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Avagy a vörösberényi 
középkori templom 
évszázadairól

Fent egy archív, Vajkai Aurél által 1955-ben készült képen látha-
tó az említett templom lépcsője és barokk kapuja. Alul pedig egy 
balatonalmádiból származó nagyméretű (21,5 cm) csöves testű, 16-
17. századi kulcs látható, melyhez hasonló lehetett a fent említett 
templom kulcsa is. Talán éppen ez nyitotta?

Irodalom, források:

KOPPÁNY Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek 
Veszprém megyében. in: Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 
6. (1967) 117–150. 
KREDICS László – LICHTNECKERT András (szerk): 
Balatonalmádi és Vörösberény története. Balatonalmádi 1995. 
THURY Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület Története 
I-II. Pozsony 1998.
Laczkó Dezső Múzeum, fotó: Fotótár: ltsz.: 9924 – kulcs: Régészeti 
Gyűjtemény ltsz.: 1955.503.1.

Pátkai Ádám Sándor
régész

Fáskerti Zsófi/Fáskeri István:
Dr. Óvári Ferenc portréja

Nagyon sok oldalról közelíthetünk a vörösberényi reformá-
tus templomhoz. Rendkívül összetett története van az épület-
nek, a templom közösségének, de még a településnek is. 

A középkorban hiába keressük Almádit, nem találjuk meg 
az oklevelekben, vagy térképeken. Vörösberény, vagy másik ne-
vén Szárberény az ősi, középkorban létrejött falu a környéken. 
Az Árpád-korban a veszprémi káptalan és a veszprémvölgyi 
apácák is bírtak földeket itt. Központi területe a református 
templom köré helyezhető.

Balatonalmádi a 18. században csupán egy Balaton parti 
csárdából állt. Visszatérve Berényhez és a templomhoz, mely 
kis kiemelkedésen található, kerítőfal veszi körül, létrehozva az úgy-
nevezett cintermet, vagyis temetőt. E ma is látható fal nagy része 
már nem a középkori, hanem barokk kiegészítés. A díszes kapuk is 
mind-mind barokk elemek.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni e templom egyediségét és nagy-
szerűségét. Amellett, hogy több korszaknak igen sokféle lenyomata 
látszik rajta, még felekezeti váltáson is keresztülment. A 13. század-
ban Szent Mártonnak szentelve említették, majd a 16. században 
elkezdődő reformáció Szárberényt is elérte, s már egészen korán, a 
16-17. század fordulóján protestáns, majd református kézbe került 
az épület. Így találjuk ma is. 1695 és 1705 között volt ismét egy 
katolikus korszaka, ám a nyakas kálvinisták elkergették a telepü-
lésről a plébánost. A reformátusok nagyon sokat építgették a 18. 
században, végül 1789-ben nyerte el ma is látható formáját. Ekkor 
boltozták be és alakították át a református liturgiának jobban meg-
felelő teremtemplommá. A középkorban – egészen a 18. századi 
átépítésig - ugyanis szentéllyel, sekrestyével és toronnyal rendelke-
zett. Ezután már csak a toronyalj és a hajó bizonyos részei maradtak 
épen. A sekrestyét, ahogy máshol is, a reformátusok elbontották. A 
torony nem teljesen szokványos helyen, nem a nyugati rövid olda-
lon található, hanem az eredeti déli bejárat előtt. Ilyen típusú épület 
látható többek között Balatonszőlősön, ahol szintén a református 
egyház kezeli a templomot.

Új 2018

Illés Erika:
Véghely Dezső portréja

Nemzeti ünnepünk alkalmából felavatták az Almádi Pantheonban Véghely Dezső és dr. Óvári Ferenc szobrát. Kajári 
Gyula, az ALMÁDI- P-ART Alapítvány elnöke elmondta, hogy 2013-ban azért hozták létre az alapítványt, hogy azoknak 
állítsanak emléket, akik a maguk idején sokat tettek a városért. Külön köszönet illeti Veszeli Lajos festőművészt szervező 
munkájáért. A szobrok Fáskerti Zsófi/Fáskerti István és Illés Erika szobrászművészek alkotásai.
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akciótervet készítettek a láthatatlan nemzeti gazdagságok láthatóvá 
tételére. Felszólítják a tagállamokat, hogy készítsenek statisztikákat 
arról, hogy a nemzeti GDP-hez milyen arányban járul hozzá a 
láthatatlan munka. Emellett azt is szorgalmazzák, hogy az Eurostat 
mérje a nemzedékek közötti szolidaritás terén végzett láthatatlan 
munka értékét, az uniós GDP-hez való hozzájárulását, és hogy 
ennek érdekében az EU működjön együtt a Világbankkal, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és a 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatallal (ILO).

A yorki egyetemen készült kutatás szerint a láthatatlan munka 
becsült értéke az uniós GDP legalább egyharmadát eléri. Ez az óri-
ási értékű tevékenység jelentősen hozzájárul a gazdaság fenntartásá-
hoz, a munkaerő megújulásához, a jövendő generációk felnevelésé-
hez, erősíti a generációk közötti együttműködést és szolidaritást, és 
tehermentesíti az állami intézményrendszert is.

A jelentés készítői a 
férfiak és nők közötti 
egyenlőséget nemcsak 
a munkaerőpiacon, ha-
nem a magánéletben is 
erősítenék, biztosítsanak 
rugalmas munkaidőt, 
támogassák a munka-
magánélet összehango-
lását. Arra is felszólítja 
a kormányokat, hogy 
következetesen támogassák azokat az embereket, akik valamilyen 
önkéntes munkát végeznek – „azaz a munkanélküliség, a betegség, 
a fogyatékosság és az erőszak legfőbb lengéscsillapítói”.

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság arra kéri a tagállamokat, 
hogy az ápolási munkát jelképesen számítsák bele a nyugdíjba, 
ismerjék el jogilag és társadalmilag a láthatatlan vagy informális 
munkát. Felkérik az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be konkrét 
kezdeményezéseket arra, hogy a gyermekek, az idősek és a betegek 
gondozása, illetve a háztartási munkák ellátása során szerzett kom-
petenciákat figyelembe lehessen venni, ha egy láthatatlan munkás 
visszatér a munkaerőpiacra. Idehaza április 1-jétől a nők munka-
erő-piaci helyzetének javítását célzó feladatok ellátására miniszteri 
biztos kezdte meg munkáját a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Az EFOP 1.2.9-17-2017. kódszámú, Nők a családban és a 
munkahelyen elnevezésű projekt keretében hamarosan megnyíló 
Család- és Karrierpont (korábban NőKözPont) egyik fontos fel-
adata a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és mun-
ka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és 
együttműködésekkel. A projekt fő pályázója a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete és konzorciumi partnere az Almádiért 
Közalapítvány közös célja, hogy gyakorlati tudásokat és informá-
ciókat átadva a munkáltatói oldal érzékenyítésével és bevonásával 
a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és 
munkahelyi kötelezettségek összehangolását közös megoldások és 
jó tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztásával közvetítse a mun-
káltatók felé.

JVE 
Forrás: 
https://24.hu/fn/penzugy/2012/04/03/noi-sors-a-lathatatlan-munka/
https://www.hirado.hu/2017/04/04/ma-van-a-lathatatlan-munka-
vilagnapja/ 
https://privatbankar.hu/karrier/lathatatlan-munka-mennyi-penzt-
erdemelsz-azert-hogy-kitakaritod-a-lakast-305888  
Képek: Internet 

LÁTHATLAN MUNKA VILÁGNAPJA 
Láthatatlan munkának nevezünk 

minden olyan tevékenységet, amiért az 
azt végző személyek nem kapnak fizetést 
– a megnevezés alapvetően a háztartási 
munkát, tehát a főzést, mosást, takarítást 
fedi, de ide sorolható a idősgondozás, a 
gyermekek ápolása, illetve mindennemű 
önkéntesen végzett feladatkör.  

Április első keddje a láthatatlan munka napja. De mi is ez? Min-
den olyan feladatot ide sorolhatunk, amelyet nem fizetség ellenében 
– egyszóval a családért vagy egy közösségért – végeznek az embe-
rek, akik gyakran társadalmi elismertséget sem kapnak érte. Ilyen 
a nyugdíjas nagymama önkéntes „bébiszitterkedése”, az idős, beteg 
rokon vagy szomszéd néni gondozása, és ide tartozik a házimunka 
vagy a civilszervezeteknél végzett önkénteskedés is. A láthatatlan 
munkások nagyobb része nő (ez a hagyományos nemi szerepek mi-
att alakult így, és a nők tömeges munkavállalása ellenére sem sokat 
változott).

Mennyi időt töltünk ezekkel a tevékenységekkel egy nap? A házi-
munkára fordított idő a 80-as évek óta csökken az automatizálódott 
funkciók miatt valamint a férfiak is egyre jobban kiveszik a részüket 
a teendőkből, bár ez még mindig csak alig a fele a nőkének. Jelentős 
a különbség a szabadidő eloszlásában is: a 20-29 éves férfiaknak 
naponta átlagosan 62, az 50-59 éves férfiaknak 36 perccel több a 
szabadidejük, mint az azonos korú nőtársaiknak, a 60-74 éves kor-
osztály férfitagjai 61 perccel több szabadidővel gazdálkodhatnak. 

Hogyan számítsuk ki, hogy mennyit keresnénk egy év alatt, ha fizetést 
kapnánk a láthatatlan munkánkért? Összesítsük, hogy mennyi időt 
töltünk egy adott tevékenységgel (percben megadva). Ezt a kapott 
adatot szorozzuk fel 365-tel, majd osszuk el 60-nal és végül a kapott 
számot szorozzuk fel a saját, jelenlegi nettó órabérünkkel.

A láthatatlan munka napja Kanadából indult el. Az a célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet azokra az emberekre, akik csendben végzik a 
dolgukat, és elismerje azt az értékes és pótolhatatlan munkát, ame-
lyet végeznek – mondta egy korábbi konferencián Anna Záborská 
európai parlamenti képviselő, a kérdés fő szószólója.

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának 
egyik jelentése külön fejezetet szentelt a láthatatlan munkának, 
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– a megnevezés alapvetően a háztartási 
munkát, tehát a főzést, mosást, takarítást 
fedi, de ide sorolható a idősgondozás, a 
gyermekek ápolása, illetve mindennemű 
önkéntesen végzett feladatkör.  

Április első keddje a láthatatlan munka napja. De mi is ez? Min-
den olyan feladatot ide sorolhatunk, amelyet nem fizetség ellenében 
– egyszóval a családért vagy egy közösségért – végeznek az embe-
rek, akik gyakran társadalmi elismertséget sem kapnak érte. Ilyen 
a nyugdíjas nagymama önkéntes „bébiszitterkedése”, az idős, beteg 
rokon vagy szomszéd néni gondozása, és ide tartozik a házimunka 
vagy a civilszervezeteknél végzett önkénteskedés is. A láthatatlan 
munkások nagyobb része nő (ez a hagyományos nemi szerepek mi-
att alakult így, és a nők tömeges munkavállalása ellenére sem sokat 
változott).

Mennyi időt töltünk ezekkel a tevékenységekkel egy nap? A házi-
munkára fordított idő a 80-as évek óta csökken az automatizálódott 
funkciók miatt valamint a férfiak is egyre jobban kiveszik a részüket 
a teendőkből, bár ez még mindig csak alig a fele a nőkének. Jelentős 
a különbség a szabadidő eloszlásában is: a 20-29 éves férfiaknak 
naponta átlagosan 62, az 50-59 éves férfiaknak 36 perccel több a 
szabadidejük, mint az azonos korú nőtársaiknak, a 60-74 éves kor-
osztály férfitagjai 61 perccel több szabadidővel gazdálkodhatnak. 

Hogyan számítsuk ki, hogy mennyit keresnénk egy év alatt, ha fizetést 
kapnánk a láthatatlan munkánkért? Összesítsük, hogy mennyi időt 
töltünk egy adott tevékenységgel (percben megadva). Ezt a kapott 
adatot szorozzuk fel 365-tel, majd osszuk el 60-nal és végül a kapott 
számot szorozzuk fel a saját, jelenlegi nettó órabérünkkel.

A láthatatlan munka napja Kanadából indult el. Az a célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet azokra az emberekre, akik csendben végzik a 
dolgukat, és elismerje azt az értékes és pótolhatatlan munkát, ame-
lyet végeznek – mondta egy korábbi konferencián Anna Záborská 
európai parlamenti képviselő, a kérdés fő szószólója.

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának 
egyik jelentése külön fejezetet szentelt a láthatatlan munkának, 
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hónapban. A város közbiztonsága továbbra is kedvező – derült ki 
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László szokásos 
beszámolójából. A rend őrei a közlekedésbiztonság szintjének 
további javítása érdekében komplex ellenőrzéseket tartanak, a 
húsvéti ünnepeken jelentős közterületi jelenlétet biztosítottak, s 
az országgyűlési választással kapcsolatos biztosítási feladataikat is 
ellátták.

Jóváhagyta a testület a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és módosította 
a Felsőörs községgel Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására 
kötött megállapodását a közterület-felügyelet közös ellátása 
érdekében.

Elfogadta a grémium a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi 
Összevont Szociális Intézményének 2017. évi beszámolóját is. 
Az intézmény látja el többek között az utcai szociális szolgálatot 
városunkban.

Napirendre került a 2017. évről szóló turisztikai tájékoztató, 
amelyből kiderült, hogy Magyarország és a Balaton turizmusa is 
növekedett 2017-ben, de a balatoni vendégéjszaka szám növekedési 
üteme elmaradt a legtöbb régióétól. Az adóügyi osztály adatai 
alapján Balatonalmádiban a vendégéjszakák száma 0,3%-kal 
csökkent, ezen belül az adóköteles vendégéjszakák száma 0,8%-kal 
nőtt, az adómentes vendégéjszakák száma pedig 3%-kal csökkent. 
Összességében a város turisztikai teljesítménye a 2016. évihez képest 
nem változott. A növekedéshez szükséges turisztikai fejlesztések 
és marketingtevékenység ettől az évtől fognak megvalósulni, 
a 2017. év ezek előkészítésével telt. A strandi jegyár-bevételek 
26%-kal meghaladták az előző évit. Az előterjesztés 2018. évi 
felkészülésről szóló része szerint az elmúlt évek tendenciája alapján 
Magyarországon és a Balatonnál is a vendégek és vendégéjszakák 
számának növekedésére lehet számítani. A szolgáltatók jelzései 
alapján Balatonalmádiban is kedvező lesz az idei év. A turisztikai 
főszezon kezdetéig hátralévő időszakban folytatódik a turizmusban 
érintett valamennyi önkormányzati és civil szervezet összehangolt 
együttműködése a megnövekvő vendégforgalom megfelelő fogadása 
érdekében.

Az önkormányzat megállapította a 2018. évi strandjegy árakat. 
Az előző évhez képest egyes belépőjegyek ára emelkedik, másoké 
nem változik, számos kedvezményt megtartanak, de néhány 
– kihasználatlan – jegytípus megszűnik. Új kedvezmény a 
mozgáskorlátozottak és a strandi belépésük napján születésnapjukat 
ünneplők 100 forintos, jelképes összegű belépőjegye.

Pályázatot nyújt be a város a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati felhívására a 
Baross Gábor utcai I. világháborús emlékmű helyreállítására 488 
ezer Ft összegű saját forrás biztosítása mellett 2,5 millió Ft pályázati 
összeg támogatásra.

Az önkormányzat egyetértését fejezte ki a Veszprémi Tankerületi 
Központ azon javaslatával, amely szerint a Vörösberényi Általános 
Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók – kötelezően 
megvalósított – integrált nevelése-oktatását logopédiával szükséges 
kiegészíteni.

Elfogadta a testület a 2018. és 2019. évben megvalósítandó 
európai uniós és hazai támogatású projektekről a hivatal által 
készített beszámolót. A testületi ülésekre készítendő rendszeres 
beszámolóra azért van szükség, hogy a nagyszámú, párhuzamosan 
megvalósítandó beruházási projektek előrehaladását folyamatosan 
nyomon követhessék a döntéshozók.

Egy 111x72 m-es élőfüves, és egy 90x45 m-es műfüves 
labdarúgópálya megvalósításával kapcsolatban – a TAO-pályázat 
mérföldköveinek megfelelően – elvi döntést hozott a testület a 
beruházás helyszínének módosításáról.

A Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium kollégiumi 
épületrészének energetikai fejlesztése projekt megvalósítására 
rendelkezésre álló anyagi fedezetet 15,7 millió Ft összeggel 
egészítették ki, és megindították a közbeszerzési eljárást.

Az 50 millió Ft-ot meghaladó becsült bekerülési értékű belterületi 
utak felújításához megszavazta a testület a még szükséges 3 millió 
Ft-ot, és kiírta a közbeszerzési eljárást. A projekt keretében az alábbi 
utcákban valósul meg aszfalt útfelújítás, illetve makadám útépítés: 
Akácfa, Kőbánya utcák, Platán utca–Bartók Béla utca szakasz, 
Szorosi, Rezeda, Temető utca.

Az önkormányzat 500 millió forint egyedi költségvetési 
támogatást nyert el a „Vörösberény Program 2018” projekt 
megvalósítására, amely tartalmazza többek között a vörösberényi 
kolostoregyüttes épületeinek állagmegóvását, valamint a volt 
magtárépület tetőterében apartmanok kialakítását. Ahhoz, hogy a 
nyárra tervezett programok megvalósulhassanak, az ehhez szükséges 
munkákat időben befejezhessék, az önkormányzat megelőlegez 
13,5 millió Ft-ot, amelyet a támogatásból visszapótolnak.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
negyedik, áprilisi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is szükségünk 
van (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 Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott 

Almádi Magocskák Óvoda beiratkozási rendjéről

Tisztelt Szülők!

Az óvodakötelezettségről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a 

gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. 
szeptember 1. előtt születtek. 

A 2015. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezett-
sége 2019. szeptember 1-től kezdődik.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, 
beiratkozás 

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alap-
ján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során 
folyamatosan teljesíthető.

Az óvodai beíratás időpontja
A 2018/2019-es nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. 

augusztus 31-ig tart.
Az óvodai beíratás időpontja:

2018. április 23. (hétfő) 8-16 óra
2018. április 25. (szerda) 8-16 óra

Almádi Magocskák Óvoda
Bajcsy úti székhely: Balatonalmádi Bajcsy-Zs.u.31.

Tel: 06 20/338-9737

2018. április 24. (kedd) 8-16 óra
Almádi Magocskák Óvoda

Mogyoró utcai telephely: Balatonalmádi Mogyoró u.1.
Tel: 20/338-6735

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azono-
sító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

A felvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2018. május 
11-ig, erről írásban, vagy elektronikus úron értesíti a szülőt.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatosan az óvoda vezető-
je által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással - fellebbezési kérelmet nyújthat 
be. Az eljárást megindító kérelmet Balatonalmádi Város jegyzőjé-
nek címezve (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) kell írásban 
benyújtani.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntet-
hető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig ter-
jedhet.

Hirdetmény
Balatonalmádi strandjain 2018. évben bérbeadó 

szabadterületekről

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018. márciusi ülésén - a 
Képviselő–testülettől átruházott hatáskörében eljárva – 48/2018. 
(III.21.) PGB határozatával döntött a Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának tulajdonát képező strandokon 
- az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 27/2016. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete a versenyeztetési eljárás szabályai IV. része 
alapján - a strandi szabadterületek bérbeadásának feltételeiről.

A Bizottság strandonként meghatározta a köthető bérleti 
szerződések számát, a bérelt területen végezhető tevékenységek 
profilját, a bérleti díjat, valamint a tevékenység végzésének ki-
jelölt helyét. 

A bérleti szerződések legfeljebb 2018. szeptember 15-ig 
szólhatnak, a bérleti díjak egyösszegben, a szerződéskötéskor 
fizetendők.

A strandi szabadterületek bérletére vonatkozó kérelmeket 
a Balatonalmádi város internetes honlapján közzétett űrlapon 
legkésőbb 2018. április 20-ig írásban kell benyújtani a 
Polgármesterhez postai úton, úgy, hogy a postai úton feladott 
kérelemnek 2018. április 20-ig be kell érkeznie, vagy az 
űrlap személyesen is benyújtható a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben 2018. április 20. napján 13.00 óráig.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az e-mailben benyújtott 
kérelem nem minősül írásbeli jelentkezésnek, csak a papíralapon 
benyújtott, eredeti aláírással ellátott kérelem. 

Amennyiben 2018. április 20-ig a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság által engedélyezett helyek mindegyikére nem érkezett be 
jelentkezés, a Polgármester a beérkezések sorrendjében mind-
addig köthet bérleti szerződést az egyes használati célokra, míg 
azok száma el nem éri az engedélyezettet.

Amennyiben a Bizottság által engedélyezett keretszámnál 
egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy a jelentkezők 
között meghívásos liciteljárás megtartására kerül sor, 2018. 
május 04-ig. Az eljáráson az vehet részt, aki a folytatni kívánt 
tevékenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt, 
legalább 50.000 forintot - befizette.

A bérleti szerződés azzal köthető meg, aki a liciteljárás feltétele-
inek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű 
bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és ezt a bérleti díjat meg is 
fizette.

A részletes Hirdetmény közzétételre kerül Balatonalmádi 
Város www.balatonalmadi.hu internetes honlapján, valamint a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.Bérbe vehetők a strandi szabadterületek
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hónapban. A város közbiztonsága továbbra is kedvező – derült ki 
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László szokásos 
beszámolójából. A rend őrei a közlekedésbiztonság szintjének 
további javítása érdekében komplex ellenőrzéseket tartanak, a 
húsvéti ünnepeken jelentős közterületi jelenlétet biztosítottak, s 
az országgyűlési választással kapcsolatos biztosítási feladataikat is 
ellátták.

Jóváhagyta a testület a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és módosította 
a Felsőörs községgel Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására 
kötött megállapodását a közterület-felügyelet közös ellátása 
érdekében.

Elfogadta a grémium a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi 
Összevont Szociális Intézményének 2017. évi beszámolóját is. 
Az intézmény látja el többek között az utcai szociális szolgálatot 
városunkban.

Napirendre került a 2017. évről szóló turisztikai tájékoztató, 
amelyből kiderült, hogy Magyarország és a Balaton turizmusa is 
növekedett 2017-ben, de a balatoni vendégéjszaka szám növekedési 
üteme elmaradt a legtöbb régióétól. Az adóügyi osztály adatai 
alapján Balatonalmádiban a vendégéjszakák száma 0,3%-kal 
csökkent, ezen belül az adóköteles vendégéjszakák száma 0,8%-kal 
nőtt, az adómentes vendégéjszakák száma pedig 3%-kal csökkent. 
Összességében a város turisztikai teljesítménye a 2016. évihez képest 
nem változott. A növekedéshez szükséges turisztikai fejlesztések 
és marketingtevékenység ettől az évtől fognak megvalósulni, 
a 2017. év ezek előkészítésével telt. A strandi jegyár-bevételek 
26%-kal meghaladták az előző évit. Az előterjesztés 2018. évi 
felkészülésről szóló része szerint az elmúlt évek tendenciája alapján 
Magyarországon és a Balatonnál is a vendégek és vendégéjszakák 
számának növekedésére lehet számítani. A szolgáltatók jelzései 
alapján Balatonalmádiban is kedvező lesz az idei év. A turisztikai 
főszezon kezdetéig hátralévő időszakban folytatódik a turizmusban 
érintett valamennyi önkormányzati és civil szervezet összehangolt 
együttműködése a megnövekvő vendégforgalom megfelelő fogadása 
érdekében.

Az önkormányzat megállapította a 2018. évi strandjegy árakat. 
Az előző évhez képest egyes belépőjegyek ára emelkedik, másoké 
nem változik, számos kedvezményt megtartanak, de néhány 
– kihasználatlan – jegytípus megszűnik. Új kedvezmény a 
mozgáskorlátozottak és a strandi belépésük napján születésnapjukat 
ünneplők 100 forintos, jelképes összegű belépőjegye.

Pályázatot nyújt be a város a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati felhívására a 
Baross Gábor utcai I. világháborús emlékmű helyreállítására 488 
ezer Ft összegű saját forrás biztosítása mellett 2,5 millió Ft pályázati 
összeg támogatásra.

Az önkormányzat egyetértését fejezte ki a Veszprémi Tankerületi 
Központ azon javaslatával, amely szerint a Vörösberényi Általános 
Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók – kötelezően 
megvalósított – integrált nevelése-oktatását logopédiával szükséges 
kiegészíteni.

Elfogadta a testület a 2018. és 2019. évben megvalósítandó 
európai uniós és hazai támogatású projektekről a hivatal által 
készített beszámolót. A testületi ülésekre készítendő rendszeres 
beszámolóra azért van szükség, hogy a nagyszámú, párhuzamosan 
megvalósítandó beruházási projektek előrehaladását folyamatosan 
nyomon követhessék a döntéshozók.

Egy 111x72 m-es élőfüves, és egy 90x45 m-es műfüves 
labdarúgópálya megvalósításával kapcsolatban – a TAO-pályázat 
mérföldköveinek megfelelően – elvi döntést hozott a testület a 
beruházás helyszínének módosításáról.

A Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium kollégiumi 
épületrészének energetikai fejlesztése projekt megvalósítására 
rendelkezésre álló anyagi fedezetet 15,7 millió Ft összeggel 
egészítették ki, és megindították a közbeszerzési eljárást.

Az 50 millió Ft-ot meghaladó becsült bekerülési értékű belterületi 
utak felújításához megszavazta a testület a még szükséges 3 millió 
Ft-ot, és kiírta a közbeszerzési eljárást. A projekt keretében az alábbi 
utcákban valósul meg aszfalt útfelújítás, illetve makadám útépítés: 
Akácfa, Kőbánya utcák, Platán utca–Bartók Béla utca szakasz, 
Szorosi, Rezeda, Temető utca.

Az önkormányzat 500 millió forint egyedi költségvetési 
támogatást nyert el a „Vörösberény Program 2018” projekt 
megvalósítására, amely tartalmazza többek között a vörösberényi 
kolostoregyüttes épületeinek állagmegóvását, valamint a volt 
magtárépület tetőterében apartmanok kialakítását. Ahhoz, hogy a 
nyárra tervezett programok megvalósulhassanak, az ehhez szükséges 
munkákat időben befejezhessék, az önkormányzat megelőlegez 
13,5 millió Ft-ot, amelyet a támogatásból visszapótolnak.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
negyedik, áprilisi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is szükségünk 
van (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 Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott 

Almádi Magocskák Óvoda beiratkozási rendjéről

Tisztelt Szülők!

Az óvodakötelezettségről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a 

gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. 
szeptember 1. előtt születtek. 

A 2015. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezett-
sége 2019. szeptember 1-től kezdődik.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, 
beiratkozás 

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alap-
ján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során 
folyamatosan teljesíthető.

Az óvodai beíratás időpontja
A 2018/2019-es nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. 

augusztus 31-ig tart.
Az óvodai beíratás időpontja:

2018. április 23. (hétfő) 8-16 óra
2018. április 25. (szerda) 8-16 óra

Almádi Magocskák Óvoda
Bajcsy úti székhely: Balatonalmádi Bajcsy-Zs.u.31.

Tel: 06 20/338-9737

2018. április 24. (kedd) 8-16 óra
Almádi Magocskák Óvoda

Mogyoró utcai telephely: Balatonalmádi Mogyoró u.1.
Tel: 20/338-6735

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azono-
sító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

A felvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2018. május 
11-ig, erről írásban, vagy elektronikus úron értesíti a szülőt.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatosan az óvoda vezető-
je által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással - fellebbezési kérelmet nyújthat 
be. Az eljárást megindító kérelmet Balatonalmádi Város jegyzőjé-
nek címezve (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) kell írásban 
benyújtani.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntet-
hető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig ter-
jedhet.

Hirdetmény
Balatonalmádi strandjain 2018. évben bérbeadó 

szabadterületekről

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018. márciusi ülésén - a 
Képviselő–testülettől átruházott hatáskörében eljárva – 48/2018. 
(III.21.) PGB határozatával döntött a Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának tulajdonát képező strandokon 
- az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 27/2016. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete a versenyeztetési eljárás szabályai IV. része 
alapján - a strandi szabadterületek bérbeadásának feltételeiről.

A Bizottság strandonként meghatározta a köthető bérleti 
szerződések számát, a bérelt területen végezhető tevékenységek 
profilját, a bérleti díjat, valamint a tevékenység végzésének ki-
jelölt helyét. 

A bérleti szerződések legfeljebb 2018. szeptember 15-ig 
szólhatnak, a bérleti díjak egyösszegben, a szerződéskötéskor 
fizetendők.

A strandi szabadterületek bérletére vonatkozó kérelmeket 
a Balatonalmádi város internetes honlapján közzétett űrlapon 
legkésőbb 2018. április 20-ig írásban kell benyújtani a 
Polgármesterhez postai úton, úgy, hogy a postai úton feladott 
kérelemnek 2018. április 20-ig be kell érkeznie, vagy az 
űrlap személyesen is benyújtható a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben 2018. április 20. napján 13.00 óráig.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az e-mailben benyújtott 
kérelem nem minősül írásbeli jelentkezésnek, csak a papíralapon 
benyújtott, eredeti aláírással ellátott kérelem. 

Amennyiben 2018. április 20-ig a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság által engedélyezett helyek mindegyikére nem érkezett be 
jelentkezés, a Polgármester a beérkezések sorrendjében mind-
addig köthet bérleti szerződést az egyes használati célokra, míg 
azok száma el nem éri az engedélyezettet.

Amennyiben a Bizottság által engedélyezett keretszámnál 
egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy a jelentkezők 
között meghívásos liciteljárás megtartására kerül sor, 2018. 
május 04-ig. Az eljáráson az vehet részt, aki a folytatni kívánt 
tevékenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt, 
legalább 50.000 forintot - befizette.

A bérleti szerződés azzal köthető meg, aki a liciteljárás feltétele-
inek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű 
bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és ezt a bérleti díjat meg is 
fizette.

A részletes Hirdetmény közzétételre kerül Balatonalmádi 
Város www.balatonalmadi.hu internetes honlapján, valamint a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.Bérbe vehetők a strandi szabadterületek
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2018. április Krónika
Amennyiben a gyermeket más település óvodájába íratják 

be, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani az óvoda 
vezetőjének, valamint a település jegyzőjének!

A körzethatárokról
Az óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, 

illetve letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas oldalról. A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. Az 
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik, vagyis ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja 
és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásában a gyermek lakó- vagy  tartózkodási helyeként 
az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál 
régebb óta szerepel.

Felmentési lehetőségről
A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő 

egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének kell 
eljuttatni az óvodai beíratást megelőzően.
(letölthető dokumentum: www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas)

Külföldi tartózkodásról
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 

gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők 
kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai 
jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentési kötelezettség határideje: 2018. május 10-ig.

Az óvodák körzetjegyzéke, a felmentési kérelemhez, illetve a 
külföldi tartózkodás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata

A hirdetmény közzétételének napja: 2018. március 22. 
Érdeklődni lehet: 
Almádi Magocskák Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 29-31. Tel: 20/338-9737
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
Tel: 88/542-416

Hirdetmény
a Balatonalmádi Járási Hivatal illetékességi területén

működő általános iskolákba történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tan-
kötelezettsége teljesítését 2018. szeptember 1-jétől megkezdő gyer-
mekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a 
lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező 
felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya), 

•	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás,

•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•	 a gyermek TAJ-kártyája,
•	 a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a 
szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat 
be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz 
másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét 
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emel-
kedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általá-
nos iskoláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.
hu/download/9/98/34000/VJH%201_2018%20sz%20
hivatalvezet%C5%91i%20rendelkez%C3%A9s.pdf internetes ol-
dalon megtekinthető.

Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_
ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatala

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2007 évben azzal a céllal 
alakult, hogy Balatonalmádi turizmusban érdekelt szolgáltatóit, 
vállalkozásait összefogja, tevékenységüket összehangolja. További 
cél, hogy városunkban növekedjen a turisták száma és az 
érdekeltek első kézből értesüljenek a helyi programokról, aktuális 
eseményekről. Az egyesület tevékenysége során fontosnak tartja, 
hogy együttműködjön a civil szervezetekkel és a helyi lakossággal 
valamint tevékenysége során hozzájáruljon a természeti és kulturális 
értékek megőrzéséhez. Az Egyesület 2018 évben új vezetéssel, 
részben új választmányi tagokkal és két új turisztikai munkatárssal 
kezdte meg a munkát. Annak érdekében, hogy eredményes legyen 
a közös munka, a havonta megrendezésre kerülő választmányi 
üléseken az elnök, az elnökhelyettes és az öt választmányi tag 
mellett az önkormányzat idegenforgalomért felelős képviselője 
megfogalmazzák az aktuális feladatokat, tapasztalatot cserélnek 
és javaslatokat tesznek a megvalósításra vonatkozóan. A jövőt 
meghatározó legfontosabb feladatok kapcsán a közelmúltban 
kötetlen megbeszélésen találkozott a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület választmánya, a Tourinform iroda munkatársai és az 
Önkormányzat képviselői. A 2018 év eleji Tourinform Szakmai 
napon felvezetett, Magyar Turisztikai Ügynökség által kidolgozott 
„Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030” prioritásai képezik 
az egyesület munkájának alapját. Kiemelt feladat a következetes 
együttműködés a stratégia a megvalósításában érintett szereplők 
között. Az Egyesület feladata olyan csomagajánlatok létrehozására 
bíztatni a tagságot, amely a sajátján kívül más hasonló tevékenységgel 
bíró szolgáltatást is népszerűsít. A térségi gondolkodás célja, hogy 
a ne szabjunk határokat a városunkba érkező vendégnek, ajánljunk 
más szolgáltatásokat és programlehetőségeket. A Tourinform irodát 
az egyesület üzemelteti. Alapfeladata az információnyújtás, emellett 
a helyi lakosság szemléletének formálása, egyesületi tagokkal 
való kapcsolattartás turisztikai programokba és akciókba való 

bekapcsolódási lehetőségek biztosítása. Az egyesület szervezésében 
valósul meg minden évben, idén 10. alkalommal a Hungarikum 
fesztivál, amely évről évre ízelítőt ad Magyarország kulturális 
értékeiből, hagyományaiból, és szokásaiból.

Idén is saját szerkesztésben készül el Balatonalmádi Információs 
füzete, melyben hirdetési lehetőséget kínálunk a helyi és környékbeli 
vállalkozások, program gazdák részére.

Örömmel vesszük az érdekeltek ötleteit, véleményét, turisztikai 
fejlesztésre vonatkozó javaslatait személyesen a Tourinform 
irodában illetve az almtour@gmail.com címen.

A választmányi ülések nyilvánosak, minden hónap első szerdáján 
a Tourinform irodában kerülnek megrendezésre 16.00 órától.

Kulcsár Rita
elnök

Forrás: Internet Forrás: Internet

Forrás: Internet

Tájékoztatás a Veszprémi út felújítási 
munkáiról

Ez év márciusában megkezdődött a Magyar Állam tulajdonában álló 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságának 
kezelésében lévő 7213. számú Veszprém- Balatonalmádi összekötő 
út burkolatfelújítása. A kivitelezési munkákat a közútkezelő 
megrendelése alapján a STRABAG Általános Építő Kft. végzi. A 
kivitelezési szerződés szerinti befejezési határidő 2018. november 
10. A Petőfi utca a Jókai utcától, valamint a Baross Gábor utca a 
Martinovics utcáig terjedő szakaszon a Magyar Állam tulajdonában 
álló és a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízvezeték műszaki 
állapota a hálózat rekonstrukcióját teszi szükségessé. A DRV Zrt. 
lebonyolításában megvalósuló rekonstrukciós munkálatok miatt  az 
érintett szakaszon az útfelújításra csak az idegenforgalmi szezont 
követően, várhatóan október hónapban kerül sor.
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2018. április Krónika
Amennyiben a gyermeket más település óvodájába íratják 

be, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani az óvoda 
vezetőjének, valamint a település jegyzőjének!

A körzethatárokról
Az óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, 

illetve letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas oldalról. A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. Az 
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik, vagyis ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja 
és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásában a gyermek lakó- vagy  tartózkodási helyeként 
az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál 
régebb óta szerepel.

Felmentési lehetőségről
A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő 

egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének kell 
eljuttatni az óvodai beíratást megelőzően.
(letölthető dokumentum: www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas)

Külföldi tartózkodásról
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 

gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők 
kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai 
jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentési kötelezettség határideje: 2018. május 10-ig.

Az óvodák körzetjegyzéke, a felmentési kérelemhez, illetve a 
külföldi tartózkodás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata

A hirdetmény közzétételének napja: 2018. március 22. 
Érdeklődni lehet: 
Almádi Magocskák Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 29-31. Tel: 20/338-9737
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
Tel: 88/542-416

Hirdetmény
a Balatonalmádi Járási Hivatal illetékességi területén

működő általános iskolákba történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tan-
kötelezettsége teljesítését 2018. szeptember 1-jétől megkezdő gyer-
mekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a 
lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező 
felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya), 

•	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás,

•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•	 a gyermek TAJ-kártyája,
•	 a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a 
szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat 
be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz 
másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét 
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emel-
kedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általá-
nos iskoláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.
hu/download/9/98/34000/VJH%201_2018%20sz%20
hivatalvezet%C5%91i%20rendelkez%C3%A9s.pdf internetes ol-
dalon megtekinthető.

Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_
ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatala

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2007 évben azzal a céllal 
alakult, hogy Balatonalmádi turizmusban érdekelt szolgáltatóit, 
vállalkozásait összefogja, tevékenységüket összehangolja. További 
cél, hogy városunkban növekedjen a turisták száma és az 
érdekeltek első kézből értesüljenek a helyi programokról, aktuális 
eseményekről. Az egyesület tevékenysége során fontosnak tartja, 
hogy együttműködjön a civil szervezetekkel és a helyi lakossággal 
valamint tevékenysége során hozzájáruljon a természeti és kulturális 
értékek megőrzéséhez. Az Egyesület 2018 évben új vezetéssel, 
részben új választmányi tagokkal és két új turisztikai munkatárssal 
kezdte meg a munkát. Annak érdekében, hogy eredményes legyen 
a közös munka, a havonta megrendezésre kerülő választmányi 
üléseken az elnök, az elnökhelyettes és az öt választmányi tag 
mellett az önkormányzat idegenforgalomért felelős képviselője 
megfogalmazzák az aktuális feladatokat, tapasztalatot cserélnek 
és javaslatokat tesznek a megvalósításra vonatkozóan. A jövőt 
meghatározó legfontosabb feladatok kapcsán a közelmúltban 
kötetlen megbeszélésen találkozott a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület választmánya, a Tourinform iroda munkatársai és az 
Önkormányzat képviselői. A 2018 év eleji Tourinform Szakmai 
napon felvezetett, Magyar Turisztikai Ügynökség által kidolgozott 
„Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030” prioritásai képezik 
az egyesület munkájának alapját. Kiemelt feladat a következetes 
együttműködés a stratégia a megvalósításában érintett szereplők 
között. Az Egyesület feladata olyan csomagajánlatok létrehozására 
bíztatni a tagságot, amely a sajátján kívül más hasonló tevékenységgel 
bíró szolgáltatást is népszerűsít. A térségi gondolkodás célja, hogy 
a ne szabjunk határokat a városunkba érkező vendégnek, ajánljunk 
más szolgáltatásokat és programlehetőségeket. A Tourinform irodát 
az egyesület üzemelteti. Alapfeladata az információnyújtás, emellett 
a helyi lakosság szemléletének formálása, egyesületi tagokkal 
való kapcsolattartás turisztikai programokba és akciókba való 

bekapcsolódási lehetőségek biztosítása. Az egyesület szervezésében 
valósul meg minden évben, idén 10. alkalommal a Hungarikum 
fesztivál, amely évről évre ízelítőt ad Magyarország kulturális 
értékeiből, hagyományaiból, és szokásaiból.

Idén is saját szerkesztésben készül el Balatonalmádi Információs 
füzete, melyben hirdetési lehetőséget kínálunk a helyi és környékbeli 
vállalkozások, program gazdák részére.

Örömmel vesszük az érdekeltek ötleteit, véleményét, turisztikai 
fejlesztésre vonatkozó javaslatait személyesen a Tourinform 
irodában illetve az almtour@gmail.com címen.

A választmányi ülések nyilvánosak, minden hónap első szerdáján 
a Tourinform irodában kerülnek megrendezésre 16.00 órától.

Kulcsár Rita
elnök

Forrás: Internet Forrás: Internet

Forrás: Internet

Tájékoztatás a Veszprémi út felújítási 
munkáiról

Ez év márciusában megkezdődött a Magyar Állam tulajdonában álló 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságának 
kezelésében lévő 7213. számú Veszprém- Balatonalmádi összekötő 
út burkolatfelújítása. A kivitelezési munkákat a közútkezelő 
megrendelése alapján a STRABAG Általános Építő Kft. végzi. A 
kivitelezési szerződés szerinti befejezési határidő 2018. november 
10. A Petőfi utca a Jókai utcától, valamint a Baross Gábor utca a 
Martinovics utcáig terjedő szakaszon a Magyar Állam tulajdonában 
álló és a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízvezeték műszaki 
állapota a hálózat rekonstrukcióját teszi szükségessé. A DRV Zrt. 
lebonyolításában megvalósuló rekonstrukciós munkálatok miatt  az 
érintett szakaszon az útfelújításra csak az idegenforgalmi szezont 
követően, várhatóan október hónapban kerül sor.



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 8

DLSB hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

9

2018. április Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Rendhagyó angolórák márciusban

Március 21-én Rádai Péter volt a vendégünk, aki, mint minden 
évben, sok hasznos tanáccsal látta el a 9kny évfolyam diákjait az 
angol baráti és üzleti levelezési hagyományokkal kapcsolatosan az 
ún. Írni jó! workshop keretében. Ugyanazon a napon a 11. évfo-
lyam kaphatott tőle értékes információkat a külföldi továbbtanulás 
lehetőségeiről Go2Uni címmel. 

Szónokverseny
Diákjaink sikeresen szerepeltek a nemzetközi angol szónokverseny 

országos döntőjén

Iskolánkat két kategóriában két diák, Hujber Ákos 10. A és 
Néber Natália 9. A osztályos tanulók, képviselte a nemzetközi angol 
nyelvű Public Speaking Competition budapesti döntőjén. 

Az országos selejtezőnek március 23-án 13:30 órai kezdettel a 
BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
adott otthont, ahol az ünnepélyes megnyitón Iain Lindsay brit 
nagykövet köszöntötte a versenyzőket. 

Mindkét korosztály számára több fordulóban zajlott a verseny, 
amelyen a résztvevők „Great artists have no country” címmel 
tartottak 5, illetve 3 perces szónoklatokat. A győztes májusban egy 
4 napos workshopra utazhat Londonba, amely időszakban a döntő 
is lezajlik. 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak a sikeres 
szerepléshez!

A Nemzeti Színházban jártunk…
A magyar kultúra napját ünnepeltük iskolánk felső tagozatos 

diákjaival Budapesten a Nemzeti Színház János vitéz című 
előadásával. A tanulók elsősorban kiemelkedő tanulmányi 
eredményüknek köszönhették az ingyenes délelőtti látogatást Petőfi 
Sándor darabjára. Az előadás előtt bemutatták a gyerekeknek a 
színház épületét, kertjét, és meséltek a szoborparkról is, amely a 
nemzet színészóriásainak állít emléket. Az előadás során az ismerős 
verssorokon kívül a látványos díszletek, a korszerű színpadtechnika 
jelentett hatalmas élményt a diákok számára.

Esélyóra
Március 20.-án az évfolyamunk egy feledtébb érdekes programon 

vehetett részt, ,,Esélyóra” címmel. Két előadást hallgathattunk végig, 
igen csak figyelemfelkeltő témákkal kapcsolatosan. Az első órában, 
az autista emberekről tudhattunk meg, hogyan is élik a mindennap-
jaikat. A rengetek sztereotípia tisztázása után, megtapasztalhattunk 
miképpen érzékelnek számunkra alig észrevehető történéseket. Egy 
óra alatt bőséges információt kaptunk, ami mindenki számára új-
nak bizonyosult. Habár ez már önmagában egy remek élmény volt, 
még előttünk állt egy. Az pedig, egy roma nő által tartott, a roma 
kultúráról, viszonyokról árulkodó óra volt. Megtudtuk hogy szám-
talan különbség van a kultúráink között, azonban köztünk nincs 
is olyan sok. Mire az összes kérdésünkre választ kaptunk, nagyon 
sokunknak megváltozott a nézőpontja. 

A program végére, mind egyetértettünk abban, hogy a címe, 
teljes mértékben tükrözte azt, amit tennünk kellett, illetve 
kellene, és ez egy remek élmény volt, amiután mindenkinek 
volt min elgondolkodnia. Az egész évfolyam nevében szeretném 
megköszönni, hogy lehetővé tették nekünk  ezt a délutánt!

Kammerer Leila 9.B

Vivat Bacchus énekegyüttes 
fellépése iskolánkban

A Filharmónia Magyarország ifjúsági koncertsorozat keretében 
februárban nálunk járt a Vivat Bacchus énekegyüttes. Fellépésük 
előtt sokakban talán kétségek merültek fel, mennyire fogja lekötni 
a gyerekeket az előadás, a hangszerkíséret nélküli éneklés.

A pécsi csapat aztán jött, énekelt és fergeteges sikert aratott. Meg-
mutatta az éneklés szépségeit, örömét. Tettünk egy kis zenetörténeti 
utazást: az őskortól egészen napjainkig. A dalok között volt opera-
ária és Michael Jackson  szám is. A legnagyobb sikert a felső tagoza-
tosok körében a beatbox (szájdobolás) aratta.  Olyan jó hangulatot  
csináltak, hogy szinte elrepült az idő. Biztos vagyok benne,hogy 
sok gyerekben kedvet ébresztettek nemcsak a szájdoboláshoz, de az 
énekléshez is. Reméljük máskor is ellátogatnak hozzánk.

Óriási siker a Zrínyi Ilona 
matematikaversenyen

A Zrínyi Ilona matematikaverseny végeredményét március 
2-án a Lovassy László Gimnáziumban ünnepélyes keretek között 
hirdették ki , illetve adták át a szervezők a megérdemelt díjakat a 
kiemelkedően teljesítő diákoknak.

Veszprém megyéből 28 általános iskolából, 1163 versenyző indult 
a sokak által legrangosabbnak ítélt matekversenyen, ahol iskolánk 
-a tavalyi évhez hasonlóan- 2. helyen végzett az általános iskolák 
közötti rangsorban.

A 2. (Negro Veronika, Rozsos Benedek, Takács Petra Tamara) és 
az 5. (Körmendi György, Gáspár Bence, Buda Roland) osztályosok 
csapatversenyében iskolánk csapatai bizonyultak a legjobbnak a 
megyében. Egyéniben Rozsos Benedek a 7., Negro Veronika a 9., 
Gáspár Bence a 3., Körmendi György az 1. helyet szerezte meg 
(108 indulóból).

A díjazott tanárok között volt Mester Ferencné Ági néni és 
Pápainé Tóth Babett tanárnő is!

Minden versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak 
GRATULÁLUNK!

Megyei Mezei Futóverseny
2018 március 27-én rendezték meg a mezei futóverseny megyei 

döntőjét a veszprémi Gulyadombon.
Iskolánkat 5 csapat képviselte a megmérettetésen. A versenyen a 

következő eredmények születtek:
A második korcsoportos lányok (Göde Petra, Blazsúr Hanna, 

Seidel Trinity, Kutics Fruzsina) 5. helyezést, a fiúk (Bécsy Bende-
gúz, Halász Levente, Csejtei Zétény, Révész Ádám, Sveiczel Dávid) 
4. helyezést értek el.

A negyedik korcsoportos lányok (Kiss Kamilla, Gyüre Sarolta, 
Hebling Laura, Kovács Noémi, Sánta Zsófia) a negyedik helyen 
végeztek.

A harmadik korcsoportos fiúk (Geréd László, Kutics Balázs, Kiss 
Ádám, Ács Gergő, Babicz Mihály) a dobogó második fokára áll-
hattak fel. Szintén ezüstérmet szerzett negyedik korcsoportos fiú 
csapatunk (Szintay Ágoston, Iker Sámuel, Gáspár Levente, Vaczkó 
Levente, Horváth Máté).

Egyéniben Geréd László a 2,5 km - es távon ezüstéremnek örül-
hetett.

A 2. helyezett csapataink az országos megmérettetésen képvisel-
hetik iskolánkat. 
Versenyzőinknek gratulálunk, és eredményes felkészülést kívánunk! 
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Rendhagyó angolórák márciusban

Március 21-én Rádai Péter volt a vendégünk, aki, mint minden 
évben, sok hasznos tanáccsal látta el a 9kny évfolyam diákjait az 
angol baráti és üzleti levelezési hagyományokkal kapcsolatosan az 
ún. Írni jó! workshop keretében. Ugyanazon a napon a 11. évfo-
lyam kaphatott tőle értékes információkat a külföldi továbbtanulás 
lehetőségeiről Go2Uni címmel. 

Szónokverseny
Diákjaink sikeresen szerepeltek a nemzetközi angol szónokverseny 

országos döntőjén

Iskolánkat két kategóriában két diák, Hujber Ákos 10. A és 
Néber Natália 9. A osztályos tanulók, képviselte a nemzetközi angol 
nyelvű Public Speaking Competition budapesti döntőjén. 

Az országos selejtezőnek március 23-án 13:30 órai kezdettel a 
BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
adott otthont, ahol az ünnepélyes megnyitón Iain Lindsay brit 
nagykövet köszöntötte a versenyzőket. 

Mindkét korosztály számára több fordulóban zajlott a verseny, 
amelyen a résztvevők „Great artists have no country” címmel 
tartottak 5, illetve 3 perces szónoklatokat. A győztes májusban egy 
4 napos workshopra utazhat Londonba, amely időszakban a döntő 
is lezajlik. 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak a sikeres 
szerepléshez!

A Nemzeti Színházban jártunk…
A magyar kultúra napját ünnepeltük iskolánk felső tagozatos 

diákjaival Budapesten a Nemzeti Színház János vitéz című 
előadásával. A tanulók elsősorban kiemelkedő tanulmányi 
eredményüknek köszönhették az ingyenes délelőtti látogatást Petőfi 
Sándor darabjára. Az előadás előtt bemutatták a gyerekeknek a 
színház épületét, kertjét, és meséltek a szoborparkról is, amely a 
nemzet színészóriásainak állít emléket. Az előadás során az ismerős 
verssorokon kívül a látványos díszletek, a korszerű színpadtechnika 
jelentett hatalmas élményt a diákok számára.

Esélyóra
Március 20.-án az évfolyamunk egy feledtébb érdekes programon 

vehetett részt, ,,Esélyóra” címmel. Két előadást hallgathattunk végig, 
igen csak figyelemfelkeltő témákkal kapcsolatosan. Az első órában, 
az autista emberekről tudhattunk meg, hogyan is élik a mindennap-
jaikat. A rengetek sztereotípia tisztázása után, megtapasztalhattunk 
miképpen érzékelnek számunkra alig észrevehető történéseket. Egy 
óra alatt bőséges információt kaptunk, ami mindenki számára új-
nak bizonyosult. Habár ez már önmagában egy remek élmény volt, 
még előttünk állt egy. Az pedig, egy roma nő által tartott, a roma 
kultúráról, viszonyokról árulkodó óra volt. Megtudtuk hogy szám-
talan különbség van a kultúráink között, azonban köztünk nincs 
is olyan sok. Mire az összes kérdésünkre választ kaptunk, nagyon 
sokunknak megváltozott a nézőpontja. 

A program végére, mind egyetértettünk abban, hogy a címe, 
teljes mértékben tükrözte azt, amit tennünk kellett, illetve 
kellene, és ez egy remek élmény volt, amiután mindenkinek 
volt min elgondolkodnia. Az egész évfolyam nevében szeretném 
megköszönni, hogy lehetővé tették nekünk  ezt a délutánt!

Kammerer Leila 9.B

Vivat Bacchus énekegyüttes 
fellépése iskolánkban

A Filharmónia Magyarország ifjúsági koncertsorozat keretében 
februárban nálunk járt a Vivat Bacchus énekegyüttes. Fellépésük 
előtt sokakban talán kétségek merültek fel, mennyire fogja lekötni 
a gyerekeket az előadás, a hangszerkíséret nélküli éneklés.

A pécsi csapat aztán jött, énekelt és fergeteges sikert aratott. Meg-
mutatta az éneklés szépségeit, örömét. Tettünk egy kis zenetörténeti 
utazást: az őskortól egészen napjainkig. A dalok között volt opera-
ária és Michael Jackson  szám is. A legnagyobb sikert a felső tagoza-
tosok körében a beatbox (szájdobolás) aratta.  Olyan jó hangulatot  
csináltak, hogy szinte elrepült az idő. Biztos vagyok benne,hogy 
sok gyerekben kedvet ébresztettek nemcsak a szájdoboláshoz, de az 
énekléshez is. Reméljük máskor is ellátogatnak hozzánk.

Óriási siker a Zrínyi Ilona 
matematikaversenyen

A Zrínyi Ilona matematikaverseny végeredményét március 
2-án a Lovassy László Gimnáziumban ünnepélyes keretek között 
hirdették ki , illetve adták át a szervezők a megérdemelt díjakat a 
kiemelkedően teljesítő diákoknak.

Veszprém megyéből 28 általános iskolából, 1163 versenyző indult 
a sokak által legrangosabbnak ítélt matekversenyen, ahol iskolánk 
-a tavalyi évhez hasonlóan- 2. helyen végzett az általános iskolák 
közötti rangsorban.

A 2. (Negro Veronika, Rozsos Benedek, Takács Petra Tamara) és 
az 5. (Körmendi György, Gáspár Bence, Buda Roland) osztályosok 
csapatversenyében iskolánk csapatai bizonyultak a legjobbnak a 
megyében. Egyéniben Rozsos Benedek a 7., Negro Veronika a 9., 
Gáspár Bence a 3., Körmendi György az 1. helyet szerezte meg 
(108 indulóból).

A díjazott tanárok között volt Mester Ferencné Ági néni és 
Pápainé Tóth Babett tanárnő is!

Minden versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak 
GRATULÁLUNK!

Megyei Mezei Futóverseny
2018 március 27-én rendezték meg a mezei futóverseny megyei 

döntőjét a veszprémi Gulyadombon.
Iskolánkat 5 csapat képviselte a megmérettetésen. A versenyen a 

következő eredmények születtek:
A második korcsoportos lányok (Göde Petra, Blazsúr Hanna, 

Seidel Trinity, Kutics Fruzsina) 5. helyezést, a fiúk (Bécsy Bende-
gúz, Halász Levente, Csejtei Zétény, Révész Ádám, Sveiczel Dávid) 
4. helyezést értek el.

A negyedik korcsoportos lányok (Kiss Kamilla, Gyüre Sarolta, 
Hebling Laura, Kovács Noémi, Sánta Zsófia) a negyedik helyen 
végeztek.

A harmadik korcsoportos fiúk (Geréd László, Kutics Balázs, Kiss 
Ádám, Ács Gergő, Babicz Mihály) a dobogó második fokára áll-
hattak fel. Szintén ezüstérmet szerzett negyedik korcsoportos fiú 
csapatunk (Szintay Ágoston, Iker Sámuel, Gáspár Levente, Vaczkó 
Levente, Horváth Máté).

Egyéniben Geréd László a 2,5 km - es távon ezüstéremnek örül-
hetett.

A 2. helyezett csapataink az országos megmérettetésen képvisel-
hetik iskolánkat. 
Versenyzőinknek gratulálunk, és eredményes felkészülést kívánunk! 
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“Üdvez légy születésed napján, 
magyar szabadság!”

Az 1848-as márciusi forradalom 170. évfordulójáról a Vörösberényi 
Általános Iskola diákjai is méltó módon megemlékeztek. Versek 
és dalok segítségével idézték fel történelmünk jeles napjának 
eseményeit. A nemzeti színekbe öltöztetett műsorral megjelentek 
a város ünnepi megemlékezésén is, ahol nagy izgalommal, de 
példamutató fegyelmezettséggel léptek fel. A műsor összeállításában 
közreműködött Bodó Krisztina.

Suliváró
Suliváró programunk harmadik találkozóját a tornateremben 

tartottuk. Nagy örömünkre szép számú leendő iskolás tolongott kí-
váncsian az arénában, ahol a tanítónők mellett a negyedik osztályos 
segítők várták és kísérték őket végig a foglalkozáson. A játékos ugra-
bugra elnevezés valójában egy komoly sportfoglalkozást takart. A 
zenés bemelegítést követően négy csoportban és négy állomáson 
dolgozhattak és ismerkedhettek meg a testnevelés óra eszközeivel a 
gyerekek. A sok kisgyermek meglepően ügyesen és kitartóan végez-
te a gyakorlatokat több mint egy órán át. Kívánjuk, hogy lelkesedé-
setek sokáig tartson ki! 

Suliváró programsorozatunk részeként nyílt órákat is tartot-
tunk az óvódások szüleinek. Sokan voltak kíváncsiak a magyar és 
a matematika órákra, melyeket a leendő első osztályos tanítónők, 
Trázsi Erika és Purgel Henriett tartottak a negyedik osztályban.                                                                 
A látogatás során nem csak a pedagógusok személyiségét ismerhet-
ték meg a szülők, hanem azt is, hova jutnak el a diákok négy év 
alatt. A bemutató órák után az iskolai könyvtárban kötetlen beszél-
getés keretében ismerkedhettek a szülők gyermekeik leendő tanító-
ival és tájékozódhattak az őket érdeklő kérdésekben. 

Április 10-én, 16.30-kor várjuk újra az érdeklődő szülőket egy 
utolsó, intézményi tájékoztatóra!

A 2018. február 20-án 
megrendezett Veszprém 
megyei Szép Magyar 
Beszéd versenyen  a 7-8. 
évfolyamos korosztályban 
3. helyezett lett Deres 
Péter 7. b osztályos tanuló. 
A felkészülésben segítette: 
Bodó Krisztina. 
Gratulálunk!

2. Vörösberényi Kosaras Kupa
Február utolsó napján rendeztük meg az immár hagyományos-

nak számító Vörösberényi Kosaras Kupát, melyet 3.4.5. osztályosok 
részére írtunk ki. Nem titkolt céllal, hogy a berényi szurkolók hazai 
pályán buzdíthassák társaikat.

Három csapat mérte össze erejét az olimpia szellemében, a házi-
gazdák mellett a fűzfői Irinyi és a veszprémi Cholnoky iskola kép-
viseltette magát. Pályára léptek még a Berényi Sasok és a Berényi 
Villámok, akik barátságos mérkőzés keretében mutathatták meg 
tudásukat.

Kosaras Gálánk vidám hangulatban telt, fergeteges szur-
kolás és örömteli játék jellemezte. A rövid szünetekben 
minden sportolót és szurkolót a büfé finomságai várták. 
Zárásként a szakmai zsűri kiválasztotta a csapatok legjobb já-
tékosait, akik egy-egy kosárlabda boldog tulajdonosai lettek.                                                                                                                                          
Minden csapat kupával, az eseményt jelző kitűzővel és felejthetetlen 
élményekkel telve térhetett haza.

Köszönet segítőinknek és támogatóinknak: „öreg” kosarasaink-
nak, Surányi Erzsinek, aki a játékot vezette, kollégáinknak, iskolánk 
Szülői Munkaközösségének, a Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda 
Szakosztályának, Balatonalmádi Város Önkormányzatának és fő-
védnökünknek, dr Kutics Károlynak.

Gratulálunk csapattagjainknak:
Bagarus Andor, Czúni Vilmos, Czintos Benedek, Czintos Balázs, 

Tamás Dorina, Szántó Dániel, Szecsődi Botond, Mészáros Péter, 
Szabó Zénó, Móri Alexandra, Horváth Júlia, Ujvári Gréta, Sebes-
tyén Mónika, György Kíra, Klebow Adrián, Négele Hanna, Hoff-
mann Balázs, Ladányi Szilveszter, Molnár Míra, Németh Petra, Fo-
dor Zétény, Bodó Dominik, Kóbor Miklós, Dupré Boján, Bogdán 
Máté, Gurin Patrícia, Becker Mirjána, Böröcz Tamara

Purgel Henriett 

Berényi diákok sikerei a matematikaversenyeken
A 7.-8. osztályosok számára megrendezett Varga Tamás matema-

tikaversenyen iskolánkból három hetedikes tanuló is továbbjutott a 
megyei fordulóba, ahol az 51 indulóból 
Gyarmati Dóra az 5., Török Dorka a 7.és  Bujtás Marcell a 10. 
helyen végzett.
Egyéni sikerek: 
Török Dorka 7.a-ból megyei 5. helyezés
Ficsor Zsófia 8.o-ból 19. helyezés
Bódi Tamás 2.o-ból 30. helyezés
Szűcs Botond 3.o-ból 30. helyezés
Legjobb csapateredmények: 
2. osztály 5. hely /Bódi Tamás, Szabó Nándor, Boros Lilla /
3. osztály 7. hely /Szűcs Botond, Koronczai Ármina, Igaz Dániel / 
6. osztály 11. hely / Gitta Imre, Biró Dominika, Lendvai Réka /
7. osztály 7. hely / Török Dorka, Bujtás Marcell, Bressel Botond /
8. osztály 8. hely / Ficsor Zsófia, Gitta Panna, Oláh Panna /

Kitüntetés 
Ács Attila, a Györgyi Dénes 

Általános Iskola igazgatója a 
márciusi nemzeti ünnepünk 
alkalmából a Belügyminisztéri-
umban Pintér Sándor miniszter 
úrtól „A KÖZ SZOLGÁLA-
TÁÉRT ÉRDEMJEL EZÜST 
FOKOZATÁT” vehette át, 
eredményes szakmai tevékeny-
sége elismeréseként. 

Gratulálunk az elismeréshez! Forrás: Internet

Örömmel és büszkén hirdetjük, hogy 
gyülekezetünk lelkipásztora, főtiszteletű 
Steinbach József püspök úr nemzeti ün-
nepünkön a Magyar Érdemrend közép-
keresztje kitüntetésben részesült „az egy-
házkerület közösségei érdekében végzett 
elhivatott lelkészi szolgálata, valamint 
széles körű oktatói és publikációs tevé-
kenysége elismeréseként”.

Forrás: refalmadi.hu 

A kitüntetéshez ezúton is tisztelettel és szeretettel gratulálunk! 
Imádságos szívvel kívánunk sok erőt, egészséget és bölcsességet to-
vábbi szolgálataihoz, és az Úristen gazdag áldását kérjük életére és 
Szeretteire!

Balatonalmádi-Balatonfűzfői református gyülekezet
tagjai és presbitériuma

Zeneiskolai beiratkozás
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2018-2019-
es tanévre szóló beiratkozásra 2018. június 14-én 
(csütörtök) és 15-én (péntek) 15.00 órától 18.00 óráig 
lesz lehetőség a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskolában (Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 44.).

Zeneiskola vezetősége
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Egyéni sikerek: 
Török Dorka 7.a-ból megyei 5. helyezés
Ficsor Zsófia 8.o-ból 19. helyezés
Bódi Tamás 2.o-ból 30. helyezés
Szűcs Botond 3.o-ból 30. helyezés
Legjobb csapateredmények: 
2. osztály 5. hely /Bódi Tamás, Szabó Nándor, Boros Lilla /
3. osztály 7. hely /Szűcs Botond, Koronczai Ármina, Igaz Dániel / 
6. osztály 11. hely / Gitta Imre, Biró Dominika, Lendvai Réka /
7. osztály 7. hely / Török Dorka, Bujtás Marcell, Bressel Botond /
8. osztály 8. hely / Ficsor Zsófia, Gitta Panna, Oláh Panna /

Kitüntetés 
Ács Attila, a Györgyi Dénes 

Általános Iskola igazgatója a 
márciusi nemzeti ünnepünk 
alkalmából a Belügyminisztéri-
umban Pintér Sándor miniszter 
úrtól „A KÖZ SZOLGÁLA-
TÁÉRT ÉRDEMJEL EZÜST 
FOKOZATÁT” vehette át, 
eredményes szakmai tevékeny-
sége elismeréseként. 

Gratulálunk az elismeréshez! Forrás: Internet

Örömmel és büszkén hirdetjük, hogy 
gyülekezetünk lelkipásztora, főtiszteletű 
Steinbach József püspök úr nemzeti ün-
nepünkön a Magyar Érdemrend közép-
keresztje kitüntetésben részesült „az egy-
házkerület közösségei érdekében végzett 
elhivatott lelkészi szolgálata, valamint 
széles körű oktatói és publikációs tevé-
kenysége elismeréseként”.

Forrás: refalmadi.hu 

A kitüntetéshez ezúton is tisztelettel és szeretettel gratulálunk! 
Imádságos szívvel kívánunk sok erőt, egészséget és bölcsességet to-
vábbi szolgálataihoz, és az Úristen gazdag áldását kérjük életére és 
Szeretteire!

Balatonalmádi-Balatonfűzfői református gyülekezet
tagjai és presbitériuma

Zeneiskolai beiratkozás
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2018-2019-
es tanévre szóló beiratkozásra 2018. június 14-én 
(csütörtök) és 15-én (péntek) 15.00 órától 18.00 óráig 
lesz lehetőség a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskolában (Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 44.).

Zeneiskola vezetősége
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Mikor-hová-miért?

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

FILE Sportegyesület 
Információ: 30/288-25-16 (Beckerné Sabján Ottília elnök) 
ALMÁDI PÜNKÖSDI FUTÁS 2018. május 19. szombat Szt. Erzsébet 
Liget körszínpad
Előnevezés szükséges! http://filesport.hu/ 
Érdeklődni: filesportegyesulet@gmail.com 06-30/2882516

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

Parapács Balatoni Mesekör
Parapács Balatoni Mesekör

Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket.
Következő időpontunk: 2018. Április 16. - hétfő 18.30 óra
Helyszín: Balatonalmádi – Vörösberény LEADER Hagyományőrző 
Ház Ady E. u. 2.-6. 
Információ: Molnár Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra 
+36/30/3735953  

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök) 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Április 9. A Kárpátmedence tájjellegű gyümölcsfajtái Ea.: Dr Szani 
Zsolt NÉBIH Kertészeti és Fajtakisérleti osztályának munkatársa 
Április 14. 16.00   Házi borverseny

Április 23. Ne hagyjuk veszni szellemi örökségünket! Ea.: Czuczor 
Sándor EU Jószolgálati Nagykövet, ny. Gimnáziumi igazgató
Május 1. 16.00   Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)
Kirándulás: előkészítés alatt. 
A foglalkozások 18.00 órakor kezdődnek.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Április 11. Urológiai panaszok. Az inkontinencia  megelőzése, 
gyógyítása; Előadó: Dr. Szikszai Adél Ágnes,  urológus
Április 18. Ügyelet 16 -17-ig: a belföldi kirándulások  és a  vacsora 
befizetése
Április 19. Ügyelet 16-17-ig: cseh és-németországi utazás 2. részletének, 
a  fakultatív vacsora árának  befizetése
Április 25. Férfinap a klubban: ünnepi műsor – vacsora – meglepetés; 
zenés szüli napi rendezvény – Zenél: Tóth István
Május 2. 15 órától  Tavaszi túra – Felelős: Mayer Miklós – Kalocsa 
Gyula 14.30-tól gyülekező, regisztráció  a Vörösberényi Kultúrházban 
Május 9. Legfontosabb az egészség; Előadó: Dr. Kludák István 
tüdőgyógyász
Május 16. Ügyelet: 16-17-ig  befizetések a külföldi útra (utolsó részlet)
Május 23. Ügyelet: befizetések vacsorára
Május 25. Kirándulás:  Kalocsára és Hajósra. Indulás a Posta elől 7.00 
órakor 

BOLHAPIAC 
Bolhapiac legközelebb április 29-én délelőtt lesz a piactéren. Május 
6-án Baba-Mama börze lesz ugyanott. Május 13-tól őszig minden 
vasárnap délelőtt lesz bolhapiac. 

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 NYÍLIK A PÖTTYÖS SZALON! Hölgyek és urak, kedves 
érdeklődök! Április 13-án ismét megnyitjuk a “titkos átjárót” a Pöttyös 
Szalon különleges világába. Az ifjonc érdeklődőket, akik szeretnének a 
teadélutánokon újra részt venni, előzetesen regisztrálni kell név szerint. 
A foglalkozást elsősorban 5 éves kortól 10 éves korig ajánljuk. A program 
ideje alatt a szülők kint várakoznak. Minden héten regisztrálni kell! A 
részvétel ingyenes! Regisztráció az Almádiért Közalapítvány weboldalán 
a Pöttyös Szalon 2018. menüpont alatt lehetséges! 

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Április 11. szerda 15 óra Magyar költészet napja: a Györgyi Dénes  
Általános Iskola alsó tagozatos  mesemondó versenye
Április 14. szombat 8 órától II. Élő-Zene Tehetségkutató Fesztivál
Április 18. szerda 9 órától Középiskolások Közlekedési Kupája (a 
rendőrség programja)
Április 21. szombat – április 22.  vasárnap I.BALATONALMÁDI 
FOOD TRUCK  (össze)röffenés  a Pannónia előtti Városház téren
Április 21. szombat 19 óra  MAGOCSKÁK JÓTÉKONYSÁGI  BÁL 
Április 25.   8-17-óráig   PAKS II.  INTERAKTÍV TÁJÉKOZTATÓ 
KAMION a Városház téri parkolóban
Április 28. szombat   17 óra TAVASZI ÉNEK – Almádi Város 
Vegyeskarának hagyományos koncertje – vendég előadókkal 
Április 30. hétfő MÁJUSFAÁLLÍTÁS utcabállal a Városház téren 
Május 1. kedd  10 órától   ALMÁDI MAJÁLIS  egész napos szórakoztató 
műsor  a városház téren
Május 5. szombat 18 óra gróf Andrássy Gyula festőművész 
kiállításának megnyitója
Május 12. szombat 14 óra  Értékeink – Vajkai Aurél  Emléknap

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Könyvtár Galéria – Az én Balatonom - Landi Vivien képei. A kiállítás 
megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében április 28-ig.
Május 12. szombat – Értékeink – Vajkai Aurél emléknap
Vajkai Aurél néprajzkutató 1903-ban, 115 éve született Kolozsváron, 
s 1987 novemberében, 30 éve hunyt el. Három évtizeden át 
Balatonalmádit tekintette otthonának. Az emléknappal munkássága 
előtt tisztelgünk.
14 órakor koszorúzás az emléktáblánál – helyszín: Bajcsy-Zsilinszky u. 
73.
15 órakor Értéktár előadás a Pannónia olvasótermében:
Bevezető: Gráfik Imre
Felolvasások Vajkai Aurél írásaiból: Tisztelet Almádinak és a Balatonnak* 
Vajákos Vajkai *  A zenekritikus
Képek Vajkai Aurél életéből
Gulyás Anna, a HolddalaNap Zenekar énekese dallal emlékezik 
nagyapjára
Zárszó

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Információ: 88/438 224 (Szenthe László elnök) 
Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a gombaterméshez igazodva 
tartja a túráit. A gombásztúrák időpontja és helyszíne felől  érdeklődni 
Szenthe Lászlónál a 88 - 438 224 telefonszámon lehet. 
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Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától

FILE Sportegyesület 
Információ: 30/288-25-16 (Beckerné Sabján Ottília elnök) 
ALMÁDI PÜNKÖSDI FUTÁS 2018. május 19. szombat Szt. Erzsébet 
Liget körszínpad
Előnevezés szükséges! http://filesport.hu/ 
Érdeklődni: filesportegyesulet@gmail.com 06-30/2882516

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

Parapács Balatoni Mesekör
Parapács Balatoni Mesekör

Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket.
Következő időpontunk: 2018. Április 16. - hétfő 18.30 óra
Helyszín: Balatonalmádi – Vörösberény LEADER Hagyományőrző 
Ház Ady E. u. 2.-6. 
Információ: Molnár Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra 
+36/30/3735953  

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök) 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Április 9. A Kárpátmedence tájjellegű gyümölcsfajtái Ea.: Dr Szani 
Zsolt NÉBIH Kertészeti és Fajtakisérleti osztályának munkatársa 
Április 14. 16.00   Házi borverseny

Április 23. Ne hagyjuk veszni szellemi örökségünket! Ea.: Czuczor 
Sándor EU Jószolgálati Nagykövet, ny. Gimnáziumi igazgató
Május 1. 16.00   Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)
Kirándulás: előkészítés alatt. 
A foglalkozások 18.00 órakor kezdődnek.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Április 11. Urológiai panaszok. Az inkontinencia  megelőzése, 
gyógyítása; Előadó: Dr. Szikszai Adél Ágnes,  urológus
Április 18. Ügyelet 16 -17-ig: a belföldi kirándulások  és a  vacsora 
befizetése
Április 19. Ügyelet 16-17-ig: cseh és-németországi utazás 2. részletének, 
a  fakultatív vacsora árának  befizetése
Április 25. Férfinap a klubban: ünnepi műsor – vacsora – meglepetés; 
zenés szüli napi rendezvény – Zenél: Tóth István
Május 2. 15 órától  Tavaszi túra – Felelős: Mayer Miklós – Kalocsa 
Gyula 14.30-tól gyülekező, regisztráció  a Vörösberényi Kultúrházban 
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Május 23. Ügyelet: befizetések vacsorára
Május 25. Kirándulás:  Kalocsára és Hajósra. Indulás a Posta elől 7.00 
órakor 
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Bolhapiac legközelebb április 29-én délelőtt lesz a piactéren. Május 
6-án Baba-Mama börze lesz ugyanott. Május 13-tól őszig minden 
vasárnap délelőtt lesz bolhapiac. 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
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csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás – 
ÚJRA NYÍLIK A PÖTTYÖS SZALON! Hölgyek és urak, kedves 
érdeklődök! Április 13-án ismét megnyitjuk a “titkos átjárót” a Pöttyös 
Szalon különleges világába. Az ifjonc érdeklődőket, akik szeretnének a 
teadélutánokon újra részt venni, előzetesen regisztrálni kell név szerint. 
A foglalkozást elsősorban 5 éves kortól 10 éves korig ajánljuk. A program 
ideje alatt a szülők kint várakoznak. Minden héten regisztrálni kell! A 
részvétel ingyenes! Regisztráció az Almádiért Közalapítvány weboldalán 
a Pöttyös Szalon 2018. menüpont alatt lehetséges! 

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Április 11. szerda 15 óra Magyar költészet napja: a Györgyi Dénes  
Általános Iskola alsó tagozatos  mesemondó versenye
Április 14. szombat 8 órától II. Élő-Zene Tehetségkutató Fesztivál
Április 18. szerda 9 órától Középiskolások Közlekedési Kupája (a 
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KAMION a Városház téri parkolóban
Április 28. szombat   17 óra TAVASZI ÉNEK – Almádi Város 
Vegyeskarának hagyományos koncertje – vendég előadókkal 
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Május 1. kedd  10 órától   ALMÁDI MAJÁLIS  egész napos szórakoztató 
műsor  a városház téren
Május 5. szombat 18 óra gróf Andrássy Gyula festőművész 
kiállításának megnyitója
Május 12. szombat 14 óra  Értékeink – Vajkai Aurél  Emléknap

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Könyvtár Galéria – Az én Balatonom - Landi Vivien képei. A kiállítás 
megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében április 28-ig.
Május 12. szombat – Értékeink – Vajkai Aurél emléknap
Vajkai Aurél néprajzkutató 1903-ban, 115 éve született Kolozsváron, 
s 1987 novemberében, 30 éve hunyt el. Három évtizeden át 
Balatonalmádit tekintette otthonának. Az emléknappal munkássága 
előtt tisztelgünk.
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15 órakor Értéktár előadás a Pannónia olvasótermében:
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Felolvasások Vajkai Aurél írásaiból: Tisztelet Almádinak és a Balatonnak* 
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Képek Vajkai Aurél életéből
Gulyás Anna, a HolddalaNap Zenekar énekese dallal emlékezik 
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A húsz évvel ezelőtti vállalkozó kedvű hölgyek közül jó néhányan 
megjelentek a Pannóniában március 24-én, hogy közösen 
elevenítsék fel az Nők a Balatonért Egyesület Almádi Csoportja 
alapításának eseményeit.

Az előtérben elhelyezett paravánok előtt vidám kacagások jelezték, 
a két évtizeddel ezelőtti fényképek rengeteg történet felelevenítésére 
kínáltak alkalmat. 

A szép számmal összegyűlt vendégeket Keszey János polgármester 
köszöntötte. Hangsúlyozta, az egyesület összetételét jól tükrözi a 
csoport tevékenysége: gondoskodásuk, értékőrzésük nemcsak a 
környezetvédelem, de a kultúra különböző területein is jelentős, 
Almádiban sikeres rendezvényeket honosított meg a Nabe csoport. 
A város nevében emlékplakettel köszönte meg a hölgyek önzetlen 
tevékenységét.

Ünnepi alkalomhoz ünnepi ital dukál: a pezsgős pohárköszöntőt 
Pandur Ferenc polgármester mondta, aki szívesen emlékezett 
vissza arra a négy esztendős együttműködésre, amellyel a város 
szépítésén a Nabe tagjaival folytattak.

A Nők a Balatonért Egyesület elnöke, Szauer Rózsa 
virágcsokrokkal és hasznos ajándékkal köszöntötte az almádi 
tagokat. Impozáns vetítés keretében a csoport legnagyobb értékű 
munkáját prezentálta: a képek összefoglalták annak a folyamatnak 
az eredményét, melynek során az almádi Nabe a Szent Erzsébet 
liget kialakításához 75 millió forintot nyert a norvég alaptól.

A társaság csoportvezetője, Németh Jánosné személyes hangú 
vallomásában mesélte el, miért lépett az egyesületbe akkori iskolás 
tanítványa tanácsára, s miképp találták rá társaival együtt az 
egyesület útjára. Némethné Erzsébet hangsúlyozta, hogy a Nők 
a Balatonért olyan civil szervezet, amelynek tagjai nem a maguk 
szórakoztatására, hanem Almádi otthonosabbá tételéhez keresik a 
megfelelő eszközöket.

Eősze Beáta, aki távollétében hónapokig helyettesítette a vezetőt, 
fotósorozat vetítésével foglalta egybe az elmúlt két évtizedet. A tó 
menti települések Nabe csoportjai ajándékokkal lepték meg almádi 
társaikat.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Hol lakomázott Seuso?
A csodálatos kincslelet történetének margójára

Alig került haza, azaz vissza Pannoniába a „családi ezüst” 
majdnem minden ismert darabja, máris megindult a spekuláció a 
legismertebb tálon látható lakomázási jelenettel kapcsolatban. Ezen 
ugyanis maga Seuso, a római főúr látható, feleségével, háza népével 
és szolgáival. Ezek a szolgák étkek garmadáját hordják asztalához: 
halat főznek, vadat sütnek. A halat pedig egyértelműen a Balatonból 
szerzik be, mert a hosszan elnyúló vízben lubickoló halak fölött ott 
a beszédes felirat: „Pelso”. Ez a felirat segített azonosítani a híres 
kincs hovatartozását még a múlt században és így kerülhetett haza 
hosszú és mindmáig titkosított tárgyalások után.

A XXI. századi fantázia kitölti azokat az információhiányos rése-
ket, amelyeken tudósok hada vitatkozik, mert azok bizony vitatkoz-
nak egészen addig, amíg perdöntő bizonyíték nem kerül a kezükbe. 
Legyen az a pontos lelőhely, a római főúr palotájának helyszíne vagy 
a még bujkáló kincsek száma. A világhálón azonban már megjelent 
egy aranyos megállapítás, hogy hol is lakomázhatott ez a Seuso a 
háza népével. Nem fogják elhinni kedves olvasóim, de ez a hely 
Kenese, méghozzá pontosan a Partfő alatt. Az indoklás szerint azért 
éppen ott, mert ez a helyszín volt legközelebb Szabadbattyánhoz, 
no meg a Balaton itteni partszakasza a római korban egyezett a je-
lenlegivel...

Ha nagyon szőrös 
szívűek lennénk, akkor 
mindegyik megállapításba 
beleköthetnénk, de nem 
tesszük. Nem tesszük, mert 
gyermekkori emlékeink 
közül előbukkant egy kerek 
lyuk rajza a hatalmas fehér 
rajzlap közepén és alatta 
a cím: „Ürgét öntenek a 
törökök”. A rajzlap hátulján 
ott volt az indoklás: „Az ürge 
a lyukban van, a törökök 
meg elmentek vízért!” Akár 
hiszik, akár nem, de én sem találtam el elsőre az alkotás ilyetén 
magyarázatát, de később galád módon mások türelmét is próbára 
tettem vele. 

Kezdő tanárkorom kísértő emléke pedig egy kedves helytörténész, 
aki kezében tartja a Képes Krónika szép színes ábrázolását Koppány 
felnégyeléséről. Háttérben pedig egy majdnem hasonlónak tűnő 
sziklás erdőrészlet és a kép alatt egy hosszú interjú a felfedezővel. 
Meglepő volt a kép aláírása is, mert szerinte a győztes Szent István 
Zalahaláp környékén győzte le lázadó Koppányt és konkrétan pedig 
Sáskán négyelte föl. Mindezt pedig az akkori idők egyik népszerű 
képes hetilapja tálalta több oldalon, sőt a riporter végig megállta 
röhögés nélkül!

Visszatérve Seuso lakomájára és a helyszín kérdésére meg 
kellene mutatni ugyanezt a hatalmas, kilenc kilós tálat egy 
szentkirályszabadjai, balatonalmádi vagy nemesvámosi polgárnak. 
Jönne a válasz azonnal a pontos helyszínről: „hát a Romkút, nos 
ez a Lokhegy, no nem látják, hogy csak Baláca lehet?” A szép az 
egészben az, hogy még indokokat is előhozhatnának bőven: ott legel 
a lova, láthatók a vadászkutyák, messzebb van a Balatontól, tele 
van az erdő vadakkal, vagy ha más nem marad, akkor ott vannak 
azok gyönyörű tölgyfák. A gond csak az, hogy az ókori vésnök, 
aki minden bizonnyal megrendelésre dolgozott és a lehető legjobb 

képet szerette volna 
megörökíteni a főúr 
gazdagságáról, speciel 
nem egy konkrét 
tájrészletet ábrázolt.

Lelki szemeink előtt 
lebeg Petőfi Sándor 
március 15-i szavalása 
a Nemzeti Múzeum 
lépcsőpárkányánál, 
aki tényleg sok helyen 
elmondta forradal-
mi költeményét, de 
ott viszont nem. Egy 
kottásfüzet címlapja 
ábrázolta így, a költő 
viszont nem emléke-
zett erre a helyszínre. Egy másik és közelebbi helyszínt felvillantva: 
II. Rákóczi Ferenc a lova nyergében ülve a legendás akarattyai szilfa 
alatt, majdnem minden környékbelinek felrémlik. Azért csak rém-
lik, mert éppen ott nem járt, de sok más fánál sem, amelyet róla 
neveztek el, mert különben a kuruc-labanc harcokat különböző fák 
árnyékában tölthette volna.

Valahogy mégis tetszik 
nekem ez az újabb kenesei 
imázsépítés – magyarul: 
arculatteremtés! Igenis kell a 
XXI. században is tennünk 
valamit településünk 
hírnevének növeléséért, 
saját múltunk homályos 
foltjainak eltüntetéséért, no 
meg az idegenforgalomból 
élő üdülővárosok 
megújításáért. Van, 
amikor felülről indul a 
nagy „nekicudarodás”, s 
van, amikor alulról, néha 

egyénileg szemelgetve a lehetőségek közül, néha meg koordinálva.
Lehet, hogy tévedünk, de ez utóbbi összefogás, együttgondolkodás 

és közös cselekvés a ritkább, de ez a tény mit sem von le a 
végeredményből, mert valami csak lesz belőle előbb-utóbb. A 
legendák sem légből kapottak, a mondák pedig sokat mondanak 
a felkészült szakembereknek. Még a mesék is erkölcsi célokat 
szolgálnak, tehát a töredékeket is ki lehet kerekíteni bármilyen 
morzsa is kerül a kezünk ügyébe. A kenesei Partfő pedig szabályosan 
vonzza a költőket, írókat Jánosi Boldizsártól kezdve Soós Lajoson át 
egészen Váth Jánosig és még tovább. Meg is emeljük a kalapunkat 
lokálpatriotizmusuk, munkásságuk és műveik előtt. Kései utódaik 
pedig magukénak érzik a kalandos sorsú, de végre hazatért római 
ezüstkincs egyik meghatározó táljának vésetét. Belelátják az egykori 
főúri piknik helyszínét saját szűkebb környezetükbe, és ha ezzel csak 
annyit érnek el, hogy az arra kolbászoló kirándulók egyre többször 
rácsodálkoznak a Partfőre, akkor már tettek valamit. Ha viszont 
gyermekeik nem nyugodnak addig, amíg eredetiben meg nem 
csodálhatják azt fantasztikus Seuso-kincset, amely már az országot 
járja, nos, akkor pedig nagyon sokat tettek.

Szinte a sárga irigység kerülget, hogy miért nem mi találtuk ki ezt 
itt Balatonalmádiban - de hála Istennek, csak kerülget.

Czuczor Sándor

Seuso lakomája  Forrás: Internet

2018. március berényi nőnap
A szervezők, a fellépők, a segítők ismét felülmúlták önmagukat 

a Vörösberényi Nyugdíjas klub nőnapi rendezvényén. A minden 
részletre kiterjedő gondosság, az egymásra figyelés, a humor lehet a 
titka annak, hogy a 150 fős tagság rendszeresen ilyen jó hangulatú 
összejöveteleken találkozik.

A műsoron profi fellépők kápráztattak el mindenkit tánccal és 
énekkel, majd a klub férfitagjai fakasztották őszinte hahotára a kö-
zönséget. Az asztalokon finom étel és ital, szépséges dekoráció, a 
résztvevők csinosak és mosolygósak. Így aztán minden adott volt 
ahhoz, hogy a képzeletbeli emlékkönyvbe a szép emlékek közé ke-
rüljön ez a márciusi este is.

Köszönet Lencse Sándornak, a klub elnökének a fáradhatatlansá-
gáért, köszönet a segítőknek önzetlen munkájukért.

Szolga Mária

Seuso tál teljes képe Forrás: Internet

A születésnapi „buli” után a színpadon egy másik vette kezdetét: 
Pribojszki Mátyás és Nagy Gergő örömzenéjével ajándékozták meg 
az érdeklődőket és a tavat védő hölgyek.

Pezsgős visszaemlékezések fotókkal és virágokkal - Születésnapi ünnepség a 20 éves NABE csoportban
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A húsz évvel ezelőtti vállalkozó kedvű hölgyek közül jó néhányan 
megjelentek a Pannóniában március 24-én, hogy közösen 
elevenítsék fel az Nők a Balatonért Egyesület Almádi Csoportja 
alapításának eseményeit.

Az előtérben elhelyezett paravánok előtt vidám kacagások jelezték, 
a két évtizeddel ezelőtti fényképek rengeteg történet felelevenítésére 
kínáltak alkalmat. 

A szép számmal összegyűlt vendégeket Keszey János polgármester 
köszöntötte. Hangsúlyozta, az egyesület összetételét jól tükrözi a 
csoport tevékenysége: gondoskodásuk, értékőrzésük nemcsak a 
környezetvédelem, de a kultúra különböző területein is jelentős, 
Almádiban sikeres rendezvényeket honosított meg a Nabe csoport. 
A város nevében emlékplakettel köszönte meg a hölgyek önzetlen 
tevékenységét.

Ünnepi alkalomhoz ünnepi ital dukál: a pezsgős pohárköszöntőt 
Pandur Ferenc polgármester mondta, aki szívesen emlékezett 
vissza arra a négy esztendős együttműködésre, amellyel a város 
szépítésén a Nabe tagjaival folytattak.

A Nők a Balatonért Egyesület elnöke, Szauer Rózsa 
virágcsokrokkal és hasznos ajándékkal köszöntötte az almádi 
tagokat. Impozáns vetítés keretében a csoport legnagyobb értékű 
munkáját prezentálta: a képek összefoglalták annak a folyamatnak 
az eredményét, melynek során az almádi Nabe a Szent Erzsébet 
liget kialakításához 75 millió forintot nyert a norvég alaptól.

A társaság csoportvezetője, Németh Jánosné személyes hangú 
vallomásában mesélte el, miért lépett az egyesületbe akkori iskolás 
tanítványa tanácsára, s miképp találták rá társaival együtt az 
egyesület útjára. Némethné Erzsébet hangsúlyozta, hogy a Nők 
a Balatonért olyan civil szervezet, amelynek tagjai nem a maguk 
szórakoztatására, hanem Almádi otthonosabbá tételéhez keresik a 
megfelelő eszközöket.

Eősze Beáta, aki távollétében hónapokig helyettesítette a vezetőt, 
fotósorozat vetítésével foglalta egybe az elmúlt két évtizedet. A tó 
menti települések Nabe csoportjai ajándékokkal lepték meg almádi 
társaikat.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Hol lakomázott Seuso?
A csodálatos kincslelet történetének margójára

Alig került haza, azaz vissza Pannoniába a „családi ezüst” 
majdnem minden ismert darabja, máris megindult a spekuláció a 
legismertebb tálon látható lakomázási jelenettel kapcsolatban. Ezen 
ugyanis maga Seuso, a római főúr látható, feleségével, háza népével 
és szolgáival. Ezek a szolgák étkek garmadáját hordják asztalához: 
halat főznek, vadat sütnek. A halat pedig egyértelműen a Balatonból 
szerzik be, mert a hosszan elnyúló vízben lubickoló halak fölött ott 
a beszédes felirat: „Pelso”. Ez a felirat segített azonosítani a híres 
kincs hovatartozását még a múlt században és így kerülhetett haza 
hosszú és mindmáig titkosított tárgyalások után.

A XXI. századi fantázia kitölti azokat az információhiányos rése-
ket, amelyeken tudósok hada vitatkozik, mert azok bizony vitatkoz-
nak egészen addig, amíg perdöntő bizonyíték nem kerül a kezükbe. 
Legyen az a pontos lelőhely, a római főúr palotájának helyszíne vagy 
a még bujkáló kincsek száma. A világhálón azonban már megjelent 
egy aranyos megállapítás, hogy hol is lakomázhatott ez a Seuso a 
háza népével. Nem fogják elhinni kedves olvasóim, de ez a hely 
Kenese, méghozzá pontosan a Partfő alatt. Az indoklás szerint azért 
éppen ott, mert ez a helyszín volt legközelebb Szabadbattyánhoz, 
no meg a Balaton itteni partszakasza a római korban egyezett a je-
lenlegivel...

Ha nagyon szőrös 
szívűek lennénk, akkor 
mindegyik megállapításba 
beleköthetnénk, de nem 
tesszük. Nem tesszük, mert 
gyermekkori emlékeink 
közül előbukkant egy kerek 
lyuk rajza a hatalmas fehér 
rajzlap közepén és alatta 
a cím: „Ürgét öntenek a 
törökök”. A rajzlap hátulján 
ott volt az indoklás: „Az ürge 
a lyukban van, a törökök 
meg elmentek vízért!” Akár 
hiszik, akár nem, de én sem találtam el elsőre az alkotás ilyetén 
magyarázatát, de később galád módon mások türelmét is próbára 
tettem vele. 

Kezdő tanárkorom kísértő emléke pedig egy kedves helytörténész, 
aki kezében tartja a Képes Krónika szép színes ábrázolását Koppány 
felnégyeléséről. Háttérben pedig egy majdnem hasonlónak tűnő 
sziklás erdőrészlet és a kép alatt egy hosszú interjú a felfedezővel. 
Meglepő volt a kép aláírása is, mert szerinte a győztes Szent István 
Zalahaláp környékén győzte le lázadó Koppányt és konkrétan pedig 
Sáskán négyelte föl. Mindezt pedig az akkori idők egyik népszerű 
képes hetilapja tálalta több oldalon, sőt a riporter végig megállta 
röhögés nélkül!

Visszatérve Seuso lakomájára és a helyszín kérdésére meg 
kellene mutatni ugyanezt a hatalmas, kilenc kilós tálat egy 
szentkirályszabadjai, balatonalmádi vagy nemesvámosi polgárnak. 
Jönne a válasz azonnal a pontos helyszínről: „hát a Romkút, nos 
ez a Lokhegy, no nem látják, hogy csak Baláca lehet?” A szép az 
egészben az, hogy még indokokat is előhozhatnának bőven: ott legel 
a lova, láthatók a vadászkutyák, messzebb van a Balatontól, tele 
van az erdő vadakkal, vagy ha más nem marad, akkor ott vannak 
azok gyönyörű tölgyfák. A gond csak az, hogy az ókori vésnök, 
aki minden bizonnyal megrendelésre dolgozott és a lehető legjobb 

képet szerette volna 
megörökíteni a főúr 
gazdagságáról, speciel 
nem egy konkrét 
tájrészletet ábrázolt.

Lelki szemeink előtt 
lebeg Petőfi Sándor 
március 15-i szavalása 
a Nemzeti Múzeum 
lépcsőpárkányánál, 
aki tényleg sok helyen 
elmondta forradal-
mi költeményét, de 
ott viszont nem. Egy 
kottásfüzet címlapja 
ábrázolta így, a költő 
viszont nem emléke-
zett erre a helyszínre. Egy másik és közelebbi helyszínt felvillantva: 
II. Rákóczi Ferenc a lova nyergében ülve a legendás akarattyai szilfa 
alatt, majdnem minden környékbelinek felrémlik. Azért csak rém-
lik, mert éppen ott nem járt, de sok más fánál sem, amelyet róla 
neveztek el, mert különben a kuruc-labanc harcokat különböző fák 
árnyékában tölthette volna.

Valahogy mégis tetszik 
nekem ez az újabb kenesei 
imázsépítés – magyarul: 
arculatteremtés! Igenis kell a 
XXI. században is tennünk 
valamit településünk 
hírnevének növeléséért, 
saját múltunk homályos 
foltjainak eltüntetéséért, no 
meg az idegenforgalomból 
élő üdülővárosok 
megújításáért. Van, 
amikor felülről indul a 
nagy „nekicudarodás”, s 
van, amikor alulról, néha 

egyénileg szemelgetve a lehetőségek közül, néha meg koordinálva.
Lehet, hogy tévedünk, de ez utóbbi összefogás, együttgondolkodás 

és közös cselekvés a ritkább, de ez a tény mit sem von le a 
végeredményből, mert valami csak lesz belőle előbb-utóbb. A 
legendák sem légből kapottak, a mondák pedig sokat mondanak 
a felkészült szakembereknek. Még a mesék is erkölcsi célokat 
szolgálnak, tehát a töredékeket is ki lehet kerekíteni bármilyen 
morzsa is kerül a kezünk ügyébe. A kenesei Partfő pedig szabályosan 
vonzza a költőket, írókat Jánosi Boldizsártól kezdve Soós Lajoson át 
egészen Váth Jánosig és még tovább. Meg is emeljük a kalapunkat 
lokálpatriotizmusuk, munkásságuk és műveik előtt. Kései utódaik 
pedig magukénak érzik a kalandos sorsú, de végre hazatért római 
ezüstkincs egyik meghatározó táljának vésetét. Belelátják az egykori 
főúri piknik helyszínét saját szűkebb környezetükbe, és ha ezzel csak 
annyit érnek el, hogy az arra kolbászoló kirándulók egyre többször 
rácsodálkoznak a Partfőre, akkor már tettek valamit. Ha viszont 
gyermekeik nem nyugodnak addig, amíg eredetiben meg nem 
csodálhatják azt fantasztikus Seuso-kincset, amely már az országot 
járja, nos, akkor pedig nagyon sokat tettek.

Szinte a sárga irigység kerülget, hogy miért nem mi találtuk ki ezt 
itt Balatonalmádiban - de hála Istennek, csak kerülget.

Czuczor Sándor

Seuso lakomája  Forrás: Internet

2018. március berényi nőnap
A szervezők, a fellépők, a segítők ismét felülmúlták önmagukat 

a Vörösberényi Nyugdíjas klub nőnapi rendezvényén. A minden 
részletre kiterjedő gondosság, az egymásra figyelés, a humor lehet a 
titka annak, hogy a 150 fős tagság rendszeresen ilyen jó hangulatú 
összejöveteleken találkozik.

A műsoron profi fellépők kápráztattak el mindenkit tánccal és 
énekkel, majd a klub férfitagjai fakasztották őszinte hahotára a kö-
zönséget. Az asztalokon finom étel és ital, szépséges dekoráció, a 
résztvevők csinosak és mosolygósak. Így aztán minden adott volt 
ahhoz, hogy a képzeletbeli emlékkönyvbe a szép emlékek közé ke-
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Szolga Mária

Seuso tál teljes képe Forrás: Internet

A születésnapi „buli” után a színpadon egy másik vette kezdetét: 
Pribojszki Mátyás és Nagy Gergő örömzenéjével ajándékozták meg 
az érdeklődőket és a tavat védő hölgyek.

Pezsgős visszaemlékezések fotókkal és virágokkal - Születésnapi ünnepség a 20 éves NABE csoportban
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Egy megemlékezés margójára 
A Balatonalmádi Értéktár 

legutolsó rendezvényén em-
lékeztünk Bucsy Balázsra, a 
kiváló sportemberre, a vívó 
edzőre, az Almádi Sí Egylet 
megalapítójára, a Tramontana 
1971. évi Kékszalagjának 
győztes kapitányára, a peda-
gógusra és nem utolsósorban 
a nagyszerű apára, társra, test-
nevelőre és őszinte barátra. 

1960-at írtunk, amikor 
az almádi vívók elvesztették 
edzőtermüket, a helyi iskola 
tornatermét. E döntéssel akár meg is szűnhetett volna az egyesü-
letünk. A szakosztályvezetőn, Bucsy Balázs előtt azonban nem volt 
lehetetlen, azonnal intézkedett. Balatonfüred Vasas SC vívó szak-
osztálya fogadott bennünket, ahol nem kisebb személyiség volt a 
szakvezető, mint Dr. Sárga Ferenc. Feri bácsiról legendák keringtek, 
hogy fiatal korában bizony párbajba keveredett, (államilag tiltott 
tevékenység volt) s feleségét is leányszöktetés útján nyerte el. Ba-
lázzsal nagyon jó barátságot ápoltak, így a mi vívó edzéseink is jó 
hangulatban teltek. 

Egyedüli nehézséget az utazás jelentette. Almádiban vonatra 
szálltunk Füredig, majd gyalog a Fehér Iskoláig és ugyanígy vissza. 
Ma már nem emlékszem, de gondolom, az út önköltséges lehetett. 
A hangulat mindig jó volt, tehát megérte. 

Itt, a Könyvtár olvasó termében azonnal az előadó személyét 
kutatom. Balázs lánya, (akkor egy 12-13 éves kislány), ma tanár 
néni, édesanya, nagymama és feleség, kortalan, fénylő szemű 
gyermekként beszél szeretett édesapjáról és meséli el fiatalságunk 

Nagyböjti lelki gyakorlat 
Takáts István atya, érseki kancellár tartott kétnapos nagyböjti 

lelkigyakorlatot Balatonalmádiban, Szabó János plébános meghí-
vására március 16-án és 18-án a Szent Imre templomban. Szentbe-
szédének egyik fő gondolata volt, hogy merjük életünket nagy táv-
latokban élni! Vállaljuk a rövid távú nehézségeket, lemondásokat, 
hogy igazi, fontos céljainkat megvalósíthassuk!  

Amit magunknak gyűjtögetünk, azt nem tudjuk magunkkal 
vinni a túlvilágra, amit másoknak adunk, a szeretetet, a jóságot, 
azt visszük magunkkal Isten elé. („ A halotti szemfedőnek nincs 
zsebe.”) Nem mindegy, milyen lelkülettel állunk hozzá feladataink-
hoz. Az atya elmesélte a kőfejtőben dolgozó három munkás esetét. 
Ugyanaz a kemény munka egyiküknek szenvedés, a másiknak jól 
fizető munka, a harmadiknak magasztos katedrálisépítést jelentett. 
Mennyivel könnyebb úgy végezni munkánkat, ha előre tekintünk, 
ha látjuk a célunkat! – emelte ki az atya. Az életünk igazi távlata 
annak az öröme, ha látjuk, nem a megsemmisülés felé tart életünk, 
hanem a beteljesedés felé. Hogy majd Isten szeretetéé lesz az utolsó 
szó. Ahogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezte: „A szeretet és annak mű-
vei maradandók. Minden más múlandó!”

Töltési Erzsébet

helyenként közös történéseit, emlékeinket. A havon, vízen és páston 
címmel illetett életpálya lenyűgözte a jelenlévő hallgatóságot. 

A társelőadó elérzékenyülő beszéde és filmkockák vetítése 
alatt eszembe jutottak életutunkat megannyi ponton keresztező 
pillanatképek, azokról, akik itt ülnek velem a teremben, vagy régen 
eltávoztak körünkből. Sok-sok jó barát azokból a 60-as évekből, 
lányok és fiúk fátyolos szemekkel. Szép idők voltak! 

A sorok között megpillantom volt osztályfőnökömet a Lóczyból, 
aki Balázs sógora, családtag. Isten éltesse, Hessz Tibor tanár úr! 
Közel 60 éve ütötte fel az osztálynaplót s olvasta fel a névsort: Bánó, 
Bojtor, Czibor, Gönczi, Felhőfalvi, Kemenes, Kovács … stb. Öröm 
tölt el, hogy jó egészségben láthatom újra. 

Lelki szemeim előtt zakatol a 424-es, Alsóörs következik, kiált be 
a kalauz és mi lélekszakadva rohantunk, hogy csatlakozásunk legyen 
egy híres körözöttes kiflihez. Régen nincs már, ahogyan az utolsó 
375-ös is elfüstölt az Öreghegyen. Az emlékek maradtak csupán. 

Előttem ültél a szemközti ülésen és mindig mosolyogtál. Zsá-
kodból, melynél alig voltál nagyobb, kikandikált a plasztron és a 
sisak. Kedves és humoros volt. Ilyen kicsi, törékeny kislány hogyan 
választhatott magának egy férfias és kemény sportot, tűnődtem 
magamban. Ma már be kell látnom, „apád lánya vagy”, erősebb 
sokunknál. Vidámak voltunk, sokat és jót beszélgettünk. 

Ötvenöt év alatt talán nem is láttalak. Hihetetlen idő! Nézem 
gyermekeidet, kis unokádat és Édesapád soha nem felejthető 
vonásait arcodon. Büszke vagyok rád, hogy ilyen szeretettel, mély 
érzelemmel ápolod az ő emlékét! 

Szeretnénk elbúcsúzni tőled, de látom, mindenki téged akar. 
Nekem viszont sietnem kell! Itt egy ölelés még, egy kézfogással 
elköszönés és indulok. Most állj meg! Hallom a kiáltást, s azonnal 
megfordulok a hang irányába. 

Kitárt karokkal rohansz felém, én felkaplak és magamhoz 
ölellek. Nem hiszek a szememnek, „Pirkó”, hát nem felejtettél el? 
Megismersz még? Naná! Mondtad nemes egyszerűséggel. Kard 
híján a tisztelgés elmaradt ugyan, de hosszan öleltük egymást, 
örülve a pillanat varázsának. 

Szabó Zoltán 

Takáts István atya mellett Karáth Gábor hitoktató, Karáth Áron, 
Mesics Jeromos, Szapáry Dániel és Igaz Dániel ministránsok. 
Fotó: Töltési Erzsébet

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. 

A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
  1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
  2. A felvétel mikor készülhetett? 
  3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 

A helyes válaszokat 2018. május 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. június 8-án, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

A 22. forduló (januári szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses építmény 1948-ban épült, mint harangláb a 
református imaház tartozékaként.  
2. A felvétel a harangláb megáldásakor készült, 1948-ban. 
3.  Az idők folyamán ezen a területen sok fáradozás árán megépült 
a mai református templom, amely Almádi egyik dísze.
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett.  

Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
május 11-én, pénteken 16.30 órakor tartunk.   

Kovács István elnök 

HIRDESSEN AZ

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 

06 30 29 88 995
 telefonszámon.
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Áldozatok a mindennapokban
Közeledik a tavasz, a nyár, pezsdül az élet a kertben, a lakásban, az 

interneten, az utakon, útra indulnak a bűnözők is. Nem csak a kör-
nyezetünkben megjelenő idegenekre kell figyelnünk, hiszen a csalás 
egyik népszerű formája a telefonon történő hamis ígéret. 

Az elmúlt időszakban országosan előfordult a trükkös csalások egy 
már jól ismert elkövetési módja a telefonos hívásokhoz kapcsolódik.

Lényege, hogy ismeretlen személyek - többnyire számkijelzés 
nélkül - telefonon felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az 
egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég által meghirdetett 
nyereményjátékban pénzösszeget, vagy nagyértékű tárgyat nyert 
a hívott fél. A nyeremény átvételének feltételeként a telefonáló 
udvarias, nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy telefon 
egyenlegfeltöltést hajtson végre. A lakóhelyéhez közeli ATM 
automatához irányítják a kiszemelt áldozatot, és ott lediktálják 
neki, hogy milyen tranzakciót hajtson végre. A jóhiszemű és 
gyanútlan sértett, reménykedve az ígért több százezeres, de akár 
milliós nagyságú pénzösszeg, vagy nagyértékű tárgy elnyerésé 
reményében eleget tesz a felszólításnak, és 15 ezertől akár 180 ezer 
forint nagyságig a csaló által diktált számsorra pénzt tölt fel a saját 
számlájáról. A nyereményeső persze elmarad!

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdeké-
ben kezeljék fenntartással az ilyen hívásokat, különösen, ha nem is 
játszottak! Kérjenek egy visszahívható számot! A bankkártya PIN 
kódját illetékteleneknek soha ne adják meg!

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak 
jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Tele-
fontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszá-
mok valamelyikén. 

A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki szeret 
jó üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon jónak tűnik, nagyot 
nyerhetünk vele, mindig gyanút kell fogni!  Abban mindig van 
valami trükk, mert nem ajánlana üzletet az illető, ha neki nem 
volna belőle haszna. A házalók, árubemutatók, telefonos ajánlatok 
által kínált termék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag 
használhatatlan, lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha az érte 
elkért összeget is figyelembe vesszük. 

Tanácsom, hogy mindig olyan helyen vásároljanak, ahova 
esetleges reklamációval vissza tudnak menni, ahol szabályos 
számlát kapnak a megvásárolt termékről. 

Az áldozattá válás megelőzése nekem, a rendőrnek különösen 
kiskorúak, gyermekek esetében szívügyem.

Az 1997. óta hatályos Magyarországon a Gyermekvédelmi 
törvény, amely a szülőt, törvényes képviselőt hatalmazza fel és 
teszi felelőssé a gyermekek neveléséért. Ez a törvény ugyanakkor 
a gyermekeket kötelezi a szülőkkel, nevelőkkel történő 
együttműködésre a saját egészséges fejlődésük érdekében.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, aki minden 
elvárás nélkül anyagi javakkal halmozza el gyermekét, nem 
tanítja meg a társadalom által elfogadott alapvető viselkedési 
normákra, nem is gondol arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez 
pedig ugyanolyan ártalmas, és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, 
mint az agresszív viselkedési minta. Már egészen kis korban meg 
kell kezdeni egyfajta korlátok felállítását, amelyek valójában 

kapaszkodók is a gyerekeknek, hogy felnőttként eligazodjanak a 
társadalmi útvesztőben. Szabad, és kell is a gyerekek követelőzésére 
nemet mondani! A „neveletlenség” a későbbiek során gyakran vezet 
viselkedési zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a mások 
és a szülők iránti tisztelet hiányához, és végül törvénybe ütköző 
cselekedetekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elvárásokat 
támasztunk a gyermekünk elé, amelyeknek esetenként éppen azért 
nem tud megfelelni, mert állandó kritikában, szidásban, leszólásban 
van része. Ha egy gyermek nem kap elég dicséretet, biztatást, 
szeretetteljes odafigyelést, hiányt szenved az érzelmi fejlődése, 
amely mindenképpen rossz hatással van a teljesítőképességére, 
személyiségének fejlődésére.

Megvisel, amikor azt látom, hogy a szülők magatartása, a 
viselkedésük példája veszélyezteti a gyermekek életét, fejlődését. 
Az agresszív viselkedés, a bántalmazás félelmet kelt a kiszolgáltatott 
emberkékben, akik nem tudják, kihez forduljanak segítségért. 
Bizony nem is olyan ritka az olyan eset, amikor éppen a szülőktől 
kell megvédeni gyermekeiket. A gyermekvédelmi rendszer célja 
a veszélyeztetettség megállapítása, és segítség nyújtás a védtelen 
kiskorúaknak.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülőnek joga és 
kötelessége is. Vajon, amikor a szülők az óvodát, az iskolát, más 
intézményeket, a médiát teszik felelőssé a gyermekeik viselkedése 
miatt, elgondolkodnak-e azon, ők milyen példát mutatnak. És, 
amikor az iskolákban nő az erőszakos események, viselkedések 
száma, érzik-e felelősségüket?

A gyermekvédelmi jelzés minden felnőtt felelőssége, nem csak a 
jelző rendszer tagjaié, hiszen a jövő generációja a mi jövőnk is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Közeleg a tavasz, bár az idei március második fele kimondottan 

télis volt. Több családnál elfogyott a tüzelő, az egyedül élő idősek és 
betegek helyzete a hideg miatt veszélyes volt. A helyzeten komoly 
munkával, sikerült úrrá lenni. 

A természet azonban nem vár, virágzik mandula, a kertekben 
nyílnak a tavaszi virágok. A télen üresen álló nyaralókban megin-
dult az élet. Az utakon a forgalom megnőtt, különösen sok a kerék-
páros. Az utak reggel még csúszósak, ezért nagy a baleseti kockázat. 
Fontos a KRESZ által elírtak betartása. Folytatjuk a bűnmegelőzési 
programunkat, sokak leszünk a közterületeken. 

Kérjük, hogy jelenezzenek polgárőrnek!

Sajnos, márciusba súlyos veszteség érte egyesületünket meghalt 
BODOR BARNA alapító tag. Több mint tíz évig polgárőr volt, 
de a munkája miatt nem tudta folytatni. A barátság megmaradt. 
Búcsúzunk tőled, pihenj békében.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemal.hu 
telefon: 06-30-621-5320

Balogh Csaba, elnök

A szépség napszámosa - 
in memoriam Hégely Gábor

A világ legrégebbi, kétezer-ötszáz 
éves hadtudományi munkájának 
szerzője Szun Ce, Vu tartomány tá-
bornoka volt. Könyvének (A hadvi-
selés tudománya) hatodik fejezetében 
így ír: „Bár az én feltéte-lezéseim sze-
rint Jüe katonái számban meghaladják 
a mieinket, ez nem fog nekik előnyükre 
lenni a győzelem kérdésében. Azt mon-
dom tehát, hogy a győzelem elérhető.” 
A harmadik fejezetben pedig: „…bár 
egy kis erő makacsul kitarthat a küzde-
lemben, végül a nagyobb erőknek kell 
felülkere-kedniük.” A feljegyzések szerint a túlerő felül is kerekedett: 
Jüe tartomány hadereje több ízben vereséget mért Szun Ce sere-
gére, míg végül Kr. e. 473-ban Vu állam teljesen megsemmisült. 
Ellentmondott-e önmagának a bölcs kínai hadvezér a tanításaiban? 
Megszégyenült-e a történelmi események tükrében? Úgy hiszem, 
nem. A negyedik fejezet negyedik pontjában haladja meg/oldja fel 
(természetesen egy másik – látszólagos – ellentmondással) a dilem-
mát: „Az ember tudhatja, hogy miként győzzön, anélkül, hogy meg 
is tudná csinálni.” Ezek már nem a tudós szavai, sokkal inkább a 
mű-vészé. Tónusa engedékenyebb, alázatosabb; derűt és tragikumot 
vegyítő. (Eddig a példabeszéd)

Hégely Gábort, a Balatonalmádi Városi Vegyeskar nemrég el-
hunyt dalosát nem ismertem elég jól. Viszont láttam, megtapasz-
taltam lényének nyilvános, és bizonyos gesztusokban mégiscsak 
feltárulkozó, személyesebb vonásait. Tudtam róla, hogy kolléga, ta-
nárember. Az a távolságtartó fajta, aki nem egy szóáradatból akarja 
kihámozni a másik viszonyát a világhoz. Mindemellett fi-gyelmes, 
sőt résen álló elme. Féltréfásan pofozgató szavú és bonckés-pillantá-
sú. De – mint a fentebb emlegetett Szun Ce – a szabatos tudás alatt 
és mögött egy művész érzékenységét hordta. Erre akkor döbben-
tem rá, amikor szavalni hallottam. Persze, szé-pen mondott verset, 
minden rendben volt, a hangsúlyok, a vers-mondattan dallamívei, 
az értelmi tagolás. Ám ezen felül, mintegy ráadásként: valamiféle 
nemes szomorúság áradt belőle, hogy a vers elhangzásának pillana-
tában még rend van a világban, a szépség az úr, de mindjárt vége, s 
egy röpke katarzissal ezt is megússzuk. Gábor – ebben is – egyszerre 
volt aggastyán és gyermek: haragudott az emberi sokaságra, mert 
hosszú történelme során semmiből sem okult, ugyanakkor játszó-
pajtásának fogadta a „mindenkit” – talán a jószerencse és bonta-
kozó képességei feltáplálják egyszer… Engesztelhetetlen humanista 
– mondanám.

A kóruspróbákra, míg a Pannónia színháztermében folytak, álta-
lában késve érkezett. Pedig az aulából nyíló könyvtárból csak pár 
lépést kellett megtennie. A könyvek komoly tömege lassíthatta le, 
vagy nehezen vonta ki magát a bűvkörükből?... Ilyenkor találkoz-
tunk, én a papírjaim fölé görnyedve jegyzetelgettem (míg Tamás, 
a portás rám nem oltotta a mennyezeti fényeket, jelezvén, hogy 
lejárt a műszak), ő odavetett valami megjegyzést, egy rezervált ba-
rátkozásnak beillő szellemességet. Néha eltöprengtem: lehettünk 
volna barátok? Valószínűleg nem. Belőlem hiányzott a balatoniak 
szemérmes arisztokratizmusa, belőle meg a kíváncsiság. Fáradtak 
voltunk már ahhoz, hogy egymáshoz csiszoljuk/koptassuk tanár-
uras méltóságunkat. Meg hát jól értettük egymást e nélkül is. Egy-
szer majdnem egy teljes percet beszélgettem vele. A fűnyírásról. 

Minden mással tisztában voltunk.
Így maradtam le Gábor barátságáról, amit bánok is, meg nem is. 

Erről a „nem is”-ről csak annyit, a rég elnyomott féltékenység hang-
ján, hogy a kórus, amely harmóniáiba befogadta, művész lé-nyének 
otthont adva összhangba hozta a Gábor által egyébként kritikusan 
megélt világgal, nos, ez a kórus sokkal többet tudott adni bármiféle 
szavakkal és eszmékkel űzött játéknál. A kórus körülölelte a hangját, 
miáltal teljesebb lett, Gábor pedig megmaradhatott a finom rezig-
náció, a kedves kesernyésség szólamvezetőjének.

Aztán jött a túlerő… Szun Ce állítólag egy Jüe elleni csatában 
se-besült meg, és alig valamivel élte túl Ho Lu-t, Vu tartomány ki-
rályát. De ez mit sem számít, és A hadviselés tudománya is veszített 
időszerűségéből (hja, két és félezer év nem múlik el csak úgy), vi-
szont a tanulság, a tábornok konok hite a győzelem ésszerű meg-
alapozhatóságában és kétségei a harc végső kimenetelét illetően, 
hátborzongatóan (poszt)modern. Ennek szellemében (!) mondom, 
hogy bizony, Hégely Gábor merülésig megpakolhatta könyvekkel 
Káron ladikját, s mintha csak egy velencei gondolán csó-nakázna, 
tele torokból énekelhetett az úton, nem vidáman, de nem is siralma-
san, végig betartva az árnyékszürke kotta előírásait. Mi még szólon-
gatjuk, integetünk az innenső partról, amit ő már nem hall és nem 
lát. Sokáig fürkésszük a köd tejüvegén át a távolodót… Szerintem 
ez az epikus fordulat tetszene neki, mert lám, a halál legyőzhető.

Viszlát, Gábor!
Kovács Imre Attila 

Hite határozta meg az életét
A jó Isten nemrég magához 

szólította hű szolgáját, Novák 
Árpádot, aki Almádiban 
a csonthéjas gyümölcsök 
magjaiból készített rendre 
rózsafüzéreket, több mint 
harminc évig. 

Vegyészmérnökként Fűzfő-
gyártelepen dolgozott, többféle 
munkakörben, és jó pár sza-
badalom is köthető a nevéhez. 
Élete utolsó percéig tanult és 
dolgozott a találmányain, mi-
közben nem feledkezett el em-
berbaráti küldetéséről sem. Se-
gített az embereken jó szóval, 
tettekkel. Volt, hogy körtelekvárt főzött szeretett feleségével a rászo-
rulóknak. Máskor kórházba kerülve nem a maga bajával törődött, 
hanem betegtársaiban, de néha a gyógyítókban is erősítette a lelket, 
adott hitet, bátorítást. Éveken át aktív munkása volt a Cursillo-
mozgalomnak is. Hite határozta meg az egész életét. Mikor egész-
ségét is felőrlő munkája megtámadta a tüdejét, két alkalommal 
is az élet és halál mezsgyéjére került. Nyugdíjba vonulása után az 
1990-es évek közepétől másfél évtizeden át a veszprémi baziliká-
ban dolgozott idegenvezetőként. Élete legszebb periódusának ezt 
az időszakot tartotta. Ekkor készítette legszebb rózsafüzéreit is. Ud-
vardi Erzsébet festőművész rózsafüzéreket ábrázoló képeiből nyílt 
tárlatán a Szent Mihály-bazilika altemplomában külön vitrinekben 
állították ki több művét. Később pedig Balatonalmádiban a műve-
lődési központban szervezett rózsafüzér-kiállításon voltak láthatók 
szép faragásai. – Számomra a rózsafüzérek faragása az imádságot 
jelenti – mondta gyakran. Szabó János plébános és Halmos Ábel 
bakonybéli perjel búcsúztatta február 10-én a vörösberényi katoli-
kus templomban. Nyugodj békében Árpi bátyánk!
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Áldozatok a mindennapokban
Közeledik a tavasz, a nyár, pezsdül az élet a kertben, a lakásban, az 

interneten, az utakon, útra indulnak a bűnözők is. Nem csak a kör-
nyezetünkben megjelenő idegenekre kell figyelnünk, hiszen a csalás 
egyik népszerű formája a telefonon történő hamis ígéret. 

Az elmúlt időszakban országosan előfordult a trükkös csalások egy 
már jól ismert elkövetési módja a telefonos hívásokhoz kapcsolódik.

Lényege, hogy ismeretlen személyek - többnyire számkijelzés 
nélkül - telefonon felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az 
egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég által meghirdetett 
nyereményjátékban pénzösszeget, vagy nagyértékű tárgyat nyert 
a hívott fél. A nyeremény átvételének feltételeként a telefonáló 
udvarias, nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy telefon 
egyenlegfeltöltést hajtson végre. A lakóhelyéhez közeli ATM 
automatához irányítják a kiszemelt áldozatot, és ott lediktálják 
neki, hogy milyen tranzakciót hajtson végre. A jóhiszemű és 
gyanútlan sértett, reménykedve az ígért több százezeres, de akár 
milliós nagyságú pénzösszeg, vagy nagyértékű tárgy elnyerésé 
reményében eleget tesz a felszólításnak, és 15 ezertől akár 180 ezer 
forint nagyságig a csaló által diktált számsorra pénzt tölt fel a saját 
számlájáról. A nyereményeső persze elmarad!

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdeké-
ben kezeljék fenntartással az ilyen hívásokat, különösen, ha nem is 
játszottak! Kérjenek egy visszahívható számot! A bankkártya PIN 
kódját illetékteleneknek soha ne adják meg!

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak 
jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Tele-
fontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszá-
mok valamelyikén. 

A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki szeret 
jó üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon jónak tűnik, nagyot 
nyerhetünk vele, mindig gyanút kell fogni!  Abban mindig van 
valami trükk, mert nem ajánlana üzletet az illető, ha neki nem 
volna belőle haszna. A házalók, árubemutatók, telefonos ajánlatok 
által kínált termék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag 
használhatatlan, lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha az érte 
elkért összeget is figyelembe vesszük. 

Tanácsom, hogy mindig olyan helyen vásároljanak, ahova 
esetleges reklamációval vissza tudnak menni, ahol szabályos 
számlát kapnak a megvásárolt termékről. 

Az áldozattá válás megelőzése nekem, a rendőrnek különösen 
kiskorúak, gyermekek esetében szívügyem.

Az 1997. óta hatályos Magyarországon a Gyermekvédelmi 
törvény, amely a szülőt, törvényes képviselőt hatalmazza fel és 
teszi felelőssé a gyermekek neveléséért. Ez a törvény ugyanakkor 
a gyermekeket kötelezi a szülőkkel, nevelőkkel történő 
együttműködésre a saját egészséges fejlődésük érdekében.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, aki minden 
elvárás nélkül anyagi javakkal halmozza el gyermekét, nem 
tanítja meg a társadalom által elfogadott alapvető viselkedési 
normákra, nem is gondol arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez 
pedig ugyanolyan ártalmas, és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, 
mint az agresszív viselkedési minta. Már egészen kis korban meg 
kell kezdeni egyfajta korlátok felállítását, amelyek valójában 

kapaszkodók is a gyerekeknek, hogy felnőttként eligazodjanak a 
társadalmi útvesztőben. Szabad, és kell is a gyerekek követelőzésére 
nemet mondani! A „neveletlenség” a későbbiek során gyakran vezet 
viselkedési zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a mások 
és a szülők iránti tisztelet hiányához, és végül törvénybe ütköző 
cselekedetekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elvárásokat 
támasztunk a gyermekünk elé, amelyeknek esetenként éppen azért 
nem tud megfelelni, mert állandó kritikában, szidásban, leszólásban 
van része. Ha egy gyermek nem kap elég dicséretet, biztatást, 
szeretetteljes odafigyelést, hiányt szenved az érzelmi fejlődése, 
amely mindenképpen rossz hatással van a teljesítőképességére, 
személyiségének fejlődésére.

Megvisel, amikor azt látom, hogy a szülők magatartása, a 
viselkedésük példája veszélyezteti a gyermekek életét, fejlődését. 
Az agresszív viselkedés, a bántalmazás félelmet kelt a kiszolgáltatott 
emberkékben, akik nem tudják, kihez forduljanak segítségért. 
Bizony nem is olyan ritka az olyan eset, amikor éppen a szülőktől 
kell megvédeni gyermekeiket. A gyermekvédelmi rendszer célja 
a veszélyeztetettség megállapítása, és segítség nyújtás a védtelen 
kiskorúaknak.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülőnek joga és 
kötelessége is. Vajon, amikor a szülők az óvodát, az iskolát, más 
intézményeket, a médiát teszik felelőssé a gyermekeik viselkedése 
miatt, elgondolkodnak-e azon, ők milyen példát mutatnak. És, 
amikor az iskolákban nő az erőszakos események, viselkedések 
száma, érzik-e felelősségüket?

A gyermekvédelmi jelzés minden felnőtt felelőssége, nem csak a 
jelző rendszer tagjaié, hiszen a jövő generációja a mi jövőnk is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Közeleg a tavasz, bár az idei március második fele kimondottan 

télis volt. Több családnál elfogyott a tüzelő, az egyedül élő idősek és 
betegek helyzete a hideg miatt veszélyes volt. A helyzeten komoly 
munkával, sikerült úrrá lenni. 

A természet azonban nem vár, virágzik mandula, a kertekben 
nyílnak a tavaszi virágok. A télen üresen álló nyaralókban megin-
dult az élet. Az utakon a forgalom megnőtt, különösen sok a kerék-
páros. Az utak reggel még csúszósak, ezért nagy a baleseti kockázat. 
Fontos a KRESZ által elírtak betartása. Folytatjuk a bűnmegelőzési 
programunkat, sokak leszünk a közterületeken. 

Kérjük, hogy jelenezzenek polgárőrnek!

Sajnos, márciusba súlyos veszteség érte egyesületünket meghalt 
BODOR BARNA alapító tag. Több mint tíz évig polgárőr volt, 
de a munkája miatt nem tudta folytatni. A barátság megmaradt. 
Búcsúzunk tőled, pihenj békében.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemal.hu 
telefon: 06-30-621-5320

Balogh Csaba, elnök

A szépség napszámosa - 
in memoriam Hégely Gábor

A világ legrégebbi, kétezer-ötszáz 
éves hadtudományi munkájának 
szerzője Szun Ce, Vu tartomány tá-
bornoka volt. Könyvének (A hadvi-
selés tudománya) hatodik fejezetében 
így ír: „Bár az én feltéte-lezéseim sze-
rint Jüe katonái számban meghaladják 
a mieinket, ez nem fog nekik előnyükre 
lenni a győzelem kérdésében. Azt mon-
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A harmadik fejezetben pedig: „…bár 
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lemben, végül a nagyobb erőknek kell 
felülkere-kedniük.” A feljegyzések szerint a túlerő felül is kerekedett: 
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Minden mással tisztában voltunk.
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szavakkal és eszmékkel űzött játéknál. A kórus körülölelte a hangját, 
miáltal teljesebb lett, Gábor pedig megmaradhatott a finom rezig-
náció, a kedves kesernyésség szólamvezetőjének.

Aztán jött a túlerő… Szun Ce állítólag egy Jüe elleni csatában 
se-besült meg, és alig valamivel élte túl Ho Lu-t, Vu tartomány ki-
rályát. De ez mit sem számít, és A hadviselés tudománya is veszített 
időszerűségéből (hja, két és félezer év nem múlik el csak úgy), vi-
szont a tanulság, a tábornok konok hite a győzelem ésszerű meg-
alapozhatóságában és kétségei a harc végső kimenetelét illetően, 
hátborzongatóan (poszt)modern. Ennek szellemében (!) mondom, 
hogy bizony, Hégely Gábor merülésig megpakolhatta könyvekkel 
Káron ladikját, s mintha csak egy velencei gondolán csó-nakázna, 
tele torokból énekelhetett az úton, nem vidáman, de nem is siralma-
san, végig betartva az árnyékszürke kotta előírásait. Mi még szólon-
gatjuk, integetünk az innenső partról, amit ő már nem hall és nem 
lát. Sokáig fürkésszük a köd tejüvegén át a távolodót… Szerintem 
ez az epikus fordulat tetszene neki, mert lám, a halál legyőzhető.

Viszlát, Gábor!
Kovács Imre Attila 

Hite határozta meg az életét
A jó Isten nemrég magához 

szólította hű szolgáját, Novák 
Árpádot, aki Almádiban 
a csonthéjas gyümölcsök 
magjaiból készített rendre 
rózsafüzéreket, több mint 
harminc évig. 

Vegyészmérnökként Fűzfő-
gyártelepen dolgozott, többféle 
munkakörben, és jó pár sza-
badalom is köthető a nevéhez. 
Élete utolsó percéig tanult és 
dolgozott a találmányain, mi-
közben nem feledkezett el em-
berbaráti küldetéséről sem. Se-
gített az embereken jó szóval, 
tettekkel. Volt, hogy körtelekvárt főzött szeretett feleségével a rászo-
rulóknak. Máskor kórházba kerülve nem a maga bajával törődött, 
hanem betegtársaiban, de néha a gyógyítókban is erősítette a lelket, 
adott hitet, bátorítást. Éveken át aktív munkása volt a Cursillo-
mozgalomnak is. Hite határozta meg az egész életét. Mikor egész-
ségét is felőrlő munkája megtámadta a tüdejét, két alkalommal 
is az élet és halál mezsgyéjére került. Nyugdíjba vonulása után az 
1990-es évek közepétől másfél évtizeden át a veszprémi baziliká-
ban dolgozott idegenvezetőként. Élete legszebb periódusának ezt 
az időszakot tartotta. Ekkor készítette legszebb rózsafüzéreit is. Ud-
vardi Erzsébet festőművész rózsafüzéreket ábrázoló képeiből nyílt 
tárlatán a Szent Mihály-bazilika altemplomában külön vitrinekben 
állították ki több művét. Később pedig Balatonalmádiban a műve-
lődési központban szervezett rózsafüzér-kiállításon voltak láthatók 
szép faragásai. – Számomra a rózsafüzérek faragása az imádságot 
jelenti – mondta gyakran. Szabó János plébános és Halmos Ábel 
bakonybéli perjel búcsúztatta február 10-én a vörösberényi katoli-
kus templomban. Nyugodj békében Árpi bátyánk!
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Rendőrségi és Polgárőr hírek2018. április

Február első hétvégéjén az Almádi Darts Club (ADC) csapata 
megkezdte a Veszprém Megyei Darts Szövetség által kiírt bajnok-
ságot. A versenysorozat első állomása február 3-án került megren-
dezésre a Bakony fővárosában, Zircen. Az ADC-t 5 fő képviselte 
Kalocsa Zoltán, Salamon Tamás, Horváth Vilmos, Zaka Péter és 
Benesch Zoltán személyében. A csapatból mindenki értékes pon-
tokkal és sok tapasztalattal tért haza. 

A bajnokság 2. versenyét február 24-én, Mezőlakon rendezték 
meg, ahol szintén 5 ADC tag indult. Kalocsa Zoltán, Kalocsa At-
tila, Mester Ferenc, Eigner József és Benesch Zoltán lelkes játékkal 
állt helyt a versenyen. Külön ki kell emelni Kalocsa Zoltán teljesít-
ményét, aki derék problémái ellenére a döntőig menetelt. A csapat 
tagjai ismét értékes pontokat szereztek. 

Az Almádi Darts Club 2018. januárjában egy éves támogatói 
megállapodást kötött az Almádivill vállalkozással (Czigler Péter). 

Az ADC továbbra is várja a darts sport iránt érdeklődőket 
keddenként és péntekenként 18:00-20:00 közt a Vörösberényi 
Kultúrházban (B.almádi, Gábor Áron u. 6.).

Balatonalmádi-Budataván 
50 nm alapterülető strandbüfé 

60 nm terasz résszel kiadó. 

Érdeklődni:

gravlax1kft@gmail.com

Olvasói levél – köszönetnyilvánítás 
Tisztelt Ismeretlen!

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet, hogy elhagyott mobil-
telefonomat édesanyámon keresztül visszajuttatta hozzám. Örülök, 
hogy ebben a városban élhetek, ahol tisztességes és becsületes embe-
rek vesznek körül, olyanok, mint Ön, Uram. „Nem azok, kik valami 
nagyot tettek, de akik valami nagyot képviselnek, foglalják el az első 
helyeket a történetben.” Eötvös József
Tiszteletem és megbecsülésem jeléül: 

Csetényi Kristóf 

Balatonalmádi karatékák sikerei a 
SUN-DOME Kupán

2018. március 3-án Ajkán rendezték meg az idei év első hazai 
versenyét, a Shotokan Karate SUN –DOME Kupát. 25 egyesület 
közel 200 versenyzője indult ezen a versenyen. A Balatonalmádi 
Shotokan Karate-Do Sportegyesület négy versenyzővel vett részt, 
valamennyi versenyző sikeresen szerepelt. Gönczöl Marcell a kor-
osztályában nagyszerűen helyt állt, bejutott a nyolcas döntőbe, így 
hetedik helyen végzett. Farkas Bence; Kata /formagyakorlat/ ver-
senyszámban ezüstérmet nyert. Pákai Péter; Kata versenyszámban 
ezüstérmet nyert, Kumite /küzdelem/ versenyszámban bronzérmet 
nyert. Varga Orsolya felnőtt női korcsoportban; Kata versenyszám-
ban aranyérmes lett. Az Almádi karatékák következő versenye az 
április 28-án megrendezésre kerülő Diákolimpia lesz.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület a Balaton-
almádi Kéttannyelvű Gimnázium tornatermében tartja az edzé-
seket hetente háromszor, kedd, csütörtök 17.00-18.30-ig, péntek 
19.00-20.00-ig. Folyamatosan várjuk azon gyerekek és felnőttek 
jelentkezését 6 éves kortól, akik kedvet éreznek egy Tradicionális 
Japán Harcművészet gyakorlásához.
Jelentkezés az alábbi telefonszámon: 06-20/234-2928;
E-mail címen: rezmuvesmiklos50@gmail.com

Örömmel fogadjuk a magánszemélyek adójának 1%-ának fel-
ajánlását. Név: Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület 
Adószám: 18298431-1-19

Sensei Rézmüves Miklós 6. Dan
a sportegyesület elnöke

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 

TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2018. (A3 méretben) 900.-
Balatonalmádi Anno II. 2900.-
Balatonalmádi Anno III.  3000.-
Káptalanfüred évtizedei  1900.-
Almádi füzetek I.; II.   300.-
Almádi füzetek V.; VII.  500.-
Almádi füzetek VI. 1000.-
Almádi újság Reprint kiadás   500.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

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

EGZAKT BT.
ALAPÍTVA: 1993. 01. 21.

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

EGZAKT BT.
ALAPÍTVA: 1993. 01. 21.

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



ÁPRILIS
ALMÁDI ÚJSÁGHová tűnt Balatonalmádi? 

Avagy a vörösberényi 
középkori templom 
évszázadairól

Fent egy archív, Vajkai Aurél által 1955-ben készült képen látha-
tó az említett templom lépcsője és barokk kapuja. Alul pedig egy 
balatonalmádiból származó nagyméretű (21,5 cm) csöves testű, 16-
17. századi kulcs látható, melyhez hasonló lehetett a fent említett 
templom kulcsa is. Talán éppen ez nyitotta?

Irodalom, források:

KOPPÁNY Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek 
Veszprém megyében. in: Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 
6. (1967) 117–150. 
KREDICS László – LICHTNECKERT András (szerk): 
Balatonalmádi és Vörösberény története. Balatonalmádi 1995. 
THURY Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület Története 
I-II. Pozsony 1998.
Laczkó Dezső Múzeum, fotó: Fotótár: ltsz.: 9924 – kulcs: Régészeti 
Gyűjtemény ltsz.: 1955.503.1.

Pátkai Ádám Sándor
régész

Fáskerti Zsófi/Fáskeri István:
Dr. Óvári Ferenc portréja

Nagyon sok oldalról közelíthetünk a vörösberényi reformá-
tus templomhoz. Rendkívül összetett története van az épület-
nek, a templom közösségének, de még a településnek is. 

A középkorban hiába keressük Almádit, nem találjuk meg 
az oklevelekben, vagy térképeken. Vörösberény, vagy másik ne-
vén Szárberény az ősi, középkorban létrejött falu a környéken. 
Az Árpád-korban a veszprémi káptalan és a veszprémvölgyi 
apácák is bírtak földeket itt. Központi területe a református 
templom köré helyezhető.

Balatonalmádi a 18. században csupán egy Balaton parti 
csárdából állt. Visszatérve Berényhez és a templomhoz, mely 
kis kiemelkedésen található, kerítőfal veszi körül, létrehozva az úgy-
nevezett cintermet, vagyis temetőt. E ma is látható fal nagy része 
már nem a középkori, hanem barokk kiegészítés. A díszes kapuk is 
mind-mind barokk elemek.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni e templom egyediségét és nagy-
szerűségét. Amellett, hogy több korszaknak igen sokféle lenyomata 
látszik rajta, még felekezeti váltáson is keresztülment. A 13. század-
ban Szent Mártonnak szentelve említették, majd a 16. században 
elkezdődő reformáció Szárberényt is elérte, s már egészen korán, a 
16-17. század fordulóján protestáns, majd református kézbe került 
az épület. Így találjuk ma is. 1695 és 1705 között volt ismét egy 
katolikus korszaka, ám a nyakas kálvinisták elkergették a telepü-
lésről a plébánost. A reformátusok nagyon sokat építgették a 18. 
században, végül 1789-ben nyerte el ma is látható formáját. Ekkor 
boltozták be és alakították át a református liturgiának jobban meg-
felelő teremtemplommá. A középkorban – egészen a 18. századi 
átépítésig - ugyanis szentéllyel, sekrestyével és toronnyal rendelke-
zett. Ezután már csak a toronyalj és a hajó bizonyos részei maradtak 
épen. A sekrestyét, ahogy máshol is, a reformátusok elbontották. A 
torony nem teljesen szokványos helyen, nem a nyugati rövid olda-
lon található, hanem az eredeti déli bejárat előtt. Ilyen típusú épület 
látható többek között Balatonszőlősön, ahol szintén a református 
egyház kezeli a templomot.

Új 2018

Illés Erika:
Véghely Dezső portréja

Nemzeti ünnepünk alkalmából felavatták az Almádi Pantheonban Véghely Dezső és dr. Óvári Ferenc szobrát. Kajári 
Gyula, az ALMÁDI- P-ART Alapítvány elnöke elmondta, hogy 2013-ban azért hozták létre az alapítványt, hogy azoknak 
állítsanak emléket, akik a maguk idején sokat tettek a városért. Külön köszönet illeti Veszeli Lajos festőművészt szervező 
munkájáért. A szobrok Fáskerti Zsófi/Fáskerti István és Illés Erika szobrászművészek alkotásai.


