoni strandok fejlesztése” 
pályázat megvalósítása Almádiban

A következő szezonra megújulnak Balatonalmádi strandjai a 
„Balatoni strandok fejlesztése” című pályázati forrásból.

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program strandfejlesztési 
konstrukció pályázata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. ke-
zelésében jelent meg 2017 áprilisában. A támogatási konstrukció 
operatív célja a balatoni strandok, mint a térség meghatározó jelen-
tőségű turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése volt. Ezen 
belül a látogatói igényeknek olyan színvonalú turisztikai termékek 
kialakítása, melynek eredményeként megnő a természetes fürdőhe-
lyek látogatottsága és jövedelemtermelő képessége, valamint mér-
séklődik a szezonalitás. 

Ennek érdekében a pályázat 
kiemelten támogatható tevé-
kenységei közé többek között az 
alábbiak tartoztak: vizesblokk, 
öltöző kabinok cseréje, felújítása, 
padok, utcabútorok cseréje, sze-
metesek cseréje, járdák felújítása, 
kültéri tusolók felújítása, gyerek-

barát, családbarát szolgáltatások fejlesztése, játszó- és sporteszközök 
beszerzése, sportpályák felújítása.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a pályázati kiírásra há-
rom pályázatot nyújtott be április végén az alábbiak szerint: 
Budatava strand nettó 35.520.000 Ft, Káptalanfüredi strand nettó 
40.776.800 Ft, Wesselényi strand nettó 37.898.000 Ft.

A pályázatokhoz strandonként műszaki tervdokumentációk 
készültek, melyek tartalmazták a fejlesztésekhez tervezett építési 
munkákat, beszerzendő eszközöket, valamint azok előirányzott 
költségeit. A benyújtott pályázatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zrt. elbírálta, támogatásra alkalmasnak ítélte, majd támogatási 
szerződéseket kötött Balatonalmádi Város Önkormányzatával. A 
szerződés aláírását követően megkezdődött az eszközbeszerzés a 
strandokra, valamint az építési munkákra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások előkészítése, lefolytatása, ajánlatok elbírálása, szerződések 
megkötése. Az eszközbeszerzés keretében a nyár folyamán a 
Wesselényi strandra jegyárusító automatát helyeztünk ki, a 
strandokra vízi sporteszközöket telepítettünk, gyermekcsúszdákat, 
új strandlépcsőket szereztünk be.
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2017. október Városháza hírei

TÁJÉKOZTATÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

szeptember havi ülésén elfogadta a pénzbeli és természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 11/2015. (II.26.) önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló 24/2017.(IX.28.) önkormányzati 
rendeletét. A módosítások közül két támogatási formára szeretném 
felhívni a figyelmet.

A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésé-
nek támogatása települési támogatás megállapítása iránti kérel-
mek benyújtási határideje tárgyév október 31. napjáról, tárgyév 
december 15. napjára változott. A támogatás – a korábbi évektől 
eltérően – pénzbeli ellátásként kerül megállapításra. A támogatás 
jogosultsági feltételeiben módosítás nem történt.

A Képviselő-testület pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi tá-
mogatása települési támogatást állapított meg. A rendelet szerint, 
eseti pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi támogatásában részesít-
hető az a balatonalmádi lakóhellyel rendelkező személy, aki tárgyév 
december 31. napjáig 70. életévét betölti, és akinek a családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (171.000 Ft-ot). 
A támogatás összege 5.000 Ft. A tárgyévi támogatás megállapí-
tására irányuló kérelmet tárgyév november 1. napjától tárgyév          
november 30. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztá-
sa jogvesztő hatályú. A támogatás megállapításához kérelem és a 
kérelmező családjában élő/k jövedelemigazolásának benyújtása         
szükséges. A megállapított támogatásokat postai úton vagy lakossá-
gi folyószámlára utalással küldjük meg az arra jogosultaknak.

A rendelet módosításával és a kérelmek benyújtásával           
kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/30.) 
vagy telefonon a 88/542-447 és 88/542-441-es telefonszámon   
ügyfélfogadási időben kapható. A rendelet módosítása teljes terje-
delemben a www.balatonalmadi.hu oldalon megtalálható.

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató a Központi Címregiszter 
(KCR) létrehozásával kapcsolatos 
lakosságot érintő változásokról 

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, 
közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. 
Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lak-
címügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor 
az igazgatási szerveknek (tűzoltók, rendőrség, mentő, stb.) és a köz-
szolgáltatóknak egyaránt. Ennek megoldásaképp a jelenleg külön-
böző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyet-
len nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a 
továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a 
különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, 
és minden hatóság ezt az azonos adattartalmú nyilvántartást hasz-
nálja.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.
(XII.23.) Korm. rendelet értelmében a címképzésért az ingatlan 
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője a felelős. 
A jegyző ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat, gondosko-
dik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, adatja-
vítások nyilvántartáson történő átvezetéséről. A jegyző intézkedik 
a hibás adatokkal nyilvántartott címek adatainak módosítására, 
javítására minden az illetékessége körébe tartozó települési cím ese-
tében. Abban az esetben, ha a tényleges cím kritériumai nem állnak 
fenn, elkerülhetetlen a címkezelési eljárás lefolytatása, valamennyi 
címelem felülvizsgálata.

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai a 
balatonalmádi címek felülvizsgálata során, ahol szükséges, a helyre-
igazítást folyamatosan végzik. Az intézkedés megtételéről az érintet-
tek írásban értesítést kapnak. Társasházak esetében a lakások helyes 
címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító 
okirat módosítására.

Címváltozás esetén:
• Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseré-

je szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illeték-
mentes.

• A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, kérelemre a kor-
mányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.

• Személyi igazolványt (új típusút) cserélni emiatt nem szük-
séges, mert abban lakcím nem található. 

• A pénzintézetek, biztosítók felé az ügyfélnek van bejelentési 
kötelezettsége. 

• A közszolgáltatók (E.ON, FŐGÁZ, DRV, NHKV, Magyar 
Posta Zrt.) felé a Hivatal a közterületek elnevezését, jellegét, irá-
nyítószám változását bejelenti, azonban a lakcímek megváltozá-
sát (pl. házszám változását) mindenkinek egyénileg kell bejelentenie 
a lakcímkártya cseréjét követően. 

A címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) 
címe is megváltozik, ezt a vállalkozás képviselője köteles bejelenteni 
a cégbíróságnak, illetve egyéni vállalkozás esetén az illetékes Járási 
Hivatalnak.

A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérjük a Tisz-
telt Lakosság szíves megértését és együttműködését! 

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

M e g h í v ó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 7-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T     T A R T

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében 
(Városház tér 4.)

melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

N a p i r e n d:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” 

tart, melyben a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város 
közbiztonsági helyzetéről, és a turisztikai idény tapasztalatairól. 

Keszey János
polgármester

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
 - Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
rendelkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen 
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 
- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át.
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség 
összesen: 10 mázsa

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:

- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre 
jutó havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat 
benyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;
c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
lalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén 
az oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 
Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Portáján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), a Balatonalmádi 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálatnál 
(Baross G. Út 32.) szerezhető be, valamint letölthető Balatonal-
mádi hivatalos honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  
A pályázatok 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett 
gyűjtőládába, valamint a Balatonalmádi Család-, és Gyermek-
jóléti Központ és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve és a fent meghatá-
rozott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2017. december 1-ig folyama-
tosan.
Pályázatok elbírálása: Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2017. november 3. és dec-
ember 4.

Báles János
kuratórium elnöke sk.

Közösen szépítették meg a 
vörösberényi kolostort

Önkéntesek és civil 
szervezetek képviselői 
közösen tették rendbe 
a vörösberényi kolostor 
épületét és környezetét a 
napokban. Keszey János 
polgármester és Hoff-
mann Gyöngyi jegyző 
augusztus utolsó napjai-
ban levélben fordult a he-
lyiekhez, arra kérve őket, 
segítsenek rendbe tenni 
az évek óta használaton 
kívüli épület helyiségeit és környezetét, hogy a szeptember 16-17-i 
Kulturális Örökség Napjain méltó állapotában mutathassák meg a 
nagyközönségnek a város új büszkeségét. A kérésre több civil szer-
vezet jelentkezett, a Honismereti és Városszépítő Kör, a Mongúzok 
Taekwon-do SE, a Nők a Balatonért Egyesület, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Vörösberény Lovas Egyesület, a Nyugdíjasklub 
önkéntesei, a Városgondnokság dolgozói. Összesen több mint öt-
venen jelentek meg gyönyörű napsütésben a nemrég visszakapott 
vörösberényi kolostornál. Először a Balatonalmádi Városgondnok-
ság munkatársai tartottak munkavédelmi felkészítést, osztottak 
kesztyűket, takarító eszközöket, majd a meghívók és önkéntesek 
közösen, vidám hangulatban több mint három óra hosszan por-
szívózták a szép épület szobáit, folyosóit, mosták és tisztították 
ablakait, söpörték, gazolták a kolostor udvarát. A résztvevők meg-
lepetésére a munka vége felé a város vendégül látta az önkéntese-
ket, így beszélgetéssel, a barátság ápolásával zárult a rendezvény. A 
kolostorban korábban Balaton Akadémia, középiskolai kollégium 
működött és Erzsébet tábort is tartottak. Az épület hasznosításáról 
a képviselő-testület hamarosan döntést hoz.

Napló – olvasói cikk: Töltési Erzsébet

Az építési munkák a szezont követően (szeptember közepén) 
már el is kezdődtek, amelyek közül többek között kiemelendő a 
vizesblokkok felújítása, térkövezési munkák, öltöző kabinok cseréje, 
felújítása, padok, utcabútorok cseréje, hulladékszolgáltatás javítása, 
kültéri tusolók felújítása, fittness eszközök beszerzése, sportpályák 
felújítása.

A felújítási munkálatok szerződés szerint október végéig zárulnak 
le. A fejlesztések eredményeként Balatonalmádi strandjai a következő 
szezontól magasabb színvonalú családbarát szolgáltatásokkal várják 
vendégeiket. 

dr. Füle László
városüzemeltetési ügyintéző - Településfejlesztési Osztály
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szeptember havi ülésén elfogadta a pénzbeli és természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 11/2015. (II.26.) önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló 24/2017.(IX.28.) önkormányzati 
rendeletét. A módosítások közül két támogatási formára szeretném 
felhívni a figyelmet.

A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésé-
nek támogatása települési támogatás megállapítása iránti kérel-
mek benyújtási határideje tárgyév október 31. napjáról, tárgyév 
december 15. napjára változott. A támogatás – a korábbi évektől 
eltérően – pénzbeli ellátásként kerül megállapításra. A támogatás 
jogosultsági feltételeiben módosítás nem történt.

A Képviselő-testület pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi tá-
mogatása települési támogatást állapított meg. A rendelet szerint, 
eseti pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi támogatásában részesít-
hető az a balatonalmádi lakóhellyel rendelkező személy, aki tárgyév 
december 31. napjáig 70. életévét betölti, és akinek a családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (171.000 Ft-ot). 
A támogatás összege 5.000 Ft. A tárgyévi támogatás megállapí-
tására irányuló kérelmet tárgyév november 1. napjától tárgyév          
november 30. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztá-
sa jogvesztő hatályú. A támogatás megállapításához kérelem és a 
kérelmező családjában élő/k jövedelemigazolásának benyújtása         
szükséges. A megállapított támogatásokat postai úton vagy lakossá-
gi folyószámlára utalással küldjük meg az arra jogosultaknak.

A rendelet módosításával és a kérelmek benyújtásával           
kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/30.) 
vagy telefonon a 88/542-447 és 88/542-441-es telefonszámon   
ügyfélfogadási időben kapható. A rendelet módosítása teljes terje-
delemben a www.balatonalmadi.hu oldalon megtalálható.

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató a Központi Címregiszter 
(KCR) létrehozásával kapcsolatos 
lakosságot érintő változásokról 

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, 
közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. 
Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lak-
címügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor 
az igazgatási szerveknek (tűzoltók, rendőrség, mentő, stb.) és a köz-
szolgáltatóknak egyaránt. Ennek megoldásaképp a jelenleg külön-
böző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyet-
len nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a 
továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a 
különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, 
és minden hatóság ezt az azonos adattartalmú nyilvántartást hasz-
nálja.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.
(XII.23.) Korm. rendelet értelmében a címképzésért az ingatlan 
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője a felelős. 
A jegyző ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat, gondosko-
dik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, adatja-
vítások nyilvántartáson történő átvezetéséről. A jegyző intézkedik 
a hibás adatokkal nyilvántartott címek adatainak módosítására, 
javítására minden az illetékessége körébe tartozó települési cím ese-
tében. Abban az esetben, ha a tényleges cím kritériumai nem állnak 
fenn, elkerülhetetlen a címkezelési eljárás lefolytatása, valamennyi 
címelem felülvizsgálata.

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai a 
balatonalmádi címek felülvizsgálata során, ahol szükséges, a helyre-
igazítást folyamatosan végzik. Az intézkedés megtételéről az érintet-
tek írásban értesítést kapnak. Társasházak esetében a lakások helyes 
címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító 
okirat módosítására.

Címváltozás esetén:
• Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseré-

je szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illeték-
mentes.

• A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, kérelemre a kor-
mányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.

• Személyi igazolványt (új típusút) cserélni emiatt nem szük-
séges, mert abban lakcím nem található. 

• A pénzintézetek, biztosítók felé az ügyfélnek van bejelentési 
kötelezettsége. 

• A közszolgáltatók (E.ON, FŐGÁZ, DRV, NHKV, Magyar 
Posta Zrt.) felé a Hivatal a közterületek elnevezését, jellegét, irá-
nyítószám változását bejelenti, azonban a lakcímek megváltozá-
sát (pl. házszám változását) mindenkinek egyénileg kell bejelentenie 
a lakcímkártya cseréjét követően. 

A címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) 
címe is megváltozik, ezt a vállalkozás képviselője köteles bejelenteni 
a cégbíróságnak, illetve egyéni vállalkozás esetén az illetékes Járási 
Hivatalnak.

A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérjük a Tisz-
telt Lakosság szíves megértését és együttműködését! 

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

M e g h í v ó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 7-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T     T A R T

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében 
(Városház tér 4.)

melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

N a p i r e n d:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” 

tart, melyben a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város 
közbiztonsági helyzetéről, és a turisztikai idény tapasztalatairól. 

Keszey János
polgármester

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
 - Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
rendelkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen 
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 
- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át.
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség 
összesen: 10 mázsa

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:

- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre 
jutó havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat 
benyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;
c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
lalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén 
az oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 
Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Portáján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), a Balatonalmádi 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálatnál 
(Baross G. Út 32.) szerezhető be, valamint letölthető Balatonal-
mádi hivatalos honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  
A pályázatok 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett 
gyűjtőládába, valamint a Balatonalmádi Család-, és Gyermek-
jóléti Központ és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve és a fent meghatá-
rozott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2017. december 1-ig folyama-
tosan.
Pályázatok elbírálása: Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2017. november 3. és dec-
ember 4.

Báles János
kuratórium elnöke sk.

Közösen szépítették meg a 
vörösberényi kolostort

Önkéntesek és civil 
szervezetek képviselői 
közösen tették rendbe 
a vörösberényi kolostor 
épületét és környezetét a 
napokban. Keszey János 
polgármester és Hoff-
mann Gyöngyi jegyző 
augusztus utolsó napjai-
ban levélben fordult a he-
lyiekhez, arra kérve őket, 
segítsenek rendbe tenni 
az évek óta használaton 
kívüli épület helyiségeit és környezetét, hogy a szeptember 16-17-i 
Kulturális Örökség Napjain méltó állapotában mutathassák meg a 
nagyközönségnek a város új büszkeségét. A kérésre több civil szer-
vezet jelentkezett, a Honismereti és Városszépítő Kör, a Mongúzok 
Taekwon-do SE, a Nők a Balatonért Egyesület, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Vörösberény Lovas Egyesület, a Nyugdíjasklub 
önkéntesei, a Városgondnokság dolgozói. Összesen több mint öt-
venen jelentek meg gyönyörű napsütésben a nemrég visszakapott 
vörösberényi kolostornál. Először a Balatonalmádi Városgondnok-
ság munkatársai tartottak munkavédelmi felkészítést, osztottak 
kesztyűket, takarító eszközöket, majd a meghívók és önkéntesek 
közösen, vidám hangulatban több mint három óra hosszan por-
szívózták a szép épület szobáit, folyosóit, mosták és tisztították 
ablakait, söpörték, gazolták a kolostor udvarát. A résztvevők meg-
lepetésére a munka vége felé a város vendégül látta az önkéntese-
ket, így beszélgetéssel, a barátság ápolásával zárult a rendezvény. A 
kolostorban korábban Balaton Akadémia, középiskolai kollégium 
működött és Erzsébet tábort is tartottak. Az épület hasznosításáról 
a képviselő-testület hamarosan döntést hoz.

Napló – olvasói cikk: Töltési Erzsébet

Az építési munkák a szezont követően (szeptember közepén) 
már el is kezdődtek, amelyek közül többek között kiemelendő a 
vizesblokkok felújítása, térkövezési munkák, öltöző kabinok cseréje, 
felújítása, padok, utcabútorok cseréje, hulladékszolgáltatás javítása, 
kültéri tusolók felújítása, fittness eszközök beszerzése, sportpályák 
felújítása.

A felújítási munkálatok szerződés szerint október végéig zárulnak 
le. A fejlesztések eredményeként Balatonalmádi strandjai a következő 
szezontól magasabb színvonalú családbarát szolgáltatásokkal várják 
vendégeiket. 

dr. Füle László
városüzemeltetési ügyintéző - Településfejlesztési Osztály
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Vörösberényi Általános Iskola csapata
A „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!” című pályázat 2. helyezett-

jeként 150.000 Ft-ot költhettünk el természetvédelmi-szabadidős 
program megvalósítására. Közös ötletelés és döntés után két- egysé-
ges terepi program mellett döntöttünk. Az első programnál inkább 
a szabadidő-sport  került a fókuszba, a második kimondottan tanul-
mányi jellegű volt, természetvédelmi-környezeti nevelési program 
valósult meg. 

Tanévkezdés kalandosan
Az ősz első napján, amíg a többiek az iskolapadban ültek, a mi 

osztályunk a Sobri Jóska kalandparkba indult. 
Nagy izgalommal vártuk már ezt a napot. Amikor odaértünk, két 

csapatra osztottak minket és kezdetét vette a nagy verseny. Elsőként 
falat kellett másznunk, amely ha sikerült, piros pontot kaptunk 
érte. Igyekeztünk minél többet gyűjteni belőle. A legmerészebbek 
egy magas toronyból is leugrottak egy biztosító kötél segítségével. 
Nagyon félelmetes volt, de mindenki bátran teljesítette a feladatot. 
Ebéd közben, ami nagyon finom volt, kicsit kipihentük magun-
kat. Később még több érdekes kihívás állt előttünk. Az erdőben egy 
drótkötélpályán kellett végigmásznunk. A végén még csúszhattunk 
is egyik akadálytól a másikig. Kicsit borús lett az idő és csöpögött az 
eső, de igyekeztünk minél több kört menni a hófánk pályán. Még 
a bobozás is belefért az időnkbe. A nap végén kilőttek minket egy 
csónakkal, nagyot csobbantunk a tóban. A versenyt a Békák csapata 
nyerte, gratuláltunk nekik.

Fáradtan, de rengeteg élménnyel indultunk haza. Csodás nap volt 
mindenkinek.

Szecsődi Botond és Szabó Zénó

Erdélyben jártunk 
A Határtalanul! programra benyújtott pályázatunk sikeres elbí-

rálásban részesült, így szeptember 14-én hajnalban útnak indulhat-
tunk Erdélybe. 

Az időjárás szerencsére kegyeibe fogadott minket, az ott töltött öt 
nap alatt az általunk bejárt vidékeken végig kitartott a vénasszonyok 
nyara.

Elsőként a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum kiállítását 
tekintettük meg, melynek a „Csonkatorony” épülete adott otthont. 
Utunk továbbvezetett Kolozsvár felé, ahol a városközpontban Má-
tyás király szobrát is megcsodálhattuk. Egy éjszakát Magyarvistán 
töltöttünk, majd a Tordai-hasadék megmászása után az ottani sóbá-
nya felé vettük az irányt. Miután feltérképeztük a különböző tárná-
kat, lehetőségünk nyílt csónakázni a lenti tavon. 

Hosszú utat tettünk meg, mire megérkeztünk következő állomá-
sunkhoz Hargita megyébe.

A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 11.A osztálya látott 
vendégül bennünket. Bemutatták a csíksomlyói kegytemplomot, 
és közösen elsétáltunk a Hármashalom-oltárhoz, ahonnan páratlan 
kilátás nyílt a városra. A gimnáziumi ismerkedés alatt bemutatták 
népviseletüket, közös játékkal, zenével, tánccal kedveskedtek ne-
künk. 

Szállásunk Csíkcsomortánon volt, ahol az egyik nap szüreti felvo-
nulást láthattunk, és meghívást kaptunk az esti szüreti bálba. Szép 
népzenére vígan ropta az osztály a helyiekkel, még tanáraink is tánc-
ra perdültek.

Fiatalok Napja
Gimnáziumunk diákjai sikeresen vettek részt az idén második al-

kalommal megrendezett Fiatalok Napja eseménysorozaton, amely-
nek 2017. szeptember 15-ikén a Veszprém Aréna adott otthont. 
Tizennégy  középiskola diákjai sportprogramokon és játékos vetél-
kedőkön mérték össze tudásukat, ügyességüket. Csapatunk labda-
rúgás kategóriában a 2. helyezést hozta el a csoportmeccseket köve-
tő hármas döntőről, amelyben a Jendrassik-Venesz, illetve a Lóczy 
csapatával játszottak. A DLSB csapat tagjai voltak: Ispán Bence, 
Polyhos Máté, Zanathy Barnabás, Takács Hunor, Czigány Dániel, 
Sánta Szabolcs és Sárvári Erik! Szabolcs 1, Erik 5 góllal járult hozzá 
a szép eredményhez. Felkészítő tanáruk iskolánk egyik testnevelője, 
Dergez György volt.

Erzsébet táborban a Vörösberényi 
kisiskolások

Július közepén egy hetet töltött a  Zánkai Erzsébet Táborban 60 
alsó tagozatos gyermek és a 6 pedagógus. Az intézmény sikeresen 
pályázott a programra, így jelképes összegért felejthetetlen, élmé-
nyekben gazdag táborozáson vehettek részt a kisdiákok.
Élménybeszámoló egy kisdiák szemével: 

„Júliusban egy hetet töltöttünk Zánkán az Erzsébet-táborban. A tá-
bor szépséges, fás, parkos környezetben rejtőzik a Balatontól nem mesz-
sze. 

Rengeteg programon vehettünk részt: kirándulásokon, kézműves 
foglalkozásokon, koncerteken, tűzoltósági-, rendőrségi- és katonai 
bemutatókon. A mentősök megmutatták az elsősegélynyújtás alapjait, 
én Júlia kezét kötöttem be gyakorlásképpen. Majdnem minden nap 

Nyári kosaras tábor

Hagyományainkhoz híven az idei nyáron sem hagytuk játék nél-
kül a vörösberényi  és környékbeli kosarasokat és a kosárlabdázást 
kedvelőket. Érdekesség, hogy  több volt tanítványunk töltötte ná-
lunk 50 órás közszolgálati tevékenységét, segítséget nyújtva és színt 
hozva a táborlakók életébe.

A délelőtti edzéseket néhány alkalommal anyaegyesületünk edzői 
tartották, nem titkolt céllal, az új szezon bajnokságának játékosait 
keresték.

A vidám és családias hangulatú tábori élet felejthe-
tetlen élményt nyújtott mindannyiunk számára, élet-
re szóló barátságok kötődtek és komoly kosarasok születtek.                                                                                                             
Jövőre visszavárunk Benneteket!

Purgel Henriett

A Gyimes-völgyben tett kirándulás során az Ezeréves határ, a gyi-
mesbükki vasúti őrház és a Rákóczi-vár romjainak felkeresése sem 
maradhatott ki. Utolsó előtti nap túráztunk a Békás-szorosnál és a 
Gyilkos-tónál. 

Utazás közben gyönyörködhettünk Erdély varázslatos tájaiban, 
kulturális értékeiben. Bár átléptük az országhatárt, mégsem éreztük 
úgy, mintha külföldre kerültünk volna, magyar szót mindenhol hal-
lottunk. Rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk, szívesen 
idézzük fel a jövőben erdélyi barangolásunk felejthetetlen emlékeit.

Ezúton is köszönjük osztályfőnökünknek az utazás megszervezé-
sét és lebonyolítását. Október 9-én szeretettel várjuk testvérosztá-
lyunkat iskolánkba!  

Kácsor Andrea, 11.A

Túra a Köcsi-tóhoz
Az osztály elindult járatos busszal a köcsi-tavi kirándulásra. 

Káptalanfüreden szálltunk le, ahol találkoztunk a nénivel, aki a tú-
ravezetőnk volt.

Megkezdődött a túra. Először egy dombon mentünk föl, elma-
gyarázták, hogyan épül, s miként a támfal a helyi vörös kőből. Az-
tán elmentünk az ifjúsági táborok mellett és megvizsgáltuk a tölgy-
fákat. Az erdőbe érve megtaláltuk a térképet és láttuk, hogy a bánya 
és a Köcsi-tó már nincs túl messze. Először a bányát látogattuk 
meg, ott megvizsgáltuk a vörös homokkövet nagyítóval és zsebmik-
roszkóppal. A Köcsi-tónál rengeteg kecskebékát láttunk. A réten a 
virágos növényeket tanulmányoztuk, az erdőben pedig a fákat. A 
hegyoldalban találtunk egy ágakból épített kunyhót, amin ki-be 
bujkáltunk. Még ablaka is volt! Úgy nézett ki, mint Füles kunyhója 
a Micimackóban. Szó esett a sokféle turistajelzésről is. Elérkezett 
az uzsonnaidő, közben a tihanyi visszhang legendáját hallgattuk. 
Megfoghattuk a kecskekörmöt és más Pannon-tengerből származó 
kövületet is. 

A hazavezető utat már fáradtan, de mégis gyorsan és vidáman 
tettük meg. Jól éreztük magunkat és sok újat tanultunk ezen a dél-
utánon.

Polniczky Hanna, Vajda Alexa, 
Kovács Luca, Ferenczi Dorina

strandoltunk, a sok játék közben felfrissülhettünk a Balaton kéklő 
vízében.  

Megnézhettük a vízi mentőkutyát munka közben. Egy pajtásunk 
eljátszotta, hogy a vízben bajba kerül, a kiképzett kutyus pedig tette a 
dolgát, odaúszott és kimentette. A legjobban a sárkányhajózás tetszett! 
Vicces volt, ahogy dobszóra próbáltunk együtt evezni. Persze ez nem 
mindig sikerült, de igyekeztünk és nem borultunk bele a vízbe. 

Gyorsan eltelt a hét, élményekkel, fáradtan öleltük meg szüleinket, 
akik már a tábor kapujában vártak ránk.”

Ujvári Gréta, 3. osztály
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Fiatalok Napja
Gimnáziumunk diákjai sikeresen vettek részt az idén második al-

kalommal megrendezett Fiatalok Napja eseménysorozaton, amely-
nek 2017. szeptember 15-ikén a Veszprém Aréna adott otthont. 
Tizennégy  középiskola diákjai sportprogramokon és játékos vetél-
kedőkön mérték össze tudásukat, ügyességüket. Csapatunk labda-
rúgás kategóriában a 2. helyezést hozta el a csoportmeccseket köve-
tő hármas döntőről, amelyben a Jendrassik-Venesz, illetve a Lóczy 
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Polyhos Máté, Zanathy Barnabás, Takács Hunor, Czigány Dániel, 
Sánta Szabolcs és Sárvári Erik! Szabolcs 1, Erik 5 góllal járult hozzá 
a szép eredményhez. Felkészítő tanáruk iskolánk egyik testnevelője, 
Dergez György volt.

Erzsébet táborban a Vörösberényi 
kisiskolások

Július közepén egy hetet töltött a  Zánkai Erzsébet Táborban 60 
alsó tagozatos gyermek és a 6 pedagógus. Az intézmény sikeresen 
pályázott a programra, így jelképes összegért felejthetetlen, élmé-
nyekben gazdag táborozáson vehettek részt a kisdiákok.
Élménybeszámoló egy kisdiák szemével: 

„Júliusban egy hetet töltöttünk Zánkán az Erzsébet-táborban. A tá-
bor szépséges, fás, parkos környezetben rejtőzik a Balatontól nem mesz-
sze. 

Rengeteg programon vehettünk részt: kirándulásokon, kézműves 
foglalkozásokon, koncerteken, tűzoltósági-, rendőrségi- és katonai 
bemutatókon. A mentősök megmutatták az elsősegélynyújtás alapjait, 
én Júlia kezét kötöttem be gyakorlásképpen. Majdnem minden nap 

Nyári kosaras tábor

Hagyományainkhoz híven az idei nyáron sem hagytuk játék nél-
kül a vörösberényi  és környékbeli kosarasokat és a kosárlabdázást 
kedvelőket. Érdekesség, hogy  több volt tanítványunk töltötte ná-
lunk 50 órás közszolgálati tevékenységét, segítséget nyújtva és színt 
hozva a táborlakók életébe.

A délelőtti edzéseket néhány alkalommal anyaegyesületünk edzői 
tartották, nem titkolt céllal, az új szezon bajnokságának játékosait 
keresték.

A vidám és családias hangulatú tábori élet felejthe-
tetlen élményt nyújtott mindannyiunk számára, élet-
re szóló barátságok kötődtek és komoly kosarasok születtek.                                                                                                             
Jövőre visszavárunk Benneteket!

Purgel Henriett

A Gyimes-völgyben tett kirándulás során az Ezeréves határ, a gyi-
mesbükki vasúti őrház és a Rákóczi-vár romjainak felkeresése sem 
maradhatott ki. Utolsó előtti nap túráztunk a Békás-szorosnál és a 
Gyilkos-tónál. 

Utazás közben gyönyörködhettünk Erdély varázslatos tájaiban, 
kulturális értékeiben. Bár átléptük az országhatárt, mégsem éreztük 
úgy, mintha külföldre kerültünk volna, magyar szót mindenhol hal-
lottunk. Rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk, szívesen 
idézzük fel a jövőben erdélyi barangolásunk felejthetetlen emlékeit.

Ezúton is köszönjük osztályfőnökünknek az utazás megszervezé-
sét és lebonyolítását. Október 9-én szeretettel várjuk testvérosztá-
lyunkat iskolánkba!  

Kácsor Andrea, 11.A

Túra a Köcsi-tóhoz
Az osztály elindult járatos busszal a köcsi-tavi kirándulásra. 

Káptalanfüreden szálltunk le, ahol találkoztunk a nénivel, aki a tú-
ravezetőnk volt.

Megkezdődött a túra. Először egy dombon mentünk föl, elma-
gyarázták, hogyan épül, s miként a támfal a helyi vörös kőből. Az-
tán elmentünk az ifjúsági táborok mellett és megvizsgáltuk a tölgy-
fákat. Az erdőbe érve megtaláltuk a térképet és láttuk, hogy a bánya 
és a Köcsi-tó már nincs túl messze. Először a bányát látogattuk 
meg, ott megvizsgáltuk a vörös homokkövet nagyítóval és zsebmik-
roszkóppal. A Köcsi-tónál rengeteg kecskebékát láttunk. A réten a 
virágos növényeket tanulmányoztuk, az erdőben pedig a fákat. A 
hegyoldalban találtunk egy ágakból épített kunyhót, amin ki-be 
bujkáltunk. Még ablaka is volt! Úgy nézett ki, mint Füles kunyhója 
a Micimackóban. Szó esett a sokféle turistajelzésről is. Elérkezett 
az uzsonnaidő, közben a tihanyi visszhang legendáját hallgattuk. 
Megfoghattuk a kecskekörmöt és más Pannon-tengerből származó 
kövületet is. 

A hazavezető utat már fáradtan, de mégis gyorsan és vidáman 
tettük meg. Jól éreztük magunkat és sok újat tanultunk ezen a dél-
utánon.

Polniczky Hanna, Vajda Alexa, 
Kovács Luca, Ferenczi Dorina

strandoltunk, a sok játék közben felfrissülhettünk a Balaton kéklő 
vízében.  

Megnézhettük a vízi mentőkutyát munka közben. Egy pajtásunk 
eljátszotta, hogy a vízben bajba kerül, a kiképzett kutyus pedig tette a 
dolgát, odaúszott és kimentette. A legjobban a sárkányhajózás tetszett! 
Vicces volt, ahogy dobszóra próbáltunk együtt evezni. Persze ez nem 
mindig sikerült, de igyekeztünk és nem borultunk bele a vízbe. 

Gyorsan eltelt a hét, élményekkel, fáradtan öleltük meg szüleinket, 
akik már a tábor kapujában vártak ránk.”

Ujvári Gréta, 3. osztály



Magocskák Alapítvány hírei
A köszönet fűzi egy csokorrá e havi híreinket. 
Hálásan köszönjük 146 magánszemélynek, hogy 2017-ben az 

alapítványunknak ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át! 
Örömmel ajánljuk honlapunkat  is, a http://magocskak.hu/ ol-

dalt, és nagyon köszönjük a Hayer Kft-nek a honlap elkészítését és 
üzemeltetését, amelyet ráadásul ingyen vállalt. 

2017. szeptember 16-án a Cetelem Bank különböző fiókjainak 
munkatársai és vezérigazgatójuk karitatív tréningjük kapcsán dol-
goztak Almádiban. Városunk 3 intézményében jótékonykodtak: a 
kéttannyelvű gimnázium teniszpályájának salak burkolatának fel-
újítását, a Kolostor elő-és hátsókertjének karbantartását, valamint 
óvodánk Bajcsy úti kerítésének újrafestését végezték el. Ugyanitt, 
az ovi “lapos épületének” Bajcsy úti homlokzatára az óvó nénik ter-
vei alapján és segítségével csodás falfestést varázsoltak a gyerekek és 
szülők örömére. Az elvégzett munka mellett a Cetelem Bank állta 
a teljes anyagköltséget is. Ugyanitt köszönet jár a városgondnokság 
munkatársainak is, akik szakmai és műszaki irányítást nyújtottak a 
banki dolgozóknak és segítettek a szállítási feladatoknál.

Mindannyiuknak köszönjük az önzetlen munkát!
A Magocskák Alapítvány Csapata

Brandeisz Elza tanárnő 110 éves! 

Már a 100. születésnapja is példa nélküli ünnepünk volt 2007-
ben. Erről tudósít a fotó. A Györgyi Dénes Iskola bejáratánál Elza 
néni az 1954-55. évi nyolcadik osztályosok társaságában látható. 
A fiúknak rajzot, a lányoknak testnevelést tanított, s hogy milyen 
eredménnyel? Országos bajnok tornászcsapatot formált Bagoly 
Gyöngyvérből, a Pusztai lányokból és a Vágvölgyi Ágnesből. A fiúk 
nem vitték ennyire magasra, de becsületükre legyen mondva, zene-
kart alapítottak Belecz Alfonz tanár úr vezetésével, s legalább ötször 
eljátszották a Himnuszt, hegedűvel, harmonikával, mandolinnal és 
mandólával, amíg a pesti vonat Fűzfőről átért Almádiba, fogadandó 
a bajnokainkat. Almádi, Berény, Budatava és Káptalanfüred apraja-
nagyja kinn volt a vasútállomáson. Életre szóló élmény volt a kor-
társainknak és legenda a leszármazottainknak. 

Aztán elrepült a 40 esztendő. Az első szabadon választott önkor-
mányzat azzal szembesült, hogy Berényben iskolát, Almádiban pe-
dig tornatermet kell építenie. Sok pénz hiányzott mindkettőhöz. S 
akkor jött megint Brandeisz Elza. Százmillió forintot szerzett ne-
künk Soros Györgytől, akinek az édesanyját 1944-45-ben a vész-
korszakban az Almádi Tisztviselő Telepen bujtatta és mentette. 69 
millió forintot a berényi iskolára, 31 millió forintot pedig a Györgyi 
Dénes Iskola tornatermére fordítottunk. Ma már mindkét objek-
tum a gyermekeink jobblétét szolgálja. 

2007 óta minden év szeptember 18-án, a fotó látható baráti tár-
saság kisebb-nagyobb létszámban felkeresi Elza nénit Sopronban 
is. Elvittük neki Török Eszter virágkölteményét, Kügler Anikó és 
Szabó Zoltán csokitortáját, valamint a szokásos levendulaolajat és 
fekete étcsokoládét, amiket mindig készenlétben tart a retiküljében. 

Isten éltesse az Elza nénit! 

Brandeisz Elza Baráti Társaság 

Első sor: Pusztai Mária, Elza néni, Bagoly Gyöngyvér, Tót Mária 
Második sor: Pásztor Lajos, Vass Ilona, Páhi Ibolya, Bagó Mária, 
Márkus Mária, Péczely Erzsébet, Pintér Károly 
Harmadik sor: Kocsis Ágnes, Bőhm Vilma, Simon Judit, Nagy Margit, 
Németh János 
Negyedik sor: Herczeg Erzsébet, Pupli Éva, Németh Zsuzsanna, 
Schildmayer Erika, Nagy Katalin, Kerényi László 
Ötödik sor: Mészáros László, Körmendi István, Bognár László, Sári 
János, Szecsődi István, Kopár Attila

KÖNYVAJÁNLÓ : Beszél a helynév…
Bényei Miklós tudós könyvtáros azt írja könyvében: „…a helyi 

értékek számon tartása, feltárása és a használók rendelkezésére bo-
csátása fontos eszköze a nemzeti identitás megőrzésének, a patrio-
tizmus elmélyítésének.” 

Az Almádiért Közalapítvány kiadásban 2017 szeptemberében 
megjelent az Almádi Füzetek VI. kötete. Írója Czuczor Sándor, 
címe: Beszél a helynév, ha hagyják.

A kötet szerzője ismert, tevé-
kenysége sokrétű: a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium alapító 
igazgatója, az Új Almádi Újság 
alapító szerkesztője, volt önkor-
mányzati képviselő, bizottsági el-
nök, az Európai Unió jószolgálati 
nagykövete - 2016-tól pedig aktív 
tagja a város értéktár bizottságá-
nak. Rendszeresen publikál a helyi 
újság hasábjain, s ez a kiadvány 
a tizenötödik nevével fémjelzett        

Az előző évekhez hasonlóan idén is a Könyvtári héten indult a 
Könyvfaló olvasásnépszerűsítő pályázatunk. A részvételhez és a 
játékban való regisztrációhoz először meg kell szerezni a Világjáró 
Útlevelet, ehhez a játékos feladatlap bármikor kitölthető a gyerek-
könyvtárban. A többi szabály változatlan, a könyveket korcsopor-
tonként ajánljuk, és 2 bagollyal jutalmazzuk a helyesen kitöltött 
feladatlapokat. A könyvekhez kapcsolódó kreatív alkotásokért 1 ba-
goly jár, saját készítésű kérdésekért pedig 3 bagoly (ezekből évente 
3-at lehet leadni). A baglyokat a 2018. május 25-i záró foglakozá-
son lehet értékes ajándékokra váltani .

Fedezd fel a Képzelet Világát a Világjáró Könyvfalókkal!

nyomdatermék. Harminc éve költözött ide, s azóta gyűjti a külön-
böző helyen és módon felbukkanó, településünkhöz kötődő hely-
neveket. Ezeket tárta fel a könyvben, legjobb tudása szerint: utá-
najárt az elsődleges forrásoknak, támaszkodott térképekre, helyi és 
környező települési monográfiákra, megyei lexikonokra, néprajzi, 
geográfiai kiadványokra, meghallgatott számtalan szóbeli adatköz-
lőt. Az összegyűlt ismereteket foglalta össze ebben a kiadványban, 
hogy biztonsággal használhassák akár a helytörténészek, akár a vá-
roslakók, akár az ide látogatók.

A kecses kötet nem csak összegyűjti a földrajzi neveket (a legko-
rábbi írásos említésektől napjainkig), hanem kronológia, topográfia 
és etimológia is egyben. Sőt, ennél több: olvasmány! Szótárszerű-
en, betűrendben sorakozik a szerző által kiválasztott 125 helynév, s 
megtudunk ezekkel a nevekkel kapcsolatban szinte mindent: az első 
felbukkanásukat, a történelem folyamán a velük kapcsolatos törté-
néseket, különböző előfordulási formáikat, a kötődő mondákat, a 
birtokosaikat. Ismereteket szerezhetünk a település történetéről, a 
gazdálkodás változásairól. Lépten-nyomon találkozunk benne szép, 
régi, esetleg tájnyelvi szavakkal; ha figyelmesek vagyunk, akkor nem 
élő mértékegységeket tanulhatunk, s jó néhány latin kifejezés ma-
gyarázatát is megkapjuk.

Jogosan felmerülhet a kérdés: hogy kell olvasni egy szótárt? Min-
den bizonnyal lesznek olyanok, akik azt a nevet keresik ki, amely az 
adott pillanatban érdekli őket. Mások elolvassák elejétől végig, hogy 
teljes képet kapjanak. Az olvasók nyugodt lélekkel átugorhatják a 
számukra érdektelen részeket. Lapozható balról jobbra vagy jobbról 
balra, s ott is elkezdhetjük, ahol épp kinyílik, amikor kézbe vesszük. 
Bár van kölcsönözhető példány a könyvtárban is, ez az a könyv, 
amit meg kell vásárolni, hogy mindig ott legyen a polcunkon, köny-
nyen elérhetően.

Fotók: Pászti György

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10
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Fedezd fel a Képzelet Világát a Világjáró Könyvfalókkal!

nyomdatermék. Harminc éve költözött ide, s azóta gyűjti a külön-
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Fotók: Pászti György
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

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

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 

Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás – Újra indul a Pöttyös Szalon – 
információ az újság 2. oldalán, időpontok:  okt. 20., 27. nov. 3. nov. 
10. 16:30 és 17:30 óra – a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

RETRO JÁTÉKOK KIÁLLÍTÁSA a Balaton Játékpontban, nyitva 
tartási időben. A kiállítás megtekintése ingyenes.

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

Október 28. szombat 15 óra - Értékeink: A vasút összeköt - A 11-
es számú Alsóörs–Veszprém vasútvonal 1969 óta nem. Előadó: Dr. 
Molnár Gergely vasútnéprajz-kutató 

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

Október 14. szombat, 16.00 óra: Dr. Papp Lajos szívsebész előadása 
a Pannóniában

Október 23. hétfő, 11.00 óra: Városi megemlékezés a Hősi 
emlékműnél.

Október 30. hétfő, 18.00 óra: Kövi Szabolcs koncertje a Pannóniában.

Október 31. kedd, 15.00 óra: Idősek Napja. Szervező a Magyar 
Vöröskereszt almádi alapszervezete 

November 4. szombat, 17.00 óra: a Vörösberényi Lovas Egyesület 
közgyűlése / Vörösberény

November 9. csütörtök, 16.30 óra: Kosárfonó kör – évadindító 
alkalom / Vörösberény

November 11. szombat, 15.00 óra: Szent Márton-napi forgatag a 
Magocskák szervezésében.

November 11. szombat, 16.00 óra: a Fábián József Kertbarát Kör 
Márton-napi megemlékezése / Vörösberény

November 15. szerda, 16.00 óra: Színháztörténeti előadás / 
Vörösberény, Nyugdíjas Klub

November 18. szombat, 17.00 óra: A Kósa György Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola jótékonysági gálája.

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 

Október 20. péntek 10 óra: Rítusok szerepe a mindennapi 
családi életben, a csecsemő valós igényei, avagy útmutató a kisbaba 
működéséhez – Előadó: Vásárhelyi Anna,  a Babahordozó Klub elnöke 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Információ: 70/366 01 81 (Lőrincz József, elnök)

Október 24.: Zivatarok, szupercellák, tornádók, hurrikánok – Előadó: 
Dr., Dr. Domokos Endre docens (Pannon Egyetem) 

November 7.: Borász voltán 7 évig Brazíliában – Előadó: Lakatos Tibor 
borász (Echo Pince – Dörgicse) 

November 21: Köztünk élő művészek sorozat: Beszélgetés Fábián 
László grafikusművésszel 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Információ: 30/791 3208 (Benedek Anna, elnök)

Október 21-22: Erőszakmentes kommunikáció. Helyszín: Pannónia 
Kulturális Központ, olvasóterem. 
Bejelentkezés szükséges: iroda@nbae.hu  

Parapács Balatoni Mesekör 

A megszokott ritmustól eltérve, október második hétfőjén várjuk 
szeretettel a mesekedvelő felnőtteket. Következő időpontunk: október 
9. hétfő 18.30 óra Helyszín: LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi-Vörösberény Ady E. u. 2.-6. Információ: Czoma-Szegedi 
Nóra +36/30/3735953 és Molnár Enikő +36/30/2395048

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/3395274 (Pandur Ferenc, elnök)

Október 16. hétfő 18 óra Vörösberény története II. – Előadó: Kovács 
István helytörténész 

November 6. hétfő 18 óra A Vadon testközelből – Előadó: Kovács 
András természetfotós  

November 11. szombat 16 óra MÁRTON NAP – Részletek a plakáton! 

November 20. hétfő 18 óra Ellenségeink a környezetben – Eü előadás, 
előadó: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos  

November 25. szombat 19 óra KATALIN BÁL – Részletek a plakáton! 

Vörösberényi Református Egyházközösség 
Információ: 30/228 2966 (Faust Gyula, református lelkipásztor)

A Vörösberényi Református Egyházközség szeretettel hív és vár minden 
kedves érdeklődőt októberi alkalmaira. Helyszín: Veszprémi út 107. 
Október 22-én Teleki Miklós orgonaművész orgonakoncertje lesz a 
10: 30-as vasárnapi istentisztelet keretében a Reformáció 500 jegyében. 
Október 29-én 10: 30- tól ünnepi istentiszteletre várjuk Önöket, mely 
alkalommal a pápai teológusok fognak szolgálni.

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

Október 11. szerda 16 – 17-ig Gyógyfüvek gyógyító hatása Előadó: 
Takács Ferenc   

Október 18. szerda 8.30 A  klub művészeti csoportjainak fellépése a 
Megyei Gálán, Nagyvázsonyban; 16 – 17-ig ügyelet: befizetés 

Október 25. szerda  16-tól Idősek Napja a Klubban – ünnepi 
műsor,vacsora, zenés szüli napi rendezvény

Október 28. szombat 17 óra Megemlékezés a klub elhunyt tagjairól a 
Szent Ignác templomban, utána gyertyagyújtás a temetőben.

November 8. szerda 16 órától Előadások a klubban: 1./ Az újraélesztés 
tudnivalói – bemutató Előadó: Nagy Gábor mentő szakápoló 2./ 
Szellemileg, testileg frissen, fitten Előadók: Katona Zsuzsa mozgás 
terapeuta és Szolga Bernadett életmód tanácsadó

BOLHAPIAC

Saját tulajdonú használt cikkek vására október 31-ig MINDEN 
VASÁRNAP 7-12-ig a piactéren. A kevés parkolóhely miatt kérjük, aki 
teheti, autó nélkül látogassa.

2017. október
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A kutat Keszey János és Kontrát Károly avatta fel, stílusosan nem 
fehér takaró, hanem halászháló leleplezésével.

Befejezésül Szabó János plébános és Faust Gyula református lel-
kész mondott áldást és imát. Közreműködött Balatonalmádi Vá-
ros Vegyeskara, Kovácsné Nagy Márta karnagy vezényletével, és 
a Harmónia Énekegyüttes, Demel Eszter vezényletével. Végül a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub énekkara és néptáncosai léptek szín-
padra.

A műalkotást a P-Art Alapítvány háromévi szervező munkával 
közadakozásból, felajánlásokból készítették Veszeli Lajos festőmű-
vész elképzelései alapján. A kút csónakos ábrázolása és a benne lévő 
dombormű Beretvás Csanád szobrászművész műve.

Zatkalik

Berények kútja 
Igazi fesztiválhangulat jellemezte szeptember utolsó napján 

Vörösberényt. Az utóbbi hónapokban számos értékes létesít-
ménnyel gazdagodott településrész ezúttal míves díszkutat ka-
pott, mely akár valamennyi Berény nevű település szimbóluma 
lehet. 

Az ünnepség látványos eleme volt István király és kíséretének 
(lovagok, solymász, írnokok, lovászok stb.) érkezése az erődített 
templom mögül. A résztvevők korhű öltözetben képviselték egyko-
ri uralkodónk udvartartását, de a korabeli „nép” – apácák, halászok, 
parasztok, gyermekek stb. – is játszott, bámészkodott. A megele-
venített eseményen elhangzott a monostornak adományozott levél 
tartalma is. Mindez elképesztően nagy érdeklődő tömeg szeme lát-
tára. 

A felvonulók a posta előtti térségen csatlakoztak az ünneplők-
höz. Itt állították fel ugyanis azt az emlékkutat, mely az Árpád-kori 
„Szárberény” halászfalunak hivatott emléket állítani. 

A pódiumon dr. Czuczor Sándor címzetes gimnáziumi igazgató 
az események történelmi hátteréről tartott előadást (ld. a beszédet 
külön). 

A P-Art Alapítvány elnöke, Kajári Gyula beszédében a kutat az 
összetartozás szimbólumaként jellemezte; Keszey János polgármes-
ter pedig külön köszöntötte Magyarország tizenhárom (!) „Berény” 
nevet viselő települések küldöttségeit. Egy helyen szerepelnek a 
berényiek címerei – mondotta –, ami szép példája az összefogásnak. 

A térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Károly rámutatott: 
„Hazánknak csodálatos a történelmi múltja, az emberek összefo-
gása, ami ma is igen aktuális, mert meg kell védeni hazánkat, azért 
is, hogy még nagyon sokáig magyarok élhessenek itt, és hallatsszon 
a magyar beszéd.” A politikus arról is szólt, hogy Balatonalmádi–
Vörösberényben új lelki és szellemi központ alakul ki, melynek ré-
sze a nemrég a város birtokába adott Magtár, a kolostoregyüttes, 
illetve a kút.

amelynek a neve Berény volt, ezek közül 2 a Kárpát medencén 
kívül található. Feltételezhető további 10 a Kárpát-medencén kívül, 
amelyek első ismert írásos nyoma sajnos már csak más nyelveken 
jelent meg először

2. A X. századtól kezdve írott formában is kimutatható 5 Berény, 
a XII. század végére számuk 11 volt, amelyet a fennmaradt oklevelek 
csekély volta magyaráz

3. Legtöbb Berény a XIII. században tűnt fel írott formában, szám 
szerint 15 település, ami az írásbeliség terjedésének is eredménye.

4. Területi megoszlásukat tekintve a legtöbb Berény a Dunántúlon 
található, azon belül is a Balaton közelében, de megtalálhatók min-
denütt az egész Kárpát-térségben több mint ezer éve

5. Nyelvészeti kutatások szerint a Berény szó jelentése a mandzsu-
tunguz nyelvből magyarázható, ahol a „ber” íjazni vagy nyilazni je-
lentésű. Több feltételezés is született erre a „ber” gyökre: ad, bárány, 
medve, megadta magát, stb. – de nem meggyőző egyik sem a magyar 
helynévadás tükrében. Ténylegesen viszont a honfoglalást jóval meg-
előző korból származik a Berény nevünk, amint azt a geo informati-
kai kutatások bizonyítják és a csere jelentés a legvalószínűbb. 

6. A ”ber” gyök ősi voltát jelzi, hogy belőle hihetetlenül sok – azaz 
több mint 100 – településnév keletkezett a magyarok által egykor 
vagy ma is belakott térségben: Ber, Bere, Beren, Berencs, Berencze, 
Berend, Berénd, Berény, Berinke, Birin, Biriny, Börén, Börény és 
Börönd – hogy csak a legismertebbeket soroljuk fel ezúttal

7. A Berény települések címereinek tanulmányozása talán közelebb 
visz lényegük megértéséhez, bár természetesen sok-sok évvel később 
készültek, mint ezen a néven léteznek. Közös bennük mégis az, hogy 
értékeiket, hagyományaikat és eredetüket példamutatóan feltárják. 

Külön köszönet illeti azt a 14 Berény települést, akik felismerték 
összetartozásukat, közös nyelvi, néprajzi és lélektani örökségüket. 
Nincs az a távolság, amelyet le ne győzhetne az egymás iránti őszinte 
érdeklődés, ez pedig 1996-ban létrehozta a Berények Testvér-telepü-
lési Szövetségét. Azóta immár 20 eseménydús találkozót tudhatnak 
maguk mögött, amellyel követendő példát adtak és adnak más magyar 
településeknek. Csak a legősibb városrészünkben, itt Vörösberényben 
érezhettük és érezhetjük azt a mély hagyomány-tiszteletet és hagyo-
mányápolást, valamint azt az összefogást, amelyet valamikor még a 
múlt században berényiség néven foglaltam össze.

A berényiség ugyanis összetartozást, tapasztalatok megosztását és 
munkabírást jelent. Az ősi erény tovább hagyományozódott a kései 
utódokra, mivel a szántóvető-szőlőművelő-halászó-nádvágó és kő-
faragó életmód is erről tanúskodik, amelyet egy korai szerszámlelet 
ékesen bizonyít. Ez a lelet akár egy emberé, de legalább is egy családé 
lehetett: összetett életmódjuk és szorgos napi tevékenységük volt az 
ilyen berényi embereknek, de nem voltak ezzel egyedül. Megőrizték 
és továbbadták őseik tapasztalatát, miközben gondoskodtak család-
jukról, rendre fizették az adókat és még maradt erejük ünnepelni is. 
Akárcsak ma!

Van tehát mire és kikre emlékeznünk és emlékeztetnünk. Isten él-
tesse a berényieket és a tartsa meg a berényiséget mindannyiunkban!

Czuczor Sándor
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS AZ 
EMLÉKKÚT ELŐTT

Hazánk egyik legrégibb települése, Vörösberény több mint ezeréves 
írott múltra tekint vissza, de ennél jóval korábbi. Leánykori neve, 
Szárberény s a Veszprémvölgyi apácakolostor alapító levelében 
említtetik több, azóta megszűnt faluval együtt és most emlékezik. 
Emlékezik és emlékeztet arra, hogy 1020 évvel ezelőtt ezen a néven 
ismerte meg maga a hívő keresztény, István, „egész Hungria királya” 
is. Akkor ugyanis már 48 itteni háztartás és hat halász állt készen az 
apácák szolgálatára, ami 54 családot és legalább 300 lelket jelentett, 
ha a családok apraját, s nagyját is számba vesszük. Ez a tekintélyes 
lélekszám valószínűsíthetően mégsem a teljes lakosságot jelentette, 
mivel minden nagyobb faluban jelen voltak még katonáskodó és 
egyházi emberek is.

Kellettek is katonák, hiszen Koppány vezér erre vonult el Veszprém 
alá, ahol a fősereget legyőzték és a vezért felnégyelték. Nem volt elég a 
finom figyelmeztetés, hogy somogyi birtokait 6 Berény 4 Kér, 3 Örs, 
2-2 Oszlár, Ság és Keszi falvakkal vétette körül Géza nagyfejedelem. 
Az ország jövője, az új öröklési rend és a keresztény erkölcs új rendet 
kívánt. Ebben az új rendben kitüntetett feladat hárult a kabar eredetű 
Berény törzs embereire, akik falvaikban íjászokat neveltek a könnyű-
lovasságnak. Kellettek az egyházi emberek is, mert a Sóly környéki 
győztes csata után a Szent Márton zászlaja alatt hadba vonult királyi 
sereg fogadalmához híven bő adományokat juttatott a Szent Márton-
apátságnak [a későbbi Pannonhalmának] és több Szent Márton titu-
lusú templomot is felszenteltek a környéken: Lőrintén, Kisszőlősön, 
Egyházasszalókon és Peremartonban, sőt a veszprémi székesegyház 
egyik oldalkápolnája is a pannóniai születésű Szent Márton nevét 
kapta. Kellettek az egyházi emberek, mert ettől kezdve csak a temp-
lom köré temetkezhettek a helyi kereszténnyé lett lakosok és ráadásul 
ló nélkül, amit elsőként Szárberény Szent Márton temploma körül 
látnak bizonyítottnak a régészek és történészek.

Hatalmas határa volt ennek a Szárberénynek: erdőkkel, rétekkel, 
ligetekkel, nádasokkal, legelőkkel, valamint szőlőkkel és kertekkel, 
amelyek nagyjából 763 holdat tettek ki. A mezőgazdasági munkát 
végző helybeliek mellett a kőfejtés és a halászat külön szakmát je-
lentett, hiszen a szakosodás már korábban megindult. Volt tennivaló 
elég, mert az érseki monostor apácáit szolgálták, akiknek nem a veszp-
rémi püspök, hanem az esztergomi érsek volt a feljebbvalójuk. Lett 
is ebből olyan birtokféltés, pereskedés, sőt oklevél-hamisítás amint a 
veszprémi püspök a királyné kancellárja lett, hogy még a késő utódok 
sem akartak hinni a szemüknek a fennmaradt bizonyítékok láttán.

Nagy volt a halászok becsülete az apácáknál, mert itt Szárberényben 
6, a Dunán pedig 12 halász szállította nekik a böjti és ünnepi eledelt. 
Az egyik legkorábbi „vonyó”, azaz parti halászhely a hetven holdnyi 
vízparti területen éppen Háló névre hallgatott. Oly nagyban folyt a 
halászat, hogy a Fűzfői-öbölben még századokkal később is tiltották a 
horoggal való halászatot. A balatoni halászati jogot pedig nagy becs-
ben tartották, mert később évente adták ki bérlőknek, akik viszont 
még a befagyott tavon is megtalálták a módját a nagybani halfogás-
nak.

Így alakult ki lassan Kisszárberény és Kisberény, majd Almádi, 
amelyik a veszprémi székes-káptalan birtoka lett Káptalanfüreddel 
egyetemben, míg az időközben Vörössé vált Szárberény Budatavával 
együtt az apácáké maradt, hogy később a jezsuitáké, a Tanulmányi 
Alapé, majd pedig földesúri birtok legyen. Érdemes lenne persze a 
többi Berény település történetét is felvázolni, de most legyen elég 
néhány tény: 

1. Legalább 45 olyan település létezett a Kárpát-térségben, 
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A kutat Keszey János és Kontrát Károly avatta fel, stílusosan nem 
fehér takaró, hanem halászháló leleplezésével.
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Vörösberényi Nyugdíjas Klub énekkara és néptáncosai léptek szín-
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A műalkotást a P-Art Alapítvány háromévi szervező munkával 
közadakozásból, felajánlásokból készítették Veszeli Lajos festőmű-
vész elképzelései alapján. A kút csónakos ábrázolása és a benne lévő 
dombormű Beretvás Csanád szobrászművész műve.
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Berények kútja 
Igazi fesztiválhangulat jellemezte szeptember utolsó napján 

Vörösberényt. Az utóbbi hónapokban számos értékes létesít-
ménnyel gazdagodott településrész ezúttal míves díszkutat ka-
pott, mely akár valamennyi Berény nevű település szimbóluma 
lehet. 

Az ünnepség látványos eleme volt István király és kíséretének 
(lovagok, solymász, írnokok, lovászok stb.) érkezése az erődített 
templom mögül. A résztvevők korhű öltözetben képviselték egyko-
ri uralkodónk udvartartását, de a korabeli „nép” – apácák, halászok, 
parasztok, gyermekek stb. – is játszott, bámészkodott. A megele-
venített eseményen elhangzott a monostornak adományozott levél 
tartalma is. Mindez elképesztően nagy érdeklődő tömeg szeme lát-
tára. 

A felvonulók a posta előtti térségen csatlakoztak az ünneplők-
höz. Itt állították fel ugyanis azt az emlékkutat, mely az Árpád-kori 
„Szárberény” halászfalunak hivatott emléket állítani. 

A pódiumon dr. Czuczor Sándor címzetes gimnáziumi igazgató 
az események történelmi hátteréről tartott előadást (ld. a beszédet 
külön). 

A P-Art Alapítvány elnöke, Kajári Gyula beszédében a kutat az 
összetartozás szimbólumaként jellemezte; Keszey János polgármes-
ter pedig külön köszöntötte Magyarország tizenhárom (!) „Berény” 
nevet viselő települések küldöttségeit. Egy helyen szerepelnek a 
berényiek címerei – mondotta –, ami szép példája az összefogásnak. 

A térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Károly rámutatott: 
„Hazánknak csodálatos a történelmi múltja, az emberek összefo-
gása, ami ma is igen aktuális, mert meg kell védeni hazánkat, azért 
is, hogy még nagyon sokáig magyarok élhessenek itt, és hallatsszon 
a magyar beszéd.” A politikus arról is szólt, hogy Balatonalmádi–
Vörösberényben új lelki és szellemi központ alakul ki, melynek ré-
sze a nemrég a város birtokába adott Magtár, a kolostoregyüttes, 
illetve a kút.

amelynek a neve Berény volt, ezek közül 2 a Kárpát medencén 
kívül található. Feltételezhető további 10 a Kárpát-medencén kívül, 
amelyek első ismert írásos nyoma sajnos már csak más nyelveken 
jelent meg először

2. A X. századtól kezdve írott formában is kimutatható 5 Berény, 
a XII. század végére számuk 11 volt, amelyet a fennmaradt oklevelek 
csekély volta magyaráz

3. Legtöbb Berény a XIII. században tűnt fel írott formában, szám 
szerint 15 település, ami az írásbeliség terjedésének is eredménye.

4. Területi megoszlásukat tekintve a legtöbb Berény a Dunántúlon 
található, azon belül is a Balaton közelében, de megtalálhatók min-
denütt az egész Kárpát-térségben több mint ezer éve

5. Nyelvészeti kutatások szerint a Berény szó jelentése a mandzsu-
tunguz nyelvből magyarázható, ahol a „ber” íjazni vagy nyilazni je-
lentésű. Több feltételezés is született erre a „ber” gyökre: ad, bárány, 
medve, megadta magát, stb. – de nem meggyőző egyik sem a magyar 
helynévadás tükrében. Ténylegesen viszont a honfoglalást jóval meg-
előző korból származik a Berény nevünk, amint azt a geo informati-
kai kutatások bizonyítják és a csere jelentés a legvalószínűbb. 

6. A ”ber” gyök ősi voltát jelzi, hogy belőle hihetetlenül sok – azaz 
több mint 100 – településnév keletkezett a magyarok által egykor 
vagy ma is belakott térségben: Ber, Bere, Beren, Berencs, Berencze, 
Berend, Berénd, Berény, Berinke, Birin, Biriny, Börén, Börény és 
Börönd – hogy csak a legismertebbeket soroljuk fel ezúttal

7. A Berény települések címereinek tanulmányozása talán közelebb 
visz lényegük megértéséhez, bár természetesen sok-sok évvel később 
készültek, mint ezen a néven léteznek. Közös bennük mégis az, hogy 
értékeiket, hagyományaikat és eredetüket példamutatóan feltárják. 

Külön köszönet illeti azt a 14 Berény települést, akik felismerték 
összetartozásukat, közös nyelvi, néprajzi és lélektani örökségüket. 
Nincs az a távolság, amelyet le ne győzhetne az egymás iránti őszinte 
érdeklődés, ez pedig 1996-ban létrehozta a Berények Testvér-telepü-
lési Szövetségét. Azóta immár 20 eseménydús találkozót tudhatnak 
maguk mögött, amellyel követendő példát adtak és adnak más magyar 
településeknek. Csak a legősibb városrészünkben, itt Vörösberényben 
érezhettük és érezhetjük azt a mély hagyomány-tiszteletet és hagyo-
mányápolást, valamint azt az összefogást, amelyet valamikor még a 
múlt században berényiség néven foglaltam össze.

A berényiség ugyanis összetartozást, tapasztalatok megosztását és 
munkabírást jelent. Az ősi erény tovább hagyományozódott a kései 
utódokra, mivel a szántóvető-szőlőművelő-halászó-nádvágó és kő-
faragó életmód is erről tanúskodik, amelyet egy korai szerszámlelet 
ékesen bizonyít. Ez a lelet akár egy emberé, de legalább is egy családé 
lehetett: összetett életmódjuk és szorgos napi tevékenységük volt az 
ilyen berényi embereknek, de nem voltak ezzel egyedül. Megőrizték 
és továbbadták őseik tapasztalatát, miközben gondoskodtak család-
jukról, rendre fizették az adókat és még maradt erejük ünnepelni is. 
Akárcsak ma!

Van tehát mire és kikre emlékeznünk és emlékeztetnünk. Isten él-
tesse a berényieket és a tartsa meg a berényiséget mindannyiunkban!

Czuczor Sándor
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TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS AZ 
EMLÉKKÚT ELŐTT

Hazánk egyik legrégibb települése, Vörösberény több mint ezeréves 
írott múltra tekint vissza, de ennél jóval korábbi. Leánykori neve, 
Szárberény s a Veszprémvölgyi apácakolostor alapító levelében 
említtetik több, azóta megszűnt faluval együtt és most emlékezik. 
Emlékezik és emlékeztet arra, hogy 1020 évvel ezelőtt ezen a néven 
ismerte meg maga a hívő keresztény, István, „egész Hungria királya” 
is. Akkor ugyanis már 48 itteni háztartás és hat halász állt készen az 
apácák szolgálatára, ami 54 családot és legalább 300 lelket jelentett, 
ha a családok apraját, s nagyját is számba vesszük. Ez a tekintélyes 
lélekszám valószínűsíthetően mégsem a teljes lakosságot jelentette, 
mivel minden nagyobb faluban jelen voltak még katonáskodó és 
egyházi emberek is.

Kellettek is katonák, hiszen Koppány vezér erre vonult el Veszprém 
alá, ahol a fősereget legyőzték és a vezért felnégyelték. Nem volt elég a 
finom figyelmeztetés, hogy somogyi birtokait 6 Berény 4 Kér, 3 Örs, 
2-2 Oszlár, Ság és Keszi falvakkal vétette körül Géza nagyfejedelem. 
Az ország jövője, az új öröklési rend és a keresztény erkölcs új rendet 
kívánt. Ebben az új rendben kitüntetett feladat hárult a kabar eredetű 
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EFOP 1.3.5-16-2016-00503
Balatonalmádi Szent Imre 
Római Katolikus Plébánia
közösségi szerepvállalás erősítése

A Veszprémi Főegyházmegye Hitoktatói Veni Sancte szentmisé-
vel, majd pedig továbbképzéssel megkezdték a 2017/2018-as tan-
évet augusztus 24-én.

Az idei összejövetelnek Balatonalmádi adott otthont Szabó János 
plébános meghívására. A vörösberényi Szent Ignác-templomban 
Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét. Szent Bertalan apostol 
ünnepén a főpásztor az apostolok munkájáról beszélt, hiszen a hit-
oktatók is apostolok, akiknek fontos az ő közbenjárásuk életünkre.

A szentmise után kezdődött a rekollekció,melyet Farkas Edit 
gyógypedagógus, pszichopedagógus tartott. Előadásából mindenki 
erőt meríthetett a közelgő tanévre, és sok hasznos gyakorlati taná-
csot kaphattak hitoktatóink a különböző problémák zökkenőmen-
tes megoldására gyermekekkel valamint a szüleikkel kapcsolatban.

“Szeresd a közösségedet!”  ez az idei tanév jelmondata – mondta 
Felker Zsolt hitoktatási referens. Hangsúlyozta, hogy az új tanév jel-
mondata előre mutat, afelé irányítja a hitoktatókat, hogy elfogadják 
a mellettük állókat, a gyermekeket akiket a Jó Isten rájuk bízott. 
De itt nem lehet megállni, mert mindazt a kincset amit a hitoktató 
birtokol, át kell tudni adni minden gyermek számára. Törekedjenek 
szívükben, lelkükben és a kegyelmi életükben rejlő erőt a közösség 
javára fordítani.

Az egész napos program után, lélekben és tudásban felfrissülve, 
valamint egy kis ajándékkal megajándékozva zárult a nap.
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Templomok éjszakája
A Honismereti és Városszépítő Kör idén is megszervezte a Kul-

turális örökség napján a Templomok éjszakáját. Miután az elmúlt 
évben a berényi templomokat járták végig, idén Almádi három 
templomát fűzték egy csillagfényes sétára. 

A program a Szent Imre templomban kezdődött, ahol a temp-
lomba érkezők dalosfüzetet és kis könyvjelzőt  kaptak matricákkal.

Balatonalmádi Város Vegyeskara három szép énekkel kezdte a 
programot új, fehér egyenpólójukban, melyre Veszeli Lajos tervezte 
a logót. Ezt követően Szabó János plébános mutatta be a templo-
mot, beszélt az új Szent Imre herceg feliratokról.

Kovács Elemérné Marika Bódi Mária Magdolnáról szavalt ver-
set. Búcsúzóul a boldoggá avatandó leányról kaptak képet és imát a 
templomból távozók, akik mécseseket, lámpásokat gyújtva, énekel-
ve sétáltak át a Baross utcai református templomhoz.

Steinbach József református püspök köszöntötte a vendégeket, 
és a hit fontosságáról, a hívő ember mindennapi kegyességéről és 
a Reformáció 500 évéről emlékezett meg. Veresné Petrőcz Mária 
vezetésével a református gyülekezeti kórus egy dalt tanított a 
közösségnek, majd énekelve vonultak tovább a Bajcsy Zs. utcai 
evangélikus templomhoz.

 Miután a vendégek megkapták a harmadik matricát, a könyv-
jelzőre ragasztva összeállt a szép idézet: „Tudom, kiben hiszek!” 
(2Timóteus 1,12). Isó Zoltán evangélikus lelkipásztor a Biblia ol-
vasásának fontosságáról, és a Krisztushívők egységéről beszélt. Itt az 
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk... kezdetű dalt énekelhették el 
együtt a résztvevők, majd mécsesek gyújtásával és azokból kereszt 
kirakásával zárult a szép program.

Az egymáshoz tartozást megélni felemelő, erőt adó és bátorító. 
Ez, és az ehhez hasonló alkalmak, segítenek tudatosítani bennünk 
azt, hogy a keresztény közösségek testvéri közösségek, melyeket a 
Jézus Krisztusba vetett hit köt össze.

Hálás köszönet a lelkipásztoroknak, a közreműködőknek és  a 
résztvevőknek.

A program az EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Katolikus Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése pályázat 
támogatásával valósult meg. 

Töltési Erzsébet

Megemlékezés a Szent Ignác templomban
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt 56 tagjára emlékezünk 

2017. október 28-án / szombaton/ 17 órakor ökumenikus szer-
tartás keretében a vörösberényi Szent Ignác templomban, melyen 
gyászmisét mutat be Szabó János plébános, János atya, megemlé-
keznek, imát mondanak Isó Dorottya, Isó Zoltán evangélikus, a 
hozzátartozókért pedig Faust Gyula és Kovács Attila református 
lelkészek imádkoznak.

A szertartáson közreműködik Halas Adelaida színmű-vésznő, Ke-
gye János Európa hírű pánsípművész, továbbá gordonkán játszik 
Ripka János, orgonán kíséri Tóth István kántor és énekel a Nyugdí-
jas Klub Borostyán Népdalköre, citerán kísér Tóth László karnagy.

A szertartás után a résztvevők kivonulnak a temetőbe, ahol mé-
csest gyújtanak, és emlékeznek szeretteikre. 

A megemlékezésre tisztelettel várjuk a hozzátartozókat, a baráto-
kat, az ismerősöket, a Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjait és min-
den kedves érdeklődőt.

Lencse Sándor, a klub elnöke

Adj zengő éneket! 
A Dunántúli Református Egyházkerület által kiadott keresztyén 

ifjúsági énekeskönyv, az Adj Zengő Éneket! bemutatóját tartották 
meg a helyi református templomban, a napokban.

A zenés áhítaton, az eredeti hangfelvételeken muzsikáló zenészek 
élő koncerten adták elő a dalokat, több gyülekezeti és ifjúsági éne-
keket újrahangszerelve mutattak be. Először Kovács Attila lelkipász-
tor, majd Steinbach József református püspök üdvözölte a koncert 
hallgatóságát és a zenészeket, és mondtak köszönetet az énekes-
könyv kezdeményezőinek és létrehozóinak.

A zenekar – amelyben a tagok ritmusgitárt, basszusgitárt, gor-
donkát, fuvolát, dobot és szintetizátort szólaltattak meg – ezúttal 
két fiatal női énekessel kiegészülve adott a református egyházhoz 
méltó, ugyanakkor lendületes, fiatalos, profi koncertet adott.

Az Istent dicsérő, hitet erősítő, közösséget építő, 170 éneket, öt 
CD-t, kivetítő anyagot és a dunántúli református templomokat is 
tartalmazó énekeskönyvből tizenhét éneket mutattak be a zené-
szek a „Reformáció 500” programsorozat keretében. A hallgatóság 
örömmel énekelt együtt a zenészekkel, Isten dicsőségére.

Fotó és szöveg - Töltési Erzsébet
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Erdődi András emlékére – II. rész 
Megemlékezés Erdődi András (1813-1997), a Balaton-
almádi Református Egyházközség gondnokának (1970-
1997) emlékére

A politikai nyomás azonban egyre fokozódott: az egyházi ünne-
pek számát csökkentették, átnevezték (karácsony: télapó-, fenyő ün-
nep, húsvéti szünet: tavaszi szünet stb.) a hittanoktatást akadályoz-
ták, a templomba járókat állásvesztéssel fenyegették, kigúnyolták, 
hátrányos helyzetbe hozták stb. Az egyház vezetőit a pártvezetéssel 
való együttműködésre kényszerítették. Bolla Ferenc megtagadta az 
ilyenfajta együttműködést. De ígértek szakmai előrelépést, kedvez-
ményeket is, ha hitüket megtagadják. 

Erdődi András jó szakmai munkája után, szakoktatónak nevezték 
ki, majd vezető beosztásba helyezték volna, ha azonosul a kommu-
nista párt politikájával. Ő a széles út helyett a keskeny utat válasz-
totta. Az anyagi helyzetük javítása érdekében önellátásra rendezke-
dett be a család) volt gazdálkodási tapasztalat). Így lehetővé vált egy 
saját családi ház felépítése (1955), melyet önerőből (sárban, hóban, 
fagyban, hőségben) épített a család. A kölcsön visszafizetése és a 
többletmunka (bejárás, nehéz gyári fizikai munka, „otthoni mű-
szak”, stb.) még évekig rendkívüli terhet rótt a családra.

Mindemellett Erdődi András teljes mértékben támogatta az egy-
ház és lelkipásztora templomépítési terveit. Voltak kishitűek, akik 
ebben a nehéz politikai és gazdasági helyzetben irreálisnak tartották 
a templomépítést. Erdődi Andrásnak volt tapasztalata abban, hogy 
emberileg elképzelhetetlen helyzetben hogyan lehet templomot 
építeni. Eddigi életútján megtapasztalta, nem kell félni a hatalom-
tól a nehézségektől. Hinni kell Istenben és kérni, ő megsegít. A 
(megújult) presbitérium a templomépítés mellett döntött (sürgette 
a döntést az imaház veszélyessé válása is).   A tervek (imaházbővítés, 
elejére torony) készen voltak. Hittel énekelték: „ Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...” . Az elkövetkező években a gyülekezet, lelkipászto-
ruk segítségével, mindent elkövetett, hogy felépüljön a templom. 
Bolla Ferenc eljárt a hivatalokba, a felsőbb egyházi vezetőknél, pré-
dikált vidéki gyülekezetekben, segélyeket, támogatásokat gyűjtött 
stb. Sokat segített Gáthi Ferenc felsőörsi lelkipásztor. A presbité-
rium értékesítette az egyház egyik ingatlanát, kölcsönt vett fel. Az 
egyháztagok élükön a gondnok (Tóth Gábor) és Erdődi András 
konkrét szakmai és fizikai munkát végeztek családtagjaikkal együtt 
az építkezésen. Az egyház más tagjai adakozással, adományokkal 
járultak a templom építéséhez és mindenkor mély hittel imádkoz-
tak Isten segítségéért, hogy megvalósuljon a terv. „És ne szabjátok 
magatokat e világhoz...feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell 
bölcselkedni… . Mert miképpen egy testben sok tagunk van, min-
den tagnak pedig nem ugyanaz cselekedete van: Azonképpen sokan 
egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai 
vagyunk.”(Pál lev. 12,2-5).

1954-ben megkapták az építési engedélyt. Felújították az ima-
ház tetőszerkezetét. Megoldódott a parókia kérdése is (Hétvezér 
utca 2.) 1955 nyarán kezdődött a templomépítés. 1956 közepére 
elkészült a templomajtó, ablakok és a templomtorony. Az 1956-os 
forradalmi események és az azt követő megtorlások megakasztották 
az építkezést. Viszont a gyülekezet reményteli várakozással követte 
az eseményeket. A református egyházban újváltozások indultak, az 
egyház külső és belső megtisztulását célzó református megújulási 
mozgalom jegyében. Az almádi egyház presbitériuma örömmel és 
lelkesedéssel fogadta ezt és csatlakoztak hozzá. Ez a folyamat sajnos 
nem teljesedhetett ki.

1958-ban minden nehézség ellenére felszentelték az új templo-

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

Krónika2017. október

mot. Megszűnt min-
den külső és belső 
viszály, megerősödött 
a társegyház község.) 
Almádi, Budatava 
(Kovács-, Egervári-, 
Erdődi-, Vidovics csa-
ládok, Kósa Mária), 
Káptalanfüred egy 
Egyházközséggé egye-
sült). Megalkották a 
Társegyházközség Sza-
bályrendeletét (1959).

A családi ház-, a templomépítés Erdődi András szervezetét nagy-
mértékben megterhelte. Több életmentő műtéten esett át, egy 
munkahelyi balesetben elvesztette az egyik szeme világát. Mind ezt 
hálával és türelemmel viselte, mert látta Isten áldását munkáján. A 
háza, a templom elkészült, gyermekeit hitben nevelte és továbbta-
nítatta. A 60-as évek elejére sikerült a mélyszegénységből is kike-
rülniük. 

Erdődi András (az almádi hívők) ismét megerősödött hitében: 
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága...” (Zsid:11.1) Meg-
tapasztalták, ha hittel kérnek és Isten áldásával igaz ügyért dolgoz-
nak, nincs lehetetlen. Az almádi református templom, azon kevés 
templom közé tartozik, amelyet a kommunizmus legsötétebb ide-
jén építettek.

1960-as évek második felétől az országban megváltozott a politi-
kai, ideológiai, gazdasági helyzet, amely a balatonalmádi református 
egyházban is változásokat indított el: Az új hatalom megtorlásai, 
megfélemlítései csüggedést, reménytelenséget hoztak. Sokan kiván-
doroltak, vagy fokozatosan más településekre költöztek. Az előző 
időszak megfeszített munkája, anyagi, fizikai kifáradást okozott a 
gyülekezetben, az időskorúak kiváltak a munkából. A fiatalok közül 
sokan tovább tanultak és nem tértek már vissza Almádiba.

E sajátos helyzet miatt az egyházközösség nem tudott kellő mér-
tékben megújulni, létszámban megerősödni, a fiatalok körében 
egyre erőteljesebben hatott a rendszer elleni lázadás (a legendás 
hatvanasok). Sajnos ez a lázadás rossz irányt célzott meg, a fiatalok 
nem az igaz utat keresték. Megindult az erkölcsi fellazítás, a magyar 
hagyományok kigúnyolása, elhagyása, a hamis nyugatimádat foko-
zódott, az anyag (i) határoz meg mindent szemlélete kezdett meg-
határozóvá válni, az egyháztól, Istentől eltávolodtak, átformálódtak 
a közösségek stb. Mindezek a társadalom egészére is hatással voltak. 
Az almádi gyülekezet tagjai között is megjelent a bizonytalanság 
érzése.

Ezt látva Bolla Ferenc lelkipásztoruk szolgálataiban, prédikáci-
óiban keményen bírálta ezt a rendszert, az új utat – rámutatott e 
gonosz, alattomos módszerváltására, annak rendkívüli veszélyessé-
gére és felhívta a figyelmet arra, hogy mi vár azok követőire. „ És 
ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg… hanem attól féljetek 
inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti..” (Máté:10,28) 
Annak ellenére, hogy a gyülekezet létszáma csökkent, anyagi ere-
je gyengült, a meglévő épületeken (parókia, templom) hátra lévő 
munkákat be tudták fejezni. Az adományok mértéke is csökkent, 
de pl.: Geleiék harmónia adománya jelentős volt (1967). A gyüle-
kezeti alkalmakat, ünnepeket megtartották. Állandósult a Biblia-
olvasó kalauz, a Kálvin kalendárium és más kiadványok is megje-
lentek. Az új helyzetben szükségessé vált az egyházi élet, a missziós 
munka megújítása. 

Írta: Erdődi Rudolf (Győr, 2012) 
Folytatjuk …. 

Búcsú egy igaz baráttól
Van egy igaz barátunk, akit különösen értékelünk, akit rendkívü-

linek és jellemében egyedülállónak találtunk, akinek az egészségéért 
ebben az évben sokat aggódtunk. 

Közel 78 éve egészségben telt, az elesetteket, a betegeket támo-
gatta. Év elején kaptuk a hírt, hogy hirtelen, minden előzmények 
nélkül rendkívül beteg lett. 

Családja szeretete segítette ebben, s kísérte el az utolsó útra. 

Volt egy igaz barátunk, akinek a szavát nem hallhatjuk többé, 
akinek sportos alkatát, mosolyát, vidámságát nem láthatjuk többé, 
nem beszélhetünk vele soha többé.

Kaptuk a hírt szeptember 12-én, hogy Karl Riedler, testvérvá-
rosunk, Eggenfelden korábbi polgármestere előző nap délutánján 
elment tőlünk. A mi Charlie-nk, aki Eggenfelden városát több mint 
50 évig alakította, jellegére rányomta bélyegét, már nincs többé kö-
zöttünk. Eggenfeldenből egy darab most már hiányzik.

Karl Riedler, mint minden ember semmivel jött a világra, s sem-
mivel ment ki belőle, de aranynyomok sokaságát hagyta maga mö-
gött benne. Számtalan látható nyomot a fizikai világban, s látha-
tatlanok sokaságát szívünkben, amelyek még sokáig emlékeztetni 
fognak bennünket a közösségeinkért kifejtett fáradhatatlan mun-
kásságára. 

Életművének köszönete és elismerése jeléül sok díjat kapott, kö-
zöttük Eggenfelden városa Aranygyűrűjét, Állami Szolgálatért ki-
tüntetést s az Almádiért Érdemérmet is. 

1971-től volt városának 2. polgármestere, míg 1990-től 2002-ig 
Eggenfelden 1. polgármestere volt, s városi tanácsnokként 1966-tól 
mostanáig dolgozott, a Rottal-Inn Járás képviselője is volt.

Karl Riedler-nek különösen szívügye volt a testvérvárosok kér-
dése, úgy a francia Carcassone-val, mint velünk, Balatonalmádival. 
Az egész hivatali ideje alatt szemmel kísérte, támogatta és élettel 
töltötte meg a testvérvárosi kapcsolatokat. A velünk 1994-ben el-
kezdődött baráti kapcsolat megpecsételésére Dr Kerényi László Ba-
latonalmádi akkori polgármesterével  2000 októberében írta alá a 
Testvérvárosi szerződést.

Az Eggenfeldeni Baráti Kör Közgyűlésén
(Látogatásainkkor megtisztelt jelenlétével és elköszönt tőlünk 

távozáskor. Soha nem mulasztotta ezt el)

Eggenfelden város népe és a testvérvárosok képviselői szeptember 
23-án búcsúztak Tőle a város nagytemplomában, ahol  Wolfgang 
Grubwinkler, a város jelenlegi polgármestere köszönt el mindany-
nyiunk nevében Charlie-tól, az ő búcsúbeszédéből idézek néhány 
gondolatot:

„Karl Riedler mindig is egy politikus ember volt, hajtóereje az 
emberek igazságos együttléte a közösségekben.

Karl Riedler mindig is egy előregondolkodó és stratéga volt, aki 
messzebb látott a „tányér szélétől” és a „templom tornyától”. A pol-
gárok számára mindig elérhető volt, problémájukat mindig komo-
lyan vette és azokat mindig a megelégedésükre akarta elintézni.

Karl Riedlernek biztos helye van Eggenfelden város történetében 
és mindenek előtt az emberek szívében.

A személyes kapcsolat, „odamenni az emberekhez” mindig fon-
tosabb volt, mint hivatala hatalmának külső megjelenítése. Ő egy 
igazi „népi polgármester „ volt. 

Egy volt közülünk. 
Karl Riedler számomra egy polgármester, mint fogalom megtes-

tesítője volt és marad is, a hamisíthatatlan és az emberre orientált 
helyi-politika példája és példaképe. 

És Ő egy igazi barát volt.

Charlie! Hálánk és elismerésünk jeléül meghajolunk előtted és 
életed munkája előtt. Sok nyomot hagytál magad mögött, amelyek 
messze meghaladják halálodat. Sok minden viseli összetéveszthe-
tetlen kézjegyedet. Veled egy kimagasló személyiséget és egy kiváló 
embert veszítünk, aki életét természetességgel a közösség szolgálatá-
ba állította. Tisztelendő emlékedet hálával fogjuk mindig szívünk-
ben őrizni.„  (WG)

Charlie utolsó üzenete: 
az emberi boldogság nem a pénzben és a jómódban rejlik, hanem 

a szívben, amelyben igaz szeretet és elégedettség lakik.

Mély tisztelettel búcsúzik Karl Riedlertől Balatonalmádi Város 
Önkormányzata és az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság. 

Silló Piroska
a Baráti Társaság elnöke
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Erdődi András emlékére – II. rész 
Megemlékezés Erdődi András (1813-1997), a Balaton-
almádi Református Egyházközség gondnokának (1970-
1997) emlékére

A politikai nyomás azonban egyre fokozódott: az egyházi ünne-
pek számát csökkentették, átnevezték (karácsony: télapó-, fenyő ün-
nep, húsvéti szünet: tavaszi szünet stb.) a hittanoktatást akadályoz-
ták, a templomba járókat állásvesztéssel fenyegették, kigúnyolták, 
hátrányos helyzetbe hozták stb. Az egyház vezetőit a pártvezetéssel 
való együttműködésre kényszerítették. Bolla Ferenc megtagadta az 
ilyenfajta együttműködést. De ígértek szakmai előrelépést, kedvez-
ményeket is, ha hitüket megtagadják. 

Erdődi András jó szakmai munkája után, szakoktatónak nevezték 
ki, majd vezető beosztásba helyezték volna, ha azonosul a kommu-
nista párt politikájával. Ő a széles út helyett a keskeny utat válasz-
totta. Az anyagi helyzetük javítása érdekében önellátásra rendezke-
dett be a család) volt gazdálkodási tapasztalat). Így lehetővé vált egy 
saját családi ház felépítése (1955), melyet önerőből (sárban, hóban, 
fagyban, hőségben) épített a család. A kölcsön visszafizetése és a 
többletmunka (bejárás, nehéz gyári fizikai munka, „otthoni mű-
szak”, stb.) még évekig rendkívüli terhet rótt a családra.

Mindemellett Erdődi András teljes mértékben támogatta az egy-
ház és lelkipásztora templomépítési terveit. Voltak kishitűek, akik 
ebben a nehéz politikai és gazdasági helyzetben irreálisnak tartották 
a templomépítést. Erdődi Andrásnak volt tapasztalata abban, hogy 
emberileg elképzelhetetlen helyzetben hogyan lehet templomot 
építeni. Eddigi életútján megtapasztalta, nem kell félni a hatalom-
tól a nehézségektől. Hinni kell Istenben és kérni, ő megsegít. A 
(megújult) presbitérium a templomépítés mellett döntött (sürgette 
a döntést az imaház veszélyessé válása is).   A tervek (imaházbővítés, 
elejére torony) készen voltak. Hittel énekelték: „ Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...” . Az elkövetkező években a gyülekezet, lelkipászto-
ruk segítségével, mindent elkövetett, hogy felépüljön a templom. 
Bolla Ferenc eljárt a hivatalokba, a felsőbb egyházi vezetőknél, pré-
dikált vidéki gyülekezetekben, segélyeket, támogatásokat gyűjtött 
stb. Sokat segített Gáthi Ferenc felsőörsi lelkipásztor. A presbité-
rium értékesítette az egyház egyik ingatlanát, kölcsönt vett fel. Az 
egyháztagok élükön a gondnok (Tóth Gábor) és Erdődi András 
konkrét szakmai és fizikai munkát végeztek családtagjaikkal együtt 
az építkezésen. Az egyház más tagjai adakozással, adományokkal 
járultak a templom építéséhez és mindenkor mély hittel imádkoz-
tak Isten segítségéért, hogy megvalósuljon a terv. „És ne szabjátok 
magatokat e világhoz...feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell 
bölcselkedni… . Mert miképpen egy testben sok tagunk van, min-
den tagnak pedig nem ugyanaz cselekedete van: Azonképpen sokan 
egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai 
vagyunk.”(Pál lev. 12,2-5).

1954-ben megkapták az építési engedélyt. Felújították az ima-
ház tetőszerkezetét. Megoldódott a parókia kérdése is (Hétvezér 
utca 2.) 1955 nyarán kezdődött a templomépítés. 1956 közepére 
elkészült a templomajtó, ablakok és a templomtorony. Az 1956-os 
forradalmi események és az azt követő megtorlások megakasztották 
az építkezést. Viszont a gyülekezet reményteli várakozással követte 
az eseményeket. A református egyházban újváltozások indultak, az 
egyház külső és belső megtisztulását célzó református megújulási 
mozgalom jegyében. Az almádi egyház presbitériuma örömmel és 
lelkesedéssel fogadta ezt és csatlakoztak hozzá. Ez a folyamat sajnos 
nem teljesedhetett ki.

1958-ban minden nehézség ellenére felszentelték az új templo-
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mot. Megszűnt min-
den külső és belső 
viszály, megerősödött 
a társegyház község.) 
Almádi, Budatava 
(Kovács-, Egervári-, 
Erdődi-, Vidovics csa-
ládok, Kósa Mária), 
Káptalanfüred egy 
Egyházközséggé egye-
sült). Megalkották a 
Társegyházközség Sza-
bályrendeletét (1959).

A családi ház-, a templomépítés Erdődi András szervezetét nagy-
mértékben megterhelte. Több életmentő műtéten esett át, egy 
munkahelyi balesetben elvesztette az egyik szeme világát. Mind ezt 
hálával és türelemmel viselte, mert látta Isten áldását munkáján. A 
háza, a templom elkészült, gyermekeit hitben nevelte és továbbta-
nítatta. A 60-as évek elejére sikerült a mélyszegénységből is kike-
rülniük. 

Erdődi András (az almádi hívők) ismét megerősödött hitében: 
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága...” (Zsid:11.1) Meg-
tapasztalták, ha hittel kérnek és Isten áldásával igaz ügyért dolgoz-
nak, nincs lehetetlen. Az almádi református templom, azon kevés 
templom közé tartozik, amelyet a kommunizmus legsötétebb ide-
jén építettek.

1960-as évek második felétől az országban megváltozott a politi-
kai, ideológiai, gazdasági helyzet, amely a balatonalmádi református 
egyházban is változásokat indított el: Az új hatalom megtorlásai, 
megfélemlítései csüggedést, reménytelenséget hoztak. Sokan kiván-
doroltak, vagy fokozatosan más településekre költöztek. Az előző 
időszak megfeszített munkája, anyagi, fizikai kifáradást okozott a 
gyülekezetben, az időskorúak kiváltak a munkából. A fiatalok közül 
sokan tovább tanultak és nem tértek már vissza Almádiba.

E sajátos helyzet miatt az egyházközösség nem tudott kellő mér-
tékben megújulni, létszámban megerősödni, a fiatalok körében 
egyre erőteljesebben hatott a rendszer elleni lázadás (a legendás 
hatvanasok). Sajnos ez a lázadás rossz irányt célzott meg, a fiatalok 
nem az igaz utat keresték. Megindult az erkölcsi fellazítás, a magyar 
hagyományok kigúnyolása, elhagyása, a hamis nyugatimádat foko-
zódott, az anyag (i) határoz meg mindent szemlélete kezdett meg-
határozóvá válni, az egyháztól, Istentől eltávolodtak, átformálódtak 
a közösségek stb. Mindezek a társadalom egészére is hatással voltak. 
Az almádi gyülekezet tagjai között is megjelent a bizonytalanság 
érzése.

Ezt látva Bolla Ferenc lelkipásztoruk szolgálataiban, prédikáci-
óiban keményen bírálta ezt a rendszert, az új utat – rámutatott e 
gonosz, alattomos módszerváltására, annak rendkívüli veszélyessé-
gére és felhívta a figyelmet arra, hogy mi vár azok követőire. „ És 
ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg… hanem attól féljetek 
inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti..” (Máté:10,28) 
Annak ellenére, hogy a gyülekezet létszáma csökkent, anyagi ere-
je gyengült, a meglévő épületeken (parókia, templom) hátra lévő 
munkákat be tudták fejezni. Az adományok mértéke is csökkent, 
de pl.: Geleiék harmónia adománya jelentős volt (1967). A gyüle-
kezeti alkalmakat, ünnepeket megtartották. Állandósult a Biblia-
olvasó kalauz, a Kálvin kalendárium és más kiadványok is megje-
lentek. Az új helyzetben szükségessé vált az egyházi élet, a missziós 
munka megújítása. 

Írta: Erdődi Rudolf (Győr, 2012) 
Folytatjuk …. 

Búcsú egy igaz baráttól
Van egy igaz barátunk, akit különösen értékelünk, akit rendkívü-

linek és jellemében egyedülállónak találtunk, akinek az egészségéért 
ebben az évben sokat aggódtunk. 

Közel 78 éve egészségben telt, az elesetteket, a betegeket támo-
gatta. Év elején kaptuk a hírt, hogy hirtelen, minden előzmények 
nélkül rendkívül beteg lett. 

Családja szeretete segítette ebben, s kísérte el az utolsó útra. 

Volt egy igaz barátunk, akinek a szavát nem hallhatjuk többé, 
akinek sportos alkatát, mosolyát, vidámságát nem láthatjuk többé, 
nem beszélhetünk vele soha többé.

Kaptuk a hírt szeptember 12-én, hogy Karl Riedler, testvérvá-
rosunk, Eggenfelden korábbi polgármestere előző nap délutánján 
elment tőlünk. A mi Charlie-nk, aki Eggenfelden városát több mint 
50 évig alakította, jellegére rányomta bélyegét, már nincs többé kö-
zöttünk. Eggenfeldenből egy darab most már hiányzik.

Karl Riedler, mint minden ember semmivel jött a világra, s sem-
mivel ment ki belőle, de aranynyomok sokaságát hagyta maga mö-
gött benne. Számtalan látható nyomot a fizikai világban, s látha-
tatlanok sokaságát szívünkben, amelyek még sokáig emlékeztetni 
fognak bennünket a közösségeinkért kifejtett fáradhatatlan mun-
kásságára. 

Életművének köszönete és elismerése jeléül sok díjat kapott, kö-
zöttük Eggenfelden városa Aranygyűrűjét, Állami Szolgálatért ki-
tüntetést s az Almádiért Érdemérmet is. 

1971-től volt városának 2. polgármestere, míg 1990-től 2002-ig 
Eggenfelden 1. polgármestere volt, s városi tanácsnokként 1966-tól 
mostanáig dolgozott, a Rottal-Inn Járás képviselője is volt.

Karl Riedler-nek különösen szívügye volt a testvérvárosok kér-
dése, úgy a francia Carcassone-val, mint velünk, Balatonalmádival. 
Az egész hivatali ideje alatt szemmel kísérte, támogatta és élettel 
töltötte meg a testvérvárosi kapcsolatokat. A velünk 1994-ben el-
kezdődött baráti kapcsolat megpecsételésére Dr Kerényi László Ba-
latonalmádi akkori polgármesterével  2000 októberében írta alá a 
Testvérvárosi szerződést.

Az Eggenfeldeni Baráti Kör Közgyűlésén
(Látogatásainkkor megtisztelt jelenlétével és elköszönt tőlünk 

távozáskor. Soha nem mulasztotta ezt el)

Eggenfelden város népe és a testvérvárosok képviselői szeptember 
23-án búcsúztak Tőle a város nagytemplomában, ahol  Wolfgang 
Grubwinkler, a város jelenlegi polgármestere köszönt el mindany-
nyiunk nevében Charlie-tól, az ő búcsúbeszédéből idézek néhány 
gondolatot:

„Karl Riedler mindig is egy politikus ember volt, hajtóereje az 
emberek igazságos együttléte a közösségekben.

Karl Riedler mindig is egy előregondolkodó és stratéga volt, aki 
messzebb látott a „tányér szélétől” és a „templom tornyától”. A pol-
gárok számára mindig elérhető volt, problémájukat mindig komo-
lyan vette és azokat mindig a megelégedésükre akarta elintézni.

Karl Riedlernek biztos helye van Eggenfelden város történetében 
és mindenek előtt az emberek szívében.

A személyes kapcsolat, „odamenni az emberekhez” mindig fon-
tosabb volt, mint hivatala hatalmának külső megjelenítése. Ő egy 
igazi „népi polgármester „ volt. 

Egy volt közülünk. 
Karl Riedler számomra egy polgármester, mint fogalom megtes-

tesítője volt és marad is, a hamisíthatatlan és az emberre orientált 
helyi-politika példája és példaképe. 

És Ő egy igazi barát volt.

Charlie! Hálánk és elismerésünk jeléül meghajolunk előtted és 
életed munkája előtt. Sok nyomot hagytál magad mögött, amelyek 
messze meghaladják halálodat. Sok minden viseli összetéveszthe-
tetlen kézjegyedet. Veled egy kimagasló személyiséget és egy kiváló 
embert veszítünk, aki életét természetességgel a közösség szolgálatá-
ba állította. Tisztelendő emlékedet hálával fogjuk mindig szívünk-
ben őrizni.„  (WG)

Charlie utolsó üzenete: 
az emberi boldogság nem a pénzben és a jómódban rejlik, hanem 

a szívben, amelyben igaz szeretet és elégedettség lakik.

Mély tisztelettel búcsúzik Karl Riedlertől Balatonalmádi Város 
Önkormányzata és az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság. 

Silló Piroska
a Baráti Társaság elnöke



Rendőrségi és Polgárőr hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Beköszöntött az ősz
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, a tanulás ideje, hanem az egész 

éves munkánk gyümölcsének, termésének a betakarítási ideje is.
Az örömbe, az elégedettségbe gyakran üröm is vegyül. Előfordul, 

hogy a terményfelvásárlás, vagy eladás címén utcákat járó idegenek 
valójában terepszemlét tartanak. Felmérik, hol-ki lakik, mikor-ki 
van otthon, mit érdemes meglovasítani. 

Minden lelkiismeret-furdalás nélkül, a legkülönfélébb indoko-
kat, ürügyet kitalálva bekéredzkednek a házba, lakásba, és az ott-
hon lévő, főleg idősebb ember figyelmét elterelve, ellopják megta-
karított pénzüket, ékszereiket, kisebb értékes tárgyaikat. Gyakran 
ketten mennek, és a harmadik, vagy többi személy a gépkocsiban, 
valahol a közelben várakozik. A trükkös lopásokhoz használt me-
sék, amellyel bejutnak az otthonokba, meglepetésszerűen hatnak, 
sokszor segítséget kérnek, ezzel kihasználva a megjelenésük okozta 
váratlan helyzetet.

Az utcán árujukat kínáló igenekkel kapcsolatban sem árt az 
óvatosság! Nem elég, hogy gyenge minőségű termékkel keresked-
nek – „igaz, jó áron” –, hanem ők is felhasználják ezt a tevékenysé-
get a terepszemlére. 

Azt tanácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek! Ne enged-
jenek idegent az otthonukba! Legyenek óvatosak, előre ne fizessek 
ki semmit, csak, ha már valóban megkapták az árut, annyit ameny-
nyiben megegyeztek, és olyan minőséget, amilyent vártak. Az inter-
netes vásárlásoknál ez különösen fontos! De mindez vonatkozik a 
tűzifavásárlásra is! Ha előre tudják a szállítás időpontját, lehetőleg 
ne egyedül várják. Kérjenek meg ismerőst, aki fel tudja mérni, min-
den rendben van-e a mennyiség és minőség vonatkozásában is. 

Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, azonnal értesítsék a 
Rendőrséget. A csalások elkerülése érdekében kérjük, jelezzék, ha ide-
genek, vagy idegen autók járják az utcákat, hogy megelőzzük a bajt!

Az évszakváltás a mezőgazdasági, kerti munkák sokasodását is je-
lenti. A jó időben, kertben tevékenykedő emberek nyitva hagyott 
ajtaja és ablaka szinte csalogatja a besurranókat. Ne adjunk alkal-
mat a rossz szándékkal érkezők még annyi időre sem, amíg átlépünk 
a szomszédba!

És, ha már az őszről van szó:
• a termény betakarítással együtt jár, hogy megnő a lassabban 

haladó mezőgazdasági járművek forgalma az utakon próbára téve a 
gyorsabb járművezetők türelmét,

• az időjárási változások mellett időnkét sárfelhordással, a rako-
mány leszóródásával, a lehulló levelek síkosságával romlik az út fe-
lületek állapota,

• több a gyalogos reggel és délután, hazafelé az utcákon a tanév 
megkezdődésével, 

• rövidülnek a nappalok, romlanak a látási viszonyok.

Szeptember a szüret ideje. A nagy munka, vagy a kellemes baráti 
program is alkalmat ad egy kis borozgatásra. Ez rendben is van, ha 
valaki ezután nem ül volán mögé, vagy nem esik el kerékpárjával. 
Mert a kerékpárosok esetében nem tiltott az alkoholfogyasztás, de 
nekik is csak mértékkel, hogy közlekedésre, vezetésre képes állapot-
ban legyenek. A nyáron volt olyan hétvége, hogy három kerékpáros 
is sérült a „vezetésre képtelen állapotban történt járművezetés” köz-
ben. Magyarul elesett! Ilyen esetben a rendőrséget jogszabály köte-
lezi eljárás indítására.

Közlekedjenek figyelmesebben és óvatosabban, de nem csak a 
gépjárművezetők, hanem a kerékpárosok és gyalogosok is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

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

Polgárőr hírek
Bár nappal még érezni a nap melegét, az esti, vagy éjszakai járőrö-

zés során már érezni az ősz hűvös leheletét. A nyaraló ingatlanokra 
felkerültek a vasrácsok, az eddigi aktív életet felváltja a csend és 
a magány. Ekkor kezdődik a polgárőröknek az a fontos feladata, 
miszerint fokozott ellenőrzéseket kell tartani a fent említett terüle-
teken úgy, hogy ez más munkák rovására ne menjen. Ha azt vesz-
szük alapul, hogy Balatonalmádiban az összes ingatlan mintegy fele 
nyaraló, akkor ez nem kis kihívás. Komoly, jól szervezett munkára, 
- együttműködésre, lakossággal, civilszervezetekkel, rendőrséggel – 
lesz szükség. Itt említeném meg, hogy eddig minden évben meg-
hívtak bennünket civil szervezetek, hogy néhány tanáccsal lássuk el 
a tagságukat, mire kell figyelni saját és mások biztonsága ügyében. 
Igaz, hogy jó a közbiztonság, de ezt fenn is kell tartani, és ehhez 
elengedhetetlenek ezek a találkozások. Az emberek az utcán meg-
állítanak, hogy mikor találkozunk, milyen jó volt, mikor a tűzoltó- 
rendőr-mentő autó jött, és lehetett velük is beszélgetni. Kérem a 
vezetőket, gondoljanak erre is, mikor  programjaikat írják, mert a 
néhány tűzifa, paplan, és egyéb árus csak bepróbálkozik, és ha sike-
rül, a vevő ráfizet. Ennek megelőzésében tudnánk segíteni.  

Figyelem: szüret. A must forrásánál keletkezett gáz, ha nem 
kezeljük helyesen, ölni tud- és ölni fog!

A közlekedőknek javaslom a lassabb tempót, az utak nedvesek, 
csúszósak, a látási viszonyok romlanak /köd/, megnő a fékút. Tud-
juk, hogy a közlekedésben nem elég látni, de látszani is kell. Ezért 
javaslok fényvisszaverő matricát elhelyezni magunkon, vagy tárgya-
kon, hogy már messziről láthatóak legyünk.

Ma már leírhatom, hogy az egyesület jól teljesített, ezt Balaton-
almádi Rendőrkapitánya is megerősítette, és tárgyi elismerést adott 
át. Köszönjük!
Csak úgy várjunk segítséget másoktól, ha mi is segítünk másokon.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06 30 621-5320

Balogh Csaba
elnök

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
temetői különjáratot indítunk az alábbi 
időpontokban:  
  2017. október 28., szombat

  2017. november 01., szerda

Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi 
Autóbusz pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél 
várakozik, majd 16.30 órakor indul vissza.

Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti megálló – 
Szabadság úti megálló – Szőlő utcai megálló – Kisberényi-
Martinovics u. sarok – Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.

INGYEN KIVÁGJUK

ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy 
dekoratív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás 
céljából, november hónapban.
 

Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

OVIFOCI
Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány és a Balatonalmádi Sportegye-
sület keretében szeptembertől újra indultak az óvodáskorú gyerekek 
részére a fociedzések, ahol az ovisok játékos körülmények között 
ismerkedhetnek meg a labdarúgás alapjaival.
Várjuk a 4. életévét betöltött óvodásokat, akik mozogni és focizni 
szeretnének.
A foglalkozásokon a gyerekek heti két alkalommal (kedd 17.00-
18.00 és péntek 17.00-18.00 óra között) sportolhatnak pedagógus 
szakemberek vezetésével.
A sportfoglalkozások a kora őszi időszakban (jó idő esetén) a Ba-
laton melletti füves pályán, rossz időjárás esetén a Györgyi Dénes 
Általános Iskola (kedd) és a Vörösberényi Általános Iskola (péntek) 
tornatermeiben lesznek megtartva. 
Információ a www.almadifocisuli.hu 06-20-985-9871-es 
telefonszámon.

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány
8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 11., Tel.: 20-985-9871,
www.almadifocisuli.hu, facebook.com/balatonalmadise

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tel.: 30-255-6086 itt
KIZÁRÓLAG csütörtökön 13-17 óra között fogad 

adományokat!

KÉRJÜK, NE HAGYJON ITT ADOMÁNYOKAT, 
CSAK HA ÖNKÉNTESÜNK ÁTNÉZTE ÉS 

ÁTVETTE!!!
Kérjük, hogy csak tisztára mosott, vasalt, hajtogatott 
ruhaneműt hozzon, olyan minőségűt, amit még 
családtagjának, barátjának is szívesen adna! Csak 
olyan adományt tudunk átvenni, amit rászorulóink 
elvisznek tőlünk (tartós élelmiszer, gyerekjáték, ruha, 
működő mosógép, hűtő.) Köszönjük megértésüket! 
Kérjük, vigyenek is tőlünk bútort, ruhaneműt rászoruló 

ismerőseiknek! Hálásan köszönjük adományaikat!

Adomány osztás csütörtök 15-17 óra között.
Bútort csak Balatonfűzfő Jókai út 19. sz. alatt tudunk 

fogadni minden szerdán 14-16-ig.

„Reformáció 500”
Szeretettel meghívunk mindenkit a Reformáció 
500. évfordulójára emlékezve egy esti fórumra, 

ahol három rövid előadás hangzik el.
Téma: Milyen világban élnénk a reformáció nélkül?
Időpont: Október 28, szombat du. 5 óra
Helyszín: Balatonalmádi, Endre u. 11
Tel: 06 30 2698643



Rendőrségi és Polgárőr hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Beköszöntött az ősz
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, a tanulás ideje, hanem az egész 

éves munkánk gyümölcsének, termésének a betakarítási ideje is.
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Mert a kerékpárosok esetében nem tiltott az alkoholfogyasztás, de 
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is sérült a „vezetésre képtelen állapotban történt járművezetés” köz-
ben. Magyarul elesett! Ilyen esetben a rendőrséget jogszabály köte-
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- együttműködésre, lakossággal, civilszervezetekkel, rendőrséggel – 
lesz szükség. Itt említeném meg, hogy eddig minden évben meg-
hívtak bennünket civil szervezetek, hogy néhány tanáccsal lássuk el 
a tagságukat, mire kell figyelni saját és mások biztonsága ügyében. 
Igaz, hogy jó a közbiztonság, de ezt fenn is kell tartani, és ehhez 
elengedhetetlenek ezek a találkozások. Az emberek az utcán meg-
állítanak, hogy mikor találkozunk, milyen jó volt, mikor a tűzoltó- 
rendőr-mentő autó jött, és lehetett velük is beszélgetni. Kérem a 
vezetőket, gondoljanak erre is, mikor  programjaikat írják, mert a 
néhány tűzifa, paplan, és egyéb árus csak bepróbálkozik, és ha sike-
rül, a vevő ráfizet. Ennek megelőzésében tudnánk segíteni.  

Figyelem: szüret. A must forrásánál keletkezett gáz, ha nem 
kezeljük helyesen, ölni tud- és ölni fog!

A közlekedőknek javaslom a lassabb tempót, az utak nedvesek, 
csúszósak, a látási viszonyok romlanak /köd/, megnő a fékút. Tud-
juk, hogy a közlekedésben nem elég látni, de látszani is kell. Ezért 
javaslok fényvisszaverő matricát elhelyezni magunkon, vagy tárgya-
kon, hogy már messziről láthatóak legyünk.

Ma már leírhatom, hogy az egyesület jól teljesített, ezt Balaton-
almádi Rendőrkapitánya is megerősítette, és tárgyi elismerést adott 
át. Köszönjük!
Csak úgy várjunk segítséget másoktól, ha mi is segítünk másokon.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06 30 621-5320

Balogh Csaba
elnök

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
temetői különjáratot indítunk az alábbi 
időpontokban:  
  2017. október 28., szombat

  2017. november 01., szerda

Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi 
Autóbusz pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél 
várakozik, majd 16.30 órakor indul vissza.

Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti megálló – 
Szabadság úti megálló – Szőlő utcai megálló – Kisberényi-
Martinovics u. sarok – Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.

INGYEN KIVÁGJUK

ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy 
dekoratív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás 
céljából, november hónapban.
 

Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

OVIFOCI
Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány és a Balatonalmádi Sportegye-
sület keretében szeptembertől újra indultak az óvodáskorú gyerekek 
részére a fociedzések, ahol az ovisok játékos körülmények között 
ismerkedhetnek meg a labdarúgás alapjaival.
Várjuk a 4. életévét betöltött óvodásokat, akik mozogni és focizni 
szeretnének.
A foglalkozásokon a gyerekek heti két alkalommal (kedd 17.00-
18.00 és péntek 17.00-18.00 óra között) sportolhatnak pedagógus 
szakemberek vezetésével.
A sportfoglalkozások a kora őszi időszakban (jó idő esetén) a Ba-
laton melletti füves pályán, rossz időjárás esetén a Györgyi Dénes 
Általános Iskola (kedd) és a Vörösberényi Általános Iskola (péntek) 
tornatermeiben lesznek megtartva. 
Információ a www.almadifocisuli.hu 06-20-985-9871-es 
telefonszámon.

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány
8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 11., Tel.: 20-985-9871,
www.almadifocisuli.hu, facebook.com/balatonalmadise

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tel.: 30-255-6086 itt
KIZÁRÓLAG csütörtökön 13-17 óra között fogad 

adományokat!

KÉRJÜK, NE HAGYJON ITT ADOMÁNYOKAT, 
CSAK HA ÖNKÉNTESÜNK ÁTNÉZTE ÉS 

ÁTVETTE!!!
Kérjük, hogy csak tisztára mosott, vasalt, hajtogatott 
ruhaneműt hozzon, olyan minőségűt, amit még 
családtagjának, barátjának is szívesen adna! Csak 
olyan adományt tudunk átvenni, amit rászorulóink 
elvisznek tőlünk (tartós élelmiszer, gyerekjáték, ruha, 
működő mosógép, hűtő.) Köszönjük megértésüket! 
Kérjük, vigyenek is tőlünk bútort, ruhaneműt rászoruló 

ismerőseiknek! Hálásan köszönjük adományaikat!

Adomány osztás csütörtök 15-17 óra között.
Bútort csak Balatonfűzfő Jókai út 19. sz. alatt tudunk 

fogadni minden szerdán 14-16-ig.

„Reformáció 500”
Szeretettel meghívunk mindenkit a Reformáció 
500. évfordulójára emlékezve egy esti fórumra, 

ahol három rövid előadás hangzik el.
Téma: Milyen világban élnénk a reformáció nélkül?
Időpont: Október 28, szombat du. 5 óra
Helyszín: Balatonalmádi, Endre u. 11
Tel: 06 30 2698643
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Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

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

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

Tanfolyamnyitó: 2017. 10. 17. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 10. 19. 16.00 óra

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

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

REDŐNY
NAPELLENZŐ
NAPHÁLÓ
SZÚNYOGHÁLÓ

PVC AJTÓ
ABLAK
DEKOR ÉS FURNÉR
BELTÉRI AJTÓ

FAZEKAS RÓBERT

BALAT  N ABLAK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

WWW.ALMADIABLAK.HU
+3630/184-80-85

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

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

T. András.

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u
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üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
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Györgyi Dénes Általános Iskola 1.a osztály:
(balról jobbra haladva) Felső sor: 
Kucserkáné Moravcsik Katalin osztályfőnök, Demetrovics Barna, 
Fazekas Áron Nándor, Toskosz Nikosz, Botlik Balázs, Polgár Milán, 
Sipos Ádám Máté, Papp Veronika napközis tanító
Középső sor: Lázár Emma Erzsébet, Kiss Csanád, Marton Zalán, 
Hohl Barnabás, Csejtei Béni, Szentkirályi-Tóth Kristóf Donát, 
Mits Vilmos, Nagy Orsolya
Alsó sor:  Óvári Csenge, Tóth Debóra, Grzybovsky Boglárka Lídia, 
Szalay Jázmin, Cselik Mandula Lujza, Sipos Hanna Róza, 
Csuha- Dankó Maja

Elsőseink

Györgyi Dénes Általános Iskola 1. b osztály:
(balról jobbra haladva) Felső sor: Szántód Helga napközis 
tanító, Kádár Simon, Bagó Péter, Bató Medox Zaránd, Benedek 
Zétény, Kovács Benett Olivér, Fabó Marcell, Hegyessy-Takács Edit 
osztályfőnök
Középső sor: Kelemen Anna, Kővári Géda, Hámori Zsófia Lili, 
Czeglédi Luca, Gózon Borka, Szabó Rebeka, Kozma Krisztina, 
Jeszenszky Emese
Alsó sor: Horváth Elena Eszter, Tóth Lilien, Bécsy Dorottya, 
Varga Emese, Somogyi Dorina, Halász Zoé, Petrik Lilla Krisztina

Vörösberényi Általános Iskola 1.a osztály:
(balról jobbra haladva)1. sor: Boros Balázs, Rádai Olivér, Jónás Berta, 
Horváth Hanna, Vajai Luca, Czoma Luca Mária, Vollai Tilda, Juhász 
Levente, Czoma Csaba Bence, Boór Levente.
2. sor: Németh Bianka, Frigyer Boldizsár Attila, Horváth Bercel, 
Buchelt Kristóf, Szecsődi Dominik, Rehák Gézáné osztályfőnök, 
Mészáros Miklós, Lehoczky Gergő, Tóth Boglárka, Szűcs Olivér.

Vörösberényi Általános Iskola 1.b osztály:
(balról jobbra haladva) 1 sor: Tóth Benedek József, Becker Johanna 
Mária, Szentkirályi-Tóth Lilla, Bolla Milán Bence, Böröcz Gábor, 
Sebestyén Ábel, Názer Kata, Cziráki Sára, Pintér Petra, Sövényházi 
Hanna.
2. sor: Kalupka Zsófi, Czúni Csaba, Kelemen János, Glück Nóra 
Olívia, Hoffmann Dávid, Szántó Csaba, Remsei Flóra, Takáts Barbara, 
Polniczkyné Farkas Éva osztályfőnök.

Az itt látható képeslap a Laczkó Dezső 
Múzeum fényképtárából került elő. 
A kép készítésének időpontjáról nem 
találtunk adatot; annyi biztos, hogy 
1877 és 1903 közöttre tehető, a képeslap 
ugyanis 1903-ban került a Múzeum 
gyűjteményébe.

A felvétel alapján arról kaphatunk 
képet, hogyan nézhetett ki az első 
„strand” Almádi területén. (Ekkor persze 
a strand elnevezést még nem használták.) 
A Balatonban persze már korábban 
is fürödtek az emberek, de a XIX. 
században kezdett kialakulni a balatoni 
üdülés szokása. A tehetős nemesek és 
polgárok vízparti villái mellett hamar 
kialakult az igény arra is, hogy a tó olyan 
fürdővendégeket is fogadhasson, akiknek 
ugyan elég szabad idejük volt, hogy több napot a parton 
töltsenek, ahhoz azonban nem voltak elég jómódúak, hogy 
saját nyaralójuk legyen.

Az almádi fürdő ügyét elsősorban a községben birtokkal 
rendelkező tekintélyes veszprémi polgárok karolták fel. A 
leglelkesebb közülük Brenner Lőrinc építőmester volt, aki az 
1883-ban létrehozott Almádi Fürdő Rt. elnöke is volt 1899-
ben bekövetkezett haláláig. Legfőbb segítőjének Krisztián 
József ácsmester számított, akit azonban a fürdő vendégei 
nemigen szerettek, nehéz természete, modortalan viselkedése 
miatt. Brenner és Krisztián mint az építőmesterségben jára-
tos emberek az általános szervezőmunka mellett a fürdőhöz 
kapcsolódó épületek (pl. a vendéglő) megtervezéséből és fel-
építéséből is kivették a részüket. Sokat segített még a fürdő 
megalapításában Óvári Ferenc, a tekintélyes veszprémi ügy-
véd és Véghely Dezső, a megye alispánja is.

Mai ismereteink szerint Almádiban az első (a képen 
látható épületekhez hasonló) fürdőbódékat 1877-ben 
állították fel, azaz éppen abban az évben mikor Almádi 
adózás szempontjából is teljesen önálló településsé vált 
(függetlenedett Szentkirályszabadjától). Aki a kijelölt helyen 
fürdeni szeretett volna, annak egy-egy ilyen fürdőbódét (mai 
szóhasználattal: kabint) kellett bizonyos időre kibérelnie. 

Fürdőbódék Almádiban

A bódék közvetlenül a víz mellett álltak, a vendég itt átöltözve 
rögtön a Balaton vizébe mehetett, és a fürdés után a maga 
kabinjában egyből vissza is öltözhetett. Az akkori erkölcsök 
szerint a férfiak és a nők csak külön mehettek be a vízbe: a 
két nem fürdőhelyét deszkapalánk választotta el egymástól. 
A fürdőruhák a test nagy részét eltakarták; a ruhátlanul 
való fürdést a fürdőszabályzat kifejezetten tiltotta. Ugyanez 
a szabályzat rendelkezett egyébként a fürdő díjszabásairól 
is. A három napnál tovább Almádiban tartózkodó 
fürdővendégeknek ugyanis a napi kabinbérlésen kívül hozzá 
kellett járulniuk a fürdő mellett tevékenykedő gyógyászok 
(ma úgy mondanánk: terapeuták) és a vendéglőben játszó 
cigányzenészek fizetéséhez is.

Az 1877-ben felállított pár bódés fürdő az évek során folya-
matosan bővült, kiegészült vendéglővel, csónakkikötővel is. 
Az Almádi Fürdő Rt. aztán az 1920-as években kialakított 
egy akkori követelményeknek sokkal jobban megfelelő ún. 
fövenyfürdőt, amely már sokkal inkább hasonlított egy mai 
strandra. Így a feleslegessé vált (amúgy is egyre rosszabb álla-
potban lévő) eredeti bódékat végül 1926-ban bontatták le.

Forrás: Schildmayer Ferenc: Balatonalmádi története a pol-
gári korban. In: Balatonalmádi és Vörösberény története. Al-
mádiért Alapítvány, Balatonalmádi, 1995. 415-602. o.

Barta Tamás
történész

Laczkó Dezső Múzeum


