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Lapzárta: minden hónap 25-én!

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. április 25-ig a Pannónia Könyvtárban 

kérjük leadni. 

A beérkezett válaszok elbírálását 2019. május 10-én, pénteken 

16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 

tartjuk.

A 30. forduló (novemberi szám) helyes megfejtése: 

1. A kérdéses épület 1936-ban épült, a Szent Imre úton, a 

Karácsony család utolsó házaként. . 

2. A felvétel közvetlen az építkezés befejezésekor készült, 1936-

ban. 

3. Az épület többszöri átalakítás után a 2010-es években 

lebontásra került. Ma a helyén egy modern felfogásban épült 

épületet találunk a Szent Imre út 4. szám alatt.

Kérdésünkre a helyes válasz nem érkezett!  

Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2019. 

március 8-án, pénteken 16.30 órakor tartunk.  

Kovács István elnök 

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! 
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A fotókat a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének tagjai készítették a programok alkalmával.

Február 24-én Vidéki gazdaság látogatása zajlott, 
ahol a nagycsaládosok a nemesvámosi Tekeresvölgy 
sajtműhelybe, a káptalantóti Liliomkert termelői piac-
ra és a tapolcai Tavasbarlangba látogattak el.  

Február 27-én 17 órakor a Nemzeti Tehetségprogram keretében 
Kinesztéziás intelligencia címmel hallgathat érdekfeszítő előadást.

 
Február 27-én 18 órától pedig a vállalkozói alapismeretek téma-

körben a társas vállalkozásokról volt szó. 
Február 28-án háztartási alapismeretek keretében Takács Ferenc 

tartott előadást az aktuális kertápolási munkákról Tiszta udvar, ren-
des ház címmel. 

Programjainkról tájékozódhatnak weboldalunkon: www.nbae.
hu, de személyesen is szeretettel várjuk az érdeklődőket a Család és 
Karrierpontban Balatonalmádiban, a Bajcsy-Zsilinszky u. 60-ban.

Februári beszámoló 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete a Csa-

lád és Karrierpontban februárban is számos esemény-
nyel, előadással gazdagította a résztvevők ismereteit. 

Február 11-én 16 h 30-kor a Bűn és Balesetmegelőzési 
Bizottság munkatársai Veszélyek a virtuális és valós életben, áldozat-
védelem” címmel érdekes és hasznos előadást tartottak az internet-
használatról és az odafigyeléssel jobban elkerülhető veszélyes élet-
helyzetekről.   

 Február 15-én 17 órakor atipikus foglalkozás keretében „Ideá-
lis munkaidő az anyáknak” címmel hallgathattak előadást, ahol az 
anyukák munkába állását segítő foglalkoztatási formákkal ismer-
kedhettek a résztvevők.  

Február 21-én 14 órakor „Személyes hatékonyság a Google in-
gyenes alkalmazásával” témában 44 órás tanfolyam indult. A tanfo-
lyam március 3-án zárult. 
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A képviselő-testületi ülésről
Dr. Linczmayer László r. alezredes elmondta a Testületnek, 

hogy február 13-15 között a Fidesz-KDNP frakcióülést tartott a 
Hunguest Hotel Bár Resortban, amelynek biztosítási feladatai je-
lentős terhet róttak a Kapitányság dolgozóira. A biztosítás esemény-
menetesen zajlott le. A bűnügyi operatív helyzeteket jónak értékeli. 
Az illetékességi területen és a székhelytelepülésen sem történt ki-
emelt tárgyi súlyú cselekmény, ami a közvéleményt vagy akár a saj-
tót negatív irányba befolyásolta volna. A tavalyi év azonos időszaká-
hoz képest a bűncselekmények száma csökkent, inkább eltolódott 
a családon belüli nézeteltérések irányába. Közlekedési helyzet még 
jónak mondható, a tavalyi évhez képest szintén csökkenő tendencia 
figyelhető meg a balesetek számában. Halálos kimenetelű baleset 
nem volt, azonban egy jellemző diszkóbaleset történt a 710-es úton. 
Továbbra is fontosnak tartja az autósok sebességének ellenőrzését. 
Tájékoztatta a Testületet, hogy az Országos Főkapitányi Évértékelő 
alkalmából Főkapitány úr megköszönte az állomány munkáját és 
elégedettségét nyilvánította ki azzal kapcsolatban. Külön örömet ad 
számunkra, hogy megyén belül az előkelő első helyet érte el Bala-
tonalmádi Rendőrkapitánysága. 

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletét 6 539 
333 eFt-tal fogadta el tavaly februárban. Ezt követően, 2018. év-
ben a költségvetési rendelet három alkalommal került módosításra, 
összesen 686 273 eFt-tal emelkedett.  A jelenlegi és egyben utolsó, 
2018. december 31-i hatállyal történő módosítás eredményeként a 
költségvetési főösszeg mindösszesen 30 621 eFt-tal emelkedett, így 
a 2018. évi költségvetés módosított előirányzata 7 256 227 eFt-ra 
emelkedett.  A jelenlegi módosítást több tényező együttes hatása 
eredményezte: állami támogatások változása, egyéb támogatások 
változása, belső átcsoportosítások és a képviselő-testületi döntés 
hatása.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának már-

ciusi, tavaszi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 

oldalainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hite-

lesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 

városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 

munkájáról. 

A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, Káptalan-

füreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett fejlesztések 

2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulajdono-

sok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesz-

tésekről (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 szüksé-

günk 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.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes 

tavaszt kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei A Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi költségvetést, melynek 
fő összege 4.273.611.913 Ft, ami az előző évi 6.539.333.437 Ft-
hoz képest 2.265.721.524 Ft összegű, 34,6 %-os csökkenést mutat 
(előző évben 78,1 %-os emelkedés volt). A csökkenés több tényező 
együttes hatásával magyarázható: a működési és felhalmozási célú 
állami támogatások összege 18.896 e Ft-tal csökkent. A közhatalmi 
bevételek összege 67.300 eFt-tal emelkedett, a működési és felhal-
mozási célú államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszköz 
bevétele 174.048 eFt-tal csökkent, működési bevételek összege 
emelkedett 30.847 eFt-tal, előző évi maradvány igénybevétele csök-
kent 947.808 eFt-tal, értékpapír (állampapír, államkötvény) eladá-
sából származó bevétel összege 780.000 eFt összeggel (előző évinél 
1.220.000 eFt-tal alacsonyabb) szerepel a költségvetésben.

A költségvetésen belül a költségvetési bevételek összege 2 milli-
árd 71 millió Ft (előző évhez képest 4,5 %-os csökkenést jelent), 
a költségvetési kiadások összege 4 milliárd 247 millió Ft (előző év-
hez képest 5,9 %-os csökkenést jelent). A 2019. évi költségvetés 2 
milliárd 15 millió Ft működési célú bevételt, valamint 2 milliárd 
177 millió Ft működési célú kiadást tartalmaz. A 2019. évi költ-
ségvetésben a felhalmozási célú bevételek összege 56 millió Ft, míg 
a felhalmozási célú kiadások összege 2 milliárd 70 millió Ft. 2019. 
évi költségvetés egyensúlyi helyzetének megteremtése érdekében 1 
milliárd 423 millió Ft előző évi költségvetési maradvány igénybe-
vételével (finanszírozási célú bevétel) terveztünk, míg előző évben 
2 milliárd 371 millió Ft költségvetési maradvány igénybevételével 
terveztünk. Az előző évekhez képest a költségvetési egyensúlyi hely-
zet megteremtése érdekében 780 millió forint névértékű állampapír 
értékesítésével is tervezni kellett. A 2019. évi költségvetés jelentős 
számú EU-s és hazai  finanszírozású projekt kiadását és forrását tar-
talmazza. A projektek működési és felhalmozási célú kiadásai mind-
összesen  2 milliárd 36 millió forint kiadási összeggel szerepelnek a 
költségvetésben.

Felülvizsgálta az önkormányzat a feladatkörébe tartozó étkezte-
tés nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjairól 
szóló önkormányzati rendeletét. Az általános iskolai és gimnáziumi 
közétkeztetést biztosító Bakony Gaszt Zrt. a szolgáltatási egység-
árakra vonatkozó 5%-os áremelési javaslatát a testület megtárgyalta 
és elfogadta. Magocskák Óvodában biztosított étkeztetés átlagosan 
kerekítéssel 3%-al, a szociális étkeztetés térítési díja bruttó 5%-kal 
emelkedik.

Módosította a grémium a Balatonalmádi Szociális Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rende-
letét. A rendelet módosítását a 2019. évi minimálbér és a garan-
tált bérminimum emelkedése mellett, az élelmiszer beszerzési árak 
emelkedése tette szükségessé. A szociális alapszolgáltatások (úgy, 
mint étkeztetés, házi segítségnyújtás/szociális segítés, nappali ellá-
tás) önköltségét, illetve térítési díjait az érintett intézmények szak-
emberei dolgozták ki.

A Képviselő-testület elfogadta a helyi kitüntetésekről és díjakról 
szóló 14/1996.(IX.26.) önkormányzati rendelet II. fejezetének mó-
dosítását. A döntés alapján a „Balatonalmádi Városért” érdemérem 
adományozható jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
számára is.

A Képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését: 
sportegyesületek támogatására normatív pontrendszer alapján 4,6 
millió Ft-ot, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenn-
tartási támogatására 500 ezer Ft-ot, diáksport-egyesületek támoga-
tására 600 ezer Ft-ot szavazott meg. Pályázati úton 1,5 millió Ft 
nyerhető el, egyéni elbírálás alapján 3,28 millió Ft-ot osztott fel. 
A városi és kistérségi sportcélokra és feladatokra további 896 ezer 
Ft-ot különítettek el. A Képviselő-testület döntött a helyi kultu-



Gazdaságos lesz Almádi új focipályája

Többéves várakozás után új sportlétesítményt vehet birtokába a 
Balatonalmádi Sport Egyesület (BSE). A kormányzat 681 millió 
forintos összeggel támogatja a jövő októberben átadandó labdarú-
gópályákat. A hír kapcsán Keszey János polgármestert kérdeztük.  

– A Lottó üdülőtelep szomszédságában van már egy régi focipá-
lya. Mi az indoka egy új létesítésének? 

– Néhány évvel ezelőtt a BSE képviselői – Ács Attila vezetővel –, 
illetve a szülők egy csoportja felkerestek. Elpanaszolták, hogy egy-
egy nagyobb esőzés után hetekig, hónapokig gyakorlatilag használ-
hatatlan a focipálya. Ehhez hozzáadódik még a tó magas vízszintje, 
s a talajvíz is. Így aztán alig pár hónapra korlátozódik a működőké-
pesség. Az igény pedig jelentős, hiszen nemcsak a megyei (I. osztá-
lyú) bajnokság meccseiről van szó, hanem mintegy kétszáz gyermek 
sportjáról. Elvileg méretei alapján a terület alkalmas lenne az egy 
füves és egy műfüves pálya kialakítására, de a feltöltés, a szigetelés 
stb. költségei akár meg is haladhatnák az új létesítéséét. Hozzá kell 
tennem: az almádiak által csak „négyméteresnek” nevezett területet 
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rális, civil és sport pályázatok kiírásáról. Kulturális rendezvényekre 
2,5 millió Ft, alkotók működési támogatására 500 ezer Ft, nem 
sporttevékenységet végző civil szervezetek működési és program 
támogatására 2 millió Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírások és 
a benyújtáshoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.hu hon-
lapról letölthetők.

Megállapította a testület a 2019. évi bérleti díjakat több bérle-
mény vonatkozásában, a fogyasztói árindex mértékének figyelembe 
vételével.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő–testülete úgy 
döntött, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi központi ügyelet 
kötelező feladatának ellátására 2019. 01.01. napjától 48 Ft x lakos 
x hó anyagi hozzájárulást biztosít 2019. 01.01. napjára visszaható 
hatállyal a Balatonalmádi székhelyű központi ügyelet közös szerve-
zése és működtetése érdekében. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközöknek a Balaton Bringakör nyomvonalán 
történő módosítását határozta el annak érdekében, hogy a hatályos 
útügyi előírásoknak megfelelő paraméterek szerint megnövelt szé-
lességű kerékpárút valósulhasson meg Balatonfűzfő és Balatonalmá-
di közötti szakaszon.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te döntött a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói 
feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályáza-
tokról. A Testület egyhangúlag Fábiánné Sáray Annának szavazott 
bizalmat, megbízatása 4 évre szól.

is fel kellene töltenünk.   
– Nem vitás, hogy a város egyik nagyon értékes pontja a jelenlegi 

pálya és környéke. Mik a távolabbi tervei az önkormányzatnak?
– Erről még nem született döntés. Sportpályának nem alkalmas, 

de elhelyezkedésénél fogva ez a város egyik legértékesebb területe. 
Vigyázunk is rá. Alaposan átgondoljuk, hogy milyen beruházással 
járnak legjobban Balatonalmádi polgárai, és a közös gondolkodás-
ból az itt élőket nem fogjuk kihagyni.

– Az internet megtelt kész tervekkel, a szkeptikusok szerint már 
minden eldőlt…

– Az interneten megjelenő tervek három éve egy „vízpart reha-
bilitációs tanulmány” részeként készültek. Akkoriban ezeknek még 
nem volt komoly tétje, hiszen nem látszott az új sportcentrum le-
hetősége. Eltelt három év. A város megkapta a lehetőséget. Most 
kellenek a tervek. És úgy kell gondolkodnunk, hogy a part megma-
radjon az itt élők gyönyörűségére.

– Pontosan hol lesz az új sportkomplexum?
– A város budatavai részén, a bevásárlóközpont közelében, 

Lozsánta szomszédságában. A területet az önkormányzat (26 tulaj-
donostól) már megvásárolta, s egyesítette is. Jelenleg egy gyalogos 
hídon juthatunk oda. Ezt indokolt lesz a járművek számára is át-
alakítanunk. Ugyanakkor meg kell oldanunk az odavezető utat, s a 
közvilágítást is. 

– Miből áll majd a sportkomplexum?
– Almádiban élénk a sportélet, ezért közösségi térben is gondol-

kodunk, tehát rendezvények helyszíneként is számításba jöhet. Az 
elvárásoknak megfelelően egy élőfüves és egy műfüves pálya létesül 
a hozzájuk szervesen tartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Lesz vil-
lanyvilágítás és épülnek lelátók is. 

– Egy létesítményt fenn is kell tartani. Kinek lesz ez a feladata?
– Ez a BSE-t terheli, de fontosnak tartom előre jelezni, hogy ma-

ximálisan törekszünk az energiatakarékosságra. Az öltözőket nap-
elemekkel fűtjük, a meleg vizet is azok biztosítják majd, s a pálya 
locsolásához a szükséges öntözővizet a rétegvízből és a csapadékból 
fogják biztosítani, amelyet tartályokban fognak tárolni a föld alatt.

– Február végén vagyunk. Látható-e már a cél?
– Tervekkel és engedélyekkel már rendelkezünk, most készülnek 

a kiviteli tervek, kezdődik a közbeszerzés, mely április-májusra ki-
írhatónak látszik, s akár a nyár folyamán indulhat a beruházás. A 
tervek szerint 2020 októberének a végén lesz az átadás. 

– Mit remél, mit vár Almádi polgármestere az új sportlétesít-
ménytől?

– Elsősorban színvonalas sporteseményeket, de bízom abban is, 
hogy városunk turisztikai vonzereje is növekedik. Ezt hangsúlyozta 
térségünk országgyűlési képviselője, Kontrát Károly is, aki a kezde-
ti, 2016-os megkeresés óta folyamatosan támogatja a komplexum 
létrejöttét.

Zatkalik A.
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Tájékoztató helyi kulturális, civil és 
sport pályázatok kiírásáról:

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

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

Szükséges önerő: a teljes költség 25%-a. Benyújtási határidő: 
2019. március 31. A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap 
beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) titkárságán és letölthető a 
www.balatonalmadi.hu honlapról.

II. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a sport céljára 2019. évben rendelkezésre álló tá-
mogatás elnyerésére.

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

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

Benyújtási határidő: A) és B) kategória 2019. március 29. C) 
kategória 2019. október 31.

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

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonalmádi Város Önkormány-

zatának Humán Bizottsága – átruházott hatáskörben eljárva – az 
Almádi Magocskák Óvoda heti és nyári nyitva tartási rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:
1. Heti nyitvatartási rend:
Munkanapokon: hétfőtől péntekig: 6.30 – 17.30 óráig.
2. Nyári nyitvatartási rend:
a) 2019. június 1. - június 14.: mindkét óvoda nyitva tart.
b) 2019. június 17. - augusztus 04.: ügyeleti nyitva tartás a Bajcsy 
utcai óvodában.
c) 2019. augusztus 05. - augusztus 21.: mindkét óvoda zárva tart.
d) 2019. augusztus 22-től (csütörtöktől): mindkét óvoda nyitva tart 
a megszokott módon.
Munkanapokon naponta: 6.30 – 17.30 óráig.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva – 35/2019. (II.19.) PGB határozatával a 
balatonalmádi 2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Bala-
tonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand 
keleti oldalán egységes modul rendszerű vízi-élménypark működ-
tetésére nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki, melyhez a Wesselényi-
strand keleti oldalán kijelölt 30 m2 területet biztosítja.

Bérlet időtartama: határozott időtartamra, 2019. május 15. 
napjától 2023. szeptember 30. napjáig szól.

A bérleti szerződés egy 
alkalommal legfeljebb 5 
évvel meghosszabbítha-
tó abban az esetben, ha a 
Bérlő valamennyi kötele-
zettségét szerződésszerű-
en, késedelem nélkül tel-
jesítette.

A bérleti szerződés ren-
des felmondással nem 
mondható fel.

Bérbeadó a bérleti jog átruházásához nem járul hozzá.
Tevékenységi kör: Legfeljebb 1200 m2 területű EGYSÉGES 
MODUL RENDSZERŰ Vízi-élménypark működtetése; TEÁOR 
9321 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység. 
Ajánlati biztosíték:

A Pályázónak 150.000 Ft összegű ajánlati biztosítékot kell meg-
fizetnie átutalással, amelynek legkésőbb 2019. március 19-én, ked-
den 10.00 óráig jóváírásra kell kerülnie Balatonalmádi Város Ön-
kormányzata 11748083-15430290 számú fizetési számláján. Az 
Önkormányzat bankszámláján való késedelmes jóváírás a pályázó 
terhére esik.
A pályázatok benyújtási határideje, helye és módja:

A pályázatokat zárt, a pályázó személyére való bármely utalás 
nélküli borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell 
a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő alatt benyújtani a Ba-
latonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) Településfejlesztési osztályán, a 40. számú hi-
vatali helyiségben, ügyfélfogadási időben, legkésőbb 2019. március 
19-én, kedden 10.00 óráig. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályá-
zat a Wesselényi-strandon EGYSÉGES MODUL RENDSZERŰ 
vízi-élménypark működtetésére”.
A részletes pályázati felhívás rendelkezésre bocsátásának helye:

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Bala-
tonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfoga-
dási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes 
honlapról.
A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a be-
nyújtott pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlási eljárás lefolyta-
tását követő rendkívüli ülésén kerül sor.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Érintetteket, hogy a központi címregisz-

terről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.)Korm. rendelet 
alapján, Balatonalmádi településen az irányítószám változásával 
érintett közterületek felülvizsgálata befejeződött. Erről hatósági 
hirdetményekben is folyamatosan tájékoztatást adtunk. Az emiatt 
szükségessé vált személyi azonosítóról és lakcímről szóló új hatósá-
gi igazolványok (lakcímkártyák) átvehetőek ügyfélfogadási időben 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi sétányt 1.).

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 07:00-17:00 óráig, kedd-szerda: 08:00-
16:00. óráig, csütörtök: 8:00-18:00. óráig, péntek:08:00-13:00. 
óráig.

Kérjük megértésüket és közreműködésüket!
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
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Továbbá a kiállítók között üdvözölhettük a(z) Euroexam-et, az Ox-
ford Egyetemi Kiadót (OUP), valamint a Libra Books-ot (www.
nyelvkonyvbolt.hu) is.

Szervezetünk évek óta képviselteti magát a régi-
óban. Veszprémben minden hónap első szerdáján 
tartjuk általában 16:00-17:30-ig a Creative Café 
Veszprém nevű eseményünket, amelynek célja, 
hogy az éppen aktuális problémákat kötetlenül 
megbeszélhessük, vendégelőadóktól új ötleteket 

nyerhessünk, illetve szakmai közösséget építsünk. A résztvevőket 
kávéval, teával, teasüteménnyel és jókedvvel várjuk. Facebook ol-
dalunk az alábbi linken: https://www.facebook.com/iateflhungary/, 
vagy a bal oldalon látható QR-kóddal érhető el.

Az IATEFL-Magyarország októberben rendezi éves konferenci-
áját Budapesten. Idén egy kétnapos rendezvénnyel várunk minden 
érdeklődőt és kollégát. Az előadóknak szóló pályázatot és az előzetes 
információkat hamarosan közöljük. Kövessék folyamatosan frissülő 
Facebook-oldalunkat!

Összeségében elmondható, hogy a program gördülékenyen zaj-
lott, az eddig beérkezett visszajelzések alapján rendkívül sikeres 
rendezvényt tudhat maga mögött a szervezet. A megjelentek kife-
jezetten élvezték, hogy ilyen szép környezetben, a Balaton-parton 
tölthettek egy-másfél napot.

Németh László, IATEFL-H koordinátor, nyelvtanár
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2019. február 23-án a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium adott helyet az Angoltanárok Nemzetközi 
Egyesülete–Magyarország (IATEFL–Hungary) egynapos nemzetkö-
zi angoltanári konferenciájának, amelyet nagy érdeklődés övezett.

A szervezetet (mottója: „A minőségi nyelvtanítás szolgálatában.”) 
a kilencvenes években azért hozták létre, hogy különféle helyi és 
nemzetközi projektek, konferenciák és workshopok segítségével 
elősegítse a Magyarországon tevékenykedő angoltanárok közötti 
együttműködést.

A gimnáziumban helyet kapó Winter Warmer elnevezésű 
angolnyelvű konferencia hagyományosan február utolsó hétvégé-
jén kerül megrendezésre. Célja, hogy elősegítse a szakmai fejlődést 
azon (többnyire vidéki) angoltanárok körében is, akiknek nem vagy 
csak nehezen megoldható, hogy egy-egy szakmai program kedvéért 
Budapestre, vagy az ország távolabbi részeibe utazzanak. A rendez-
vény minden esetben praktikus, azonnal hasznosítható tippekkel, 
ötletekkel és tananyagokkal próbálja segíteni a résztvevő kollégák 
munkáját. A palettát nemcsak magyar, hanem anyanyelvi előadók 
és kollégák egyaránt színesítették.

A konferencia programja többek kö-
zött az alábbi témákat, kérdésköröket 
és eszközötek vette górcső alá: a közös-
ségi média és szakmai networking, AR-
VR és különféle játékok a tanuláshoz, 
a zene által kínált lehetőségek kiakná-
zása, fiatal nyelvtanulók, globális prob-
lémák az angolórán, sajátos nevelési 
igényű nyelvtanulók, üzleti angol stb.

A konferencia fő támogatói az ame-
rikai nagykövetség RELO (~ Regio-
nális Angol Iroda) nevű szervezete és 
a TELC nyelvvizsgaközpont voltak.

Európa jövője interaktív workshop
Veszprém, 2019.02.08. 

A szavazások közeledtével minél többet tudunk az Európai Uni-
óról annál jobb, ezért is mentem el erre a rendezvényre, hiszen a mi 
jövőnk múlik rajta. 

Nagyon nagy meglepetésként ért, hogy középiskolásoktól kezdve 
a veszprémi idősek otthonában lakó nyugdíjasokig minden korosz-
tályból eljöttek megosztani a véleményüket. 

Az interaktív workshop lényege az volt, hogy kisebb csoportokba 
rendeződve, bizonyos kérdeseket vitathattunk meg, minden kérdés 
után megcserélve a csoporttagokat, így gyakorlatilag minden rész-
vevő álláspontját lehetőségünk volt hallani. Beszéltünk arról, hogy 
mi az, amelyen változtatni kellene, hol, milyen körülmények között 
látjuk magunkat 10 év múlva, és hogy mi, polgárok, mit tudnánk 
tenni Európa minél szebb jövője érdekében. Dr. Navracsics Tibor is 
ellátogatott az eseményre, így elsőkézből kaphattunk választ a kér-
déseinkre, az oktatással, sporttal és kultúrával kapcsolatban.

Abszolút nem bántam meg, hogy részt vettem, érdekesebbnél 
érdekesebb véleményeket hallhattam, és szélesítette a látókörömet 
Európáról

Kertay Panna 10.B
Pannával készült egy interjú is, kb. 3.40-nél kezdődik
http://indavideo.hu/video/Taj-Kep_Magazin_13_evfolyam_15_szam

Epas Program
Február 15-én  és 16-án a Budapesti Ifjúsági Központban a 

szavaznifogok.eu kampány keretei belül egy kétnapos workshopon 
vett részt iskolánk 3 végzős junior nagykövete.

A program lényege az Európai Parlamenti  szavazáson való rész-
vétel népszerűsítése volt, hisz Európa jövője a mi kezünben is van. 
Hasznos és érdekes előadásokat hallottunk különféle előadóktól, 
köztük Stephen Clark, a this time i’m voting kapány vezetőjétől, 
Szabados Ágnes, az RTL Klub hírfelolvasójától és Iszak Eszter 
influencertől. 

Mindezek mellett az Európai Szolidaritás Testületének képviselői 
tájékoztattak bennünket különféle önkéntesprogramokról, inter-
aktív sarkok voltak elhelyezve ahol különféle játékokom keresztül 
vontak be minket a szavazás fontosságába. Nagyon jól telt ez a két 
nap és az iskolában is tervezünk további szavazásra felhívó, illetve 
általános információkat nyújtó programokat szervezni.

Tőzsér Tekla 12/B

Iskolánk három tanulója középen (Sárvári Kinga, Tőzsér Tekla, Livingston Zoltán) 

Winter Warmer (by the Lake)
Angoltanári konferencia a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban



9

2019. március Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Ismét a megye legjobbjai között a 
Zrínyi Ilona matematikaversenyen

A Zrínyi Ilona matematikaver-
seny díjátadó ünnepségét –már 
hagyományosan- a Lovassy Lász-
ló Gimnáziumban tartották meg 
március 1-én. A legrangosabbnak 
ítélt matekversenyen iskolánk –
az elmúlt két évhez hasonlóan- 2. 
helyen végzett az általános isko-
lák közötti rangsorban.

A 2. évfolyamosok (Kádár Simon, Hámori Zsófia, Kiss Csanád) 
és az 5. osztályosok (Lipcsei Márk, Németh Flórián, Keil Olivér) 
csapatversenyében iskolánk csapatai a 2. helyen végeztek. A 6. osz-
tályosok versenyében megyei 3. helyezett lett iskolán csapata (Kör-
mendi György, Gáspár Bence, Buda Roland).
Kiemelkedő egyéni eredményeink, akik évfolyamukon a legjobb 10 
között végeztek:

Kádár Simon 2. osztály megyei 6. hely
Rozsos Benedek 3. osztály megyei 10. hely.
Lipcsei Márk 5. osztály megyei 2. hely
Németh Flórián 5. osztály megyei 8. hely
Körmendi György 6. osztály megyei 2. hely
Gáspár Bence 6. osztály megyei 7. hely
Mester Márton 8. osztály megyei 9. hely
Zemen János az iskola legjobb felkészítő tanára díjat kapta.
Gratulálunk tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak!

Farsang a Györgyi Iskolában

Februárban újra elérkezett a farsang. A tornaterem díszes ruhába 
öltözött, ahol a felsősök pénteken, míg az alsó tagozatosok szombat 
délután öltöttek jelmezt és álarcot. A felsős osztályok mindegyike 
vicces zenés – táncos produkcióval készült. Az alsó tagozatosok far-
sangi bálját az elsősök nyitótánca indította, majd mindegyik osz-
tály megmutatta magát a közönségnek és a zsűrinek. A tanító nénik 
rollere pattantak. Vicces táncot adtak elő, amihez az igazgató bácsi 
is csatlakozott biciklivel. Sokat táncoltunk. Jókat ettünk, ittunk. A 
vidám mulatság tombolával zárult. Remélem jövőre is ilyen jól ér-
zem magam, mint idén.

Papp Sára 4.osztályos tanuló

Síeltek a Györgyisek
A Györgyi Dénes Általános Iskola 

tanulóival az elmúlt 5 hétben, min-
den szerdán Eplényben síeltünk. A 
jelentkezőkkel a Síaréna kedvezmé-
nyes gyermekcsoport jegyét vettük 
igénybe, melyhez az igénylőknek 
felszerelést is biztosítottak. A kez-
deményezés nagyon népszerűnek 
bizonyult, hétről hétre csaknem 50 
fős gyerekcsapattal indultunk út-
nak. 

Örömteli volt látni, hogy a 20 abszolút kezdő gyerkőcökből min-
denki az utolsó két alkalommal a hegy csaknem minden pályáján 
képes volt lesiklani.

Igazi sikernek azt tekintem, hogy a szülőkkel történt összefogás-
nak köszönhetően az utolsó 2 alkalommal már oktató bevonása 
nélkül síeltünk a gyerekkel. 

Ezúton köszönjük minden közreműködőnek a segítséget! Külö-
nös tekintettel Ormai Balázsnak és Cselik Szabolcsnak!

Jövőre folytatás következik! Lehet, hogy szülői síoktatással?
Szántód Helga

Rendhagyó tánc- és drámaóra 
A Szent Imre Római Katolikus Plébánia sikeres pályázati támoga-

tásával rendhagyó tánc-és drámaórán vehettek részt iskolánk alsós 
és 5. osztályos tanulói.

A néphagyomány olyan területeivel ismerkedhettek meg a diá-
kok, amelyek az iskolai tananyagban nem kapnak kellő hangsúlyt, 
vagy nem is szerepelnek, de ismeretük – meggyőződésünk szerint – 
nem hiányozhat a felnövekvő generációk alapműveltségéből.

A Hagyományok Háza ismeretterjesztő műsora a Székelyföldre, 

A Savaria Rézfúvós Együttes 
koncertje iskolánkban

A Savaria Rézfúvós Együt-
tes „Még a slagból is zene 
szól” című koncertjére feb-
ruár végén került sor isko-
lánk tornacsarnokában. Az 
előadók korabeli hangszerek 
és jelmezek segítségével mu-
tatták be a rézfúvós hang-
szereket és a rézfúvószenét, 
kamarazenét. Az öt művész 
különböző jelmezekben lé-
pett színpadra, és mindegyik 
bemutatta és megszólaltatta 
az általa képviselt kor hang-
szerét.

a sodró lendületű forgatósok és pattogós csűrdöngölők vidékére ka-
lauzolt bennünket.

A táncos barangolás során, a székelyföldi tájakon végig halad-
va, megismerkedtünk a székelyek zenés-táncos hagyományaival. 
Fábián Éva mesemondásával csavaros észjárásuk, ízes beszédük is 
megelevenedett előttünk. A műsorban felcsíki, gyimesi, bukovinai, 
udvarhelyszéki táncok, viseletek és énekek szerepeltek. A talp alá 
valót a Bekecs együttes húzta.

Köszönjük ezt a nem mindennapi élményt.
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Megyei úszó diákolimpia 
Az idén is sikeresen szerepelt iskolánk a megyei úszó diák-

olimpián, amely Balatonfűzfőn kerül megrendezésre.
Gyorsúszásban: 
II. kcs. Bartalus Szilárd 2. helyezés, IV. kcs. Di Croce David 3. he-
lyezés
II. kcs. gyorsváltó: 2. helyezés ( Bartalus Szilárd, Szabó Zénó, Bíró 
Martin, Szabó Nándor )
Mellúszásban:
I.kcs. Vajai Luca 9. helyezés, II.kcs. Bíró Martin 3. helyezés, IV. kcs. 
Németh Gréta 7. helyezés
Hátúszásban:
I.kcs. Vajai Luca 8. helyezés, II.kcs. Bartalus Szilárd 1. helyezés, 
Nagy Emma 3. helyezés
A megyei döntőn győztes Bartalus Szilárd jogot szerzett az országos 
döntőn való részvételre.

Balról jobbra: hátsó sor: Szabó Zénó, Bartalus Szilárd, Di Croce Dávid, 

Németh Gréta  első sor: Szabó Nándor, Biró Martin, Nagy Emma, Vajai Luca

Nagy érdeklődés kísérte a Suliváró angol nyelvi foglalkozását.

Téltemető mulatság az iskolában
Február 5-én volt a Vörösberényi 

Általános Iskola alsó tagozatos, más-
nap pedig a felső tagozatos diákjainak 
hagyományőrző farsangi bálja. Az is-
kola tanulói látványos előadásokkal, 
csoportos jelmezekkel, az alsósok ön-
álló maskarával is készültek. A szülők 
és pedagógusok együttműködésének 
köszönhetően diákjaink színvonalas, jó 
hangulatú február eleji karneválnak lehettek részesei. Az ő örömük 
és önfeledt szórakozásuk fénye ragyogta be az iskolát, ezen a téli 
délutánon. Számtalan értékesebbnél értékesebb felajánlás emelte 
ünnepi hangulatba e napot. Hála és köszönet illeti mindazokat, 
akik felajánlásukkal, áldozatos munkájukkal, támogatásukkal hoz-
zájárultak e nap sikeréhez.

Hangulatos zenei élményben részesítették diákjainkat a Savaria 
Rézfúvós Együttes tagjai a második filharmóniai koncertünkön.

„Gazdálkodj okosan...a hulladékkal!”

A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével kapcsolatos rendez-
vényt szerveztünk Kovács Katalin tanárnő koordinálásával február 
21-én a Vörösberényi Általános Iskolában. Az EcoCenter Közhasz-
nú Alapítvány munkatársai látogattak el hozzánk és három helyszí-
nen fogadták a gyerekeket. A kézműves állomáson üres pillepalack-
ból, WC gurigából készítettek új használati tárgyakat. Az „activity” 
helyszínen elmutogattak egy szelektív hulladékot, majd ki kellett 
választaniuk, hogy azt hova kell gyűjteniük. A kvíz állomáson az 
ökológiai lábnyommal kapcsolatos kérdőívet kellett kitölteniük. 
A program szervesen kapcsolódik a márciusban megrendezendő 
„Fenntarthatóság Témahetünkhöz” is, amelynek már több éves ha-
gyománya van iskolánkban. Fontos célunk a sok tananyag megtaní-
tása mellett a gyerekek környezettudatosságra nevelése is.
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Csatlakozzon hozzánk 
és alkossa meg  „Almádi 
ízét”!

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület olyan helyi, számlaképes 
termelők, vállalkozók jelentkezését várja, aki egyedi különleges étel, 
ital vagy fűszerkínálatával szeretne csatlakozni az Almádi ízei prog-
ramhoz.

A mozgalom lényege, hogy képviseljük a helyi értékeket és nép-
szerűsítsük a helyi termékeket a városban élők, és a városunkba ér-
kező turisták előtt.

A termékek egységes egyedi „Almádi ízei” címkével kerülnek for-
galomba a Balatonalmádi Tourinform irodában. Köszönet a meg-
tervezésért a Creatic Online Kft-nek és Czeglédi Zoltánnak!

Várjuk jelentkezését a termék és vállalkozás bemutatásával az 
almtour@gmail.com címre.

A projekt a MOL Helyi Érték Program pályázatának keretében va-
lósul meg,kérjük, támogassa a kezdeményezést, szavazzon április 1-től 
22-ig a Fűzfői út 5. szám alatti MOL benzinkúton a Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület nevével ellátott kuponnal és dobja be a szavazatát 
„A Te szavazatod is számít! Helyi Érték Program” feliratú gyűjtő-
urnákba. 

            Köszönjük!

Családi Farsang 

Február 16-án tartottuk 3. Családi Farsang c. rendezvényünket a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban.

A fő attrakció a Kakaó Zenekar koncertje volt. Zenéjük igényes 
és a felnőtt számára is élvezetes, szövegeik a gyerekek életében fon-
tos dolgokról szólnak: például a gyereknapról, a biciklizésről vagy 
a fogtündérről. A fiúk nagyon ügyesen vonták be a közönséget a 
dalaikba, ettől volt igazán érdekes és mozgalmas, cseppet sem ücsör-
gős a koncert. Reméljük, máskor is ellátogatnak majd városunkba!

Persze főszerepet kaptak a rendezvényen a jelmezek is: minden 
gyerek, de sok felnőtt is beöltözött. Örömmel láttuk a sok összeöl-
tözött családot, vagy anya-baba párost. Segítőink, a „Máltaiak” an-
gyalnak öltöztek erre az estére, és a kézműves asztaloknál stílszerűen 
angyalokat készítettek a gyerekekkel. 

Nagyon köszönjük támogatóinknak, hogy megszépítették a gye-
rekek és a családok ünnepnapját!

A Pannónia ezzel a programmal csatlakozott az országos Kultúr-
házak éjjel-nappal című rendezvénysorozathoz, melynek mottója 
idén: Minden nap értéket adunk.

Hirdetési lehetőség 
a Balatonalmádi városi információs füzetben! 

Megjelenik 2019. tavaszán
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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! 

Március 20. szerda 15.00 - 17.00 Ügyelet: Előleg befizetésével 
jelentkezés  a  klub kirándulásaira;  Vacsorabefizetés

Március 27. szerda 16 órakor NŐNAP a klubban - ünnepi műsor , 
vacsora és meglepetés
Új tagok felvétele, bemutatkozásuk Zenés szüli napi rendezvény

Április 10. szerda 16 órakor Teljes élet a nyugdíjazás után: az 
idősödés nehézségei, megoldások
Előadók: Kardos Klára pszichológus és Kisné Lovasi Mária 
intézményvezető

Április 17. szerda 15 - 17-ig Ügyelet: A toszkáni út utolsó részletének 
befizetése; vacsorabefizetés

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2019. március 18. 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 márciusban 31-én vasárnap délelőtt a piactéren. Áprilistól 
őszig pedig minden vasárnap délelőtt. 

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) 88/542-514 (könyvtár)

Március 14. csütörtök 18 óra - Fáklyás felvonulás az ünnep 
előestéjén. Gyülekező a Pannónia előtt, majd fáklyás felvonulás a 
Kossuth szoborhoz, ahol a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
ünnepi műsorával emlékezünk a szabadságharcra.

Március 15. péntek 11 óra - Városi ünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc emlékére a Petőfi szobornál. Ünnepi 
beszédet mond Keszey János, Balatonalmádi város polgármestere. Az 
ünnepi műsorban közreműködnek a Györgyi Dénes általános iskola 
diákjai.

Március 20. szerda 17 óra – Pilát Gábor: Tabuk nélkül a 
párkapcsolatról. Szervező: EFI – Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület

Március 30. szombat 15 óra – Értékeink. Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület története. Előadók: Polniczky József (1937 és 51 
közötti időszakról), és Martinné Staszny Éva (az újra alakulástól, 1990-
től). Helyszín: Pannónia olvasóterem

Április 5. péntek 17 óra – Átmentett értékeink. A Gránátalma 
Hímzőkör öt éve. Megnyitja: Dr. Ács Anna muzeológus. Közreműködik 
a Balaton Dalkör. A kiállítás látogatható április 25-ig az intézmény 
nyitva tartási idejében.

Április 8. hétfő 17 óra – Menaságra repülj… Faragó Annamária 
dokumentumfilmjének vetítése a csíkmenasági székelyekről. A 
vetítés előtt a szerző előadást tart az ősnyelvről, rováskultúránkról, 
magyarságunkról, nemzeti összetartozásunkról.

Április 11. csütörtök 16 óra – Megemlékezés a Magyar Költészet 
Napjáról – Ki mit tud? a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói 
részvételével.

Április 18. csütörtök 16.30 – Felsőörsi kézműves szalon húsvéti 
bemutatkozása. Megtekinthető április 30-ig az intézmény nyitva tartási 
idejében.

Április 18. csütörtök 17 óra – Tojásolás – Húsvéti kézműves foglalkozás 
gyerekeknek

Április 27. szombat 15 óra - Értékeinkről. Horváth Gergely 
Krisztián: Szovjetizálás és ellenállás a Veszprémi Egyházmegyében. Dr. 
Kőgl Lénárd pályája az 1940-1960-as években. A könyvet bemutatja és 
a szerzővel beszélget Hermann István történész-levéltáros.

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)

Március 18.  Varázslatos állatvilág – A veszprémi állatkert életéről Ea.:  
Török László  A Kittenberger Kálmán Vadaspark igazgatója

Március 30. 16.00  Házi borverseny

Április 1.  Közgyűlés – Beszámoló a 2018.évben végzett munkáról és 
a gazdálkodásról                         

Április 15. Étkezés vétkezéssel vagy másképpen Eea.:  Szabó Roland 
biológus

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

Március 13. szerda 16 óra Egészségünk érdekében... Előadó: Dr. 
Vrbos Enikő háziorvos

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 
telefonszámon.

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.-

jos festőművész úrnak a felajánlott akvarelljét, Baky Péter 
festőművész tusrajzát, Szőlősiné Séllei Katalin grafikus 
olajfestményét, Balázsovits Zsuzsa képeit, továbbá a Hun
guest Hotel  BÁL Wellness bérleteit, a Mélytányér étterem, 
a budatavai Jó Barátok Halsütöde, a Határ csárda, a berényi 
Gazdabolt, a női fodrászszalonok,  a Festékbolt, a Rubint és 
a Németh Jutka Butikok, a György  és az Optimum Gyógysz

Lencse Sándor

Az előző évek hagyományainak folytatásaként
a Káptalanfüredi Fürdőegyesület

szeretettel vár minden érdeklődőt közelről és távolabbról

/Iskola u. 22./

című verse nyomán dalok és irodalmi részletek hangzanak el
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár kistermébe (Balatonalmádi, Városház tér 4.) 
„Tabuk nélkül a párkapcsolatokról” címmel megrendezésre ke-
rülő interaktív előadásunkra 2019.03.20-án 17.00 órai kezdettel. 
Előadó: Pilát Gábor párkapcsolati coach
Téma: tabuk nélkül a párkapcsolatokról azoknak, akik még nem ta-
lálták meg a társukat, szeretnék megjavítani párkapcsolatukat vagy 
még jobbá kívánják tenni azt.
Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

Köszönet

 A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében köszönetet mon-

dok mindazoknak   -   klubtagoknak és nem klubtagoknak  

-, akik részvételükkel, tombolatárgyak, italok, pogácsák 

felajánlásával és egyéb módon segítették, támogatták   jó-

tékonysági rendezvényeinket. Külön köszönöm Veszeli La-

jos festőművész úrnak a felajánlott akvarelljét, Baky Péter 
festőművész tusrajzát, Szőlősiné Séllei Katalin grafikus 
olajfestményét, Balázsovits Zsuzsa képeit, továbbá a Hun-

guest Hotel  BÁL Wellness bérleteit, a Mélytányér étterem, 
a budatavai Jó Barátok Halsütöde, a Határ csárda, a berényi 
Gazdabolt, a női fodrászszalonok,  a Festékbolt, a Rubint és 
a Németh Jutka Butikok, a György  és az Optimum Gyógysz-

ertárak és még sokan mások támogatását. A rendezvények 

teljes bevételét a klub nyugdíjasainak kirándulásaira, prog-

ramjainak megvalósítására fordítjuk.

Tisztelettel és köszönettel:
Lencse Sándor

a klub elnöke

Lendülj harmóniába a testeddel!
Test Tudat Tánc (TTT) - felnőtt klasszikus balett foglalkozás indul! 

Időpont: hétfő 17.30 óra 

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

Oktató: Vízhányó Katalin 

Bejelentkezés és információ: 06/70/380-20-64

A foglalkozásokra bejelentkezés szükséges! 

„NYÁRESTI GONDOLATOK és 

DALLAMOK a KÁPTALANI FÁK ALATT”

Az előző évek hagyományainak folytatásaként
a Káptalanfüredi Fürdőegyesület

szeretettel vár minden érdeklődőt közelről és távolabbról

2019. augusztus 3-án, szombaton du. 6 órára a

Káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjébe 

/Iskola u. 22./

Babits Mihály: Messze, messze

című verse nyomán dalok és irodalmi részletek hangzanak el
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Az örökifjú Nyugdíjasok Klubja
Évfordulók évadját éljük: Almádi 150 éve lett önálló, Balaton-

almádi 30 éve lett város és a Vörösberényi Nyugdíjasok Klubja 
pedig 20 éves. Ez utóbbi esemény jeles napját ünnepelték a tagok 
és a meghívott vendégek. Mintha ügyesen összeadták volna Almá-
di önállóságát meg a klub fennállását: ugyanis 170 főre terítettek 
a szépen feldíszített Magtár nagytermében.

Más számok is forogtak közszájon, mert a 90 éves Boros Gyula 
bátyám 20 éve is legalább olyan virgonc volt, mint ma, vagy talán 
még virgoncabb. Mit tesz Isten, éppen 20 éve gondolt egy nagyot és 
a szépemlékű Balikó Feri és a többi alapító társaságában létrehozta 
a nyugdíjas klubot. Úgy látták, hogy ennyi aktív szépkorúnak kell 
valamilyen intézményesített forma, ahol egymás között kulturáltan 
szórakozhatnak, emlékezhetnek, szavalhatnak, táncolhatnak, főz-
hetnek és a maguk módján bulizhatnak. 97-en azonnal csatlakoztak 
az ötletéhez s ma már 160-an örülnek az időtálló szervezeti formá-
nak. Azért nincsenek többen mert hosszú a várakozási lista - állí-
tólag a veszprémi körgyűrűig ér a sor. Ott is csak azért áll le, mert 
a közlekedésirányító rendőrüknek máshol is van elég dolguk, így 
aztán tényleg akadályoznák a forgalmat.

Lencse Sándor barátom és druszám már megint nem bírt magá-
val Vörösberényben: már megnyert vagy hat komoly pályázatot, de 
még dolgozik a többin és szervezi a 2020-as kirándulásokat. Nem 
véletlen az egybeesés: 20 éves a klub. Megtiszteltetés hozzájuk csat-
lakozni, részt venni a havi ünnepélyeken, kirándulásokon, vetélke-
dőkön, vetítéseken és előadásokon. Csak győzze számon tartani az 
ember, hogy mennyi mindent csinálnak. Sokszor sajnálom, hogy 
nem tudok minden eseményen jelen lenni, mert valahogy itt lát-
hatja az ember, hogy falun, vagy kisvárosban csak az élet stílusa 
más és nem a minősége. Igényesnek kell lenni, társaságszeretőnek, 
valamint tevékenynek, ami átragad a többi tagra és együtt csodákra 
képesek. 

Csak csodálni lehetett ugyanis azt a szervezettséget, rendezett-
séget és összehangoltságot, aminek eredményeként mindenkinek 
megvolt a szépen körülhatárolt feladata. A prózai beszédek és a lírai 
műsorok szépen váltogatták egymást, amíg az est egyik fénypontja, 
a klubot támogatók, segítők és kiemelkedő munkát végzők kaptak 
jubileumi plakettet és díszoklevelet. Szőlősiné Séllei Katalin kera-
mikus ízléses alkotása méltán kerül majd a kitüntettek vitrinjeinek 
díszhelyére. Jelenlétükkel tisztelték meg az eseményt városunk ve-
zetői, képviselői, intézmény igazgatói és elnökei a testvérklubok 
delegációi Alsóörstől Párkányig. Mindenkit még rangja vagy címe 
alapján sem tudnék felsorolni, de a klub gyermeke és unokája cím 
bizonyítja a nemzedékváltás és az utánpótlás biztosítására tett tisz-
tes erőfeszítéseket. Énekükkel és zenéjükkel több esemény rangját 

emelték már, akárcsak Halas Adelaida színművész elragadó műsor-
blokkja.

Kerekké mégis a klub ének- és tánckara tette az estet, hogy a Pazar 
eleganciával felszolgált étkekről és italokról szót se ejtsek. Jómagam 
még elképzelni sem tudom talán, hogy mennyi előzetes munka, va-
lamint utólagos takarítás és mosogatás várt a végig mosolygó szerve-
zőkre, a patyolattiszta kötényekben forgolódó férfiakra és az örök-
mozgó asszonyokra. Ha valaki még mindig nem értené, hogy mit 
jelent az általam többször megdicsért „berényiség”, akkor nézzen el 
egyszer közéjük és álmélkodjon nyugodtan.

Isten éltesse a 20 éves Vörösberényi Nyugdíjas Klub minden 
tagját, kitüntettjét és szimpatizánsát!

Czuczor Sándor

Isten éltesse Magdikát!
Szepességi származású családban, de már 

Miskolcon született Naményi Magdolna, 
akit sokan Schildmayer Ferencnének, bará-
tai pedig Magdikának tisztelnek. Miskolci 
„öröksége” az avasi „deszkatemplom”, ame-
lyet anyai nagyapja, Farkas István református 
püspök erdélyi stílusban újíttatott föl a két 
világháború között.

Középiskolai éveit már Budán tölti a 
híres református gimnáziumban, a Baár-
Madasban, 1945-46-ban menekült Auszt-
riában. Hazajöttek, hogy 1951-ben viszont 
hirtelen kitelepítsék az egész „osztályidegen” 
családot az alföldi Kunszentmártonba. Több év száműzetés és kény-
szermunka után, ami téglagyári segédmunkát jelentett, Budára nem 
térhettek vissza, így kerültek Balatonalmádiba. Veszprémben talált 
olyan állást, amely végre nem fizikai munka volt, s ahol férjével, 
Schildmayer Ferenccel is megismerkedett.

Férjes asszonyként 1953 óta dolgozott Balatonalmádiban az Ide-
genforgalmi Hivatalban majd egyre több civil szervezet bízta meg 
különböző társadalmi feladatokkal. Számomra a legmaradandóbb 
az utcanevekkel kapcsolatos tevékenysége, hiszen ma is ugyanazon 
alap-elvek mentén tájékozódunk, ahogyan Magdika az elődjével 
együtt „bokrosította” a szőlő-műveléssel kapcsolatos szomszédos 
utcákat, a honfoglaló vezéreket Budataván, avagy a festők és alko-
tóművészek emlékét őrző utakat Káptalanfüred felé. Ráadásul egy 
balatoni üdülőhelyen nem tengtek túl a munkásmozgalmi hősökről 
elnevezett közterületek sem...

Amire talán a legbüszkébb, az Almádiért Közalapítvány, ame-
lyet Veszeli Lajossal együtt hívtak életre és láttak el missziós tevé-
kenységet a közművelődés, a kultúra és a művészetek patronálása 
területén. Az öntudatra ébredt gyógyüdülőhely, majd az északi part 
nyaraló-központjának lett elkötelezett önkéntes szervezője, minde-
nese és lelke. Nem véletlenül fűződnek nevéhez a híres hattyúbálok, 
városi rendezvények vagy jótékonysági események megrendezése és 
lebonyolítása.

Röviden talán úgy tudnám összefoglalni tevékenységét, hogy a 
város nagyasszonya lett, akit érdemes volt követni, vele együtt gon-
dolkodni és dolgozni. Valahogy úgy, ahogyan ő tudott férjével, 
városunk kiváló helytörténészével és néhai alpolgármesterünkkel, 
Schildmayer Ferenccel együtt tenni ezért a településért. Magdika 
most 90 éves! Születésnapján hatalmas virágcsokorral, valamint 
ajándékkosárral köszöntötte őt Keszey János polgármester. Vele 
együtt kívánunk neki jó egészséget, sok családi örömet unokái kö-
rében és derűlátást!

Czuczor Sándor
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Könyvtárosok ajánlják
Egy kis szláv kultúra – no és Románia a tavaszi kínálat. Színes, 

mint a tél után robbanó természet. Tán ezért kezdem épp egy virág 
köré szőtt történettel:

1. Csehország

Kundera könyve, A lét elviselhetetlen köny-
nyűsége klasszikusnak számít: 1982-ben jelent 
meg. (Eredeti címe: Nesnesitelnálehkostbytí – 
ezt azért érdekes tudnunk, mert az író 1993-
tól francia nyelven publikál.) Számos regényt, 
drámát írt, emellett esszéket és verseket is. A 
könyvtárban is számos könyve megtalálható, s 
olvasóink szeretik. A Kihívásban is sokan ol-
vasták, s ugyanezen címmel film is készült, amelynek elkészítésében 
szintén közreműködött. Idei választottunk – tartok tőle – ismeret-
len még. Az íróról is rendkívül keveset tudunk, valaki azt jegyezte 
meg, hogy pimaszul fiatal. � Marek Sindelka Hiba című könyvét 
2008-ban adták ki, a szerző akkor volt 24 éves. Érdekeseket írnak 
a műfajáról: misztikus detektívregény, botanikai horror… Nem is 
tudom, de nem is érdekel: jó könyv. A szerzőre figyelnünk kell, 
eddig ez az egy hazánkban megjelent regénye van (2011-es kiadás), 
s legalább olyan ritka, mint a könyvben megjelenő növények: már 
csak antikvárban kapható.

2. Szlovénia

Mindkét könyv jó választás – az Alamutot 
én úgy olvastam, mint egy mesekönyvet – egy 
felnőtteknek szóló mesét. Perzsia, 11. század. 
Alamut várának ura szent háborút indít a 
perzsa birodalom ellen. A könyvet a szlovén 
keletkutató Vladimir Bartol 1938-ban írta. 
A világ azonban csak 2001. szeptember 11-e 
után figyelt fel könyvére. „Aki meg akarja ér-
teni az al-Kaida-vezér stratégiájának sikerét, annak el kell olvasnia 
az Alamutot”, írja a könyv egyik kritikusa. Remélem, ezzel a sorral 
felkeltettem néhány olvasó figyelmét…

Polona Glavan könyve, az Éjszaka Európában, ma játszódik. Fi-
atalok veszik nyakukba a világot, utaznak interrail-lel szerte a kon-
tinensen. Ki innen jött, ki onnan, ki magányosan utazik, ki csapat-
ban. Jönnek régi életükből, s mennek oda vissza. Közben van az 
Utazás. Ebben a könyvben épp a Párizs-Amszterdam vonal éjszakai 
vonatán.

3. Fehéroroszország

Csernobili ima – a Nobel-díjas írónő, 
Szvetlana Alekszijevics húsz évig dolgozott a 
témán. Sok emberrel beszélt, minden törté-
net valóban ima… A könyv 1997-ben jelent 
meg, magyarul 2016-ban. Nyakljajeu könyve 
is ima: a belorusz népért. Érdekessége, hogy 
Vaszilij Bikovon kívül állítólag ő az egyetlen, 
aki anyanyelvén ír, amely ma nem épp elfogadott az országban. 
Címe: Kandúr a zsákban. Elbeszéléskötet, vannak benne derűsen 
gunyoros, vannak melankolikusabb történetek is. Mindkettő könyv 
eléggé szívszorító.

4. Románia

Az akasztottak erdeje könyvritkaság – Liviu Rebreanu 1922-ben 
írta, magyarul 1957-ben Marosvásárhelyen, 1970-ben a Kriterion 

kiadónál Bukarestben illetve 1983-ban Kolozs-
váron jelent meg. A kihíváshoz könyvtárunk be-
szerezni nem tudta, az ajkai könyvtártól kaptuk 
kölcsön (köszönet érte!). Rebreanuról tudnunk 
kell, hogy erdélyi román író, magyarul és ro-
mánul írt. Az Osztrák-Magyar Monarchiában 
született, s nem véletlen, hogy a regény témá-
ja az első világháború, a kibontakozó nemzeti 
mozgalmak. Érdekes volt a „másik oldal” felől 
olvasni a történetet. Kevés cím riaszt annyira, 
mint a „Csókolom a segged, szeretett vezérünk”… (Lehet, hogy ez 
lesz az utolsó a listán, amit kézbe veszek…) Daniel Banulescu a 
könyve politikai és társadalmi szatíra a Kárpátok Géniuszának Ro-
mániájáról. De hát ezt választottuk – s tudjuk: ki mit választott, azt 
szagolja! 

5. Szlovákia

Egy szlovák vendéglős kedvenc receptjei-t 
olvashattuk tavaly. Pistanek (a szerző) nagyap-
ja – egykor bécsi pincér, majd dévényújfalusi 
kocsmáros – receptjeiből válogatott, kiegé-
szítve a család és saját ifjúsága történeteivel. 
Remek történetek, remek receptek, tipikusan 
közép-európaiak. Ugyancsak tipikusan közép-
európai témát kapunk Veronika Sikulovától: 
A „Menettérti” három generáció történetét tárja elénk három nő 
perspektívájából. Saját családjának 20. századi történetét meséli el, 
a nagymama, Jolana, a lánya, Alica és az unoka, Verona. Méghozzá 
egymás történetét. Nem akar történelmi vagy politikai regény len-
ni, nem törekszik egy speciális női perspektíva felmutatására - csak 
el akarja mesélni egy család életét és történetét, ahogy az eredeti do-
kumentumokból, a frontról és a börtönből írt levelekből, valamint 
a szereplők beszélgetéseiből feltárul előttünk.

6. Oroszország

Lev Tolsztoj Háború és béké-je szerintem 
húszévente újraolvasandó… Ha másnem 
azért, hogy újra belefeledkezhessünk a nagy-
lélegzetű orosz regények szépségeibe. Amikor 
nem azonnal a történet végét vágyjuk, hanem 
szép komótosan, minden mondatot szeretve 
olvasunk. Persze, attól még várhatjuk, hogy 
alakul Natasa, Bolkonszkij herceg és Pierre 
Bezuhov sorsa! Állítólag 371 alfejezetből áll… 
sok-sok oldal. (Film is készült, nem is egy!) 
Van, aki azt mondja, hogy ez több könyv egyben. Most egy olyat 
ajánlunk olvasásra, amelyik egy könyv, de számos kötettel foly-
tatódik – s a történelem valósága helyett egy olyan Oroszország 
a helyszín, ahol az emberek között természetfeletti lények élnek. 
Lukjanyenko sorozatindító regényéből megtudjuk, hogy ebben a 
világban a Setét és a Fény erői egyaránt jelen vannak, s a két tábor 
közötti törékeny fegyverszünetet az Éjszakai és a Nappali Őrség vi-
gyázza. A Metropolis Média által kiadott, Galaktika Fantasztikus 
Könyvek sorozatban megjelent kötetet még 9(!) követi, úgyhogy ha 
valakinek megtetszik az első kötet, akkor lesz mit olvasnia! A so-
rozat rajongótábora hatalmas. 2004-ben film készült belőle (Nem 
láttam, a képek alapján elég félelmetes. Szóval a könyvet ajánlom!)

Még mindig van hátra néhány ország. Ha van idejük, tartsanak 
velem! További jó olvasást!

Fábiánné Sáray Anna
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Olvasni jó! Felolvasni? – még jobb!
Bejött. Az almádi könyvtárosok jól ismernek bennünket. Utólag 

ugyan bevallották, kicsit azért szorongtak, de Péter és Frida biztosak 
voltak benne, hogy jövünk. És amikor elkelt az időpontok nagyrésze 
a neten, hátra dőlhettek. Lehetett babzsák foteleket kölcsönkérni a 
megyei könyvtártól, teákat beszerezni bájos bögrékkel, finom süti-
ket gyűjteni, no meg Emesét megkérni, készítene valami dekorációt 
a Magyar Széppróza Napjára. (ötletes volt – szokás szerint)

Merthogy a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár munka-
társai azt találták ki, legyen igazi ünnep a legnagyobb mesélő szüle-
tésnapja, február 18-án ünnepeljünk felolvasással egész nap, reggel 
tíztől este tízig. 

És mi kihasználtuk a 12 órát, csak annyi időre nem szálltak a ma-
gyar írók gondolatai az előtérben és a nagy olvasóteremben, amíg a 
stafétabotot, pardon, a helyeket átadtuk-átvettük.  

Dőltünk a nevetéstől Karinthy klasszikus humorát hallgatván 
vagy Rejtő Jenő beszólásain, de amikor Czoma Szegedi Nóra és Bagi 
Péter a lemez két oldalát mutatta meg Janikovszky Éva hihetetlenül 
pontos leírásában, akkor már az oldalunkat fogtuk a röhögéstől…

Rácsodálkoztunk Heltai Jenőre és Füst Milánra, élveztük Bacher 
Iván iróniáját. Felnőttként jó volt újra hallgatni az Egri csillagokat, 
meghatódni Móra Ferenc történetén, okosodni Eötvös Károlytól, 
Lázár Ervinnel együtt izgulni. Értettük, miért választotta Orsolya 
nevű társunk Méhes György azonos című írását. Sőt, érteni véltük 
két finom hölgy, Császár Melinda és Somogyi Eszter tolmácsolásá-
ban Szabó Magda Szemlélők-jét. Nyilván nem maradhatott ki az 
ünnepelt (Jókai) egy kevéssé ismert mondájával és mit ért volna az 
egész Esterházy nélkül!

Tabuk dőltek meg február 18-án: még hogy nem divat a szépiro-
dalom és az olvasás. Negyvenkét felolvasó érezte szükségét olvas-
mányélményei hangos megosztásának. És hogy csak a nők? Ugyan-
csak rácáfoltak városunk hímnemű polgárai eme előítéletektől sem 
mentes általánosításra. 

Itt szükséges megjegyezni, hogy a „házigazdák” is kitettek magu-
kért, az intézmény dolgozóinak 91 százaléka húzta elő kedvencét, s 
osztotta meg velünk hangzókká formálva.

Köztünk élnek
A „Köztünk élnek” olyan, most indult első rendezvénye volt egye-

sületünknek, mely városunkban élő, vagy ide kötődő embereket kí-
ván bemutatni. Sok közismert híresség él Almádiban, de olyanok is, 
akikről, csak kevesen tudják, valami érdekes dologgal foglalkoznak, 
vagy különleges hobbinak hódolnak. Őket szeretnénk bemutatni 
nyilvános beszélgetésekben.

Péntek este a Hotel Viktória családias éttermében gyűltünk össze. 
Tekintettel a helység méreteire, nem volt egyszerű bejutni a nézők 
közé. Ezért kvíz játékot hirdettünk FB oldalunkon, ahol a kérdések-
re jó választ adók kaphattak meghívót.

Vendégeink neves kézilabdázók voltak. 
Éles József (50)
Pásztor István (47)
Fazekas Nándor (42)
Hárman együtt közel 650 válogatott mérkőzésen szerepeltek.
A beszélgetés moderátora Donát Tamás újságíró volt. Tamás a 

Veszprémi Építők 1977-es megalakulása óta követi az egyesület 
mindennapjait. Így különleges sztorik felelevenítésére is inspirálni 
tudta vendégeinket.

A beszélgetés elején megtudhattuk, hogy ki, miért költözött Al-
mádiba, mennyire kötődnek a városhoz, a Balatonhoz. Mindnyájan 
itt alapítottak családot és a jövőben is itt képzelik el életüket.

A későbbi vidám sztorik közben is vissza-visszatértek a városi tör-
ténetek, hiszen négyen (Csoknyai István is itt lakik, de elfoglalt volt 
e napon) baráti, napi kapcsolatban vannak.

Hallhattunk a „legendás” lábteniszmérkőzésekről, megtudtuk, 
hogyan élték meg belülről az első győzelmet a Barcelona ellen, a 
többi sikert és néha a kudarcokat is. Fontos kiemelni, vendégeink 
nem csak a pályán, hanem az előadásmódban is klasszisok. Ennek 
köszönhetően pillanatok alatt repült el a másfél órásra tervezett 
program. A végére azért sikerült besűríteni egy „szakmai” részt is, a 
veszprémi edzőváltásról a hazai utánpótlás helyzetéről, de a jó han-
gulat itt sem hiányzott.

Zárásként a Tóth Nóra elnökségi tagunk, egyesületünk nevében 
felköszöntötte Éles Józsefet 50. születésnapja alkalmából. A hallga-
tóság vastapssal fejezte ki jókívánságát!

Egyesületünk honlapján (www.varosunkertkozosen.hu) egy vi-
deó bepillantást nyújt az este hangulatába:

Baán Barnabás
Városunkért Közösen Egyesület

Akik hétfőn betévedtek a Pannóniába, megállapíthatták: irodal-
munk nagyjai békén nyughatnak, nem felejtik őket, ünneplésük 
nem kötelezőn kipipálandó esemény volt, hanem valódi közösség-
formálás, Almádi összetartozásának ékes bizonyítéka.

dallos zsuzsa
Fotó: Dankó Friderika



Tornyos Balázs az egyesület elnöke a Tornyos BBQ omlós, ízle-
tes barbeque oldalasát és tépett húsos szendvicseit készítette, Kocsis 
Bálint (Terasz Bisztró) séf - az egyesület alelnöke - a köretek készíté-
sét vállalta magára. Kerekes András, a Kerekes pince tulajdonosa az 
erdélyi túrófánknak szerzett jó néhány új rajongót, miközben Pap 
Béla séffel  a húsok előkészítéséből is kivette a részét.

A BAB Specialty kávézó a kávékülönlegességeit ismertette meg 
szélesebb közönséggel, míg a DESSZEReTlek különleges édessé-
gekkel varázsolta el az érkezőket. Csalló Gergő a Csalló Manufak-
túra pálinkáinak jó hírét öregbítette. Mindeközben a Jó Barátok 
halsütöde tulajdonosa, Márkus Ferenc a disznótoros ételek elké-
szítését vezette. A Fabó Péter vezette Berill Reklámstúdió pedig a 
Városgondoksággal közösen a színvonalas installációról gondosko-
dott.

A sorban állók, valamint az asztaloknál falatozók létszáma alapján 
az ételek és italok minősége ezúttal sem okozott csalódást a vendé-
geknek. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a rendezvény elérte célját: az 
egyesület bemutatkozott, az érkezők jól érezték magukat, a háziasz-
szonyok megúszták a főzést, a család jóllakott.

A Megfőzzük Almádit Egyesület tagjai köszönik a részvételt min-
denkinek, akik velük búcsúztatták a telet, és ígérik, hogy a jövőben 
minél több városi  rendezvényen találkozhatunk velük és ételeikkel, 
termékeikkel.

Szolga Mária
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Ezt jól kifőzték

Néha még a nap is rámosolygott a Budatava Strandon azokra a 
családokra, baráti társaságokra, akik hűvös szél ellenére ellátogat-
tak az idén új helyszínen megrendezett Téltemető-Tavaszköszöntő 
mulatságra.

Ezen a rendezvényen mutatkozott be a „nagyérdeműnek” város-
unk új civil szervezete, a Megfőzzük Almádit Egyesület. Az alapító 
tagok azt az ideális korosztályt képviselik, akik még lelkesedésük, 
munkabírásuk teljében vannak, de saját vállalkozásukban magas 
szintű gasztronómiájukkal már kellő ismertségre, elismerésre tettek 
szert. 

A Kerekes Pince, a Tornyos BBQ, a Veganeeta Home, a Terasz 
bisztró, a Jóbarátok halsütöde, a DESSZEReTlek, a Csalló Pálinka 
Manufaktúra , a BAB Specialty kávézó, a Berill Reklámstúdió tulaj-
donosainak nem volt nehéz közös célt találni: meghosszabbítani, de 
még inkább négy évszakossá tenni a balatoni szezont! A régió több 
településén vannak már hasonló törekvések, de Balatonalmádiban 
eddig még nem akadt szervezetten erre törekvő társaság.

Az alapítók a Téltemető mulatságon saját vállalkozásuk specialitá-
sait kínálták az érdeklődőknek.

Fotók: Tabányi Katalin
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Balatonalmádi – Budatava 
az 1950-es években 

Budatava (egy középkori határleírás szerint: „…a Séd mentés ve-
zető út a legelőkig…innét egyenes vezettek utak a Buda tóra, innét 
le a Balatonra.”) Balatonalmádi település Szabadság utcától keletre 
elterülő része („…a határ a „dombhát”, a mai Szabadság út a Lok-i 
szőlőkig”). Vörösberényi kötődése az 1950-es években még nyomon 
követhető, de már több szálon is kapcsolódott Almádihoz. Vasút-
állomásán a személyvonatok álltak meg (Az állomás a vasútátjáró 
mellett. (Vasútépítés 1909)). Ez volt Vörösberény állomása is. Akkor 
öt állomása volt Almádinak. 
A Balaton budatavai partján 
szépen kiépített strand mű-
ködött (Az első strandok a 19. 
század végén létesültek.). A be-
járati épület az észak oldalon 
volt. A strand területét beton 
kabinsor határolta. A kiépí-
tett vízpart máig megmaradt 
csaknem eredeti állapotában. 
A parton a két napozó bejárat 
közötti öböl a kis gyermekek 
fürdőzésére volt alkalmas. A 
víz a parttól fokozatosan mé-
lyült. A kellemes és bizton-
ságos fürdőzést, a bóják által 
kijelölt tiszta vizű területe, a 
homokos talaj biztosította. A 
strandon játékra, sportolásra 
alkalmas szerek, eszközök tették lehetővé az aktív kikapcsolódást (A 
Perczel család tulajdonát képező strandot államosították, mely ezután a 
„Nitrogénművek” dolgozóinak fürdőhelyeként üzemelt.). 

A strandtól keletre sekély vízű öböl terült el, a kabinsortól a ná-
dasig (ma: a strand területe a parton lévő pavilontól keletre és a 
(NEVIKI) Nereus Park Holte partmente), melyet szabad strand-
ként használtak a fürdőzők. Az öböltől keletre nagy kiterjedésű ná-
das szegélyezte a partot a fűzfői öböl feél. 

A strand északi oldalán a Halászcsárda várta a vendégeket. Mű-
ködtetője, a lengyel származású „Maxi”, mindent megtett a szóra-
kozásra vágyókért is. Hétvégenként cigányzene kar húzta a talpalá-
valót a kerthelyiségben. 

A strandtól nyugatra a parton két nyaraló és a Somogyi-féle ha-
jóépítő telep, magán kikötővel helyezkedett el. Ez után sűrű nádas 
következett a vitorlástelepig (Balaton Yacht Club 1925-től, amely 
1938-tól Almádi Yacht Club, MAHART, majd VIDEOTON), a 
mai Neptun út mentén. 

Budatava középső részén haladt át a műút (ma Balatonfűzfői út 
– a 71-es számú műút az 1930-as években épült ki) Almádi felől, 
a vasútállomásnál éles kanyart leírva Vörösberény és Balatonfűzfő 
irányába. Az utat szegélyező nyárfasorból ma is él néhány példány. 
Az út nyugati oldalán, a kanyarulatban a Kügler-féle vegyeskereske-
dés működött. Ezen az oldalon élt néhány ismertebb család: Nagy, 
Szondi, Kiss, Józsa család (Józsa Elemér neves orvos lett Almádi-
ban). A legutolsó a Previcz-ház (ma Balatonfűzfői u. 18.)és beljebb 
a réten Kovácsék (vasutas) háza. Ettől északra a Szabadság út és a 
műút között Berényig, legelő, kaszáló és mezőgazdasági művelés 
alatt álló terület volt, többnyire berényi tulajdonosoké. A műút 
jobb olalán a IV. sz. Mélyépítő Vállalat telephelye (ma szaküzletek, 
a Piedl Tüzép van a helyén) után Kemenesék (ma Balatonfűzfői u. 

15.), Kissék (autószerelő – ma Kond u. 3-5.), Kósáék (ma Balaton-
fűzfői u. 33. és 37.) és Kovácsék (asztalos – ma Huba u. 22.) csalá-
di háza említendő. Budatava észak-keleti részét, a Malomvölgyben 
eredő Séd patak mentés szegélyező ligetes, fás bokros terület hatá-
rolta. A mellékutak többnyira murvás és földutak voltak. 

Már ebben az időben is számos nyaralót találtunk Budataván. 
Nevezetes volt Bilicsi Tivadar nyaralója (a hagyomány szerint – ma 
Balatonfűzfői u. 21.). Főleg a budapesti alsó középosztály családjai 
kedvelték ezt a fürdőhelyet, de nevesebb sportolók is rendszeresen 
megfordultak itt. 

A háború után az ország távolabbi vidékeiről elüldözöttek közül 
többen is itt találtak lakhelyet egy időre, vagy végleg. A négyta-

gú Erdődi család is egy bő-
rönddel érkezett Almádiba a 
kuláküldözés elől menekülve, 
1950-ben. (Gyulán 25 holdon 
gazdálkodtak.) A család a már 
említett Balaton-parti hideg 
vizes, téli lakhatásra alkalmat-
lan nyaralóban (ma Parti szél 
Vendégház – Neptun u. 23.) 
albérlőként kezdett új életet 
Budataván. Erdődi András a 
balatonfűzfői gyárban kapott 
munkát. 

A budatavai lakosok élet-
körülményei, különösen az 
50-es, 60-as évek első felében 
meglehetősen szegényesek vol-
tak. 

Munkalehetőség helyben 
alig volt, így nagyobb számban a fejlődő balatonfűzfői gyár külön-
féle részlegeiben találtak munkát. Az ott dolgozókat a munkásvonat 
vitte, hozta minden nap. Akik tehették, jó időben kerékpárral jártak 
át Fűzfőgyártelepre. 

A legszükségesebb árucikkeket csak nagy nehézségek árát tudták 
beszerezni, a többnyire üres üzletekben. Az alapvető élelmiszere-
kért is sorba kellett állni, mely közül többet is csak jegyre lehetett 
kapni (kenyér…). A hiányt mérsékelte a feketekereskedelem. A 
szűkös élelmiszer választékot az otthoni „kertgazdálkodásból” igye-
keztek pótolni. A budatavai kertek mérete abban az időben jóval 
nagyobb volt, mint ma. (Az 1930-as években indultak a parcellázá-
sok. 1935-ben nagyszabású rendezési terv készült a part kiépítésére 
is Káptalanfüredtől Budataváig, amely végül nem valósult meg.) 
A zöldség, gyümölcs megtermelhető volt, de több helyen kisebb, 
nagyobb állatokat is neveltek. Akinek lehetősége volt, a horgászat 
révén halhoz is hozzájutott. A nádasok előtt nagy számban sora-
koztak a horgász stégek. (Nagy hagyománya volt a horgászatnak, 
halászatnak. A 19. századtól létesültek halásztelepek.) Legtöbb eset-
ben sikeres volt a horgászat, hiszen a halállomány igen változatos 
és bőséges volt. Sajnos, a nagymérvű orvhalászat beárnyékolta ezt 
a tevékenységet, a tiltás ellenére. A part mentén a kövek között, 
a kristálytiszta vízben helyzsegtek a különféle kis halak, így a gye-
rek horgászoknak is sűrűn sikerült halat (keszeg, sügér…) fogniuk. 
Gyakran találkozhattak más vízi állattal is (sikló, rák, béka, kagyló, 
pióca…). 

A Budataván élők, az ismert korabeli politikai, gazdasági helyzet-
ben, a helyi adottságokra építve, sok-sok munkával, szerény, de még 
élhető körülményeket teremtettek maguknak. 

Erdődi Rudolf (2018) 
A következő lapszámban folytatjuk! 

Forrás: Wikipédia
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Shotokan Karate sikerek
A Balatonalmádi karatékák sikeresen szerepeltek, az Eger város-

ában megrendezett Országos Shotokan Karate Bajnokságon. Az 
Almádi Egyesület versenyzői közös csapatban indultak a Balaton-
kenesei karatékákkal. 

Összességében 13 érmet -két arany, hét ezüst és négy bronzérmet-  
nyert a hét versenyző. 

Az Almádi csapat versenyzői készülnek a március 31-ei Ajkai 
Nemzetközi Versenyre, valamint az áprilisi Európa Bajnokságra 
Montenegróban, továbbá a májusi Egri Nemzetközi Versenyre. 

Egyesületünk kéri, hogy aki teheti, támogassa adója 1%-val a 
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesületet.
Adószám: 18298431-1-19

Köszönjük!

Kereset kiegészítési lehetőség 
alacsony jövedelemhez

A pazarlásnak burkolt formája az, ha az otthonokban sok olyan 
holmi halmozódik fel, amelyekről a tulajdonos tudja, hogy már 
soha, semmire nem fogja használni őket. Emlék sem fűzi hozzájuk. 
Mégis, sokan nehezen veszik rá magukat, hogy ezeket felajánlják a 
szeretetszolgálatoknak, vagy bolhapiacon értékesítsék. Pedig eladá-
sukból ott jó jövedelemre lehet szert tenni. Az elfekvő holminak 
értéke bár van, ám használati értéke nulla. 

A bolhapiacon saját tulajdonú, használt, és másnak még 
használható holmik árulhatók. Régiségek, játékok, könyvek, 
hanglemezek, háztartási eszközök, szerszámok, ruhák, cipők  stb. 
Ne dobják ki ezeket a kukába ha nem kellenek, hanem hasznosítsák, 
mielőtt e végzetes lépésre szánnák el magunkat.  A bolhapiac igazi 
szezonja most indul: márciusban 31-én, áprilistól őszig minden 
vasárnap délelőtt lesz a piactéren.

A városlakók közül néhányan elmondták, hogy ajándékba is oda-
adnák saját használt holmijukat olyanoknak, akik ezeket immár sa-
játjukként a bolhapiacon, vagy ismerőseik körében értékesítenék. 
Így szeretnék támogatni őket, hogy ebből bevételük legyen. Várjuk 
a hasonlóan gondolkodók jelentkezését. 

Keressük továbbá azokat, akik 
vasárnap délelőtt szabadok, el-
foglaltságra lenne szükségük, be-
szélgetésre, jó hangulatú emberi 
közösségbe vágynak, és kedvet 
éreznek használt cikk árusításra. 
Autó hiányában gurulós kocsi-
val, biciklivel, vagy gyalog, nagy 
táskákban is kivihetők a piactérre 
az árusításra szánt tárgyak. Most 
még sokan ódzkodnak az ilyen 
munkától, pedig nem volna szabad. Ha valaki minőségi árut kínál, 
annak jó bevételt ígér ez a munka! Évi hatszázezer Ft bevételig adó-
mentes a tevékenység, számlát az eladáskor nem kell adni. 

Aki erre a munkára vállalkozik, kérem, fogadja el a piactörvényét: 
minden egyes alkalommal kint kell lenni. Hiszen a kereslet-kíná-
lat ingadozik. Lehet, hogy az első két vasárnap nem talál gazdára 
sok holmi, de azután nagyon sok dolog elkelhet. Az gondolkodik 
jól, aki azt mondja: szeretnék annyit keresni, hogy kifizethessem a 
helypénzt, és azon felül maradjon is bevételem. A régi, jó minőségre 
igenis, mindig van kereslet. 

/Ha kérdésük van e témában, itt érdeklődhetnek: gymarta56@
gmail.com, 20 55 66 594/. 

A Balatonalmádi, Véghely D. u. 10. sz. 
alatti Sporttelepen - nem lakás céljára 
szolgáló -  54 m2 alapterületű faház és 
23 m2-es komfortos apartman bérbeadó.

Érdeklődni: 88/542-561

Balatonalmádi Városgondnokság
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Polgárőr hírek
Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén továbbra is 

gyalogosan és gépkocsival teljesítenek szolgálatot, a köz- és közleke-
désbiztonság javítása érdekében. Polgárőreink minden alkalommal 
formaruhában, láthatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁR-
ŐRSÉG” felirattal végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy 
jelenlétünkkel és láthatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési 
feladatokat látunk el. Vannak olyan esetek, amikor civilben is jár-
őrözünk, de a polgárőr igazolványunk ilyenkor is nálunk van. 

A tavasz bontogatja a virágokat, a tulajdonosok is megkezdték a 
tavaszi munkákat. Tűz gyújtás, hulladékégetés továbbra is tilos! 
Tapasztalataink alapján az erdős területtel határos telkeket meglá-
togatták a vaddisznók és a kerítésben komoly károkat okoztak. Re-
méljük, hogy az idén nem a közterület lesz a szeméttelep. Kérem, 
vegyék igénybe a zöld hulladékszállítást! 

Közlekedés: többször bebizonyosodott, hogy rutinból való veze-
tés balesetveszélyes. Attól, hogy tegnap nem jött a kereszteződében 
autó, ma még jöhet.  A parkolás ingyenes, de ez nem jogosít fel 
senkit a szabálytalan parkolásra. A Baross G. úton a vízvezeték csere 
folytatódik, a közlekedés lassulni fog.  

Ha kéréssel fordulnak hozzánk, szívesen állunk rendelkezésükre. 
Mint Önök is tudják munkák, kiadásokkal jár, a hatékony munka 
plusz költségeket is követel. Ilyen a benzin, gépjármű karbantartás, 
esti, éjszakai szolgálatoknál a nagyteljesítményű lámpák, távcsövek, 
éjjellátó fényképező gépek. Ezek folyamatos cseréje illetve karban-
tartása komoly kiadást jelent

Ezért polgárőr társaim nevében is kérem, hogy akinek a biz-
tonságos Almádi fontos, adója 1%-át a polgárőrség adószámára 
18919123-1-19 szíveskedjen utalni. 

A tavalyi utalást köszönettel vettük, bízunk benne, hogy az idén 
is gondolnak ránk. 

Balesetmentes közlekedést, szép tavaszi időt, sok-sok boldog pil-
lanatot kíván az egyesület minden tagja a 2019 évben is. Elérhető-
ségünk: baloghcs0310@freemail.hu  tel: 30/621-5320.

Balogh Csaba
elnök 

Fotó: Tabányi Katalin
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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

javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

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

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

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

T. András



Olvasói levél 
Elveszve a dátumok között

Új
Az Új Almádi Újság januári számában megjelent Fogl Krisztián 

Sándor (történész-muzeológus) cikke a Szent Erzsébet ligetben álló 
Irredenta örökmécsesről, majd a következő számban (a februáriban) 
olvasható Kovács István (a Honismereti és Városszépítő Kör elnö-
ke) által írt olvasói levél, melyben kiegészítette a fenti cikket. Az 
írások között az emlékmű avatásának dátuma a különbség. S mint 
könyvtáros rögtön átcikázott a fejemben egy gondolat: „jesszusom 
hány helyen kell majd javítanom”. Majd azt tettem, amit tanultam 
és elkezdtem keresni, hogy tulajdonképpen mikor is történhetett 
valójában a fent említett esemény.

Első lépésként a hazai pályát választottam, s a könyvtár által 
működtetett helyismereti adatbázisban kerestem. Itt találtam meg 
Schildmayer Ferenc 2001-ben az Új Almádi Újságban megjelent 
írását, amely megemlíti az emlékmű építését: „Elkezdtük az irreden-
ta örökmécses és két árutorony építését. Az örökmécses leleplezése 1928. 
augusztus 5-én lesz a Balatoni Kulturnap keretében…” A tanulmány 
Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 1927. évi tevékenységét taglalja. 
A folytatásban már azt olvashatjuk, hogy megépült az emlékmű: 
„Az 1928-as üzleti évben befejezésre került az elmúlt évben megkezdett 
Liget Kávéház építése és elkészült az Irredenta örökmécses 3 250 pengő 
költséggel.” Ebből a két írásból nemcsak az derül ki, hogy mennyibe 
került az építkezés, hanem azt is megtudtuk, hogy az avatását egy 
különleges napra tervezték, a Balatoni Kulturnapra. Nézzük meg 
ezt a nevezetes napot: mi történt ekkor és hol voltak a helyszínek! 

Némi áttekintés keretében helyezzük el ezt a jeles napot történel-
münkben. 

Már a 19. század elején megindult a Balaton üdülőterületté vá-
lása. Akkor még mindössze 14 kisebb-nagyobb üdülőhelyről be-
szélhetünk, amelyek megközelítése nem volt egyszerű feladat Pest-
Budáról. Mai szóhasználattal akár azt is mondhatom, hogy kész 
tortúra volt az egy napos utazás a füstös vonattal vagy úttalan uta-
kon postakocsival. S megérkezve a várva várt helyszínre, szembe 
találta magát az akkori polgár a közművek hiányával és az állattartás 
örömeivel. Mindezek ellenére évente 20-30 ezer ember felkereste 
a Balatont. Akik lelkes patriotaként létrehozták a Balatoni Szövet-
séget és más egyesületeket. Az I. Világháború, a forradalom, a tör-
ténelmi államterület szétszabdalása, az infláció és a szanálási válság 
katasztrófasorozata UTÁN mintegy tíz hosszú esztendőn át az üdü-
lés kérdései nemigen tartoztak a sürgősen megválaszolandó problé-
mák közé. Majd a Bethlen-kormány konszolidációs politikájának 
köszönhetően ismét előtérbe kerülhettek a nagyszabású kulturális és 
szociális reformprogramok. Ennek keretében bontakozott ki az első 
állami szintű Balaton-koncepció, amelynek jegyében tervszerű fej-
lesztési munkálatok kezdődtek – Balatonfüredtől Zánkáig útépítés 
- , de máig is alapvető jogszabályok jelentek meg („fürdőtörvény”), 
a tómellék életében meghatározó jelentőségű szervek, intézmények 
jöttek létre.

Elmondhatjuk, egy „új balatoni világ” született ekkor, amelynek 
nyitó napja 1928. augusztus 5. volt és „Balatoni Kulturnap” néven 
vált ismerté. A nagyszabású rendezvény célja a műsorfüzet szerint 
„társadalmi úton elősegíteni a m. kir. Kormánynak azt a törekvését, 
hogy a Balatont és vidékét minél jobban népszerűsítsük, gyógyhelyeire, 
természeti szépségeire az ország és a külföld figyelmét felhívjuk és hogy 
sportszerűségre alkalmas voltát minél jobban beigazoljuk”. A legfőbb 
védnöki tisztet maga Horthy Miklós töltötte be, aki minden vál-

lalkozást felkarolt, aminek köze volt a Vízhez, legyen az öntözés, 
dunai hajózás, avagy „a magyar tenger”. Saját kezű üdvözlő sorai 
szerint „a balatoni kultúrnap növelje a Balaton iránti szeretetet és 
vigye előbbre a balatoni fürdők fejlődését”.  „A Balaton környékén 
összesen 36 településre kiterjedő, nagyszabású ünnepség szervezése 
már az év tavaszán elkezdődött. Létrehozták a Balatoni Kultúrnap 
rendezőbizottságát, amely a budapesti városházából szervezte a 
nagy eseményt. Almádi érdekelt volt először, mint a rendező Ba-
latoni Yacht Club tagja, másodszor pedig azért, mert a jövedelem 
egy részét a Zsófia gyermekszanatórium kapta.”  A rendezőség ez 
alkalomra Balatoni Almanach címmel közel 180 oldalas kiadványt 
jelentetett meg a résztvevők összes adatával, teljes programmal, és 
számos, a Balatonnal foglalkozó cikkel. Az Almádiról szóló több 
mint hét oldalas ismertetést Baross Gábor írta. Ebben olvasható az 
aznapi részletes program, mely szerint 6:45 kor várható a 222 km-
es Balaton körüli stafétafutó beérkezése lovasbandérium és levente 
díszosztagok kíséretében. A futók beérkezése után került sor az irre-
denta örökmécses leleplezésére. 

A Balatoni Kulturnap eseményeiről a Veszprémvármegye lapja 
augusztus 12-i számában is olvashatunk beszámolót. Természetesen 
itt a vármegye szempontjából kiemelt programok szerepeltek. (Al-
mádi, Fűzfő, Siófok, Kenese, Aliga és Szabadi) Az almádi jelentés 
címe: „Az almádi irredentaszobor leleplezése” 

Idézem a cikk részleteit: „A Balatoni Kulturnapnak egyik jelentő-
ségteljes eseménye Almádiban folyt le, ahol már vasárnap délelőtt kato-
nazenekar és a fürdő részvénytársaság szalonzenekarának hangversenye 
szórakoztatta a nagyszámban idetódult, mintegy 10.000 főre tehető 
közönséget. D. u. 5. órakor ment végbe ugyanis az irredenta emlék-
mű ünnepies leleplezése, nagy és előkelő közönség jelenlétében… …
Az irredenta emlékmű, amelyet a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 
emeltetett a trianoni békekötés tizedik évfordulójára, a régi fürdőhelyen 
áll s mintegy 3 m magas vöröskőoszlopra helyezett, sárgarézből készült 
örökégőt jelképez. „Fölirása ez: Magyarok! emlékezzetek elnyomatás 
alatt sinylődő testvéreinkről!” Az emlékművet, amely Csonka-Magyar-
ország vidékén első a maga nemében. Lovass László balatonalmádi 
épitészmérnök tervezte.”  

Maga az ünnepség a cikk tanúsága szerint akkor kezdődött, ami-
kor „balatonkörülő”-k megérkeztek és a 63 magyar vármegye földjét 
tartalmazó staféta-botot elhelyezték az irredenta-emlékmű talapza-
tára. Ezután 21 mozsárlövésre megkezdődött az avatási ceremónia.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel 1928. 
augusztus 5-én avatták fel az almádi Irredenta örökmécsest, s való-
ban nem volt tábla – mint azt Fogl Krisztián cikkében olvashattuk 
- , bár a jelenlegi felirat nem teljesen ugyanaz mint ami az 1928-as 
újságban olvasható. Ma ez látható rajta: „Magyar! Emlékezz elnyo-
matás alatt sínylődő testvéreidre”

Dankó Friderika
könyvtáros
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