
Jelen írásomban történeti kontextusba helyezve mutatom be a 
Balatonalmádiban található irredenta örökmécsest, mint a város 
egyik történelmi emlékét, emlékhelyét. A veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeum Történeti fényképtárában található képeslapok, a két vi-
lágháború közötti időszakban készültek. Az egyik bemutatott felvé-
telt Monostory György fényképész készítette 1929-ben, egy évvel 
az emlékmű felavatása után. A Bakonyi Múzeum 1985-ben vásárol-
ta Schildmayer Ferenc helytörténeti kutatótól. A másik fotó is tőle 
került a múzeum birtokába, mely valószínűleg ugyanebből az évből 
származik. A képet Karinger Károly fotóművész készítette. 

A Horthy-korszak (1919–1945) hétköznapjainak szer-
ves részét képezte Trianon, a békediktátum igazságtalansá-
ga, a területi revízió követelése, valamint az irredentizmus. 
A két utóbbi fogalmat, a revíziót és az irredentát gyakran 
használják szinonimaként, ám a két megnevezés között 
jelentésbeli különbség van. A revízó latin eredetű szó, fe-
lülvizsgálatot, az 1920. június 4.-i trianoni békediktátum 
területi döntéseinek felülvizsgálatát jelenti. Az irredentiz-
mus az 1927-es olasz-magyar szerződés ratifikálását kö-
vetően került a magyar politika eszköztárába, először gr. 
Bethlen István miniszterelnök (1921–1931) egy 1928-as 
beszédében használta nyíltan ezt a kifejezést. Az irredenta, 
mint politikai irányzat az olasz nemzeti egységmozgalom-
mal vette kezdetét a 19. században, majd terjedt el Eu-
rópában. Magyarországon 1918–1920 között jelent meg 
ez a gondolat, melyet Trianon erősített meg. A kifejezést 
olyan politikai vagy népi mozgalomra használják, melynek célja az 
elveszett területek visszaigénylése, visszafoglalása. A magyar nemzet 
sorstragédiája, meghatározta a közgondolkodást a két világháború 
között. Az országban több helyen emlékművet állítottak, emlék-
tárgyakat készítettek, mellyel a társadalom tiltakozását fejezte ki a 
győztes hatalmak döntése ellen. Balatonalmádi következetesen ki-
állt a darabokra szabdalt magyar nemzet egysége mellett. 

A településen 1928. augusztus 5-én avatták fel Lovas László épí-
tőmérnök, helyi lakos, saját tervei alapján készült műalkotását. Et-
től kezdve megemlékezések színhelye lett az építmény területe. A 
sokszög alakú, felfelé folyamatosan szűkülő talapzatból emelkedik 
ki egy obeliszkforma, melynek tetején örökmécses található. A mű-
emlék anyaga vöröskő, felületén elhelyezett márványtábla felirata 
utal a trianoni békediktátumra. Az emlékhelyen kívánta megvalósí-
tani például a Veszprém Vármegyei Dalosbizottság 1937. szeptem-
ber 12-én rendezett dalosverseny keretei között a tábori szentmisét, 

ám az időjárás viszontagságai ezt nem tették lehetővé. Ez az ese-
mény azért jó példa, mert a népviseletek, a magyar ruha, az ország 
jövőjéért való fohász, mind a nemzeti összetartozás szimbólumait 
jelentették.  

Az Irredenta Örökmécses a helybeliek szerint az egyetlen az or-
szágban, amely átvészelte a történelem megpróbáltatásait és a mai 
napig épségben, eredeti helyén áll, a Balaton parti városban. A 
második világháborút követően, Magyarország bel-és külpolitikai 
döntéseiben a Szovjetunió érdekei érvényesültek. A „népi demokrá-
cia” építése, a kommunista ideológia elhomályosította, kiszorította, 
majd kriminalizálta a revizionizmus és az irredentizmus megnyilvá-
nulási formáit, így ebben az időszakban nem sok lehetőség nyílt a 
nemzeti érzelmek kifejezésére. Az irredenta örökmécsest, úgy tud-
ták megmenteni a pusztulástól, hogy 1948-ban átalakítást végeztek 
rajta. Az eredeti táblát eltávolították, helyére újat tettek „Magyar! 
Emlékezz nemzetünk szabadságáért 1848–1849 években küzdő di-
cső napjainkra” felirattal, amely azt kívánta hangsúlyozni, hogy ez a 
műalkotás az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek 
állít emléket. A rendszerváltás után azonban az eredeti tábla vissza-
került a műemlékre.

Fogl Krisztián Sándor
(történész-muzeológus, Phd hallgató)
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2019. február 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2019. március 8-án, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk.

A 28. forduló (szeptemberi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet a mai Baross út és Petőfi út sarkán 
Segesdi cipész mester építette az 1930-as évek első 
harmadában. 
2. A felvétel az építkezés közben készült. 
3. A kérdéses épület szinte az eredeti formájában látható, némi 
átalakításokkal az üzletsoron.
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett. 

Kovács István elnök 

Keszey János polgármester 2019. január 5-én, 
az újévi fogadáson elhangzott beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!

Boldog új évet kívánok kedves mindannyiuknak! Tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták meg-
hívásunkat, ide a volt Magtár épületébe a 2019-es újévi fogadásra. 

Az újévi köszöntés elsősorban családi és közösségi hagyomány, de 
az idők folyamán a szokást átvették az intézmények is. Talán éppen 
ennek okán mondhatom: a köszöntés a Nagy Almádi Családnak 
szól, melynek tagjait most Önök képviselik.

Az óévből az újba való átmenetet a családoknál, barátoknál oldott 
jókedv jellemzi, s ma már nem jellemző, hogy a családfő a terített 
asztalnál mérleget vonna megvalósított és meg nem valósított terve-
ikről, eredményeikről. Ez így is van rendjén, hiszen egy aktuálisabb 
napon bizonyára megteszik ezt. Szükség is van rá, mert a XXI. század 
a racionalitás kora, amikor a tervszerűség, a beosztás elengedhetetlen 
annak érdekében, hogy hosszabb távra észszerűen tudjunk tervezni, 
sőt: bekalkulálni nem várt kiadásokat is.

Mi az Önök megbízásából képviselők és hivatalnokok is hason-
lóan vagyunk. Egy nagyobb kassza ki- és bemenő forgalma felett 

gazdálkodunk. Mégpedig szigorúan. Bizonyára emlékeznek Önök is 
arra az időszakra, amikor mindenféle kölcsönökből, hitelekből szá-
mos önkormányzat került az eladósodás küszöbére. Büszkén mond-
hatom, Almádi esetében ez nem így volt. Tudtuk, mikor, s mennyit 
kell húzni azon a bizonyos nadrágszíjon. Elhihetik, nem volt köny-
nyű, mert bizony sokszor nyílt a polgármester ajtaja, s az érkező ilyen 
vagy olyan célra pénzt, támogatást kért. Nem tagadom, a legtöbb 
esetben jogosan. Ám ha el is küldtünk valakit, kerestük egy későbbi 
megoldás lehetőségét. Így volt ez 2018-ban is, s akik tavaly nem kap-
tak, nem kaphattak támogatást, idén talán nagyobbak az esélyeik. 
Persze ne higgyék, hogy 2019-ben nagyságrendekkel több pénzből 
gazdálkodhatunk. Erről majd a beszámolóm második részében ejtek 
szót.

A városvezetés azonban jó gazda akar lenni, s úgy érzem, erre a 
feladatára a továbbiakban is alkalmas lesz. Ehhez azonban elenged-
hetetlen az Önök támogatása, de megértése is; elengedhetetlen a 
korrekt együttműködés.

Naivitás lenne akképp gondolkodnom, hogy az előbb említett 
együttműködést Almádi minden polgárától megkapom, megkap-
juk. Lesznek kerékkötőink is, de én úgy vélem, tisztességes párbe-
széddel, meggyőzéssel, példamutatással az Almádit építők mellé állít-
hatók ők is. Ugyanakkor a bennünket jó szándékkal bírálókat is meg 
kell hallgatnunk, hiszen más-más szemszögből ugyanazt nézve igenis 
konszenzusra lehet jutni.

Ezelőtt egy évvel ekképp fogalmaztam: „a polgármesteri beszá-
moló nem dicsekvés, nem panaszkodás, hanem tények kicsit ugyan 
hosszú, de nem kozmetikázott sora”. Másképpen: tényeké, melyeken 
változtatni már nem lehet. Ezt tiszta lelkiismerettel vállalom ma is. 
És e mögött nemcsak a polgármesteri esküm, hivatástudatom – de 
nagyon jelentős mértékben –városom szeretete is ott van. 

Itt, Almádiban régi hagyomány, hogy ezen a fogadáson beszámo-
lunk a mögöttünk álló esztendőről, s ismertetjük terveinket a kö-
vetkező 12 hónapra. Számokat, adatokat fognak hallani, sikeres pá-
lyázatokról, közterületek felújításáról lesz szó. Ezek a korábban már 
említett tények, melyek mögött azonban az aktaszámokon túl nevek 
is vannak. Tervezőké, Osztályvezetőké, beosztottaké, szakembereké, 
akik rendre végrehajtották azt, amit Almádi érdekében tenniük kel-
lett. Ez a dolguk – mondhatja bárki –, miért is járna érte köszönet? 
Úgy érzem, mégis jár. Mint ahogy városunk minden polgárának jár 
köszönet azért, mert a kötelességét magas színvonalon teljesítette. 
És ez az a magas színvonal az, ami Balatonalmádit ismét előbbre 
vitte. Lehet, hogy kinek-kinek van hiányérzete, elvárása. Egyet kell 
értenem velük, hiszen éppen az újabb és újabb elvárások viszik to-
vább a fejlődést. Hiszem, hogy 2019-ben szép számmal lesznek új 
elvárások, melyekre 2020 januárjában, mint elvégzett feladatokra 
gondolhatunk majd vissza.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nézzük akkor most közösen, mi is került a 2018. év mérlegének 
serpenyőjébe, mennyire tudtunk megfelelni közös elvárásainknak.

Pontos számok még nem állnak a rendelkezésünkre, de az országos 
trendekhez hasonlóan Balatonalmádiban is rekordokat döntögettek 
a turizmus adatai. Az elmúlt tíz év legnagyobb vendégéjszaka számát 
könyvelhetjük el 2018-ban. 

A fürdő és strand szolgáltatás terén 10%-os bevétel növekedést 
realizáltunk.

Nézzük a fejlesztéseket!
Az elmúlt évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadék vizei 

miatt fokozott figyelem fordult a városi csapadékgyűjtő rendszer 
felújításának és bővítésének szükségességére. Az önkormányzat 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
januári 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 2019-ben 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

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az Almádiért 
Közalapítvány számára!

Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton Játékpont 
működését és kulturális rendezvények szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük! 

Forrás: balaton.vehir.hu 
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2019. február 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2019. március 8-án, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk.
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2. A felvétel az építkezés közben készült. 
3. A kérdéses épület szinte az eredeti formájában látható, némi 
átalakításokkal az üzletsoron.
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett. 

Kovács István elnök 

Keszey János polgármester 2019. január 5-én, 
az újévi fogadáson elhangzott beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!

Boldog új évet kívánok kedves mindannyiuknak! Tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták meg-
hívásunkat, ide a volt Magtár épületébe a 2019-es újévi fogadásra. 

Az újévi köszöntés elsősorban családi és közösségi hagyomány, de 
az idők folyamán a szokást átvették az intézmények is. Talán éppen 
ennek okán mondhatom: a köszöntés a Nagy Almádi Családnak 
szól, melynek tagjait most Önök képviselik.

Az óévből az újba való átmenetet a családoknál, barátoknál oldott 
jókedv jellemzi, s ma már nem jellemző, hogy a családfő a terített 
asztalnál mérleget vonna megvalósított és meg nem valósított terve-
ikről, eredményeikről. Ez így is van rendjén, hiszen egy aktuálisabb 
napon bizonyára megteszik ezt. Szükség is van rá, mert a XXI. század 
a racionalitás kora, amikor a tervszerűség, a beosztás elengedhetetlen 
annak érdekében, hogy hosszabb távra észszerűen tudjunk tervezni, 
sőt: bekalkulálni nem várt kiadásokat is.

Mi az Önök megbízásából képviselők és hivatalnokok is hason-
lóan vagyunk. Egy nagyobb kassza ki- és bemenő forgalma felett 

gazdálkodunk. Mégpedig szigorúan. Bizonyára emlékeznek Önök is 
arra az időszakra, amikor mindenféle kölcsönökből, hitelekből szá-
mos önkormányzat került az eladósodás küszöbére. Büszkén mond-
hatom, Almádi esetében ez nem így volt. Tudtuk, mikor, s mennyit 
kell húzni azon a bizonyos nadrágszíjon. Elhihetik, nem volt köny-
nyű, mert bizony sokszor nyílt a polgármester ajtaja, s az érkező ilyen 
vagy olyan célra pénzt, támogatást kért. Nem tagadom, a legtöbb 
esetben jogosan. Ám ha el is küldtünk valakit, kerestük egy későbbi 
megoldás lehetőségét. Így volt ez 2018-ban is, s akik tavaly nem kap-
tak, nem kaphattak támogatást, idén talán nagyobbak az esélyeik. 
Persze ne higgyék, hogy 2019-ben nagyságrendekkel több pénzből 
gazdálkodhatunk. Erről majd a beszámolóm második részében ejtek 
szót.

A városvezetés azonban jó gazda akar lenni, s úgy érzem, erre a 
feladatára a továbbiakban is alkalmas lesz. Ehhez azonban elenged-
hetetlen az Önök támogatása, de megértése is; elengedhetetlen a 
korrekt együttműködés.

Naivitás lenne akképp gondolkodnom, hogy az előbb említett 
együttműködést Almádi minden polgárától megkapom, megkap-
juk. Lesznek kerékkötőink is, de én úgy vélem, tisztességes párbe-
széddel, meggyőzéssel, példamutatással az Almádit építők mellé állít-
hatók ők is. Ugyanakkor a bennünket jó szándékkal bírálókat is meg 
kell hallgatnunk, hiszen más-más szemszögből ugyanazt nézve igenis 
konszenzusra lehet jutni.

Ezelőtt egy évvel ekképp fogalmaztam: „a polgármesteri beszá-
moló nem dicsekvés, nem panaszkodás, hanem tények kicsit ugyan 
hosszú, de nem kozmetikázott sora”. Másképpen: tényeké, melyeken 
változtatni már nem lehet. Ezt tiszta lelkiismerettel vállalom ma is. 
És e mögött nemcsak a polgármesteri esküm, hivatástudatom – de 
nagyon jelentős mértékben –városom szeretete is ott van. 

Itt, Almádiban régi hagyomány, hogy ezen a fogadáson beszámo-
lunk a mögöttünk álló esztendőről, s ismertetjük terveinket a kö-
vetkező 12 hónapra. Számokat, adatokat fognak hallani, sikeres pá-
lyázatokról, közterületek felújításáról lesz szó. Ezek a korábban már 
említett tények, melyek mögött azonban az aktaszámokon túl nevek 
is vannak. Tervezőké, Osztályvezetőké, beosztottaké, szakembereké, 
akik rendre végrehajtották azt, amit Almádi érdekében tenniük kel-
lett. Ez a dolguk – mondhatja bárki –, miért is járna érte köszönet? 
Úgy érzem, mégis jár. Mint ahogy városunk minden polgárának jár 
köszönet azért, mert a kötelességét magas színvonalon teljesítette. 
És ez az a magas színvonal az, ami Balatonalmádit ismét előbbre 
vitte. Lehet, hogy kinek-kinek van hiányérzete, elvárása. Egyet kell 
értenem velük, hiszen éppen az újabb és újabb elvárások viszik to-
vább a fejlődést. Hiszem, hogy 2019-ben szép számmal lesznek új 
elvárások, melyekre 2020 januárjában, mint elvégzett feladatokra 
gondolhatunk majd vissza.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nézzük akkor most közösen, mi is került a 2018. év mérlegének 
serpenyőjébe, mennyire tudtunk megfelelni közös elvárásainknak.

Pontos számok még nem állnak a rendelkezésünkre, de az országos 
trendekhez hasonlóan Balatonalmádiban is rekordokat döntögettek 
a turizmus adatai. Az elmúlt tíz év legnagyobb vendégéjszaka számát 
könyvelhetjük el 2018-ban. 

A fürdő és strand szolgáltatás terén 10%-os bevétel növekedést 
realizáltunk.

Nézzük a fejlesztéseket!
Az elmúlt évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadék vizei 

miatt fokozott figyelem fordult a városi csapadékgyűjtő rendszer 
felújításának és bővítésének szükségességére. Az önkormányzat 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
januári 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 2019-ben 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

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az Almádiért 
Közalapítvány számára!

Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton Játékpont 
működését és kulturális rendezvények szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük! 

Forrás: balaton.vehir.hu 
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eredményes pályázatot nyújtott be a Vörösberényi Séd 71-es 
főút alatti szakaszának mederrendezésére. Az elnyert támogatás 
felhasználásával a kivitelezési munkák folyamatban vannak. 

A DRV által készített, és a Képviselő-testület által jóváhagyott 
gördülő fejlesztési terv alapján, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ál-
tal megvalósított útfelújítással összhangban a szolgáltató elkészíti a 
Petőfi Sándor út és a Baross Gábor utca egy-egy szakaszának ivóvíz-
hálózat rekonstrukcióját. Hasonló rekonstrukciós munkák készültek 
el, illetve fognak elkészülni a közeljövőben a káptalanfüredi Árnyas 
utcánál, és később a Neptun utca és Véghely utca nyomvonalán. 

Az országos közutak vonatkozásában örömmel adok tájékoztatást 
a Veszprémi út felújításáról, melynek során az év tavaszáig megújul 
az út burkolata a település még hiányzó belterületi szakaszán is. 

A műszaki szükségesség és a lakossági elvárások messze meghaladják 
az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit a helyi közúthálózat részét 
képező, meglehetősen rossz állapotú lakó- és gyűjtőút hálózat 
felújítása esetében. Ennek ellenére részben pályázaton elnyert 
támogatásból, részben saját költségvetési forrásból történtek 
útépítések, útfelújítások. Az önkormányzat adósságkonszolidációban 
nem részesült településként sikeresen pályázott a Bajcsy-Zsilinszky, 
a Móra Ferenc utca, a Szent Imre herceg utca egy-egy szakaszának 
burkolatfelújítására, valamint a Venyige utca, a Remeteköz és az 
Egri József utca egy szakaszának burkolatépítésére. Ezeken túl az 
önkormányzat saját költségvetési forrásából elkészítette a Kőbánya 
utca, az Akácfa utca, a Platán utca, a Bartók Béla utca valamint a 
Szorosi utca egy-egy szakaszának burkolatépítését, továbbá a Rezeda 
utca és a Temető utca burkolatfelújítását. Útépítési együttműködés 
– önerős útépítés – formájában épül meg a Bornemissza utca 
burkolata.

A Panoráma kerékpárút tovább építésére önkormányzatunk sike-
res pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatás elnyerése 
érdekében. A beruházás részben önálló kerékpárútként, részben ve-
gyes forgalmú útként valósult meg a volt töltés nyomvonalán. A Ba-
latoni bringakörútra a Közlekedési Koordinációs Központ készített 
fejlesztési javaslatot, amely európai uniós források felhasználásával 
fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által le-
bonyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák meg-
kezdődtek. 

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legna-
gyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület 
megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja 
majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket. A sikeres közbeszerzést 
követően januárban elkezdődhetnek az építési munkák. 

Néhány éve európai uniós támogatással megvalósult a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi 
épületszárnyának energetikai korszerűsítése. A kollégium épületrész 
energetikai korszerűsítésre ugyancsak sikeresen nyújtottunk be 
pályázatot. A pályázaton elnyert támogatással a településképet is 
javító nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl a fejlesztés 
részeként kazáncserére és napelemek telepítésére is sor került, a 
gimnáziumi szárnyhoz hasonló módon. Sajnálatos módon itt is 
jelentős saját erő többlet biztosítása vált szükségessé.

A Városháza energetikai korszerűsítésére benyújtott ugyancsak 
eredményes pályázat a homlokzati nyílászárók cseréjére és a hom-
lokzat hőszigetelésére is kiterjed. Az idei év folyamán megújulhat a 
városképi szempontból is meghatározó épület.

Szintén európai uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti épület egészségügyi 

alapellátás célú átalakítására. A pályázaton elnyert támogatással és 
jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő gyermekorvosi 
rendelő és védőnői szolgálat mellé - a posta megtartása mellett – 
ebbe az épületbe került áthelyezése a vörösberényi felnőtt háziorvosi 
rendelő is. 

Elsődlegesen turisztika célokat szolgáló, meghatározó jelentőségű 
fejlesztés a Wesselényi strand rekonstrukciója, amely több ütemben 
valósul meg. Egy újabb fejlesztési ütemet jelent a strand nyugati fe-
lének tervezett hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem té-
rítendő támogatást nyert az önkormányzat. A projekt részeként egy 
csúszdapark, egy homokos pálya, egy parti italbár és egy Vizi színpad 
létesülne. A költségnövekedés miatt, elképzelhető, hogy késik és csak 
jelentős műszaki tartalom csökkenése mellett lehetséges a projekt 
megvalósítása.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein be-
lül egy kisebb sportpark épült a Mólóhoz közeli játszótér mellett. Az 
állami beruházáskánt megvalósult fejlesztés ingyenesen, a fenntartási 
kötelezettség vállalása mellett került az önkormányzat tulajdonába.

A Balatonalmádi Sportegyesület beruházásában valósul meg az 
élőfüves és műfüves labdarúgópályát és öltözőépületet magába 
foglaló új sporttelep Lozsánta térségében, az önkormányzat által 
megvásárolt, és térítésmentesen biztosított ingatlanon. Az Egyesület 
által összegyűjtött támogatáshoz az önkormányzat jelentős önrésszel 
járul hozzá. Ezen túlmenően az önkormányzat beruházásában 
épülnek a sporttelepet kiszolgáló közművek és utak.

Állami támogatás felhasználásával sikerült visszavásárolni a város 
számára mai fogadásunk helyszínét a volt magtárépületet. Az elnyert 
támogatás fedezetet biztosított kisebb felújítási munkákra is. A tá-
mogatáson felül jelentős önkormányzati ráfordítás mellett sikerült 
elérni azt, hogy a műemlék épület az elmúlt időszakban otthont 
adott számos kulturális és turisztikai rendezvénynek a Vörösberényi 
Programok 2018 rendezvény sorozat keretében.

A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került 
a szintén műemlék volt kolostorépület, amely a volt magtárépülettel 
együtt értékes eleme lakókörnyezetünknek. Az épület felújítására és 
kulturális célú hasznosítására kötelezettséget vállalt az önkormány-
zat. E kötelezettség teljesítésének feltételét az önkormányzati költ-
ségvetési forrás mellett állami támogatás is biztosítja. Itt szeretnék 
köszönetet mondani az épületegyüttes megszerzésében és az anyagi 
források előteremtéséhez nyújtott segítségért Kerényi Imrének, aki 
sajnos már nem lehet velünk, illetve dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőnknek!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A 2019-es év városunk, és hazánk életében jelentős eseményeket 
tartogat. A fejlesztéseink megvalósítása mellett áprilisban ünnepeljük 
Balatonalmádi várossá nyilvánításának 30 éves évfordulóját. Arról 
sem felejtkezhetünk el, hogy az idén kétszer is választunk. Tavasszal 
az uniós, ősszel pedig az önkormányzati választások keretében. 
Bár a közélet és politika iránt egyre többen éreznek közönyt, vagy 
ellenszenvet, de mindenkinek tudnia kell, rajtunk választópolgárokon 
múlik, milyen lesz a jövőnk, kik kapnak felhatalmazást arra, hogy 
képviseljék Magyarországot az Unióban, illetve polgármesterként 
és önkormányzati képviselőként Balatonalmádi jövőjéért 
dolgozhassanak.

Kívánok mindannyiunknak bölcs döntéseket, eredményekben, 
sikerekben bővelkedő új esztendőt!

A képviselő-testületi ülésről
Meghallgatta a testület dr. Linczmayer László rendőrkapitány be-

számolóját az elmúlt másfél hónap közbiztonságának alakulásáról. 
Kiemelt bűncselekmény nem történt, felderítések vannak folya-
matban. A vagyonelleni bűncselekmények száma a tavalyi hasonló 
időszakhoz képest csökkent. Közlekedési balesetek száma már nov-
emberben elérte a tavalyi egész éves adatot, ezeket legtöbb esetben 
gyorshajtás, a téli útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megvá-
lasztása, figyelmetlenség okozta. A gyalogos sérülések száma is nőtt, 
a sérültek magatartási viszonya is hozzájárult ezek bekövetkezéséhez.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetési rendeletét, mely a 2018. februárban elfogadott 6 539 333  
ezer forinthoz képest a júniusi módosításkor 582 377  ezer forinttal, 
majd szeptemberben 92 893 ezer forinttal növekedett. A jelenlegi 
módosítás 10 479 ezer Ft-os emelkedést eredményezett a 2018. évi 
költségvetés főösszegét tekintve, mely többek között az állami tá-
mogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület előző 
döntéseinek rendeletbe foglalását, a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások költségvetésben történő rögzítését, átvezetését je-
lenti. Az előirányzat változást főként az EU-s és egyéb hazai finanszí-
rozású, az  ezt megelőző költségvetési rendelet módosítását követően 
elnyert pályázati támogatások eredményezték. 

Jóváhagyta a grémium az önkormányzat 2019. évi belső ellen-
őrzési tervét és megalkotta a 2019. évi átmeneti gazdálkodásának 
szabályairól szóló rendeletét. Elfogadta a testület a jogszabályi előírá-
soknak megfelelő 2019. évi munkatervét.

A köztemetés kegyeleti szolgáltatás ellátását Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 2019. január 1. napjától 2021. december 31. nap-
jáig – a 319/2018.(XII.13.) Öh határozata alapján - a Glória IT Kft. 
(Veszprém, Jutasi u. 8.) kegyeleti szolgáltatón keresztül biztosítja.

A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzatának a 
Balatonalmádi Városgondnoksággal megkötött, a balatonalmádi 
1199/29 helyrajzi számú, természetben a Budatava-lakótelep tömb-
belsőben, 8220 Balatonalmádi Szabolcs u. 37. szám alatt lévő, 668 
m2 alapterületű futballpálya és a mellette lévő 105 m2 alapterületű 
faház valamint a balatonalmádi 2305 helyrajzi számú, természetben 
8220 Balatonalmádi Véghely D. u. 10. szám alatti Sporttelep üze-
meltetésére vonatkozó üzemeltetési jogviszonyát 2019. december 
31. napjáig meghosszabbítja.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) állásának betöltésére. 

A Testület döntése értelmében a város pályázatot nyújt be a Ba-
kony és Balaton Keleti Kapuja helyi akciócsoport által meghirde-
tett VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című helyi felhívásra 
az alábbi tevékenységek támogatására. Helyi közösségépítéshez kap-
csolódó fejlesztés: 8220 Balatonalmádi, Véghely Dezső és Séta utcák 
által határolt, hrsz. 1633, 1635, 1636, 1638 ingatlanokat érintő, ún. 
Mesekút kialakítása a hrsz.1638 lévő ingatlanon a pozitív kútból fa-
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kadó víz felhasználásával. A tervezett beruházás összes költsége 18 
857 ezer forint, melyből 16 033 ezer forint a támogatási összeg.

A Vörösberényi Magtár Bérbeadási Szabályzatát az Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 134/2018. (IV. 26.) Öh. határozat melléklete 
szerint hagyta jóvá. Az eltelt fél év működtetési és üzemeltetési ta-
pasztalatai alapján néhány ponton célszerű kiegészítésekkel bővítet-
ték a meglévő szabályzatot.

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 
évi üzleti tervét a Képviselő-testület 13.032 ezer forint adózott ered-
ménnyel elfogadta.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a Finetune Digitális Ügynökség Kft. árajánlatát elfogadva 
új városi honlapot készíttet. A jelenlegi honlapot 2013 óta használja 
a város, az új honlap a mai kor igényeinek jobban meg fog felelni, 
több lehetőséget adva a kommunikációra.

Jó tanuló, jó sportoló
BIRÓ DOMINIKA: JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ 

Biró Dominika a Vörösberényi Általá-
nos Iskola hetedik osztályos tanulója. Do-
minika, az osztályközösség egyik legaktí-
vabb tagja, aki szívesen segít másoknak 
és tevékenyen vesz részt minden iskolai 
programban. Az ünnepélyeink rendsze-
res fellépője ötödikes kora óta a hetente 
jelentkező Iskolarádió egyik bemondója. 
Kiemelkedő munkájával Különféle ta-
nulmányi- és sportversenyeken való eredményes részvételével pél-
damutató tagja az osztálynak. Problémamegoldó képességével nagy 
segítség társainak. Felkészültsége és szorgalma a sportteljesítménye 
mellett is példaadó. Minden feladatot irigylésre méltó alapossággal 
végez el. Osztálytársai rendszeresen, bizalommal fordulnak hozzá 
segítségért. Sokoldalú személyiségével az osztály meghatározó tagja. 
Eddigi tanulmányi eredményével 2017/18-as tanév végen iskolánk 
Ezüst Plakettes tanulója lett, azaz hét éven át jeles vagy kitűnő bi-
zonyítvánnyal büszkélkedhet. Iskolai munkája mellett számottevő 
sportsikerei is vannak, 4 éves kora óta rendszeresen úszik. 2010.óta 
leigazolt versenyzője a Balaton Úszó Klubnak.

DERES PÉTER: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ 

Deres Péter a Vörösberényi Általános 
Iskola nyolcadik osztályos tanulója. Je-
lölését kimagasló kulturális és közösségi 
tevékenysége indokolja. Péter életvidám, 
sokoldalú színes egyéniség. A magyar 
nyelv és irodalom iránti érdeklődése ki-
magasló előadókészsége már alsó tagoza-
tos korában megmutatkozott. Az iskolai 
szavaló- és szépkiejtési versenyek állandó 
résztvevője és tehetségéből eredően folya-
matosan dobogós helyezettje. Legnagyobb elismerései: 2016/17-
ben a Kazinczy szépkiejtési verseny megyei 2. helyezettje és a szé-
kesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ díjazottja. 2017/18-ban 
ugyancsak a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd versenyen ért el 
megyei harmadik helyezést és ezzel ismét a székesfehérvári POK dí-
jazottja 1ett. A nemzeti ünnepeken iskolai és városi szinten is elő-
adói vénájából adódóan minden alkalommal tevékeny résztvevője a 
megemlékezéseknek.

Polgármester Úr beszédét követően Dr. Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselő mondott köszöntőt. Az est további részében 
Szombathy Gyula színművész tolmácsolásában újévköszöntő ver-
ses összeállítást és Kővári Péter orgonaművész előadásában XVII. 
századi orgonára írt dallamokat hallhattunk, valamint elhangzott 
Weöres Sándor Újévköszönő című verse a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola diákjainak előadásában.
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eredményes pályázatot nyújtott be a Vörösberényi Séd 71-es 
főút alatti szakaszának mederrendezésére. Az elnyert támogatás 
felhasználásával a kivitelezési munkák folyamatban vannak. 

A DRV által készített, és a Képviselő-testület által jóváhagyott 
gördülő fejlesztési terv alapján, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ál-
tal megvalósított útfelújítással összhangban a szolgáltató elkészíti a 
Petőfi Sándor út és a Baross Gábor utca egy-egy szakaszának ivóvíz-
hálózat rekonstrukcióját. Hasonló rekonstrukciós munkák készültek 
el, illetve fognak elkészülni a közeljövőben a káptalanfüredi Árnyas 
utcánál, és később a Neptun utca és Véghely utca nyomvonalán. 

Az országos közutak vonatkozásában örömmel adok tájékoztatást 
a Veszprémi út felújításáról, melynek során az év tavaszáig megújul 
az út burkolata a település még hiányzó belterületi szakaszán is. 

A műszaki szükségesség és a lakossági elvárások messze meghaladják 
az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit a helyi közúthálózat részét 
képező, meglehetősen rossz állapotú lakó- és gyűjtőút hálózat 
felújítása esetében. Ennek ellenére részben pályázaton elnyert 
támogatásból, részben saját költségvetési forrásból történtek 
útépítések, útfelújítások. Az önkormányzat adósságkonszolidációban 
nem részesült településként sikeresen pályázott a Bajcsy-Zsilinszky, 
a Móra Ferenc utca, a Szent Imre herceg utca egy-egy szakaszának 
burkolatfelújítására, valamint a Venyige utca, a Remeteköz és az 
Egri József utca egy szakaszának burkolatépítésére. Ezeken túl az 
önkormányzat saját költségvetési forrásából elkészítette a Kőbánya 
utca, az Akácfa utca, a Platán utca, a Bartók Béla utca valamint a 
Szorosi utca egy-egy szakaszának burkolatépítését, továbbá a Rezeda 
utca és a Temető utca burkolatfelújítását. Útépítési együttműködés 
– önerős útépítés – formájában épül meg a Bornemissza utca 
burkolata.

A Panoráma kerékpárút tovább építésére önkormányzatunk sike-
res pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatás elnyerése 
érdekében. A beruházás részben önálló kerékpárútként, részben ve-
gyes forgalmú útként valósult meg a volt töltés nyomvonalán. A Ba-
latoni bringakörútra a Közlekedési Koordinációs Központ készített 
fejlesztési javaslatot, amely európai uniós források felhasználásával 
fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által le-
bonyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák meg-
kezdődtek. 

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legna-
gyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület 
megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja 
majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket. A sikeres közbeszerzést 
követően januárban elkezdődhetnek az építési munkák. 

Néhány éve európai uniós támogatással megvalósult a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi 
épületszárnyának energetikai korszerűsítése. A kollégium épületrész 
energetikai korszerűsítésre ugyancsak sikeresen nyújtottunk be 
pályázatot. A pályázaton elnyert támogatással a településképet is 
javító nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl a fejlesztés 
részeként kazáncserére és napelemek telepítésére is sor került, a 
gimnáziumi szárnyhoz hasonló módon. Sajnálatos módon itt is 
jelentős saját erő többlet biztosítása vált szükségessé.

A Városháza energetikai korszerűsítésére benyújtott ugyancsak 
eredményes pályázat a homlokzati nyílászárók cseréjére és a hom-
lokzat hőszigetelésére is kiterjed. Az idei év folyamán megújulhat a 
városképi szempontból is meghatározó épület.

Szintén európai uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti épület egészségügyi 

alapellátás célú átalakítására. A pályázaton elnyert támogatással és 
jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő gyermekorvosi 
rendelő és védőnői szolgálat mellé - a posta megtartása mellett – 
ebbe az épületbe került áthelyezése a vörösberényi felnőtt háziorvosi 
rendelő is. 

Elsődlegesen turisztika célokat szolgáló, meghatározó jelentőségű 
fejlesztés a Wesselényi strand rekonstrukciója, amely több ütemben 
valósul meg. Egy újabb fejlesztési ütemet jelent a strand nyugati fe-
lének tervezett hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem té-
rítendő támogatást nyert az önkormányzat. A projekt részeként egy 
csúszdapark, egy homokos pálya, egy parti italbár és egy Vizi színpad 
létesülne. A költségnövekedés miatt, elképzelhető, hogy késik és csak 
jelentős műszaki tartalom csökkenése mellett lehetséges a projekt 
megvalósítása.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein be-
lül egy kisebb sportpark épült a Mólóhoz közeli játszótér mellett. Az 
állami beruházáskánt megvalósult fejlesztés ingyenesen, a fenntartási 
kötelezettség vállalása mellett került az önkormányzat tulajdonába.

A Balatonalmádi Sportegyesület beruházásában valósul meg az 
élőfüves és műfüves labdarúgópályát és öltözőépületet magába 
foglaló új sporttelep Lozsánta térségében, az önkormányzat által 
megvásárolt, és térítésmentesen biztosított ingatlanon. Az Egyesület 
által összegyűjtött támogatáshoz az önkormányzat jelentős önrésszel 
járul hozzá. Ezen túlmenően az önkormányzat beruházásában 
épülnek a sporttelepet kiszolgáló közművek és utak.

Állami támogatás felhasználásával sikerült visszavásárolni a város 
számára mai fogadásunk helyszínét a volt magtárépületet. Az elnyert 
támogatás fedezetet biztosított kisebb felújítási munkákra is. A tá-
mogatáson felül jelentős önkormányzati ráfordítás mellett sikerült 
elérni azt, hogy a műemlék épület az elmúlt időszakban otthont 
adott számos kulturális és turisztikai rendezvénynek a Vörösberényi 
Programok 2018 rendezvény sorozat keretében.

A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került 
a szintén műemlék volt kolostorépület, amely a volt magtárépülettel 
együtt értékes eleme lakókörnyezetünknek. Az épület felújítására és 
kulturális célú hasznosítására kötelezettséget vállalt az önkormány-
zat. E kötelezettség teljesítésének feltételét az önkormányzati költ-
ségvetési forrás mellett állami támogatás is biztosítja. Itt szeretnék 
köszönetet mondani az épületegyüttes megszerzésében és az anyagi 
források előteremtéséhez nyújtott segítségért Kerényi Imrének, aki 
sajnos már nem lehet velünk, illetve dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőnknek!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A 2019-es év városunk, és hazánk életében jelentős eseményeket 
tartogat. A fejlesztéseink megvalósítása mellett áprilisban ünnepeljük 
Balatonalmádi várossá nyilvánításának 30 éves évfordulóját. Arról 
sem felejtkezhetünk el, hogy az idén kétszer is választunk. Tavasszal 
az uniós, ősszel pedig az önkormányzati választások keretében. 
Bár a közélet és politika iránt egyre többen éreznek közönyt, vagy 
ellenszenvet, de mindenkinek tudnia kell, rajtunk választópolgárokon 
múlik, milyen lesz a jövőnk, kik kapnak felhatalmazást arra, hogy 
képviseljék Magyarországot az Unióban, illetve polgármesterként 
és önkormányzati képviselőként Balatonalmádi jövőjéért 
dolgozhassanak.

Kívánok mindannyiunknak bölcs döntéseket, eredményekben, 
sikerekben bővelkedő új esztendőt!

A képviselő-testületi ülésről
Meghallgatta a testület dr. Linczmayer László rendőrkapitány be-

számolóját az elmúlt másfél hónap közbiztonságának alakulásáról. 
Kiemelt bűncselekmény nem történt, felderítések vannak folya-
matban. A vagyonelleni bűncselekmények száma a tavalyi hasonló 
időszakhoz képest csökkent. Közlekedési balesetek száma már nov-
emberben elérte a tavalyi egész éves adatot, ezeket legtöbb esetben 
gyorshajtás, a téli útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megvá-
lasztása, figyelmetlenség okozta. A gyalogos sérülések száma is nőtt, 
a sérültek magatartási viszonya is hozzájárult ezek bekövetkezéséhez.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetési rendeletét, mely a 2018. februárban elfogadott 6 539 333  
ezer forinthoz képest a júniusi módosításkor 582 377  ezer forinttal, 
majd szeptemberben 92 893 ezer forinttal növekedett. A jelenlegi 
módosítás 10 479 ezer Ft-os emelkedést eredményezett a 2018. évi 
költségvetés főösszegét tekintve, mely többek között az állami tá-
mogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület előző 
döntéseinek rendeletbe foglalását, a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások költségvetésben történő rögzítését, átvezetését je-
lenti. Az előirányzat változást főként az EU-s és egyéb hazai finanszí-
rozású, az  ezt megelőző költségvetési rendelet módosítását követően 
elnyert pályázati támogatások eredményezték. 

Jóváhagyta a grémium az önkormányzat 2019. évi belső ellen-
őrzési tervét és megalkotta a 2019. évi átmeneti gazdálkodásának 
szabályairól szóló rendeletét. Elfogadta a testület a jogszabályi előírá-
soknak megfelelő 2019. évi munkatervét.

A köztemetés kegyeleti szolgáltatás ellátását Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 2019. január 1. napjától 2021. december 31. nap-
jáig – a 319/2018.(XII.13.) Öh határozata alapján - a Glória IT Kft. 
(Veszprém, Jutasi u. 8.) kegyeleti szolgáltatón keresztül biztosítja.

A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzatának a 
Balatonalmádi Városgondnoksággal megkötött, a balatonalmádi 
1199/29 helyrajzi számú, természetben a Budatava-lakótelep tömb-
belsőben, 8220 Balatonalmádi Szabolcs u. 37. szám alatt lévő, 668 
m2 alapterületű futballpálya és a mellette lévő 105 m2 alapterületű 
faház valamint a balatonalmádi 2305 helyrajzi számú, természetben 
8220 Balatonalmádi Véghely D. u. 10. szám alatti Sporttelep üze-
meltetésére vonatkozó üzemeltetési jogviszonyát 2019. december 
31. napjáig meghosszabbítja.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) állásának betöltésére. 

A Testület döntése értelmében a város pályázatot nyújt be a Ba-
kony és Balaton Keleti Kapuja helyi akciócsoport által meghirde-
tett VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című helyi felhívásra 
az alábbi tevékenységek támogatására. Helyi közösségépítéshez kap-
csolódó fejlesztés: 8220 Balatonalmádi, Véghely Dezső és Séta utcák 
által határolt, hrsz. 1633, 1635, 1636, 1638 ingatlanokat érintő, ún. 
Mesekút kialakítása a hrsz.1638 lévő ingatlanon a pozitív kútból fa-
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kadó víz felhasználásával. A tervezett beruházás összes költsége 18 
857 ezer forint, melyből 16 033 ezer forint a támogatási összeg.

A Vörösberényi Magtár Bérbeadási Szabályzatát az Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 134/2018. (IV. 26.) Öh. határozat melléklete 
szerint hagyta jóvá. Az eltelt fél év működtetési és üzemeltetési ta-
pasztalatai alapján néhány ponton célszerű kiegészítésekkel bővítet-
ték a meglévő szabályzatot.

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 
évi üzleti tervét a Képviselő-testület 13.032 ezer forint adózott ered-
ménnyel elfogadta.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a Finetune Digitális Ügynökség Kft. árajánlatát elfogadva 
új városi honlapot készíttet. A jelenlegi honlapot 2013 óta használja 
a város, az új honlap a mai kor igényeinek jobban meg fog felelni, 
több lehetőséget adva a kommunikációra.

Jó tanuló, jó sportoló
BIRÓ DOMINIKA: JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ 

Biró Dominika a Vörösberényi Általá-
nos Iskola hetedik osztályos tanulója. Do-
minika, az osztályközösség egyik legaktí-
vabb tagja, aki szívesen segít másoknak 
és tevékenyen vesz részt minden iskolai 
programban. Az ünnepélyeink rendsze-
res fellépője ötödikes kora óta a hetente 
jelentkező Iskolarádió egyik bemondója. 
Kiemelkedő munkájával Különféle ta-
nulmányi- és sportversenyeken való eredményes részvételével pél-
damutató tagja az osztálynak. Problémamegoldó képességével nagy 
segítség társainak. Felkészültsége és szorgalma a sportteljesítménye 
mellett is példaadó. Minden feladatot irigylésre méltó alapossággal 
végez el. Osztálytársai rendszeresen, bizalommal fordulnak hozzá 
segítségért. Sokoldalú személyiségével az osztály meghatározó tagja. 
Eddigi tanulmányi eredményével 2017/18-as tanév végen iskolánk 
Ezüst Plakettes tanulója lett, azaz hét éven át jeles vagy kitűnő bi-
zonyítvánnyal büszkélkedhet. Iskolai munkája mellett számottevő 
sportsikerei is vannak, 4 éves kora óta rendszeresen úszik. 2010.óta 
leigazolt versenyzője a Balaton Úszó Klubnak.

DERES PÉTER: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ 

Deres Péter a Vörösberényi Általános 
Iskola nyolcadik osztályos tanulója. Je-
lölését kimagasló kulturális és közösségi 
tevékenysége indokolja. Péter életvidám, 
sokoldalú színes egyéniség. A magyar 
nyelv és irodalom iránti érdeklődése ki-
magasló előadókészsége már alsó tagoza-
tos korában megmutatkozott. Az iskolai 
szavaló- és szépkiejtési versenyek állandó 
résztvevője és tehetségéből eredően folya-
matosan dobogós helyezettje. Legnagyobb elismerései: 2016/17-
ben a Kazinczy szépkiejtési verseny megyei 2. helyezettje és a szé-
kesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ díjazottja. 2017/18-ban 
ugyancsak a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd versenyen ért el 
megyei harmadik helyezést és ezzel ismét a székesfehérvári POK dí-
jazottja 1ett. A nemzeti ünnepeken iskolai és városi szinten is elő-
adói vénájából adódóan minden alkalommal tevékeny résztvevője a 
megemlékezéseknek.

Polgármester Úr beszédét követően Dr. Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselő mondott köszöntőt. Az est további részében 
Szombathy Gyula színművész tolmácsolásában újévköszöntő ver-
ses összeállítást és Kővári Péter orgonaművész előadásában XVII. 
századi orgonára írt dallamokat hallhattunk, valamint elhangzott 
Weöres Sándor Újévköszönő című verse a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola diákjainak előadásában.
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IKER SÁMUEL: JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ 
Iker Sámuel kiváló képességekkel ren-

delkező, érdeklődő, tájékozott, kiemel-
kedően sokat olvasó tanulója a Györgyi 
Dénes Iskola nyolcadik osztályának. 
Különösen történelmi, földrajzi és bi-
ológia tárgyú ismeretei kimagaslóak. A 
tanulmányi versenyek közül a csapatver-
senyeket részesíti előnyben: matematika, 
történelmi és természettudományi verse-
nyeken indult társaival együttműködve az előző években. Az elmúlt 
tanévben a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen a megye 
második legjobb csapataként ért el szép eredményt osztálytársaival 
a területi versenyen. A révkomáromi Jókai Mór alapiskola által szer-
vezett Jókai élete és kora irodalmi-műveltségi versenyen második 
helyezést elért csapat meghatározó tagja volt. 

Sámuel egész kis kora óta rendszeresen sportol. Mindennapjai-
ban a sport, a testmozgás fontos szerepet játszik. Több sportágat is 
kipróbált az elmúlt években. Eleinte úszott, majd egyre inkább a 
labdarúgás felé orientálódott. A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány 
keretei között ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd 2012 óta 
a Balatonalmádi Sportegyesület igazolt labdarúgója lett. Az évek so-
rán Samu szerepelt az egyesület különböző korosztályú csapataiban 
(U13, U14), jelenleg az U16-os serdülő csapat oszlopos tagja. 

Természetesen az iskolában is sokrétű, szerteágazó sporttevékeny-
séget folytat. Több sportágban is képviselte, képviseli iskoláját a 
diákolimpiai versenyeken: részt vett játékos sportvetélkedőn, lab-
darúgásban, atlétikában, mezei futásban, úszásban a diákolimpia 
körzeti, megyei és országos versenyeken, ahol figyelemreméltó ered-
ményekkel és teljesítményekkel büszkélkedhet. 

A mindennapi edzések, versenyek és gyakori mérkőzések az 
iskolai tanulmányi munkájában soha nem jelentettek hátrányt. Az 
iskolai életben tisztelettudó tanuló mind a felnőttekkel, mind pedig 
tanulótársaival. Társai körében elismert tanuló.

GERGELYI NOÉMI: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ

Gergelyi Noémi, Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola tanulójaként szívesen, és 
aktívan vesz részt osztálya és az iskola kul-
turális életében. A projektmunkák, tanul-
mányi versenyek, vetélkedők, kulturális 
bemutatók, ünnepi műsorok tevékeny 
szereplője, rajz tehetsége kiemelkedő. Ér-
deklődő, sokoldalú, kreatív, környezetével 
jól együttműködő tanulónk, különösen 
zenei tudásával gazdagítja az iskolát. 

2010-ben kezdte meg zeneiskolai tanulmányait. Szép énekhang-
jával és jókedvű éneklésével már előképzősként szerepelt társaival a 
városi ünnepségen. Az első fellépést számos követte: általános isko-
lai ünnepségeken, óvodásoknak tartott bemutatón, városi rendezvé-
nyeken, jótékonysági hangversenyeken hallhattuk őt társaival. 

Ezeket követték 2012-től a versenyek. 
Celldömölkön az Ádám Jenő Népdaléneklési versenyeken 2012-

2014-ig több arany, ezüst, és bronz oklevelet szerzett társaival. 
Balatonfüreden a nemzetközi művészeti fesztiválon 2015-ben 

több kategóriában is ért el szép eredményt társaival: egy arany és 
egy ezüst oklevél. 

Országos megmérettetéseken kamarakórusban az egri II. Or-
szágos Eszterházy Kamaraéneklési versenyről ezüst, a budapesti 
Társaséneklési versenyről (2015.) arany oklevéllel tért haza. 

Hegedűjátékával is többször megörvendeztette a közönséget, és 
Sistrum hegedűversenyen ezüst oklevelet szerzett.

BAKOS LILI: JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ 
Bakos Lili a Magyar-Angol Tannyel-

vű Gimnázium végzős diákja, minden 
évben jeles tanulmányi eredményt ért el. 
Egy négyese volt az előző tanév végén is. 
Kiváló tanulmányi eredménye mellett, 
példamutató magatartással rendszeresen 
sportol.  Lili akrobatikus rock and rollo-
zik 12 éve. Egyesülete: Kid Rock and Roll 
SE Veszprém.

Két formációban (csapatban) is versenyez. A heti 3-4 edzést 
hétvégente rendszeres fellépés, ill. versenyzés követ.
Eredményei:
•	 Területi ranglistán (Dunántúlon) első hely
•	 Országos ranglistán negyedik hely, jelenleg csapatuk a harma-

dik helyért küzd.
•	 Legjobb nemzetközi helyezés: világkupa 10. hely, nemzetek kö-

zötti verseny 2. hely.
Lili nyáron sem pihen. Edzőtáborok követik egymást a külön-

böző fellépésekkel. Csapata a Telekom Veszprém hivatalos tánccsa-
pata, rendszeresen fellépnek az Arénában is. Ezen a héten utaznak 
Belgiumba világkupára, decemberben Ljubjanában mérettetik meg 
csapata egy nemzetközi versenyen. Lili, a rengeteg idővel és mun-
kával járó versenysportot, bejárós tanulóként végzi nagy lelkesedés-
sel.  Sokszor látom, még késő délután is az iskolában ül a folyosón, 
tanul, készül másnapra. Várja a buszát, ami még mindig nem haza 
viszi, hanem Veszprémbe az esti edzésre.  Osztályfőnökeként és test-
nevelő tanáraként is úgy gondolom, Lili méltán megérdemli a jó 
tanuló-jó sportoló címet. Kitartására, szorgalmára és eredményeire 
is büszke vagyok, büszke rá az egész Gimnázium!

KÁCSOR ANDREA: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ 

Kácsor Andrea Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnázium végzős tanulója, év-
ről-évre kitűnő tanulmányi eredményt 
produkált. Érdeklődése csillapíthatatlan, 
így szívesen jelentkezik tanulmányi ver-
senyekre és pályázatokra is. Megcsodáltuk 
már kézügyességét, kreatív alkotó képes-
ségét, szónoki képességét, de még sport-
versenyekről is kiváló eredményekkel tér 
haza. Versenyszerűen sakkozott és karatézott. Tanárai és diáktársai 
csodálatát, tiszteletét azonban nem csak a sikeres tanulmányi és 
sport eredményeivel vívta ki. Andi fáradhatatlanul dolgozik kö-
zösségi emberként is. A tizedik évfolyamon diákönkormányzati 
vezetőként tevékenykedett. Szervezte és lebonyolította a diákprog-
ramokat, iskolai rendezvényeket. Andrea munkájára mindig lehet 
számítani, legyen szó önkéntes napról, Valentin bálról, gólyatábor-
ról, ünnepi műsorról vagy akár a diákönkormányzati munka meg-
reformálásáról.

Személyiség jegyei kiválóak. A munkáját nagy kreativitással vég-
zi, magával szemben maximalista, társai felé segítőkész és szerény. 
Sikeresen vett részt több pályázatban. Például, a Young Women in 
Public Affairs, Európában kiírt közösségi tevékenységet értékelő pá-
lyázaton, második helyezést ért el. Megismerte a zonta szellemiséget 
és nagy lelkesedéssel nekilátott - az országban elsőként- létrehozni 
a saját junior Zonta-Clubunkat. A clubban 2018 szeptemberéig 

elnök-helyettesi funkciót töltött be. Több nemzetközi konferenci-
án (Linz, Bécs) képviselte klubunkat, gimnáziumunkat és egyben 
jó hírét vitte Balatonalmádi városának is. Mindenhol elismerően 
értékelték felszólalásait. A „stafétabotot”, az utolsó évben átadta 
alsóbb évfolyamos klubtársának, de azóta is segíti a club működé-
sét. Andrea élménybeszámolókkal tudósított gimnáziumunk fontos 
eseményeiről az Újalmádi újságban is. Kitűnő tanulmányi eredmé-
nye, teljesítménye gimnáziumunk kulturális életében valamint ki-
emelkedő közösségi munkája megérdemelten méltóvá teszi a kiírt 
pályázat elnyerésére.

KÁDÁR PANNA: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ 

Kádár Panna 6 éves korában, 2010-
ben kezdte meg tanulmányait a Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti is-
kolában. Muzikalitása és fogékonysága 
a zene iránt az évek során egyre erőtel-
jesebben megmutatkozott. Zongorán 
legszívesebben Johann Sebastian Bach 
és a romantikus mesterek fiataloknak írt 
műveit játssza, melyekből az ő előadásá-
ban többször is hallhattunk egy-egy darabot a városban is: számos 
általános iskolai rendezvényen, jótékonysági hangversenyeken, 
vagy kiállítás megnyitón. Hangszeres tanulmányai mellett szíve-
sen és sokat énekelt. Csengő hangjával, átélt, szépen formált elő-
adásaival nem csak a versenyek zsűritagjait, az óvodásokat, vagy a 
közönség felnőtt részét ragadta magával, de korosztálya körében is 
igen sok hallgatóját megnyerte az értékes zene ügyének. Így vált 
Panni a szép muzsika szóvivőjévé kirándulásokon, baráti együttlé-
teken, ahol Mozarttól Mendelssohnig, Bachtól Fauré-ig életre kelt 
hangján a zeneirodalom megannyi gyöngyszeme, eljutva azokhoz 
is, akik maguktól sosem hallgatnak hasonlót. Népdaléneklési és or-
szágos kamaraéneklési versenyeken elért számos eredménye közül a 
legkiemelkedőbbek: 2013-ban és 2014-ben az Ádám Jenő Népdal-
éneklési Versenyen Celldömölkön ének kettőssel arany minősítés-
ben részesült. 2015-ben két jelentős megmérettetésen is részt vett 
társaival. A Renaissance Nemzetközi Művészeti Fesztiválon Bala-
tonfüreden két kamaracsoporttal is indult – egy arany oklevél mel-
lett egy ezüst oklevelet is szerzett. A VIII. Országos Társaséneklési 
Versenyen Budapesten duett és kamarakórus kategóriában is arany 
minősítést szerzett. 2016-ban és 2018-ban az Eszterházy Kama-
raéneklési Versenyen Egerben duett, illetve tercett kategóriában 
ezüst oklevelet kapott. 2017- ben a Sistrum Kamarazenei Verse-
nyen Szombathelyen trióval ezüst oklevelet szerzett. Sokrétű zene-
iskolai elfoglaltságai mellett egyéni hangú, eredeti megfogalmazású 
tudósitásai gyakran adtak hírt zeneiskolai kirándulásokról, esemé-
nyekről a Harsona vagy az Új Almádi Újság lapjain. A zeneiskola 
tantestülete több ízben ítélte neki az évfolyam tanulója címet.

KÓNYA ÁDÁM: BALATONALMÁDI SPORTJÁÉRT DÍJ
Kónya Ádám 25 éves, születése óta Balatonalmádiban él.  8 évig 

a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola tanulója volt. A 
Veszprémi Sí Egylet sífutója, aki alanyi jogon - „A” kvóta – kvalifi-
kálta magát a 2018-as dél-koreai téli olimpiai játékokra, ahol mind-
két versenyszámában a 61. helyen végzett.

Ezzel Ádám Veszprém megye első téli olimpikonja és a magyar 
északi sísport legnagyobb tehetsége. Sokszoros korosztályos és 
felnőtt magyar bajnok Norvégiától Törökországon át Kazahsztánig 
képviselte már a magyar színeket. 2017-ben már negyedik alkalommal 
választották a szakemberek az év sífutójának Magyarországon. Ádám 

FELHÍVÁS
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes fel-

tételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet 16.§-a értelmében 
az egyéb szálláshelyet (korábban: fizetővendéglátást) üzemeltető 
szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan 
a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban 
adatot szolgáltatni a következőkről:

- fogadott vendégek száma
- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel ren-

delkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek 
szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes ada-
tokat nem tartalmazhat.

Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető 
honlapunkról (www.balatonalmadi.hu /Dokumentumtár/Forma-
nyomtatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú 
irodában Tel: 88/542-447) hivatali helyiségében ügyfélfogadási 
időben. 

Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási ha-
tósági eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettsé-
güket az előírt módon és határidőben teljesítsék.

Közreműködésüket előre is köszönjük!
Göndöcsné Sashegyi Csilla

Hatósági osztályvezető

Fotó: Internet

az atlétikáról nyergelt át 15 évesen a 
sífutásra úgy, hogy magyarországi 
gimnáziumi tanulmányait feladva, 
egy sikeres felvételi vizsga után 7 évig 
a schladmingi Síakadémia tanulója 
legyen. Ott érettségizett 2015-
ben, németül és angolul felsőfokon 
beszél. A család és Ádám is a hosszú 
távú élsport elkötelezett híve. Az évi 
4 hetes pihenő kivételével minden 
idejét  a sportnak szentelve készül az 
újabb megmérettetésekre. Az edzések 
egy részét Magyarországon – az 
alapozó nyári időszakban – végzi, de 
az őszi és téli bázis az ausztriai Ramsau am Dachstein. Fő versenyzési 
helyszínei: Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, 
Németország, de ért már el értékes helyezéseket Norvégiában és 
Svédországban is. A 2017-es finnországi Felnőtt Világbajnokságon 
már selejtező futása nélkül tudott indulni, és a 156 fős mezőnyben 
az 61. helyet szerezte meg 15 km-en és sprinten egyaránt. Ezt az 
eredményét, illetve a szlovákiai Európa Kupán elért 12. helyezését 
– ahol a versenyben sokáig vezetett – a sajtó is „felkapta”. Több 
televízióban is szerepelt, köztük talán a legnagyobb nézettséggel 
bíró, a dec. 23.-i m1 élő adása volt. Ádám jelenleg a svédországi 
Falun városában él, ahol angol nyelven tanul a helyi egyetemen. Itt 
az osztrák edzője által összeállított edzésterv alapján készül, de heti 
egy-két alkalommal a svéd válogatott tagjaival közösen edz. Az idei 
szezon kiemelt jelentőségű versenye a 2019 februárjában az ausztriai 
Seefeldeben megrendezésre kerülő világbajnokság. Idén már jó esély 
mutatkozik arra, hogy Ádám hétről-hétre az Euro-sport adásaiban 
szerepelve bekapcsolódjon a Világkupa sorozatba is.

Fotók: Zatkalik András



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 6

Városháza hírei

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 7

2019. január Városháza híreiÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

IKER SÁMUEL: JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ 
Iker Sámuel kiváló képességekkel ren-

delkező, érdeklődő, tájékozott, kiemel-
kedően sokat olvasó tanulója a Györgyi 
Dénes Iskola nyolcadik osztályának. 
Különösen történelmi, földrajzi és bi-
ológia tárgyú ismeretei kimagaslóak. A 
tanulmányi versenyek közül a csapatver-
senyeket részesíti előnyben: matematika, 
történelmi és természettudományi verse-
nyeken indult társaival együttműködve az előző években. Az elmúlt 
tanévben a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen a megye 
második legjobb csapataként ért el szép eredményt osztálytársaival 
a területi versenyen. A révkomáromi Jókai Mór alapiskola által szer-
vezett Jókai élete és kora irodalmi-műveltségi versenyen második 
helyezést elért csapat meghatározó tagja volt. 

Sámuel egész kis kora óta rendszeresen sportol. Mindennapjai-
ban a sport, a testmozgás fontos szerepet játszik. Több sportágat is 
kipróbált az elmúlt években. Eleinte úszott, majd egyre inkább a 
labdarúgás felé orientálódott. A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány 
keretei között ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd 2012 óta 
a Balatonalmádi Sportegyesület igazolt labdarúgója lett. Az évek so-
rán Samu szerepelt az egyesület különböző korosztályú csapataiban 
(U13, U14), jelenleg az U16-os serdülő csapat oszlopos tagja. 

Természetesen az iskolában is sokrétű, szerteágazó sporttevékeny-
séget folytat. Több sportágban is képviselte, képviseli iskoláját a 
diákolimpiai versenyeken: részt vett játékos sportvetélkedőn, lab-
darúgásban, atlétikában, mezei futásban, úszásban a diákolimpia 
körzeti, megyei és országos versenyeken, ahol figyelemreméltó ered-
ményekkel és teljesítményekkel büszkélkedhet. 

A mindennapi edzések, versenyek és gyakori mérkőzések az 
iskolai tanulmányi munkájában soha nem jelentettek hátrányt. Az 
iskolai életben tisztelettudó tanuló mind a felnőttekkel, mind pedig 
tanulótársaival. Társai körében elismert tanuló.

GERGELYI NOÉMI: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ

Gergelyi Noémi, Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola tanulójaként szívesen, és 
aktívan vesz részt osztálya és az iskola kul-
turális életében. A projektmunkák, tanul-
mányi versenyek, vetélkedők, kulturális 
bemutatók, ünnepi műsorok tevékeny 
szereplője, rajz tehetsége kiemelkedő. Ér-
deklődő, sokoldalú, kreatív, környezetével 
jól együttműködő tanulónk, különösen 
zenei tudásával gazdagítja az iskolát. 

2010-ben kezdte meg zeneiskolai tanulmányait. Szép énekhang-
jával és jókedvű éneklésével már előképzősként szerepelt társaival a 
városi ünnepségen. Az első fellépést számos követte: általános isko-
lai ünnepségeken, óvodásoknak tartott bemutatón, városi rendezvé-
nyeken, jótékonysági hangversenyeken hallhattuk őt társaival. 

Ezeket követték 2012-től a versenyek. 
Celldömölkön az Ádám Jenő Népdaléneklési versenyeken 2012-

2014-ig több arany, ezüst, és bronz oklevelet szerzett társaival. 
Balatonfüreden a nemzetközi művészeti fesztiválon 2015-ben 

több kategóriában is ért el szép eredményt társaival: egy arany és 
egy ezüst oklevél. 

Országos megmérettetéseken kamarakórusban az egri II. Or-
szágos Eszterházy Kamaraéneklési versenyről ezüst, a budapesti 
Társaséneklési versenyről (2015.) arany oklevéllel tért haza. 

Hegedűjátékával is többször megörvendeztette a közönséget, és 
Sistrum hegedűversenyen ezüst oklevelet szerzett.

BAKOS LILI: JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ 
Bakos Lili a Magyar-Angol Tannyel-

vű Gimnázium végzős diákja, minden 
évben jeles tanulmányi eredményt ért el. 
Egy négyese volt az előző tanév végén is. 
Kiváló tanulmányi eredménye mellett, 
példamutató magatartással rendszeresen 
sportol.  Lili akrobatikus rock and rollo-
zik 12 éve. Egyesülete: Kid Rock and Roll 
SE Veszprém.

Két formációban (csapatban) is versenyez. A heti 3-4 edzést 
hétvégente rendszeres fellépés, ill. versenyzés követ.
Eredményei:
•	 Területi ranglistán (Dunántúlon) első hely
•	 Országos ranglistán negyedik hely, jelenleg csapatuk a harma-

dik helyért küzd.
•	 Legjobb nemzetközi helyezés: világkupa 10. hely, nemzetek kö-

zötti verseny 2. hely.
Lili nyáron sem pihen. Edzőtáborok követik egymást a külön-

böző fellépésekkel. Csapata a Telekom Veszprém hivatalos tánccsa-
pata, rendszeresen fellépnek az Arénában is. Ezen a héten utaznak 
Belgiumba világkupára, decemberben Ljubjanában mérettetik meg 
csapata egy nemzetközi versenyen. Lili, a rengeteg idővel és mun-
kával járó versenysportot, bejárós tanulóként végzi nagy lelkesedés-
sel.  Sokszor látom, még késő délután is az iskolában ül a folyosón, 
tanul, készül másnapra. Várja a buszát, ami még mindig nem haza 
viszi, hanem Veszprémbe az esti edzésre.  Osztályfőnökeként és test-
nevelő tanáraként is úgy gondolom, Lili méltán megérdemli a jó 
tanuló-jó sportoló címet. Kitartására, szorgalmára és eredményeire 
is büszke vagyok, büszke rá az egész Gimnázium!

KÁCSOR ANDREA: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ 

Kácsor Andrea Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnázium végzős tanulója, év-
ről-évre kitűnő tanulmányi eredményt 
produkált. Érdeklődése csillapíthatatlan, 
így szívesen jelentkezik tanulmányi ver-
senyekre és pályázatokra is. Megcsodáltuk 
már kézügyességét, kreatív alkotó képes-
ségét, szónoki képességét, de még sport-
versenyekről is kiváló eredményekkel tér 
haza. Versenyszerűen sakkozott és karatézott. Tanárai és diáktársai 
csodálatát, tiszteletét azonban nem csak a sikeres tanulmányi és 
sport eredményeivel vívta ki. Andi fáradhatatlanul dolgozik kö-
zösségi emberként is. A tizedik évfolyamon diákönkormányzati 
vezetőként tevékenykedett. Szervezte és lebonyolította a diákprog-
ramokat, iskolai rendezvényeket. Andrea munkájára mindig lehet 
számítani, legyen szó önkéntes napról, Valentin bálról, gólyatábor-
ról, ünnepi műsorról vagy akár a diákönkormányzati munka meg-
reformálásáról.

Személyiség jegyei kiválóak. A munkáját nagy kreativitással vég-
zi, magával szemben maximalista, társai felé segítőkész és szerény. 
Sikeresen vett részt több pályázatban. Például, a Young Women in 
Public Affairs, Európában kiírt közösségi tevékenységet értékelő pá-
lyázaton, második helyezést ért el. Megismerte a zonta szellemiséget 
és nagy lelkesedéssel nekilátott - az országban elsőként- létrehozni 
a saját junior Zonta-Clubunkat. A clubban 2018 szeptemberéig 

elnök-helyettesi funkciót töltött be. Több nemzetközi konferenci-
án (Linz, Bécs) képviselte klubunkat, gimnáziumunkat és egyben 
jó hírét vitte Balatonalmádi városának is. Mindenhol elismerően 
értékelték felszólalásait. A „stafétabotot”, az utolsó évben átadta 
alsóbb évfolyamos klubtársának, de azóta is segíti a club működé-
sét. Andrea élménybeszámolókkal tudósított gimnáziumunk fontos 
eseményeiről az Újalmádi újságban is. Kitűnő tanulmányi eredmé-
nye, teljesítménye gimnáziumunk kulturális életében valamint ki-
emelkedő közösségi munkája megérdemelten méltóvá teszi a kiírt 
pályázat elnyerésére.

KÁDÁR PANNA: KIVÁLÓ KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ 

Kádár Panna 6 éves korában, 2010-
ben kezdte meg tanulmányait a Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti is-
kolában. Muzikalitása és fogékonysága 
a zene iránt az évek során egyre erőtel-
jesebben megmutatkozott. Zongorán 
legszívesebben Johann Sebastian Bach 
és a romantikus mesterek fiataloknak írt 
műveit játssza, melyekből az ő előadásá-
ban többször is hallhattunk egy-egy darabot a városban is: számos 
általános iskolai rendezvényen, jótékonysági hangversenyeken, 
vagy kiállítás megnyitón. Hangszeres tanulmányai mellett szíve-
sen és sokat énekelt. Csengő hangjával, átélt, szépen formált elő-
adásaival nem csak a versenyek zsűritagjait, az óvodásokat, vagy a 
közönség felnőtt részét ragadta magával, de korosztálya körében is 
igen sok hallgatóját megnyerte az értékes zene ügyének. Így vált 
Panni a szép muzsika szóvivőjévé kirándulásokon, baráti együttlé-
teken, ahol Mozarttól Mendelssohnig, Bachtól Fauré-ig életre kelt 
hangján a zeneirodalom megannyi gyöngyszeme, eljutva azokhoz 
is, akik maguktól sosem hallgatnak hasonlót. Népdaléneklési és or-
szágos kamaraéneklési versenyeken elért számos eredménye közül a 
legkiemelkedőbbek: 2013-ban és 2014-ben az Ádám Jenő Népdal-
éneklési Versenyen Celldömölkön ének kettőssel arany minősítés-
ben részesült. 2015-ben két jelentős megmérettetésen is részt vett 
társaival. A Renaissance Nemzetközi Művészeti Fesztiválon Bala-
tonfüreden két kamaracsoporttal is indult – egy arany oklevél mel-
lett egy ezüst oklevelet is szerzett. A VIII. Országos Társaséneklési 
Versenyen Budapesten duett és kamarakórus kategóriában is arany 
minősítést szerzett. 2016-ban és 2018-ban az Eszterházy Kama-
raéneklési Versenyen Egerben duett, illetve tercett kategóriában 
ezüst oklevelet kapott. 2017- ben a Sistrum Kamarazenei Verse-
nyen Szombathelyen trióval ezüst oklevelet szerzett. Sokrétű zene-
iskolai elfoglaltságai mellett egyéni hangú, eredeti megfogalmazású 
tudósitásai gyakran adtak hírt zeneiskolai kirándulásokról, esemé-
nyekről a Harsona vagy az Új Almádi Újság lapjain. A zeneiskola 
tantestülete több ízben ítélte neki az évfolyam tanulója címet.

KÓNYA ÁDÁM: BALATONALMÁDI SPORTJÁÉRT DÍJ
Kónya Ádám 25 éves, születése óta Balatonalmádiban él.  8 évig 

a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola tanulója volt. A 
Veszprémi Sí Egylet sífutója, aki alanyi jogon - „A” kvóta – kvalifi-
kálta magát a 2018-as dél-koreai téli olimpiai játékokra, ahol mind-
két versenyszámában a 61. helyen végzett.

Ezzel Ádám Veszprém megye első téli olimpikonja és a magyar 
északi sísport legnagyobb tehetsége. Sokszoros korosztályos és 
felnőtt magyar bajnok Norvégiától Törökországon át Kazahsztánig 
képviselte már a magyar színeket. 2017-ben már negyedik alkalommal 
választották a szakemberek az év sífutójának Magyarországon. Ádám 

FELHÍVÁS
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes fel-

tételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet 16.§-a értelmében 
az egyéb szálláshelyet (korábban: fizetővendéglátást) üzemeltető 
szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan 
a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban 
adatot szolgáltatni a következőkről:

- fogadott vendégek száma
- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel ren-

delkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek 
szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes ada-
tokat nem tartalmazhat.

Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető 
honlapunkról (www.balatonalmadi.hu /Dokumentumtár/Forma-
nyomtatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú 
irodában Tel: 88/542-447) hivatali helyiségében ügyfélfogadási 
időben. 

Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási ha-
tósági eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettsé-
güket az előírt módon és határidőben teljesítsék.

Közreműködésüket előre is köszönjük!
Göndöcsné Sashegyi Csilla

Hatósági osztályvezető

Fotó: Internet

az atlétikáról nyergelt át 15 évesen a 
sífutásra úgy, hogy magyarországi 
gimnáziumi tanulmányait feladva, 
egy sikeres felvételi vizsga után 7 évig 
a schladmingi Síakadémia tanulója 
legyen. Ott érettségizett 2015-
ben, németül és angolul felsőfokon 
beszél. A család és Ádám is a hosszú 
távú élsport elkötelezett híve. Az évi 
4 hetes pihenő kivételével minden 
idejét  a sportnak szentelve készül az 
újabb megmérettetésekre. Az edzések 
egy részét Magyarországon – az 
alapozó nyári időszakban – végzi, de 
az őszi és téli bázis az ausztriai Ramsau am Dachstein. Fő versenyzési 
helyszínei: Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, 
Németország, de ért már el értékes helyezéseket Norvégiában és 
Svédországban is. A 2017-es finnországi Felnőtt Világbajnokságon 
már selejtező futása nélkül tudott indulni, és a 156 fős mezőnyben 
az 61. helyet szerezte meg 15 km-en és sprinten egyaránt. Ezt az 
eredményét, illetve a szlovákiai Európa Kupán elért 12. helyezését 
– ahol a versenyben sokáig vezetett – a sajtó is „felkapta”. Több 
televízióban is szerepelt, köztük talán a legnagyobb nézettséggel 
bíró, a dec. 23.-i m1 élő adása volt. Ádám jelenleg a svédországi 
Falun városában él, ahol angol nyelven tanul a helyi egyetemen. Itt 
az osztrák edzője által összeállított edzésterv alapján készül, de heti 
egy-két alkalommal a svéd válogatott tagjaival közösen edz. Az idei 
szezon kiemelt jelentőségű versenye a 2019 februárjában az ausztriai 
Seefeldeben megrendezésre kerülő világbajnokság. Idén már jó esély 
mutatkozik arra, hogy Ádám hétről-hétre az Euro-sport adásaiban 
szerepelve bekapcsolódjon a Világkupa sorozatba is.

Fotók: Zatkalik András
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Óriási nemzetközi nyelvi siker!
2018. november 30-án került sor a BEST in English nemzetközi 

online angol nyelvi versenyre, amelyen iskolánk harmadik alkalom-
mal képviseltette magát. A 60 perces nyelvi tesztet, amely olvasás-
értési, nyelvismereti és beszédértési részeket tartalmazott, 17 fő töl-
tötte ki időre. 

A versenyt szervező Institute for Competencies Development és a 
Czech-us agency, valamint a tesztkészítő AKCENT International 
House Prague nyelviskola adatai szerint 30 európai ország 21110 
középiskolás diákja vett részt a versenyen ebben az évben, összesen 
892 középiskolát képviselve. 

A teszt 122 pontos volt, melyet a nemzetközi mezőny legjobb 20 
diákja 118,5-116 pont között teljesített. Az első helyezett egy észt 
tanuló lett, aki kéthetes nyelvtanfolyamot nyert Kanadába. 

Két végzős diákunknak sikerült megközelítenie ezt a kiváló 
nemzetközi mezőnyt kimagasló teljesítményével, a magyarországi 
résztvevők között pedig az első két helyet elhozni! A több mint 
huszonegyezer diákból Hegedűs Johanna 113,5 ponttal a 74., He-
gedűs Eleonóra 112,5 ponttal 108. lett. 

A 11. évfolyam 4 diákja ért el 100 pont feletti eredményt, amely-
lyel a nemzetközi rangsorban Tüske Laura 854., Meló Nikolett 
888., Rábaközi Barbara 1427., és Hujber Ákos 1959. lett.

Gratulálunk mind a 17 résztvevőnknek és felkészítő tanáraiknak 
a szép eredményekhez! 

Iskolánk a legjobb 10 diák eredménye alapján a nemzetközi 
rangsorban a 114. helyet foglalhatta el. 

Kreatív gimnazisták
Nagyon termékeny félévet zártak a rajz és vizuális kultúrát tanuló 

diákjaink, akiket Kelemen Marcel művésztanár vezetett be számos 
művészeti stílusba, kezdve Arcimboldo itáliai festő szürrealista em-
berábrázolásától a természeti környezet formavilágát és kellékeit 
használó modernkori „land art” stíluson át az ausztrál őslakosoktól 
származó „röntgen” ábrázolásmódig, amellyel főként állatok vagy 
emberek kétdimenziós alakzatait festették barlangok, sziklák falaira, 
úgy, hogy a belső szervek és csontstruktúrák is jól láthatóvá válja-
nak. Diákjaink a videókészítésben is jeleskedhettek, az érdeklődők 
a gimnázium facebook oldalán ezekből a munkákból is láthatnak 
ízelítőt.

Közlekedési nap a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

A közlekedés mindennapi életünk fontos része. Az iskola feladata, 
hogy felkészítse tanulóit az önálló közlekedés készségére, valamint 
a közlekedésben alkalmazott szabályok betartására. A közlekedés 
fenntarthatósága kiszámítható, balesetmentes, tudatos emberi ma-
gatartást kíván meg a szülőktől, gyermekektől egyaránt.

A közlekedési projektnap alkalmával iskolánk minden tanulója 
részt vett az élménydús, változatos és tartalmas feladatokat tartal-
mazó közlekedési versenyben. 

Az alsó tagozatosok a gyalogos, míg a felső tagozatosok a kerékpá-
ros közlekedéssel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. 

A kerékpáros ügyességi pályán jól szerepeltek tanulóink. Életko-
ruknak megfelelő biztonsággal és úttartással haladtak végig a sport-
pályánkon felállított ügyességi pályán. 

A feladatok között szerepeltek gyalogos, kerékpáros, 
elsősegélynyújtási és a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos gya-
korlatok. 

Fontos számunkra, hogy iskolánkban a mindennapi élethez szük-
séges alapvető kompetenciákat gyermekközpontúan közvetítsük 
tanulóink számára. 

„Én úgy gondolom, hogy a szombati közlekedési vetélkedőn 
mindannyian jól érzetük magunkat, tanárok és diákok egyaránt. 
A kreatív, gondolkodtató és nagyon tanulságos feladatok mellett 
az is nagyban hozzájárult a jó hangulathoz, hogy a tanulók saját 
osztálytársaikkal együtt vehettek részt a különféle helyszíneken. A 
legnagyobb népszerűségnek a biciklis akadálypálya és a sakktáblás 
kérdezz-felelek örvendett. A tanárok odaadó munkájának, a segítők 
közreműködésének és a nebulók fegyelmezettségének hála egy rop-
pant hasznos és szórakoztató munkanapot tudhatunk maguk mö-
gött. Meggyőződésem, hogy még az is élvezte a versenyt, aki eleinte 
méltatlankodva jött egy szombati napon iskolába.” (Kádár Panna 
8. osztály)

Külön szeretnénk megköszönni a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság, valamint az Iskola védőnő segítő munkáját. 

Szép eredményeket értek el iskolánk tanulói a 
Bolyai-matematika és anyanyelvi csapatversenyen.

A népszerű szaktárgyi versenyeken az idei megmérettetésen Vesz-
prém megyéből matematikából 221 csapat, magyarból 192 csapat 
vett részt. A matematika verseny öt helyszínen, az anyanyelvi ve-
télkedés három iskolában zajlott (Tapolcán, Ajkán, Pápán és két 
veszprémi iskolában).  A diákok a 3–8. évfolyamon mérték össze 
tudásukat.

Az ünnepélyes eredményhirdetést a Deák iskolában tartották, 
melyre kategóriánként az 1–6. helyezett csapat és az őket felkészítő 
pedagógusok kaptak meghívót.

 A matematika versenyen a legjobbak helyezésükkel jogot szerez-
tek tanulóink arra is, hogy képviseljék Veszprém megyét a novem-
ber 24-én Budapesten megrendezendő országos döntőn.

Az ötödik évfolyamon hatodik helyezést ért el a „Menő négyes” 
elnevezésű csapatunk (Bécsy Bendegúz, Keil Olivér, Kelemen And-
rás, Lipcsei Márk). A hatodik évfolyamon a „Csokit vagy csalunk” 
elnevezésű „györgyis” csapat (Körmendi György, Gáspár Bence, 
Buda Roland, Schildmayer Gergely) az előkelő harmadik helyezést 
érte el.

A tanári fődíjat iskolánk tanára, Zemen János vehette át.
Az anyanyelvi versenyen is szép eredményt értek el diákjaink.             

A harmadik évfolyamon ötödik helyezést szerzett a „Szipi-szupi 
Négyes” elnevezésű csapatunk (Horváth Csenge, Brokés Sára, Both 
Laura, Lippai Nagy Róbert). A nagyok közül a hetedik évfolyamon 
a „Csak lazán!” elnevezésű csapat (Negro Réka, Gózon Örs, Élő 
Daniella) volt a legsikeresebb, hetedik helyezettek lettek. A magyar 
versenyen díjazott pedagógusunk Mester Ferencné. A felsősöket 
Völgyi Zsuzsa tanárnő készítette fel.

Minden versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak gratulálunk!!!

Kézilabdázás körzeti diákolimpia
November 14- én a Györgyi Dénes Általános iskola adott otthont 

a 3. korcsoportos fiú körzeti kézilabda diákolimpiának. Sajnos 
a körzeti versenyen csak kettő csapat tudott megküzdeni egymással. 
Az almádi fiúk 31- 15-re verték a szentkirályszabadja csapatát.

Csapattagok: Fazekas Máté, Körmendy György, Ács Gergő, Lázár 
Mátyás, Babicz Mihály, Fabó Zsombor, Gáspár Patrik, Nagy Zsom-
bor, Blazsúr Bertalan.

A 3. korcsoportos leányok megmérettetése november 16-án zaj-
lott a Györgyiben. Szintén a Szent István Király Általános Iskola 
csapata ellen. A hazai lányok 51- 8-ra nyertek.

Csapattagok: Perényi Dorka, Somogyi Szofi, Kiss Luca, Ács Fan-
ni, Blazsur Hanna, Göde Petra, Marton Ildikó, Holczer Gvendolin, 
Tamás Elina, Hujber Sarolta, Gábriel Anna.

A 4. korcsoportos fiúknál Alsóörsön három csapat küzdött 
egymással. Az alábbi eredmények születtek: Endrődi Sándor Refor-
mátus Általános Iskola és Kézilabda- Utánpótlásközpont- Györgyi 
Dénes Általános Iskola 32- 18.

Györgyi Dénes Általános Iskola- Szent István Király Általános 
Iskola 19- 21.

Szent István Király Általános Iskola- Endrődi Sándor Református 
Általános Iskola és Kézilabda- Utánpótlásközpont 19- 22.

Csapattagok: Gáspár Levente, Iker Sámuel, Farkas Máté, Frey 
Barna, Ábrahám Zalán, Blazsúr Bertalan, Kiss Ádám, Mester Már-
ton, Braun Dániel, Fazekas Máté, Ács Gergő, Toskosz Hrisztosz, 
Nagy Zsombor.

Tavasszal újra találkozunk, addig is sikeres felkészülést kívánunk 
minden csapatnak.
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2019. január Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Óriási nemzetközi nyelvi siker!
2018. november 30-án került sor a BEST in English nemzetközi 

online angol nyelvi versenyre, amelyen iskolánk harmadik alkalom-
mal képviseltette magát. A 60 perces nyelvi tesztet, amely olvasás-
értési, nyelvismereti és beszédértési részeket tartalmazott, 17 fő töl-
tötte ki időre. 

A versenyt szervező Institute for Competencies Development és a 
Czech-us agency, valamint a tesztkészítő AKCENT International 
House Prague nyelviskola adatai szerint 30 európai ország 21110 
középiskolás diákja vett részt a versenyen ebben az évben, összesen 
892 középiskolát képviselve. 

A teszt 122 pontos volt, melyet a nemzetközi mezőny legjobb 20 
diákja 118,5-116 pont között teljesített. Az első helyezett egy észt 
tanuló lett, aki kéthetes nyelvtanfolyamot nyert Kanadába. 

Két végzős diákunknak sikerült megközelítenie ezt a kiváló 
nemzetközi mezőnyt kimagasló teljesítményével, a magyarországi 
résztvevők között pedig az első két helyet elhozni! A több mint 
huszonegyezer diákból Hegedűs Johanna 113,5 ponttal a 74., He-
gedűs Eleonóra 112,5 ponttal 108. lett. 

A 11. évfolyam 4 diákja ért el 100 pont feletti eredményt, amely-
lyel a nemzetközi rangsorban Tüske Laura 854., Meló Nikolett 
888., Rábaközi Barbara 1427., és Hujber Ákos 1959. lett.

Gratulálunk mind a 17 résztvevőnknek és felkészítő tanáraiknak 
a szép eredményekhez! 

Iskolánk a legjobb 10 diák eredménye alapján a nemzetközi 
rangsorban a 114. helyet foglalhatta el. 

Kreatív gimnazisták
Nagyon termékeny félévet zártak a rajz és vizuális kultúrát tanuló 

diákjaink, akiket Kelemen Marcel művésztanár vezetett be számos 
művészeti stílusba, kezdve Arcimboldo itáliai festő szürrealista em-
berábrázolásától a természeti környezet formavilágát és kellékeit 
használó modernkori „land art” stíluson át az ausztrál őslakosoktól 
származó „röntgen” ábrázolásmódig, amellyel főként állatok vagy 
emberek kétdimenziós alakzatait festették barlangok, sziklák falaira, 
úgy, hogy a belső szervek és csontstruktúrák is jól láthatóvá válja-
nak. Diákjaink a videókészítésben is jeleskedhettek, az érdeklődők 
a gimnázium facebook oldalán ezekből a munkákból is láthatnak 
ízelítőt.

Közlekedési nap a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

A közlekedés mindennapi életünk fontos része. Az iskola feladata, 
hogy felkészítse tanulóit az önálló közlekedés készségére, valamint 
a közlekedésben alkalmazott szabályok betartására. A közlekedés 
fenntarthatósága kiszámítható, balesetmentes, tudatos emberi ma-
gatartást kíván meg a szülőktől, gyermekektől egyaránt.

A közlekedési projektnap alkalmával iskolánk minden tanulója 
részt vett az élménydús, változatos és tartalmas feladatokat tartal-
mazó közlekedési versenyben. 

Az alsó tagozatosok a gyalogos, míg a felső tagozatosok a kerékpá-
ros közlekedéssel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. 

A kerékpáros ügyességi pályán jól szerepeltek tanulóink. Életko-
ruknak megfelelő biztonsággal és úttartással haladtak végig a sport-
pályánkon felállított ügyességi pályán. 

A feladatok között szerepeltek gyalogos, kerékpáros, 
elsősegélynyújtási és a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos gya-
korlatok. 

Fontos számunkra, hogy iskolánkban a mindennapi élethez szük-
séges alapvető kompetenciákat gyermekközpontúan közvetítsük 
tanulóink számára. 

„Én úgy gondolom, hogy a szombati közlekedési vetélkedőn 
mindannyian jól érzetük magunkat, tanárok és diákok egyaránt. 
A kreatív, gondolkodtató és nagyon tanulságos feladatok mellett 
az is nagyban hozzájárult a jó hangulathoz, hogy a tanulók saját 
osztálytársaikkal együtt vehettek részt a különféle helyszíneken. A 
legnagyobb népszerűségnek a biciklis akadálypálya és a sakktáblás 
kérdezz-felelek örvendett. A tanárok odaadó munkájának, a segítők 
közreműködésének és a nebulók fegyelmezettségének hála egy rop-
pant hasznos és szórakoztató munkanapot tudhatunk maguk mö-
gött. Meggyőződésem, hogy még az is élvezte a versenyt, aki eleinte 
méltatlankodva jött egy szombati napon iskolába.” (Kádár Panna 
8. osztály)

Külön szeretnénk megköszönni a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság, valamint az Iskola védőnő segítő munkáját. 

Szép eredményeket értek el iskolánk tanulói a 
Bolyai-matematika és anyanyelvi csapatversenyen.

A népszerű szaktárgyi versenyeken az idei megmérettetésen Vesz-
prém megyéből matematikából 221 csapat, magyarból 192 csapat 
vett részt. A matematika verseny öt helyszínen, az anyanyelvi ve-
télkedés három iskolában zajlott (Tapolcán, Ajkán, Pápán és két 
veszprémi iskolában).  A diákok a 3–8. évfolyamon mérték össze 
tudásukat.

Az ünnepélyes eredményhirdetést a Deák iskolában tartották, 
melyre kategóriánként az 1–6. helyezett csapat és az őket felkészítő 
pedagógusok kaptak meghívót.

 A matematika versenyen a legjobbak helyezésükkel jogot szerez-
tek tanulóink arra is, hogy képviseljék Veszprém megyét a novem-
ber 24-én Budapesten megrendezendő országos döntőn.

Az ötödik évfolyamon hatodik helyezést ért el a „Menő négyes” 
elnevezésű csapatunk (Bécsy Bendegúz, Keil Olivér, Kelemen And-
rás, Lipcsei Márk). A hatodik évfolyamon a „Csokit vagy csalunk” 
elnevezésű „györgyis” csapat (Körmendi György, Gáspár Bence, 
Buda Roland, Schildmayer Gergely) az előkelő harmadik helyezést 
érte el.

A tanári fődíjat iskolánk tanára, Zemen János vehette át.
Az anyanyelvi versenyen is szép eredményt értek el diákjaink.             

A harmadik évfolyamon ötödik helyezést szerzett a „Szipi-szupi 
Négyes” elnevezésű csapatunk (Horváth Csenge, Brokés Sára, Both 
Laura, Lippai Nagy Róbert). A nagyok közül a hetedik évfolyamon 
a „Csak lazán!” elnevezésű csapat (Negro Réka, Gózon Örs, Élő 
Daniella) volt a legsikeresebb, hetedik helyezettek lettek. A magyar 
versenyen díjazott pedagógusunk Mester Ferencné. A felsősöket 
Völgyi Zsuzsa tanárnő készítette fel.

Minden versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak gratulálunk!!!

Kézilabdázás körzeti diákolimpia
November 14- én a Györgyi Dénes Általános iskola adott otthont 

a 3. korcsoportos fiú körzeti kézilabda diákolimpiának. Sajnos 
a körzeti versenyen csak kettő csapat tudott megküzdeni egymással. 
Az almádi fiúk 31- 15-re verték a szentkirályszabadja csapatát.

Csapattagok: Fazekas Máté, Körmendy György, Ács Gergő, Lázár 
Mátyás, Babicz Mihály, Fabó Zsombor, Gáspár Patrik, Nagy Zsom-
bor, Blazsúr Bertalan.

A 3. korcsoportos leányok megmérettetése november 16-án zaj-
lott a Györgyiben. Szintén a Szent István Király Általános Iskola 
csapata ellen. A hazai lányok 51- 8-ra nyertek.

Csapattagok: Perényi Dorka, Somogyi Szofi, Kiss Luca, Ács Fan-
ni, Blazsur Hanna, Göde Petra, Marton Ildikó, Holczer Gvendolin, 
Tamás Elina, Hujber Sarolta, Gábriel Anna.

A 4. korcsoportos fiúknál Alsóörsön három csapat küzdött 
egymással. Az alábbi eredmények születtek: Endrődi Sándor Refor-
mátus Általános Iskola és Kézilabda- Utánpótlásközpont- Györgyi 
Dénes Általános Iskola 32- 18.

Györgyi Dénes Általános Iskola- Szent István Király Általános 
Iskola 19- 21.

Szent István Király Általános Iskola- Endrődi Sándor Református 
Általános Iskola és Kézilabda- Utánpótlásközpont 19- 22.

Csapattagok: Gáspár Levente, Iker Sámuel, Farkas Máté, Frey 
Barna, Ábrahám Zalán, Blazsúr Bertalan, Kiss Ádám, Mester Már-
ton, Braun Dániel, Fazekas Máté, Ács Gergő, Toskosz Hrisztosz, 
Nagy Zsombor.

Tavasszal újra találkozunk, addig is sikeres felkészülést kívánunk 
minden csapatnak.
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2019. január Zeneiskola hírei

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

Köszönjük az érdeklődést!

Iskolánk ez évben is megrendezte a „Nyílt napját”, amikor           
bepillantást nyerhetett 1-1 tanóraóra munkájába. Láthatta gyer-
mekét a tanulás folyamatában, esetleges kérdéseire választ kapha-
tott a tanároktól, tanítóktól. A családias hangulatban zajló tanóra 
egyaránt visszajelzés és  megerősítés a szülőnek, gyermeknek és a 
pedagógusnak is.

Kiváló eredmények történelmi esszéből
A Nemzetpolitikai Állam-

titkárság által meghirdetett 
„Mátyás Emlékév” pályázat 
alkalmából 3 diákunk neve-
zett történelmi esszé kategó-
riában. 

A több száz beérkezett pá-
lyamunka közül Rezi Ben-
degúz a 2. míg Szabó B. 
Ágoston a 3. helyezést érte 
el. December 9- én 6/a osztá-
lyos tanulóink Nagyvázsony-
ban vehették át díjaikat Gaal 
Gergelytől a Mátyás király 
Emlékév Tanácsadó Testüle-
tének Elnökétől.

Decemberi ünnepkör
December 1-jén 110 
felnőtt és gyermek 
nevezett be és tel-
jesítette a vidám, 
hangulatos Mikulás-
túrát, melyet a közeli 
hegyeken 7 km-en át 
vándorolva jártak be 
a vállalkozó kedvű 
családok.

December 6-án az első osztályosok kedves műsorral köszöntötték 
az iskolába látogató Mikulást, aki minden diákot meglepett egy 
csomaggal.

A hagyományos adventi jótékonysági vásárt az 1-6. évfolyamos 
diákok és szülők rendezték meg és bonyolították le nagy sikerrel.

Decemberben két alkalommal került sor az „Adventi ablaknyitá-
sokra”, melyen megtekinthettük az alsós és felsős diákok hangula-
tos reggeli produkcióját és a tanulók legszebb karácsonyi rajzaiból 
készült kiállítást is.

Az egész iskola számára nagy ünnepélyen idézte meg a karácsonyi 
hangulatot a 3. osztályosok  színvonalas műsora, melyet előadtak 
a Vörösberényi Kultúrházban és a berényi „Mindenki Karácsonya” 
c. rendezvényen is.  Az évet a zeneiskolások színes karácsonyi kon-
certje zárta. 

Somorácz Olivér, Rezi Bendegúz, 
Szabó B. Ágoston Csetényi 
Tamásné (felkészítő tanár)

Töltési Imre – díj átadása
A Töltési Imre díj átadására ünnepélyes keretek között került 

sor 2018. dec. 15-én a Pannónia Művelődési Házban. A díjat Töl-
tési Erzsébet adta át, aki édesapja emlékére alapította a díjat. Idén 
10. alkalommal vehette át zeneiskolai növendék a díjat.

Rézműves Miklós kilenc évesen, 2011 őszén kezdte meg zeneis-
kolás tanulmányait.

Hamar kitűnt társai közül rendkívüli szorgalmával, tudásával, tá-
jékozottságával, s főként a zenéhez való bensőséges kapcsolatával.

Választott hangszere a zongora, melyen tanulmányait kicsi kora 
óta nagy szorgalommal végzi. Érdeklődése és nyitottsága a különféle 
stílusú zenék iránt példaértékű - ezért is részesülhetett hosszú évekig 
a tehetséggondozó, ú.n.”B” tagozatos képzésben.

Emellet az első évektől lelkes résztvevője volt a népdaléneklési-, 
szolfézs- és kamaraének versenyeknek. Gyakran hallhattuk ők vá-
rosi rendezvényeken, iskolai ünnepségeken, a zeneiskola jótékony-
sági hangversenyein és egyéb koncertjein is. Természetes, szép, tiszta 
csengésű hangja mindig örömet szerzett hallgatóinak.
Számos versenyen is képviselte iskolánkat, városunkat. 
•	 Akár merre vett részt szolfézsversenyen – legyen az az általunk 

megrendezett Balatoni szolfézsversenyek, a regionális sümegi, 
siófoki és szombathelyi versenyek – mindig arany oklevéllel 
vagy 1. helyezéssel tért haza. 

•	 Az Országos Kodály Zoltán szolfézsversenyt három évenként 
rendezik meg Debrecenben. A XI. és XII. versenynek a döntő-
jébe is bekerült Miki, legutóbb az előkelő 18. helyen végezve. 

•	 Számos népdaléneklési és kamaraéneklési versenyen is részt 
vett társaival. 
•	 2015-ben a VIII. Országos Társaséneklési Versenyen Bu-

dapesten arany oklevelet kaptak. 
•	 Az Egerben megrendezett Kamaraéneklési versenyen 

2016-ban és 2018-ban is aktív csapattagként vett részt, 
innen is szép eredményekkel tértek haza. 

•	 Arany minősítést kapott duettjük az általunk rendezett 
kamarazenei versenyen is 2014-ben.

•	 Tavaly a Kodály év alkalmából hirdetett csapatversenyben is 
besegített iskolánk csapatának Kodály népdalfeldolgozásainak 
megszólaltatásba mind szóló, mind kóruséneklésben.

Első osztályos korától rendszeresen elnyerte a tantestülettől az 
évfolyam tanulója címet, s a Balatonalmádi város kiváló kulturális 
tevékenységért járó díját is átvezette 2015-ben.

A kamarazenélésben megmutatkozott közösségért vállalt felelős-
sége, igényes alkotókedve, társaihoz való alkalmazkodása. Érzékeny 
intellektusának köszönhetően a zenére és egymásra figyelésben, az 
együtt muzsikálás örömében csodaszép pillanatok születésében volt 
aktív résztvevő.

Így érdemelte ki Rézműves Miklós a Töltési-díjat, melyet a díj 
alapítója, Töltési Erzsébet ad át.

Kamarazenei találkozón vettünk részt
2018. december 1-jén rendezte meg zeneiskolának (Kósa György 

Zenei AMI) a XXIIII. Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Ta-
lálkozóját az Almádi Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében és Ba-
latonalmádi Önkormányzatának támogatásával.

Szeptemberben tanárunk, 
Rozika néni azt kérdezte tő-
lünk, hogy nincs-e kedvünk 
elindulni idén is a zeneiskolá-
sok közötti megmérettetésen. 
Természetesen igent mond-
tunk, s közösen el is dön-
töttük, hogy Kirchner Elek: 
Rondoletto c. négykezesét 
fogjuk zongorán előadni.

A találkozó napján 12 ze-
neiskolából érkeztek Balaton-
almádiba gyerekek. Jobbnál 
jobb produkciókat hallhat-
tunk a délelőtt folyamán. A 
hangverseny után zsűri érté-
kelte az előadásokat és négy fokozatú minősítésbe sorolta be őket.

Úgy éreztük, hogy a mi darabunk is jól sikerült – ezüst oklevelet 
kaptunk. Reméljük, még sok ilyen élményben lesz részünk! Kö-
szönjük Tamás Béláné tanárunknak a felkészítést a versenyre!

Ács Fanni és Ács Gergő (3. és 4. osztályos zeneiskolások)

Debussyre emlékeztek a zeneiskolások
Debussy halálának 100. évfordulója alkalmából rajzpályázatot 

hirdetett a zeneiskola tantestülete az almádi zeneiskolásoknak.
A zeneszerző műveivel a gyerekek elsősorban szolfézsórákon is-

merkedtek meg, majd novemberben Borsné Simon Györgyi rajz 
szakos tanár értő irányításával délutánonként elkészíthették kis al-
kotásaikat. A rajzok kiállításra kerültek a zeneiskola Violinkulcs Ga-
lériájában, melyek megtekinthetők 2019. március elejéig. A decem-
ber 7-én nyílt kiállítást dr. Andok Mónika, az Almádi Zeneiskoláért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Itt került átadásra 
a zsűri – Borsné Simon Györgyi, Fábián László, Kajári Gyula - által 
kiválasztott 13 nyertesnek a jutalom, s a  zeneiskola dolgozói által 
felajánlott számos különdíj.

Gratulálunk tanítványainknak a sok szép színes képhez, s a fel-
nőtteknek köszönjük az önzetlen segítséget: Györgyinek különösen 
a sok nálunk töltött délutánt!!!

A  zeneiskola tanári kara



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10

Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

11

2019. január Zeneiskola hírei

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

Köszönjük az érdeklődést!

Iskolánk ez évben is megrendezte a „Nyílt napját”, amikor           
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

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

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2019. január 21. 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

BOLHAPIAC 

Bolhapiac a hónap utolsó vasárnapján délelőtt lesz, tehát január 27-én. 
Információ: gymarta56@gmail.com

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 14-18 óra között, szombaton és 
vasárnap zárva.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Az Almádi Karácsonyi Tárlat január 31-ig megtekinthető az intézmény 
nyitvatartási idejében.

Január 26. szombat 15 óra – Értékeinkről – Értékeink az interneten. 
Dankó Friderika bemutató előadása. Kolléganőnk december 10-én Dr. 
Csiszár Miklósné emlékdíjat vehetett át helytörténeti tevékenységéért. 
Az érdeklődőknek bemutatja munkája eddig elért eredményeit.

Január 26. szombat 17 óra – A Magyar Kultúra Napja – Dvorák–
Bakta színház: „Egypercesek” groteszk jelenetek Örkény István műveiből 
10-100 éveseknek. A darabot Örkény István Egyperces novellák című 
kötete, valamint az író szellemisége ihlették. Az előadás ingyenes.

Február 8. péntek 17 óra - Kapolcsi Kovács Csaba grafikusművész 
„Mese mesterségek” című kiállításának megnyitója.

Február 9-én, szombaton 14 órakor nyílik Fodorné László Mária 
népi iparművész, a Népművészet Mestere, az MMA rendes tagjának 
kiállítása Budapesten a Vigadóban. A kiállítás egyedülálló, nem 
mindennapi szinten mutatja be Marika életművét, így mindenképpen 
ajánljuk megtekintésre. Megfelelő számú jelentkező esetén a megnyitóra 
autóbuszt indítunk, melynek díja 1500 Ft/fő. Jelentkezni személyesen 
a Pannónia könyvtárában vagy 88/542.514-es telefonszámon lehet. 
Éljenek a lehetőséggel!

Február 9. szombat 16 óra - Jegesmaci Barátai zenés bábjáték 
az Ametist bábszínház előadásában. Belépőjegy ára 1400 Ft/fő – a 
helyszínen, az előadás előtt 15 órától vásárolható. 

Február 14. csütörtök - Nemzetközi Könyvajándék Nap – 
Könyvtárunk minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez: 
városszerte rálelhetnek ajándékkönyveinkre! Akinek kedve van, kövesse 
példánkat, s kérjük, fényképezze le saját elhagyott könyvét, majd töltse 
fel facebook oldalunkra!

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Január 21. hétfő 18.00 KRONOLÓGIAI KÓSTOLÓ - Morfondírozás 
környezetünk történelméről. Előadó: Czuczor Sándor ny. gimnáziumi 
igazgató, jószolgálati nagykövet

Február 4. hétfő 18.00 KÖZGYŰLÉS

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Január 9. szerda 16 óra Biztonság – Közbiztonság Előadó: Stanka 
Mária r. őrnagy

Január 16. szerda 16-17-ig A toszkáni utazás első előlegének befizetése

Január 23. szerda 16-17-ig Befizetés pótszilveszterre, tombolatárgyak 
leadása

Január 30. szerda 16 órától Pótszilveszter, pezsgős koccintás, 
tombolasorsolás, az országos gyalogló verseny első helyezettjének járó 
díjak kisorsolása

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

Kedves Lakosok!
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és 
Menhely részére immár ötödik alkalommal szerveztünk 
tárgyi adománygyűjtést Balatonalmádiban, a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában. Szeretném megköszönni 
az iskola igazgatójának, Ács Attilának, amiért idén is 
partner volt benne, hogy az iskolában bonyolíthassam 
le a gyűjtést. A köszönetnyilvánítások sora itt még nem 
ér véget, hiszen hála Nektek rengeteg takaró, törölköző 
és egyéb melegítésre alkalmas textil, konzerv és 
száraztáp gyűlt össze, amivel kettő nagyobb autót meg 
tudtunk tölteni. A pakolást és a szállítást köszönöm 
Apukámnak és a Sógoromnak. 
Ismét bebizonyosodott, hogy egy kis összefogással 
milyen jelentős segítséget tudunk nyújtani ott, ahol 
erre a legnagyobb szükség van.
Köszönet Mindenkinek, aki akár csak egy kicsivel is, de 
hozzájárult az esemény sikerességéhez! 
Bízom benne, hogy a továbbiakban is lesz még 
folytatás…

Pacsi Nektek: Harcos Csilla

Utazzon a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal
a TOSZKÁN KISKÖRÚTRA FIRENZÉVEL, CINQUE TERRÉVEL

2019. május 24.-27. 4 nap/3 éj. 

Részvételi díj: 52.900 + 500,-Ft foglalási díj. 
A buszon korlátozott számban még van hely.

Érdeklődni: 30/ 902-4268 Lencse Sándor elnöknél 
Jelentkezés nem klubtagoknak: 2019.jan.16-án 16 – 17-ig 

a Vörösberényi Műv. Házban a foglalási díj és 20.000,-Ft 
előleg befizetésével. 

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK 
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Balatonalmádi Anno II. 2900.-

Balatonalmádi Anno III.  3000.-

Káptalanfüred évtizedei  1900.-

Almádi füzetek I.; II.   300.-

Almádi füzetek V.; VII.; VIII.; XI.; XII.  500.-

Almádi füzetek VI.; IX.; X. 1000.-

Almádi újság Reprint kiadás   500.-
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kiállítása Budapesten a Vigadóban. A kiállítás egyedülálló, nem 
mindennapi szinten mutatja be Marika életművét, így mindenképpen 
ajánljuk megtekintésre. Megfelelő számú jelentkező esetén a megnyitóra 
autóbuszt indítunk, melynek díja 1500 Ft/fő. Jelentkezni személyesen 
a Pannónia könyvtárában vagy 88/542.514-es telefonszámon lehet. 
Éljenek a lehetőséggel!

Február 9. szombat 16 óra - Jegesmaci Barátai zenés bábjáték 
az Ametist bábszínház előadásában. Belépőjegy ára 1400 Ft/fő – a 
helyszínen, az előadás előtt 15 órától vásárolható. 

Február 14. csütörtök - Nemzetközi Könyvajándék Nap – 
Könyvtárunk minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez: 
városszerte rálelhetnek ajándékkönyveinkre! Akinek kedve van, kövesse 
példánkat, s kérjük, fényképezze le saját elhagyott könyvét, majd töltse 
fel facebook oldalunkra!

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Január 21. hétfő 18.00 KRONOLÓGIAI KÓSTOLÓ - Morfondírozás 
környezetünk történelméről. Előadó: Czuczor Sándor ny. gimnáziumi 
igazgató, jószolgálati nagykövet

Február 4. hétfő 18.00 KÖZGYŰLÉS

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Január 9. szerda 16 óra Biztonság – Közbiztonság Előadó: Stanka 
Mária r. őrnagy

Január 16. szerda 16-17-ig A toszkáni utazás első előlegének befizetése

Január 23. szerda 16-17-ig Befizetés pótszilveszterre, tombolatárgyak 
leadása

Január 30. szerda 16 órától Pótszilveszter, pezsgős koccintás, 
tombolasorsolás, az országos gyalogló verseny első helyezettjének járó 
díjak kisorsolása

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

Kedves Lakosok!
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és 
Menhely részére immár ötödik alkalommal szerveztünk 
tárgyi adománygyűjtést Balatonalmádiban, a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában. Szeretném megköszönni 
az iskola igazgatójának, Ács Attilának, amiért idén is 
partner volt benne, hogy az iskolában bonyolíthassam 
le a gyűjtést. A köszönetnyilvánítások sora itt még nem 
ér véget, hiszen hála Nektek rengeteg takaró, törölköző 
és egyéb melegítésre alkalmas textil, konzerv és 
száraztáp gyűlt össze, amivel kettő nagyobb autót meg 
tudtunk tölteni. A pakolást és a szállítást köszönöm 
Apukámnak és a Sógoromnak. 
Ismét bebizonyosodott, hogy egy kis összefogással 
milyen jelentős segítséget tudunk nyújtani ott, ahol 
erre a legnagyobb szükség van.
Köszönet Mindenkinek, aki akár csak egy kicsivel is, de 
hozzájárult az esemény sikerességéhez! 
Bízom benne, hogy a továbbiakban is lesz még 
folytatás…

Pacsi Nektek: Harcos Csilla

Utazzon a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal
a TOSZKÁN KISKÖRÚTRA FIRENZÉVEL, CINQUE TERRÉVEL

2019. május 24.-27. 4 nap/3 éj. 

Részvételi díj: 52.900 + 500,-Ft foglalási díj. 
A buszon korlátozott számban még van hely.

Érdeklődni: 30/ 902-4268 Lencse Sándor elnöknél 
Jelentkezés nem klubtagoknak: 2019.jan.16-án 16 – 17-ig 

a Vörösberényi Műv. Házban a foglalási díj és 20.000,-Ft 
előleg befizetésével. 

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK 
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Balatonalmádi Anno II. 2900.-

Balatonalmádi Anno III.  3000.-

Káptalanfüred évtizedei  1900.-

Almádi füzetek I.; II.   300.-

Almádi füzetek V.; VII.; VIII.; XI.; XII.  500.-

Almádi füzetek VI.; IX.; X. 1000.-

Almádi újság Reprint kiadás   500.-
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Ady Endre Balatonalmádiban?
Kerek évfordulóhoz közeledve egyre több Ady cikk jelenik meg, 

sőt többen még többet fognak írni róla. A 100 éve elhunyt költő-
óriást majd’ mindenki magáénak vallja, ügyesen elkerülve a neki 
nem tetsző verseket vagy prózai írásokat. Magánéleti viszontagsá-
gait már nehezebb megkerülni, mert a szomorú tények is tények. 
Majdnem minden magyar településen találunk egy Ady utcát 
vagy teret, nálunk utca emlékeztet rá Vörösberény központjában. 
De van még valami más is...

Viszonylag későn ismertem meg Ady művészetét, mert 
az iskolai tankönyvekben a gondosan megválogatott művei 
túlságosan egy irányba mutattak. Más költők vagy írók per-
sze még rosszabbul jártak, de legalább bekerültek a diákok 
látókörébe a száműzött vagy szilenciumra ítélt alkotókkal 
szemben. Szerencsére volt otthon egy válogatott verseskötete 
és szüleimnek is volt véleménye. A középiskolában még azt 
is elérhettem, hogy tündéri magyar tanárom és osztályfőnö-
köm, Gabi néni megengedte, hogy róla írjak dolgozatot, ha 
más, nagyon vonalas versekről vagy alkotókról kellett volna 
nyilatkoznom.

Egészen eltérő képet rajzolt róla apósom, akit erősen befolyásolt 
az a tény, hogy a költőóriás öccse, Ady Lajos volt az érettségi elnö-
ke Kassán és latinból irgalmatlanul megbuktatta. Vitatkoztunk is 
eleget, de csak barátságosan, mert áldott emlékű anyósom az én vé-
leményemet osztotta, ráadásul a teljes kiadású Adyt is rám hagyta. 
Idéztem is úton-útfélen, cikkeimben és tanulmányaimban, de lehe-
tőleg olyan sorokkal, amelyek nem fértek bele a rendszerváltás előtti 
irodalmi kánonba, vagy a még mindig foghíjas köteteibe. Istenes 
versei, karácsonyi gondolatai vagy a Bakonyok Bakonyáról vallott 
nézetei erősen hatottak rám jónéhány prózai művével egyetemben.

Születési és halálozási évfordulói újabb és újabb értékeléseket 
szültek, utcákat, tereket és kultúrházakat neveztek el tiszteletére. 
A román kultúrpolitika pedig még tovább ment, mert szülőfalu-
ját, Érmindszentet róla nevezte el. Igaz, 1957-ig Eriu-Mețenț volt 
a hivatalos név, de utána Adyfalva lett. Ezzel mintha le is tudták 
volna az összes fejlesztési kötelezettségüket, mivel a falut és benne a 
szülőházát megközelíteni felért egy túlélési kalandtúrával. Ennek el-
lenére több ezren találtak oda, csodálkoztak rá az 1877. évi Szilágy 
vármegyei állapotokra és töltekeztek föl a hely szellemével. Magam 

is voltam ott, méghozzá a diákjaimmal és kollégáimmal: be kell val-
lanom, hogy azóta erősebben kísért.

Ilyen előzmények után értesültem arról, hogy Balatonalmádiban 
nyolc kiadatlan Ady levél lappang. Pontosabban fogalmazva: őrzik 
gondosan az 1913-ban küldött első német nyelvű levelezőlaptól a 
többi magyar levélig, amelyek közül az utolsó 1915-ben íródott. 
A feladó Ady Endre, a címzett pedig Gaál Gyula szabómester. A 
Veszprém megyei Nagypiritről Grazba származott úriszabó, akku-
rátusan: Julius Gaal, Herren Schneider maga mesélte el 1934-ben Az 
Est című napilapnak, hogy a Maria Grün-i szanatóriumban gyógy-

kezelt súlyos beteg költő sötétkék öltönyt rendelt nála bő kabátuj-
jal és nadrágszárral. „Elegáns ember volt, különleges igényei voltak” 
és amikor az első öltöny kész lett még kettőt rendelt „mert eddig 
még senki se tudta így eltalálni az ízlését”. Súlyos betegsége ellenére 
sokszor kirúgott a hámból ottléte alatt, amikor a szanatóriumból 
a szomszédos vendéglőbe szökött ki és amikor a hajnali hazatéré-
se után megdorgálta az orvosa, Ady annyival intézte el a dolgot, 
hogy „eh, kutyából úgysem lesz szalonna”.

Tény, ami tény: nem is lett. A szanatóriumot hirtelen elhagyta, 
de konzervatív eleganciáját és megrendeléseit megtartotta egészen 
1917-ig. Különböző öltönyöket, ruhákat cipőket rendelt öccsén, 
titkárán vagy barátain keresztül, de mindig csak hitelbe. Nagyon 
szelíden fogalmazva annyi mondható el róla, hogy felelőtlenül 
gazdálkodott és hitelezőinek a sarkukra kellett állniuk, hogy az 
elhúzódó alkuk, reklamációk és pereskedések után megkaphassák 
járandóságukat – vagy annak egy kis töredékét. Erre mondhatta 
volna a jereváni rádió kommentátora: „No igen, de nem csak ezért 
tiszteljük!”

Több olvasót bizonyára érdekelné a 100 évvel ezelőtti férfidivat, 
hogyan lett a kék öltönyökből szürke, vagy az Ady-szabású nadrág, 
másokat meg a levelek egyenkénti ismertetése, netán a pereskedé-
sek, de írtak ezekről már különböző folyóiratokban, többek között 
a Confessioban is. Engem mégis a balatonalmádi kötődés fogott 
meg, mert ez a grazi úriszabó építtetett egy kis házat, ahová a két 
háború között a családjával nyaranta eljárt. Gondoltam, akár a köl-
tő is meglátogathatta itt...

Azt tudtam már korábbi olvasmányaimból, hogy Ady Endre 
1912 és 1917 között többször járt Balatonfüreden, de csak két vers, 

meg egy prózai emlék maradt utána. Gyanítom, hogy Almádiban 
is járhatott, vagy átutazott, de írásos bizonyítékot csak a földvári 
kirándulásáról találtam, így aztán Gaál Gyula emlékeit kezdtem ala-
posabban szemügyre venni. A református apa és evangélikus anya 
gyermeke pap szeretett volna lenni, de a családi vitát elkerülendő 
inkább szabóinasnak állt. Szorgos ember volt, Grazba kerülve elő-
kelő osztrák feleséget vett el s tehetsége révén olyan szépen boldo-
gult, hogy három világkiállításról hozott el első díjat. 92 évet élt 
meg s nem csupán 40 segéddel dolgozó úri szabó lett, hanem a Gra-
zi Magyar Egylet alapítója és örökös elnöke, valamint a két ország 
szétválása után grazi konzul is. A két világháború között minden 
nyarát Balatonalmádiban töltötte, ahol egy kis családi házra gon-
dolt, mert barátjával, Óvári Ferenccel sétálgatva nem tudott ennél 
szebb vidéket elképzelni. Mindjárt vásárolt egy telket az Erzsébet 
királyné úton [ma Veszprémi út a neve], hamarosan megépült a 
háza is, amikor Irén, a kisebbik leánya született. Később Irénkének 
a híres helyi szőlőnemesítő, Suly László fia, a Bandi udvarolt. 1958 
után leánya, Irénke néni ápolta emlékét, aki mindig azt mondogat-
ta, hogy hazajön Magyarországra, méghozzá Almádiba. Csakhogy a 
szomszéd család csalárdul elfoglalta házat az ötvenes években és asz-
talos műhellyé alakították át a nyaralójukat, majd pedig kisajátítot-
ták. Ennek ellenére visszajárt Almádiba a másod unokatestvéréhez 
és azt sajnálta, hogy az osztrákok nem utalják át a nyugdíját, ezért 
nem tudott „állandóra” ide költözni.

Életvitel szerűen szeretett volna pedig itt élni és képes volt még 
a Kádárnak is levelet írni. Legnagyobb meglepetésére visszakapta a 
házat rövid időn belül – de milyen állapotban! Felújítani már nem 
tudta, pedig sokan segítettek neki a hivatalos ügyintézés útvesztő-
iben. A család többi tagja is visszatért, mint például Gaál Izidor a 
régi iskolába, aki tanítóként kerülhetett ide, mivel Gaál Gyula ígért 
neki itt ingyen lakást. Izidor testvére pedig Amerikából jött haza, 
miután birtokot vett több helyen. Nem is akármilyen birtokról volt 
szó, hiszen a régi szőlőnemesítő birtokból vásárolt, amelynek egé-
szen a Balatonig tartott a területe. Kellett is a vízpart, mert az ameri-
kai oltványokat a vízben gyökereztette meg, utána mind életképesek 
maradtak a felsőörsi határ mentén.

Annak a szép szőlőbirtoknak már csak töredéke fedezhető fel az 
egyre sűrűbben emelkedő nyaralók és villák között. Van, aki még 
megműveli, sőt „borászkodik”, nem is akárhogyan. Ez utóbbi 
adalékot onnan tudom, hogy magam is megkóstoltam. Többször, 
mert tisztelni kell a régi nemesítők hagyatékát, a helyi szőlőkul-
túra beszédes bizonyítékát s az emberi szorgalom és szakértelem 
palackba zárt biztosítékát. Ilyen kellemes körülmények között arra 
kellett rádöbbennem, hogy milyen sok dologról maradnánk le, ha 
netán bornemisszának születünk. Nem tudtam kideríteni, hogy 
hol írta Ady az Elillant évek szőlőhegyén című versét, de akár itt, a 
Balatonfelvidéken is írhatta, ha nem, akkor is eggyel több okunk 
van büszkén végigbattyogni a vörösberényi Ady Endre utcán.

Tort ülök az elillant évek/Szőlőhegyén s vidáman buggyan/
Torkomon a szüreti ének.
Ónos, csapó esőben ázom/S vörös-kék szőlőlevelekkel/Hajló fejem 
megkoronázom.
Nézem a tépett venyigéket/Hajtogatom részeg korsómat/S lassan 
gőggel magasra lépek.
A csúcson majd talán megállok/Földhöz vágom a boros-korsót/S 
vidám jóéjszakát kívánok.

Czuczor Sándor

Köszönjük, hogy segíthettünk! Elképesztően sok karácsonyi aján-
dék gyűlt össze a Louange Kávézóban. Felemelő érzés volt 12 csa-
ládnak átadni a szeretettel - és persze ajándékkal - teli csomagokat. 
Igazi, varázslatos karácsonyunk volt, amiért örök hála az adomá-
nyozóknak, és a segítőinknek is!

Táncos toborzó

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató Balaton Néptánccso-
portja olyan párokat és férfiakat keres, korra és előképzettségre 
való tekintet nélkül, akik szeretnek táncolni, és szívesen venné-
nek részt a jó kedvű, vidám hangulatú tánccso- port munkájában.                                                                                                             
A próbákat heti rendszerességgel 18 órától Vörösberényben a 
Művelődési Házban tartják táncosaink kiváló szakmai ismeret-
tel rendelkező táncoktató irányításával. Több év óta fellépnek a 
város és a megye rendezvényein, de évről évre sikeresen szerepel-
nek a testvérvárosokban, így a németországi Eggenfeldenben, a 
szlovákiai Nyitragerencséren és az erdélyi Tusnádfürdőn is. Aki 
kedvet érez a néptáncoláshoz, jelentkezzen a csoport vezetőjénél, 
Veleginé Pavelka Gizellánál az alábbi számon: 30/939 – 5129.                                                                                                     
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Lencse Sándor, a klub elnöke

forrás: balaton.vehir.hu

Forrás: https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2019/01/01/
retrospektiv_2018_magyar_szekcio

Ady első levele Gaál úrhoz
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köm, Gabi néni megengedte, hogy róla írjak dolgozatot, ha 
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az a tény, hogy a költőóriás öccse, Ady Lajos volt az érettségi elnö-
ke Kassán és latinból irgalmatlanul megbuktatta. Vitatkoztunk is 
eleget, de csak barátságosan, mert áldott emlékű anyósom az én vé-
leményemet osztotta, ráadásul a teljes kiadású Adyt is rám hagyta. 
Idéztem is úton-útfélen, cikkeimben és tanulmányaimban, de lehe-
tőleg olyan sorokkal, amelyek nem fértek bele a rendszerváltás előtti 
irodalmi kánonba, vagy a még mindig foghíjas köteteibe. Istenes 
versei, karácsonyi gondolatai vagy a Bakonyok Bakonyáról vallott 
nézetei erősen hatottak rám jónéhány prózai művével egyetemben.
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szültek, utcákat, tereket és kultúrházakat neveztek el tiszteletére. 
A román kultúrpolitika pedig még tovább ment, mert szülőfalu-
ját, Érmindszentet róla nevezte el. Igaz, 1957-ig Eriu-Mețenț volt 
a hivatalos név, de utána Adyfalva lett. Ezzel mintha le is tudták 
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is voltam ott, méghozzá a diákjaimmal és kollégáimmal: be kell val-
lanom, hogy azóta erősebben kísért.

Ilyen előzmények után értesültem arról, hogy Balatonalmádiban 
nyolc kiadatlan Ady levél lappang. Pontosabban fogalmazva: őrzik 
gondosan az 1913-ban küldött első német nyelvű levelezőlaptól a 
többi magyar levélig, amelyek közül az utolsó 1915-ben íródott. 
A feladó Ady Endre, a címzett pedig Gaál Gyula szabómester. A 
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rátusan: Julius Gaal, Herren Schneider maga mesélte el 1934-ben Az 
Est című napilapnak, hogy a Maria Grün-i szanatóriumban gyógy-

kezelt súlyos beteg költő sötétkék öltönyt rendelt nála bő kabátuj-
jal és nadrágszárral. „Elegáns ember volt, különleges igényei voltak” 
és amikor az első öltöny kész lett még kettőt rendelt „mert eddig 
még senki se tudta így eltalálni az ízlését”. Súlyos betegsége ellenére 
sokszor kirúgott a hámból ottléte alatt, amikor a szanatóriumból 
a szomszédos vendéglőbe szökött ki és amikor a hajnali hazatéré-
se után megdorgálta az orvosa, Ady annyival intézte el a dolgot, 
hogy „eh, kutyából úgysem lesz szalonna”.

Tény, ami tény: nem is lett. A szanatóriumot hirtelen elhagyta, 
de konzervatív eleganciáját és megrendeléseit megtartotta egészen 
1917-ig. Különböző öltönyöket, ruhákat cipőket rendelt öccsén, 
titkárán vagy barátain keresztül, de mindig csak hitelbe. Nagyon 
szelíden fogalmazva annyi mondható el róla, hogy felelőtlenül 
gazdálkodott és hitelezőinek a sarkukra kellett állniuk, hogy az 
elhúzódó alkuk, reklamációk és pereskedések után megkaphassák 
járandóságukat – vagy annak egy kis töredékét. Erre mondhatta 
volna a jereváni rádió kommentátora: „No igen, de nem csak ezért 
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Több olvasót bizonyára érdekelné a 100 évvel ezelőtti férfidivat, 
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Azt tudtam már korábbi olvasmányaimból, hogy Ady Endre 
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meg egy prózai emlék maradt utána. Gyanítom, hogy Almádiban 
is járhatott, vagy átutazott, de írásos bizonyítékot csak a földvári 
kirándulásáról találtam, így aztán Gaál Gyula emlékeit kezdtem ala-
posabban szemügyre venni. A református apa és evangélikus anya 
gyermeke pap szeretett volna lenni, de a családi vitát elkerülendő 
inkább szabóinasnak állt. Szorgos ember volt, Grazba kerülve elő-
kelő osztrák feleséget vett el s tehetsége révén olyan szépen boldo-
gult, hogy három világkiállításról hozott el első díjat. 92 évet élt 
meg s nem csupán 40 segéddel dolgozó úri szabó lett, hanem a Gra-
zi Magyar Egylet alapítója és örökös elnöke, valamint a két ország 
szétválása után grazi konzul is. A két világháború között minden 
nyarát Balatonalmádiban töltötte, ahol egy kis családi házra gon-
dolt, mert barátjával, Óvári Ferenccel sétálgatva nem tudott ennél 
szebb vidéket elképzelni. Mindjárt vásárolt egy telket az Erzsébet 
királyné úton [ma Veszprémi út a neve], hamarosan megépült a 
háza is, amikor Irén, a kisebbik leánya született. Később Irénkének 
a híres helyi szőlőnemesítő, Suly László fia, a Bandi udvarolt. 1958 
után leánya, Irénke néni ápolta emlékét, aki mindig azt mondogat-
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szomszéd család csalárdul elfoglalta házat az ötvenes években és asz-
talos műhellyé alakították át a nyaralójukat, majd pedig kisajátítot-
ták. Ennek ellenére visszajárt Almádiba a másod unokatestvéréhez 
és azt sajnálta, hogy az osztrákok nem utalják át a nyugdíját, ezért 
nem tudott „állandóra” ide költözni.

Életvitel szerűen szeretett volna pedig itt élni és képes volt még 
a Kádárnak is levelet írni. Legnagyobb meglepetésére visszakapta a 
házat rövid időn belül – de milyen állapotban! Felújítani már nem 
tudta, pedig sokan segítettek neki a hivatalos ügyintézés útvesztő-
iben. A család többi tagja is visszatért, mint például Gaál Izidor a 
régi iskolába, aki tanítóként kerülhetett ide, mivel Gaál Gyula ígért 
neki itt ingyen lakást. Izidor testvére pedig Amerikából jött haza, 
miután birtokot vett több helyen. Nem is akármilyen birtokról volt 
szó, hiszen a régi szőlőnemesítő birtokból vásárolt, amelynek egé-
szen a Balatonig tartott a területe. Kellett is a vízpart, mert az ameri-
kai oltványokat a vízben gyökereztette meg, utána mind életképesek 
maradtak a felsőörsi határ mentén.

Annak a szép szőlőbirtoknak már csak töredéke fedezhető fel az 
egyre sűrűbben emelkedő nyaralók és villák között. Van, aki még 
megműveli, sőt „borászkodik”, nem is akárhogyan. Ez utóbbi 
adalékot onnan tudom, hogy magam is megkóstoltam. Többször, 
mert tisztelni kell a régi nemesítők hagyatékát, a helyi szőlőkul-
túra beszédes bizonyítékát s az emberi szorgalom és szakértelem 
palackba zárt biztosítékát. Ilyen kellemes körülmények között arra 
kellett rádöbbennem, hogy milyen sok dologról maradnánk le, ha 
netán bornemisszának születünk. Nem tudtam kideríteni, hogy 
hol írta Ady az Elillant évek szőlőhegyén című versét, de akár itt, a 
Balatonfelvidéken is írhatta, ha nem, akkor is eggyel több okunk 
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Tort ülök az elillant évek/Szőlőhegyén s vidáman buggyan/
Torkomon a szüreti ének.
Ónos, csapó esőben ázom/S vörös-kék szőlőlevelekkel/Hajló fejem 
megkoronázom.
Nézem a tépett venyigéket/Hajtogatom részeg korsómat/S lassan 
gőggel magasra lépek.
A csúcson majd talán megállok/Földhöz vágom a boros-korsót/S 
vidám jóéjszakát kívánok.

Czuczor Sándor

Köszönjük, hogy segíthettünk! Elképesztően sok karácsonyi aján-
dék gyűlt össze a Louange Kávézóban. Felemelő érzés volt 12 csa-
ládnak átadni a szeretettel - és persze ajándékkal - teli csomagokat. 
Igazi, varázslatos karácsonyunk volt, amiért örök hála az adomá-
nyozóknak, és a segítőinknek is!

Táncos toborzó

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató Balaton Néptánccso-
portja olyan párokat és férfiakat keres, korra és előképzettségre 
való tekintet nélkül, akik szeretnek táncolni, és szívesen venné-
nek részt a jó kedvű, vidám hangulatú tánccso- port munkájában.                                                                                                             
A próbákat heti rendszerességgel 18 órától Vörösberényben a 
Művelődési Házban tartják táncosaink kiváló szakmai ismeret-
tel rendelkező táncoktató irányításával. Több év óta fellépnek a 
város és a megye rendezvényein, de évről évre sikeresen szerepel-
nek a testvérvárosokban, így a németországi Eggenfeldenben, a 
szlovákiai Nyitragerencséren és az erdélyi Tusnádfürdőn is. Aki 
kedvet érez a néptáncoláshoz, jelentkezzen a csoport vezetőjénél, 
Veleginé Pavelka Gizellánál az alábbi számon: 30/939 – 5129.                                                                                                     
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Lencse Sándor, a klub elnöke

forrás: balaton.vehir.hu

Forrás: https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2019/01/01/
retrospektiv_2018_magyar_szekcio

Ady első levele Gaál úrhoz
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2019. január

2018. december 9-én, az Almádi karácsonyi tárlaton lépett fel a 
Harmónia énekegyüttes, Demel Eszter vezényletével. A kórus ka-
rácsonyi műsorával igazi adventi hangulatot varázsolt a zsúfolásig 
megtelt teremben. A kiállítást Sipos Endre festőművész-művészet-
filozófus nyitotta meg, köszöntőt Keszey János polgármester mon-
dott.

Kiskarácsony ünnepségünkön a Balatoni Néptáncműhely Betle-
hemes játékát nézhették meg a gyerekek, aztán Móra Ferenc “Di-
dergő király” című mesejátéka következett a Mesekocsi Színház elő-
adásában, végül adventi- és karácsonyi dalokat énekeltünk közösen.

Ezúton köszönjük mindenkinek a szívből jövő segítségét és hozzá-
járulását az ünnepség előkészítéséhez és megvalósításához, a vásárok 
lebonyolításához, köszönjük a felajánlott kézműves ajándékokat és 
finomságokat és nem utolsósorban hálásak vagyunk a fellépőknek, 
akik ezúttal is igazán ünnepivé varázsolták rendezvényünket.

Vidámságban, boldogságban gazdag boldog új évet kívánunk 
Nektek, és ehhez mi is biztosan hozzájárulunk majd, ígérjük! Az 
első alkalom erre, amit ne feledjetek: február 16-án Családi farsang 
a Pannóniában, nagy szeretettel várunk titeket ovis -és kisebb vagy 
nagyobb- gyermekeitekkel! 

A Magocskák Alapítvány Csapata

Magocskák hírei
Aprót az aprókért adventi adománygyűjtő vásáraink 2018-ban 

minden korábbinál nagyobb sikerrel zárultak, 110 000 Ft ado-
mányt sikerült gyűjtenünk! Ehhez persze nagyon sokan hozzájá-
rultak, az óvó néniktől, dadusoktól kezdve a szülőkön át a piacra 
látogatókig, akik a Magocskák standjánál csodás kézműves vásárfiát 
kaptak az adományukért. A szülők és pedagógusok keze munkáját 
dicsérő kincseket a Hagyományos Kiskarácsony Ünnepségünkön 
is megtalálhatták a családjaikkal érkező ovisok, édes és sós sütemé-
nyek mellett. A sütivásáron további, közel 100 000 Ft pénzado-
mány gyűlt össze! 

Tisztelt Balatonalmádi 
Ingatlantulajdonosok!

Tekintettel a tél közeledtére fokozottan hívom fel figyelmüket és 
kérem együttműködésüket a közterületi járdák hó-eltakarítására és 
síkosság mentesítésére.

A 42/2010. (XII.20.) sz. helyi rendelet vonatkozó passzusa:
Ingatlanok és közterületek tisztán tartása

15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, illetve gya-
logosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomtalanítása, 
síkosság-mentesítése, hó eltakarítása) az ingatlan tulajdonosának és 
használójának egyetemleges kötelessége. 

(2) A több épületegyüttes elhelyezésére szolgáló építési telek ese-
tében az egyes épületek részére kialakított földrészletet (úszótelket) 
a közterületi gyalogjárdával összekötő járdarész tisztántartásáról az 
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(3) Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az ingatlan 
tulajdonosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, más eset-
ben a telekhatártól számított 1,5 m szélességű közterületet köteles 
olyan állapotban tartani, amely lehetővé teszi a biztonságos gyalo-
gos közlekedést.

Felelős magatartásukat és együttműködésüket előre is megkö-
szönve:

Agg Z. Tamás Balatonalmádi Városgondnokság vezetője

Könyvtárosok ajánlják
Boldog újévet minden kedves olvasónknak – s kellemes olvasással 

töltött kilenc hónapot, hisz a kihívásunk szeptember végén zárul. 
Kedvcsinálóként folytatom ajánlónkat, ezúttal északi országokat 
választottam. 

1. Svédország

Népszerű olvasmány volt az elmúlt év-
ben Larsson A tetovált lány című könyve. 
A modern krimi öt részből áll, továbbra 
is sikeres olvasóink körében. Nagyot for-
dult az év – mi is nagyot fordítottunk az 
ajánlott olvasmány műfaján: Az ember, 
akit Ovénak hívnak című könyv 2012 
őszén jelent meg, s egycsapásra ismertté 
tette a szerzőt. Fredrik Backman azóta 
is írja történeteit, ajánlom olvasásra. A 
könyvből 2015-ben film készült.

2. Norvégia

Knut Hamsun önéletírása pályájának 
kezdetéről bemutatta a századforduló 
Norvégiájának, azon belül az akkor még 
Kristiániának nevezett főváros szegénye-
inek életét. Az éhező oslói fiatalember 
naplóját meglepően sokan olvasták el. 
Remélem, így lesz ez az idei kínálattal 
is: Maja Lunde regénye azt a kérdést fe-
szegeti, hogyan bánunk Földünkkel? A 
történet három időpontban játszódik: 
1852-ben, 2007-ben és 2098-ban. A 
helyszín: Anglia, Ohio és Kína. Miről 
szól? – A méhekről… Ez A méhek tör-
ténete. 

3. Lettország

Az északi tündér címet viselő anto-
lógia szép, de leginkább szépségesen 
szomorú felnőttmeséket adott nekünk, 
olvasóknak. Ebben a kínálatban Janis 
Jonevs: Metál-ja képviseli az országot. A 
cím mindent elmond: 1990-ben járunk, 
az ország függetlenné válásának idején. 
Helyszín egy kisváros, ahol a szabadság-
tól megrészegült fiatalok a saját identitá-
sukat keresik. Hamar kultikus könyvvé 
vált, bár bevallom, a zenei része nem 
érintett meg. Nem is az a lényeg…

4. Litvánia

Parulskis családregénye, a Mormo-
gó fal nem volt egyszerű olvasmány, 
lehet, nem fognék bele mégegyszer… 
Ma éjjel a falnál alszom a címe Giedra 
Radvilaviciute novelláskötetének. A 
többnyire önéletrajzi ihletésű történe-
tek Vilnius mindennapjaiból táplálkoz-
nak. Igazi és kitalált emberek, valóság és 
képzelet váltogatják egymást mesterien 
összerakva. (A szerző kapcsán jegyzem 

meg, hogy ebben az évben 13 hölgy került teljesen véletlenül a vá-
logatásba, ez jóval több az előző évinél.)

5. Izland

Izland egy másik világ… A tűz és 
víz, a szürke és fehér világa. A termé-
szet és az ember sajátos együttélése 
különös alaphangot ad az irodalmi 
alkotásoknak. A tavalyi bűnügyi re-
gényt (Indridason: Vérvonal) Sjón: 
Macskaróka című könyve váltot-
ta. Az izlandi mitológia szerint a 
macskaróka (skuggabaldur) házi-
macska apa és sarki róka anya kölyke, 
aki a természetben jön a világra, és 
ártóbb, veszélyesebb, mint a skóffín 
(a házimacska anya és sarki róka apa 
kölyke) – ez utóbbi születése után 
könnyebben elpusztítható. Démoni 
teremtmény a macskaróka, bár való-
színűleg ő az, aki igazságot tesz ebben 
az északi népi történetben…

6. Írország

James Joyce Ulyssese nagy kihívás 
volt, de hét ember elolvasta. Tisztelet 
érte! Ebben az évben Lucinda Riley 
regényét ajánljuk. Címe: A hét nővér. 
A szerző maga ezt írja a sorozatról: 
„Amikor először merült fel bennem 
az ötlet, hogy egy sorozatot írjak a 
Plejádok hét nővéréről, fogalmam 
sem volt, mindez hová vezet. Von-
zónak találtam a gondolatot, hogy a 
mitológia szerint a hét nővér mind-
egyike különleges és erős nő volt … 
Szerettem volna a nők teljesítménye 
előtt tisztelegni, különösen az elődeink előtt, akiknek a világot job-
bá formáló tetteik gyakran háttérbe szorulnak a férfiak jobban do-
kumentált vívmányai mögött.” Az első kötet az első nő története, 
s tartok tőle, ha elolvassák, nem lesz megállás: a többi kötetre is 
kíváncsiak lesznek! 

7. Lengyelország

Nem volt sikere A bábu-nak, Prus 
könyvének… Most viszont erősen 
bízok Olga Tokarczukban, és könyvé-
ben, az Őskor és más idők-ben. „Ős-
kor” egy mitikus falu Lengyelország 
keleti részén, négy arkangyal terem-
tette, akik őrt állnak a folyóktól kör-
bezárt falu körül. Az ő szemükkel lát-
juk a történéseket. Ritkán írok ilyet, 
de egy olvasónk így nyilatkozott róla: 
„Az egyik legszebb könyv, amit valaha 
olvastam. Köszönet érte!” Most olva-
som én is – csak megerősíthetem: jó 
választás volt!

Húsz könyv van még hátra. Tartsanak velünk 2019-ben is! 
Fábiánné Sáray Anna
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is megtalálhatták a családjaikkal érkező ovisok, édes és sós sütemé-
nyek mellett. A sütivásáron további, közel 100 000 Ft pénzado-
mány gyűlt össze! 

Tisztelt Balatonalmádi 
Ingatlantulajdonosok!

Tekintettel a tél közeledtére fokozottan hívom fel figyelmüket és 
kérem együttműködésüket a közterületi járdák hó-eltakarítására és 
síkosság mentesítésére.

A 42/2010. (XII.20.) sz. helyi rendelet vonatkozó passzusa:
Ingatlanok és közterületek tisztán tartása

15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, illetve gya-
logosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomtalanítása, 
síkosság-mentesítése, hó eltakarítása) az ingatlan tulajdonosának és 
használójának egyetemleges kötelessége. 

(2) A több épületegyüttes elhelyezésére szolgáló építési telek ese-
tében az egyes épületek részére kialakított földrészletet (úszótelket) 
a közterületi gyalogjárdával összekötő járdarész tisztántartásáról az 
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(3) Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az ingatlan 
tulajdonosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, más eset-
ben a telekhatártól számított 1,5 m szélességű közterületet köteles 
olyan állapotban tartani, amely lehetővé teszi a biztonságos gyalo-
gos közlekedést.

Felelős magatartásukat és együttműködésüket előre is megkö-
szönve:

Agg Z. Tamás Balatonalmádi Városgondnokság vezetője

Könyvtárosok ajánlják
Boldog újévet minden kedves olvasónknak – s kellemes olvasással 

töltött kilenc hónapot, hisz a kihívásunk szeptember végén zárul. 
Kedvcsinálóként folytatom ajánlónkat, ezúttal északi országokat 
választottam. 

1. Svédország

Népszerű olvasmány volt az elmúlt év-
ben Larsson A tetovált lány című könyve. 
A modern krimi öt részből áll, továbbra 
is sikeres olvasóink körében. Nagyot for-
dult az év – mi is nagyot fordítottunk az 
ajánlott olvasmány műfaján: Az ember, 
akit Ovénak hívnak című könyv 2012 
őszén jelent meg, s egycsapásra ismertté 
tette a szerzőt. Fredrik Backman azóta 
is írja történeteit, ajánlom olvasásra. A 
könyvből 2015-ben film készült.

2. Norvégia

Knut Hamsun önéletírása pályájának 
kezdetéről bemutatta a századforduló 
Norvégiájának, azon belül az akkor még 
Kristiániának nevezett főváros szegénye-
inek életét. Az éhező oslói fiatalember 
naplóját meglepően sokan olvasták el. 
Remélem, így lesz ez az idei kínálattal 
is: Maja Lunde regénye azt a kérdést fe-
szegeti, hogyan bánunk Földünkkel? A 
történet három időpontban játszódik: 
1852-ben, 2007-ben és 2098-ban. A 
helyszín: Anglia, Ohio és Kína. Miről 
szól? – A méhekről… Ez A méhek tör-
ténete. 

3. Lettország

Az északi tündér címet viselő anto-
lógia szép, de leginkább szépségesen 
szomorú felnőttmeséket adott nekünk, 
olvasóknak. Ebben a kínálatban Janis 
Jonevs: Metál-ja képviseli az országot. A 
cím mindent elmond: 1990-ben járunk, 
az ország függetlenné válásának idején. 
Helyszín egy kisváros, ahol a szabadság-
tól megrészegült fiatalok a saját identitá-
sukat keresik. Hamar kultikus könyvvé 
vált, bár bevallom, a zenei része nem 
érintett meg. Nem is az a lényeg…

4. Litvánia

Parulskis családregénye, a Mormo-
gó fal nem volt egyszerű olvasmány, 
lehet, nem fognék bele mégegyszer… 
Ma éjjel a falnál alszom a címe Giedra 
Radvilaviciute novelláskötetének. A 
többnyire önéletrajzi ihletésű történe-
tek Vilnius mindennapjaiból táplálkoz-
nak. Igazi és kitalált emberek, valóság és 
képzelet váltogatják egymást mesterien 
összerakva. (A szerző kapcsán jegyzem 

meg, hogy ebben az évben 13 hölgy került teljesen véletlenül a vá-
logatásba, ez jóval több az előző évinél.)

5. Izland

Izland egy másik világ… A tűz és 
víz, a szürke és fehér világa. A termé-
szet és az ember sajátos együttélése 
különös alaphangot ad az irodalmi 
alkotásoknak. A tavalyi bűnügyi re-
gényt (Indridason: Vérvonal) Sjón: 
Macskaróka című könyve váltot-
ta. Az izlandi mitológia szerint a 
macskaróka (skuggabaldur) házi-
macska apa és sarki róka anya kölyke, 
aki a természetben jön a világra, és 
ártóbb, veszélyesebb, mint a skóffín 
(a házimacska anya és sarki róka apa 
kölyke) – ez utóbbi születése után 
könnyebben elpusztítható. Démoni 
teremtmény a macskaróka, bár való-
színűleg ő az, aki igazságot tesz ebben 
az északi népi történetben…

6. Írország

James Joyce Ulyssese nagy kihívás 
volt, de hét ember elolvasta. Tisztelet 
érte! Ebben az évben Lucinda Riley 
regényét ajánljuk. Címe: A hét nővér. 
A szerző maga ezt írja a sorozatról: 
„Amikor először merült fel bennem 
az ötlet, hogy egy sorozatot írjak a 
Plejádok hét nővéréről, fogalmam 
sem volt, mindez hová vezet. Von-
zónak találtam a gondolatot, hogy a 
mitológia szerint a hét nővér mind-
egyike különleges és erős nő volt … 
Szerettem volna a nők teljesítménye 
előtt tisztelegni, különösen az elődeink előtt, akiknek a világot job-
bá formáló tetteik gyakran háttérbe szorulnak a férfiak jobban do-
kumentált vívmányai mögött.” Az első kötet az első nő története, 
s tartok tőle, ha elolvassák, nem lesz megállás: a többi kötetre is 
kíváncsiak lesznek! 

7. Lengyelország

Nem volt sikere A bábu-nak, Prus 
könyvének… Most viszont erősen 
bízok Olga Tokarczukban, és könyvé-
ben, az Őskor és más idők-ben. „Ős-
kor” egy mitikus falu Lengyelország 
keleti részén, négy arkangyal terem-
tette, akik őrt állnak a folyóktól kör-
bezárt falu körül. Az ő szemükkel lát-
juk a történéseket. Ritkán írok ilyet, 
de egy olvasónk így nyilatkozott róla: 
„Az egyik legszebb könyv, amit valaha 
olvastam. Köszönet érte!” Most olva-
som én is – csak megerősíthetem: jó 
választás volt!

Húsz könyv van még hátra. Tartsanak velünk 2019-ben is! 
Fábiánné Sáray Anna
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Olvasói levél
Egy pataknak nem lehet igaza

Romantikus legendák homályába vész és nincs már ember Al-
mádiban, aki a saját szemével látta a vitorlásokat kikötni a hajdani 
Zsák vendéglő előtt. De 1909-ben szuszogva és nagy füstfelhőbe 
burkolózva megállt az első vonat Almádiban és örökre elvágta a csó-
nakok útját.

A Remete patak 100 évvel ezelőtt ha megvillantotta tajtékzó há-
tát, akkor a rajta átívelő hídon is csizmaszárig ért a víz. Akkor még 
úgy tűnt, hogy a víz az úr. Egy-egy nagyobb eső után a Remete-
völgyből legörgetett köveket az emberek közös erővel távolították 
el a mederből. Csendesebb napokon iskolába menet a gyerekek 
kedvenc játéka volt a kavicsdobálás, az akkor még pár éves Kovács 
Piroska ma is élvezettel beszél azokról az évekről. Igazi élmény volt 
egy ilyen patak mellett élni.

Közben a malom-völgyi tavon vidáman forgott a malomkerék. A 
felduzzasztott patak nyugodt víztükrével köszöntötte minden reg-
gel a benne fürdő kacsákat, libákat. Szabó János az utolsó molnár 
gondosan ügyelt a malomra kívül és belül egyaránt. A benti fo-
lyamatos munkát a kint folyó víz biztosította, ezért a gát és zsilip 
épsége létkérdés volt. Kemény téli éjszakákon bizony éjszaka kellett 
felkelni a jeget feltörni, hogy komolyabb baj ne legyen.  Mindez 
a kis Máhl Ferkót nem igazán izgatta, mikor fűzfabotját a víz fölé 
lógatva libatoll úszójának rezdüléseit figyelte, mikor kaphatja ki az 
őt megillető bodorkát.

De jöttek az 50-es évek, a malomban szép lassan lepergett az utol-
só zsák liszt is, de a tó szerencsére megmaradt. Ez a szerencse a 60-as 
évekig tartott. Ekkor bontották el a gátat, ki tudná megmondani 
miért. Szebb jövő is várhatott volna rá, ma egy csodálatos pihenő, 
csónakázó tó lehetne.

Akkor azt hittük tanultunk a hibáinkból. De túlságosan naívak 
voltunk és volt még sok sok cementünk. Jutott belőle a remete pa-
tak megregulázására is. A 70-es évek elején a  betonba vetett hit 
tovább sorvasztotta a vízi világot. A létező legrosszabb megoldást 
választva, a patakot még a föld színéről is eltüntettük földalatti alag-
útba kényszerítve. Egyik legnagyobb vesztesége volt ez Almádinak.

De még mindig volt betonunk. A 80-as évek elején betonmeder-
rel ajándékoztuk meg  a Malom-völgyi séd 71-es út alatti szakaszát. 

Kár, hogy a patak véleményére nem voltunk kíváncsiak. Akkor ta-
lán még most is az eredeti medrében folyna és a betonnak is talál-
tunk volna jobb helyet.

2018 november elejéig úgy gondoltam, hogy megjött az eszünk, 
felvilágosult lényekké váltunk. Megbecsüljük a maradékot és élvez-
zük azt, amit a természet ingyen adott.  A Malom-völgyi séd még 
megmaradt része természetes állapotban volt, gyönyörűség volt a 
partján végigmenni-ahol a patak engedte. Ahol nem, ott a tudat is 
elég volt, hogy együtt élünk a természet egy maroknyi morzsájával.

De ismét tévedtem és napokig nem tudtam aludni, mert állan-
dóan eszembe jut az újabb esztelenség. Megint betonozunk, ezúttal 
a Veszprémi út és a 71-es út közötti szakaszon döftük kardunkat a 
patak hátába.

Talán egyszer eljut mindenkihez a gondolat, hogy mialatt e vét-
ségek a vizeinket és a bennük élő világot ölik meg, de valójában 
tőlünk veszik el egy szebb és örömtelibb élet reményét.

Novák László

Almádiért Közösen Egyesület 
Új civil szervezet bontogatja szárnyát. Közel tízezren élünk együtt 

ebben a városban, kicsik, nagyok, kövérek, soványak, öregek és fia-
talok. Hívők és ateisták, örök mosolygók és morcosok. Sokan sokfé-
lét gondolunk, de egyben valószínűleg mind egyetértünk:

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a világnak ezen a 
gyönyörű pontján élhetünk.

Mégis, vannak, akik azon morgolódnak, hogy nagy a zaj, szem-
telenek a turisták, nincs nyugalmuk. Másoknak pedig túl nyugodt 
a város, hiányolják a szórakozóhelyeket, a pezsgést. Hogy lehet itt 
igazságot tenni? Milyen városban szeretnénk élni? Egy nyüzsgő, fia-
talos, hangos, vagy egy nyugodt, csendes, környezetben? Mit kezd-
jünk magunkkal, amikor az ősz beköszöntével elvonulnak a nya-
ralók és a város téli álomra szenderül? Nem lehetne ébren tartani, 
élettel megtölteni?

Frissen alakult egyesületünk célja, hogy ezekről a kérdésekről pár-
beszéd induljon az almádiak között. Ennek a folyamatnak szeret-
nénk a motorjává válni. Hogy hogyan?  Megteremtjük azokat a fó-
rumokat, eseményeket, ahol mindenki elmondhatja a gondolatait, 
ötleteit, ahol ezeket meg lehet vitatni. Egy-egy kellemes, beszélgetős 
rendezvény keretében bemutatnánk a köztünk élő érdekes embere-
ket. Tervezünk nagyobb létszámú eseményeket is, fórumokat, játék 
délutánokat, sportnapokat, bulikat. 

2019 a pozitív változások éve lehet Balatonalmádi számára. Le-
gyen ön is részese, alakítója! Jöjjön el rendezvényeinkre, mondja el 
véleményét internetes fórumainkon, érezze jól magát az eseménye-
inken! 

Ha pedig ennél aktívabban is ki szeretné venni a részét a város 
közéletének alakításból, szeretettel várjuk egyesületünkben. Hiszen 
teendő van bőven, amit csak lelkes, tenni akaró emberekkel, segí-
tőkkel, támogatókkal KÖZÖSEN tudunk eredményesen elvégezni.                                                                                              

Itt léphet velünk kapcsolatba:  www.almadiertkozosen.hu, 
almadiertkozosen@gmail.com,  +36 20 468 1030   Kovács Mihály

Koncert a magyar kultúra ünnepén
Az új esztendő első nagyszabású rendezvénye lesz Teleki Gergő 

zongoraművész koncertje. A Magyar Kultúra Napját köszönti a 
MŰEMLÉK Magtárban rendezett minőségi minőségi műsor. Az 
est házigazdája: Oberfrank Pál színművész, a Veszprémi Petőfi Szín-
ház igazgatója lesz. Az Almádi P-Art Alapítvány szervezésében a vá-
ros civil szervezetei is segítik a rendezvény lebonyolítását. A P-Art 
Alapítvány ezúttal nem műtárgy létrehozására fordítja az adományt, 
hanem egy fiatal tehetséges zongorista művészi kiteljesedését segíti 
anyagilag. Minimális belépődíj: 3000 Ft, helyszínen fizetendő.

Nagycsaládos hírek
Az óévet remek programokkal zárta a Nagycsaládosok Balatonal-

mádi Egyesülete. 

“Digitális jólét” projektünk keretében ellátogatott hozzánk a Mi-
kulás a veszprémi Jégpályára, ahol több, mint 150 fő vett részt a 
rendezvényen. Kisgyermekektől a nagyszülőkig mindenki élvezte a 2 
órás programot és a korcsolyázást.

Tagcsaládjainknak december 
27-én kedvezményes lehetősé-
get biztosítottunk a Fővárosi 
Nagycirkuszba a Szikramanók 
című előadáson való részvételre. 
A rendezvényre egyénileg és az 
egyesület által biztosított autó-
busszal közel 100-an érkeztek. 

December 10-én a Sikeres 
nők workshopon Inkret Bogi 
pszichológus tartott foglalkozást 
a Család- és Karrier Pontban. E 
havi témánk “Stresszmentesen 
a hipnózissal”. Decemberben 
folytatódtak a havi rendszeres-
séggel megtartott Védőháló a 
családokért projekt csoportfog-
lalkozásai is. A háztartási-gaz-
dasági alapismeretek keretében 
a karácsonyi költségvetésről, a vállalkozási alapismeretek keretében 
a családunk is egy vállalkozás témában hallgathattuk meg az elő-
adókat. Az esélyegyenlőségi tanácsadás minden pénteken várta az 
érdeklődőket.

Nagyszabású adományosztást tartottunk decemberben, a Magyar 
Élelmiszerbank által adott értékes, tartós élelmiszereket a tagcsalád-
jaink örömmel fogadták. Az egyesület elnökasszonya, Benedek Anna 
beszélgetésre várta az érdeklődőket, ahol az egyesület tagjai  észrevé-
teleiket és javaslataikat osztották meg vele.

December 14-én Nemes Éva az atipikus foglalkoztatási módok 
megismertetésére, “Otthon vagyok, de dolgozom” címmel tartott 
előadást, amely téma napjainkban igencsak aktuális.

Az új év, új lehetőségeket is kínál a Család- és Karrier PONT-ban.
Ingyenes  képzések : 
•	Digitális írástudás fejlesztése a Google ingyenes felhőalapú 

alkalmazásaival, 
•	Munka és magánélet összehangolása képzés- Hatékony ön-

menedzselés, konfliktus és stresszkezelési készségek fejlesztése 
•	Munkaerőpiacra visszatérők segítésére képzés - Hogyan ké-

szüljünk fel az újbóli munkába állásra, 
Képzéseinkre a jelentkezéseket örömmel várjuk!

A tanfolyamok várható indulása 2019. első negyedév. Érdeklőd-
ni és jelentkezni folyamatosan lehet Balatonalmádiban a Család és 
KarrierPontban személyesen (Bajcsy-Zsilinszky utca 60.) ügyfélfo-
gadási időben, valamint telefonon a +36-70/395-8220 számon és a 

vezetohelyettes.csak@nbae.hu e-mail címen.
Idén is sok hasznos és kedvelt programmal várjuk az érdeklődőket. 
Havi rendszerességgel tartandó programjaink folytatódnak.
- Januárban a  “Visszatérés a munka világába” című előadással az 

atipikus foglalkoztatási módok megismertetésére nagycsoportos fog-
lalkozás

- Háztartási-gazdasági alapismeretek és a
- Vállalkozási alapismeretek csoportfoglalkozásaink ill.
- A Nemzeti Tehetség program 
A Család és KarrierPONT szolgáltatásai folyamatosan elérhetők, 

mint a párkapcsolati mediáció, pszichológiai- és mentálhigiénés ta-
nácsadás, illetve álláskeresési tanácsadás.

Forduljanak hozzánk bizalommal:
a www.nbae.hu honlapon, valamint a Nagycsaládosok Balatonal-

mádi Egyesülete és a Család és Karrierpont Balatonalmádi facebook 
oldalán.

Programjaink az EFOP-1.2.1-15-2016-00625, az EFOP-1.2.9-
17-2017-00118 és a GINOP-3.3.3-17-2017-00054 számú projek-
tek keretén belül valósulnak meg.
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Olvasói levél
Egy pataknak nem lehet igaza

Romantikus legendák homályába vész és nincs már ember Al-
mádiban, aki a saját szemével látta a vitorlásokat kikötni a hajdani 
Zsák vendéglő előtt. De 1909-ben szuszogva és nagy füstfelhőbe 
burkolózva megállt az első vonat Almádiban és örökre elvágta a csó-
nakok útját.

A Remete patak 100 évvel ezelőtt ha megvillantotta tajtékzó há-
tát, akkor a rajta átívelő hídon is csizmaszárig ért a víz. Akkor még 
úgy tűnt, hogy a víz az úr. Egy-egy nagyobb eső után a Remete-
völgyből legörgetett köveket az emberek közös erővel távolították 
el a mederből. Csendesebb napokon iskolába menet a gyerekek 
kedvenc játéka volt a kavicsdobálás, az akkor még pár éves Kovács 
Piroska ma is élvezettel beszél azokról az évekről. Igazi élmény volt 
egy ilyen patak mellett élni.

Közben a malom-völgyi tavon vidáman forgott a malomkerék. A 
felduzzasztott patak nyugodt víztükrével köszöntötte minden reg-
gel a benne fürdő kacsákat, libákat. Szabó János az utolsó molnár 
gondosan ügyelt a malomra kívül és belül egyaránt. A benti fo-
lyamatos munkát a kint folyó víz biztosította, ezért a gát és zsilip 
épsége létkérdés volt. Kemény téli éjszakákon bizony éjszaka kellett 
felkelni a jeget feltörni, hogy komolyabb baj ne legyen.  Mindez 
a kis Máhl Ferkót nem igazán izgatta, mikor fűzfabotját a víz fölé 
lógatva libatoll úszójának rezdüléseit figyelte, mikor kaphatja ki az 
őt megillető bodorkát.

De jöttek az 50-es évek, a malomban szép lassan lepergett az utol-
só zsák liszt is, de a tó szerencsére megmaradt. Ez a szerencse a 60-as 
évekig tartott. Ekkor bontották el a gátat, ki tudná megmondani 
miért. Szebb jövő is várhatott volna rá, ma egy csodálatos pihenő, 
csónakázó tó lehetne.

Akkor azt hittük tanultunk a hibáinkból. De túlságosan naívak 
voltunk és volt még sok sok cementünk. Jutott belőle a remete pa-
tak megregulázására is. A 70-es évek elején a  betonba vetett hit 
tovább sorvasztotta a vízi világot. A létező legrosszabb megoldást 
választva, a patakot még a föld színéről is eltüntettük földalatti alag-
útba kényszerítve. Egyik legnagyobb vesztesége volt ez Almádinak.

De még mindig volt betonunk. A 80-as évek elején betonmeder-
rel ajándékoztuk meg  a Malom-völgyi séd 71-es út alatti szakaszát. 

Kár, hogy a patak véleményére nem voltunk kíváncsiak. Akkor ta-
lán még most is az eredeti medrében folyna és a betonnak is talál-
tunk volna jobb helyet.

2018 november elejéig úgy gondoltam, hogy megjött az eszünk, 
felvilágosult lényekké váltunk. Megbecsüljük a maradékot és élvez-
zük azt, amit a természet ingyen adott.  A Malom-völgyi séd még 
megmaradt része természetes állapotban volt, gyönyörűség volt a 
partján végigmenni-ahol a patak engedte. Ahol nem, ott a tudat is 
elég volt, hogy együtt élünk a természet egy maroknyi morzsájával.

De ismét tévedtem és napokig nem tudtam aludni, mert állan-
dóan eszembe jut az újabb esztelenség. Megint betonozunk, ezúttal 
a Veszprémi út és a 71-es út közötti szakaszon döftük kardunkat a 
patak hátába.

Talán egyszer eljut mindenkihez a gondolat, hogy mialatt e vét-
ségek a vizeinket és a bennük élő világot ölik meg, de valójában 
tőlünk veszik el egy szebb és örömtelibb élet reményét.

Novák László

Almádiért Közösen Egyesület 
Új civil szervezet bontogatja szárnyát. Közel tízezren élünk együtt 

ebben a városban, kicsik, nagyok, kövérek, soványak, öregek és fia-
talok. Hívők és ateisták, örök mosolygók és morcosok. Sokan sokfé-
lét gondolunk, de egyben valószínűleg mind egyetértünk:

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a világnak ezen a 
gyönyörű pontján élhetünk.

Mégis, vannak, akik azon morgolódnak, hogy nagy a zaj, szem-
telenek a turisták, nincs nyugalmuk. Másoknak pedig túl nyugodt 
a város, hiányolják a szórakozóhelyeket, a pezsgést. Hogy lehet itt 
igazságot tenni? Milyen városban szeretnénk élni? Egy nyüzsgő, fia-
talos, hangos, vagy egy nyugodt, csendes, környezetben? Mit kezd-
jünk magunkkal, amikor az ősz beköszöntével elvonulnak a nya-
ralók és a város téli álomra szenderül? Nem lehetne ébren tartani, 
élettel megtölteni?

Frissen alakult egyesületünk célja, hogy ezekről a kérdésekről pár-
beszéd induljon az almádiak között. Ennek a folyamatnak szeret-
nénk a motorjává válni. Hogy hogyan?  Megteremtjük azokat a fó-
rumokat, eseményeket, ahol mindenki elmondhatja a gondolatait, 
ötleteit, ahol ezeket meg lehet vitatni. Egy-egy kellemes, beszélgetős 
rendezvény keretében bemutatnánk a köztünk élő érdekes embere-
ket. Tervezünk nagyobb létszámú eseményeket is, fórumokat, játék 
délutánokat, sportnapokat, bulikat. 

2019 a pozitív változások éve lehet Balatonalmádi számára. Le-
gyen ön is részese, alakítója! Jöjjön el rendezvényeinkre, mondja el 
véleményét internetes fórumainkon, érezze jól magát az eseménye-
inken! 

Ha pedig ennél aktívabban is ki szeretné venni a részét a város 
közéletének alakításból, szeretettel várjuk egyesületünkben. Hiszen 
teendő van bőven, amit csak lelkes, tenni akaró emberekkel, segí-
tőkkel, támogatókkal KÖZÖSEN tudunk eredményesen elvégezni.                                                                                              

Itt léphet velünk kapcsolatba:  www.almadiertkozosen.hu, 
almadiertkozosen@gmail.com,  +36 20 468 1030   Kovács Mihály

Koncert a magyar kultúra ünnepén
Az új esztendő első nagyszabású rendezvénye lesz Teleki Gergő 

zongoraművész koncertje. A Magyar Kultúra Napját köszönti a 
MŰEMLÉK Magtárban rendezett minőségi minőségi műsor. Az 
est házigazdája: Oberfrank Pál színművész, a Veszprémi Petőfi Szín-
ház igazgatója lesz. Az Almádi P-Art Alapítvány szervezésében a vá-
ros civil szervezetei is segítik a rendezvény lebonyolítását. A P-Art 
Alapítvány ezúttal nem műtárgy létrehozására fordítja az adományt, 
hanem egy fiatal tehetséges zongorista művészi kiteljesedését segíti 
anyagilag. Minimális belépődíj: 3000 Ft, helyszínen fizetendő.

Nagycsaládos hírek
Az óévet remek programokkal zárta a Nagycsaládosok Balatonal-

mádi Egyesülete. 

“Digitális jólét” projektünk keretében ellátogatott hozzánk a Mi-
kulás a veszprémi Jégpályára, ahol több, mint 150 fő vett részt a 
rendezvényen. Kisgyermekektől a nagyszülőkig mindenki élvezte a 2 
órás programot és a korcsolyázást.

Tagcsaládjainknak december 
27-én kedvezményes lehetősé-
get biztosítottunk a Fővárosi 
Nagycirkuszba a Szikramanók 
című előadáson való részvételre. 
A rendezvényre egyénileg és az 
egyesület által biztosított autó-
busszal közel 100-an érkeztek. 

December 10-én a Sikeres 
nők workshopon Inkret Bogi 
pszichológus tartott foglalkozást 
a Család- és Karrier Pontban. E 
havi témánk “Stresszmentesen 
a hipnózissal”. Decemberben 
folytatódtak a havi rendszeres-
séggel megtartott Védőháló a 
családokért projekt csoportfog-
lalkozásai is. A háztartási-gaz-
dasági alapismeretek keretében 
a karácsonyi költségvetésről, a vállalkozási alapismeretek keretében 
a családunk is egy vállalkozás témában hallgathattuk meg az elő-
adókat. Az esélyegyenlőségi tanácsadás minden pénteken várta az 
érdeklődőket.

Nagyszabású adományosztást tartottunk decemberben, a Magyar 
Élelmiszerbank által adott értékes, tartós élelmiszereket a tagcsalád-
jaink örömmel fogadták. Az egyesület elnökasszonya, Benedek Anna 
beszélgetésre várta az érdeklődőket, ahol az egyesület tagjai  észrevé-
teleiket és javaslataikat osztották meg vele.

December 14-én Nemes Éva az atipikus foglalkoztatási módok 
megismertetésére, “Otthon vagyok, de dolgozom” címmel tartott 
előadást, amely téma napjainkban igencsak aktuális.

Az új év, új lehetőségeket is kínál a Család- és Karrier PONT-ban.
Ingyenes  képzések : 
•	Digitális írástudás fejlesztése a Google ingyenes felhőalapú 

alkalmazásaival, 
•	Munka és magánélet összehangolása képzés- Hatékony ön-

menedzselés, konfliktus és stresszkezelési készségek fejlesztése 
•	Munkaerőpiacra visszatérők segítésére képzés - Hogyan ké-

szüljünk fel az újbóli munkába állásra, 
Képzéseinkre a jelentkezéseket örömmel várjuk!

A tanfolyamok várható indulása 2019. első negyedév. Érdeklőd-
ni és jelentkezni folyamatosan lehet Balatonalmádiban a Család és 
KarrierPontban személyesen (Bajcsy-Zsilinszky utca 60.) ügyfélfo-
gadási időben, valamint telefonon a +36-70/395-8220 számon és a 

vezetohelyettes.csak@nbae.hu e-mail címen.
Idén is sok hasznos és kedvelt programmal várjuk az érdeklődőket. 
Havi rendszerességgel tartandó programjaink folytatódnak.
- Januárban a  “Visszatérés a munka világába” című előadással az 

atipikus foglalkoztatási módok megismertetésére nagycsoportos fog-
lalkozás

- Háztartási-gazdasági alapismeretek és a
- Vállalkozási alapismeretek csoportfoglalkozásaink ill.
- A Nemzeti Tehetség program 
A Család és KarrierPONT szolgáltatásai folyamatosan elérhetők, 

mint a párkapcsolati mediáció, pszichológiai- és mentálhigiénés ta-
nácsadás, illetve álláskeresési tanácsadás.

Forduljanak hozzánk bizalommal:
a www.nbae.hu honlapon, valamint a Nagycsaládosok Balatonal-

mádi Egyesülete és a Család és Karrierpont Balatonalmádi facebook 
oldalán.

Programjaink az EFOP-1.2.1-15-2016-00625, az EFOP-1.2.9-
17-2017-00118 és a GINOP-3.3.3-17-2017-00054 számú projek-
tek keretén belül valósulnak meg.
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Rendőrségi és Polgárőr hírek2019. január

Városunk diákja Bartalus Mirtill, újra 
az élvonalban!

December 19-22. között rendezték a X. Scitec Győr Open Nem-
zetközi Úszóversenyt, melyen 15 ország közel 1000 versenyzője állt 
rajthoz. A Vörösberényi Iskola diákja, Bartalus Mirtill, a különösen 
erős mezőnyben fantasztikusan szerepelt. A délelőtti előfutamokból 
minden esetben továbbjutott az esti döntőkbe, így egy 3., két 4., 
két 5., és a még pontszerző két 7. helyezést sikerült elérnie. Mirtill a 
2018-as év legeredményesebb úszója lett városunkban az Országos 
Bajnokságokon elért helyezéseket alapul véve. Az elért eredményei 
és alázatos, kimagasló edzésmunkája alapján beválogatták a meg-
újult Jövő bajnokai programba ahova csak az Országos Bajnoksá-
gon döntőbe került versenyzőket hívták meg. 

A képeken a Győri Nem-
zetközi versenyen nyert érem 
és Bartalus Mirtill JB(jövő 
bajnokai)  feliratos sapkában, 
versenyhelyzetben.

Kivonat a Balatonalmádi Herkules 
Sportegyesület 2018. december 
08-án megtartott közgyűlésének 
jegyzőkönyvéből.

Felber Gyula elmondja, hogy a szakosztály megszűnésének esé-
lye áll fenn.  

Indoklás: az igazolt versenyzőik száma kilenc főre csökkent az 
idős kor, átigazolások más klubokba, néhányuknál sérülés követ-
keztében. Csapatversenyen ezért nehezen tudnak indulni. Ajánlatot 
kaptak a Veszprémi Honvédtől, igazoljanak át oda, mivel ott hason-
ló korú versenyzőkkel jó csapatot tudnak kiállítani. A megszüntetés 
az elnökség hatáskörébe tartozik. Ennek ellenére az elnökség java-
solta, hogy a témát a december 8.-ára összehívandó közgyűlésen is 
megtárgyaljuk.

A vita során Horváth Béla ellenvetéssel élt. Szerinte a szakosztályt 

meg lehetne tartani, már jelezték néhányan neki, hogy átigazolná-
nak hozzánk. Emellett elmondta, hogy utánpótlás szervezését is vál-
lalná a lánya, aki tájfutó edző. 

Elmondtam (Felber Gyula levezető elnök), hogy életkorom előre 
haladott volta és egészségi okok miatt a továbbiakban nem vállalok 
szerepet az egyesületben. Ezen kívül oka az is, hogy már nem Bala-
tonalmádiban élek, hanem Taszáron. Egy szakosztály léte nem csak 
azon múlik, hogy vannak-e versenyzők, ennek mind anyagi, mind 
jogi feltételei megteremtését vállalnia kell valakinek. ( A szakosz-
tály képviselete a megyei és országos szövetségben, az Önkormány-
zatnál, a különféle beszámolók, elszámolások elkészítése, eredmé-
nyek nyilvántartása, propagálása stb.) Emellett az Önkormányzat 
is jóindulatot tanúsított a szakosztály irányában, amikor pénzügyi 
támogatást nyújtott annak ellenére, hogy a kilenc versenyzőből 
mindössze kettő balatonalmádi lakos. Azt, hogy nem balatonalmá-
di gyerekekből szervezzünk utánpótlást, nem tartom reális elkép-
zelésnek, mert sem szervezési, sem anyagi feltételei nincsenek meg. 
Elmondtam azt is, hogy Balatonalmádiban néhány éve még nagyon 
jó utánpótlás nevelés volt. Azonban eljár az idő, szaladnak az évek, 
változik az élet. 

A szenior tájfutókat nagyra tartom, mert annak ellenére, hogy 
nincsenek az érdeklődés fókuszában, mégis inkább őket állítanám 
példaképül a fiatal nemzedék elé: sportolni egy életen át.

Horváth Béla elismeri a nehézségeket, azonban ő a magyar táj-
futás egészében gondolkodik és minden szakosztály megszűnése 
fájdalmasan érinti. A tájfutók mégiscsak Balatonalmádit képvisel-
ték szenior kategóriában, ismert a Balatonalmádi Herkules név és a 
„tájfutó társadalom” elismerte eredményeinket. 

A levezető elnökszavazásra tette fel a kérdést.
A közgyűlés 1 nem, 3 tartózkodás 10 igen szavazattal a tájfutó szak-
osztályt megszűntnek nyilvánította. 

A HERKULES SPORTEGYESÜLET 
KÖZGYŰLÉSÉNEK RÉSZTVEVŐI

2018.december 8.

Mórocz István, elnök.  Révész András, Róth Gergely elnökségi 
tagok. Dr. Nagy Zsuzsanna, Korbély Tibor, Andrásiné Rózsa, And-
rási Lajos, Cser Borbála, Komár Béláné, Komár Béla, Bacsó Attila, 
Horváth Tivadar, Horváth Béla tájfutók.
Felber Gyula, az egyesület alapítója.(Bal szélen, elöl.)

A tájfutó szakosztály megszűnésének bejelentése, amit a köz-
gyűlés elfogadott.

A tél nem csak szórakozást hoz …
Lesett az első hó. Az igazi téli hideg már kopogtatott az ajtónkon 

korábban is. A tél közeledtével a szociális szolgálat és a polgárőrség 
mellett a rendőrség is készült a zord időjárásban veszélyeztetett em-
berekre történő nagyobb odafigyelésre.

A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorol-
ható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez 
nemcsak a fedél nélküliek számbavételét jelenti! Sok idős és nem 
idős, de magatehetetlen ember is él egyedül!

Köztük vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják 
ellátni magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterüle-
tein, kieső helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek 
szomszédjai, akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben 
is gondolni kell!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja az elhagyott terü-
leteket, kollégáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási 
helyeket, az idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy 
szükség esetén intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, 
társhatóságok, szociális szolgálatok felé. A segítség igazán házhoz 
megy! Ha az utcán találkozunk elesett, magatehetetlen emberrel, 
mellette sem mehetünk el! A rendőrség értesítésével megtesszük azt, 
az állampolgártól, az embertől elvárható lépést, amely akár életet is 
menthet. Hiszen az időben érkező segítség a legnagyobb segítség!

Tudom, a segítségre szorulók között vannak olyanok is, akik nem jel-
zik, mire van szükségük, és vannak olyanok is, akik nem veszik igénybe, 
vagy nem fogadják el a segítséget. Úgy gondolom, aki lelkiismerete sze-
rint megteszi a tőle elvárhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét esténként.

Az évvége nemcsak a telet hozza magával, hanem az ünnepeket is. 
A karácsony melege után az óév búcsúztatása kerül középpontba. A 
bulizásnak is vannak azonban szabályai!
•	 Alkohol fogyasztása után, ittasan, tudatmódosító szer hatása 

alatt ne vezessen gépjárművet!
•	 Készüljön fel járművével az úton történő esetleges elakadásra 

nemcsak a gépkocsi állapotának ellenőrzésével, hanem takaró-
val, inni- és ennivalóval, egyéb szükséges dolgokkal, különösen 
hosszabb út előtt!

•	 Erősen ittas állapotban ne induljon el egyedül gyalog sem, ne 
álljon meg útközben, hogy megelőzze a kihűlést!

•	 A tűzijátékok beszerzésére, használatára vonatkozó szabályokat 
tartsa be a balesetek elkerülése érdekében!

•	 Petárda használata tilos és veszélyes!
•	 Ne hagyja el barátait ismerőseit bulizás közben! Akivel együtt 

indult el, annak biztonságos hazaérkezésére is gondoljon! Ezt kü-
lönösen a fiataloknak ajánlom….

•	 Fiatalkorúakat ne segítse alkohol és dohányáru megszerzésében!
•	 Hangoskodással ne zavarja a környezet nyugalmát! 
•	 Vigyázzon kutyájára, gondoljon más kutyájára a szilveszteri 

hangzavarban!
•	 Felelősen közelítse meg a vízpartot, és tartózkodjon víz közelé-

ben, különösen alkohol fogyasztása után!
Tudom, hogy a szilveszteri buli és a farsang időszaka a felhőtlen 

szórakozás ideje, de az sem hatalmaz fel senkit arra, hogy mások 
nyugalmát semmibe vegye, vagy mások egészségét, testi épségét ve-
szélyeztesse.

Rendkívüli eseménymentes szórakozást és boldog újévet kívá-
nok Kollégáim nevében is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek
Amikor ezen sorok íródnak még karácsony előtt vagyunk, viszont 

mikor Önök olvassák már közel leszünk az új év első honapjának 
közepéhez.

A polgárőrség vezetősége december 12-én értékelte a 2018 év tel-
jesítését. Megállapítottuk, hogy sikerült a terveket végrehajtani. A 
szolgálatok sikeres elvégzéséhez a szükséges ruházatokat, illetve esz-
közöket pályázatokon nyert pénzzel szereztük be. Költségvetésünk 
pozitív, kellő tartalékot tudtunk képezni. 

Az Önök véleményéből kicseng, hogy jónak ítélik meg a köz-
biztonság területén végzett munkánkat. Talán ez abból is adódik, 
hogy az idei nyár nagyon sok nyaralót hozott a Balatonra úgy, hogy 
a közbiztonság nem romlott, a városban a kisebb súlyú kukák dön-
tögetésnél nem volt több esemény.  Elmondhatjuk, hogy a profi 
bűnözők elkerülték a várost. Reméljük, hogy ez hosszú távon is 
így marad. A 2018-as év „nyugalma” lehetőséget adott arra, hogy a 
polgárőrség többet fog-
lalkozzon az idősek, be-
tegek és a gyerekek ér-
dekeivel. Kiadtunk egy 
szórólapot a kémény-
sepréssel kapcsolatban. 
Kérem, használják. 
Kedves olvasók, min-
denkinek szeretnénk 
megköszönni a segít-
ségét, de ne feledjék 
2019-ben is érvényben 
maradt a KRESZ !
Elérhetőségünk:  tel: 06-30-621-5320 
  email: baloghcs0310@freemail.hu
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Rendőrségi és Polgárőr hírek2019. január

Városunk diákja Bartalus Mirtill, újra 
az élvonalban!

December 19-22. között rendezték a X. Scitec Győr Open Nem-
zetközi Úszóversenyt, melyen 15 ország közel 1000 versenyzője állt 
rajthoz. A Vörösberényi Iskola diákja, Bartalus Mirtill, a különösen 
erős mezőnyben fantasztikusan szerepelt. A délelőtti előfutamokból 
minden esetben továbbjutott az esti döntőkbe, így egy 3., két 4., 
két 5., és a még pontszerző két 7. helyezést sikerült elérnie. Mirtill a 
2018-as év legeredményesebb úszója lett városunkban az Országos 
Bajnokságokon elért helyezéseket alapul véve. Az elért eredményei 
és alázatos, kimagasló edzésmunkája alapján beválogatták a meg-
újult Jövő bajnokai programba ahova csak az Országos Bajnoksá-
gon döntőbe került versenyzőket hívták meg. 

A képeken a Győri Nem-
zetközi versenyen nyert érem 
és Bartalus Mirtill JB(jövő 
bajnokai)  feliratos sapkában, 
versenyhelyzetben.

Kivonat a Balatonalmádi Herkules 
Sportegyesület 2018. december 
08-án megtartott közgyűlésének 
jegyzőkönyvéből.

Felber Gyula elmondja, hogy a szakosztály megszűnésének esé-
lye áll fenn.  

Indoklás: az igazolt versenyzőik száma kilenc főre csökkent az 
idős kor, átigazolások más klubokba, néhányuknál sérülés követ-
keztében. Csapatversenyen ezért nehezen tudnak indulni. Ajánlatot 
kaptak a Veszprémi Honvédtől, igazoljanak át oda, mivel ott hason-
ló korú versenyzőkkel jó csapatot tudnak kiállítani. A megszüntetés 
az elnökség hatáskörébe tartozik. Ennek ellenére az elnökség java-
solta, hogy a témát a december 8.-ára összehívandó közgyűlésen is 
megtárgyaljuk.

A vita során Horváth Béla ellenvetéssel élt. Szerinte a szakosztályt 

meg lehetne tartani, már jelezték néhányan neki, hogy átigazolná-
nak hozzánk. Emellett elmondta, hogy utánpótlás szervezését is vál-
lalná a lánya, aki tájfutó edző. 

Elmondtam (Felber Gyula levezető elnök), hogy életkorom előre 
haladott volta és egészségi okok miatt a továbbiakban nem vállalok 
szerepet az egyesületben. Ezen kívül oka az is, hogy már nem Bala-
tonalmádiban élek, hanem Taszáron. Egy szakosztály léte nem csak 
azon múlik, hogy vannak-e versenyzők, ennek mind anyagi, mind 
jogi feltételei megteremtését vállalnia kell valakinek. ( A szakosz-
tály képviselete a megyei és országos szövetségben, az Önkormány-
zatnál, a különféle beszámolók, elszámolások elkészítése, eredmé-
nyek nyilvántartása, propagálása stb.) Emellett az Önkormányzat 
is jóindulatot tanúsított a szakosztály irányában, amikor pénzügyi 
támogatást nyújtott annak ellenére, hogy a kilenc versenyzőből 
mindössze kettő balatonalmádi lakos. Azt, hogy nem balatonalmá-
di gyerekekből szervezzünk utánpótlást, nem tartom reális elkép-
zelésnek, mert sem szervezési, sem anyagi feltételei nincsenek meg. 
Elmondtam azt is, hogy Balatonalmádiban néhány éve még nagyon 
jó utánpótlás nevelés volt. Azonban eljár az idő, szaladnak az évek, 
változik az élet. 

A szenior tájfutókat nagyra tartom, mert annak ellenére, hogy 
nincsenek az érdeklődés fókuszában, mégis inkább őket állítanám 
példaképül a fiatal nemzedék elé: sportolni egy életen át.

Horváth Béla elismeri a nehézségeket, azonban ő a magyar táj-
futás egészében gondolkodik és minden szakosztály megszűnése 
fájdalmasan érinti. A tájfutók mégiscsak Balatonalmádit képvisel-
ték szenior kategóriában, ismert a Balatonalmádi Herkules név és a 
„tájfutó társadalom” elismerte eredményeinket. 

A levezető elnökszavazásra tette fel a kérdést.
A közgyűlés 1 nem, 3 tartózkodás 10 igen szavazattal a tájfutó szak-
osztályt megszűntnek nyilvánította. 

A HERKULES SPORTEGYESÜLET 
KÖZGYŰLÉSÉNEK RÉSZTVEVŐI

2018.december 8.

Mórocz István, elnök.  Révész András, Róth Gergely elnökségi 
tagok. Dr. Nagy Zsuzsanna, Korbély Tibor, Andrásiné Rózsa, And-
rási Lajos, Cser Borbála, Komár Béláné, Komár Béla, Bacsó Attila, 
Horváth Tivadar, Horváth Béla tájfutók.
Felber Gyula, az egyesület alapítója.(Bal szélen, elöl.)

A tájfutó szakosztály megszűnésének bejelentése, amit a köz-
gyűlés elfogadott.

A tél nem csak szórakozást hoz …
Lesett az első hó. Az igazi téli hideg már kopogtatott az ajtónkon 

korábban is. A tél közeledtével a szociális szolgálat és a polgárőrség 
mellett a rendőrség is készült a zord időjárásban veszélyeztetett em-
berekre történő nagyobb odafigyelésre.

A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorol-
ható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez 
nemcsak a fedél nélküliek számbavételét jelenti! Sok idős és nem 
idős, de magatehetetlen ember is él egyedül!

Köztük vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják 
ellátni magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterüle-
tein, kieső helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek 
szomszédjai, akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben 
is gondolni kell!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja az elhagyott terü-
leteket, kollégáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási 
helyeket, az idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy 
szükség esetén intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, 
társhatóságok, szociális szolgálatok felé. A segítség igazán házhoz 
megy! Ha az utcán találkozunk elesett, magatehetetlen emberrel, 
mellette sem mehetünk el! A rendőrség értesítésével megtesszük azt, 
az állampolgártól, az embertől elvárható lépést, amely akár életet is 
menthet. Hiszen az időben érkező segítség a legnagyobb segítség!

Tudom, a segítségre szorulók között vannak olyanok is, akik nem jel-
zik, mire van szükségük, és vannak olyanok is, akik nem veszik igénybe, 
vagy nem fogadják el a segítséget. Úgy gondolom, aki lelkiismerete sze-
rint megteszi a tőle elvárhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét esténként.

Az évvége nemcsak a telet hozza magával, hanem az ünnepeket is. 
A karácsony melege után az óév búcsúztatása kerül középpontba. A 
bulizásnak is vannak azonban szabályai!
•	 Alkohol fogyasztása után, ittasan, tudatmódosító szer hatása 

alatt ne vezessen gépjárművet!
•	 Készüljön fel járművével az úton történő esetleges elakadásra 

nemcsak a gépkocsi állapotának ellenőrzésével, hanem takaró-
val, inni- és ennivalóval, egyéb szükséges dolgokkal, különösen 
hosszabb út előtt!

•	 Erősen ittas állapotban ne induljon el egyedül gyalog sem, ne 
álljon meg útközben, hogy megelőzze a kihűlést!

•	 A tűzijátékok beszerzésére, használatára vonatkozó szabályokat 
tartsa be a balesetek elkerülése érdekében!

•	 Petárda használata tilos és veszélyes!
•	 Ne hagyja el barátait ismerőseit bulizás közben! Akivel együtt 

indult el, annak biztonságos hazaérkezésére is gondoljon! Ezt kü-
lönösen a fiataloknak ajánlom….

•	 Fiatalkorúakat ne segítse alkohol és dohányáru megszerzésében!
•	 Hangoskodással ne zavarja a környezet nyugalmát! 
•	 Vigyázzon kutyájára, gondoljon más kutyájára a szilveszteri 

hangzavarban!
•	 Felelősen közelítse meg a vízpartot, és tartózkodjon víz közelé-

ben, különösen alkohol fogyasztása után!
Tudom, hogy a szilveszteri buli és a farsang időszaka a felhőtlen 

szórakozás ideje, de az sem hatalmaz fel senkit arra, hogy mások 
nyugalmát semmibe vegye, vagy mások egészségét, testi épségét ve-
szélyeztesse.

Rendkívüli eseménymentes szórakozást és boldog újévet kívá-
nok Kollégáim nevében is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek
Amikor ezen sorok íródnak még karácsony előtt vagyunk, viszont 

mikor Önök olvassák már közel leszünk az új év első honapjának 
közepéhez.

A polgárőrség vezetősége december 12-én értékelte a 2018 év tel-
jesítését. Megállapítottuk, hogy sikerült a terveket végrehajtani. A 
szolgálatok sikeres elvégzéséhez a szükséges ruházatokat, illetve esz-
közöket pályázatokon nyert pénzzel szereztük be. Költségvetésünk 
pozitív, kellő tartalékot tudtunk képezni. 

Az Önök véleményéből kicseng, hogy jónak ítélik meg a köz-
biztonság területén végzett munkánkat. Talán ez abból is adódik, 
hogy az idei nyár nagyon sok nyaralót hozott a Balatonra úgy, hogy 
a közbiztonság nem romlott, a városban a kisebb súlyú kukák dön-
tögetésnél nem volt több esemény.  Elmondhatjuk, hogy a profi 
bűnözők elkerülték a várost. Reméljük, hogy ez hosszú távon is 
így marad. A 2018-as év „nyugalma” lehetőséget adott arra, hogy a 
polgárőrség többet fog-
lalkozzon az idősek, be-
tegek és a gyerekek ér-
dekeivel. Kiadtunk egy 
szórólapot a kémény-
sepréssel kapcsolatban. 
Kérem, használják. 
Kedves olvasók, min-
denkinek szeretnénk 
megköszönni a segít-
ségét, de ne feledjék 
2019-ben is érvényben 
maradt a KRESZ !
Elérhetőségünk:  tel: 06-30-621-5320 
  email: baloghcs0310@freemail.hu

Balogh Csaba sk
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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

Vásárolja meg 

új wellness bérletét
a Hunguest Hotel BÁL Resort-ban 

Pót�ilve�teri buli a BÁL ban
Fergetes mulatsággal lepjük meg kedves vendégeinket

a Hunguest Hotel BÁL Resortban. 

Zoltán Erika, DJ Kuti és persze Soltész Rezső 
szolgáltatja a remek hangulatot.

Ön is legyen részese ennek a nagyszerű zenés, táncos előadásnak! 

Időpont: 2019.01.25-26.

Részletes program: hotelbalresort.hunguesthotels.hu

Belépőjegy külsős vendégeinknek 6.900 Ft/ fő/nap, amely
a vacsorát is tartalmazza.

Foglalás telefonon a +36 88 620 640-es telefonszámon vagy e-mailben 
a reserve@hotelbalresort.hunguesthotels.hu e-mail címen.

2019. február 15-ig 

a 2018-ban érvényes áron.
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Jelen írásomban történeti kontextusba helyezve mutatom be a 
Balatonalmádiban található irredenta örökmécsest, mint a város 
egyik történelmi emlékét, emlékhelyét. A veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeum Történeti fényképtárában található képeslapok, a két vi-
lágháború közötti időszakban készültek. Az egyik bemutatott felvé-
telt Monostory György fényképész készítette 1929-ben, egy évvel 
az emlékmű felavatása után. A Bakonyi Múzeum 1985-ben vásárol-
ta Schildmayer Ferenc helytörténeti kutatótól. A másik fotó is tőle 
került a múzeum birtokába, mely valószínűleg ugyanebből az évből 
származik. A képet Karinger Károly fotóművész készítette. 

A Horthy-korszak (1919–1945) hétköznapjainak szer-
ves részét képezte Trianon, a békediktátum igazságtalansá-
ga, a területi revízió követelése, valamint az irredentizmus. 
A két utóbbi fogalmat, a revíziót és az irredentát gyakran 
használják szinonimaként, ám a két megnevezés között 
jelentésbeli különbség van. A revízó latin eredetű szó, fe-
lülvizsgálatot, az 1920. június 4.-i trianoni békediktátum 
területi döntéseinek felülvizsgálatát jelenti. Az irredentiz-
mus az 1927-es olasz-magyar szerződés ratifikálását kö-
vetően került a magyar politika eszköztárába, először gr. 
Bethlen István miniszterelnök (1921–1931) egy 1928-as 
beszédében használta nyíltan ezt a kifejezést. Az irredenta, 
mint politikai irányzat az olasz nemzeti egységmozgalom-
mal vette kezdetét a 19. században, majd terjedt el Eu-
rópában. Magyarországon 1918–1920 között jelent meg 
ez a gondolat, melyet Trianon erősített meg. A kifejezést 
olyan politikai vagy népi mozgalomra használják, melynek célja az 
elveszett területek visszaigénylése, visszafoglalása. A magyar nemzet 
sorstragédiája, meghatározta a közgondolkodást a két világháború 
között. Az országban több helyen emlékművet állítottak, emlék-
tárgyakat készítettek, mellyel a társadalom tiltakozását fejezte ki a 
győztes hatalmak döntése ellen. Balatonalmádi következetesen ki-
állt a darabokra szabdalt magyar nemzet egysége mellett. 

A településen 1928. augusztus 5-én avatták fel Lovas László épí-
tőmérnök, helyi lakos, saját tervei alapján készült műalkotását. Et-
től kezdve megemlékezések színhelye lett az építmény területe. A 
sokszög alakú, felfelé folyamatosan szűkülő talapzatból emelkedik 
ki egy obeliszkforma, melynek tetején örökmécses található. A mű-
emlék anyaga vöröskő, felületén elhelyezett márványtábla felirata 
utal a trianoni békediktátumra. Az emlékhelyen kívánta megvalósí-
tani például a Veszprém Vármegyei Dalosbizottság 1937. szeptem-
ber 12-én rendezett dalosverseny keretei között a tábori szentmisét, 

ám az időjárás viszontagságai ezt nem tették lehetővé. Ez az ese-
mény azért jó példa, mert a népviseletek, a magyar ruha, az ország 
jövőjéért való fohász, mind a nemzeti összetartozás szimbólumait 
jelentették.  

Az Irredenta Örökmécses a helybeliek szerint az egyetlen az or-
szágban, amely átvészelte a történelem megpróbáltatásait és a mai 
napig épségben, eredeti helyén áll, a Balaton parti városban. A 
második világháborút követően, Magyarország bel-és külpolitikai 
döntéseiben a Szovjetunió érdekei érvényesültek. A „népi demokrá-
cia” építése, a kommunista ideológia elhomályosította, kiszorította, 
majd kriminalizálta a revizionizmus és az irredentizmus megnyilvá-
nulási formáit, így ebben az időszakban nem sok lehetőség nyílt a 
nemzeti érzelmek kifejezésére. Az irredenta örökmécsest, úgy tud-
ták megmenteni a pusztulástól, hogy 1948-ban átalakítást végeztek 
rajta. Az eredeti táblát eltávolították, helyére újat tettek „Magyar! 
Emlékezz nemzetünk szabadságáért 1848–1849 években küzdő di-
cső napjainkra” felirattal, amely azt kívánta hangsúlyozni, hogy ez a 
műalkotás az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek 
állít emléket. A rendszerváltás után azonban az eredeti tábla vissza-
került a műemlékre.

Fogl Krisztián Sándor
(történész-muzeológus, Phd hallgató)

Irodalom:
LDM TD. 85. 110.1= Balatonalmádi fürdő. „Irredenta örökmécses” 
(városkép)
LDM TD. 85. 111.1= Balatonalmádi fürdő.  „Partrészlet az irredenta 
örökmécsessel.”
FOGL Krisztián Sándor: Balatonalmádi városában 1937. szeptember 12-
én Dalosünnepélyt rendeztek, Egy esemény Margójára, Új Almádi Űjság, 
XXIX. évf. 12. sz. (2017). 
SARUSI Mihály: Magyar a tenger, magyar, Pannon Tükör, 20. évf. 2. sz. 
(2015).
ZEIDLER Miklós: A revíziós gondolat, Osiris, Budapest, 2001.
ZEIDLER Miklós: A magyar irredenta kutusz a két világháború között, 
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