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Almádi tavasz

Balatonalmádi – Budatava az 
1950-es években III. 

A budatavai életformát jelentősen befolyásolta a Balaton, a víz, a 
természet közelsége, mely minden évszakban más-más lehetősége-
ket kínált. 

A tavaszi időszak minden tekintetben felkészülés volt a főszezon-
ra, a nyárra. A kertek megélénkültek. A vízparton is megkezdődtek 
a strandok, a vitorlázó klubok előkészületei az idényre. Akkoriban a 
kora tavaszi időszak egyedülálló érdekessége volt látható Budataván: 
a hó olvadása után, a nagykiterjedésű rét déli mélyebb része (a mai 
Corvin u. és Bercsényi u. környéke) mocsarassá vált. Így ezen a 
területen gyakorlatozhattak a szovjet összkerék meghajtású kétéltű 
katonai járművek, tankok, melyek látványa a gyerekeknek különö-
sen nagy élményt jelentett. 

A nyári idény az áprilisi fürdőzéssel kezdődött és a novemberivel 
végződött. Élt még az a szokás, miszerint a hidegvízi fürdés hozzá-
tartozik az egészséges életformához. A vitorlások is megjelentek a 
tavon. Az igazi szezon akkor is csak a tartós jó idő beálltával élénkült 
meg. A strandok (fizetős és szabad strandok) nagy népszerűségnek 
örvendtek, különösen hétvégeken. Budapestről és más vidéki te-
lepülésekről különvonatok kedvezményes jeggyel hozták a stran-
dolni vágyókat. A strandolás a napfürdőzés mellett úszást, sportot 
jelentett. A gyerekek is főleg sportmozgással töltötték az időt (foci, 
fejelés, a vízben úszás, vízi fogó…). De búvárkodtak is, a szabad 
strand nádas felőli részén római kori cserepeket keresve. (A római 
kori település központja... Budataván lehetett. Nagyszámú lelet került 
elő.) Nagyon kedvelt volt a felfújt méretű autógumi kerékbelsőn 
való hancúrozás, birkózás. A strandokon a szerény tusolási lehető-
ségen túl más kiszolgáló egységek nemigen voltak. Ennek ellenére 
a jó hangulatú családok, társaságok gyakran éltek a kikapcsolódás, 
felüdülés e lehetőségével. A vidékiek is általában mindig szép élmé-
nyekkel térhettek haza. 

Sajnos előfordult, hogy az önfeledt strandolás tragédiához veze-
tett. A legemlékezetesebb eset 1952-ben egy szép nyári vasárnap 
délutánján történt. Az idő gyönyörű volt, az erős déli szél nagy hul-
lámokat korbácsolt, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a legtöbben 
belevetették magukat a meleg vizű hullámokba. Majd egyszer csak 
váratlanul erős északi szél támadt és a víz befelé sodorta a fürdő-
zőket. A parton lévők csak késve észlelték, hogy a sikolyok nem 
az öröm hangjai, hanem a segítségkérők kétségbeesett kiáltásai vol-
tak. A strandon lévő csónakok, emberek azonnal a bajbajutottak 
segítségére siettek, de már nem mindenkit tudtak élve kimenteni.       
Szörnyű volt a parton fekvő, két-zöld, habzó szájú, kimerült embe-
rek látványa, akik közül jó néhányat már nem sikerült újraéleszteni. 

Egy fürdőzőt csak napok múlva találták meg holtan a nádasban. Bár 
vízbefulladások máskor is előfordultak, de szerencsére ehhez hason-
ló eset később nem történt. 

A kellemes nyaraláshoz a Halászcsárda (Maxi) is biztosította a jó 
hangulatot. Különösen hétvégeken sokan keresték fel a kerthelyi-
séget, amikor is a cigányzenekar táncolásra, nótázásra késztette a 
vendégeket. A fiatalabb korosztály már inkább Almádiba járt szóra-
kozni a Pannónia, a Kuckó, majd a Tulipán modern zenét (vurlicer) 
kínáló helyiségeibe. 

A Halászcsárdát folyamatosan felkeresték a hazánkban (ideigle-
nesen) állomásozó szovjet katonák is. „Maxi” lengyel származású 
lévén, jó kapcsolatba került velük a nyelvtudása révén. Élénk cse-
rekereskedelem alakult ki közöttük. Elsősorban benzint cseréltek 
italra, használati tárgyakra (óra). A nyári időszakban pedig nemcsak 
fürödni jártak le a kiskatonák, hanem halászni is. Nagy kerítőháló-
val húzták ki a rengeteg különféle halat a szabad strand sekély vizű 
partjára is. A nagyobb halakat elvitték, melyből a Halászcsárdába 
is jutott. 

A nyári főszezon általában augusztus végén zárult. Főleg a helyi 
lakosok jó idő alkalmával még később is felkeresték a strandokat. 

Az ősz beköszöntét az iskolakezdés is jelezte. A budatavai gye-
rekek az új (1949) almádi általános iskolába (ma: Györgyi Dénes) 
jártak. A tanulók a modern, minden igényt kielégítő (kényelmes, 
jól fűtött tantermek, szakszertárak, tornaterem, sportudvar) isko-
lában, a jó felkészültségű tanári kar által kitűnő oktatásban része-
sültek. Rendszeresen szerveztek kirándulásokat, mely alkalmakkor 
a diákok megismerkedhettek a környék természeti és táji értékeivel. 
(Malomvölgy, Tóállás-Kőcsi tó). De lehetőség nyílt más növényi 
kultúrák megismerésére is, Györgyi Dénes téli kertjének megte-
kintésekor. Működött az iskolai könyvtár is. Népszerűek voltak a 
tánciskolai foglalkozások (farsangi bálok). Brandeisz Elza és Sze-
mes János testnevelő tanárok színvonalas sportéletet alakítottak ki 
az iskolában (torna, atlétika, röplabda, vívás…). Az eredményesség 
mellett az egészséges életforma tudatosítására is nagy hangsúlyt fek-
tettek. Többen bekapcsolódtak az iskolán kívüli sportba is (labdarú-
gás, vitorlázás…). Aki tehette, kerékpározott, vagy csak „csavargot” 
a kalandokat kínáló szabad természetben. Akkoriban a sport álta-
lában igen népszerű, a magyar sporteredmények világszínvonalú-
ak voltak, olimpikonjainknak, világbajnokainknak köszönhetően. 
1953-ban az angol-magyar labdarúgó mérkőzést szinte mindenki 
hallgatta a rádióban. Az almádi általános iskolában végezettek ered-
ményesen folytatták tanulmányaikat a különféle középiskolákban 
(Veszprém, Balatonfüred, Balatonfűzfő). Kerényi fivérek (Almádi 
polgármestere, ill. színházi rendező), Horváth Balázs (belügymi-
niszter) és testvére György, Józsa Elemér (Almádi alpolgármestere, 
díszpolgára), M. Szabó Márta, Keresztesi Katalin, Táskay Mihály 
… nevesebb személyek, akik abban az időben az almádi iskolában 
végeztek. 

Erdődi Rudolf (2018) 
A következő lapszámban folytatjuk! 



Az előadás után három helyi festőművésznő alkotásait csodálhatták 
meg a résztvevők,  a kiállítás megnyitása is ekkor történt. . 

Március 22-én a CsakPontban Nemes Éva tartott atipikus foglal-
kozást a távmunkáról, “Van számítógéped? Dolgozhatsz távmunká-
ban!” címmel. 

Március 25-én 3 programot is szerveztünk. 
Rendezvényt tartottunk a CSakPOntban a  GINOP-3.3.3.-17-
2017-00054 “Digitális jólét megteremtésének segítése a Nagycsalá-
dosok Balatonalmádi Egyesületével című pályázat keretében. 
A rendezvény után háztartási alapismeretek csoportfoglalkozáson 
“Húsvéti nagytakarítás költséghatékonyan” témában hallhattak elő-
adást az érdeklődők..
Ezután a vállalkozási alapismeretek csoportfoglalkozáson a korlátolt 
felelősségű társaságok és a betéti társaságok  alapítása és működtetése 
volt terítéken. 

Az egyesület az elnyert pályázatainak jóvoltából a lakosságnak igen 
széles választékban tudott programokat biztosítani az egyesületi élet 
szokásos rendezvényein felül. 

Aki szeretne részt venni az egyesület nyílt programjain, az kísérje 
figyelemmel az egyesület weboldalát és Facebook oldalát.
( www.nbae.hu, www.facebook.com/nbae.hu )

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2
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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. május 25-ig  a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett helyes válaszok megfejtőinek nevét közöljük.
A 31. forduló (januári szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület a Szent Imre utca jobb oldalán található 
Kittenberger Kálmán vadászháza. Sajnos már nem az eredeti 
főhomlokzattal. 
2. A felvétel 1967-ben készült. 
3. A kérdéses épület pincéje eredeti formájában, funkcióval, 
melynek ma látható bejárati ajtaja a régi épület konyhájából 
nyílott. A mai épület és környezete az 1960-as illetve az 1970-es 
években épült.
Kérdésünkre 2 válasz érkezett, a helyes választ Rajnai Kálmánné 
küldte be. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy a szokásos klubfoglalkozás 
technikai okok miatt szünetel.

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! 

Kitüntették a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klubot

2019. március 15-én - a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett 
megemlékezés keretében - Balatonalmádi Város Önkormányzata 
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub részére „Balatonalmádi Városért”     

A Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesületének márciusi programjai 

Március a nők ünneplésével indult, a sikeresen elnyert EFOP-
1.2.9-17-2017-00118 “Nők harmóniában a családban és munka-
helyen” című pályázat “Szemléletformáló programok- Jeles napok 
rendezvénysorozat- keretében..

Március 8-án Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtárral közösen köszöntöttük a hölgyeket, és színes programmal 
kedveskedtünk nekik..

A nőnapi köszöntés után Dávid Roland előadó gitáron játszott. 

díjat adományozta. A jelenleg 160 fős civil szerveződés remek, vál-
tozatos programokat biztosít tagjai számára és igazi vonzó, vidám 
közösséget teremtett. Lencse Sándor vezetése során a település kul-
turális kincse lett az egyesület! Lencse Sándort értékteremtő mun-
kájának elismeréseként a BELÜGYMINISZTÉRIUM is kitüntet-
te! Gratulálunk! 

 Dr. Walter Rózsa
a Humán Bizottság elnöke
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díjat adományozta. A jelenleg 160 fős civil szerveződés remek, vál-
tozatos programokat biztosít tagjai számára és igazi vonzó, vidám 
közösséget teremtett. Lencse Sándor vezetése során a település kul-
turális kincse lett az egyesület! Lencse Sándort értékteremtő mun-
kájának elismeréseként a BELÜGYMINISZTÉRIUM is kitüntet-
te! Gratulálunk! 

 Dr. Walter Rózsa
a Humán Bizottság elnöke
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A képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról szá-

molt be a testületnek, hogy az első negyedév végéhez érve, a szá-
mok hasonlóak a tavalyi év azonos időszakához. A balesetek szá-
ma sajnos nem csökkent a fokozott közterületi jelenlét ellenére. 
Az ittasvezetők kiszűrésére továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek. 
Rendszeresek a leállításos ellenőrzések a gyorshajtók kiszűrésére fő-
ként lakott területen belül. Életvesztéssel járó baleset nem történt. 
Bűnügyi szempontból három hétvégi ház feltörés történt, az elkö-
vetői valamint egy 26 rendbeli lopással vádolt „utazó bűnöző” már 
előzetes letartóztatásban vannak.  

Rendőrkapitány úr tájékoztatta a Testületet személyi változások-
ról is. Tarcsa Csaba dandártábornokot a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjét nevezték ki a Készenléti Rendőrség Nem-
zeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatójának. A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetésével április 1-jei hatállyal Fellegi Nor-
bertet bízták meg, aki jelenleg a Baranya Megyei Rendőr-főkapi-
tányság bűnügyi igazgatóság vezetője.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte a Veszprémi Tankerületi Központ Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola és a Vörösberényi Általános Iskola átszervezésére tett 
javaslatát, és egyetért az iskolák szakmai alapdokumentumának az 
autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatásával tör-
ténő kiegészítésével. Valamint támogatja, hogy a Vörösberényi Álta-
lános Iskola szakmai alapdokumentum szerint felvehető maximális 
tanulólétszáma 270 főről 300 főre emelkedjen.

Napirendre került a 2018. évről szóló turisztikai tájékoztató, 
amelyből kiderült, hogy Magyarország és a Balaton turizmusa is 

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

hír- és információs csokrát olvashatják a következő oldalainkon. 

Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hitelesebben érte-

süljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő 

tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 

Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett fej-

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

tulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezek-

ről 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 esztendő-

ben 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.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes ta-

vaszt kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei növekedett 2018-ban, Magyarországon a KSH adatai alapján a ke-
reskedelmi szálláshelyek 5,2%-kal több, összesen 12,5 millió ven-
déget regisztráltak, a vendégéjszakák száma 2017-hez képest pedig 
több mint egy millióval nőtt, így 2018-ban csaknem elérte a 31 
milliót. Az adóügyi osztály tájékoztatása szerint a 2018. évi költ-
ségvetésbe 66 millió Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre, 
melynek mértéke 500 Ft volt. Az adóköteles vendégéjszakák után 
73,7 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be. 2018. évben 217.572 
vendégéjszakát töltöttek el a vendégek Balatonalmádiban. Az előző 
évi adathoz képest ez 12,4%-os a növekedést jelent. A 69 nem-
magán szálláshelyen, azaz szállodákban, panziókban, táborokban, 
vállalati üdülőkben 123.351 adóköteles éjszakát töltöttek el a ven-
dégek, ami 6,3%-os növekedést jelent. A magánszálláshelyeken 
(217 fő magánszemély befizető) 24.233 vendégéjszakát töltöttek el, 
2.311 vendégéjszakával többet, mint az azt megelőző évben, ami 
10%-os növekedés. A strandi jegyár-bevételek 11%-kal meghalad-
ták az előző évit. A jegyárbevétel 150,3 millió Ft. A turisztikai fő-
szezon kezdetéig hátralévő időszakban folytatódik a turizmusban 
érintett valamennyi önkormányzati és civil szervezet összehangolt 
együttműködése a megnövekvő vendégforgalom megfelelő fogadá-
sa érdekében.

Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Ösz-
szevont Szociális Intézménye utcai szociális munkáról szóló 2018. 
évi beszámolóját köszönettel elfogadta.

Jóváhagyta a testület a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját valamint Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2019. április 1-jei 
hatállyal.

A grémium a Borfesztivál Szervező Bizottság által benyújtott ja-
vaslatok alapján az Almádi Borfesztivál Működési Szabályzatát mó-
dosította.

A „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” című pro-
jekt részeként megvalósult a Panoráma kerékpárút felújítása. E fej-
lesztés eredménye ösztönözte városunk polgárát, Töltési Erzsébetet, 
hogy egymillió forint összegű felajánlást tegyen a Felsőörsi út és 
Vécsey Károly utca kereszteződésében található vöröskő kereszt 
melletti helyen kialakítandó kerékpáros pihenőhely megépítésével. 
Az építményt ajándékozás jogcímén, térítésmentesen kívánja az ön-
kormányzat tulajdonába adni. 

Wesselényi-strand főépületében lévő 8 darab apartman bérbeadá-
sára és a Köcsi-tó kertmozi hasznosítása tárgyában kiírt nyílt egy-
fordulós pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a 
Képviselő-testület.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a balatonalmádi szava-
zatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról is határozott 
a Testület.

Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott 
Almádi Magocskák Óvoda beiratkozási rendjéről

Tisztelt Szülők!

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. 
szeptember 1. előtt születtek. 

A 2016. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezett-
sége 2020. szeptember 1-től kezdődik.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, 

beiratkozás 
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján 

történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folya-
matosan teljesíthető. Az óvodai felvételi kérelem letölthető a www.
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/oktatas oldalról.

Az óvodai beíratás időpontja

A 2019/2020-as nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. 
augusztus 31-ig tart.

Az óvodai beíratás időpontja:
2019. április 24. (szerda) 8-16 óra

2019. április 25. (csütörtök) 8-16 óra
Almádi Magocskák Óvoda

Mogyoró utcai telephely: Balatonalmádi Mogyoró u.1.
Tel: 20/338-9737

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát, valamint a kitöltött Felvételi kérelmet. 

A felvételről az óvoda vezetője dönt, és legkésőbb 2019. május 
27-ig erről írásban, vagy elektronikus úron értesíti a szülőt.

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

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

Amennyiben a gyermeket más település óvodájába íratják be, a 
jogviszony létrejöttéről bejelentési kötelezettsége van, ezért kérem a 
mellékelt nyomtatványon értesíteni a település jegyzőjét. Az óvoda-
kötelezettség más településen történő teljesítéséről szóló bejelentés 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról.

A körzethatárokról

Az óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodá-
ban, illetve letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas oldalról. A gyermeket elsősorban abba az óvo-
dába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvoda 
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik, vagyis ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja 

és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásában a gyermek lakó- vagy  tartózkodási helyeként az 
óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel.

Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének kell 
eljuttatni az óvodai beíratást megelőzően. (Letölthető a www.
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/oktatas oldalról)

Külföldi tartózkodásról

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyer-
mek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötele-
sek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvo-
dai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentési kötelezettség határideje: 2019. május 10.
(A nyomtatvány letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas oldalról)

Az óvodák körzetjegyzéke, a felvételi kérelemhez, a felmentési 
kérelemhez, más település óvodájába történt beíratásról illetve a 
külföldi tartózkodás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata

A hirdetmény közzétételének napja: 2019. március 22. 
Érdeklődni lehet: 
Almádi Magocskák Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 29-31. Tel: 20/338-9737
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
Tel: 88/542-416

Pályázati felhívás gépjármű 
értékesítésére

Balatonalmádi Város Önkormányzata a BIT-626 frsz-ú gépjármű 
(Típusa: Suzuki Ignis 1.3 GLX Gyártási éve: 2005) értékesítésére 
nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

A gépkocsi előzetes bejelent-
kezés alapján az Önkormány-
zat székhelyén megtekinthető.

Pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2019. április 30. (át-
adás/postai feladás dátuma)

A pályázat részletes feltételei 
megtalálhatók a város honlap-
ján (www.balatonalmadi.hu/
palyazatok)
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A képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról szá-

molt be a testületnek, hogy az első negyedév végéhez érve, a szá-
mok hasonlóak a tavalyi év azonos időszakához. A balesetek szá-
ma sajnos nem csökkent a fokozott közterületi jelenlét ellenére. 
Az ittasvezetők kiszűrésére továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek. 
Rendszeresek a leállításos ellenőrzések a gyorshajtók kiszűrésére fő-
ként lakott területen belül. Életvesztéssel járó baleset nem történt. 
Bűnügyi szempontból három hétvégi ház feltörés történt, az elkö-
vetői valamint egy 26 rendbeli lopással vádolt „utazó bűnöző” már 
előzetes letartóztatásban vannak.  

Rendőrkapitány úr tájékoztatta a Testületet személyi változások-
ról is. Tarcsa Csaba dandártábornokot a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjét nevezték ki a Készenléti Rendőrség Nem-
zeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatójának. A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetésével április 1-jei hatállyal Fellegi Nor-
bertet bízták meg, aki jelenleg a Baranya Megyei Rendőr-főkapi-
tányság bűnügyi igazgatóság vezetője.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte a Veszprémi Tankerületi Központ Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola és a Vörösberényi Általános Iskola átszervezésére tett 
javaslatát, és egyetért az iskolák szakmai alapdokumentumának az 
autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatásával tör-
ténő kiegészítésével. Valamint támogatja, hogy a Vörösberényi Álta-
lános Iskola szakmai alapdokumentum szerint felvehető maximális 
tanulólétszáma 270 főről 300 főre emelkedjen.

Napirendre került a 2018. évről szóló turisztikai tájékoztató, 
amelyből kiderült, hogy Magyarország és a Balaton turizmusa is 
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Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának áprilisi 

hír- és információs csokrát olvashatják a következő oldalainkon. 

Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hitelesebben érte-

süljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő 

tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 

Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett fej-

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

tulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezek-

ről 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 esztendő-

ben 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.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes ta-

vaszt kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei növekedett 2018-ban, Magyarországon a KSH adatai alapján a ke-
reskedelmi szálláshelyek 5,2%-kal több, összesen 12,5 millió ven-
déget regisztráltak, a vendégéjszakák száma 2017-hez képest pedig 
több mint egy millióval nőtt, így 2018-ban csaknem elérte a 31 
milliót. Az adóügyi osztály tájékoztatása szerint a 2018. évi költ-
ségvetésbe 66 millió Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre, 
melynek mértéke 500 Ft volt. Az adóköteles vendégéjszakák után 
73,7 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be. 2018. évben 217.572 
vendégéjszakát töltöttek el a vendégek Balatonalmádiban. Az előző 
évi adathoz képest ez 12,4%-os a növekedést jelent. A 69 nem-
magán szálláshelyen, azaz szállodákban, panziókban, táborokban, 
vállalati üdülőkben 123.351 adóköteles éjszakát töltöttek el a ven-
dégek, ami 6,3%-os növekedést jelent. A magánszálláshelyeken 
(217 fő magánszemély befizető) 24.233 vendégéjszakát töltöttek el, 
2.311 vendégéjszakával többet, mint az azt megelőző évben, ami 
10%-os növekedés. A strandi jegyár-bevételek 11%-kal meghalad-
ták az előző évit. A jegyárbevétel 150,3 millió Ft. A turisztikai fő-
szezon kezdetéig hátralévő időszakban folytatódik a turizmusban 
érintett valamennyi önkormányzati és civil szervezet összehangolt 
együttműködése a megnövekvő vendégforgalom megfelelő fogadá-
sa érdekében.

Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Ösz-
szevont Szociális Intézménye utcai szociális munkáról szóló 2018. 
évi beszámolóját köszönettel elfogadta.

Jóváhagyta a testület a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját valamint Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2019. április 1-jei 
hatállyal.

A grémium a Borfesztivál Szervező Bizottság által benyújtott ja-
vaslatok alapján az Almádi Borfesztivál Működési Szabályzatát mó-
dosította.

A „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” című pro-
jekt részeként megvalósult a Panoráma kerékpárút felújítása. E fej-
lesztés eredménye ösztönözte városunk polgárát, Töltési Erzsébetet, 
hogy egymillió forint összegű felajánlást tegyen a Felsőörsi út és 
Vécsey Károly utca kereszteződésében található vöröskő kereszt 
melletti helyen kialakítandó kerékpáros pihenőhely megépítésével. 
Az építményt ajándékozás jogcímén, térítésmentesen kívánja az ön-
kormányzat tulajdonába adni. 

Wesselényi-strand főépületében lévő 8 darab apartman bérbeadá-
sára és a Köcsi-tó kertmozi hasznosítása tárgyában kiírt nyílt egy-
fordulós pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a 
Képviselő-testület.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a balatonalmádi szava-
zatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról is határozott 
a Testület.

Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott 
Almádi Magocskák Óvoda beiratkozási rendjéről

Tisztelt Szülők!

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. 
szeptember 1. előtt születtek. 

A 2016. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezett-
sége 2020. szeptember 1-től kezdődik.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, 

beiratkozás 
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján 

történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folya-
matosan teljesíthető. Az óvodai felvételi kérelem letölthető a www.
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/oktatas oldalról.

Az óvodai beíratás időpontja

A 2019/2020-as nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. 
augusztus 31-ig tart.

Az óvodai beíratás időpontja:
2019. április 24. (szerda) 8-16 óra

2019. április 25. (csütörtök) 8-16 óra
Almádi Magocskák Óvoda

Mogyoró utcai telephely: Balatonalmádi Mogyoró u.1.
Tel: 20/338-9737

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát, valamint a kitöltött Felvételi kérelmet. 

A felvételről az óvoda vezetője dönt, és legkésőbb 2019. május 
27-ig erről írásban, vagy elektronikus úron értesíti a szülőt.

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

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

Amennyiben a gyermeket más település óvodájába íratják be, a 
jogviszony létrejöttéről bejelentési kötelezettsége van, ezért kérem a 
mellékelt nyomtatványon értesíteni a település jegyzőjét. Az óvoda-
kötelezettség más településen történő teljesítéséről szóló bejelentés 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról.

A körzethatárokról

Az óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodá-
ban, illetve letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas oldalról. A gyermeket elsősorban abba az óvo-
dába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvoda 
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik, vagyis ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja 

és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásában a gyermek lakó- vagy  tartózkodási helyeként az 
óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel.

Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének kell 
eljuttatni az óvodai beíratást megelőzően. (Letölthető a www.
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/oktatas oldalról)

Külföldi tartózkodásról

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyer-
mek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötele-
sek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvo-
dai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentési kötelezettség határideje: 2019. május 10.
(A nyomtatvány letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/
hirdetotabla/oktatas oldalról)

Az óvodák körzetjegyzéke, a felvételi kérelemhez, a felmentési 
kérelemhez, más település óvodájába történt beíratásról illetve a 
külföldi tartózkodás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány 
letölthető a www.balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla/
oktatas oldalról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata

A hirdetmény közzétételének napja: 2019. március 22. 
Érdeklődni lehet: 
Almádi Magocskák Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 29-31. Tel: 20/338-9737
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
Tel: 88/542-416

Pályázati felhívás gépjármű 
értékesítésére

Balatonalmádi Város Önkormányzata a BIT-626 frsz-ú gépjármű 
(Típusa: Suzuki Ignis 1.3 GLX Gyártási éve: 2005) értékesítésére 
nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

A gépkocsi előzetes bejelent-
kezés alapján az Önkormány-
zat székhelyén megtekinthető.

Pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2019. április 30. (át-
adás/postai feladás dátuma)

A pályázat részletes feltételei 
megtalálhatók a város honlap-
ján (www.balatonalmadi.hu/
palyazatok)
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY I.
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 

2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak válasz-
tásával összefüggésben az Európai Parlament tagjainak választásáról 
szóló 2003. évi CXIII. törvény, az Európai Parlament tagjainak 2019. 
május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határ-
napjainak megállapításáról szóló 4/2019.(III.1.) IM rendelete alapján 
az alábbi választási közleményt adom ki:

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a 
Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazókö-
ri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező 
választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog 
keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a 
központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcím-
mel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. 
A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi 
névjegyzéki adataiban történő betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2019. május 24. 
napja 16.00 óra) a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazó-
köri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak 
védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok 
nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére 
nincs mód. 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az 
Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött vá-
lasztásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a név-
jegyzékben szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 
óráig kérheti.  

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. 
május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele 
az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. 

Az Európa Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak 
választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő ál-
lampolgára legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy 
központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak válasz-
tására ne terjedjen ki. 

Értesítő

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazó-
köri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 
5-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. 

A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt 
az megsemmisült vagy elveszett –, a helyi választási irodától új értesí-
tőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakor-
lásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza. 

Szavazás

A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gya-
korolhatja választójogát. 

A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással törté-
nik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. 

A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 2019. május 
26. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listá-
ra lehet, a lista nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző 

vonallal. A szavazás napján magyarországi lakóhelyétől távol tartóz-
kodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átje-
lentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le 
szavazatát.

Szavazás átjelentkezéssel:
Ha a választópolgár Magyarország területén, de a magyarországi 

lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, átjelentke-
zéssel szavazhat. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmeknek legkésőbb 2019. má-
jus 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz. 
Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – le-
vélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus be-
nyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyesen vagy 
elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visz-
szavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a telepü-
lésnek a megjelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol a választó-
polgár szavazni kíván.

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör: 
a 4. számú szavazókör a Pannónia Kulturális Központ Felső szintje.

Szavazás külképviseleten:
Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár a szavazás 

napján külföldön tartózkodik, hazánk külképviseletein adhatja le sza-
vazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti illetékes helyi választási 
iroda vezetőjétől – személyesen vagy levélben vagy elektronikusan – 
kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. 

Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi választási irodában, vagy 
letölthető a hivatalos honlapról. (Ugyanitt lehet tájékozódni arról, 
hogy külföldön hol és mikor lehet szavazni.) 

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a külkép-
viseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg 
lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem csak a 
lakcímükre, hanem más értesítési címre is kérik megküldeni az értesí-
tést a kérelem elbírálásáról.

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő, mozgásában egészségi  állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra 
pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése, alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére. 
A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 

legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 

legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azono-

sítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján 

vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 
2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani. 

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani 
(ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalma-
zást is csatolni kell).

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt 

segítség
A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88.§ c) pontja szerinti 

segítséget 2019. május 17-én 16.00 óráig igényelheti. 

A választási kampány

A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-
án 19.00 óráig tart. 

Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában fog-

laló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon 
belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül 
tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkal-
mas módon. 

2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható. 
2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben 

a szavazóhelyiség van, 2019. május 26-án nem léphet be.

Szavazókörök Balatonalmádiban:

Szavazókör megnevezése sorszámmal Szavazóhelyiség 
címe

1. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi utca 39.
2. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. út  30.

3.
Pannónia Kulturális Központ alsó 
szint* Városház tér 4.

4.
Pannónia Kulturális Központ felső 
szint* Városház tér 4.

5. Mogyoró úti Óvoda* Mogyoró utca 1.
6. Vörösberényi Kultúrház Gábor Á. utca 6.
7. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics utca 1.
8. Zeneiskola Bajcsy-Zs. út 60.

*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvashatók.

A választással kapcsolatos tájékoztatást a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali 
munkaidőben:
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője:  
Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó 
adatok:
címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefonszáma: 88/ 542-412
e-mail címe:jegyzo@balatonalmadi.hu
fax száma: 88/542-493

Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI vezető helyettes (I. em. 37. szoba) 
telefon: 88/542-430)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) 
telefon: 88/542-447)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (I. em. 30. szoba) 
telefon: 88/542-440
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés,
- lakcímnyilvántartás.

Balatonalmádi, 2019. március 28.   
dr. Hoffmann Gyöngyi

 Helyi Választási Iroda Vezetője

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint 

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási 
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes sza-
bályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai köré-
nek megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8.§ (1) bekezdés 
ga) pontja szerint – közzéteszem, hogy a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Balaton-
almádi Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete a helyi sza-
vazatszámláló bizottságok tag¬jait és póttagjait 72/2018. (II. 22.) 
Öh. határozatával, valamint 77/2019. (III. 28.) Öh. határozatával 
választotta meg.

A balatonalmádi szavazatszámláló bizottságok választott tagjai: 
Kertész Gabriella, Sziklásiné Kóródi Katalin, Petró Katalin  
Kirchkeszner Ildikó Mária, Czetli Teréz, Schaefer Róbert Jánosné 
Siklósi Lajos, Kócs Lajos György, Kardos Anita Krisztina  
Eősze Beáta, Cziráki Erzsébet, Bozzay Barna    
Fekete László, Somodiné Epres Anikó, Kerekes Attila   
Mester Ferenc, Szecsődi Imre, Haluskay Katalin    
Rácz Veronika, Földesi Gizella, Dabronaki István Lászlóné           
Risányi Erzsébet, Tál Magdolna, Bors Csabáné   

A szavazatszámláló bizottságok választott póttagjai:
Nagy Ferencné, Fekete Zoltán Gábor, Raffai Béláné, 
Linczmayer Róbertné, Kertészné Fenyves Erika, 
Bingyu Sándorné, Winkler Istvánné, Ferenczi 
Katalin Erzsébet, Tölli Lászlóné, Biermann Margit Ibolya, 
Aradiné Boros Andrea Jolán, Szakács Pál Ferencné, 
Dr. Sinka Lászlóné Dr. Novotny Júlia, Varjas Csabáné, 
Simon Éva, Rácz Istvánné, Dankó Friderika, 
Eignerné Pálffy Zsuzsanna, Jakab Attila János, 
Mayerné Papp Zsuzsanna, Mohos Andrea, 
Sasvári-Mohos Mária Magdolna, Sáray Réka Anna, 
Szóllás Péter, Veleginé Pavelka Gizella 
balatonalmádi lakosok. 
Balatonalmádi, 2019. március 28.

dr. Hoffmann Gyöngyi 
Helyi Választási Iroda Vezetője
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY I.
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 

2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak válasz-
tásával összefüggésben az Európai Parlament tagjainak választásáról 
szóló 2003. évi CXIII. törvény, az Európai Parlament tagjainak 2019. 
május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határ-
napjainak megállapításáról szóló 4/2019.(III.1.) IM rendelete alapján 
az alábbi választási közleményt adom ki:

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a 
Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazókö-
ri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező 
választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog 
keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a 
központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcím-
mel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. 
A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi 
névjegyzéki adataiban történő betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2019. május 24. 
napja 16.00 óra) a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazó-
köri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak 
védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok 
nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére 
nincs mód. 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az 
Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött vá-
lasztásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a név-
jegyzékben szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 
óráig kérheti.  

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. 
május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele 
az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. 

Az Európa Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak 
választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő ál-
lampolgára legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy 
központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak válasz-
tására ne terjedjen ki. 

Értesítő

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazó-
köri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 
5-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. 

A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt 
az megsemmisült vagy elveszett –, a helyi választási irodától új értesí-
tőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakor-
lásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza. 

Szavazás

A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gya-
korolhatja választójogát. 

A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással törté-
nik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. 

A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 2019. május 
26. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listá-
ra lehet, a lista nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző 

vonallal. A szavazás napján magyarországi lakóhelyétől távol tartóz-
kodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átje-
lentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le 
szavazatát.

Szavazás átjelentkezéssel:
Ha a választópolgár Magyarország területén, de a magyarországi 

lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, átjelentke-
zéssel szavazhat. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmeknek legkésőbb 2019. má-
jus 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz. 
Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – le-
vélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus be-
nyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyesen vagy 
elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visz-
szavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a telepü-
lésnek a megjelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol a választó-
polgár szavazni kíván.

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör: 
a 4. számú szavazókör a Pannónia Kulturális Központ Felső szintje.

Szavazás külképviseleten:
Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár a szavazás 

napján külföldön tartózkodik, hazánk külképviseletein adhatja le sza-
vazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti illetékes helyi választási 
iroda vezetőjétől – személyesen vagy levélben vagy elektronikusan – 
kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. 

Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi választási irodában, vagy 
letölthető a hivatalos honlapról. (Ugyanitt lehet tájékozódni arról, 
hogy külföldön hol és mikor lehet szavazni.) 

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, 
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a külkép-
viseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg 
lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem csak a 
lakcímükre, hanem más értesítési címre is kérik megküldeni az értesí-
tést a kérelem elbírálásáról.

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő, mozgásában egészségi  állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra 
pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése, alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére. 
A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 

legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 

legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azono-

sítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján 

vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 
2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani. 

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani 
(ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalma-
zást is csatolni kell).

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt 

segítség
A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88.§ c) pontja szerinti 

segítséget 2019. május 17-én 16.00 óráig igényelheti. 

A választási kampány

A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-
án 19.00 óráig tart. 

Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában fog-

laló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon 
belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül 
tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkal-
mas módon. 

2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható. 
2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben 

a szavazóhelyiség van, 2019. május 26-án nem léphet be.

Szavazókörök Balatonalmádiban:

Szavazókör megnevezése sorszámmal Szavazóhelyiség 
címe

1. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi utca 39.
2. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. út  30.

3.
Pannónia Kulturális Központ alsó 
szint* Városház tér 4.

4.
Pannónia Kulturális Központ felső 
szint* Városház tér 4.

5. Mogyoró úti Óvoda* Mogyoró utca 1.
6. Vörösberényi Kultúrház Gábor Á. utca 6.
7. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics utca 1.
8. Zeneiskola Bajcsy-Zs. út 60.

*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvashatók.

A választással kapcsolatos tájékoztatást a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali 
munkaidőben:
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője:  
Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó 
adatok:
címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefonszáma: 88/ 542-412
e-mail címe:jegyzo@balatonalmadi.hu
fax száma: 88/542-493

Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI vezető helyettes (I. em. 37. szoba) 
telefon: 88/542-430)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) 
telefon: 88/542-447)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (I. em. 30. szoba) 
telefon: 88/542-440
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés,
- lakcímnyilvántartás.

Balatonalmádi, 2019. március 28.   
dr. Hoffmann Gyöngyi

 Helyi Választási Iroda Vezetője

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint 

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási 
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes sza-
bályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai köré-
nek megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8.§ (1) bekezdés 
ga) pontja szerint – közzéteszem, hogy a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Balaton-
almádi Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete a helyi sza-
vazatszámláló bizottságok tag¬jait és póttagjait 72/2018. (II. 22.) 
Öh. határozatával, valamint 77/2019. (III. 28.) Öh. határozatával 
választotta meg.

A balatonalmádi szavazatszámláló bizottságok választott tagjai: 
Kertész Gabriella, Sziklásiné Kóródi Katalin, Petró Katalin  
Kirchkeszner Ildikó Mária, Czetli Teréz, Schaefer Róbert Jánosné 
Siklósi Lajos, Kócs Lajos György, Kardos Anita Krisztina  
Eősze Beáta, Cziráki Erzsébet, Bozzay Barna    
Fekete László, Somodiné Epres Anikó, Kerekes Attila   
Mester Ferenc, Szecsődi Imre, Haluskay Katalin    
Rácz Veronika, Földesi Gizella, Dabronaki István Lászlóné           
Risányi Erzsébet, Tál Magdolna, Bors Csabáné   

A szavazatszámláló bizottságok választott póttagjai:
Nagy Ferencné, Fekete Zoltán Gábor, Raffai Béláné, 
Linczmayer Róbertné, Kertészné Fenyves Erika, 
Bingyu Sándorné, Winkler Istvánné, Ferenczi 
Katalin Erzsébet, Tölli Lászlóné, Biermann Margit Ibolya, 
Aradiné Boros Andrea Jolán, Szakács Pál Ferencné, 
Dr. Sinka Lászlóné Dr. Novotny Júlia, Varjas Csabáné, 
Simon Éva, Rácz Istvánné, Dankó Friderika, 
Eignerné Pálffy Zsuzsanna, Jakab Attila János, 
Mayerné Papp Zsuzsanna, Mohos Andrea, 
Sasvári-Mohos Mária Magdolna, Sáray Réka Anna, 
Szóllás Péter, Veleginé Pavelka Gizella 
balatonalmádi lakosok. 
Balatonalmádi, 2019. március 28.

dr. Hoffmann Gyöngyi 
Helyi Választási Iroda Vezetője
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Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Gimnáziumi sikerek
Iskolánk színjátszói szép eredménnyel végeztek a  regionális diák-

színjátszó találkozón. Az eseményen (Közép-Dunántúli Regionális 
Diákszínjátszó Találkozó, Veszprém 2019. március 16-17.) a Kiss 
Judit Ágnes, Gyevi-Bíró Eszter, Golden Dániel alkotta zsűri két díját 
is elhozta színjátszókörünk, az Almádiák BRONZ MINŐSÍTÉSt 
kaptak Etűdök-Férfi és nő c. munkájukra, Páder Zsófia pedig kiváló 
színészi munkájáért KÜLÖNDÍJat vehetett át. 
Gratulálunk a csapat minden tagjának és felkészítő tanáruknak: 
Szabó Kalliopénak!

Gimnáziumunk leány 
kézilabda csapata az V-VI. korcsoportos amatőr megyei diákolim-
pián I. helyezést szerzett.A csapat tagjai: Sárvári Kinga, Dencs Do-
rottya, Selmeczi Emese, Filep Kata, Hebling Lili, Lehotai Alexand-
ra, Peringer Bianka, Schmitthoffer Barbara, Tóth Luca, Wenszky 
Dóra, Ott Borbála, Kammerer Leila. Felkészítő tanáruk: Kurbucz 
Ferenc Tamásné
Gratulálunk a szép eredményhez!

Iskolánk 9. A osztályos tanulói az 
Irinyi János Országos Középiskolai Ké-
miaverseny megyei fordulóján remek 
eredményeket értek el. Juhász Erik 1. 
helyezett lett, Kácsor Judit pedig 2. 
helyezést ért el. Ezzel mindketten jogot 
szereztek az országos döntőn való rész-
vételre.
Eredményükhöz gratulálunk! 

Köszönjük Mód Rudolf tanár úr felkészítő munkáját!

Iskolánk 2 tanulója, Petheő 
Réka és Szabó Patrik, az Or-
szágos Bajnokságon Taekwondo 
sportágban dobogós helyezést ér-
tek el. Réka-formagyakorlatban 
egyéni OB ezüstérmes, Patrik-ifi 
fiú csapat küzdelemben és csapat 
speciáltörésben is bronz érmes 
lett. 

Mindketten a Balatonalmádi 
Mongúzok Taekwondo SE ver-
senyzői.

Spanyol kulturális örökség verseny eredményei: Intézményünk 
két csapattal vett részt a versenyben. A csapatok a középmezőnyben 
végeztek. 23 középiskolás csapat küldött be pályamunkát.
12.helyezést érte el Rába Zsófia – Simon Boróka:  “La piñata” című 
plakátja
19. helyen végzett Székely Bálint – Pigler Gábor – Szücs Bendegúz: 
“Gastronomía” című plakátja.
Gratulálunk a csapatoknak és Ujszásziné Hudivók Erzsébet felké-
szítő tanárnak!

Cholnoky Jenő Matematika Alapmű-
veleti Verseny

Idén is eredményesen zárult az alapműveleti matematikaverseny, 
amelyen veszprémi és Veszprém környéki, felső tagozatos tanulók 
indulhattak. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny után ezen is kiváló 
eredményt értek el tanulóink. Keil Olivér 5. osztályos tanuló 3., 
Hegyessy Zsombor 4. osztályos tanuló és Gyimóthy Olivér 8. osz-
tályos tanuló 4-4. helyezést ért el. Gratulálunk!

Iskolánk 5. osztályos tanulói is közreműködtek az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére ren-
dezett városi megemlékező ünnepélyen.

NyelvÉSZ anyanyelvi verseny
Iskolánk ebben a tanévben 

is sok tehetséges, versenyez-
ni szerető diákkal vett részt 
a NyelvÉSZ anyanyelvi ta-
nulmányi versenyen. A több 
éves hagyománnyal rendel-
kező, rangos, a gyerekek által 
kedvelt megmérettetésen a 
diákok kipróbálhatták anya-
nyelvi kreativitásukat, a nyel-
vi játékokban való jártassá-
gukat, bizonyságot tehettek nyelvi készségeikről, hogy közben még 
jobban megismerjék anyanyelvünk szépségét.

Az iskolai fordulóból nyolcan jutottak a megyei döntőbe, ahol 
a 6. helyezést Osváth Kinga, a 7. helyezést pedig Kádár Panna 8. 
osztályos tanulók érték el.

Gratulálunk nekik!

Megyei Mezei Futóverseny
Március 19- én került megrendezésre a megyei Diákolimpia me-

zei futóverseny Veszprémben a Kolostorok és Kertek Rendezvény-
téren. A II., III, IV. korcsoportos tanulók mérhették össze kitartá-
sukat, állóképességüket. Iskolánk tanulói az alábbi eredményeket 
érték el: II. korcsoport fiú 2. hely: Molnár Hunor, Tamás Endre, 

Pusztay Balázs, Fried Levente, Tóth- Pusztay Benedek. Egyéniben 
Tóth Hunor 3. helyezést ért el. III. korcsoportban a fiúk 3. 
helyen végeztek. Csapattagok: Ács Gergő, Ormai Koppány, Gyü-
re Máté, Révész Ádám, Varga Csanád. III. korcsoportos lányok 
szintén a bronzérmet szerezték meg. Blazsur Hanna, Göde Petra, 
Ács Fanni, Kiss Leila, Meiczinger Violetta. A legnagyobbaknál a 
fiúk ezüstérmesek lettek. Csapattagok: Iker Sámuel, Geréd László, 
Gáspár Levente, Vaczkó Levente, Kutics Balázs. Egyéniben Geréd 
László 4. helyezett lett. Az 1. és 2. helyen végzett csapatok képvisel-
hetik iskolánkat Gödöllőn április 10- én rendezésre kerülő országos 
mezei futóversenyen. GRATULÁLUNK A VERSENYZŐKNEK!

Megyei Kézilabda Diákolimpia
A Diákolimpia III. korcsoportos leány kézilabda körzeti verse-

nyének megnyerését követően iskolánk csapata képviselte a körze-
tet a március 29- én Ajkán megrendezett megyei döntőn. 6 csa-
pat, Veszprém, Ajka, Tapolca, Pápakovácsi, Öskü és Balatonalmádi 
Györgyi Dénes Iskola mérkőzött meg egymással. A lányok a kezdeti 
nehézségek után nagy különbséggel verték az ajkai, és a tapolcai 
gárdát. A döntőt a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola ellen 
játszottuk ahol ugyan kis különbséggel, de alul maradtunk, így a 
második helyen zártunk. A csapat továbbjutott az országos elődön-
tőbe. Csapattagok: Blazsur Hanna, Göde Petra, Ács Fanni, So-
mogyi Szofi, Perényi Dorka, Kovács Lotti, Tamás Elina, Kiss 
Luca, Marton Ildikó, Gábriel Anna, Hujber Sarolta, Holczer 
Gvendolin. GRATULÁLUNK A LÁNYOKNAK!

Gratulálunk teljesítményükhöz!

Februárban és márciusban a leendő első osztályos gyermekeknek 
és szüleiknek szerveztünk „suliváró” foglalkozásokat. Az első alka-
lommal az ovis gyerekek kézműveskedtek a közelgő tavasz jegyé-
ben, míg a márciusi foglalkozáson a testnevelők vezetésével számos 
sporteszközt kipróbálhattak, játszottak az iskola tornacsarnokában. 
Közben a szülők tájékozódhattak iskolánk pedagógiai programjá-
ról, betekintést nyerhettek mindennapjainkba, körbejárták az iskola 
épületét, illetve megismerkedhettek a leendő tanító nénivel is.
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Iskolánk színjátszói szép eredménnyel végeztek a  regionális diák-

színjátszó találkozón. Az eseményen (Közép-Dunántúli Regionális 
Diákszínjátszó Találkozó, Veszprém 2019. március 16-17.) a Kiss 
Judit Ágnes, Gyevi-Bíró Eszter, Golden Dániel alkotta zsűri két díját 
is elhozta színjátszókörünk, az Almádiák BRONZ MINŐSÍTÉSt 
kaptak Etűdök-Férfi és nő c. munkájukra, Páder Zsófia pedig kiváló 
színészi munkájáért KÜLÖNDÍJat vehetett át. 
Gratulálunk a csapat minden tagjának és felkészítő tanáruknak: 
Szabó Kalliopénak!

Gimnáziumunk leány 
kézilabda csapata az V-VI. korcsoportos amatőr megyei diákolim-
pián I. helyezést szerzett.A csapat tagjai: Sárvári Kinga, Dencs Do-
rottya, Selmeczi Emese, Filep Kata, Hebling Lili, Lehotai Alexand-
ra, Peringer Bianka, Schmitthoffer Barbara, Tóth Luca, Wenszky 
Dóra, Ott Borbála, Kammerer Leila. Felkészítő tanáruk: Kurbucz 
Ferenc Tamásné
Gratulálunk a szép eredményhez!

Iskolánk 9. A osztályos tanulói az 
Irinyi János Országos Középiskolai Ké-
miaverseny megyei fordulóján remek 
eredményeket értek el. Juhász Erik 1. 
helyezett lett, Kácsor Judit pedig 2. 
helyezést ért el. Ezzel mindketten jogot 
szereztek az országos döntőn való rész-
vételre.
Eredményükhöz gratulálunk! 

Köszönjük Mód Rudolf tanár úr felkészítő munkáját!

Iskolánk 2 tanulója, Petheő 
Réka és Szabó Patrik, az Or-
szágos Bajnokságon Taekwondo 
sportágban dobogós helyezést ér-
tek el. Réka-formagyakorlatban 
egyéni OB ezüstérmes, Patrik-ifi 
fiú csapat küzdelemben és csapat 
speciáltörésben is bronz érmes 
lett. 

Mindketten a Balatonalmádi 
Mongúzok Taekwondo SE ver-
senyzői.
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19. helyen végzett Székely Bálint – Pigler Gábor – Szücs Bendegúz: 
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Gratulálunk a csapatoknak és Ujszásziné Hudivók Erzsébet felké-
szítő tanárnak!

Cholnoky Jenő Matematika Alapmű-
veleti Verseny

Idén is eredményesen zárult az alapműveleti matematikaverseny, 
amelyen veszprémi és Veszprém környéki, felső tagozatos tanulók 
indulhattak. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny után ezen is kiváló 
eredményt értek el tanulóink. Keil Olivér 5. osztályos tanuló 3., 
Hegyessy Zsombor 4. osztályos tanuló és Gyimóthy Olivér 8. osz-
tályos tanuló 4-4. helyezést ért el. Gratulálunk!

Iskolánk 5. osztályos tanulói is közreműködtek az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére ren-
dezett városi megemlékező ünnepélyen.

NyelvÉSZ anyanyelvi verseny
Iskolánk ebben a tanévben 

is sok tehetséges, versenyez-
ni szerető diákkal vett részt 
a NyelvÉSZ anyanyelvi ta-
nulmányi versenyen. A több 
éves hagyománnyal rendel-
kező, rangos, a gyerekek által 
kedvelt megmérettetésen a 
diákok kipróbálhatták anya-
nyelvi kreativitásukat, a nyel-
vi játékokban való jártassá-
gukat, bizonyságot tehettek nyelvi készségeikről, hogy közben még 
jobban megismerjék anyanyelvünk szépségét.

Az iskolai fordulóból nyolcan jutottak a megyei döntőbe, ahol 
a 6. helyezést Osváth Kinga, a 7. helyezést pedig Kádár Panna 8. 
osztályos tanulók érték el.

Gratulálunk nekik!

Megyei Mezei Futóverseny
Március 19- én került megrendezésre a megyei Diákolimpia me-

zei futóverseny Veszprémben a Kolostorok és Kertek Rendezvény-
téren. A II., III, IV. korcsoportos tanulók mérhették össze kitartá-
sukat, állóképességüket. Iskolánk tanulói az alábbi eredményeket 
érték el: II. korcsoport fiú 2. hely: Molnár Hunor, Tamás Endre, 

Pusztay Balázs, Fried Levente, Tóth- Pusztay Benedek. Egyéniben 
Tóth Hunor 3. helyezést ért el. III. korcsoportban a fiúk 3. 
helyen végeztek. Csapattagok: Ács Gergő, Ormai Koppány, Gyü-
re Máté, Révész Ádám, Varga Csanád. III. korcsoportos lányok 
szintén a bronzérmet szerezték meg. Blazsur Hanna, Göde Petra, 
Ács Fanni, Kiss Leila, Meiczinger Violetta. A legnagyobbaknál a 
fiúk ezüstérmesek lettek. Csapattagok: Iker Sámuel, Geréd László, 
Gáspár Levente, Vaczkó Levente, Kutics Balázs. Egyéniben Geréd 
László 4. helyezett lett. Az 1. és 2. helyen végzett csapatok képvisel-
hetik iskolánkat Gödöllőn április 10- én rendezésre kerülő országos 
mezei futóversenyen. GRATULÁLUNK A VERSENYZŐKNEK!

Megyei Kézilabda Diákolimpia
A Diákolimpia III. korcsoportos leány kézilabda körzeti verse-

nyének megnyerését követően iskolánk csapata képviselte a körze-
tet a március 29- én Ajkán megrendezett megyei döntőn. 6 csa-
pat, Veszprém, Ajka, Tapolca, Pápakovácsi, Öskü és Balatonalmádi 
Györgyi Dénes Iskola mérkőzött meg egymással. A lányok a kezdeti 
nehézségek után nagy különbséggel verték az ajkai, és a tapolcai 
gárdát. A döntőt a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola ellen 
játszottuk ahol ugyan kis különbséggel, de alul maradtunk, így a 
második helyen zártunk. A csapat továbbjutott az országos elődön-
tőbe. Csapattagok: Blazsur Hanna, Göde Petra, Ács Fanni, So-
mogyi Szofi, Perényi Dorka, Kovács Lotti, Tamás Elina, Kiss 
Luca, Marton Ildikó, Gábriel Anna, Hujber Sarolta, Holczer 
Gvendolin. GRATULÁLUNK A LÁNYOKNAK!

Gratulálunk teljesítményükhöz!

Februárban és márciusban a leendő első osztályos gyermekeknek 
és szüleiknek szerveztünk „suliváró” foglalkozásokat. Az első alka-
lommal az ovis gyerekek kézműveskedtek a közelgő tavasz jegyé-
ben, míg a márciusi foglalkozáson a testnevelők vezetésével számos 
sporteszközt kipróbálhattak, játszottak az iskola tornacsarnokában. 
Közben a szülők tájékozódhattak iskolánk pedagógiai programjá-
ról, betekintést nyerhettek mindennapjainkba, körbejárták az iskola 
épületét, illetve megismerkedhettek a leendő tanító nénivel is.
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Remekül teljesítettek a vörösberényi 
diákok a Zrínyi Ilona matematika 
versenyen

Az általános iskolai kategória legmagasabb évfolyamán, a nyol-
cadik osztályosok versenyében iskolánk 3 fős csapatát (Bujtás         
Marcell, Gyarmati Dóra és Török Dorka) csak a matematika          
tagozatos veszprémi Kossuth iskola csapata tudta megelőzni, 
így a megyei 2. helyezést szerezték meg. A csapatból egyéniben 
Török Dorka egyetlen ponttal lemaradva a győztestől bronzér-
met vehetett át. Felkészítő tanáruk: Zanathy László. 
Iskolánk legeredményesebb tanulói illetve csapatai:
A legjobb megyei egyéni eredmények:   Csapatverseny eredmények:
    Török Dorka (8.a) 3. hely    2. évfolyam: 6. hely
    Bódi Tamás (3.o.) 7. hely     3. évfolyam: 7. hely
    Boros Lilla (3.o.) 8. hely     4. évfolyam: 8. hely
    Cziráki Sára (2.o.) 10. hely    6. évfolyam: 8. hely
    Balogh Enikő (4.b) 17. hely    7. évfolyam: 10. hely
       8. évfolyam: 2. hely
Összesített csapatversenyben iskolánk tanulói Veszprém megyé-
ben az előkelő 4. helyet szerezték meg.

Balogh Enikő, Cziráki Sára, Gyarmati Dóra, Török Dorka, Bujtás Marcell, 
Bódi Tamás, Boros Lilla

Vörösberényi diákok kiváló 
eredményei a Lovassy angol 
versenyen

Iskolánk nyolcadik évfolyamos diákjai az idei tanévben is nagy 
lelkesedéssel neveztek be a Lovassy László Gimnázium Angol Nyel-
vi Versenyébe. Az első, decemberi forduló sikeres teljesítésével két 
csapatunk is bekerült a legjobb 10 közé. A második, szintén írásbeli 
forduló után a Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, Török Dorka 
alkotta csapat első helyen, a Hoffmann Bálint, Howe Peter Ale-
xander, Szalai-Figder Flóra Emese tanulókból álló csapat pedig 
harmadik helyen jutott be a legjobb 4 közé, az áprilisban megren-
dezésre kerülő szóbeli döntőbe. Felkészítő tanáruk: Zsapka Andrea.

Balról-jobbra: Török Dorka, Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, Hoffmann 
Bálint, Szalai-Figder Flóra-Howe Pete

Országos angol verseny megyei forduló
Iskolánk tanulói az Országos Angol Nyelvi Versenyen is remekel-

tek, a novemberben megrendezett első, iskolai fordulóban eredmé-
nyesen teljesített Lendvai Réka Christina és Nagy Barnabás 7. osz-
tályos, valamint Török Dorka 8.a osztályos tanuló, így bejutottatok 
a megyei megmérettetésbe. A február 27-én a Veszprémi Rózsa úti 
Általános Iskolában tartott megyei fordulóban Török Dorka negye-
dik helyezést ért el, Lendvai Réka a tizenharmadik, Nagy Barnabás 
a tizenötödik helyen végzett. Felkészítő tanáruk: Zsapka Andrea

Balról-jobbra: Lendvai Réka, Nagy Barnabás, Török Dorka

Diákolimpiai sikerek
Március 19-én került megrendezésre Veszprémben a mezei futó-

verseny megyei döntője. Iskolánk diákjai idén is lelkesen készültek 
és szép eredményeket értek el. Mesics Borbála 6.a osztályos tanu-
ló a kiemelkedő 9. helyezést érte el egyéniben, a II. kcs-os fiú csa-
patunk pedig alig maradt le a dobogóról. (Bíró Martin, Igaz Dániel, 
Lendvai Péter, Szabó Nándor, Szántó Dániel). A legnagyobb si-
kert a III. kcs-os fiú csapatunk érte el, 2. helyezést megszerezve, 
tovább jutott az országos döntőre. A csapat tagjai a fényképen 
láthatóak. Gratulálunk!

Balról-jobbra: Somorácz Olivér, Beődi Bence, Szántó Benedek, 
Matos Manó, Bagarus Andor

Gála 2018/2019
A kulturális gála iskolánk 

kiemelt eseménye. Az ünnepi 
program első részében az első 
osztályosok bemutatkozó mű-
sora, és iskolapolgárrá fogadása 
volt, ahol a végzős tanulók átad-
ták az elsős diákoknak az iskola 
címerével ellátott dísznyakken-
dőket, a szünetben pedig az iskolai emblémával ellátott pólókat. A 
második részben az iskola több csoportja kapott lehetőséget, hogy 
megmutassa tehetségét, alkotókedvét. Az angol nyelven felcsendülő 
dalok, táncos koreográfiák, zenés-verses összeállítások biztosították 
a színvonalas és sokszínű estét. A diákok a szünetben frissítőt fo-
gyaszthattak, a legkisebbek pedig tortát kaptak az izgalmas fellépés 
után. A rendezvény színvonalas megvalósításához köszönjük a Szü-
lői Munkaközösség és az iskolai alapítványunk támogatását.

A Magocskák Alapítvány Hírei

Április 27-én újra megrendezzük a Magocskák Alapítvány vár-
va-várt Jótékonysági Estjét, melyre sok szeretettel hívjuk az almádi 
ovisok szüleit, nagyszüleit, rokonait… Új helyszínen, a meseszép 
Magtárban várunk Titeket! Lesz tánc, finom vacsora, meglepetés 
műsorok, tombola, egészen hajnalig! Az est bevételét mobil moz-
gásfejlesztő eszközök beszerzésére for-
dítjuk, melyet a Mogyoró utcai ovi 
udvarán, végleges helyére telepítünk 
ősszel, hogy az új óvodába járó min-
den almádi kis ovis örömmel hasz-
nálhassa ősztől. Gyertek, mulassunk 
együtt idén is!

Ha pedig még egy kis jót tennétek, a 
közelgő adóbevalláskor SZJA-tok 1%-
át ajáljátok fel az Alapítványunknak. 
Hálás köszönettel fogadjuk 2019-ben 
is!

A Magocskák Alapítvány Önkéntesei
Néhány gondolat az Anonim 
Alkoholisták nyílt napjáról

2019.március 22-én, Balatonalmádiban Intézményünk adott ott-
hont az első Anonim Alkoholisták közössége által szervezett nyílt 
napnak, melyet remélhetőleg számos hasonló rendezvény követ 
majd. 

Az anonimitás jegyében zajló programok a Családsegítő Szolgálat 
moderálása alatt követték egymást. A köszöntés után Szolgálatunk 
munkatársa, az alkoholizmussal-, annak társadalomra gyakorolt ha-
tásával, és az ebből adódóan keletkező problémákkal ismertette meg 
a jelenlevőket, majd az Egészségfejlesztési Iroda egyik kollégája az 
alkoholizmus történelmi kialakulását és a jelen állapotot vázolta fel 
nekünk. 

Őket követte a Balatonalmádi A.A. közösség vezetője, András ál-
tal meghívott addiktológiai konzultáns (József ) személyes példájá-
val fűszerezett előadása ( aki önmaga is felépülő).

A délutáni programhoz csatlakoztak a győri felépülők egy ke-
rekasztal beszélgetésre, ahol őszinte beszámolók és fontos kérdések 
hangzottak el kötetlenül. 

Nem bánta meg, aki részt vett ezen a nyílt napon. Fontos üze-
netként hangzott el az a mondat, hogy van kiút. Az alkoholizmus 
betegség, foglalkozni kell vele, de csak akkor lesz eredményes, ha 
a betegségben szenvedő önként dönt a gyógyulás mellett. Az első 
lépés a betegség felismerése, majd azt követően az Anonim Alkoho-
listák Közösségének felkeresése.

Balatonalmádiban a Baross Gábor utca 32-ben, a Családsegítő 
Szolgálat nagytermében, minden pénteken 17.00 órától várja őket 
András az A.A. közösség vezetője.

Nyissuk együtt idén is a nyarat!
Ismét Balaton Napja a Wesselényi Strandon!

A rendezvény időpontja: 2019. június 1. szombat
A városban élő, városunkhoz kötődő sportolók, egyesületek, 

sportcsapatok, személyi edzők jelentkezését várjuk, akik szívesen 
bemutatkoznának a rendezvényen.

 30 év-30 árnyalat-Balatonalmádi várossá válásának 30. évfordu-
lója alkalmából fotópályázat:

A Balaton 30 árnyalata
Ha rendelkezik olyan jó minőségű képpel, fotóval, mely a Balaton 

ezernyi színárnyalatának egyikét adja vissza, küldje el az almtour@
gmail.com címre fotópályázat tárggyal, és a legjobb 30 megtekint-
hető lesz egy kísérő kiállítás keretein belül. 

Várunk mindenkit szeretettel, játékos sportprogramokkal, vetél-
kedővel és még több nyereménnyel!

A Szervezők: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
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Remekül teljesítettek a vörösberényi 
diákok a Zrínyi Ilona matematika 
versenyen

Az általános iskolai kategória legmagasabb évfolyamán, a nyol-
cadik osztályosok versenyében iskolánk 3 fős csapatát (Bujtás         
Marcell, Gyarmati Dóra és Török Dorka) csak a matematika          
tagozatos veszprémi Kossuth iskola csapata tudta megelőzni, 
így a megyei 2. helyezést szerezték meg. A csapatból egyéniben 
Török Dorka egyetlen ponttal lemaradva a győztestől bronzér-
met vehetett át. Felkészítő tanáruk: Zanathy László. 
Iskolánk legeredményesebb tanulói illetve csapatai:
A legjobb megyei egyéni eredmények:   Csapatverseny eredmények:
    Török Dorka (8.a) 3. hely    2. évfolyam: 6. hely
    Bódi Tamás (3.o.) 7. hely     3. évfolyam: 7. hely
    Boros Lilla (3.o.) 8. hely     4. évfolyam: 8. hely
    Cziráki Sára (2.o.) 10. hely    6. évfolyam: 8. hely
    Balogh Enikő (4.b) 17. hely    7. évfolyam: 10. hely
       8. évfolyam: 2. hely
Összesített csapatversenyben iskolánk tanulói Veszprém megyé-
ben az előkelő 4. helyet szerezték meg.

Balogh Enikő, Cziráki Sára, Gyarmati Dóra, Török Dorka, Bujtás Marcell, 
Bódi Tamás, Boros Lilla

Vörösberényi diákok kiváló 
eredményei a Lovassy angol 
versenyen

Iskolánk nyolcadik évfolyamos diákjai az idei tanévben is nagy 
lelkesedéssel neveztek be a Lovassy László Gimnázium Angol Nyel-
vi Versenyébe. Az első, decemberi forduló sikeres teljesítésével két 
csapatunk is bekerült a legjobb 10 közé. A második, szintén írásbeli 
forduló után a Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, Török Dorka 
alkotta csapat első helyen, a Hoffmann Bálint, Howe Peter Ale-
xander, Szalai-Figder Flóra Emese tanulókból álló csapat pedig 
harmadik helyen jutott be a legjobb 4 közé, az áprilisban megren-
dezésre kerülő szóbeli döntőbe. Felkészítő tanáruk: Zsapka Andrea.

Balról-jobbra: Török Dorka, Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, Hoffmann 
Bálint, Szalai-Figder Flóra-Howe Pete

Országos angol verseny megyei forduló
Iskolánk tanulói az Országos Angol Nyelvi Versenyen is remekel-

tek, a novemberben megrendezett első, iskolai fordulóban eredmé-
nyesen teljesített Lendvai Réka Christina és Nagy Barnabás 7. osz-
tályos, valamint Török Dorka 8.a osztályos tanuló, így bejutottatok 
a megyei megmérettetésbe. A február 27-én a Veszprémi Rózsa úti 
Általános Iskolában tartott megyei fordulóban Török Dorka negye-
dik helyezést ért el, Lendvai Réka a tizenharmadik, Nagy Barnabás 
a tizenötödik helyen végzett. Felkészítő tanáruk: Zsapka Andrea

Balról-jobbra: Lendvai Réka, Nagy Barnabás, Török Dorka

Diákolimpiai sikerek
Március 19-én került megrendezésre Veszprémben a mezei futó-

verseny megyei döntője. Iskolánk diákjai idén is lelkesen készültek 
és szép eredményeket értek el. Mesics Borbála 6.a osztályos tanu-
ló a kiemelkedő 9. helyezést érte el egyéniben, a II. kcs-os fiú csa-
patunk pedig alig maradt le a dobogóról. (Bíró Martin, Igaz Dániel, 
Lendvai Péter, Szabó Nándor, Szántó Dániel). A legnagyobb si-
kert a III. kcs-os fiú csapatunk érte el, 2. helyezést megszerezve, 
tovább jutott az országos döntőre. A csapat tagjai a fényképen 
láthatóak. Gratulálunk!

Balról-jobbra: Somorácz Olivér, Beődi Bence, Szántó Benedek, 
Matos Manó, Bagarus Andor

Gála 2018/2019
A kulturális gála iskolánk 

kiemelt eseménye. Az ünnepi 
program első részében az első 
osztályosok bemutatkozó mű-
sora, és iskolapolgárrá fogadása 
volt, ahol a végzős tanulók átad-
ták az elsős diákoknak az iskola 
címerével ellátott dísznyakken-
dőket, a szünetben pedig az iskolai emblémával ellátott pólókat. A 
második részben az iskola több csoportja kapott lehetőséget, hogy 
megmutassa tehetségét, alkotókedvét. Az angol nyelven felcsendülő 
dalok, táncos koreográfiák, zenés-verses összeállítások biztosították 
a színvonalas és sokszínű estét. A diákok a szünetben frissítőt fo-
gyaszthattak, a legkisebbek pedig tortát kaptak az izgalmas fellépés 
után. A rendezvény színvonalas megvalósításához köszönjük a Szü-
lői Munkaközösség és az iskolai alapítványunk támogatását.

A Magocskák Alapítvány Hírei

Április 27-én újra megrendezzük a Magocskák Alapítvány vár-
va-várt Jótékonysági Estjét, melyre sok szeretettel hívjuk az almádi 
ovisok szüleit, nagyszüleit, rokonait… Új helyszínen, a meseszép 
Magtárban várunk Titeket! Lesz tánc, finom vacsora, meglepetés 
műsorok, tombola, egészen hajnalig! Az est bevételét mobil moz-
gásfejlesztő eszközök beszerzésére for-
dítjuk, melyet a Mogyoró utcai ovi 
udvarán, végleges helyére telepítünk 
ősszel, hogy az új óvodába járó min-
den almádi kis ovis örömmel hasz-
nálhassa ősztől. Gyertek, mulassunk 
együtt idén is!

Ha pedig még egy kis jót tennétek, a 
közelgő adóbevalláskor SZJA-tok 1%-
át ajáljátok fel az Alapítványunknak. 
Hálás köszönettel fogadjuk 2019-ben 
is!

A Magocskák Alapítvány Önkéntesei
Néhány gondolat az Anonim 
Alkoholisták nyílt napjáról

2019.március 22-én, Balatonalmádiban Intézményünk adott ott-
hont az első Anonim Alkoholisták közössége által szervezett nyílt 
napnak, melyet remélhetőleg számos hasonló rendezvény követ 
majd. 

Az anonimitás jegyében zajló programok a Családsegítő Szolgálat 
moderálása alatt követték egymást. A köszöntés után Szolgálatunk 
munkatársa, az alkoholizmussal-, annak társadalomra gyakorolt ha-
tásával, és az ebből adódóan keletkező problémákkal ismertette meg 
a jelenlevőket, majd az Egészségfejlesztési Iroda egyik kollégája az 
alkoholizmus történelmi kialakulását és a jelen állapotot vázolta fel 
nekünk. 

Őket követte a Balatonalmádi A.A. közösség vezetője, András ál-
tal meghívott addiktológiai konzultáns (József ) személyes példájá-
val fűszerezett előadása ( aki önmaga is felépülő).

A délutáni programhoz csatlakoztak a győri felépülők egy ke-
rekasztal beszélgetésre, ahol őszinte beszámolók és fontos kérdések 
hangzottak el kötetlenül. 

Nem bánta meg, aki részt vett ezen a nyílt napon. Fontos üze-
netként hangzott el az a mondat, hogy van kiút. Az alkoholizmus 
betegség, foglalkozni kell vele, de csak akkor lesz eredményes, ha 
a betegségben szenvedő önként dönt a gyógyulás mellett. Az első 
lépés a betegség felismerése, majd azt követően az Anonim Alkoho-
listák Közösségének felkeresése.

Balatonalmádiban a Baross Gábor utca 32-ben, a Családsegítő 
Szolgálat nagytermében, minden pénteken 17.00 órától várja őket 
András az A.A. közösség vezetője.

Nyissuk együtt idén is a nyarat!
Ismét Balaton Napja a Wesselényi Strandon!

A rendezvény időpontja: 2019. június 1. szombat
A városban élő, városunkhoz kötődő sportolók, egyesületek, 

sportcsapatok, személyi edzők jelentkezését várjuk, akik szívesen 
bemutatkoznának a rendezvényen.

 30 év-30 árnyalat-Balatonalmádi várossá válásának 30. évfordu-
lója alkalmából fotópályázat:

A Balaton 30 árnyalata
Ha rendelkezik olyan jó minőségű képpel, fotóval, mely a Balaton 

ezernyi színárnyalatának egyikét adja vissza, küldje el az almtour@
gmail.com címre fotópályázat tárggyal, és a legjobb 30 megtekint-
hető lesz egy kísérő kiállítás keretein belül. 

Várunk mindenkit szeretettel, játékos sportprogramokkal, vetél-
kedővel és még több nyereménnyel!

A Szervezők: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
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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! 

Zagyva Banda, Kádár Ignác és Nagypál Anett. A belépés díjtalan. (Előző 
nap 16.30-tól nyilvános főpróba!) További információ: 20/26-41-561

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Április 15. Étkezés vétkezéssel vagy másképpen Ea.:  Szabó Roland 
biológus    
Május 1. szerda 16 óra – Majális (helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
udvara) 
Június 1. – szakmai kirándulás 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Április 10. szerda 15.00 - 16.00 A Párkányba utazók és tartalékosok 
eligazítása, programismertető
Április 10. szerda 16 órától: Teljes élet a nyugdíjazás után, az idősödés 
nehézségei, megoldások. Előadók: Kardos Klára pszichológus, Kisné 
Lovasi Mária intézményvezető
Április 17. szerda 15 -17-ig A toszkáni utazás utolsó részletének és a 
szükséges euró befizetése; Vacsora-befizetés
Április 24. szerda 16 órától FÉRFINAP a klubban - ünnepi műsor, 
meglepetés, vacsora Zenés szüli nap Tóth Istvánnal
Május 5. vasárnap 17 órától 20 éves a Vörösberényi Nyugdíjas Klub: 
MŰVÉSZETI CSOPORTJAINAK ÜNNEPI GÁLAMŰSORA  A 
MAGTÁRBAN. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Belépés díjtalan
Május 8. 14 órától: Tavaszi túra majálissal egybekötve Szervezők: 
Mayer Miklós- Kalocsa Gyula - Lencse Sándor
Május 13. hétfő 16 órakor a Vörösberényi Művelődési Házban: 
Eligazítás, tájékoztató a TOSZKÁNBA utazók részére (mindhárom 
csoportnak) Előadó: Vajthó Zoltán a Gyopár Utazási Iroda vezetője

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló 
meséket. A nagyböjti időben teremtés történeteket, legendameséket 
hallgathatnak, akik jönnek. Mert mikor Krisztus Urunk Szent 
Péterrel a földön járt, sok csodás dolog megesett. Következő 
időpontunk: 2019. április 15. 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 
Egészen őszig minden vasárnap délelőtt lesz a piactéren. Egy kivétel: ha 
Baba-Mama börze lesz, aznap nem lesz bolhapiac. 

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)
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.
Május 1. szerda 10-18 óra – Piknik a parton (Zenepavilon és 
környéke) - kézműves foglalkozások, játszóház, sport játékok, 
egészségmegőrző program, strandkönyvtár, gyermekfoglalkoztató sok 
vidámsággal, kirakodóvásárral, sörrel és virslivel, sok-sok finomsággal! 
* 11 óra – Zenés gyermekműsor * 16 óra – Vidám műsor kicsiknek és 
nagyoknak * 
Május 2. csütörtök 

16.30 óra Könyvbemutató – Vecsey-Kiss Mária, Czuczor Sándor és 
Kovács István új könyveinek bemutatója. A könyvbemutató keretében 
énekel Balatonalmádi Vegyeskara és bevezetőt mond Dudás Zsolt, a 
kiadó Almádiért Közalapítvány elnöke. A könyveket a szerzők mutatják 
be. Bővebb információ: 20/97 03 479
18 óra – Almádi Tavaszi Tárlat - kiállítás megnyitó 
A Tárlatot megnyitja: Kilián László, a Művészetek Háza igazgató 
helyettese, közreműködik a Harmónia Énekegyüttes. 
MÁJUS 3–4. PÉNTEK-SZOMBAT - 30 ÉVE VÁROS 
BALATONALMÁDI - RENDEZVÉNYEK A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTTI RENDEZVÉNYTÉREN

Május 3. péntek 

17 óra – „JUMPING MATT & HIS COMBO feat. Custom Big 
Band (Pribojszki Mátyás zenekara és a Pénzügyőr Big Band közös 
produkciója)

19 óra – Lóci játszik zenekar műsora

21 óra – Utcabál a Viktória Zenekarral

Május 4. szombat

14.30 – Badár Sándor előadóművész Úton útfélen c. produkciója

16. óra – Balatonalmádi Néptáncműhely gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt csoportjának előadása.  Zene: Bódis Erika és tanítványai

18 óra - Muzsikás Együttes: Röpülj madár koncert

20 óra - Boban-Markovic Orkestar

Május 5. vasárnap 16 óra - Anyák napi ünnepség a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt almádi 
alapszervezete szervezésében. Az ünnepségen részt vesznek a Györgyi 
Dénes és a Vörösberényi Általános Iskola tanulói. 
Május 5. vasárnap 17 óra – Muzsika, ének, tánc korhatár nélkül. 
Az idén 20 éves Nyugdíjas Klub önálló estje a Magtárban. Szervező: 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub. Rendező: Kovács Krisztián - Kiki. 
Fellépnek: Ringató Balaton Táncegyüttes, Borostyán Népdalkör, 
Balatonalmádi Néptáncműhely csoportjai és a balatonalmádi óvodások, 

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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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! 

Zagyva Banda, Kádár Ignác és Nagypál Anett. A belépés díjtalan. (Előző 
nap 16.30-tól nyilvános főpróba!) További információ: 20/26-41-561

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Április 15. Étkezés vétkezéssel vagy másképpen Ea.:  Szabó Roland 
biológus    
Május 1. szerda 16 óra – Majális (helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
udvara) 
Június 1. – szakmai kirándulás 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Április 10. szerda 15.00 - 16.00 A Párkányba utazók és tartalékosok 
eligazítása, programismertető
Április 10. szerda 16 órától: Teljes élet a nyugdíjazás után, az idősödés 
nehézségei, megoldások. Előadók: Kardos Klára pszichológus, Kisné 
Lovasi Mária intézményvezető
Április 17. szerda 15 -17-ig A toszkáni utazás utolsó részletének és a 
szükséges euró befizetése; Vacsora-befizetés
Április 24. szerda 16 órától FÉRFINAP a klubban - ünnepi műsor, 
meglepetés, vacsora Zenés szüli nap Tóth Istvánnal
Május 5. vasárnap 17 órától 20 éves a Vörösberényi Nyugdíjas Klub: 
MŰVÉSZETI CSOPORTJAINAK ÜNNEPI GÁLAMŰSORA  A 
MAGTÁRBAN. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Belépés díjtalan
Május 8. 14 órától: Tavaszi túra majálissal egybekötve Szervezők: 
Mayer Miklós- Kalocsa Gyula - Lencse Sándor
Május 13. hétfő 16 órakor a Vörösberényi Művelődési Házban: 
Eligazítás, tájékoztató a TOSZKÁNBA utazók részére (mindhárom 
csoportnak) Előadó: Vajthó Zoltán a Gyopár Utazási Iroda vezetője

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló 
meséket. A nagyböjti időben teremtés történeteket, legendameséket 
hallgathatnak, akik jönnek. Mert mikor Krisztus Urunk Szent 
Péterrel a földön járt, sok csodás dolog megesett. Következő 
időpontunk: 2019. április 15. 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 
Egészen őszig minden vasárnap délelőtt lesz a piactéren. Egy kivétel: ha 
Baba-Mama börze lesz, aznap nem lesz bolhapiac. 

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)
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.
Május 1. szerda 10-18 óra – Piknik a parton (Zenepavilon és 
környéke) - kézműves foglalkozások, játszóház, sport játékok, 
egészségmegőrző program, strandkönyvtár, gyermekfoglalkoztató sok 
vidámsággal, kirakodóvásárral, sörrel és virslivel, sok-sok finomsággal! 
* 11 óra – Zenés gyermekműsor * 16 óra – Vidám műsor kicsiknek és 
nagyoknak * 
Május 2. csütörtök 

16.30 óra Könyvbemutató – Vecsey-Kiss Mária, Czuczor Sándor és 
Kovács István új könyveinek bemutatója. A könyvbemutató keretében 
énekel Balatonalmádi Vegyeskara és bevezetőt mond Dudás Zsolt, a 
kiadó Almádiért Közalapítvány elnöke. A könyveket a szerzők mutatják 
be. Bővebb információ: 20/97 03 479
18 óra – Almádi Tavaszi Tárlat - kiállítás megnyitó 
A Tárlatot megnyitja: Kilián László, a Művészetek Háza igazgató 
helyettese, közreműködik a Harmónia Énekegyüttes. 
MÁJUS 3–4. PÉNTEK-SZOMBAT - 30 ÉVE VÁROS 
BALATONALMÁDI - RENDEZVÉNYEK A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTTI RENDEZVÉNYTÉREN

Május 3. péntek 

17 óra – „JUMPING MATT & HIS COMBO feat. Custom Big 
Band (Pribojszki Mátyás zenekara és a Pénzügyőr Big Band közös 
produkciója)

19 óra – Lóci játszik zenekar műsora

21 óra – Utcabál a Viktória Zenekarral

Május 4. szombat

14.30 – Badár Sándor előadóművész Úton útfélen c. produkciója

16. óra – Balatonalmádi Néptáncműhely gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt csoportjának előadása.  Zene: Bódis Erika és tanítványai

18 óra - Muzsikás Együttes: Röpülj madár koncert

20 óra - Boban-Markovic Orkestar

Május 5. vasárnap 16 óra - Anyák napi ünnepség a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt almádi 
alapszervezete szervezésében. Az ünnepségen részt vesznek a Györgyi 
Dénes és a Vörösberényi Általános Iskola tanulói. 
Május 5. vasárnap 17 óra – Muzsika, ének, tánc korhatár nélkül. 
Az idén 20 éves Nyugdíjas Klub önálló estje a Magtárban. Szervező: 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub. Rendező: Kovács Krisztián - Kiki. 
Fellépnek: Ringató Balaton Táncegyüttes, Borostyán Népdalkör, 
Balatonalmádi Néptáncműhely csoportjai és a balatonalmádi óvodások, 

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 
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Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 14

Krónika

15

2019. április

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Könyvtárosok ajánlják
A KorTársOlvasó utolsó kínálata:

1. Németország

Franz Kafka vitákat váltott ki a múlt esz-
tendőben: miszerint nem is német! Nos, Prá-
gában született, Ausztriában halt meg, német 
nyelven alkotó cseh születésű zsidó íróként 
jelenik meg. Egyszóval nem kérdőjeleztük 
meg, legfőképp, mert nem árt a kafkai világ-
ban néha elmerülni. Az átváltozás is jó vá-
lasztás volt – hiszen van elbeszélés válogatás 
is ezzel a címmel, így akár azt is végigolvas-
hatjuk. Kehlmann könyve, A világ fölmérése 
a kortárs kihívás ajánlata. Két öreg, kissé bo-
garas tudós, Alexander von Humboldt és Carl Friedrich Gauss éle-
téről szól – de nehogy valami szokásos életrajzra számítsanak, mert 
ez a könyv nem az!

2. Belgium

Hugo Claus fejlődésregénye, a Belgium 
bánata nem csak egy emberről, hanem a 
flamandok és a vallonok régről gyökerező 
konfliktusairól is szól. Aki a témában tá-
jékozódni szeretne, az feltétlen olvassa el! 
Dimitri Verhulst: Elcseszett napok egy elcse-
szett bolygón – a jelenlegi kínálat hatalmas 
váltás! Ez a vékonyka könyv az „emberiség 
fekete humorral megírt krónikája, az európai 
„kultúrember”története. Hogy milyen ez a 
történet? A legkevésbé sem dicsőséges…” – írja róla a moly. Finto-
roghatunk vagy élvezhetjük, amikor olvassuk, de tán elgondolkod-
hatnánk abszurditásán.

3. Hollandia

A menny felfedezése. Mulisch könyvét 
nem olvastam. Többekkel beszélgettem róla, 
s nagyjából a következő kritikus véleménye 
a megoldás: „Ez az a könyv, aminél olvasás 
közben gyakorlatilag egytől ötig bármennyi 
csillagot lehetett adni.” Szóval: aki érdekel, 
olvassa el nyugodtan, aztán osszon neki annyi 
csillagot, amennyit gondol… „Lesz ez még így 
se”címmel ajánljuk A 83 és 1/4 éves Hendrik 
Groen titkos naplóját. Az Alkonypír idősott-
honban él, persze, nem örömmel. Úgy érzi, 
hogy még tartogathat meglepetést számára az élet, így megalapítja 
az Öreg, de még nem halott klub-ot… Már van második kötete is!

4. Franciaország

Victor Hugo: Nyomorultak… A klasszikus 
regény után egy mai ember következik: Ro-
main Gary-ről nemrég tudtam meg, hogy ere-
deti neve Roman Kacev, s számtalan álnevet 
viselt már: számomra például Émile Ajar ma-
rad, Az előttem az élet-tel. A most ajánlott „A 
virradat ígérete” ennek tükörregénye. Többet 
nem is írnék róla, mert „Az előttem az élet” 
sok diák kötelezője, így aztán talán nem kell 
győzködnöm erről a regényről senkit. 

5. Görögország

Homérosz Iliásza számomra nagy kihívás. 
Élvezem a nyelvezetét, a verselést, de csak 
az első kötetet fejeztem be. A másodikhoz 
még gyűjtöm az időt... Makisz Citasz Isten 
a tanúm című könyvének selejtes antihőse 
egy másik Görögországot adott nekem, de 
nem szerettem bele. Van, akinek az Üveg-
tigrist idézi, van, akinek A szegény kisgyer-
mek panaszait… Egy biztos: a főhősünk 
Hrisztovalantisz, aki soha semmiért nem hi-
bás, mindig csak minden és mindenki más. 
Mit szoktak írni a regények elejébe? „Ha valaki magára ismer, az 
csak a véletlen műve lehet…”

6. Ciprus

A tűz titka című elbeszéléskötetet kínáltuk 
tavaly. Azóta tudom, hogy önálló ciprusi pró-
za csak mintegy 100 éve van – s ez a válogatás 
segített belelátni a csodaszép sziget színes iro-
dalmába. nem mondom, hogy mindegyik tet-
szett, de szívesen ajánlok belőle. Tartok tőle, 
hogy már minden könyvtárban a raktári rész-
ben van, pedig kár érte… Emiliosz Szolomu 
könyve, az Egy hűtlenség naplója regény. Van 
benne egy régészprofesszor, szerelem, eltűnt 
feleség, és egy különleges lelet: egy meggyil-
kolt terhes fiatal nő sírja…. Már most kíváncsi vagyok rá!

7. Málta 

Málta szigete mindössze 316 négyzetkilo-
méter. Az egyik miniállam. Mit tudunk még 
róla? Az idei évtől talán még annyit, hogy 
Clare Azzopardinak ez az első könyve, amely 
megjelent magyarul. Nyolc női sors, nyolc 
élet. Nem hétköznapi élet, valamiért kitűnnek 
a megszokottból, mi pedig kíváncsian velük 
tarthatunk. A szerző felnőtt könyvei mel-
lett több gyerekeknek és kamaszoknak szóló 
könyvet is írt – remélem, egyszer azokat is ol-
vashatjuk.

8. Bosznia-Hercegovina

Nagy vitát kavart a Zlata naplója. Egy tizen-
három éves kislány és a balkáni háború… Van, 
aki úgy emlegeti a könyvet, hogy az Anna Frank 
naplójának méltó párja, van, aki azt mondja, 
hogy ilyet nem ír egy kisgyerek. Nem az én tisz-
tem állást foglalni. Számomra a háborúban – a 
közeli háborúban – élők mindennapjait hozta. 
Azokon a vidékeken, ahol jártunk, járunk. Bé-
kepárti vagyok. Talán ezeket a borzalmakat el-
kerülve választottam Selimovic regényét (Az 
erőd és foglya), amely a 18. században játszódik 
és nem háborús témájú: a cím ugyanis jelképes, arra utal, hogy 
minden ember erőd, s mindenki fogolyként él a saját erődjében, 
melyből kitörni, melybe befogadni valakit: végzetes kaland. A fő-
hős ilyen kalandba bocsátkozik. Különös emberek keleties, tarka 
világába visz.

Fábiánné Sáray Anna

Brit Nagykövet Balatonalmádiban
Őexcellenciája Iain Lindsay, az Egyesült Királyság rendkívüli 

és meghatalmazott magyarországi nagykövete immár harmadik 
éve ápolja és erősíti a baráti és szövetségesi kapcsolatokat 
országaink között. Ezek a kapcsolatok pedig sokrétűek, hiszen 
a diplomáciai, kereskedelmi, gazdasági és kulturális kötelékek 
talán sohasem voltak ilyen szorosak, mint napjainkban.

Járt már nálunk több nagykövet az elmúlt 30 évben, sőt 100 évvel 
ezelőtt itt is lakott egy brit diplomata Balatonalmádiban, ámbár ő 
nem jószántából. Sidney L. Mizzi, a konstantinápolyi brit konzult 
internálták ide az I. világháború alatt, aki angol nyelvtanítással „mú-
latta az időt” az egyik panzióban. Valószínűleg, közben ő is megta-
nult magyarul. A hozzánk ellátogató nagykövetek pedig mind tud-
tak magyarul, de egy-két szó kivételével nem nagyon szólaltak meg. 
Iain Lindsay nagykövet úr viszont nem csupán folyékonyan beszéli 
nyelvünket, hanem rendszeresen szaval is, sőt vicceket mond...

A 30. évforduló tiszteletére hívtuk meg eredetileg, de egy diplo-
mata programját sok külső esemény befolyásolja. Több időpontot 
egyeztettünk, de újra és újra el kellett halasztani a látogatást. Az ok 
pedig a BREXIT volt, amit annyit használtak ők is, hogy egysze-
rűen „B-word”-nek nevezik egymás között. Csak pár hónapot kel-
lett várnunk, addig is elküldte viszont a helyettesét, Caitlin Jones 
asszonyt, aki elbűvölte a jelenlevőket. A walesi származású nagy-
követhelyettes-asszony szintén olyan gyönyörűen beszélt magyarul, 
hogy mindenki elképedt.

Mindketten hallottak már a gimnáziumunkról, hiszen több mint 
20 diákunk tanult vagy tanul Skóciában, két itt végzett testvér a 
minisztériumokban dolgozik s jönnek össze a fogadásokon, egy di-
ákunk pedig éppen a brit követségen kapott állást...

Ezek után láthattuk vendégül nagykövet urat március 27-én, akit 
a zsúfolásig megtelt tornateremben fogadtunk a Skye Boat Song 
gyönyörű dallamával - szövegét mindenki énekelte. Nagykövet 
úr azonnal szólásra emelkedett, de előtte még Pató Bálint bűvölt 
el bennünket a Loch Lomond népdal skót akcentusban előadott 
eléneklésével. Gyermekkori emlékeit idézte a dalok hatására Iain 
Lindsay, akinek olyan erős tájszólása volt, hogy Londonba költözve 
külön angol órákat kellett vennie, mert nem értették a beszédét. A 
skót mellett angolul, franciául, románul és magyarul tanult meg 
hihetetlenül gyors idő alatt, bár panaszkodott, hogy húsz éve még 
gyorsabban ment minden.

Az az ember, aki londoni intenzív előkészítés után debreceni és 
pécsi családok mellett finomította olyan szintre a nyelvtudását, 
hogy a magyar állami nyelvvizsgát is letehette, az igazán nem tűnik 

lassúnak. Komoly kihívásnak tartotta ugyanis a magyar gondolko-
dást, a magyar kultúrát, sőt a magyar ételeket. Nyelvtanárként val-
lom, hogy aki tudja, hogy egy adott helyzetben mit kell mondani, 
az már rendelkezik egyfajta nyelvtudással, de aki azt is tudja, hogy 
mit nem szabad mondani, az már az országismerettel és a kultú-
rával is tökéletesen tisztában van. Úgy mond verset, hogy nyitva 
marad az ember szája: ő ugyanis a Nemzeti dalt szavalta el nekünk, 
míg korábban a bulvársajtó arról írt, hogy kapásból tudja a „Talpra 
magyart”. Még azt is elárulta nekünk, hogy egyes újságírók rákér-
deztek, hogy használ-e súgógépet? Nos, nem használ, mert az visz-
szatükröződne a szemüveglencséken, különben is jobb megtanulni, 
mert így lesz hiteles: így éli át a művet.

Beszéde közben olyan könnyedén váltott át angolról-magyar-
ra, majd vissza angolra, hogy többször tört ki spontán tapsvihar. 
Kezdte a vicceket is, méghozzá magyarul, mert a skót szó kettős 
értelmezését még a zsebeivel is illusztrálta. Bevallotta, hogy nem 
tudott ellenállni a magyar ételeknek s hirtelen felszedett öt kilót. A 
magyar borokról és pálinkákról beszélve csak óvatosan lelkendezett, 
mondván, a magyar gimnazisták ilyeneket csak hírből ismerhetnek. 
A kaján vigyorgást látva az arcokon azért zengett egy külön ódát a 
magyar borokról.

A legtüneményesebb mégis talán az volt, hogy a tanulók bármiről 
kérdezhették, a kérdésekre kapásból és kimerítően válaszolt. Nem 
kerülte meg a kényes politikai kérdéseket sem, mert az Egyesült 
Királyság küszöbön álló kilépése az Európai Unióból csak előjött. 
Még azt sem hallgatta el, hogy mit  szeretne csinálni nyugállomány-
ba vonulása után, sőt a családját is mosolygósan mutatta be, mint a 
kelta összefogás mintapéldáját.

Az egyik tanuló nem hagyta ki a lehetőséget és rákérdezett, hogy 
akkor mit tanácsolna a balatonalmádi gimnazistáknak? Oscar 
Wilde idézettel válaszolt: „Légy önmagad, mert mindenki más már 
foglalt.” Saját élettörténetével is illusztrálta, hogy a hallgasd meg 
mások véleményét, de mégis „légy önmagad, találd meg önmagad és 
valósítsad meg önmagad” életelv hogyan lehet sikeres ebben a mai 
világban. Talán nem tévedek, ha a legszebb befejező mozzanatának 
azt a videoszelfit tartom, amelyet az éljenző, tapsoló és ujjongó kö-
zönségéről készített az előadása végén készített.

Elmenőfélben ugyanúgy búcsúztam, ahogyan a múlt században 
engem búcsúztattak a stirlingi egyetemen: „Haste ye back!” – azaz: 
siessen vissza hozzánk Balatonalmádiba. Megígérte. Iain Lindsay 
olyan csodálatos ember, hogy megteszi!

Czuczor Sándor



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 14

Krónika

15

2019. április

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Könyvtárosok ajánlják
A KorTársOlvasó utolsó kínálata:

1. Németország

Franz Kafka vitákat váltott ki a múlt esz-
tendőben: miszerint nem is német! Nos, Prá-
gában született, Ausztriában halt meg, német 
nyelven alkotó cseh születésű zsidó íróként 
jelenik meg. Egyszóval nem kérdőjeleztük 
meg, legfőképp, mert nem árt a kafkai világ-
ban néha elmerülni. Az átváltozás is jó vá-
lasztás volt – hiszen van elbeszélés válogatás 
is ezzel a címmel, így akár azt is végigolvas-
hatjuk. Kehlmann könyve, A világ fölmérése 
a kortárs kihívás ajánlata. Két öreg, kissé bo-
garas tudós, Alexander von Humboldt és Carl Friedrich Gauss éle-
téről szól – de nehogy valami szokásos életrajzra számítsanak, mert 
ez a könyv nem az!

2. Belgium

Hugo Claus fejlődésregénye, a Belgium 
bánata nem csak egy emberről, hanem a 
flamandok és a vallonok régről gyökerező 
konfliktusairól is szól. Aki a témában tá-
jékozódni szeretne, az feltétlen olvassa el! 
Dimitri Verhulst: Elcseszett napok egy elcse-
szett bolygón – a jelenlegi kínálat hatalmas 
váltás! Ez a vékonyka könyv az „emberiség 
fekete humorral megírt krónikája, az európai 
„kultúrember”története. Hogy milyen ez a 
történet? A legkevésbé sem dicsőséges…” – írja róla a moly. Finto-
roghatunk vagy élvezhetjük, amikor olvassuk, de tán elgondolkod-
hatnánk abszurditásán.

3. Hollandia

A menny felfedezése. Mulisch könyvét 
nem olvastam. Többekkel beszélgettem róla, 
s nagyjából a következő kritikus véleménye 
a megoldás: „Ez az a könyv, aminél olvasás 
közben gyakorlatilag egytől ötig bármennyi 
csillagot lehetett adni.” Szóval: aki érdekel, 
olvassa el nyugodtan, aztán osszon neki annyi 
csillagot, amennyit gondol… „Lesz ez még így 
se”címmel ajánljuk A 83 és 1/4 éves Hendrik 
Groen titkos naplóját. Az Alkonypír idősott-
honban él, persze, nem örömmel. Úgy érzi, 
hogy még tartogathat meglepetést számára az élet, így megalapítja 
az Öreg, de még nem halott klub-ot… Már van második kötete is!

4. Franciaország

Victor Hugo: Nyomorultak… A klasszikus 
regény után egy mai ember következik: Ro-
main Gary-ről nemrég tudtam meg, hogy ere-
deti neve Roman Kacev, s számtalan álnevet 
viselt már: számomra például Émile Ajar ma-
rad, Az előttem az élet-tel. A most ajánlott „A 
virradat ígérete” ennek tükörregénye. Többet 
nem is írnék róla, mert „Az előttem az élet” 
sok diák kötelezője, így aztán talán nem kell 
győzködnöm erről a regényről senkit. 

5. Görögország

Homérosz Iliásza számomra nagy kihívás. 
Élvezem a nyelvezetét, a verselést, de csak 
az első kötetet fejeztem be. A másodikhoz 
még gyűjtöm az időt... Makisz Citasz Isten 
a tanúm című könyvének selejtes antihőse 
egy másik Görögországot adott nekem, de 
nem szerettem bele. Van, akinek az Üveg-
tigrist idézi, van, akinek A szegény kisgyer-
mek panaszait… Egy biztos: a főhősünk 
Hrisztovalantisz, aki soha semmiért nem hi-
bás, mindig csak minden és mindenki más. 
Mit szoktak írni a regények elejébe? „Ha valaki magára ismer, az 
csak a véletlen műve lehet…”

6. Ciprus

A tűz titka című elbeszéléskötetet kínáltuk 
tavaly. Azóta tudom, hogy önálló ciprusi pró-
za csak mintegy 100 éve van – s ez a válogatás 
segített belelátni a csodaszép sziget színes iro-
dalmába. nem mondom, hogy mindegyik tet-
szett, de szívesen ajánlok belőle. Tartok tőle, 
hogy már minden könyvtárban a raktári rész-
ben van, pedig kár érte… Emiliosz Szolomu 
könyve, az Egy hűtlenség naplója regény. Van 
benne egy régészprofesszor, szerelem, eltűnt 
feleség, és egy különleges lelet: egy meggyil-
kolt terhes fiatal nő sírja…. Már most kíváncsi vagyok rá!

7. Málta 

Málta szigete mindössze 316 négyzetkilo-
méter. Az egyik miniállam. Mit tudunk még 
róla? Az idei évtől talán még annyit, hogy 
Clare Azzopardinak ez az első könyve, amely 
megjelent magyarul. Nyolc női sors, nyolc 
élet. Nem hétköznapi élet, valamiért kitűnnek 
a megszokottból, mi pedig kíváncsian velük 
tarthatunk. A szerző felnőtt könyvei mel-
lett több gyerekeknek és kamaszoknak szóló 
könyvet is írt – remélem, egyszer azokat is ol-
vashatjuk.

8. Bosznia-Hercegovina

Nagy vitát kavart a Zlata naplója. Egy tizen-
három éves kislány és a balkáni háború… Van, 
aki úgy emlegeti a könyvet, hogy az Anna Frank 
naplójának méltó párja, van, aki azt mondja, 
hogy ilyet nem ír egy kisgyerek. Nem az én tisz-
tem állást foglalni. Számomra a háborúban – a 
közeli háborúban – élők mindennapjait hozta. 
Azokon a vidékeken, ahol jártunk, járunk. Bé-
kepárti vagyok. Talán ezeket a borzalmakat el-
kerülve választottam Selimovic regényét (Az 
erőd és foglya), amely a 18. században játszódik 
és nem háborús témájú: a cím ugyanis jelképes, arra utal, hogy 
minden ember erőd, s mindenki fogolyként él a saját erődjében, 
melyből kitörni, melybe befogadni valakit: végzetes kaland. A fő-
hős ilyen kalandba bocsátkozik. Különös emberek keleties, tarka 
világába visz.

Fábiánné Sáray Anna

Brit Nagykövet Balatonalmádiban
Őexcellenciája Iain Lindsay, az Egyesült Királyság rendkívüli 

és meghatalmazott magyarországi nagykövete immár harmadik 
éve ápolja és erősíti a baráti és szövetségesi kapcsolatokat 
országaink között. Ezek a kapcsolatok pedig sokrétűek, hiszen 
a diplomáciai, kereskedelmi, gazdasági és kulturális kötelékek 
talán sohasem voltak ilyen szorosak, mint napjainkban.

Járt már nálunk több nagykövet az elmúlt 30 évben, sőt 100 évvel 
ezelőtt itt is lakott egy brit diplomata Balatonalmádiban, ámbár ő 
nem jószántából. Sidney L. Mizzi, a konstantinápolyi brit konzult 
internálták ide az I. világháború alatt, aki angol nyelvtanítással „mú-
latta az időt” az egyik panzióban. Valószínűleg, közben ő is megta-
nult magyarul. A hozzánk ellátogató nagykövetek pedig mind tud-
tak magyarul, de egy-két szó kivételével nem nagyon szólaltak meg. 
Iain Lindsay nagykövet úr viszont nem csupán folyékonyan beszéli 
nyelvünket, hanem rendszeresen szaval is, sőt vicceket mond...

A 30. évforduló tiszteletére hívtuk meg eredetileg, de egy diplo-
mata programját sok külső esemény befolyásolja. Több időpontot 
egyeztettünk, de újra és újra el kellett halasztani a látogatást. Az ok 
pedig a BREXIT volt, amit annyit használtak ők is, hogy egysze-
rűen „B-word”-nek nevezik egymás között. Csak pár hónapot kel-
lett várnunk, addig is elküldte viszont a helyettesét, Caitlin Jones 
asszonyt, aki elbűvölte a jelenlevőket. A walesi származású nagy-
követhelyettes-asszony szintén olyan gyönyörűen beszélt magyarul, 
hogy mindenki elképedt.

Mindketten hallottak már a gimnáziumunkról, hiszen több mint 
20 diákunk tanult vagy tanul Skóciában, két itt végzett testvér a 
minisztériumokban dolgozik s jönnek össze a fogadásokon, egy di-
ákunk pedig éppen a brit követségen kapott állást...

Ezek után láthattuk vendégül nagykövet urat március 27-én, akit 
a zsúfolásig megtelt tornateremben fogadtunk a Skye Boat Song 
gyönyörű dallamával - szövegét mindenki énekelte. Nagykövet 
úr azonnal szólásra emelkedett, de előtte még Pató Bálint bűvölt 
el bennünket a Loch Lomond népdal skót akcentusban előadott 
eléneklésével. Gyermekkori emlékeit idézte a dalok hatására Iain 
Lindsay, akinek olyan erős tájszólása volt, hogy Londonba költözve 
külön angol órákat kellett vennie, mert nem értették a beszédét. A 
skót mellett angolul, franciául, románul és magyarul tanult meg 
hihetetlenül gyors idő alatt, bár panaszkodott, hogy húsz éve még 
gyorsabban ment minden.

Az az ember, aki londoni intenzív előkészítés után debreceni és 
pécsi családok mellett finomította olyan szintre a nyelvtudását, 
hogy a magyar állami nyelvvizsgát is letehette, az igazán nem tűnik 

lassúnak. Komoly kihívásnak tartotta ugyanis a magyar gondolko-
dást, a magyar kultúrát, sőt a magyar ételeket. Nyelvtanárként val-
lom, hogy aki tudja, hogy egy adott helyzetben mit kell mondani, 
az már rendelkezik egyfajta nyelvtudással, de aki azt is tudja, hogy 
mit nem szabad mondani, az már az országismerettel és a kultú-
rával is tökéletesen tisztában van. Úgy mond verset, hogy nyitva 
marad az ember szája: ő ugyanis a Nemzeti dalt szavalta el nekünk, 
míg korábban a bulvársajtó arról írt, hogy kapásból tudja a „Talpra 
magyart”. Még azt is elárulta nekünk, hogy egyes újságírók rákér-
deztek, hogy használ-e súgógépet? Nos, nem használ, mert az visz-
szatükröződne a szemüveglencséken, különben is jobb megtanulni, 
mert így lesz hiteles: így éli át a művet.

Beszéde közben olyan könnyedén váltott át angolról-magyar-
ra, majd vissza angolra, hogy többször tört ki spontán tapsvihar. 
Kezdte a vicceket is, méghozzá magyarul, mert a skót szó kettős 
értelmezését még a zsebeivel is illusztrálta. Bevallotta, hogy nem 
tudott ellenállni a magyar ételeknek s hirtelen felszedett öt kilót. A 
magyar borokról és pálinkákról beszélve csak óvatosan lelkendezett, 
mondván, a magyar gimnazisták ilyeneket csak hírből ismerhetnek. 
A kaján vigyorgást látva az arcokon azért zengett egy külön ódát a 
magyar borokról.

A legtüneményesebb mégis talán az volt, hogy a tanulók bármiről 
kérdezhették, a kérdésekre kapásból és kimerítően válaszolt. Nem 
kerülte meg a kényes politikai kérdéseket sem, mert az Egyesült 
Királyság küszöbön álló kilépése az Európai Unióból csak előjött. 
Még azt sem hallgatta el, hogy mit  szeretne csinálni nyugállomány-
ba vonulása után, sőt a családját is mosolygósan mutatta be, mint a 
kelta összefogás mintapéldáját.

Az egyik tanuló nem hagyta ki a lehetőséget és rákérdezett, hogy 
akkor mit tanácsolna a balatonalmádi gimnazistáknak? Oscar 
Wilde idézettel válaszolt: „Légy önmagad, mert mindenki más már 
foglalt.” Saját élettörténetével is illusztrálta, hogy a hallgasd meg 
mások véleményét, de mégis „légy önmagad, találd meg önmagad és 
valósítsad meg önmagad” életelv hogyan lehet sikeres ebben a mai 
világban. Talán nem tévedek, ha a legszebb befejező mozzanatának 
azt a videoszelfit tartom, amelyet az éljenző, tapsoló és ujjongó kö-
zönségéről készített az előadása végén készített.

Elmenőfélben ugyanúgy búcsúztam, ahogyan a múlt században 
engem búcsúztattak a stirlingi egyetemen: „Haste ye back!” – azaz: 
siessen vissza hozzánk Balatonalmádiba. Megígérte. Iain Lindsay 
olyan csodálatos ember, hogy megteszi!

Czuczor Sándor
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Ebből az alkalomból, nagy szeretettel köszönti volt tanárait és osztálytársait egy osztálytársatok: Toldi Géza

55 éve ballagtunk Vörösberényben Balatonalmádi szociális kerekasztal
Ahogy minden településen, úgy városunkban is vannak, akik jól 

élnek, és vannak, akik kevésbé jól…Az okok sokfélék lehetnek. Va-
jon mikor, hogyan segíthetünk a rászorulókon a lehető legjobban, 
legokosabban, leghathatósabban?

Ez volt a témája egyesületünk 2019. március 26-i rendezvényé-
nek a Pannonia Kulturális Központban. Az eseményen városunk 
lakossága beszélgethetett a problémákról, a segítségnyújtás lehető-
ségeiről, eszközeiről olyan helyi szervezetek tagjaival, képviselőivel, 
akik hivatásukból kifolyólag jártasak a témában.

Vendégeink voltak: Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Balatonalmádi Csoportja, Vöröskereszt Várpalotai Szervezete, 
Re-formáló Egyesület Balatonalmádi Szervezete, Balatonalmádi 
Egészségfejlesztési Iroda, Hajmáskér- Sólyi Református 
Társegyházközség.

Mint megtudtuk, több mint kétszáz ember kap valamilyen 
rendszeres szociális ellátást, meleg ételt, házi gondozást, mentális 
segítséget ezektől a szervezetektől. Hajléktalan szerencsére kevés 
van városunkban, viszont bárki kerülhet krízishelyzetbe, például a 
munkahely elvesztése, vagy súlyos betegség által. Ráadásul, akinek 
az addig normális élete borult fel, jóval nehezebben éli meg, pszi-
chésen nehezebben dolgozza fel új, kiszolgáltatott helyzetét. Hisz 
korábbi életviteléhez és a környezetéhez képest nagy a kontraszt. 
Sajnos a szenvedélybetegek és az állami gondozásban felnőtté válók 
könnyebben sodródnak veszélyeztetett helyzetbe, és nehezebben 
is tudnak kijutni belőle. Az évről évre egyre több embert érintő 
demencia is hirtelen fel tudja borítani a hozzátartozók életét. A 
széthulló családok, elköltözött családtagok miatt egyedül maradó 
idősek egyre több feladatot rónak az ellátó rendszerben dolgozókra. 
Minden szervezet elmondta, hogy nagyon nehéz akár dolgozókat, 
akár önkénteseket találni, illetve megtartani őket. A szociális szférá-
ban alacsonyak a fizetések, és magas a kiégési arány.

Tudta, hogy jó szóval, szeretettel fogadva a segítőket is óriási se-
gítséget nyújthat bárki? Ha együtt összefogunk, még többre lehe-
tünk képesek, és hamar kilábalhatnak a problémákból azok, akik-
nek segítségre van szükségük. Járjunk nyitott szemmel, és figyeljünk 
a környezetünkben élőkre!

Tóth Nóra
Városunkért Közösen Egyesület

Önkéntes várostakarítók 
A Honismereti és Városszépítő kör, Balatonalmádi Facebook ol-

dala és a Balatonalmádi Városgondokság szervezésében Várostakarí-
tás kezdődött március 9-én a Pannóniánál.

23 fő lelkes önkéntes, köztük négy gyerek vállalkozott arra, hogy 
kisebb csoportokban megtisztítják szeretett városukat az eldobált 
szeméttől. Töltési Zsóka, a Honismereti kör titkára gumi és vászon-
kesztyűket, zsákokat, zárógumikat osztott, és ismertette a szemét-
szedés szabályait.

Az egyik csapat az új kerékpárút környékét tisztította meg a Ha-
tár csárdáig. A másik az Álmos utca környékét, ők borostyánt is 
szedtek le, hogy ne tegyék tönkre a szép fákat. A Hattyú ABC fele 
is indultak jó páran, volt, aki az Apáczai Csere János utcánál és a 
parkban takarított.

A leglelkesebbek a gyerekek voltak, akik kihívásnak vették ezt a 
feladatot. A Felsőörsi úti keresztnél, mint igazi hegymászók eresz-
kedtek le egy-egy tájat elcsúfító szemétért. A hét éves Robi teljes 
öntudatossággal pakolta zsákba a szemeteket.

Másnap újabb nyolc önkéntes a Káptalanfüredi vasútállomástól a 
sárga turistaúton a Köcsi-tó körül a Szabadság-kilátóig gyűjtötte a 
tájba nem illő hulladékot.

Összesen 31 fő által 43 zsák szemét, egy hűtő és rengeteg zsákba 
nem pakolható lom, napernyő, kempingszék gyűlt össze a lelkes 
önkéntesek által, ezek már nem csúfítják Balatonalmádi szép tájait.

A Honismereti kör nevében mindenki egy kis csokiszívet kapott, 
jelképezve, hogy bár mások után senki nem szed szívesen szemetet, 
a résztvevők annyira szeretik városukat, hogy még erre is hajlandók! 
Az út szélére elhelyezett zsákokat a Városgondokság gyűjtötte össze.

Köszönet mindenkinek!

Közgyűlést tartott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonal-
mádi csoportja. Beszámoltak az elmúlt év eredményeiről, a jövő év 
feladatairól, megválasztották a küldötteket az április 13-i tatai kül-
döttgyűlésükre. A csoport a Veszprémi út 89. szám alatt fogad és 
oszt adományokat minden csütörtökön délután. Örömmel várnak 
önkénteseket maguk közé!

Negyvenhárom éve történt...
Egykori bajtársak, tisztelők és hozzátartozók koszorúztak a 

helikopteresek almádi emlékműve előtt.

1976. január 22-én szokásos repülési feladatukat hajtották végre 
a szentkirályszabadjai Mi-8-as helikopterek, amikor egy rendkívül 
heves (villámlással is kísért) hóvihar csapott le a Balatonra és kör-
nyékére. Az éppen a tó felett szálló helikopter hajtóművei leálltak, 
újraindítani már nem lehetett. Ketten ejtőernyővel kiugrottak: ők 
a jeges Balaton foglyai lettek; társuk ugyan letette a gépet a jégre, 
de ő is otthagyta fiatal életét. Kufa Mihály százados, Dányi Balázs 

hadnagy, Bertalan Béla őrmester holttestét csak jóval később talál-
ták meg a kutató szolgálatok. 

Emlékükre koszorúztak január 22-én a balatonalmádi „Az ég a 
bátrakat szereti” feliratú (2017-ben avatott) emlékmű előtt a Ve-
terán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, valamint a 
Corvin Alapítvány tagjai. Az emlékmű egy 1974-es, a fent említett 
‚76-os és 1977-es helikopteres tragédia áldozatainak állított me-
mentót.

A koszorúzást megelőzően Kis János nyugalmazott százados em-
lékezett a balesetre.

Zatkalik
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Ebből az alkalomból, nagy szeretettel köszönti volt tanárait és osztálytársait egy osztálytársatok: Toldi Géza

55 éve ballagtunk Vörösberényben Balatonalmádi szociális kerekasztal
Ahogy minden településen, úgy városunkban is vannak, akik jól 

élnek, és vannak, akik kevésbé jól…Az okok sokfélék lehetnek. Va-
jon mikor, hogyan segíthetünk a rászorulókon a lehető legjobban, 
legokosabban, leghathatósabban?

Ez volt a témája egyesületünk 2019. március 26-i rendezvényé-
nek a Pannonia Kulturális Központban. Az eseményen városunk 
lakossága beszélgethetett a problémákról, a segítségnyújtás lehető-
ségeiről, eszközeiről olyan helyi szervezetek tagjaival, képviselőivel, 
akik hivatásukból kifolyólag jártasak a témában.

Vendégeink voltak: Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Balatonalmádi Csoportja, Vöröskereszt Várpalotai Szervezete, 
Re-formáló Egyesület Balatonalmádi Szervezete, Balatonalmádi 
Egészségfejlesztési Iroda, Hajmáskér- Sólyi Református 
Társegyházközség.

Mint megtudtuk, több mint kétszáz ember kap valamilyen 
rendszeres szociális ellátást, meleg ételt, házi gondozást, mentális 
segítséget ezektől a szervezetektől. Hajléktalan szerencsére kevés 
van városunkban, viszont bárki kerülhet krízishelyzetbe, például a 
munkahely elvesztése, vagy súlyos betegség által. Ráadásul, akinek 
az addig normális élete borult fel, jóval nehezebben éli meg, pszi-
chésen nehezebben dolgozza fel új, kiszolgáltatott helyzetét. Hisz 
korábbi életviteléhez és a környezetéhez képest nagy a kontraszt. 
Sajnos a szenvedélybetegek és az állami gondozásban felnőtté válók 
könnyebben sodródnak veszélyeztetett helyzetbe, és nehezebben 
is tudnak kijutni belőle. Az évről évre egyre több embert érintő 
demencia is hirtelen fel tudja borítani a hozzátartozók életét. A 
széthulló családok, elköltözött családtagok miatt egyedül maradó 
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Tudta, hogy jó szóval, szeretettel fogadva a segítőket is óriási se-
gítséget nyújthat bárki? Ha együtt összefogunk, még többre lehe-
tünk képesek, és hamar kilábalhatnak a problémákból azok, akik-
nek segítségre van szükségük. Járjunk nyitott szemmel, és figyeljünk 
a környezetünkben élőkre!

Tóth Nóra
Városunkért Közösen Egyesület

Önkéntes várostakarítók 
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Az egyik csapat az új kerékpárút környékét tisztította meg a Ha-
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A Honismereti kör nevében mindenki egy kis csokiszívet kapott, 
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Köszönet mindenkinek!
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Corvin Alapítvány tagjai. Az emlékmű egy 1974-es, a fent említett 
‚76-os és 1977-es helikopteres tragédia áldozatainak állított me-
mentót.

A koszorúzást megelőzően Kis János nyugalmazott százados em-
lékezett a balesetre.
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43. 

sz. alatt a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. által működte-
tett hulladékátvétel 2019. február 28-val megszűnt. 

A háztartási lom-, kerti zöld- és szelektív csomagolási hul-
ladékok gyűjtése az eddigiek szerint továbbra is házhoz menő 
gyűjtési rendszerben működik. A meghatározott mennyiségen 
felül keletkező zöldhulladékot, illetve az építési-bontási hulla-
dékot a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. veszpré-
mi hulladékgyűjtő telephelyén (8200 Veszprém, 0105/1. hrsz., 
Cseri murvabánya mellett), az alábbi díjakon átveszik:

• tiszta építési-bontási (inert) hulladék 
(csak beton, tégla, cserép, föld!): bruttó 3.175 Ft/t,
• kevert építési- bontási hulladék: bruttó  9.900 Ft/t.
• zöldhulladék: bruttó 25.273 Ft/t,
• lomhulladék: bruttó 34 989 Ft/t.

Hulladékgyűjtő telephely nyitva tartási idő:
Hétfő – péntek: 7.00 - 15.00 - a mérlegelés 14.45-ig tart,
szombat - vasárnap: zárva!

Az eddig térítés ellenében átvett gumiabroncsot, elektronikai 
hulladékot, illetve az alábbiakban felsorolt veszélyes hulladékokat 
a továbbiakban a közszolgáltatás keretén belül az ÉBH Észak-Bala-
toni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által működtetett Vesz-
prém, Kistó utca 8. sz. alatti hulladékgyűjtő udvarban a lenti 
feltételekkel térítésmentesen átveszik.

HULLADÉK TÍPUSA ÁTADHATÓ MENNYISÉG

Gumiabroncs:

(csak személyautó abroncs) max. 5 db/év/háztartás,

Elektronikai hulladék átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség - csak bontatlan ál-
lapotban!

Veszélyes hulladékok:

tonerek, festékpatronok átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség

kiürült fém, vagy műanyag fes-
tékes, illetve egyéb vegyszeres 
dobozok

átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség

kiürült hajtógázos palackok, 
fénycsövek

átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség

elemek, akkumulátorok átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség

hűtőgépek átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség

A Veszprém, Kistó utcai hulladékgyűjtő udvart a lakosság díj-
mentesen csak abban az esetben veheti igénybe, ha az NHKV 
Zrt. által legutóbb kibocsátott hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási számlával és az arról szóló befizetéssel a szolgáltatás 
igénybevételének jogosultságát igazolja.
Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartási idő:
Hétfő - Péntek: 8:00 - 17:00  
Szombat: 8:00 - 13:00

Érdi Tamás, Balatonalmádi-Vörösberényhez kötődő zongoramű-
vész kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként 
Liszt Ferenc-díjat kapott, a március 15-i ünnep alkalmából. Gratu-
lálunk az elismeréshez! Fotó: Internet

2018 végéhez kanyarodva, az évet egy családias hangulatú há-
zibajnoksággal zártuk. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
Wunderlich Ricsinek a nagyon finom pörköltért és Selmeczi Bogi-
nak a gyerekeknek szervezett fantasztikus játszóházért.

A 2019-es évre az Almádi Darts Clubnak bizalmat szavazott az 
Almádivill Kft, a FürediPhone, valamint a P-Max Technológia Kft. 
Támogatóinknak előre is köszönjük a bizalmat.

Az ADC idei első versenye Zircen került megrendezésre janu-
ár közepén. A Veszprém Megyei Darts Szövetség megyei bajnok-
ságának első fordulóján a csapatot Kalocsa Zoltán, Kalocsa Attila, 
Hebling Péter, Hebling Gergő, Schildmayer Ferenc, Zaka Péter, 
Pesti Roland és Benesch Zoltán képviselte. Itt szeretném kiemelni, 
hogy Kalocsa Zoltán idén a megyei első osztályban versenyez, ame-
lyet a tavalyi szezonban nyújtott nagyszerű szereplésével érdemelt 
ki. 

Február végén az ADC csapata a megyei bajnokság második for-
dulójára utazott Ajkára, ahol a Clubot Kalocsa Zoltán, Kalocsa At-
tila, Eigner József, Hebling Gergő, Szabó Ferenc és Benesch Zoltán 
képviselte. 

A következő fordulónak március 16-án Balatonalmádi adott ott-
hont, ahol nagyon szép számmal jelentek meg a versenyzők. 46 fő 
egyéni felnőtt induló adta le a nevezését. Hazai pályán Kalocsa Atti-
la a másodosztály döntőjéig menetelt, ahol második helyezést ért el. 
Az ADC színeiben Kalocsa Zoltán, Kalocsa Attila, Hebling Péter, 
Hebling Gergő, Eigner József, Schildmayer Ferenc, Zaka Péter, Sza-
bó Ferenc, Fehér Dávid és Benesch Zoltán indult. 

Egyesületünk 2019. szeptember 28-án is rendez megyei versenyt. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Benesch Zoltán, elnök

A Nereus Park Hotel*** március 22-én csatlakozott az országos 
„Te Szedd” Mozgalomhoz, melynek keretében a budatavai kerék-
párút mentét tisztították meg a kollégák a szeméttől. Az akció si-
kerrel zárult, az összeszedett szemetet a Balatonalmádi Városgond-
nokság vette át.

Koszorú a Balaton hullámaira
„Vizet mindenkinek!” – ez volt az idei Víz világnapja nem-

zetközi szlogenje. A Balatonnál a Nők a Balatonért Egyesület 
(NABE) vállalta a zászlóvivő szerepet azzal, hogy tizennyolc 
településen várta programjaival az érdeklődőket. Almádiban a 
Wesselényi strandon várták az érdeklődőket.

Szemben más európai és azon kívüli országgal hazánk szerencsés 
ország. Sem most, sem a jövőben nem kell attól tartanunk, hogy 
ne jutna ivóvíz az itt élőknek. A bőséges vízkészletek mellett csoda-
szép felszíni vizeink is vannak, pihenést, kikapcsolódást, sportolási 
lehetőséget nyújtva mindenkinek. Ahhoz, hogy így maradjon, nem 
elég a kedvező földrajzi fekvés és a jóságos, nagylelkű természet. Az 
embereknek, köztük a rövid távú gazdasági hasznot hajszolóknak 
is be kell látniuk, hogy föl kell hagyni a vizek károsításával és önző 
kisajátításával – írja a NABE. 

A vizek megőrzéséért folyó világméretű küzdelemből mindenki-
nek tehetsége és lehetőségei szerint ki kell vennie a részét. A bala-
toniaknak az idei világnapon a természetes partszakaszok – utóbbi 
időkben felgyorsult – csökkentése ellen kell felemelnie a szavát, 
mert a tó vizének és élővilágának védelmében a legnagyobb szerepe 
a parti sáv természetességének van. A nádak tisztítják a tavat, az 
árnyas ligetek otthont adnak a különleges értékű, nedves élőhelyet 
kedvelő parti ökoszisztémának. A természetes strandok az ember 
kikapcsolódását, rekreációját szolgálják.

A NABE – hagyományaihoz híven – a Balaton megkoszorúzá-
sával ünnepelte az idei világnapot. A vidám koszorúkba azonban a 
színes szalagok mellett egy fekete színűt is fontak a hölgyek. Ezzel 
gyászoljuk az utóbbi időben elvesztett természetes partszakaszokat, 
élővilágot – hangsúlyozzák a balatoni nők. 

A koszorúzásokat megelőzően tizennyolc településen – Balaton-

kenesétől Keszthelyen át Siófokig – változatos programok fogad-
ták az érdeklődőket. Többek közt volt „séta a vizeinkért”, víznapi 
piknik, társasjáték, vízbár, így ki-ki megtalálhatta az őt legjobban 
érdeklő programot. A víznapi programokat családiasra szervezték, s 
a kicsik és a nagyok is jól érezhették magukat az ideális időjárásban. 

Almádiban szinte folyamatosan érkeztek a NABE standjához a 
családok, s látható élvezettel játszottak, tanultak „okosan” kicsik és 
nagyok.

Z. A.
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• kevert építési- bontási hulladék: bruttó  9.900 Ft/t.
• zöldhulladék: bruttó 25.273 Ft/t,
• lomhulladék: bruttó 34 989 Ft/t.

Hulladékgyűjtő telephely nyitva tartási idő:
Hétfő – péntek: 7.00 - 15.00 - a mérlegelés 14.45-ig tart,
szombat - vasárnap: zárva!

Az eddig térítés ellenében átvett gumiabroncsot, elektronikai 
hulladékot, illetve az alábbiakban felsorolt veszélyes hulladékokat 
a továbbiakban a közszolgáltatás keretén belül az ÉBH Észak-Bala-
toni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által működtetett Vesz-
prém, Kistó utca 8. sz. alatti hulladékgyűjtő udvarban a lenti 
feltételekkel térítésmentesen átveszik.
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A Veszprém, Kistó utcai hulladékgyűjtő udvart a lakosság díj-
mentesen csak abban az esetben veheti igénybe, ha az NHKV 
Zrt. által legutóbb kibocsátott hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási számlával és az arról szóló befizetéssel a szolgáltatás 
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Érdi Tamás, Balatonalmádi-Vörösberényhez kötődő zongoramű-
vész kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként 
Liszt Ferenc-díjat kapott, a március 15-i ünnep alkalmából. Gratu-
lálunk az elismeréshez! Fotó: Internet

2018 végéhez kanyarodva, az évet egy családias hangulatú há-
zibajnoksággal zártuk. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
Wunderlich Ricsinek a nagyon finom pörköltért és Selmeczi Bogi-
nak a gyerekeknek szervezett fantasztikus játszóházért.

A 2019-es évre az Almádi Darts Clubnak bizalmat szavazott az 
Almádivill Kft, a FürediPhone, valamint a P-Max Technológia Kft. 
Támogatóinknak előre is köszönjük a bizalmat.
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Z. A.
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Polgárőr hírek
2 évvel ezelőtt írtam az Almádi Újságban a kerékpározásról és 

annak szabályairól. Azok a sorok most ismét aktuálisak, hiszen vá-
rosunkban új kerékpárút épült, a régi Veszprém-Alsóörs vasútvonal 
mentén. Ez az út amilyen szép, olyan veszélyes, hiszen az út egy 
része kerékpárút, a többi rész közút, ahol bármely jármű közleked-
het úgy, hogy külön felfestés nem található rajta. Az új út tele van 
közlekedési táblával és egy lámpás kereszteződéssel. Azt gondolom, 
hogy aki itt szeretne közlekedni, érdemes felfrissítenie a KRESZ 
szerinti közlekedés szabályait.

A polgárőrség múlt évi munkáját értékelve (közgyűlésünk még 
nem volt) elmondhatom, hogy eredményes munkát végeztünk. 
Közterületen 3260 órát tartózkodtunk, ebből rendőrrel közösen 
424 órát, lovas járőrrel 582 órát. Polgárőrautó 4800 km-t, a kismo-
tor 3230 km-t futott.  A tervezett járőrözést megoldottuk, különös 
esemény nem történt. Új polgárőr kollegák is jöttek, ők a vízimen-
tő-polgárőrök. A feladatuk a mentés mellett a strandi lopások meg-
előzése. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiskertekben, nyaralókba is meg-
érkeztek a tulajdonosok, akik nyitott ablakokkal szellőztetnek. 
Vigyázzanak, mert a nem kívánt idegenek is „érdeklődhetnek”! 
Továbbra is várjuk az SZJA 1% os támogatást, melyet köszönettel 
fogadunk a 18919123-1-19 adószámra. Mindenkinek esemény-
mentes szép napos tavaszt kívánok a polgárőrök nevében is. Elérhe-
tőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06-30-621-5320

Balogh Csaba 
elnök

Balatonalmádi Városgondnokság éves 
foglalkoztatásra keres univerzális zöld-
területi munkást: motoros fűkasza, 
láncfűrész, önjáró fűnyíró kezelésére. 

Jelentkezés: 06 88/542-563
Balatonalmádi Városgondnokság

Forrás: Internet

Batthyány herceg a borversenyen?  
Immár tíz éve, hogy Alsóörsön, a karácsonyi rendezvényen, po-

harazás közben Hebling Zsolt alsóörsi polgármester és Lőrincz 
József a Balatonalmádi Kertbarát Kör elnöke között gyümölcsöző 
kezdeményezés született. Lényege, hogy évente, márciusban, fel-
válta Almádiban vagy Alsóörsön rendezzék a két település kert(és 
bor-)barátainak éves borversenyét. Az ötlet valóra vált. A zsűrizést 
sokak elégedettségére a kezdetektől három hivatásos borász végzi, 
Schweiger Rezső elnöklésével. A frissen lezajlott borversenyt ősz 
óta sokan várták. Legfőbb oka, a ritka 2018-as év időjárás volt. A 
napsütés és az eső mennyisége és eloszlása kedvezett a szőlőknek. 
Kóstolva a tavalyi borokat, akár aranyévnek is nevezhetjük. Eljött 
végre az idő, március 23-ikán, szombaton délután az alsóörsi kul-
túrházban gyakorlott csapat várta a beérkező bormintákat. A nagy 
kérdés az volt, hogy vajon mennyien jönnek, mit és milyet hoznak, 
és milyen lesz az idei mustra? A két település kispincés borászai nem 
okoztak csalódást, sem mennyiségben, sem minőségben. Tisztes 
eredmény született.  Végül 38 összességében jó minőségű bort ne-
veztek az almádiak és alsóörsiek. 

A 70-es 80-as években a szüretelt mennyiség nem mindig oko-
zott felhőtlen örömet, mert a kispincés borászoknak literenként 
adót kellett fizetni a megtermelt és elfogyasztott bor után. Nagy és 
széleskörű népi játék volt a bor elrejtése, a minden pincét felkereső, 
gyanakvó fináncok elől. A Balaton túlsó oldalán, Tabon történt az 
alábbi eset. A borászkodó idős embert ismerősei kérdezték: - János 
bátyám! Milyen volt a termés? - Hát egy kicsivel több termett, mint 
tavaly. - És tavaly mennyi termett? - Hát egy kicsivel kevesebb, mint 
idén - válaszolta János bácsi diplomatikusan.

Meglepetés és egyben megtiszteltetés volt az esemény és a részt-
vevők számára az Alsóörsön tartózkodó ősi Batthyány család várat-
lan látogatása. Batthyány Ádám, a 16 éve boldoggá avatott herceg 
Batthyány Strattmann László - a szegények orvosának - unokája 
feleségével és két nagykorú gyermekével érkezett. Láthatóan jól 
érezték magukat és elismerően nyilatkoztak a borokról.  Közvetlen, 
oldott viselkedésük volt a záloga annak, hogy jó hangulatban, az 
eredményhirdetésig, a zárásig jelen voltak.  

A jubileumi, 10 éves együttműködés ünnepi hangulatát, az 5. 
Alsóörsön rendezett közös borverseny hangulatát megalapozta a 
szomszédaink finom, házias marhapörköltje, jelentős mennyiségű 
tarhonyával körítve. A finomságot előhang gyanánt szolgálák fel a 
több mint két tucat borásznak és a mustrálónak. A pörkölt elfo-
gyasztásával jelenlevők sikeresen megágyaztak a közelgő nedűknek. 
Megkezdődött a jelentős számú borminta zsűrizése és a hagyomá-
nyosan a mustrálók utánkóstolása, vagyis a fogyasztás.  Mint ál-
talában, a két ősi tábor, a termelők és fogyasztók gyors egymásra 
találása ezúttal is hamar megtörtént. Kívülről is izgalmas dolog a 
borbírálással együttjáró rituális optikai, érzékszervi vizsgálat, az íz-
lelés, de szívünkre tett kézzel valljuk be őszintén, hogy a koronát 
legszívesebben mégis a legördülő kortyoknak ítéljük. 

Az eredmény magáért beszél és nem kíván részletes magyaráza-
tot. Az aranyérmesek tábora a beérkezett minták 21%-át tették ki. 
Összességében 8 arany, 19 ezüst és 21 bronz minősítés született. A 
legjobbak közül néhányat kiragadva ezúton is gratulálunk.
Kerekes László ( Almádi ) zenit, nagyarany,
Ferenczy Gábor ( Alsóörs ) cserszegi fűszeres, arany,
Iványi László ( Alsóörs ) merlot 2017, arany minősítést értek el. 

Sok sikert 2019-ben is! Jövőre újra együtt, de akkor ismét Almá-
diban!

Lőrincz József
elnök, Balatonalmádi Kertbarát Kör
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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

Csapattagokat keresünk Balatonfüred környéki 
HŐLÉGBALLONOS repülésekhez!

Érdekel a hőlégballonozás?
Lenne kedved testközelből megismerkedni ezzel a  

nem mindennapi sporttal?
Szereted a kalandot és a természetet?

Szívesen tennél szert kiegészítő jövedelemre szabadidődben?
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Almádi tavasz

Balatonalmádi – Budatava az 
1950-es években III. 

A budatavai életformát jelentősen befolyásolta a Balaton, a víz, a 
természet közelsége, mely minden évszakban más-más lehetősége-
ket kínált. 

A tavaszi időszak minden tekintetben felkészülés volt a főszezon-
ra, a nyárra. A kertek megélénkültek. A vízparton is megkezdődtek 
a strandok, a vitorlázó klubok előkészületei az idényre. Akkoriban a 
kora tavaszi időszak egyedülálló érdekessége volt látható Budataván: 
a hó olvadása után, a nagykiterjedésű rét déli mélyebb része (a mai 
Corvin u. és Bercsényi u. környéke) mocsarassá vált. Így ezen a 
területen gyakorlatozhattak a szovjet összkerék meghajtású kétéltű 
katonai járművek, tankok, melyek látványa a gyerekeknek különö-
sen nagy élményt jelentett. 

A nyári idény az áprilisi fürdőzéssel kezdődött és a novemberivel 
végződött. Élt még az a szokás, miszerint a hidegvízi fürdés hozzá-
tartozik az egészséges életformához. A vitorlások is megjelentek a 
tavon. Az igazi szezon akkor is csak a tartós jó idő beálltával élénkült 
meg. A strandok (fizetős és szabad strandok) nagy népszerűségnek 
örvendtek, különösen hétvégeken. Budapestről és más vidéki te-
lepülésekről különvonatok kedvezményes jeggyel hozták a stran-
dolni vágyókat. A strandolás a napfürdőzés mellett úszást, sportot 
jelentett. A gyerekek is főleg sportmozgással töltötték az időt (foci, 
fejelés, a vízben úszás, vízi fogó…). De búvárkodtak is, a szabad 
strand nádas felőli részén római kori cserepeket keresve. (A római 
kori település központja... Budataván lehetett. Nagyszámú lelet került 
elő.) Nagyon kedvelt volt a felfújt méretű autógumi kerékbelsőn 
való hancúrozás, birkózás. A strandokon a szerény tusolási lehető-
ségen túl más kiszolgáló egységek nemigen voltak. Ennek ellenére 
a jó hangulatú családok, társaságok gyakran éltek a kikapcsolódás, 
felüdülés e lehetőségével. A vidékiek is általában mindig szép élmé-
nyekkel térhettek haza. 

Sajnos előfordult, hogy az önfeledt strandolás tragédiához veze-
tett. A legemlékezetesebb eset 1952-ben egy szép nyári vasárnap 
délutánján történt. Az idő gyönyörű volt, az erős déli szél nagy hul-
lámokat korbácsolt, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a legtöbben 
belevetették magukat a meleg vizű hullámokba. Majd egyszer csak 
váratlanul erős északi szél támadt és a víz befelé sodorta a fürdő-
zőket. A parton lévők csak késve észlelték, hogy a sikolyok nem 
az öröm hangjai, hanem a segítségkérők kétségbeesett kiáltásai vol-
tak. A strandon lévő csónakok, emberek azonnal a bajbajutottak 
segítségére siettek, de már nem mindenkit tudtak élve kimenteni.       
Szörnyű volt a parton fekvő, két-zöld, habzó szájú, kimerült embe-
rek látványa, akik közül jó néhányat már nem sikerült újraéleszteni. 

Egy fürdőzőt csak napok múlva találták meg holtan a nádasban. Bár 
vízbefulladások máskor is előfordultak, de szerencsére ehhez hason-
ló eset később nem történt. 

A kellemes nyaraláshoz a Halászcsárda (Maxi) is biztosította a jó 
hangulatot. Különösen hétvégeken sokan keresték fel a kerthelyi-
séget, amikor is a cigányzenekar táncolásra, nótázásra késztette a 
vendégeket. A fiatalabb korosztály már inkább Almádiba járt szóra-
kozni a Pannónia, a Kuckó, majd a Tulipán modern zenét (vurlicer) 
kínáló helyiségeibe. 

A Halászcsárdát folyamatosan felkeresték a hazánkban (ideigle-
nesen) állomásozó szovjet katonák is. „Maxi” lengyel származású 
lévén, jó kapcsolatba került velük a nyelvtudása révén. Élénk cse-
rekereskedelem alakult ki közöttük. Elsősorban benzint cseréltek 
italra, használati tárgyakra (óra). A nyári időszakban pedig nemcsak 
fürödni jártak le a kiskatonák, hanem halászni is. Nagy kerítőháló-
val húzták ki a rengeteg különféle halat a szabad strand sekély vizű 
partjára is. A nagyobb halakat elvitték, melyből a Halászcsárdába 
is jutott. 

A nyári főszezon általában augusztus végén zárult. Főleg a helyi 
lakosok jó idő alkalmával még később is felkeresték a strandokat. 

Az ősz beköszöntét az iskolakezdés is jelezte. A budatavai gye-
rekek az új (1949) almádi általános iskolába (ma: Györgyi Dénes) 
jártak. A tanulók a modern, minden igényt kielégítő (kényelmes, 
jól fűtött tantermek, szakszertárak, tornaterem, sportudvar) isko-
lában, a jó felkészültségű tanári kar által kitűnő oktatásban része-
sültek. Rendszeresen szerveztek kirándulásokat, mely alkalmakkor 
a diákok megismerkedhettek a környék természeti és táji értékeivel. 
(Malomvölgy, Tóállás-Kőcsi tó). De lehetőség nyílt más növényi 
kultúrák megismerésére is, Györgyi Dénes téli kertjének megte-
kintésekor. Működött az iskolai könyvtár is. Népszerűek voltak a 
tánciskolai foglalkozások (farsangi bálok). Brandeisz Elza és Sze-
mes János testnevelő tanárok színvonalas sportéletet alakítottak ki 
az iskolában (torna, atlétika, röplabda, vívás…). Az eredményesség 
mellett az egészséges életforma tudatosítására is nagy hangsúlyt fek-
tettek. Többen bekapcsolódtak az iskolán kívüli sportba is (labdarú-
gás, vitorlázás…). Aki tehette, kerékpározott, vagy csak „csavargot” 
a kalandokat kínáló szabad természetben. Akkoriban a sport álta-
lában igen népszerű, a magyar sporteredmények világszínvonalú-
ak voltak, olimpikonjainknak, világbajnokainknak köszönhetően. 
1953-ban az angol-magyar labdarúgó mérkőzést szinte mindenki 
hallgatta a rádióban. Az almádi általános iskolában végezettek ered-
ményesen folytatták tanulmányaikat a különféle középiskolákban 
(Veszprém, Balatonfüred, Balatonfűzfő). Kerényi fivérek (Almádi 
polgármestere, ill. színházi rendező), Horváth Balázs (belügymi-
niszter) és testvére György, Józsa Elemér (Almádi alpolgármestere, 
díszpolgára), M. Szabó Márta, Keresztesi Katalin, Táskay Mihály 
… nevesebb személyek, akik abban az időben az almádi iskolában 
végeztek. 

Erdődi Rudolf (2018) 
A következő lapszámban folytatjuk! 
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