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Az ősz vége felé megkezdődött a téli ünnepekre való felkészü-
lés. Az egyre növekvő vallásellenesség ellenére az almádi egyházkö-
zösségek erősek voltak. Az egyházi ünnepeket is megtartották. A 
karácsony a szeretet, békesség jegyében, kicsit szegényesen telt. Az 
Öreghegyről (is) beszerzett borókafenyőt (abban az időben a vasút 
fölött a hegyet nagyrészt erdő borította), házi készítésű szaloncukor-
ral és díszekkel ékesítették. Az ajándék, ha volt, többnyire használt 
cikkekből állt. Az ünnepi szokásokat családonként változó módon 
tartották meg. 

December hónapban általában megérkezett a hideg tél. A Balaton 
is rendszeresen befagyott és februárig ki sem engedett. Nagy hófú-
vások, erős fagy nehezítette a közlekedést. Mivel az utakat nem sóz-
ták, előfordult, hogy a korcsolyát otthon felcsatolva a műút jegén 
lehetett a Balatonig korcsolyázni. Míg a felnőttek sok gondot (éle-
lem, tüzelő beszerzése), addig a gyerekeknek mindig nagy örömöt 
okozott a kemény tél. A mozgást szeretők, szinte minden délutánt 
a jégen töltöttek. Csapatokat szerveztek és az általuk készített hoki 
botokkal, koronggal, ádáz hoki meccseket játszottak egymás ellen. 
A hétvégeken a felnőttek is bemutatták korcsolyázó tudásukat, vagy 
fakutyáztak. A kilátogatók megcsodálhatták „Maxi” kitűnő műkor-
csolya bemutatóját is. Mindig szép látványt nyújtott a tükör sima 
jégen sikló jégvitorlások edzése, versenyzése. Veszélyt a rianások, a 
jégbe vágott lékek, a nádasok térsége jelentett. Baleset inkább a téli 
Balatont nem ismerők körében fordult elő. 

A Balaton jege nemcsak sportot, szórakozást tette lehetővé. 
Rendszeresen levágták (kézi erővel) a kiváló minőségű nádat. Töb-
ben halfogással is próbálkoztak. A jégvágással pedig biztosították a 
nyári hűtési igényeket. A szabad strandon a jégvágók nagy táblákat 
hasítottak ki az összefüggő jégből, amiket a parthoz úsztattak. A 
gyerekek nagy élvezettel tutajoztak ezeken a jégtáblákon. A nem 
egyszer 40-50 cm vastagságúra meghízott jeget a part mellett nagy 
fejszékkel feldarabolták és vasvillával lovas szánokra, szekerekre 
rakva elszállították a jégvermekbe (Almádiba (Hattyú vendéglő) és 
Vörösberénybe). 

A budatavai szántó terület (ma: Kövesalja utca környéke) szán-
kózási, síelési lehetőséget is kínált. (Elmondható, hogy a budatavai 
gyerekeknek akkoriban nagyszerű lehetőségük volt a sportmozgás-
ra.) 

Az államosításokkal fokozatosan megváltoztak a tulajdonviszo-
nyok is. Megkezdődött a nagyobb földterületek parcellázása. A 
vörösberényi tulajdonosoktól (Herczeg) az elsők között vásároltak 
telket Erdődiék és Bocskorék. Erdődi András saját erőből, fagyban, 
sárban, hőségben épített családi házat, ott, ahol még sem út, sem 
villany, sem vízvezeték nem volt. A házhely címe Szabadság utca 
28. volt, az áramot is onnan kapták, bár ne marra felé nyílt a telek. 
Az ivóvizet ásott kútból nyerték. A család bedolgozói munkát is 
vállalva teremtette elő az anyagiakat, hogy mielőbb önálló családi 
házban lakhasson (1954. – ma: Búzavirág u. 15.). Erdődi András az 
almádi református egyház presbitereként jelentős szerepet vállalt a 
templomunk felépítésében is, amikor szinte sehol nem épült temp-
lom az országban (1955-58.) 

Az 50-es évek első felében felerősödött a vallásellenesség. Az 
egyházi, nemzeti ünnepeket minden formában igyekeztek korlá-
tozni (Mikulásból Télapó lett, március 15. már nem piros betűs 
ünnep…). Előtérbe kerültek a szocialista ünnepek (április 4., nov-
ember 7.). Az iskolában is erősödött az ideológiai nevelés (Kadosa 
János igazgató idején – 1954.). A hitoktatást erősen korlátozták. 

Karácsony előtt „fényünnepélyt” tartottak (forrás: Györgyi Dénes 
iskola jubileumi évkönyve – 1999. 23. oldal). Erősödött az úttörő 
mozgalom. Megalakult az iskolai DISZ szervezet. 1956. tavaszán 
kirándulást szerveztek az iskola tanulóinak Budapestre. A főváros 
nevezetességeit nézhették meg a résztvevők. Jellemzően a Parlament 
megtekintésekor a legnagyszerűbb dolog volt Rákosi pajtás ülőhe-
lyét kipróbálni. A gyerekek akkor még „élőben” láthatták Sztálin 
elvtárs hatalmas szobrát (A kiránduláson részt vett a visszaemlékezés 
írója, Erdődi Rudolf is.) 

A diktatúra idején az almádi (budatavai) lakosság az egyre romló 
megélhetési nehézségek (élelem-, áruhiány, szénszünet) miatt is az 
országos helyzethez hasonlóan mind elégedetlenebb lett. Rendsze-
resen titokban hallgatták a Szabad Európa Rádiót (a fiatalok zenei 
műsorát), remélve, hogy egyszer eljön a szabadság ideje. A hatalmas 
elégedetlenség spontán forradalom kitöréséhez vezetett, melyet Al-
mádiban is nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak (1956. október 
23.). A helyi, városi szervezkedések is megkezdődtek. Az általános 
iskola felsős tanulói is pontosan követték az eseményeket. A tanítási 
szünet ellenére röplapokat készítettek, részt vettek a Petőfi szobor-
nál megtartott tüntetésen, aminek hatására tantárgymódosítás is 
történt (orosz, alkotmánytan) (forrás: Györgyi Dénes iskola jubi-
leumi évkönyve 1999. 24. és 74. oldal). A fűzfői gyárban fegyvere-
ket osztottak a munkásoknak, így budatavai családokhoz is került 
egy pár kispuska (dióverő). Néhány fiatalember bekapcsolódott a 
szerveződő ellenállásba is. (Kovács Attila ny. ref. lelkész elmondása 
szerint.) 

A forradalom és szabadságharc leverése után Budataván is nagy 
átalakulások következtek. A megtorlások időszakát követően foko-
zatosan enyhült a diktatúra nyomása. A korábbi életforma kezdett 
átalakulni. Új településrendezési terv készült. 

A budatavai állomáson már nem állt meg a vonat. (Az állomás 
épülete még ma is áll.) A strand nyugati felét a bejárati épülettel 
együtt a Veszprém Megyei Tanács kisajátította, mely üdülőjeként 
működött tovább. A strand betonkabinjait fokozatosan elbon-
tották. A megmaradt strandrészt kelet felé kibővítették. A szabad 
strand nyugati felét feltöltötték az új utcákból (Búzavirág u.) ki-
termelt földdel. A szabad strand keleti felén felépült a NEVIKI 
(strand, hajókikötő). A Halászcsárda fokozatosan kocsmává alakult. 
A szovjet kiskatonák is eltűntek, nem hagyhatták el a laktanyáikat. 
Később teljesen megszűnt az ivó működése, az épületet lebontot-
ták (ma: parkoló van a helyén). A korábban ide menekültek közül 
többen is ideköltöztek. Budatava északkeleti részére kitelepítették 
Almádiból a Tüzépet, a benzinkutat. Megkezdte működését a Bau-
xitkutató Vállalat. A munkalehetőségek, keresetek javultak. 

A 60-as években elkezdődött az addig lakatlan területek parcellá-
zása (kisebb méretű telkek) egészen Vörösberényig. A kisállattartást 
is betiltották. A kertek funkciója kezdett megváltozni – élelmiszer-
termelés helyett hobbikertészkedés (zöldövezet). A kornak megfele-
lő új építkezések történtek Budataván is. Erdődi András a vendég-
fogadás lehetőségét is kihasználva javított családja anyagi helyzetén: 
új, többszobás családi házat épített (Búzavirág u. 16.) (Erdődi And-
rás gyermekeit tanítatta. Az Almádi Református Egyház gondno-
kaként mintegy 20 éves át szolgálta az egyházközösséget. 1986-ban 
helyezték örök nyugalomba felesége mellé, a vörösberényi temető-
ben.) Megkezdődött (ha lassan is) az infrastruktúra kiépítés. A nya-
ralótulajdonosok száma folyamatosan szaporodott. Hamarosan az 
idegenforgalom is megélénkült. 

Erdődi Rudolf (2018) 



A 32. forduló (februári szám) helyes megfejtése: 

1. A Dózsa György út és Kossuth Lajos út 
találkozásánál kialakított pihenőpark az 1960-as 
évek második harmadában lett kialakítva. 
2.  A felvétel 1966-ban készült. 
3.  Sajnos jelenleg ez egy elhanyagolt terület. 

Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett.

Kovács István elnök 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2
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Lapzárta: minden hónap 25-én!

2019. május Városháza hírei
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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. június 25-ig  a 
Pannónia Könyvtárban kérjük leadni. A beérkezett 
helyes válaszok megfejtőinek nevét közöljük.

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László szokásos 

havi beszámolójában elmondta a testületnek, hogy a jó idő bekö-
szöntével a magyar turisták is nagy számban megjelentek a Balaton 
parti településeken, ami generálta a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek növekedését. A közterületen elkövetett garázdaságok száma 
emelkedett, tettenéréssel kezelte ezeket a rendőrség. Az internetes 
csalások nagyságrendi emelkedést mutatnak. A sebességmérés, a 
balesetmegelőzési tevékenység eredménnyel járt, csökkent a nagy-
mértékű sebességtúllépések száma. A baleseti helyzet a tavalyi év 
azonos időszakához képest 20 százalékkal javult, ugyancsak csök-
kent az ittasvezetők száma 40 százalékkal.

A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tűz-
védelmi tevékenységükről szóló éves beszámolójából kiderült, hogy 
a működési területükön összesen 125 tűzesethez vonultak, mely-
ből a téves jelzések száma 91, kiérkezés előtt felszámolt 17 volt, 
valamint 137 műszaki mentéshez kellett a segítségük. 

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, Balogh Csaba 2018. 
évi tevékenységükről szólva elmondta, hogy polgárőreink Balaton-
almádi közigazgatási területén jelentős óraszámban adtak szolgála-
tot gyalogosan és gépkocsival a köz-és közlekedésbiztonság javítása 
érdekében. Rendezvényeken 577 óra, iskolánál 196 óra, járőrszol-
gálatban 1254 óra, rendőrséggel 447 óra, a lovas polgárőrökkel 
499 óra szolgálatot teljesítettek. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő laká-
sok bérletéről, elidegenítéséről és bérbe adásuk szabályairól szóló 
36/2009. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet alapján felül-
vizsgálta a rendeletben meghatározott lakbérek mértékét és ennek 
során 2019. június 1. napjától a lakbérek 2,8 %-al történő emelé-
séről döntött a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében. 
Az emelés mértéke megegyezik a fogyasztói árak 2018. évben mért 

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

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, Kápta-

lanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett fejleszté-

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

donosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a 

fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kul-

turális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illet-

ve a város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy 

sikeresek legyünk a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is 

szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 

postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 

1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljut-

tatni.). 

Együttműködésüket megköszönjük.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes ta-

vaszt kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei emelkedésével. 
Tájékozódott a Képviselő-testület a 2018. évi adóztatásról és 

az adóbevételek alakulásáról is, amely beszámolóból kiemelendő, 
hogy 2018. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pót-
lékot és bírságot is) összesen 669.712.129 Ft adóbevétel folyt be, 
24,8 millió forinttal több, mint az előző évbe. A bevétel 87,6 mil-
lió forinttal haladta meg a költségvetésben betervezettet, ekként 
a költségvetésben előirányzott helyi adóbevételi terv 115 %-ban 
teljesült. 2018. évben 94.112.096 Ft gépjárműadó folyt be, ösz-
szességében 4,9 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 
56.467.222 Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, 
és 37.644.814 Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségveté-
sünkben. 2018. évben 267.7 millió Ft építményadó folyt be, 4,4 
millió forinttal kevesebb, mint előző évben; a költségvetési tervelő-
irányzat 104,9 %-ban teljesült.

2018. évben 269,1 millió Ft iparűzési adó folyt be, 53,9 millió 
Ft-tal kevesebb, mint előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 
108,7 %-ban teljesült. Az idegenforgalmi adó mértéke az előző 
évhez képest 10 Ft-tal, 500 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként. 

2018. évben 73,7 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be, 7,3 
millió forinttal több, mint az előző évben; a költségvetési tervelő-
irányzat 111,8 %-ban teljesült. 2018. évben 147.584 adóköteles és 
69.988 adómentes, összesen 217.572 vendégéjszakát töltöttek el a 
vendégek Balatonalmádiban. Az adóköteles vendégéjszakák száma 
az előző évhez képest 6,9 %-kal (+9.618 éj), az adómentes vendég-
éjszakák száma 25,9%-kal (+14.405 éj), az összes vendégéjszakák 
száma 12,4 %-kal (+14.405 éj) nőtt.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ar-
ról is döntött, hogy a Balatonalmádi Szent Ignác Római Katolikus 
Templom villamos hálózatának vezeték- és egyéb kiegészítő elekt-
romos hálózat cseréjét, a lábazat szakszerű vakolását, simítását, a 
műemlék kőváza díszek pótlását 2.041.432.- Ft összeggel támo-
gatja.

Átfogó értékelést hallgatott meg a grémium a helyi önkormány-
zati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is. A 
beszámolóban egyrészt az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, 
természetbeni ellátások, valamint a bűnmegelőzési program főbb 
pontjainak bemutatása valamint a Balatonalmádi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ és Szociális Szolgálat keretén belül biztosított 
gyermekjóléti alapellátás bemutatása szerepelt.

Döntött a képviselő-testület a kulturális, civil és sportpályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 7, 
működési célra 2 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap ter-
hére adható 2 millió Ft támogatást a testület 14 pályázó szervezet 
között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormányzat 1.490 
ezer Ft-ot különített el. 15 sportegyesület összesen 20 pályázatot 
nyújtott be, melyeket támogatott a grémium.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a te-
lepüléskép védelméről szóló 26/2017. ( XII. 01.) önkormányzati 
rendeletének 36.§-a alapján védetté nyilvánított helyi építészeti ér-
tékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére 
helyi pályázatot írt ki. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az 
érintett ingatlan tekintetében jelen pályázat kiírását megelőző öt 
költségvetési évben a helyi védett építészeti értékek megóvása pá-
lyázat keretében támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2019. június 
1-től 2019 október 31-ig a keret összegéig, melyet 900.000.- ösz-
szegben határoztak meg a képviselők. A Képviselő-testület az Alap-
ban lévő összeg felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig 
beérkezett pályamunkák ismeretében. Az elnyerhető maximális 
összeg: építményenként 300.000 Ft.

Május 2-án, csütörtökön mutattuk be Balatonalmádi Város 30. 
éves jubileumára megjelenő kiadványainkat a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár előcsarnokában. A rendezvényen közremű-
ködött Balatonalmádi Város Vegyeskara, elhangzott Balatonalmádi 
új himnusza. Dudás Zsolt, az Almádiért Közalapítvány elnöke a 
rendezvény keretében bemutatta az Új Almádi Újság ünnepi kü-
lönszámát, amely az elmúlt 30 év legfontosabb eseményeinek vá-
logatását tartalmazza. Kovács István, a Honismereti és Városszépítő 

Kör elnöke három új könyvet jelentetett meg a jubileum alkalmá-
ból: Fürdőélet; Vasúttörténet illetve Jezsuita rendház és granárium 
története. A könyveket bemutatta Czuczor Sándor, európai jószol-
gálati nagykövet. A különszám ingyenesen hozzáférhető a Balaton 
Játékpontban, a Városházán és a Pannóniában. Az Alapítvány új 
és korábban megjelent helytörténeti kiadványai megvásárolhatók a 
Balaton Játékpontban.

A fotókat készítette Zatkalik András.

forrás: veol.hu



A 32. forduló (februári szám) helyes megfejtése: 

1. A Dózsa György út és Kossuth Lajos út 
találkozásánál kialakított pihenőpark az 1960-as 
évek második harmadában lett kialakítva. 
2.  A felvétel 1966-ban készült. 
3.  Sajnos jelenleg ez egy elhanyagolt terület. 

Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett.

Kovács István elnök 
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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. június 25-ig  a 
Pannónia Könyvtárban kérjük leadni. A beérkezett 
helyes válaszok megfejtőinek nevét közöljük.

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László szokásos 

havi beszámolójában elmondta a testületnek, hogy a jó idő bekö-
szöntével a magyar turisták is nagy számban megjelentek a Balaton 
parti településeken, ami generálta a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek növekedését. A közterületen elkövetett garázdaságok száma 
emelkedett, tettenéréssel kezelte ezeket a rendőrség. Az internetes 
csalások nagyságrendi emelkedést mutatnak. A sebességmérés, a 
balesetmegelőzési tevékenység eredménnyel járt, csökkent a nagy-
mértékű sebességtúllépések száma. A baleseti helyzet a tavalyi év 
azonos időszakához képest 20 százalékkal javult, ugyancsak csök-
kent az ittasvezetők száma 40 százalékkal.

A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tűz-
védelmi tevékenységükről szóló éves beszámolójából kiderült, hogy 
a működési területükön összesen 125 tűzesethez vonultak, mely-
ből a téves jelzések száma 91, kiérkezés előtt felszámolt 17 volt, 
valamint 137 műszaki mentéshez kellett a segítségük. 

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, Balogh Csaba 2018. 
évi tevékenységükről szólva elmondta, hogy polgárőreink Balaton-
almádi közigazgatási területén jelentős óraszámban adtak szolgála-
tot gyalogosan és gépkocsival a köz-és közlekedésbiztonság javítása 
érdekében. Rendezvényeken 577 óra, iskolánál 196 óra, járőrszol-
gálatban 1254 óra, rendőrséggel 447 óra, a lovas polgárőrökkel 
499 óra szolgálatot teljesítettek. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő laká-
sok bérletéről, elidegenítéséről és bérbe adásuk szabályairól szóló 
36/2009. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet alapján felül-
vizsgálta a rendeletben meghatározott lakbérek mértékét és ennek 
során 2019. június 1. napjától a lakbérek 2,8 %-al történő emelé-
séről döntött a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében. 
Az emelés mértéke megegyezik a fogyasztói árak 2018. évben mért 

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

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, Kápta-

lanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett fejleszté-

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

donosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a 

fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kul-

turális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illet-

ve a város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy 

sikeresek legyünk a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is 

szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 

postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 

1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljut-

tatni.). 

Együttműködésüket megköszönjük.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes ta-

vaszt kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei emelkedésével. 
Tájékozódott a Képviselő-testület a 2018. évi adóztatásról és 

az adóbevételek alakulásáról is, amely beszámolóból kiemelendő, 
hogy 2018. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pót-
lékot és bírságot is) összesen 669.712.129 Ft adóbevétel folyt be, 
24,8 millió forinttal több, mint az előző évbe. A bevétel 87,6 mil-
lió forinttal haladta meg a költségvetésben betervezettet, ekként 
a költségvetésben előirányzott helyi adóbevételi terv 115 %-ban 
teljesült. 2018. évben 94.112.096 Ft gépjárműadó folyt be, ösz-
szességében 4,9 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 
56.467.222 Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, 
és 37.644.814 Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségveté-
sünkben. 2018. évben 267.7 millió Ft építményadó folyt be, 4,4 
millió forinttal kevesebb, mint előző évben; a költségvetési tervelő-
irányzat 104,9 %-ban teljesült.

2018. évben 269,1 millió Ft iparűzési adó folyt be, 53,9 millió 
Ft-tal kevesebb, mint előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 
108,7 %-ban teljesült. Az idegenforgalmi adó mértéke az előző 
évhez képest 10 Ft-tal, 500 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként. 

2018. évben 73,7 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be, 7,3 
millió forinttal több, mint az előző évben; a költségvetési tervelő-
irányzat 111,8 %-ban teljesült. 2018. évben 147.584 adóköteles és 
69.988 adómentes, összesen 217.572 vendégéjszakát töltöttek el a 
vendégek Balatonalmádiban. Az adóköteles vendégéjszakák száma 
az előző évhez képest 6,9 %-kal (+9.618 éj), az adómentes vendég-
éjszakák száma 25,9%-kal (+14.405 éj), az összes vendégéjszakák 
száma 12,4 %-kal (+14.405 éj) nőtt.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ar-
ról is döntött, hogy a Balatonalmádi Szent Ignác Római Katolikus 
Templom villamos hálózatának vezeték- és egyéb kiegészítő elekt-
romos hálózat cseréjét, a lábazat szakszerű vakolását, simítását, a 
műemlék kőváza díszek pótlását 2.041.432.- Ft összeggel támo-
gatja.

Átfogó értékelést hallgatott meg a grémium a helyi önkormány-
zati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is. A 
beszámolóban egyrészt az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, 
természetbeni ellátások, valamint a bűnmegelőzési program főbb 
pontjainak bemutatása valamint a Balatonalmádi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ és Szociális Szolgálat keretén belül biztosított 
gyermekjóléti alapellátás bemutatása szerepelt.

Döntött a képviselő-testület a kulturális, civil és sportpályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 7, 
működési célra 2 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap ter-
hére adható 2 millió Ft támogatást a testület 14 pályázó szervezet 
között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormányzat 1.490 
ezer Ft-ot különített el. 15 sportegyesület összesen 20 pályázatot 
nyújtott be, melyeket támogatott a grémium.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a te-
lepüléskép védelméről szóló 26/2017. ( XII. 01.) önkormányzati 
rendeletének 36.§-a alapján védetté nyilvánított helyi építészeti ér-
tékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére 
helyi pályázatot írt ki. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az 
érintett ingatlan tekintetében jelen pályázat kiírását megelőző öt 
költségvetési évben a helyi védett építészeti értékek megóvása pá-
lyázat keretében támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2019. június 
1-től 2019 október 31-ig a keret összegéig, melyet 900.000.- ösz-
szegben határoztak meg a képviselők. A Képviselő-testület az Alap-
ban lévő összeg felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig 
beérkezett pályamunkák ismeretében. Az elnyerhető maximális 
összeg: építményenként 300.000 Ft.

Május 2-án, csütörtökön mutattuk be Balatonalmádi Város 30. 
éves jubileumára megjelenő kiadványainkat a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár előcsarnokában. A rendezvényen közremű-
ködött Balatonalmádi Város Vegyeskara, elhangzott Balatonalmádi 
új himnusza. Dudás Zsolt, az Almádiért Közalapítvány elnöke a 
rendezvény keretében bemutatta az Új Almádi Újság ünnepi kü-
lönszámát, amely az elmúlt 30 év legfontosabb eseményeinek vá-
logatását tartalmazza. Kovács István, a Honismereti és Városszépítő 

Kör elnöke három új könyvet jelentetett meg a jubileum alkalmá-
ból: Fürdőélet; Vasúttörténet illetve Jezsuita rendház és granárium 
története. A könyveket bemutatta Czuczor Sándor, európai jószol-
gálati nagykövet. A különszám ingyenesen hozzáférhető a Balaton 
Játékpontban, a Városházán és a Pannóniában. Az Alapítvány új 
és korábban megjelent helytörténeti kiadványai megvásárolhatók a 
Balaton Játékpontban.

A fotókat készítette Zatkalik András.

forrás: veol.hu
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!

Harminc esztendő csak egy szempillantás az elmúlt évezredek 
történelmében, ám egy város életében szépen feltérképezhető idő-
tartam. Visszatekintve lehet elemezni, érdemes boncolgatni, mit 
tettünk jól vagy kevésbé jól; a jövőnket pedig úgy továbbépíteni, 
hogy az alkotás maradandó legyen. 

A teljesség igénye nélkül lapozzuk át az építkezés naplóját! 1989. 
április 1-jén nyilváníttatott a nagyközség várossá. Megfeleltünk 
a várossá nyilvánítás törvényi feltételeinek, tehát léteztek alapok, 
amelyekre később, a szabadon megválasztott képviselő-testület mert 
és tudott falakat emelni. Elődeinknek nehéz osztályrész jutott, hi-
szen a rendszerváltás küszöbén még nagyon sok volt a bizonyta-
lanság. Tisztelet jár nekik, mert eltökélt szándékkal, s becsületesen 
vágtak bele az építő munkába. És tiszteletet érdemelnek azok az 
emberek is, akik kezüket nyújtották ehhez a tevékenységhez.

Ivóvíz, gáz, csatornázás, megújult utak és közterületek, intézmé-
nyek birtokosai lehettünk. Az egymást váltó képviselő-testületek 
pedig igyekeztek Balatonalmádi érdekeit szem előtt tartva folyama-
tosan emelni a falakat, méltó tetőt húzni reájuk. Némi önkritikával 
mondhatjuk: hiányzik még pár díszítőelem, de a falak mögött már 
régóta otthonosan érezzük magunkat, amit az idelátogató hazai és 
külföldi turisták, nyaralóvendégek is megtapasztalhatnak.

Úgy gondolom, nyugodtan kimondhatjuk, hogy településünk 
értékeit megőrző, mégis modern város lett. Balatonalmádiban a 
jövő már elkezdődött. A város lakossága gyarapodik. Egyre többen 
érzik úgy, hogy érdemes Almádiban élni és itt családot alapítani. 
Legutóbb a FIDESZ-KDNP frakciószövetség ülésének Balatonal-
mádi adott otthont. Itt alkalmam volt személyesen Kontrát Károly 
országgyűlési képviselőnkkel közösen beszámolni miniszterelnök 
úr részére városunk fejlődéséről és terveiről. Az elmúlt években a 
kormány támogatásával a város több álma vált valóra. Új rende-
lőintézet és rendőrkapitányság épült. Már állnak az új óvoda falai, 
hamarosan elkészül a régen várt beruházás. A bölcsőde építési tervei 
is készen állnak. A város vagyona az elmúlt években tovább gyara-
podott. Miénk lett a vörösberényi Magtár épülete, melyben Kerényi 
Imre vezetésével új kulturális központ bontakozott ki. A kormány 
legutóbbi döntésével is segítette a várost. A volt Jezsuita Kolostor 
épületének teljes körű, közösségi célú felújítása veszi kezdetét, így a 
Magtár és a Kolostor épületegyüttese új kulturális központtá válik 
Berényben.

Balatonalmádi hagyományai és csodálatos fekvése miatt a sport 
városa is. Itt is büszkék lehetünk az eredményeinkre és számos to-
vábbi feladatunk van. A Balaton közelsége miatt az év jelentős ré-

szében nehezen használható futballpálya a sportegyesület kérésére 
új méltó elhelyezést kap Lozsántán. A tervek elkészültek, indulhat 
a közbeszerzés, majd az új sportközpont felépítése. Terveinkben 
szerepel a sikeres tenisz versenyek megrendezése és egy új klubház 
felépítése is. Képesek leszünk az Almádi polgárok segítő szándéká-
val és közös akaratával a jövőbe mutató feladatokkal megbirkózni.

Akkor van és lesz eredményes óvodánk, általános és középisko-
lánk, ha az épületet tenni akaró pedagógusok és gyerekek népesítik 
be; akkor van és lesz eredményes zeneiskolánk, ha önfeledten és 
színvonalasan akarunk muzsikálni; akkor van és lesz eredményes 
sportéletünk, ha az edzőtermekben és a sportpályákon a bizonyí-
tani akarás dominál; akkor van és lesz lelkünket emelő hitéletünk, 
ha templomok kapuján kívül is magunkkal visszük Isten igéit. Ha 
pedig így lesz, akkor az utókor az ötvenedik és a századik évfordulón 
is büszke, városát szerető, és azt gazdagító polgárokra fog visszaem-
lékezni. Olyan helyi személyekre, vagy városunkat kedvelő polgá-
rokra, akik akár közéleti szereplőként, akár művészként, tollforgató-
ként, kultúra- vagy sportszervezőként mind-mind a nagy építkezés 
alkotórészei voltak, s azok a mai napig is. Hosszasan sorolhatnám a 
konkrét személyeket, akik munkájukkal hozzájárultak településünk 
fejlődéséhez – de nem szeretnék ezen a jeles ünnepen senkit sem 
megbántani azzal, hogy kihagyok valakit a felsorolásból- most csak 
két nevet emelnék ki: az egyik Kerényi Imre, aki sajnos már nem 
ünnepelhet velünk, a másik dr. Kontrát Károly országgyűlési képvi-
selőnk, akiknek szeretném megköszönni segítségét. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ünnepelni csak felszabadultan, jókedvvel lehet. Úgy érzem, erre 
a felszabadultságra, jókedvre minden okunk és jogunk megvan. A 
gondjainkat tegyük félre azzal a szent elhatározással, hogy megold-
juk azokat, vagy legalább törekszünk azok megoldására. A mai fó-
rum nem az, amelyen a panaszok, a búslakodás kap helyet, s ami 
nem visz előbbre. Az ünnep szépsége, hogy újult erőt ad az ember-
nek, teremtette is őt bármilyen posztra az élet. Az ünnep felemelő 
pillanata, amikor a gratuláló kézfogásokban, összepillantásokban 
ott van egy elem, amit közösséginek nevezünk. Bizonyára sokan 
tapasztalják, hogy korunk jellemzője az elfordulás, a személyes érde-
kek előtérbe helyezése. Derűlátó vagyok, s azt vallom, egy olyan kis-
városban, mint Balatonalmádi, ez kevésbé jelenik meg. Szép szám-
mal vannak itt olyan emberek, akik jó szóval, példamutatással, erős 
és megújuló akarattal maguk köré tudják gyűjteni a bevezetőben 
már említett építkezéshez, a karbantartáshoz és az újabb díszítőele-
mek odaillesztéséhez embertársaikat. Legyenek ők utcabeliek, mun-
katársak, beosztottak vagy éppen karizmatikus főnökök, játszótéren 
beszélgető szülők.

Keszey János Polgármester

Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

És ti fiatalok, akik most itt vagytok, álmaitokkal, vágyaitokkal épp-
úgy építőmesterei vagytok Almádinak, mint szüleitek, tanáraitok. 
Nektek is vannak, s lesznek olyan terveitek, melyek beépíthetőek 
lesznek közös, nagy házunkba. 

Kedves nyugdíjasok! Önök eddig is mesterek voltak, ezután is azok 
lesznek ezen az építkezésen. Számos elképzelésük éppen az Önök 
szorgalma, kitartása révén sikeredett. Hiszem, hogy tanácsaikkal, ta-
pasztalataikkal a későbbiekben is a várost fogják szolgálni.

A szolgálat – jó értelemben véve – emelkedett szellemiségű feladat-
vállalást jelent. Olykor bizony lemondással is jár. Úgy hiszem, Almá-
diban a pedagógusok, a hitélet képviselői, a rendőrök, a polgárőreink, 
hivatalok dolgozói, és mindenki alkalmas erre a szolgálatra. Bizonyít-
ja ezt a sok elismerés, köszönő szó, amit ki-ki a maga posztján kiérde-
melt, s megkapott. Hiszem azt, hogy akik a nyilvánosságtól még nem 
kaptak ilyet, ők is érzik fontosságukat, szerepük fontos helyét a város 
társadalmában.

Nehéz lenne összefoglalni, mik is azok az elemek, melyek közös-
séggé tették Almádit; hiányos lenne a felsorolás, ezért nem is vállal-
kozom rá, de én inkább az eredményekre hívom fel figyelmüket: ezek 
közül is a legkiemelkedőbb, hogy városunk biztonságban, békében 
van. Családot alapítani, építkezni csak biztonságban lehet. Ezt a biz-
tonságot, a város fejlődésének zálogát teremtette meg a kormány. 
Megvédte az országot a migrációtól, megvédte a gazdaságot és növe-
kedési pályára állította. Ez az alapja az előbb felsorolt eredményeknek 
és fejlesztési irányoknak. Ez az alapja annak, hogy mi itt Balatonal-
mádiban biztonságban élhessünk, és több lépést tehetünk előre kö-
zösségünk érdekében. Gondoljunk csak azon embertársainkra, akik 
pár hete Sri Lankán éppen húsvétkor váltak értelmetlen áldozattá. 
Az életben maradottak attól a naptól teljesen másképp értelmezik a 
béke fogalmát. 

Gazdasági eredményeinkre sem panaszkodhatunk, jóllehet min-
denki tisztában van azzal, hogy Almádinak sem jelentős ipara, sem 
meghatározó mezőgazdasága nincs, mi elsősorban a hazai és a külföl-
di turizmusra tudunk építeni. Akik ebből élnek, nagyon jól tudják, 
nemcsak a nyári meleg, a látnivalók, a programok teszik ezt kerekké, 
hanem az imént említett biztonság. 

Együtt ünnepelnek ma velünk testvértelepüléseinkről érkezett 
barátaink is. Bízom abban, hogy látogatásaik során megtapasztalták 
a fejlődés jeleit, s továbbra is szeretettel és érdeklődéssel látogatnak el 
hozzánk, mint ahogy mi is testvértelepüléseinkre. Őszintén mondom, 
ezek a látogatások ösztönző jellegűek is, túl a barátságon: ellessük, 
megtanuljuk, mi az, amit itthon mi is jobban tehetnénk. Önöknek 
köszönet azért, hogy megmutatták városuk büszkeségeit, mi pedig 

Az ünnepség részeként Keszey János polgármester jubileumi plaketteket 
adott át a felszólalóknak és a testvértelepülések polgármestereinek

szívesen ajánljuk fel az önök gyarapodására Almádi értékeinek 
bemutatását. 

Öt esztendővel ezelőtt azt mondtam, alkotó energiára és összefo-
gásra van szükségünk. Ma úgy látom, erre a továbbiakban is szük-
ségünk lesz, de szükségünk lesz a magyar kormány és dr. Kontrát 
Károly képviselő úr támogatására is, aki már eddig is messzemenően 
és aktívan támogatta elképzeléseinket. A munkáját, segítségét ezút-
tal is köszönöm! Az előttünk álló következő harminc évre kívánok 
mindannyiunknak szellemi, lelki, és testi erőt! 

Boldog születésnapot, Balatonalmádi!

A tervezett ütemezésnek 
megfelelően épül az Almádi 
Magocskák Óvoda Mogyoró utcai 
épületegyüttese
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!

Harminc esztendő csak egy szempillantás az elmúlt évezredek 
történelmében, ám egy város életében szépen feltérképezhető idő-
tartam. Visszatekintve lehet elemezni, érdemes boncolgatni, mit 
tettünk jól vagy kevésbé jól; a jövőnket pedig úgy továbbépíteni, 
hogy az alkotás maradandó legyen. 

A teljesség igénye nélkül lapozzuk át az építkezés naplóját! 1989. 
április 1-jén nyilváníttatott a nagyközség várossá. Megfeleltünk 
a várossá nyilvánítás törvényi feltételeinek, tehát léteztek alapok, 
amelyekre később, a szabadon megválasztott képviselő-testület mert 
és tudott falakat emelni. Elődeinknek nehéz osztályrész jutott, hi-
szen a rendszerváltás küszöbén még nagyon sok volt a bizonyta-
lanság. Tisztelet jár nekik, mert eltökélt szándékkal, s becsületesen 
vágtak bele az építő munkába. És tiszteletet érdemelnek azok az 
emberek is, akik kezüket nyújtották ehhez a tevékenységhez.

Ivóvíz, gáz, csatornázás, megújult utak és közterületek, intézmé-
nyek birtokosai lehettünk. Az egymást váltó képviselő-testületek 
pedig igyekeztek Balatonalmádi érdekeit szem előtt tartva folyama-
tosan emelni a falakat, méltó tetőt húzni reájuk. Némi önkritikával 
mondhatjuk: hiányzik még pár díszítőelem, de a falak mögött már 
régóta otthonosan érezzük magunkat, amit az idelátogató hazai és 
külföldi turisták, nyaralóvendégek is megtapasztalhatnak.

Úgy gondolom, nyugodtan kimondhatjuk, hogy településünk 
értékeit megőrző, mégis modern város lett. Balatonalmádiban a 
jövő már elkezdődött. A város lakossága gyarapodik. Egyre többen 
érzik úgy, hogy érdemes Almádiban élni és itt családot alapítani. 
Legutóbb a FIDESZ-KDNP frakciószövetség ülésének Balatonal-
mádi adott otthont. Itt alkalmam volt személyesen Kontrát Károly 
országgyűlési képviselőnkkel közösen beszámolni miniszterelnök 
úr részére városunk fejlődéséről és terveiről. Az elmúlt években a 
kormány támogatásával a város több álma vált valóra. Új rende-
lőintézet és rendőrkapitányság épült. Már állnak az új óvoda falai, 
hamarosan elkészül a régen várt beruházás. A bölcsőde építési tervei 
is készen állnak. A város vagyona az elmúlt években tovább gyara-
podott. Miénk lett a vörösberényi Magtár épülete, melyben Kerényi 
Imre vezetésével új kulturális központ bontakozott ki. A kormány 
legutóbbi döntésével is segítette a várost. A volt Jezsuita Kolostor 
épületének teljes körű, közösségi célú felújítása veszi kezdetét, így a 
Magtár és a Kolostor épületegyüttese új kulturális központtá válik 
Berényben.

Balatonalmádi hagyományai és csodálatos fekvése miatt a sport 
városa is. Itt is büszkék lehetünk az eredményeinkre és számos to-
vábbi feladatunk van. A Balaton közelsége miatt az év jelentős ré-

szében nehezen használható futballpálya a sportegyesület kérésére 
új méltó elhelyezést kap Lozsántán. A tervek elkészültek, indulhat 
a közbeszerzés, majd az új sportközpont felépítése. Terveinkben 
szerepel a sikeres tenisz versenyek megrendezése és egy új klubház 
felépítése is. Képesek leszünk az Almádi polgárok segítő szándéká-
val és közös akaratával a jövőbe mutató feladatokkal megbirkózni.

Akkor van és lesz eredményes óvodánk, általános és középisko-
lánk, ha az épületet tenni akaró pedagógusok és gyerekek népesítik 
be; akkor van és lesz eredményes zeneiskolánk, ha önfeledten és 
színvonalasan akarunk muzsikálni; akkor van és lesz eredményes 
sportéletünk, ha az edzőtermekben és a sportpályákon a bizonyí-
tani akarás dominál; akkor van és lesz lelkünket emelő hitéletünk, 
ha templomok kapuján kívül is magunkkal visszük Isten igéit. Ha 
pedig így lesz, akkor az utókor az ötvenedik és a századik évfordulón 
is büszke, városát szerető, és azt gazdagító polgárokra fog visszaem-
lékezni. Olyan helyi személyekre, vagy városunkat kedvelő polgá-
rokra, akik akár közéleti szereplőként, akár művészként, tollforgató-
ként, kultúra- vagy sportszervezőként mind-mind a nagy építkezés 
alkotórészei voltak, s azok a mai napig is. Hosszasan sorolhatnám a 
konkrét személyeket, akik munkájukkal hozzájárultak településünk 
fejlődéséhez – de nem szeretnék ezen a jeles ünnepen senkit sem 
megbántani azzal, hogy kihagyok valakit a felsorolásból- most csak 
két nevet emelnék ki: az egyik Kerényi Imre, aki sajnos már nem 
ünnepelhet velünk, a másik dr. Kontrát Károly országgyűlési képvi-
selőnk, akiknek szeretném megköszönni segítségét. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ünnepelni csak felszabadultan, jókedvvel lehet. Úgy érzem, erre 
a felszabadultságra, jókedvre minden okunk és jogunk megvan. A 
gondjainkat tegyük félre azzal a szent elhatározással, hogy megold-
juk azokat, vagy legalább törekszünk azok megoldására. A mai fó-
rum nem az, amelyen a panaszok, a búslakodás kap helyet, s ami 
nem visz előbbre. Az ünnep szépsége, hogy újult erőt ad az ember-
nek, teremtette is őt bármilyen posztra az élet. Az ünnep felemelő 
pillanata, amikor a gratuláló kézfogásokban, összepillantásokban 
ott van egy elem, amit közösséginek nevezünk. Bizonyára sokan 
tapasztalják, hogy korunk jellemzője az elfordulás, a személyes érde-
kek előtérbe helyezése. Derűlátó vagyok, s azt vallom, egy olyan kis-
városban, mint Balatonalmádi, ez kevésbé jelenik meg. Szép szám-
mal vannak itt olyan emberek, akik jó szóval, példamutatással, erős 
és megújuló akarattal maguk köré tudják gyűjteni a bevezetőben 
már említett építkezéshez, a karbantartáshoz és az újabb díszítőele-
mek odaillesztéséhez embertársaikat. Legyenek ők utcabeliek, mun-
katársak, beosztottak vagy éppen karizmatikus főnökök, játszótéren 
beszélgető szülők.

Keszey János Polgármester

Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

És ti fiatalok, akik most itt vagytok, álmaitokkal, vágyaitokkal épp-
úgy építőmesterei vagytok Almádinak, mint szüleitek, tanáraitok. 
Nektek is vannak, s lesznek olyan terveitek, melyek beépíthetőek 
lesznek közös, nagy házunkba. 

Kedves nyugdíjasok! Önök eddig is mesterek voltak, ezután is azok 
lesznek ezen az építkezésen. Számos elképzelésük éppen az Önök 
szorgalma, kitartása révén sikeredett. Hiszem, hogy tanácsaikkal, ta-
pasztalataikkal a későbbiekben is a várost fogják szolgálni.

A szolgálat – jó értelemben véve – emelkedett szellemiségű feladat-
vállalást jelent. Olykor bizony lemondással is jár. Úgy hiszem, Almá-
diban a pedagógusok, a hitélet képviselői, a rendőrök, a polgárőreink, 
hivatalok dolgozói, és mindenki alkalmas erre a szolgálatra. Bizonyít-
ja ezt a sok elismerés, köszönő szó, amit ki-ki a maga posztján kiérde-
melt, s megkapott. Hiszem azt, hogy akik a nyilvánosságtól még nem 
kaptak ilyet, ők is érzik fontosságukat, szerepük fontos helyét a város 
társadalmában.

Nehéz lenne összefoglalni, mik is azok az elemek, melyek közös-
séggé tették Almádit; hiányos lenne a felsorolás, ezért nem is vállal-
kozom rá, de én inkább az eredményekre hívom fel figyelmüket: ezek 
közül is a legkiemelkedőbb, hogy városunk biztonságban, békében 
van. Családot alapítani, építkezni csak biztonságban lehet. Ezt a biz-
tonságot, a város fejlődésének zálogát teremtette meg a kormány. 
Megvédte az országot a migrációtól, megvédte a gazdaságot és növe-
kedési pályára állította. Ez az alapja az előbb felsorolt eredményeknek 
és fejlesztési irányoknak. Ez az alapja annak, hogy mi itt Balatonal-
mádiban biztonságban élhessünk, és több lépést tehetünk előre kö-
zösségünk érdekében. Gondoljunk csak azon embertársainkra, akik 
pár hete Sri Lankán éppen húsvétkor váltak értelmetlen áldozattá. 
Az életben maradottak attól a naptól teljesen másképp értelmezik a 
béke fogalmát. 

Gazdasági eredményeinkre sem panaszkodhatunk, jóllehet min-
denki tisztában van azzal, hogy Almádinak sem jelentős ipara, sem 
meghatározó mezőgazdasága nincs, mi elsősorban a hazai és a külföl-
di turizmusra tudunk építeni. Akik ebből élnek, nagyon jól tudják, 
nemcsak a nyári meleg, a látnivalók, a programok teszik ezt kerekké, 
hanem az imént említett biztonság. 

Együtt ünnepelnek ma velünk testvértelepüléseinkről érkezett 
barátaink is. Bízom abban, hogy látogatásaik során megtapasztalták 
a fejlődés jeleit, s továbbra is szeretettel és érdeklődéssel látogatnak el 
hozzánk, mint ahogy mi is testvértelepüléseinkre. Őszintén mondom, 
ezek a látogatások ösztönző jellegűek is, túl a barátságon: ellessük, 
megtanuljuk, mi az, amit itthon mi is jobban tehetnénk. Önöknek 
köszönet azért, hogy megmutatták városuk büszkeségeit, mi pedig 

Az ünnepség részeként Keszey János polgármester jubileumi plaketteket 
adott át a felszólalóknak és a testvértelepülések polgármestereinek

szívesen ajánljuk fel az önök gyarapodására Almádi értékeinek 
bemutatását. 

Öt esztendővel ezelőtt azt mondtam, alkotó energiára és összefo-
gásra van szükségünk. Ma úgy látom, erre a továbbiakban is szük-
ségünk lesz, de szükségünk lesz a magyar kormány és dr. Kontrát 
Károly képviselő úr támogatására is, aki már eddig is messzemenően 
és aktívan támogatta elképzeléseinket. A munkáját, segítségét ezút-
tal is köszönöm! Az előttünk álló következő harminc évre kívánok 
mindannyiunknak szellemi, lelki, és testi erőt! 

Boldog születésnapot, Balatonalmádi!

A tervezett ütemezésnek 
megfelelően épül az Almádi 
Magocskák Óvoda Mogyoró utcai 
épületegyüttese
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Tájékoztató a 2018. évi adóbevételek 
alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete az áprilisi testületi ülé-
sén elfogadta a 2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2018. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat 
teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 
24/2014.(IX.26.) rendeletének 2018. január 1. napján hatályba lé-
pett rendelkezései egy adónemben, az idegenforgalmi adó esetében 
emelték meg az adó mértékét: a személyenként és vendégéjszakán-
ként fizetendő adó 490 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedett. 

A településkép védelméről szóló törvénnyel összefüggésben, az 
önkormányzatok mozgásterének bővítése érdekében 2018. január 
elsejétől új rendelkezéssel módosult a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény. (a továbbiakban: Htv.) A törvény az építményadó tárgyi 
hatályát kiterjesztette reklámhordozóra, melynek értelmében adókö-
teles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhe-
lyezett reklámhordozó. Az adó alapja a reklámhordozó reklámköz-
zétételre használható, m2-ben számított felülete. A Htv. az adó évi 
mértékének felső határát 12.000 Ft/m2-ben határozta meg. Azon 
önkormányzatok számára, ahol az építményadó korábban beveze-
tésre került, kötelező volt a helyi adórendeletben a reklámhordozó 
megadóztatásáról rendelkezni, adómértéket megállapítani.

Ennek megfelelően a helyi adórendelet 2018. január elsejétől a 
reklámhordozókra vonatkozó adó mértékét két tételben, differenci-
ált mértékben határozta meg: a 10,00 m2-ig terjedő reklámhordozó 
felület esetében az adó mértéke 0 forint, a 10,01 m2 feletti felület 
esetén az adó mértéke 12.000 forint négyzetméterenként. 

A Htv. lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat a rendele-
tében a háziorvos, házi gyerekorvos, fogorvosi alapellátást vagy vé-
dőnői tevékenységet végző vállalkozó számára iparűzési adó men-
tességet, kedvezményt állapítson meg abban az esetben, ha ezen 
vállalkozók vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió 
forintot nem haladja meg. 

A helyi adókról szóló rendeletbe már korábban   - 2016. január 
1-jétől – beépítésre került ezen vállalkozók részére kedvezmény, mely  
a háziorvosok, védőnők számára 50 %-os iparűzési adókedvezményt 
biztosított. A helyi adórendelet 2018. január elsejétől e vállalkozási 
körnek az iparűzési adó fizetése alóli teljes mentességet adott.  

Az egyéb módosító rendelkezések a telekadó esetében a korábban 
megállapított mentességi, kedvezményi szabályokat pontosította, 
egyértelműsítette.

2018. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és 
bírságot is) összesen 669.712.129 Ft adóbevétel folyt be, 24,8 millió 
forinttal több, mint az előző évben; s 87,6 millió forinttal haladta 
meg a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben elő-
irányzott helyi adóbevételi terv 115%-ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a marad 
csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi költségve-
tésbe kell utalni.

2018. évben 94.112.096 Ft gépjárműadó folyt be, összességében 
4,9 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 56.467.222 
Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 37.644.814 
Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. (Az itt ma-
radó összeg 1.9 millió forinttal haladta meg a tavalyi évi bevételt.) 
Az előirányzott adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 114 
%-ban teljesült. 

Adónemek 2018. évi terv
eFt

2018. évi tény
eFt

Tervteljesítés
%-ban

Építményadó 255.000 267.727 104,9

Iparűzési adó 202.000 269.165 108,7

Idegenforgalmi 
adó 66.000 73.792 111,8

Telekadó 57.000 56.442 99

Helyi adók 
összesen 580.000 667.126 115

Késedelmi 
pótlék 1.700  2.566 150,9

Bírság 400 20 5

Adóbevételek 
összesen 582.100 669.712 115

Gépjárműadó 33.000 37.645 
(40%) 114

Mindösszesen 615.100 707.357 114,9

Víghné Horváth Beáta
 adóügyi osztályvezető

Intézze önkormányzati ügyeit 
elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkor-
mányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vál-
lalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor két-
ségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól 
már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az 
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül 
online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan in-
tézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. 
Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs 
feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkor-
mányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk 
nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és 
építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, 
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még so-
rolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes 
ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás 
jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, 
mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több 
ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a 
vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy 
a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben 
is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben sa-
ját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozá-
si ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok 
megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, 
átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon 
tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett fel-
használók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy 
adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek 
esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a 
rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre 
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkor-
mányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyama-
tok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vál-
lalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos 
ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális 
folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.
hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is meg-
találnak.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. 
Bárhonnan.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak ma-

gánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a min-
dennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik 
pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati 
ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban 
állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támo-
gatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs 
feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során 
még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manap-
ság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, 
amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Ön-
kormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedel-
mi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényel-
mesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adó-
ügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszaté-
rítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető 
be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igény-
lésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével 
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általá-
nos vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövi-
dül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdál-
kodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással 
kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. 
Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást köve-
tően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis 
közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már auto-
matikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indít-
ható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, 
valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is köz-
vetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.
gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható 
elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon 
követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár 
kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előze-
tesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető. fotó: Zatkalik András
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Tájékoztató a 2018. évi adóbevételek 
alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete az áprilisi testületi ülé-
sén elfogadta a 2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2018. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat 
teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 
24/2014.(IX.26.) rendeletének 2018. január 1. napján hatályba lé-
pett rendelkezései egy adónemben, az idegenforgalmi adó esetében 
emelték meg az adó mértékét: a személyenként és vendégéjszakán-
ként fizetendő adó 490 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedett. 

A településkép védelméről szóló törvénnyel összefüggésben, az 
önkormányzatok mozgásterének bővítése érdekében 2018. január 
elsejétől új rendelkezéssel módosult a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény. (a továbbiakban: Htv.) A törvény az építményadó tárgyi 
hatályát kiterjesztette reklámhordozóra, melynek értelmében adókö-
teles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhe-
lyezett reklámhordozó. Az adó alapja a reklámhordozó reklámköz-
zétételre használható, m2-ben számított felülete. A Htv. az adó évi 
mértékének felső határát 12.000 Ft/m2-ben határozta meg. Azon 
önkormányzatok számára, ahol az építményadó korábban beveze-
tésre került, kötelező volt a helyi adórendeletben a reklámhordozó 
megadóztatásáról rendelkezni, adómértéket megállapítani.

Ennek megfelelően a helyi adórendelet 2018. január elsejétől a 
reklámhordozókra vonatkozó adó mértékét két tételben, differenci-
ált mértékben határozta meg: a 10,00 m2-ig terjedő reklámhordozó 
felület esetében az adó mértéke 0 forint, a 10,01 m2 feletti felület 
esetén az adó mértéke 12.000 forint négyzetméterenként. 

A Htv. lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat a rendele-
tében a háziorvos, házi gyerekorvos, fogorvosi alapellátást vagy vé-
dőnői tevékenységet végző vállalkozó számára iparűzési adó men-
tességet, kedvezményt állapítson meg abban az esetben, ha ezen 
vállalkozók vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió 
forintot nem haladja meg. 

A helyi adókról szóló rendeletbe már korábban   - 2016. január 
1-jétől – beépítésre került ezen vállalkozók részére kedvezmény, mely  
a háziorvosok, védőnők számára 50 %-os iparűzési adókedvezményt 
biztosított. A helyi adórendelet 2018. január elsejétől e vállalkozási 
körnek az iparűzési adó fizetése alóli teljes mentességet adott.  

Az egyéb módosító rendelkezések a telekadó esetében a korábban 
megállapított mentességi, kedvezményi szabályokat pontosította, 
egyértelműsítette.

2018. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és 
bírságot is) összesen 669.712.129 Ft adóbevétel folyt be, 24,8 millió 
forinttal több, mint az előző évben; s 87,6 millió forinttal haladta 
meg a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben elő-
irányzott helyi adóbevételi terv 115%-ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a marad 
csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi költségve-
tésbe kell utalni.

2018. évben 94.112.096 Ft gépjárműadó folyt be, összességében 
4,9 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 56.467.222 
Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 37.644.814 
Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. (Az itt ma-
radó összeg 1.9 millió forinttal haladta meg a tavalyi évi bevételt.) 
Az előirányzott adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 114 
%-ban teljesült. 

Adónemek 2018. évi terv
eFt

2018. évi tény
eFt

Tervteljesítés
%-ban

Építményadó 255.000 267.727 104,9

Iparűzési adó 202.000 269.165 108,7

Idegenforgalmi 
adó 66.000 73.792 111,8

Telekadó 57.000 56.442 99

Helyi adók 
összesen 580.000 667.126 115

Késedelmi 
pótlék 1.700  2.566 150,9

Bírság 400 20 5

Adóbevételek 
összesen 582.100 669.712 115

Gépjárműadó 33.000 37.645 
(40%) 114

Mindösszesen 615.100 707.357 114,9
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gatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs 
feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során 
még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manap-
ság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, 
amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Ön-
kormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedel-
mi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényel-
mesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adó-
ügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszaté-
rítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető 
be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igény-
lésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével 
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általá-
nos vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövi-
dül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdál-
kodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással 
kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. 
Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást köve-
tően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis 
közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már auto-
matikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indít-
ható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, 
valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is köz-
vetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.
gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható 
elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon 
követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár 
kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előze-
tesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető. fotó: Zatkalik András
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Diákjaink és tanáraink fotóiból nyílt tematikus kiállítás 
április 16-án a gimnázium aulájában

A gimnázium szokásos, félévente megrendezett képzőművésze-
ti kiállítása ezúttal 82 darab A4-es méretű bekeretezett fényképen 
mutatta be az Amerikai Egyesült Államok társadalmi, kulturális, 
és természeti sokszínűségét Diversity in American Society, Landscape 
and Culture címmel. A kiállítás különlegessége, hogy a fényképek 
alkotói mind DLSB-s polgárok: 13 tanár és 13 diák, akik szívesen 
vállalták, hogy saját idevágó fotójukból megosztanak 2-3 darabot 
velünk. 

Az eseményt Kondor László magyar származású amerikai fotó-
művész nyitotta meg, aki azt követően művészettörténész felesége, 
Linda Kondor lelkes közreműködésével egy kis tárlatvezetés kereté-
ben beszélgetett a művekről, az azokhoz fűződő élményekről, vala-
mint a fényképészet elméletéről és gyakorlatáról az alkotókkal és az 
érdeklődőkkel. 

A kiállítás az amerikai külügyminisztérium Study of the US Insti-
tute programjának és a montanai egyetem SUSI small grant pályá-
zati támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

 dr. Simon Orsolya
intézményvezető-helyettes, a kiállítás szervezője

Gimnáziumunk ismét ERASMUS+ 
partnerségi programban vesz részt a 
2018-2020 közötti időszakban

A projekt első állomásáról, az első ún. mobilitási hétről itt olvas-
ható két beszámoló:

Sikerrel zárult a márciusi ERASMUS+ mobilitási találkozó 
a gimnáziumban

A Drama-based Teaching, Conflict Prevention and Critical 
Thinking 2018-1-ES01-KA229-051135 c. új ERASMUS+ pro-
jektünk keretében 25 külföldi diákot és 9 tanárt láttunk vendégül 
2019. március 25-29 között. A nemzetközi csapat tagjai a 24 ven-
dégfogadó magyar diák mellett Belgiumból, Németországból és 
Spanyolországból érkeztek. Itt tartózkodásuk alatt családoknál és 
a kollégiumban laktak, részt vettek a diákhét programjain, a Be-
mutatkozunk gálán és számos kiránduláson is délutánonként. Az 
együtt töltött napjaink első részében a projektfeladatokat oldottuk 
meg közösen. 

A hétfői megnyitó a városházán kezdődött, ahol Bálint Sándor 
alpolgármester üdvözölte a vendégeket, majd az iskolában gyűltünk 
össze Dudásné Pirik Mariann intézményvezető köszöntőjére, 
amelyet minden ország két bemutatkozó filmjének levetítése 
követett. Ezek a csapatok lakhelyét, iskoláját, valamint az adott 
nemzet Európa kulturális örökségéhez való hozzájárulásának példáit 
mutatták be a diákok szemszögéből. A vendéglátó ország egy a 
magyar kultúrkörhöz tartozó színdarabban több magyar népmesét is 
megelevenített. A hét hátralévő részében drámatechnikai tréningek 
és foglalkozások zajlottak, amelyek eredményeként 3 nemzetközi 
csoportban Astrid Bergmans, Elena Fillia-Diefenbach és Francisco 
Román Martínez drámatanárok vezetésével megszületett az a 3 
jelenet is, amelyek a választott témához (a fogyatékosságon belül): 
a Tourette szindrómához kapcsolódtak. A láthatalan színház, az 
életképek és az elnyomottak színháza technikák jeleneteit az iskola 
diáksága megnézhette, azokban aktívan közre is működhetett. A 
csütörtöki napon pedig a magyar világörökség egyik helyszínére, 
Pannonhalmára (és Győrbe) látogattunk el. Nagy élmény volt 

látni, mennyire motiváltak, jókedvűek és kommunikatívak minden 
csapat diákjai!

dr. Simon Orsolya projektkoordinátor

Négy ország kultúrája találkozott Balatonalmádiban

Úgy hisszük, életünk egyik legizgalmasabb hetét tudhatjuk 
magunk mögött, és ebben a pár napban életre szóló élményekkel 
gazdagodtunk. Az Erasmus+ Drama Based Teaching and Conflict 
Prevention program keretén belül, első témahetünk a fogyatékosság 
fogalma köré épült. A hét során három különböző érzékenyítő drá-
matechnikával ismerkedhettünk meg: ’Forum Theatre’, melynek 
lényege egy 10-15 perces előadás az adott témáról interaktív mó-
don, ahol a nézők átírhatják az események folyását, beszállhatnak a 
darabba különböző megoldási mintákat kínálva a felvetett problé-
mára. ’Image Theatre’, ahol három különböző állókép bemutatása 
volt a cél. És utolsóként az ’Invisible Theatre’, melyet leginkább 
egy flashmob-hoz tudnánk hasonlítani, a nézőkben csak késve tu-
datosul, hogy egy előadás résztvevői. Az a bizonyos téma, ami körül 
a hetünk forgott, a Tourette-szindróma volt, célunkként pedig azt 
tűztük ki, hogy minél több ember ismerkedhessen meg ezzel a be-
tegséggel, és annak komolyságával.

Vasárnap délután hosszas várakozás és készülődés után végre 
megérkeztek vendégeink. A DLSB három ország, Spanyolország, 
Németország és Belgium diákjai és tanárai előtt nyitotta meg kapu-
it. Az estét beszélgetéssel töltöttük, próbáltuk megismerni egymást.

Hétfőn a napot a Polgármesteri Hivatalban kezdtük, ahol a város 
vezetősége köszöntött mindenkit. Ezután ismerkedős, és bemelegí-
tő programok vártak ránk, amelyek során közelebb kerültünk egy-
máshoz, és a csapat jobban össze tudott kovácsolódni. 

A következő napon a brit nagykövet - Iain Lindsay - előadása 
után kezdődtek el a workshopok, mindhárom vegyes nemzetiségű 
csoport választott drámatanárával közreműködve nekilátott saját 
darabjának elkészítéséhez, saját szerepének betanulásához. Egyre 
izgatottabbak lettünk a péntekre tervezett előadással kapcsolatban. 

A szerdai napunk volt az utolsó, mikor a pénteki fellépésre tud-
tunk gyakorolni, és végelegsítettük az előadásokat.

Másnap szervezett kiránduláson vettünk részt. A csapat kisebb ki-
térőkkel Győrbe utazott. Utunk során, az európai kulturális örökség 
egyik magyar megtestesítőjét, a Pannonhalmi Bencés Főapátságot 
látogattuk meg, útba ejtve a cseszneki várat is. Győrben vendégeink 
megismerkedhettek az óváros műemlékeivel, de persze a bevásárló 
központ sem maradhatott ki. A Rába-parton még egy kávéra is volt 
időnk. Az este pedig egy fergeteges partival zárult az iskolában. 

Délutánjaink során ellátogattunk Veszprémbe és Balatonfüredre 
is. A DLSB tradicionális Bemutatkozunk programját is megláto-
gatták vendég diáktársaink, ahol betekintést nyerhettek iskolánk 
diákjainak sokszínű, hangulatos műsorába.

És elérkezett a várva-várt előadásunk napja. Pénteken sikeres és 
tanulságos produkcióval álltunk elő, amelyet az iskola diákjai na-
gyon konstruktívan és értő közreműködéssel fogadtak. Sajnos ebéd 
után a közös programjaink véget értek, a diákokat egy estére mind-
annyian otthonunkban láttuk vendégül. Betekintést nyerhettek 
szülővárosunkba, és kedvenc tradicionális ételeinket is megkóstol-
hatták.

Szombaton sajnos eljött a búcsú órája, el kellett köszönnünk élet-
re szóló barátainktól. Ha nem is örökre, egy évre biztosan. 

Az Erasmus+ nem csak tapasztalatokat, de barátokat is adott ne-
künk. Hálásak vagyunk tanáraink közreműködéséért, és a program 
megvalósításáért. Spanyol, német és belga barátainkat sosem feled-
jük.

Köves Réka 9knyB és Rába Zsófia 10B

Ki mit tud?
Hagyomány iskolánkban, hogy a költészet napja alkalmából min-

den évben szervezünk valamilyen kulturális programot. Ebben az 
évben „Ki mit tud”-dal emlékeztünk meg erről a neves napról. Alsó 
tagozatos tanulóink több mint 30 változatos produkcióval készül-
tek. Vidámságot és sok-sok meglepést hoztak magukkal. Láthattuk 
néptáncosaink pörgős bemutatóját, fergeteges táncokat, hallhat-
tunk zenészeket, énekeseket, verseket, meséket igazán különleges 
előadásmódban. A bűvészek mutatványa pedig elvarázsolta a kö-
zönséget, ezzel is színesítve rendezvényünket.

Kirándulás Bikalra, a középkori 
élménybirtokra

Április 13-án a Györgyi Dénes Általános Iskola 39 tanulója 3 
szülővel és 4 pedagógussal tanulmányi kirándulás keretében elláto-
gatott az Alsómocsoládon (Baranya megye) található bikali élmény-
parkba. Ahogy beléptünk a főbejáraton, máris egyfajta átszellemülés 
vette kezdetét. Egy századokon átívelő időutazáson vehettünk részt, 
mely a mesebeli faluban zajlott. Az élménybirtok fallal körbevett, a 
látogatókat 4 robosztus kapun keresztül utcáira engedő óváros kü-
lönleges hely, ahol valósággal megelevenedik a történelem, melynek 
itt tartózkodása során a vendég is részese lehet. A park a középkor 
világát idézi fel interaktív ódon történelmi események, legendák 
felidézésével, korabeli mesterségek bemutatásával és vendéglátással. 
Az élményekkel teli időutazásról színészek, statiszták, animátorok, 
kézművesek, oktatók, madarászok, lovasok gondoskodnak. 

A gyerekek bepillantást nyerhettek a kovács, a pék, a szabó, a 
bőrműves, az ötvös, a kosárfonó, a fafaragó, az ólomkatona festő, 
stb. munkájába. Részt vehettek korabeli lovagi tornán és vásári ko-
médián.

Mandl Hanna így ír élményeiről: „… Ahogy megérkeztünk, 
egy beszélő unikornis fogadott bennünket. Miután az állatot meg-
hallgattuk, a boszorkányházba vezetett az utunk, ahol világított a 
fogunk és a padló szintén világító lábnyomokkal volt teli. A ház 
mennyezetén csontok voltak… Miután sok mindent megtekin-
tettünk, egy lovagi torna következett. Sok-sok vicces pillanat volt 
benne. Például nagyon tetszettek a beszédes nevek: Igor Kinyirszki,  
Francesco Rivenditore Danfirenze, vagy Nagyorrú Kálmán. Na-
gyon jól éreztük magunkat, csak kár, hogy az idő nem volt hozzánk 
kegyes, mert esett az eső, és bizony elég hideg is volt.”

Mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson el Bikalra, mert igazán 
maradandó élményekben lehet része.

Geréd-Bakó Tünde, Varga Anikó

Diákolimpiai eredmények
Az elmúlt hetekben mozgalmas diákolimpiai versenyidőszakon 

vannak túl iskolánk tanulói. Több sportágban és több szinten is 
eredményesen szerepeltek versenyzőink.

A labdarúgás sportág mindhárom korcsoportjában (I.-II.-III) 
iskolánk csapatai nyerték a körzeti diákolimpiai versenysorozatot, 
így április 26-án három csapattal vettünk részt Ajkán a megyei Lab-
darúgás Diákolimpia döntőn. A rendkívül erős mezőnyben a legki-
sebbek (I. korcsoport) a 7., a II. és III. korcsoportos csapat egyaránt 
a 6. helyen végzett.

A körzeti atlétikai versenynek idén is a veszprémi stadion adott 
otthont. Balatonalmádi körzet általános iskolás tanulói mérhették 
össze tudásukat futó- ugró- és dobószámokban. A II. korcsoport-
ban a lány és a fiú csapatunk is az első helyen végzett. Csapattagok 
(lányok): Kiss Luca, Kutics Fruzsina, Mayer Zsófi, Negro Veronika, 
Somogyi Szofi, Verestoy Borbála, Wunderlich Sára. Fiúk: Asbóth 
Máté, Kiss Levente, László- Bata Ármin, Molnár Hunor, Pusztay 
Balázs, Tamás Endre, Vecsey- Körmendi Balázs. Az 2006-2007 - 
ben született fiúknál a dobogó 3. fokára állhatott fel a csapat. Tagjai: 
Ács Gergő, Bécsy Balázs Bendegúz, Fabó Zsombor, Fazekas Máté, 
Ormai Koppány, Keil Olivér. A „B” csapat a 4. helyen ért célba. 
Tagjai: Blazsúr Bertalan, Buda Roland, Gönczöl Marcell, Kiss Atti-
la, Nagy Zsombor. A III. korcsoportos lányok fölényesen nyerték a 
küzdelmet. Tagok: Ács Fanni, Blazsur Hanna, Göde Petra, Szintay 
Lili, Tamás Elina, Tamás Kata, Meiczinger Violetta. A legnagyob-
baknál fiú és lány csapatunk is ezüstéremben részesült. Fiúk: Farkas 
Máté, Gáspár Levente, Iker Sámuel, Kiss Ádám, Petkovics Bence, 
Vaczkó Levente. Lányok: Csempesz Lara, Kovács Noémi, Mayer 
Bianka, Oosthuisen Nicole Lujza, Sánta Zsófia.

Egyéni eredmények: II kcs. Vecsey- Körmendy Balázs 1. Lá-
nyoknál 1. Somogyi Szofi, 2. Kiss Luca, a bronzérmen Negro Ve-
ronika, és Kutics Fruzsina osztozott. A III. korcsoportban 2. lett 
Blazsur Hanna, 3. Göde Petra. A IV. korcsoportban Iker Sámuel, és 
Csempesz Lara is ezüstérmet szerzett. Az első helyen végzett csapa-
tok, és arany és ezüstéremben részesült egyéni versenyzők képvisel-
hetik iskolánkat a május 8-9- én a megyei versenyen. 

Úszás sportágban Kiss Luca és Farkas Luca vehetett részt a Győr-
ben megrendezett országos Diákolimpiai döntőn. Kiss Luca a II. 
korcsoportosok (2008-2009.) mezőnyében 50 méter mellúszásban 
a 18.,Farkas Luca a III. korcsoportosok (2006-2007) között 200 
méteres mellúszásban 20., 200 méteres gyorsúszásban 21. helyezett 
lett.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

I. korcsoportos focicsapat
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Diákjaink és tanáraink fotóiból nyílt tematikus kiállítás 
április 16-án a gimnázium aulájában

A gimnázium szokásos, félévente megrendezett képzőművésze-
ti kiállítása ezúttal 82 darab A4-es méretű bekeretezett fényképen 
mutatta be az Amerikai Egyesült Államok társadalmi, kulturális, 
és természeti sokszínűségét Diversity in American Society, Landscape 
and Culture címmel. A kiállítás különlegessége, hogy a fényképek 
alkotói mind DLSB-s polgárok: 13 tanár és 13 diák, akik szívesen 
vállalták, hogy saját idevágó fotójukból megosztanak 2-3 darabot 
velünk. 

Az eseményt Kondor László magyar származású amerikai fotó-
művész nyitotta meg, aki azt követően művészettörténész felesége, 
Linda Kondor lelkes közreműködésével egy kis tárlatvezetés kereté-
ben beszélgetett a művekről, az azokhoz fűződő élményekről, vala-
mint a fényképészet elméletéről és gyakorlatáról az alkotókkal és az 
érdeklődőkkel. 

A kiállítás az amerikai külügyminisztérium Study of the US Insti-
tute programjának és a montanai egyetem SUSI small grant pályá-
zati támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

 dr. Simon Orsolya
intézményvezető-helyettes, a kiállítás szervezője

Gimnáziumunk ismét ERASMUS+ 
partnerségi programban vesz részt a 
2018-2020 közötti időszakban

A projekt első állomásáról, az első ún. mobilitási hétről itt olvas-
ható két beszámoló:

Sikerrel zárult a márciusi ERASMUS+ mobilitási találkozó 
a gimnáziumban

A Drama-based Teaching, Conflict Prevention and Critical 
Thinking 2018-1-ES01-KA229-051135 c. új ERASMUS+ pro-
jektünk keretében 25 külföldi diákot és 9 tanárt láttunk vendégül 
2019. március 25-29 között. A nemzetközi csapat tagjai a 24 ven-
dégfogadó magyar diák mellett Belgiumból, Németországból és 
Spanyolországból érkeztek. Itt tartózkodásuk alatt családoknál és 
a kollégiumban laktak, részt vettek a diákhét programjain, a Be-
mutatkozunk gálán és számos kiránduláson is délutánonként. Az 
együtt töltött napjaink első részében a projektfeladatokat oldottuk 
meg közösen. 

A hétfői megnyitó a városházán kezdődött, ahol Bálint Sándor 
alpolgármester üdvözölte a vendégeket, majd az iskolában gyűltünk 
össze Dudásné Pirik Mariann intézményvezető köszöntőjére, 
amelyet minden ország két bemutatkozó filmjének levetítése 
követett. Ezek a csapatok lakhelyét, iskoláját, valamint az adott 
nemzet Európa kulturális örökségéhez való hozzájárulásának példáit 
mutatták be a diákok szemszögéből. A vendéglátó ország egy a 
magyar kultúrkörhöz tartozó színdarabban több magyar népmesét is 
megelevenített. A hét hátralévő részében drámatechnikai tréningek 
és foglalkozások zajlottak, amelyek eredményeként 3 nemzetközi 
csoportban Astrid Bergmans, Elena Fillia-Diefenbach és Francisco 
Román Martínez drámatanárok vezetésével megszületett az a 3 
jelenet is, amelyek a választott témához (a fogyatékosságon belül): 
a Tourette szindrómához kapcsolódtak. A láthatalan színház, az 
életképek és az elnyomottak színháza technikák jeleneteit az iskola 
diáksága megnézhette, azokban aktívan közre is működhetett. A 
csütörtöki napon pedig a magyar világörökség egyik helyszínére, 
Pannonhalmára (és Győrbe) látogattunk el. Nagy élmény volt 

látni, mennyire motiváltak, jókedvűek és kommunikatívak minden 
csapat diákjai!

dr. Simon Orsolya projektkoordinátor

Négy ország kultúrája találkozott Balatonalmádiban

Úgy hisszük, életünk egyik legizgalmasabb hetét tudhatjuk 
magunk mögött, és ebben a pár napban életre szóló élményekkel 
gazdagodtunk. Az Erasmus+ Drama Based Teaching and Conflict 
Prevention program keretén belül, első témahetünk a fogyatékosság 
fogalma köré épült. A hét során három különböző érzékenyítő drá-
matechnikával ismerkedhettünk meg: ’Forum Theatre’, melynek 
lényege egy 10-15 perces előadás az adott témáról interaktív mó-
don, ahol a nézők átírhatják az események folyását, beszállhatnak a 
darabba különböző megoldási mintákat kínálva a felvetett problé-
mára. ’Image Theatre’, ahol három különböző állókép bemutatása 
volt a cél. És utolsóként az ’Invisible Theatre’, melyet leginkább 
egy flashmob-hoz tudnánk hasonlítani, a nézőkben csak késve tu-
datosul, hogy egy előadás résztvevői. Az a bizonyos téma, ami körül 
a hetünk forgott, a Tourette-szindróma volt, célunkként pedig azt 
tűztük ki, hogy minél több ember ismerkedhessen meg ezzel a be-
tegséggel, és annak komolyságával.

Vasárnap délután hosszas várakozás és készülődés után végre 
megérkeztek vendégeink. A DLSB három ország, Spanyolország, 
Németország és Belgium diákjai és tanárai előtt nyitotta meg kapu-
it. Az estét beszélgetéssel töltöttük, próbáltuk megismerni egymást.

Hétfőn a napot a Polgármesteri Hivatalban kezdtük, ahol a város 
vezetősége köszöntött mindenkit. Ezután ismerkedős, és bemelegí-
tő programok vártak ránk, amelyek során közelebb kerültünk egy-
máshoz, és a csapat jobban össze tudott kovácsolódni. 

A következő napon a brit nagykövet - Iain Lindsay - előadása 
után kezdődtek el a workshopok, mindhárom vegyes nemzetiségű 
csoport választott drámatanárával közreműködve nekilátott saját 
darabjának elkészítéséhez, saját szerepének betanulásához. Egyre 
izgatottabbak lettünk a péntekre tervezett előadással kapcsolatban. 

A szerdai napunk volt az utolsó, mikor a pénteki fellépésre tud-
tunk gyakorolni, és végelegsítettük az előadásokat.

Másnap szervezett kiránduláson vettünk részt. A csapat kisebb ki-
térőkkel Győrbe utazott. Utunk során, az európai kulturális örökség 
egyik magyar megtestesítőjét, a Pannonhalmi Bencés Főapátságot 
látogattuk meg, útba ejtve a cseszneki várat is. Győrben vendégeink 
megismerkedhettek az óváros műemlékeivel, de persze a bevásárló 
központ sem maradhatott ki. A Rába-parton még egy kávéra is volt 
időnk. Az este pedig egy fergeteges partival zárult az iskolában. 

Délutánjaink során ellátogattunk Veszprémbe és Balatonfüredre 
is. A DLSB tradicionális Bemutatkozunk programját is megláto-
gatták vendég diáktársaink, ahol betekintést nyerhettek iskolánk 
diákjainak sokszínű, hangulatos műsorába.

És elérkezett a várva-várt előadásunk napja. Pénteken sikeres és 
tanulságos produkcióval álltunk elő, amelyet az iskola diákjai na-
gyon konstruktívan és értő közreműködéssel fogadtak. Sajnos ebéd 
után a közös programjaink véget értek, a diákokat egy estére mind-
annyian otthonunkban láttuk vendégül. Betekintést nyerhettek 
szülővárosunkba, és kedvenc tradicionális ételeinket is megkóstol-
hatták.

Szombaton sajnos eljött a búcsú órája, el kellett köszönnünk élet-
re szóló barátainktól. Ha nem is örökre, egy évre biztosan. 

Az Erasmus+ nem csak tapasztalatokat, de barátokat is adott ne-
künk. Hálásak vagyunk tanáraink közreműködéséért, és a program 
megvalósításáért. Spanyol, német és belga barátainkat sosem feled-
jük.

Köves Réka 9knyB és Rába Zsófia 10B

Ki mit tud?
Hagyomány iskolánkban, hogy a költészet napja alkalmából min-

den évben szervezünk valamilyen kulturális programot. Ebben az 
évben „Ki mit tud”-dal emlékeztünk meg erről a neves napról. Alsó 
tagozatos tanulóink több mint 30 változatos produkcióval készül-
tek. Vidámságot és sok-sok meglepést hoztak magukkal. Láthattuk 
néptáncosaink pörgős bemutatóját, fergeteges táncokat, hallhat-
tunk zenészeket, énekeseket, verseket, meséket igazán különleges 
előadásmódban. A bűvészek mutatványa pedig elvarázsolta a kö-
zönséget, ezzel is színesítve rendezvényünket.

Kirándulás Bikalra, a középkori 
élménybirtokra

Április 13-án a Györgyi Dénes Általános Iskola 39 tanulója 3 
szülővel és 4 pedagógussal tanulmányi kirándulás keretében elláto-
gatott az Alsómocsoládon (Baranya megye) található bikali élmény-
parkba. Ahogy beléptünk a főbejáraton, máris egyfajta átszellemülés 
vette kezdetét. Egy századokon átívelő időutazáson vehettünk részt, 
mely a mesebeli faluban zajlott. Az élménybirtok fallal körbevett, a 
látogatókat 4 robosztus kapun keresztül utcáira engedő óváros kü-
lönleges hely, ahol valósággal megelevenedik a történelem, melynek 
itt tartózkodása során a vendég is részese lehet. A park a középkor 
világát idézi fel interaktív ódon történelmi események, legendák 
felidézésével, korabeli mesterségek bemutatásával és vendéglátással. 
Az élményekkel teli időutazásról színészek, statiszták, animátorok, 
kézművesek, oktatók, madarászok, lovasok gondoskodnak. 

A gyerekek bepillantást nyerhettek a kovács, a pék, a szabó, a 
bőrműves, az ötvös, a kosárfonó, a fafaragó, az ólomkatona festő, 
stb. munkájába. Részt vehettek korabeli lovagi tornán és vásári ko-
médián.

Mandl Hanna így ír élményeiről: „… Ahogy megérkeztünk, 
egy beszélő unikornis fogadott bennünket. Miután az állatot meg-
hallgattuk, a boszorkányházba vezetett az utunk, ahol világított a 
fogunk és a padló szintén világító lábnyomokkal volt teli. A ház 
mennyezetén csontok voltak… Miután sok mindent megtekin-
tettünk, egy lovagi torna következett. Sok-sok vicces pillanat volt 
benne. Például nagyon tetszettek a beszédes nevek: Igor Kinyirszki,  
Francesco Rivenditore Danfirenze, vagy Nagyorrú Kálmán. Na-
gyon jól éreztük magunkat, csak kár, hogy az idő nem volt hozzánk 
kegyes, mert esett az eső, és bizony elég hideg is volt.”

Mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson el Bikalra, mert igazán 
maradandó élményekben lehet része.

Geréd-Bakó Tünde, Varga Anikó

Diákolimpiai eredmények
Az elmúlt hetekben mozgalmas diákolimpiai versenyidőszakon 

vannak túl iskolánk tanulói. Több sportágban és több szinten is 
eredményesen szerepeltek versenyzőink.

A labdarúgás sportág mindhárom korcsoportjában (I.-II.-III) 
iskolánk csapatai nyerték a körzeti diákolimpiai versenysorozatot, 
így április 26-án három csapattal vettünk részt Ajkán a megyei Lab-
darúgás Diákolimpia döntőn. A rendkívül erős mezőnyben a legki-
sebbek (I. korcsoport) a 7., a II. és III. korcsoportos csapat egyaránt 
a 6. helyen végzett.

A körzeti atlétikai versenynek idén is a veszprémi stadion adott 
otthont. Balatonalmádi körzet általános iskolás tanulói mérhették 
össze tudásukat futó- ugró- és dobószámokban. A II. korcsoport-
ban a lány és a fiú csapatunk is az első helyen végzett. Csapattagok 
(lányok): Kiss Luca, Kutics Fruzsina, Mayer Zsófi, Negro Veronika, 
Somogyi Szofi, Verestoy Borbála, Wunderlich Sára. Fiúk: Asbóth 
Máté, Kiss Levente, László- Bata Ármin, Molnár Hunor, Pusztay 
Balázs, Tamás Endre, Vecsey- Körmendi Balázs. Az 2006-2007 - 
ben született fiúknál a dobogó 3. fokára állhatott fel a csapat. Tagjai: 
Ács Gergő, Bécsy Balázs Bendegúz, Fabó Zsombor, Fazekas Máté, 
Ormai Koppány, Keil Olivér. A „B” csapat a 4. helyen ért célba. 
Tagjai: Blazsúr Bertalan, Buda Roland, Gönczöl Marcell, Kiss Atti-
la, Nagy Zsombor. A III. korcsoportos lányok fölényesen nyerték a 
küzdelmet. Tagok: Ács Fanni, Blazsur Hanna, Göde Petra, Szintay 
Lili, Tamás Elina, Tamás Kata, Meiczinger Violetta. A legnagyob-
baknál fiú és lány csapatunk is ezüstéremben részesült. Fiúk: Farkas 
Máté, Gáspár Levente, Iker Sámuel, Kiss Ádám, Petkovics Bence, 
Vaczkó Levente. Lányok: Csempesz Lara, Kovács Noémi, Mayer 
Bianka, Oosthuisen Nicole Lujza, Sánta Zsófia.

Egyéni eredmények: II kcs. Vecsey- Körmendy Balázs 1. Lá-
nyoknál 1. Somogyi Szofi, 2. Kiss Luca, a bronzérmen Negro Ve-
ronika, és Kutics Fruzsina osztozott. A III. korcsoportban 2. lett 
Blazsur Hanna, 3. Göde Petra. A IV. korcsoportban Iker Sámuel, és 
Csempesz Lara is ezüstérmet szerzett. Az első helyen végzett csapa-
tok, és arany és ezüstéremben részesült egyéni versenyzők képvisel-
hetik iskolánkat a május 8-9- én a megyei versenyen. 

Úszás sportágban Kiss Luca és Farkas Luca vehetett részt a Győr-
ben megrendezett országos Diákolimpiai döntőn. Kiss Luca a II. 
korcsoportosok (2008-2009.) mezőnyében 50 méter mellúszásban 
a 18.,Farkas Luca a III. korcsoportosok (2006-2007) között 200 
méteres mellúszásban 20., 200 méteres gyorsúszásban 21. helyezett 
lett.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

I. korcsoportos focicsapat



érdekes volt.
A verseny jó hangulatban zajlott, három kortárs művész zsűrizett - 

Hollós Máté, Sugár Rezső, Madarász Iván -, ami nagyon megtisztelő 
volt számunkra. A verseny végén kérdéseket lehetett feltenni a zene-
szerzőknek, akik nagyon közvetlenül válaszoltak mind a műveikkel, 
mind magánéletükkel kapcsolatos kérdéseinkre. Ezután egy közös 
fotót is készíthettünk, ami örök emlék lesz számunkra.

Ezután meglátogattuk a Liszt Ferenc múzeumot. A tárlatvezetés 
során megnézhettük Liszt Ferenc egykori lakását, ahol több külön-
leges zongorája található, melyeknek nagy részét ajándékba kapta.

Lehetőségünk nyílt arra is, hogy nagyon óvatosan kipróbáljunk 
két hangszert, amit nagy örömmel meg is tettünk.

Rendkívül  megfogott minket a hely varázsa, furcsa volt elképzel-
ni, hogy a nagy zeneszerző ezek között a falak között élt, és alkotta 
meg csodálatos művei egy részét.

Ezután egy interaktív játékot és bemutatót szerveztek számunkra, 
amit különösen élveztünk.

A nap végén fáradtan, de jókedvűen érkeztünk haza. Köszönjük 
iskolánknak és felkészítő tanárunknak, Terjéki Anitának a részvételi 
lehetőséget.

Negro Réka, Németh Lili, Réger-Cserép Melissza

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10
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Angolból kitűnőek!
Lezárult a Lovassy László Gimnázium által meghirdetett három 

fordulós Angol Nyelvi Verseny, amelynek témája Ausztrália volt. 
Iskolánkból két csapat is bejutott a szóbeli döntőbe a Veszprémi 
Kossuth Lajos Általános Iskola és a Balatonfüredi Eötvös Loránd 
Általános Iskola egy-egy csapata mellett. Diákjainknak sikerült 
megőrizniük az írásbeli megmérettetéseken kivívott helyüket, így 
a Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra és Török Dorka alkotta csa-
pat megnyerte a színvonalas, értékes versenyt, a Hoffmann Bálint, 
Howe Peter Alexander és Szalai-Figder Flóra Emese által alkotott 
csapatunk pedig harmadik helyen végzett.

Zongoristák szakmai napja
Iskolánkban március 27-én tartottuk a „B” tagozatos zongorista 

növendékek meghallgatását. Mint az elmúlt években, most is Nyírő 
Gábor művésztanárt hívtuk meg, aki a budapesti Járdányi Pál zene-
iskolában tanít. A meghallgatáson 9 növendék vett részt, mindenki 
egy-egy darabbal készült.

Gábor bácsi délelőtt a kicsiket, délután a nagyokat tanította. 
Hosszasan foglalkozott velünk, ellátott minket szakmai tanácsok-
kal. Olyan ötleteket adott, melyeket nem csak a bemutatott mű-
veknél, hanem későbbi tanulmányaink során is kamatoztathatunk.

Köszönjük Nyírő Gábor művésztanárnak a ránk szánt időt, mely-
lyel munkánkat segítette, és tanárainknak, hogy minden évben 
megszervezik ezt a lehetőségre. Sokat tanultunk a rendhagyó órából.

Tamás Béláné, Nádas András

„Tanítványok tanítványai” – 
zenetörténeti vetélkedő

Januárban zeneiskolánkban megrendezésre került egy verseny - 
Tanítványok tanítványai címmel- melyen három csapat közül mi 
lettünk az elsők, így hatan továbbjutottunk a következő fordulóba, 
melyet a budapesti Weiner Leó Zeneiskola AMI és Zeneművészeti 
Szakgimnáziumában rendeztek meg. Kíváncsian vártuk ezt a napot, 
hogy összemérhessük tudásunkat a többi csapattal a Dunántúli Re-
gionális döntőben.

Az utazás vidáman telt, sokat beszélgettünk, nevettünk együtt. 
Nagyon izgatottan értünk a helyszínre.

Mivel időben érkeztünk, volt lehetőségünk megnézni az iskola 
hangszereit, kicsit bepillantani a diákok hétköznapjaiba, ami nagyon 

1. helyezett csapat 3. helyezett csapat

Teleki Pál Földrajz verseny
Két tanulónk is bejutott a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz és 

Földtan verseny megyei fordulójába, ahol Gyarmati Dóra az ötödik, 
míg Zsendovics Lilla a hatodik helyezést érte el.

Felkészítő tanáruk: Pellerné Horváth Ilona

Újabb siker a mesevetélkedőn
A tavalyi pozitív élmény ha-

tására a Vörösberényi Iskola 4. 
b osztályos tanulói, Balogh 
Enikő, Bárnai Diána Vivien, 
Koronczai Ármina, Takáts 
Boglárka ismét belevetették 
magukat a „Hétmérföldes Me-
sevetélkedő” meséinek világába. 
Nagy és hosszadalmas felké-
szülés után az induló 84 csapat 
közül egészen a Megyei Dön-
tőig jutott az Energy Bombák 
csapatnéven szereplő kis négyes, 
ahol az 5. helyezést érték el a 
lányok.

Felkészítő pedagógus: Laczkó Anita

Megemlékezés a Költészet Napjáról
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei tanévben is szava-

lóversennyel emlékeztünk meg iskolánkban a költészet napjáról, 
József Attila születésnapjáról. Baranyai Máté kortárs költő egyik 
kedves tavaszi költeményének előadásával lepte meg a versenyzőket. 
A jeles napon közel 40 gyermek szavalt nagy átéléssel vidám, humo-
ros vagy éppen komoly verseket. Az eredményhirdetés szünetében 
a gyerekeket egy kis uzsonnával, frissítővel vendégelték meg a Szü-
lői Munkaközösség lelkes anyukái. A zsűri szép és tartalmas köny-
vekkel jutalmazta a legügyesebb versenyzőket. Köszönjük a Szülői 
Munkaközösség felajánlását! Szervezők: Bodó Krisztina, Siposné 
Kórusz Zsuzsanna, Oszlár Tamásné
Helyezettek:
I.helyezés: Geiszt Simon (1.a.), Sebestyén Ábel (2.b), Szabó 
Nándor (3.o.), Szabó B. Ágoston (6.a) Zákányi Ádám (8.b)
II.helyezés: Ádám Miron (1.b), Szűcs Olivér (2.a), Hegedűs 
Bendegúz (4.a), Polniczky Hanna (5.o.), Csajági Laura (8.b)
III.helyezés: Kiss Eszter (1.a), Buchelt Kristóf (2.a), Horváth 
Valentin (4.b), Kovács Barnabás (6.a) Zsendovics Lilla (8.b)
Különdíj: Becker Mirjána (4.a)

Sikeres kosaras tavasz
Kiváló eredménnyel zárták a szezont 4-5. osztályos kosarasaink, 

akik az idei tanévben a „Dobd a kosárba!” program keretében B33-
as bajnokságban vettek részt. Az ajkai megyei döntőn csodálatos 
játékkal a harmadik helyezést szerezték meg.

Gratulálunk kosarasainknak! Büszkék vagyunk rátok! 
Purgel Henriett

Szakmák éjszakája
Iskolánk hetedikes tanulóival, osztályfőnökük Kovács Kata-

lin vezetésével és érdeklődő szüleikkel, részt vettünk a Veszprémi 
Szakképzési Centrum „Szakmák éjszakája” című rendezvényén. Így 
2019. április 12-én este hat órakor elindultunk először a veszprémi 
Ipari Szakgimnáziumba, majd a Közgazdasági Szakgimnáziumba 
végül a Táncsics Mihály Szakgimnáziumba. Mindhárom helyszínen 
rengeteg színes programmal vártak minket és a többi általános isko-
lából érkező diákot. Röviden bemutatták a középiskolát és kedvcsi-
náló feladatokkal bírták játékra, gondolkodásra a gyerekeket. Késő 
este -10 óra után- értünk vissza Balatonalmádiba. Tanítványaink-
nak nagy élmény volt ez az este, mert „testközelből” tapasztalhatták 
meg a középiskolát és sokan valóban elérhető célt kaptak a pálya-
választásukhoz. A Veszprémi Szakképzési Centrum nagyon gondos 
szervezéssel készítette elő ezt a fergeteges estét.

Az őrzők egyike Nagy Árpád. 
Tisztességgel végezte munkáját, szeretettel viseltetett embertársai 

iránt, a hagyományokat megtartván becsülettel élt. Nagy Árpád 
alap volt, akire építeni, támaszkodni lehet, kinek szavai és tettei 
egyek voltak.

A Szabó Pékség lelke Évike, Árpád pedig a fundamentuma. 
Évikének mindenkihez van egy kedves szava, története, ha na-

gyon fáradt, akkor legalább egy mosolya. Árpád hozta-vitte a ke-
nyereket a polcokra, csak akkor állt be a pultba, ha feleségének ha-
laszthatatlan dolga akadt. Többnyire 10 óra után, amikor az üzlet 
már tátongott az ürességtől. Árpád századszor is elmagyarázta, hogy 
sajnos elfogyott, nem, nem sütnek újabbakat (honnan lenne idő a 
kelesztéshez, a pihentetéshez, a formázáshoz, a kemencében való 
forgatáshoz). Nem ismerhette minden betérő a kenyérsütés tech-
nológiáját, ők csak látták a kiírást, Szabó Pékség, vagy hallották a 
hírét a kuglófnak, túrósbatyunak, és méltatlankodtak, miért nem 
részesülhetnek hajnali 10-kor a mennyei csodában. Árpád pedig 
higgadtan válaszolt, állta a sarat a betérők rohamában. Ismerős csak 
ritkán esett be ily „késői” órában. Ha igen, nekik Árpád előhozta a 
gondosan kikészített, félretett kenyeret. Névvel együtt sorakoztak a 
finomságok a kemencével szemben. Árpád és Évike hajnaltól kiké-
szítették a polcokra a megrendelt kuglófokat, pogácsákat. 

Árpád türelme végtelennek tűnt. Hihetetlen összpontosítással 
dolgozott. Súlya volt szavainak, ezt a vásárlók is megérezték, nem 
álltak neki alkudozni, elfogadták válaszát. 

Finom humorát csak kevesen ismerték. Árpád szeretett inkább a 
háttérben maradni. Örült, ha felesége megmentette a szerepléstől.  

Az Almádi Értéktár 
részei. Országos is-
mertségre tettek szert, 
az újságok, a rádió, a 
televízió, később az 
internet kapta föl a 
Szabó Pékséget. 

A kenyér fogalma 
sokak számára össze-
forrt Árpád és Évike 
nevével. 

Az élettel. Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton



érdekes volt.
A verseny jó hangulatban zajlott, három kortárs művész zsűrizett - 

Hollós Máté, Sugár Rezső, Madarász Iván -, ami nagyon megtisztelő 
volt számunkra. A verseny végén kérdéseket lehetett feltenni a zene-
szerzőknek, akik nagyon közvetlenül válaszoltak mind a műveikkel, 
mind magánéletükkel kapcsolatos kérdéseinkre. Ezután egy közös 
fotót is készíthettünk, ami örök emlék lesz számunkra.

Ezután meglátogattuk a Liszt Ferenc múzeumot. A tárlatvezetés 
során megnézhettük Liszt Ferenc egykori lakását, ahol több külön-
leges zongorája található, melyeknek nagy részét ajándékba kapta.

Lehetőségünk nyílt arra is, hogy nagyon óvatosan kipróbáljunk 
két hangszert, amit nagy örömmel meg is tettünk.

Rendkívül  megfogott minket a hely varázsa, furcsa volt elképzel-
ni, hogy a nagy zeneszerző ezek között a falak között élt, és alkotta 
meg csodálatos művei egy részét.

Ezután egy interaktív játékot és bemutatót szerveztek számunkra, 
amit különösen élveztünk.

A nap végén fáradtan, de jókedvűen érkeztünk haza. Köszönjük 
iskolánknak és felkészítő tanárunknak, Terjéki Anitának a részvételi 
lehetőséget.

Negro Réka, Németh Lili, Réger-Cserép Melissza
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Zeneiskola hírei

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

Angolból kitűnőek!
Lezárult a Lovassy László Gimnázium által meghirdetett három 

fordulós Angol Nyelvi Verseny, amelynek témája Ausztrália volt. 
Iskolánkból két csapat is bejutott a szóbeli döntőbe a Veszprémi 
Kossuth Lajos Általános Iskola és a Balatonfüredi Eötvös Loránd 
Általános Iskola egy-egy csapata mellett. Diákjainknak sikerült 
megőrizniük az írásbeli megmérettetéseken kivívott helyüket, így 
a Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra és Török Dorka alkotta csa-
pat megnyerte a színvonalas, értékes versenyt, a Hoffmann Bálint, 
Howe Peter Alexander és Szalai-Figder Flóra Emese által alkotott 
csapatunk pedig harmadik helyen végzett.

Zongoristák szakmai napja
Iskolánkban március 27-én tartottuk a „B” tagozatos zongorista 

növendékek meghallgatását. Mint az elmúlt években, most is Nyírő 
Gábor művésztanárt hívtuk meg, aki a budapesti Járdányi Pál zene-
iskolában tanít. A meghallgatáson 9 növendék vett részt, mindenki 
egy-egy darabbal készült.

Gábor bácsi délelőtt a kicsiket, délután a nagyokat tanította. 
Hosszasan foglalkozott velünk, ellátott minket szakmai tanácsok-
kal. Olyan ötleteket adott, melyeket nem csak a bemutatott mű-
veknél, hanem későbbi tanulmányaink során is kamatoztathatunk.

Köszönjük Nyírő Gábor művésztanárnak a ránk szánt időt, mely-
lyel munkánkat segítette, és tanárainknak, hogy minden évben 
megszervezik ezt a lehetőségre. Sokat tanultunk a rendhagyó órából.

Tamás Béláné, Nádas András

„Tanítványok tanítványai” – 
zenetörténeti vetélkedő

Januárban zeneiskolánkban megrendezésre került egy verseny - 
Tanítványok tanítványai címmel- melyen három csapat közül mi 
lettünk az elsők, így hatan továbbjutottunk a következő fordulóba, 
melyet a budapesti Weiner Leó Zeneiskola AMI és Zeneművészeti 
Szakgimnáziumában rendeztek meg. Kíváncsian vártuk ezt a napot, 
hogy összemérhessük tudásunkat a többi csapattal a Dunántúli Re-
gionális döntőben.

Az utazás vidáman telt, sokat beszélgettünk, nevettünk együtt. 
Nagyon izgatottan értünk a helyszínre.

Mivel időben érkeztünk, volt lehetőségünk megnézni az iskola 
hangszereit, kicsit bepillantani a diákok hétköznapjaiba, ami nagyon 

1. helyezett csapat 3. helyezett csapat

Teleki Pál Földrajz verseny
Két tanulónk is bejutott a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz és 

Földtan verseny megyei fordulójába, ahol Gyarmati Dóra az ötödik, 
míg Zsendovics Lilla a hatodik helyezést érte el.

Felkészítő tanáruk: Pellerné Horváth Ilona

Újabb siker a mesevetélkedőn
A tavalyi pozitív élmény ha-

tására a Vörösberényi Iskola 4. 
b osztályos tanulói, Balogh 
Enikő, Bárnai Diána Vivien, 
Koronczai Ármina, Takáts 
Boglárka ismét belevetették 
magukat a „Hétmérföldes Me-
sevetélkedő” meséinek világába. 
Nagy és hosszadalmas felké-
szülés után az induló 84 csapat 
közül egészen a Megyei Dön-
tőig jutott az Energy Bombák 
csapatnéven szereplő kis négyes, 
ahol az 5. helyezést érték el a 
lányok.

Felkészítő pedagógus: Laczkó Anita

Megemlékezés a Költészet Napjáról
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei tanévben is szava-

lóversennyel emlékeztünk meg iskolánkban a költészet napjáról, 
József Attila születésnapjáról. Baranyai Máté kortárs költő egyik 
kedves tavaszi költeményének előadásával lepte meg a versenyzőket. 
A jeles napon közel 40 gyermek szavalt nagy átéléssel vidám, humo-
ros vagy éppen komoly verseket. Az eredményhirdetés szünetében 
a gyerekeket egy kis uzsonnával, frissítővel vendégelték meg a Szü-
lői Munkaközösség lelkes anyukái. A zsűri szép és tartalmas köny-
vekkel jutalmazta a legügyesebb versenyzőket. Köszönjük a Szülői 
Munkaközösség felajánlását! Szervezők: Bodó Krisztina, Siposné 
Kórusz Zsuzsanna, Oszlár Tamásné
Helyezettek:
I.helyezés: Geiszt Simon (1.a.), Sebestyén Ábel (2.b), Szabó 
Nándor (3.o.), Szabó B. Ágoston (6.a) Zákányi Ádám (8.b)
II.helyezés: Ádám Miron (1.b), Szűcs Olivér (2.a), Hegedűs 
Bendegúz (4.a), Polniczky Hanna (5.o.), Csajági Laura (8.b)
III.helyezés: Kiss Eszter (1.a), Buchelt Kristóf (2.a), Horváth 
Valentin (4.b), Kovács Barnabás (6.a) Zsendovics Lilla (8.b)
Különdíj: Becker Mirjána (4.a)

Sikeres kosaras tavasz
Kiváló eredménnyel zárták a szezont 4-5. osztályos kosarasaink, 

akik az idei tanévben a „Dobd a kosárba!” program keretében B33-
as bajnokságban vettek részt. Az ajkai megyei döntőn csodálatos 
játékkal a harmadik helyezést szerezték meg.

Gratulálunk kosarasainknak! Büszkék vagyunk rátok! 
Purgel Henriett

Szakmák éjszakája
Iskolánk hetedikes tanulóival, osztályfőnökük Kovács Kata-

lin vezetésével és érdeklődő szüleikkel, részt vettünk a Veszprémi 
Szakképzési Centrum „Szakmák éjszakája” című rendezvényén. Így 
2019. április 12-én este hat órakor elindultunk először a veszprémi 
Ipari Szakgimnáziumba, majd a Közgazdasági Szakgimnáziumba 
végül a Táncsics Mihály Szakgimnáziumba. Mindhárom helyszínen 
rengeteg színes programmal vártak minket és a többi általános isko-
lából érkező diákot. Röviden bemutatták a középiskolát és kedvcsi-
náló feladatokkal bírták játékra, gondolkodásra a gyerekeket. Késő 
este -10 óra után- értünk vissza Balatonalmádiba. Tanítványaink-
nak nagy élmény volt ez az este, mert „testközelből” tapasztalhatták 
meg a középiskolát és sokan valóban elérhető célt kaptak a pálya-
választásukhoz. A Veszprémi Szakképzési Centrum nagyon gondos 
szervezéssel készítette elő ezt a fergeteges estét.

Az őrzők egyike Nagy Árpád. 
Tisztességgel végezte munkáját, szeretettel viseltetett embertársai 

iránt, a hagyományokat megtartván becsülettel élt. Nagy Árpád 
alap volt, akire építeni, támaszkodni lehet, kinek szavai és tettei 
egyek voltak.

A Szabó Pékség lelke Évike, Árpád pedig a fundamentuma. 
Évikének mindenkihez van egy kedves szava, története, ha na-

gyon fáradt, akkor legalább egy mosolya. Árpád hozta-vitte a ke-
nyereket a polcokra, csak akkor állt be a pultba, ha feleségének ha-
laszthatatlan dolga akadt. Többnyire 10 óra után, amikor az üzlet 
már tátongott az ürességtől. Árpád századszor is elmagyarázta, hogy 
sajnos elfogyott, nem, nem sütnek újabbakat (honnan lenne idő a 
kelesztéshez, a pihentetéshez, a formázáshoz, a kemencében való 
forgatáshoz). Nem ismerhette minden betérő a kenyérsütés tech-
nológiáját, ők csak látták a kiírást, Szabó Pékség, vagy hallották a 
hírét a kuglófnak, túrósbatyunak, és méltatlankodtak, miért nem 
részesülhetnek hajnali 10-kor a mennyei csodában. Árpád pedig 
higgadtan válaszolt, állta a sarat a betérők rohamában. Ismerős csak 
ritkán esett be ily „késői” órában. Ha igen, nekik Árpád előhozta a 
gondosan kikészített, félretett kenyeret. Névvel együtt sorakoztak a 
finomságok a kemencével szemben. Árpád és Évike hajnaltól kiké-
szítették a polcokra a megrendelt kuglófokat, pogácsákat. 

Árpád türelme végtelennek tűnt. Hihetetlen összpontosítással 
dolgozott. Súlya volt szavainak, ezt a vásárlók is megérezték, nem 
álltak neki alkudozni, elfogadták válaszát. 

Finom humorát csak kevesen ismerték. Árpád szeretett inkább a 
háttérben maradni. Örült, ha felesége megmentette a szerepléstől.  

Az Almádi Értéktár 
részei. Országos is-
mertségre tettek szert, 
az újságok, a rádió, a 
televízió, később az 
internet kapta föl a 
Szabó Pékséget. 

A kenyér fogalma 
sokak számára össze-
forrt Árpád és Évike 
nevével. 

Az élettel. Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton
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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! 

Péterrel a földön járt, sok csodás dolog megesett. Következő 
időpontunk: 2019. május 20. 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

TEMPLOM- és VILLASÉTÁK 
Információ: Töltési Erzsébet (titkár) 30/971-9446
A templom séták 2019. július 1. és augusztus 30. között lesznek 
minden szombaton 17.00-kor változó indulási helyszínekről.
Szervező: Fekete László; Töltési Erzsébet, Honismereti és Városszépítő 
Kör
A villa sétákat 2019. július 5. és aug. 30. között minden pénteken 18 
órakor indítjuk a Pannónia elől.
Szervező: Illána Erzsébet; Pazonyi Lilla, Honismereti és Városszépítő 
Kör
A Templomok éjszakáját pedig 2019. szeptember 14-én szombaton 
19.00-ra szervezzük.
Szervező: Töltési Erzsébet + a Honismereti és Városszépítő Kör

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)
Május 27. hétfő 11 óra - Hősök Napi megemlékezés a Pannóniában.
Június 1. szombat - Balaton Napja és városi gyereknap a Wesselényi 
Strandon
Június 2. vasárnap 17.30 - Balatonalmádi Néptáncműhely Gála. 
Helyszín: Magtár Rendezvényközpont
Június 4. kedd 17 óra - Nemzeti Összetartozás Napja – Trianon 
megemlékezés. Helyszín: Szent Erzsébet liget
Június 7. péntek 18 óra – Mindennapi természet. Kovács András 
természetfotó kiállítása. Látogatható az intézmény nyitvatartási idejében 
június 29-ig.
Június 13. csütörtök 17 óra – Zeneiskola záró hangversenye a 
Pannóniában
Június 21. péntek 18 óra – XV. Balaton Tárlat Biennálé – Kiállítás 
megnyitó a Magtárban. A kiállítás látogatható az intézmény nyitvatartási 
idejében július 12-ig.
Június 23. vasárnap 20 óra – Szent Iván éj a Magtár 
Rendezvényközpontnál
A Kerényi Imre program keretében megvalósuló táborokról, 
rendezvényekről az interneten, a vorosbereny.pkkk.hu oldalon 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Június 1. – szakmai kirándulás 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Május 13-án hétfőn 16 órakor - Eligazítás a Toszkánába utazók részére 
Vajthó Zoltán idegenvezetővel  

Május 17. péntek 15 órakor Külön busszal indulás a Posta elől * 
Évadzáró parti Balatonkenesén a Katica Pékségben. Részt vesznek: 
a művészeti csoportok, a  Kézműves szakkör és a klub elnöksége – 
értékelés - meglepetés 

Május 22-én szerdán 15 órától A 2. részlet befizetése a klub 
kirándulásaira, a párkányi útra euró - és vacsora befizetése 

Május 24-én (pénteken) az 1. busz indulása Toszkánába reggel 6 órakor                                    

Május 30-án (csütörtökön ) a 2. busz indulása Toszkánába reggel 6 
órakor

Június 5-én szerdán a MAGTÁRBAN: klubtagoknak 14.30-kor, 
a vendégeknek 15 órakor testvéri találkozó a siófoki barátokkal 
jótékonysági tombolasorsolás – zenés szülinapi rendezvény

Június 7-én pénteken 6 órakor a Posta elől: Kirándulás Budapestre: 
Parlament,Szépművészeti Múzeum, városnézés

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 

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 füzetek XIII., XIV., XV.   1200.-

30 ÉVES BALATONALMÁDI – Egy 
fantasztikus jubileum margójára 
Drága Almádiak!

Az első és legfontosabb köszönet nektek szól. Köszönjük, hogy 
ennyien, nyitott szívvel és lélekkel jöttetek a 30 éves Balatonalmádi 
háromnapos rendezvényére. Nem ijedtetek meg a szomorú meteo-
rológiai előrejelzésektől, esőkabátot húztatok, és táncoltatok, mo-
solyogtatok. Sok-sok ilyen bulit szeretnénk még a városban látni. 
Meggyőződésünk, hogy nemcsak az idelátogató turistáknak kell 
programokat szerveznünk. Jó programok kellenek, amelyeket sze-
retnek a városlakók. És ezeket a turisták is szeretni fogják.

A második köszönet a polgármesteri hivatalnak és Keszey János-
nak, a város polgármesterének szól. Nemcsak hogy zökkenőmen-
tesen érkeztek az engedélyek, hanem proaktív szemlélettel jelezték, 
ha valakinek nem voltak rendben a papírjai, és segítettek a beszer-
zésben. Polgármester úr pedig az első pillanattól kezdve részt vett 
az egyeztetésekben. Nem telepedett rá a rendezvényre, de mindig 
jókor és előremutatóan nyúlt bele a folyamatokba. Ha valami ér-
tékes volt, nem engedte elmenni, nem hagyta, hogy hátramozdító 
kompromisszumokat kössünk.

Meg kell köszönnünk a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
összes dolgozójának kemény és profi munkáját. Ismételten bebizo-
nyosodott, hogy kis létszámmal is lehet hatékony egy szervezet, ha 
abban tehetséges emberek dolgoznak, és kapnak egy olyan vezetőt, 
Fábiánné Sáray Annát, aki dolgozni és közösséget kovácsolni is tud.

Köszönjük a város vendéglátósainak lokálpatrióta viselkedésüket. 
Úgy tették bele ebbe a rendezvénybe minden energiájukat, hogy 
tudták, nem itt fognak pénzt keresni. Megetették a várost a legjobb 
falatokkal, és amikor úgy nézett ki, a rettenetes időjárás miatt össze-
omlik a rendezvény, azonnal kinyitottak, és mindenkibe öntötték a 
lelket. Erre szerintem senki sem számított, köszönjük.

Külön köszönet illeti Fabó Pétert és munkatársait. A Berill Rek-
lámstúdió Kft. összerakta a rendezvényt. Épített, dekorált, szín-
padot alkotott és megmutatta, hogy egy rendezvényteret tisztán 
lehet tartani. Péternek konkrétan két órára volt szüksége, hogy az 
eső láttán sátrakat hozasson, és azokat a vendéglátós szakemberek 
segítségével a sörpadok fölé kerítse. Legyen hol enni, inni, meg-
pihenni. Két megjegyzéssel illusztráljuk a munkájukat: Pribojszki 
Mátyás: „Na, végre felmegyek Almádiban egy profi színpadra.” Boban 
Markovic Orkestar: „Nem tudom ki rakta össze a hangot, de csókol-
juk.” Hát a Fabónak jár a csók.

Nagy-nagy köszönet Fábián László grafikusművésznek. Nemcsak 
hogy ő rakta össze a 30 éves város látványelemeit, de műsorvezető-
ként is kiváló volt. Végre valaki, aki nem ordítani akart a színpadon, 

csak mesélni, és a programot összetartani. Szerintünk egy új karrier 
lehetősége nyílt meg előtte. 

A város legnagyobb szállodája, a Hunguest Hotel Bál Resort is 
nagy kedvvel, első szóra segített. Saját költségén fogadta és ellátta 
Boban Markovic-ot és zenekarát. Azt is kijelentették, hogy minden 
jó kezdeményezés mögött ott tudhatjuk őket, dolgozzunk össze Ba-
latonalmádi jövőbeni sikereiért. Köszönjük szépen!

Fontos hozzátenni, hogy a születésnapi programsorozat a Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár majális rendezvényével kez-
dődött. A Piknik a parton nevű program kiválóan sikerült, nagy-
szerű ötleteket valósítottak meg a szervezők, ezúton is köszönjük 
nekik, hogy ilyen családias, ugyanakkor színvonalas május elsejét 
varázsoltak Balatonalmádiba. A jubileumi rendezvénysorozatot 
a legnagyobb helyi civil közösség programja zárta. Vasárnap dél-
után fergeteges hangulatot teremtettek a Magtárban a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub művészeti csoportjai. Méltó lezárása volt a 30 éves 
városi rendezvénysorozatnak. 

Boldog születésnapot Balatonalmádi!
Forrás: Balatonalmádi Város – FB oldal

KIRÁNDULÁS!
A Vörösberényi Polgári  Olvasókör kirándulást 

szervez Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba  
(Szentendrei Skanzen).

Időpont: 2019. június 15.

A programra jelentkezni lehet a vörösberényi 
Művelődési Házban.

Információ: 0630/496 46 48

Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!
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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! 

Péterrel a földön járt, sok csodás dolog megesett. Következő 
időpontunk: 2019. május 20. 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

TEMPLOM- és VILLASÉTÁK 
Információ: Töltési Erzsébet (titkár) 30/971-9446
A templom séták 2019. július 1. és augusztus 30. között lesznek 
minden szombaton 17.00-kor változó indulási helyszínekről.
Szervező: Fekete László; Töltési Erzsébet, Honismereti és Városszépítő 
Kör
A villa sétákat 2019. július 5. és aug. 30. között minden pénteken 18 
órakor indítjuk a Pannónia elől.
Szervező: Illána Erzsébet; Pazonyi Lilla, Honismereti és Városszépítő 
Kör
A Templomok éjszakáját pedig 2019. szeptember 14-én szombaton 
19.00-ra szervezzük.
Szervező: Töltési Erzsébet + a Honismereti és Városszépítő Kör

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)
Május 27. hétfő 11 óra - Hősök Napi megemlékezés a Pannóniában.
Június 1. szombat - Balaton Napja és városi gyereknap a Wesselényi 
Strandon
Június 2. vasárnap 17.30 - Balatonalmádi Néptáncműhely Gála. 
Helyszín: Magtár Rendezvényközpont
Június 4. kedd 17 óra - Nemzeti Összetartozás Napja – Trianon 
megemlékezés. Helyszín: Szent Erzsébet liget
Június 7. péntek 18 óra – Mindennapi természet. Kovács András 
természetfotó kiállítása. Látogatható az intézmény nyitvatartási idejében 
június 29-ig.
Június 13. csütörtök 17 óra – Zeneiskola záró hangversenye a 
Pannóniában
Június 21. péntek 18 óra – XV. Balaton Tárlat Biennálé – Kiállítás 
megnyitó a Magtárban. A kiállítás látogatható az intézmény nyitvatartási 
idejében július 12-ig.
Június 23. vasárnap 20 óra – Szent Iván éj a Magtár 
Rendezvényközpontnál
A Kerényi Imre program keretében megvalósuló táborokról, 
rendezvényekről az interneten, a vorosbereny.pkkk.hu oldalon 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Június 1. – szakmai kirándulás 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Május 13-án hétfőn 16 órakor - Eligazítás a Toszkánába utazók részére 
Vajthó Zoltán idegenvezetővel  

Május 17. péntek 15 órakor Külön busszal indulás a Posta elől * 
Évadzáró parti Balatonkenesén a Katica Pékségben. Részt vesznek: 
a művészeti csoportok, a  Kézműves szakkör és a klub elnöksége – 
értékelés - meglepetés 

Május 22-én szerdán 15 órától A 2. részlet befizetése a klub 
kirándulásaira, a párkányi útra euró - és vacsora befizetése 

Május 24-én (pénteken) az 1. busz indulása Toszkánába reggel 6 órakor                                    

Május 30-án (csütörtökön ) a 2. busz indulása Toszkánába reggel 6 
órakor

Június 5-én szerdán a MAGTÁRBAN: klubtagoknak 14.30-kor, 
a vendégeknek 15 órakor testvéri találkozó a siófoki barátokkal 
jótékonysági tombolasorsolás – zenés szülinapi rendezvény

Június 7-én pénteken 6 órakor a Posta elől: Kirándulás Budapestre: 
Parlament,Szépművészeti Múzeum, városnézés

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 

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 füzetek XIII., XIV., XV.   1200.-

30 ÉVES BALATONALMÁDI – Egy 
fantasztikus jubileum margójára 
Drága Almádiak!

Az első és legfontosabb köszönet nektek szól. Köszönjük, hogy 
ennyien, nyitott szívvel és lélekkel jöttetek a 30 éves Balatonalmádi 
háromnapos rendezvényére. Nem ijedtetek meg a szomorú meteo-
rológiai előrejelzésektől, esőkabátot húztatok, és táncoltatok, mo-
solyogtatok. Sok-sok ilyen bulit szeretnénk még a városban látni. 
Meggyőződésünk, hogy nemcsak az idelátogató turistáknak kell 
programokat szerveznünk. Jó programok kellenek, amelyeket sze-
retnek a városlakók. És ezeket a turisták is szeretni fogják.

A második köszönet a polgármesteri hivatalnak és Keszey János-
nak, a város polgármesterének szól. Nemcsak hogy zökkenőmen-
tesen érkeztek az engedélyek, hanem proaktív szemlélettel jelezték, 
ha valakinek nem voltak rendben a papírjai, és segítettek a beszer-
zésben. Polgármester úr pedig az első pillanattól kezdve részt vett 
az egyeztetésekben. Nem telepedett rá a rendezvényre, de mindig 
jókor és előremutatóan nyúlt bele a folyamatokba. Ha valami ér-
tékes volt, nem engedte elmenni, nem hagyta, hogy hátramozdító 
kompromisszumokat kössünk.

Meg kell köszönnünk a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
összes dolgozójának kemény és profi munkáját. Ismételten bebizo-
nyosodott, hogy kis létszámmal is lehet hatékony egy szervezet, ha 
abban tehetséges emberek dolgoznak, és kapnak egy olyan vezetőt, 
Fábiánné Sáray Annát, aki dolgozni és közösséget kovácsolni is tud.

Köszönjük a város vendéglátósainak lokálpatrióta viselkedésüket. 
Úgy tették bele ebbe a rendezvénybe minden energiájukat, hogy 
tudták, nem itt fognak pénzt keresni. Megetették a várost a legjobb 
falatokkal, és amikor úgy nézett ki, a rettenetes időjárás miatt össze-
omlik a rendezvény, azonnal kinyitottak, és mindenkibe öntötték a 
lelket. Erre szerintem senki sem számított, köszönjük.

Külön köszönet illeti Fabó Pétert és munkatársait. A Berill Rek-
lámstúdió Kft. összerakta a rendezvényt. Épített, dekorált, szín-
padot alkotott és megmutatta, hogy egy rendezvényteret tisztán 
lehet tartani. Péternek konkrétan két órára volt szüksége, hogy az 
eső láttán sátrakat hozasson, és azokat a vendéglátós szakemberek 
segítségével a sörpadok fölé kerítse. Legyen hol enni, inni, meg-
pihenni. Két megjegyzéssel illusztráljuk a munkájukat: Pribojszki 
Mátyás: „Na, végre felmegyek Almádiban egy profi színpadra.” Boban 
Markovic Orkestar: „Nem tudom ki rakta össze a hangot, de csókol-
juk.” Hát a Fabónak jár a csók.

Nagy-nagy köszönet Fábián László grafikusművésznek. Nemcsak 
hogy ő rakta össze a 30 éves város látványelemeit, de műsorvezető-
ként is kiváló volt. Végre valaki, aki nem ordítani akart a színpadon, 

csak mesélni, és a programot összetartani. Szerintünk egy új karrier 
lehetősége nyílt meg előtte. 

A város legnagyobb szállodája, a Hunguest Hotel Bál Resort is 
nagy kedvvel, első szóra segített. Saját költségén fogadta és ellátta 
Boban Markovic-ot és zenekarát. Azt is kijelentették, hogy minden 
jó kezdeményezés mögött ott tudhatjuk őket, dolgozzunk össze Ba-
latonalmádi jövőbeni sikereiért. Köszönjük szépen!

Fontos hozzátenni, hogy a születésnapi programsorozat a Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár majális rendezvényével kez-
dődött. A Piknik a parton nevű program kiválóan sikerült, nagy-
szerű ötleteket valósítottak meg a szervezők, ezúton is köszönjük 
nekik, hogy ilyen családias, ugyanakkor színvonalas május elsejét 
varázsoltak Balatonalmádiba. A jubileumi rendezvénysorozatot 
a legnagyobb helyi civil közösség programja zárta. Vasárnap dél-
után fergeteges hangulatot teremtettek a Magtárban a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub művészeti csoportjai. Méltó lezárása volt a 30 éves 
városi rendezvénysorozatnak. 

Boldog születésnapot Balatonalmádi!
Forrás: Balatonalmádi Város – FB oldal

KIRÁNDULÁS!
A Vörösberényi Polgári  Olvasókör kirándulást 

szervez Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba  
(Szentendrei Skanzen).

Időpont: 2019. június 15.

A programra jelentkezni lehet a vörösberényi 
Művelődési Házban.

Információ: 0630/496 46 48

Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Hány éves is Balatonalmádi???
Csak látszólag egyszerű a kérdés, mert még mostanában is sokan 

összetévesztik Almádit Balatonalmádival, miközben megfeledkez-
nek Vörösberényről, hogy Budataváról vagy Káptalanfüredről ne is 
beszéljünk. Különben nem a kérdés nehéz, hanem a válasz. Ezért 
van a cím után mindjárt három kérdőjel, ámbár több is lehetne. 
Akár hat is...

Azért halmoznánk a kérdőjeleket, mert egy település kora csak 
akkor állapítható meg pontosan, ha valakik valamikor tényleg 
megalapították és ezt a tényt gondosan rögzítették írásban. A mi 
esetünkben ilyen adattal nem rendelkezünk és csak irigykedhetünk 
Kenesére, ahol külön tábla jelzi immár 29 éve, hogy 1000 éves. 
Ugyanilyen erővel nálunk is lehetne, mivel a hivatkozott oklevélben 
Szárberény neve is szerepel, sőt sorrendben meg is előzi Kenesét: 
„Először Szárberény negyvennyolc tűzhellyel és hat halásszal...”. Az a 
tény, hogy 1109-ben másoltatta le és hitelesítette Könyves Kálmán 
király az évszám nélküli eredetit, természetesen nem jelentheti és 
nem is jelenti, hogy Szárberény, majd utóda, Vörösberény márpedig 
910 éves. 

Jóval idősebb 
t e l epü l é sünk ,  
mivel tudós szak-
emberek szerint 
az eredeti ok-
levél valamikor 
a 990-es körül 
íródhatott. Nem 
m o n d h a t j u k  
azonban, hogy 
1029 éves, mivel 
a veszprémvölgyi 
apácakolos tor 
több más telepü-
léssel egy már lé-
tező falut kapott, 
ahol nagyjából 
250-300 ember 
élhetett. Nem akkor költöztek ide, hanem akkor váltak királyi bir-
tokból szolgáló faluvá. Írásos bizonyíték nem lévén, valamint tuda-
tos régészeti feltárás híján csupán az valószínűsíthető, hogy város-
unk legidősebb része akár 1100 éves is lehet ezen a néven. A törzsi 
névvel bíró falvak: Berény, Kér, Keszi, Örs és a többiek a honfogla-
lás koráig mennek vissza. Azért hangsúlyozzuk, hogy ezen a néven, 
mert más néven viszont lehettek előzményei, akár a római korban 
is, amelyből legalább három külön településnyom mutatható ki a 
mai Balatonalmádi közigazgatási határain belül. Amennyiben a régi 
határokat nézzük, akkor több is.

1401-ben született egy oklevél Kisszárberényről, amikor Já-
nos felsőörsi prépost végrendelkezik. Ebből az okiratból tudjuk, 
hogy Szárberény, azaz a település nagyobb része a veszprémvölgyi 
apácáké, viszont a káptalan birtokolja a kisebb szőlőhegyi részt, 
Kisszárberény néven. Gyakorlatilag ez Almádi ősi magja és előzmé-
nye, de a név ekkor még nem ez. Se almafa-erdő, se hagyásfa, csak 
egy népszerű szőlőhegy, ahol több az idegen bérlő a Bakonyból, 
mint a helybeli. Almádi neve jóval fiatalabb tehát Berényénél, mert 
első okleveles említése 1493-ból ismert egy szőlő adásvételi okira-
tában: „Almádi promontórium”. Sokan kételkednek abban, hogy 
konkrétan egy nagyobb almafás, avagy egy almafa lehetett a név-
adó. 526 évvel ezelőtt ugyanis még lehettek birtokai az Atyusz, más 
néven Almád nemzetség különböző tagjainak a Balatonfelvidéken 

Monostorapátitól egészen Felsőörsig és tovább...
Ilyetén módon Almádi csupán hegyközségként létezett, még-

hozzá hivatalosan promontórium, azaz szőlőhegy néven, de önálló 
csak félig-meddig volt, mert területének egy kis részét az apácák, 
nagyobb részét a veszprémi székeskáptalan birtokolta. A maradékon 
pedig kisebb környékbeli földesurak osztozkodtak, akik adták-vet-
ték a birtokokat, avagy örökül hagyták ivadékaiknak. Közigazgatá-
silag 1848 után Szentkirályszabadja határába tartozott, de a helyi, 
valamint veszprémi birtokosok 21 év múltán kérvényezték a várme-
gyétől, hogy önálló község lehessen. 1869. július 5-én, azaz 150 éve 
Kopácsy Victor főbírót utasította az Állandó Bizottság: „A kellően 
indokolt kérelemnek hely adatik s almádi hegység külön állandó község-
nek az általa hosszabb időn át élvezett joggyakorlata alapján továbbra 
is meghagyatik...”. Húsz év múlva már szerették volna Balatonalmá-
dira változtatni a több lépcsőben önállóvá vált község nevét, de ezt 
csak 1908-ban ismerték el, amikor a két vasútvonal révén fejlődése 
ugrásszerűen felgyorsult.

Igen ám, de ez a Balatonalmádi területét illetőleg nem a mai Ba-
latonalmádi volt, hanem a Vörösberény, Budatava és Káptalanfüred 
nélküli fürdőhely. „Buda Tava” ugyanis 1744 óta szerepelt oklevelek-

ben Vörösberény 
részeként és még 
önálló vasútállo-
mása is volt egészen 
1958-ig, amikor 
Vörösberény-Budatava 
lett a neve 1961-ig. 
1958. január 1-ével 
viszont elcsatolták 
a Vörösberényhez 
tartozó Balaton-
fűzfőt, a Papírgyá-
ri lakótelepet, a 
Szalmássy-telepet 
és a Vízművek 
nevű lakott helye-
ket. Balatonalmá-
dit és Vörösberényt 

pedig 1971. április 25-én egyesítették Balatonalmádi néven. Aki 
viszont azt hinné ezek után, hogy ezzel a város mai területe végle-
ges lett, annak figyelmébe kell idézni, hogy 1952. január elsejéről 
se feledkezzünk meg, mert Káptalanfüred azóta lett Balatonalmádi 
része. Ezt viszont ők kérték: itt dolgoztak, itt intézték ügyes-bajos 
dolgaikat és közelebb is volt, mint Alsóörs.

Visszakanyarodva kezdeti kérdésünkre, tényleg többféle válasz lé-
tezik. Minél közelebb kerülünk napjainkhoz, annál pontosabb dá-
tumok állnak rendelkezésre, méghozzá írott formában. Biztos van-
nak olyan olvasóim, akik nem bibelődtek volna ennyi dátummal, 
hanem a könnyebb utat választva, azt mondanák, hogy a harminc 
az biztos, a többi csak kutakodás kérdése. Mások még egyszerűb-
ben úgy reagálnának, hogy azóta Balatonalmádi ez a hely, amióta 
az extenzív urbanizálódást felváltotta az intenzív intézményesülés. 
A szőrszálhasogatást utálók ez utóbbi okfejtést azzal hessegetnék el 
maguktól, hogy ennek se füle, se farka. Pedig van!

Jómagam mégis azzal zárnám le a válaszadást, hogy Balatonalmá-
di sokkal régebb óta lakott, mint amennyit az írott forrásokból ki 
tudnánk hámozni. Minden korban a nekik legmegfelelőbb letelepe-
dési formára törekedtek az itteni emberek. Mostanában a kisvárosi 
létforma kedvesebb sokunknak, azzal a kikötéssel, hogy a község, 
azaz a korábbi közösség erényeit és előnyeit is jó lenne megtartani...

Czuczor Sándor

Üdvözlet Eggenfeldenből – Grüsse 
aus Eggenfelden

Tovább erősítettük a bajor-magyar kapcsolatot.
Április végén a testvérvárosunkba kirándultunk az Eggenfelden-

Balatonalmádi Baráti Társasággal.  Silló Piroska elnök és Balikóné 
Zsuzsa titkár szuper programot állítottak össze az öt napra. Odafelé 
Dél-Csehország mese-városában,Cesky Krumlovban töltöttünk el 
pár órát. Az óvárosban sétáltunk, megnéztük a várat. A hangulatos 
kis utcák, a sok színes épület, a csodálatos kastélykert, a vár mese-
beli élményt nyújtott. 

Másnap délelőtt Werner Nagel helyi idegenvezető mutatta be 
kis csapatunknak az eggenfeldeni katolikus plébániatemplomot 
(Stadtpfarrkirche). 246 lépcsőn felmásztunk a toronyba, bekuk-
kanthattunk a templom kincseibe, megérinthettük a csodatévő Kis-
jézust. A lépcsőmászás jutalmaként gyönyörű kilátás tárult elénk a 
városra. Kalauzunk sok humorral és történettel fűszerezve mesélt 
a templom építéséről, játékosan, érdeklődésünket mindvégig fenn-
tartva vezetett bennünket két óra hosszat. 

Ezután a temetőbe mentünk az elhunyt német tagok síremlékeit 
meglátogatni. Tisztelettel adóztunk Gottfried Andersnek, az egye-
sület alapító-elnökének, Karl Riedler polgármesternek, s még több 
barátnak, akik e testvérvárosi kapcsolatot kezdeményezték, szente-
sítették, sokáig éltették. Piroska mindegyikükről mesélt kicsit, így 
megismerhettük valamelyest azokat az embereket is, akikkel szemé-
lyesen már nem volt alkalmunk találkozni. Szabadprogram kereté-
ben sétálgattunk a városban. Láttuk a a Balatonalmádi-Eggenfelden 
Freundeskreis vitrinét a 400 éves városkapu alatt Balatonalmádi 
város és a Baráti Társaság ajándékaival. Furcsa volt az utcán a test-
vérvárosok tábláján városunk nevét olvasni Carcassonne neve mel-
lett, de egyben kellemes érzéssel töltött el, hogy lám, itt mindenki 
olvashatja egy balatonparti kisváros nevét. 

Este a Gerner Dulton - a helyi sörfesztiválon - a sült csirke mellé 
legurult az egy liter sör is (kinek-kinek többször is). A vendéglátók-
kal itt találkoztunk először. Sokakat már ismerősként üdvözöltek 
kis magyar csoportunk tagjai közül. Meglepő volt, hogy ugyanolyan 
búcsúhangulat fogadott bennünket, mint anno gyerekkorunkban 
Vörösberényben. Volt körhinta, dodzsem, céllövöldék. A bátrabbak 
az óriáskerékről madártávlatból is megcsodálhatták a környéket. 

Pénteken az Inn folyón sétahajókáztunk Schärdingtől Passauig 
és vissza. Az időjárás kegyes volt hozzánk, a fedélzetről fotóztuk a 
part menti épületeket, emlékműveket. A visszaúton megtekintettük 
a Reichersbergi Apátság pazar templomát, könyvtárát, bepillantást 
nyerhettünk a Szt Ágostoni kanonok életébe. Itt Eggenfeldeni ba-
rátaink kezdeményezésére megemlékeztünk Gottschall Henrikről, a 

közösség tagjáról, akitől abban az órában búcsúztak a Vörösberényi 
temetőben. 

A kirándulásunkat különlegessé tette, hogy a két város testvérvá-
rosi kapcsolatát éltető 2 egyesület fennállásának 20. évfordulóján 
jártunk éppen ott. Szombaton délelőtt ünnepélyes fogadás kereté-
ben az egyesületek vezetői aláírásukkal megerősítették azt a szándé-
kot, hogy a baráti körök tagjai az igazi barátság és a népek közötti 
valódi megértés szellemében kívánják a partneri kapcsolatot és a 
találkozásokat továbbra is ápolni. A német klubvezető többször is 
említette, hogy jól esik nekik a magyarok közvetlensége, feltétlen 
barátsága, mert ez bizony a németekre egyáltalán nem jellemző. 
Örömmel tölthet el bennünket, hogy ilyen kép alakult ki rólunk, 
magyarokról. Mindenkit megleptünk egy kis ajándékkal, mi is kap-
tunk német barátainktól egy nagyon szép kis képeskönyvet Bajor-
ország nevezetességeivel, híres személyiségeivel, receptjeivel. Este 
ünnepi vacsora keretében volt lehetőségünk tovább építeni a barát-
ságot bajor vendéglátóinkkal: énekeltünk és táncoltunk is. 

Megismerkedtünk Olgával, az Eggenfeldenben élő orosz születé-
sű hölggyel, aki szívélyesen és bőséges vacsorákkal fogadott minket 
a férjével együtt évek óta működtetett Stadthalle-ben. Egyszerűen 
azért szeretett bennünket – néhányunkat ismeretlenül is -, mert ma-
gyarok vagyunk. 

Mónika Hinterwinklert sem hagyhatjuk ki – aki ott él 
Eggenfeldenben, mert oda ment férjhez Marcaliból-, kedves lényé-
vel elvarázsolt bennünket miközben tolmácsolta városa elöljáróinak 
gondolatait. 

A búcsúzás napján szentmisével zár-
tuk a közös programot. 

Eggenfeldeni programjaink sikere 
Monika Buhl, egyesületi titkár szerve-
ző munkájának gyümölcse. Köszönet 
a csapat nevében is érte. 

A hazafelé úton Hallstatt városában 
álltunk meg, hogy megtekintsük a 
7000 éves sóbányát, a világ legrégeb-
bi bányáját. Csodálatos, feledhetetlen 
élményt nyújtott.

Külön köszönjük buszsofőrünknek, 
Bíró Bencének, hogy épségben oda-
vissza szállított bennünket.

Összegzésként Silló Piroska egyesületi vezető ünnepi beszédéből 
kölcsönzünk néhány gondolatot, ami jól tükrözi barátságunk éltető 
erejét:

„Bár más országban élünk, más nyelvet beszélünk, de a szívünk 
egy ütemre dobban.”

„Obwohl wir in anderem Land leben und eine andere Sprache 
sprechen, schlägt unser Herz in gleichem Takt.”

Molnár Bernadett és Eősze Beáta

1. okirat: Az 1869. évi kérvény 2. okirat: A vármegye határozata

Vendéglátóink népviseletben

Cesky Krumlovban

Eggenfelden látképe
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Hány éves is Balatonalmádi???
Csak látszólag egyszerű a kérdés, mert még mostanában is sokan 

összetévesztik Almádit Balatonalmádival, miközben megfeledkez-
nek Vörösberényről, hogy Budataváról vagy Káptalanfüredről ne is 
beszéljünk. Különben nem a kérdés nehéz, hanem a válasz. Ezért 
van a cím után mindjárt három kérdőjel, ámbár több is lehetne. 
Akár hat is...

Azért halmoznánk a kérdőjeleket, mert egy település kora csak 
akkor állapítható meg pontosan, ha valakik valamikor tényleg 
megalapították és ezt a tényt gondosan rögzítették írásban. A mi 
esetünkben ilyen adattal nem rendelkezünk és csak irigykedhetünk 
Kenesére, ahol külön tábla jelzi immár 29 éve, hogy 1000 éves. 
Ugyanilyen erővel nálunk is lehetne, mivel a hivatkozott oklevélben 
Szárberény neve is szerepel, sőt sorrendben meg is előzi Kenesét: 
„Először Szárberény negyvennyolc tűzhellyel és hat halásszal...”. Az a 
tény, hogy 1109-ben másoltatta le és hitelesítette Könyves Kálmán 
király az évszám nélküli eredetit, természetesen nem jelentheti és 
nem is jelenti, hogy Szárberény, majd utóda, Vörösberény márpedig 
910 éves. 

Jóval idősebb 
t e l epü l é sünk ,  
mivel tudós szak-
emberek szerint 
az eredeti ok-
levél valamikor 
a 990-es körül 
íródhatott. Nem 
m o n d h a t j u k  
azonban, hogy 
1029 éves, mivel 
a veszprémvölgyi 
apácakolos tor 
több más telepü-
léssel egy már lé-
tező falut kapott, 
ahol nagyjából 
250-300 ember 
élhetett. Nem akkor költöztek ide, hanem akkor váltak királyi bir-
tokból szolgáló faluvá. Írásos bizonyíték nem lévén, valamint tuda-
tos régészeti feltárás híján csupán az valószínűsíthető, hogy város-
unk legidősebb része akár 1100 éves is lehet ezen a néven. A törzsi 
névvel bíró falvak: Berény, Kér, Keszi, Örs és a többiek a honfogla-
lás koráig mennek vissza. Azért hangsúlyozzuk, hogy ezen a néven, 
mert más néven viszont lehettek előzményei, akár a római korban 
is, amelyből legalább három külön településnyom mutatható ki a 
mai Balatonalmádi közigazgatási határain belül. Amennyiben a régi 
határokat nézzük, akkor több is.

1401-ben született egy oklevél Kisszárberényről, amikor Já-
nos felsőörsi prépost végrendelkezik. Ebből az okiratból tudjuk, 
hogy Szárberény, azaz a település nagyobb része a veszprémvölgyi 
apácáké, viszont a káptalan birtokolja a kisebb szőlőhegyi részt, 
Kisszárberény néven. Gyakorlatilag ez Almádi ősi magja és előzmé-
nye, de a név ekkor még nem ez. Se almafa-erdő, se hagyásfa, csak 
egy népszerű szőlőhegy, ahol több az idegen bérlő a Bakonyból, 
mint a helybeli. Almádi neve jóval fiatalabb tehát Berényénél, mert 
első okleveles említése 1493-ból ismert egy szőlő adásvételi okira-
tában: „Almádi promontórium”. Sokan kételkednek abban, hogy 
konkrétan egy nagyobb almafás, avagy egy almafa lehetett a név-
adó. 526 évvel ezelőtt ugyanis még lehettek birtokai az Atyusz, más 
néven Almád nemzetség különböző tagjainak a Balatonfelvidéken 

Monostorapátitól egészen Felsőörsig és tovább...
Ilyetén módon Almádi csupán hegyközségként létezett, még-

hozzá hivatalosan promontórium, azaz szőlőhegy néven, de önálló 
csak félig-meddig volt, mert területének egy kis részét az apácák, 
nagyobb részét a veszprémi székeskáptalan birtokolta. A maradékon 
pedig kisebb környékbeli földesurak osztozkodtak, akik adták-vet-
ték a birtokokat, avagy örökül hagyták ivadékaiknak. Közigazgatá-
silag 1848 után Szentkirályszabadja határába tartozott, de a helyi, 
valamint veszprémi birtokosok 21 év múltán kérvényezték a várme-
gyétől, hogy önálló község lehessen. 1869. július 5-én, azaz 150 éve 
Kopácsy Victor főbírót utasította az Állandó Bizottság: „A kellően 
indokolt kérelemnek hely adatik s almádi hegység külön állandó község-
nek az általa hosszabb időn át élvezett joggyakorlata alapján továbbra 
is meghagyatik...”. Húsz év múlva már szerették volna Balatonalmá-
dira változtatni a több lépcsőben önállóvá vált község nevét, de ezt 
csak 1908-ban ismerték el, amikor a két vasútvonal révén fejlődése 
ugrásszerűen felgyorsult.

Igen ám, de ez a Balatonalmádi területét illetőleg nem a mai Ba-
latonalmádi volt, hanem a Vörösberény, Budatava és Káptalanfüred 
nélküli fürdőhely. „Buda Tava” ugyanis 1744 óta szerepelt oklevelek-

ben Vörösberény 
részeként és még 
önálló vasútállo-
mása is volt egészen 
1958-ig, amikor 
Vörösberény-Budatava 
lett a neve 1961-ig. 
1958. január 1-ével 
viszont elcsatolták 
a Vörösberényhez 
tartozó Balaton-
fűzfőt, a Papírgyá-
ri lakótelepet, a 
Szalmássy-telepet 
és a Vízművek 
nevű lakott helye-
ket. Balatonalmá-
dit és Vörösberényt 

pedig 1971. április 25-én egyesítették Balatonalmádi néven. Aki 
viszont azt hinné ezek után, hogy ezzel a város mai területe végle-
ges lett, annak figyelmébe kell idézni, hogy 1952. január elsejéről 
se feledkezzünk meg, mert Káptalanfüred azóta lett Balatonalmádi 
része. Ezt viszont ők kérték: itt dolgoztak, itt intézték ügyes-bajos 
dolgaikat és közelebb is volt, mint Alsóörs.

Visszakanyarodva kezdeti kérdésünkre, tényleg többféle válasz lé-
tezik. Minél közelebb kerülünk napjainkhoz, annál pontosabb dá-
tumok állnak rendelkezésre, méghozzá írott formában. Biztos van-
nak olyan olvasóim, akik nem bibelődtek volna ennyi dátummal, 
hanem a könnyebb utat választva, azt mondanák, hogy a harminc 
az biztos, a többi csak kutakodás kérdése. Mások még egyszerűb-
ben úgy reagálnának, hogy azóta Balatonalmádi ez a hely, amióta 
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Vendéglátóink népviseletben

Cesky Krumlovban

Eggenfelden látképe
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Terítéken a turizmus
„Almádi a turizmusból él” – tartja a közvélekedés.  Bár a bevételi 

számok nem teljesen igazolják ezt a kijelentést, tény, hogy a város 
életében meghatározó a turizmus jelentősége. A munkahelyek zöme 
is valamilyen módon kötődik a vendéglátáshoz. 

A szociális szféra képviselői után  a Városunkért Közösen Egye-
sület ez alkalommal a turisztika különböző területeiről hívott meg 
vendégeket egy „kerekasztal beszélgetésre”. 

A magánszállás kiadókat a Turisztikai Egyesület választmányi tag-
ja, Mikes Zsolt, a Polgármesteri Hivatalt Takács Tímea idegenfor-
galmi referens képviselte. Házigazdánk, Mészöly Győző évtizedek 
óta látja vendégül a városba látogatókat a családias Hotel Viktória 
Panzióban. Veszely Lajos festőművész a képein kívül számos kultu-
rális esemény alkotójaként is ismert. Hajmásy Gyöngyi a Pannon 
Egyetem Turizmus Intézeti Tanszék munkatársa pedig abban segí-
tett, hogy kicsit kívülről, ám szakmai szempontok szerint tudjuk 
megítélni  városunk  idegenforgalmi helyzetét.

Lehetetlen lenne felsorolni, mi minden került szóba a közel két-
órás, rendkívül élénk beszélgetés során, amibe a közönség is aktívan 
bekapcsolódott. Legfőbb célunk az volt, hogy a helyzet elemzése 
után elsősorban arra kapjunk válaszokat, milyen irányba fejlődjön 
Almádi turisztikai élete. Elegendő-e a „Barátságos fürdőváros” arcu-
latnak megfelelni, ahová a látogatók elsősorban a nyugodt vízparti 
üdülés miatt jönnek, vagy kellene valami egyedi, különleges dolog 
is, ami megkülönböztet minket a többi Balaton parti településtől? 
Mit tanulhatunk Füred fejlődésének példájából, pro és kontra? 
Milyen új lehetőségeket nyit meg a Kolostor felújítása? Lehet-e a 
kultúra vendégvonzó tényező, vagy inkább a lakosságot szolgálják 
a művészeti események? Hogyan változtak az idelátogatók igényei, 
üdülési, szórakozási szokásai? Hogyan vegyék fel a versenyt a helyi 
szállás kiadók és vendéglátósok egymással és az új vállalkozókkal, 
hogy megtartsák vendégeiket? 

Honlapunkon részletesebb cikk és videó összefoglaló várja mind-
azokat, akik lemaradtak az eseményről, de kíváncsiak arra, mi min-
den hangzott el ezen az estén.

Tóth Nóra, Városunkért Közösen Egyesület

Almádi Kupa

M E G H Í V Ó
Balatonalmádiban a városi Hungarikum Klub szervezésében

2019. június 28-án (pénteken) délelőtt 10 órától
a Wesselényi Strandon

megrendezzük a
Hagyományos Gombfoci Almádi Kupáért 

kiírt nyílt bajnokságot.

Előzetes regisztrálás e-mailban: grafikimre@gmail.com, 
határidő: 2019. június 15!

 Érkezés a helyszínre: 2019. június 28. 09.00.

Nevezés a helyszínen. Nevezési díj nincs!

Minden érdeklődőt szívesen várunk!

Tiéd a pálya!

A balatonalmádi Harmónia 
Énekegyüttes a Hangvillában

Első alkalommal rendezte meg a Veszprém megyei felnőtt kóru-
sok találkozóját a Kóta (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége) és Veszprém Város Vegyeskara Egyesület 
művészeti vezetője, Erdélyi Ágnes április 13-án a Hangvillában.

Az „Éneklő Magyarország” címet viselő dalos találkozón 12 ének-
kar lépett fel, köztük a Balatonalmádit képviselő Harmónia Ének-
együttes Demel Eszter karnagy vezetésével. A kórusok közül négyen 
kértek szakmai minősítést a háromtagú zsűritől. A szakmai zsűri 
tagjai dr. Bárd Judit, a Kóta Felnőtténekkari bizottságának vezetője, 
a Vas Lajos Kórus karnagya, dr. Döbrössy János, az ELTE docense, 
a Vox Hungarica Nőikar karnagya és Somogyváry Ákos, a Kóta el-
nöke, a Ciszterci Szent Alberik Kórus karnagya.

A három órakor kezdődő műsort a Harmónia Énekegyüttes nyi-
totta meg. Hat kórusművet mutattak be nagy sikerrel. A színvona-
las előadást értékelve a zsűri kiemelte a kórus finom hangzásvilágát, 
a tiszta intonációt, a kiváló előadásmódot és a kitűnő műsorválasz-
tást. A zsűri sajnálta, hogy a kórus nem kért minősítést. A négy éve 
alakult énekkarnak nagy elismerést jelentett ez az értékelés.

A két részben bemutatott műsort a kórustagok és a közönség kö-
zös éneklése színesítette.

Gratulálunk  és további sikereket kívánunk a Harmónia Ének-
együttesnek.  

K.Gy.

Olvasói levél
E lap áprilisi számában olvashattunk egy közleményt, amelyben 

a Hulladékgazdálkodási Kft. tudatja, hogy városunkban a használ-
hatatlan elektromos készülékek és egyéb hulladékok átvétele febru-
árral megszűnt.

A továbbiakban ezeket Veszprémben veszik át. Ráadásul ingyen. 
Ez utóbbi csábító „ár”, de valamit nem értek. A szóbeszéd szerint 
helyben azért szűnt meg az átvétel, mert az nem rentábilis, holott 
némi díjat eddig is fizetnünk kellett.

Veszprémben hogy’ éri meg ingyen? (Persze nem akarok senki 
zsebében kutakodni.)

Viszont felmerült bennem a gondolat, mi lesz azokkal, akiknek 

nincs autójuk, utánfutójuk, vagy pénzük ezek bérlésére… ( ? )Nem 
lehet, hogy  - már a gondolat is rémisztő - erdőben, árokparton még 
több szemét fog díszelegni?

Ezzel függ össze a másik kérdésem. A „Te szedd” mozgalom szép 
gondolatként indult. Tisztelem mindazokat, akik önkéntesként 
tettek azért, hogy környezetünk rendezett legyen. Biztos, hogy 
eredményes ez az önfeláldozó munka? Kirándulgatva, másokkal 
beszélve úgy tűnik, hogy nem eléggé az. 

A szemét újra „termelődik”.
Az iskolások bevonása a takarításba, jó iránynak tűnik. Nekik 

már környezettudatos szemléletük van, ill. lesz. De amíg ezek a gye-
rekek felnőnek, és a lakosság döntő többségét adják, addig több 
évtized fog eltelni.

Mi lenne a célszerű megoldás, netán megoldások, ami úgy hidalja 
át ezt az 50-60 esztendőt, hogy az erdő erdő, a tér tér, az utca utca 
legyen és ne …?

Várom a tisztelt olvasók, almádi polgárok, és az itt nyaralók jobb-
nál jobb ötleteit, amit a tisztelt szerkesztők esetleg leközölnék és 
a használhatókat megvalósítanánk. Nekem most jutott eszembe, 
hogy talán több szemétgyűjtő edény és egyén (….) lehet az egyik út. 

Balatonalmádi, 2019-05-04.
Magyar Béla, nyugdíjas

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
áprilisi beszámoló

Az április is mozgalmas hónap volt az egyesület életében. A hó vé-
gén sor került egy nagyobb tétel élelmiszeradomány kiosztására az 
Élelmiszerbank jóvoltából tagcsaládjaink részére. 

Április 15-én a Sikeres nők workshop keretében Inkret Bogi pszi-
chológus, coach, önhipnotizőr tartott előadást „Éld az életed, való-
sítsd meg önmagad!” címmel. Az előadó a boldogság elérésében  segí-
ti az erre vágyó hallgatóit, illetve megerősíti a helyes úton haladókat. 

Április 24-én a háztartási – gazdasági alapismereteket a „Termé-
szetes tisztítószerek a háztartásban” témában, a vállalkozói alapisme-
reteket pedig az „Ingatlankiadásból származó jövedelem adózása” té-
mában tartottuk meg. Mindkét előadást hasznosnak és érdekesnek 
találták a résztvevők és sok felmerült kérdésre kaptak választ.

Április 26-án a „Munkaerő megtartása-atipikus foglalkoztatás a cé-
gek szemszögéből” címmel zajlott le egy nagycsoportos foglalkozás a 
CSAK Pontban.

A nyári táborokra való jelentkezés ideje is eljött az iskolás korú 
gyermekeket nevelő családokban. Az egyesület 3 nyári tábort szer-
vez, ebből kettő  videos tábor, amelyekre minden hely elkelt és au-
gusztusban a Nagyi Tábort, ahová még lehet jelentkezni. A Nagyi 
Tábor augusztus 5-9 között lesz a Pannonia Kulturális Központban 
található Játékpontban. Jelentkezni a weboldalunkon és a Facebook 
oldalunkon lévő plakát mellett feltüntetett linken keresztül  lehet. 

Tervezünk a CSAK-Pontban „Digitális írástudás fejlesztése a 
Google ingyenes felhő alapú alkalmazásaival ” témában és a „Munka-
magánélet” témában is  képzéseket májustól. A táborokról,  a májusi 
programokról és képzéseinkről  az egyesület weboldalán tájékozód-
hatnak.  

Előzetesként május 1-én és május 5-én az Anyák napján találkoz-
hatnak egyesületünkkel. 
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Április 26-án a „Munkaerő megtartása-atipikus foglalkoztatás a cé-
gek szemszögéből” címmel zajlott le egy nagycsoportos foglalkozás a 
CSAK Pontban.

A nyári táborokra való jelentkezés ideje is eljött az iskolás korú 
gyermekeket nevelő családokban. Az egyesület 3 nyári tábort szer-
vez, ebből kettő  videos tábor, amelyekre minden hely elkelt és au-
gusztusban a Nagyi Tábort, ahová még lehet jelentkezni. A Nagyi 
Tábor augusztus 5-9 között lesz a Pannonia Kulturális Központban 
található Játékpontban. Jelentkezni a weboldalunkon és a Facebook 
oldalunkon lévő plakát mellett feltüntetett linken keresztül  lehet. 

Tervezünk a CSAK-Pontban „Digitális írástudás fejlesztése a 
Google ingyenes felhő alapú alkalmazásaival ” témában és a „Munka-
magánélet” témában is  képzéseket májustól. A táborokról,  a májusi 
programokról és képzéseinkről  az egyesület weboldalán tájékozód-
hatnak.  

Előzetesként május 1-én és május 5-én az Anyák napján találkoz-
hatnak egyesületünkkel. 



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18

Balkom hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

Városi sporthírek2019. május

Tisztelt Ügyfelünk!
Tapasztalataink szerint a lakóingatlanok tulajdonosainak egy 

része nem szerepel a közszolgáltatás alapját képező adatbázisban, 
miközben a hulladékot az ő ingatlana elől is rendszeresen elszállít-
ja a Közszolgáltató. A hulladékszállítási rendszer fenntarthatósága 
megköveteli, hogy az igénybe vett szolgáltatás ellenértéke befizetés-
re kerüljön. A Közszolgáltató új rendszert vezet be a hulladéktároló 
edények azonosítására. Így lehetővé válik, hogy csak az adatbázis-
ban szereplő, azonosított kukákat ürítsék, ezzel ösztönözve a köz-
szolgáltatás „potyautasait” a rendszerhez való csatlakozásra. Ennek 
megvalósításához a Közszolgáltató egy új, komplex nyilvántartási 
rendszert állított fel.

Az Ön segítségét kérjük abban, hogy az edények beazonosítását 
és megjelölését, gyorsan és zökkenőmentesen tudjuk elvégezni. Így 
az alábbi két kéréssel fordulunk Önhöz

1. lépés:
Kérjük, hogy az ábra 

szerint helyezze fel a 
saját kukájának, vagy 
kukáinak az elejére a 
borítékban mellékelt 
papírcímkét, legkésőbb 
a kézhezvételt követő 
napon. Több, eltérő űr-

mértékű edény használata esetén kérjük, a megfelelő kukára ragasz-
sza fel a megfelelő címkét. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a ragasztáskor 
száraz legyen az edény felülete a biztonságos tapadás érdekében. 
Ha bármilyen problémát észlel (például: a papírcímkén szereplő 
cím téves) vagy kérdése merül fel, keresse munkatársunkat telefo-
non a +36 88 438 688 telefonszámon, vagy a 8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 43. szám alatt.

A címkén feltüntetett cím az ürítési címre vonatkozik. Ha a pos-
tázási címe eltér az ürítési címtől, abban az esetben a címkét az 
ürítési címen található kukára ragassza fel. Ha eltérést tapasztal a 
címke adatai és a valóság között, akkor is kérjük felragasztani a mat-
ricát az edényre!

2. lépés:
A végleges műanyag címke 

felhelyezését az RF-IT Hun-
gary Kft. végzi el. A címkézési 
művelet előreláthatólag 2 hónapot vesz igénybe. Kérjük, hogy a 
papírcímke megérkezése és felragasztása után a soron következő 
ürítési napokon 6:00 és 17:00 óra között hagyja kint az edényt 
a közterületen a műanyag címke felhelyezési folyamat időtartama 
alatt.

További lényeges információk:
• Minden fém edénnyel rendelkező Ügyfelünket kérünk, hogy 

az edényét mielőbb cserélje le szabvány műanyag edényre, mivel a 
fém edényekre a fentiekben említett műanyag címkét felhelyezni 
nem tudjuk.

• A műanyag címkék felhelyezése az edényekre április és május 
hónapokban történik, kérjük, ezen időszak alatt a fent részletezettek 
szerint szíveskedjenek kint hagyni az edényüket.

A közszolgáltatás hatékonyabb ellátásának érdekében a hulladék-
gyűjtő edényeket azonosítóval látjuk el, az erről szóló, 1. oldalon 
található részletes tájékoztatót is, kérjük, figyelmesen olvassák el. 

Balatonalmádi Shotokan Karate sikerek
A Balatonalmádi karatékák sikeresen szerepeltek, március utolsó 

hétvégéjén az Ajka városában megrendezett országos WKF Sun-
Dome Kupán. Ez a verseny a Karate Olimpiai versenyszabályai sze-
rint zajlott. Az Almádi Egyesület Sensei Rézmüves Miklós /6. Dan/ 

Véget ért a 2019. évi 
Taekwon-do Világbajnok-
ság a németországi Inzell 
városában. Magyarország a 
64 résztvevő ország közt az 
előkelő 14. helyen végzett! 
A Felnőtt női erőtörő csapat 
a legtöbb pontot szerezve 
lett világbajnok, a csapatta-
gok egyike a balatonalmádi 
Kosztyu Veronika! 
Gratulálunk!  

Székesfehérváron rendezték meg az év második Felix Promotion 
gáláját, ahol Darmos „Gladiátor” József és Tóth Tomi harmadjára 
csaptak össze, és vívtak magas színvonalú mérkőzést a bajnoki cí-
mért.

Az első meccset 2016-ban  Tóth Tomi nyerte meg kiütéssel, majd 
a tavalyi visszavágó döntetlenre végződött.

Az idei, mindent eldöntő mérkőzés harmadik menetében a bala-
tonalmádi Darmos KO-val ütötte ki ellenfelét, ezzel megvédte cir-
kálósúlyban a magyar bajnoki címét, amihez ezúton is gratulálunk.

Józsi ezúton mond köszönetet segítőinek: - Csáky Béla, György 
Balázs, Vékey Viktor, Garamvölgyi Zoltán, Letsch László -, vala-
mint szurkolóinak a töretlen bizalomért.

Szolga Mária

Az edényeken felül a hulladékgyűjtő edényt helyettesítő emblémá-
zott piros zsákokra is felszerelésre kerül egy azonosító. Az azonosító 
felhelyezéséből adódó többletköltségek miatt a piros zsákot 2019. 
évtől bruttó 100 Ft/db áron tudják megvásárolni ügyfélszolgálatun-
kon.  

Felhívjuk az üdülőingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az idei 
évtől dönteniük szükséges, hogy a kommunális hulladékgyűjtést 
milyen módon kívánják igénybe venni:

a) április 15-október 11. között a zárt gyűjtőedényt helyettesítő 
emblémázott piros zsákkal (csak az, aki 120 l-es edény után fizet): 
heti 1, évi össz. 26 ürítéshez, évente max. 26 db-ot vásárolhatnak 
meg ügyfélszolgálatunkon, 

b) április 15-október 11. között szabvány műanyag zárt gyűjtő-
edénnyel: ürítésenként 1 db edény, összesen 26 alkalommal.

A fenti lehetőségek közül kizárólag egyet választhatnak, ha ügyfél-
szolgálatunkon emblémázott piros zsákot vásárolnak, úgy onnantól 
Önöket zsákos szerződéssel tartjuk nyilván, gyűjtőedényt Önöknél 
nem ürítünk, és fordítva, ha a gyűjtőedényt választja, akkor a zárt 
gyűjtőedényt helyettesítő emblémázott piros zsákot nem vásárol-
hatja meg ügyfélszolgálatunkon. Ha az emblémázott piros zsákkal 
kívánja igénybe venni a hulladékgyűjtést és a gyűjtőedényükre az 
azonosító korábban felkerült, az ebben az esetben az edényről eltá-
volításra kerül.

Az idei évtől a szabvány emblémázott hulladékgyűjtő zsákok év-
számmal vannak ellátva, ezért kérjük, hogy mindig annyi zsákot 
vásároljanak, amennyit az adott évben fel is használnak, mivel min-
den évben kizárólag az aktuális évi zsákok kerülnek begyűjtésre.

A zöldhulladék gyűjtés a megszokott módon, családi házas öve-
zetben, április 8-tól november 22-ig, páratlan heteken, ürítési 
napon történik. A gyűjtéshez szükséges biológiailag lebomló zöld 
zsákokat (ürítésenként 1 db-ot, azaz összesen 17 db-ot) bruttó 75 
Ft/db áron tudják beszerezni ügyfélszolgálatunkon nyitva tartási 
időben. Az ezen felül keletkező zöld hulladékok gyűjtésére szolgáló 
zöld színű emblémás biológiailag lebomló szabvány hulladékgyűjtő 
zsákot bruttó 534 Ft/db áron vásárolhatják meg. Kérjük, a madzag-
gal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágakat, 
ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budatava, Szabolcs utcai lakóte-
lepen kihelyezett szelektív gyűjtőedények a tarthatatlan állapot – 
rendszeres és nagy mennyiségű illegális hulladék felhalmozódása 
– miatt, április 15-től, átmenetileg, a Társasházi házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításáig, áthelyezésre kerülnek 
a Telephelyünk (Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43.) előtt található 
üveghulladék gyűjtőpontra. 

Káptalanfüred szolgáltatási területen, valamint további néhány 
utcában (alább részletezve) 2019. április 15-től a hulladékszállítást 
szerdai nap helyett HÉTFŐI napon végezzük.

Akácfa u. Alsóörsi határút, Árnyas u., Asztalos Sándor u., Bala-
tonfüredi u., Cserfa u., Hóvirág u., Csillag tér, Fülemüle u., Gala-
gonya u., Hársfa u., Iskola u., Káptalan u., Kőbánya u., Kócsag u., 
Kökény u., Kőrisfa u., Mókus lépcső, Páfrány u., Somfa u., Szigeti 
József u., Szil köz, Tábor u., Tölgyfa u., Vadrózsa u., Vasút u., Vö-
rösmarty Mihály tér, Zerge lépcső, Fadrusz János u. Alpár Ignác u., 
Dr. Óvári Ferenc u. 83-tól, Liszt Ferenc u., Munkácsy u., Vörös-
marty u., Ybl Miklós u., Zichy Mihály u., Felsőörsi u.

Reméljük, szolgáltatásunkkal továbbra is elégedett lesz, munkánk 
támogatását és együttműködését pedig előre is köszönjük!

Balatonalmádi, 2019. március 28.
Tisztelettel,

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

vezetésével öt versenyzővel vett részt ezen a rangos eseményen.
Az Almádi Egyesület női versenyzői, Varga Orsolya, Szombathe-

lyi Klaudia, Szabó Natália csapatkatában /formagyakorlat/ aranyér-
mesek lettek.
Varga Orsolya egyéni kata versenyszámban ezüstérmet nyert.
Csontos Tamás katában bronzérmes lett, kumitében /küzdelem/
negyedik helyezett lett. 
Farkas Bence kata és kumite versenyszámban negyedik helyezést ért 
el.
Egyesületünk kéri, hogy aki teheti, támogassa adója 1%-val a 
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesületet.
Adószám: 18298431-1-19
Köszönjük!

  házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés
  házhoz menő biológiailag lebomló kerti zöldhulladék gyűjtés, 
  január 17. és 31. fenyőfagyűjtés
  április 15 - október 11. üdülőingatlan tulajdonosoktól hulladékszállítás (nyaraló időszak)
Ünnepi szállítás:
2019. június 10. (Hétfő) Pünkösdhétfő: Lesz szállítás
2019. augusztus 20. (Kedd) Nemzeti Ünnep: Lesz szállítás
2019. október 23. (Szerda) Az 1956-os Forradalom Ünnepe: Lesz szállítás
2019. november 1. (Péntek) Mindenszentek: Lesz szállítás
2019. december 25. (Szerda) Karácsony: Lesz szállítás
2019. december 26. (Csütörtök) Karácsony: Lesz szállítás
2020. január 1. (Szerda) Újév: A szállítást 2020. január 2-án csütörtökön pótoljuk.
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Városi sporthírek2019. május

Tisztelt Ügyfelünk!
Tapasztalataink szerint a lakóingatlanok tulajdonosainak egy 

része nem szerepel a közszolgáltatás alapját képező adatbázisban, 
miközben a hulladékot az ő ingatlana elől is rendszeresen elszállít-
ja a Közszolgáltató. A hulladékszállítási rendszer fenntarthatósága 
megköveteli, hogy az igénybe vett szolgáltatás ellenértéke befizetés-
re kerüljön. A Közszolgáltató új rendszert vezet be a hulladéktároló 
edények azonosítására. Így lehetővé válik, hogy csak az adatbázis-
ban szereplő, azonosított kukákat ürítsék, ezzel ösztönözve a köz-
szolgáltatás „potyautasait” a rendszerhez való csatlakozásra. Ennek 
megvalósításához a Közszolgáltató egy új, komplex nyilvántartási 
rendszert állított fel.

Az Ön segítségét kérjük abban, hogy az edények beazonosítását 
és megjelölését, gyorsan és zökkenőmentesen tudjuk elvégezni. Így 
az alábbi két kéréssel fordulunk Önhöz

1. lépés:
Kérjük, hogy az ábra 

szerint helyezze fel a 
saját kukájának, vagy 
kukáinak az elejére a 
borítékban mellékelt 
papírcímkét, legkésőbb 
a kézhezvételt követő 
napon. Több, eltérő űr-

mértékű edény használata esetén kérjük, a megfelelő kukára ragasz-
sza fel a megfelelő címkét. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a ragasztáskor 
száraz legyen az edény felülete a biztonságos tapadás érdekében. 
Ha bármilyen problémát észlel (például: a papírcímkén szereplő 
cím téves) vagy kérdése merül fel, keresse munkatársunkat telefo-
non a +36 88 438 688 telefonszámon, vagy a 8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 43. szám alatt.

A címkén feltüntetett cím az ürítési címre vonatkozik. Ha a pos-
tázási címe eltér az ürítési címtől, abban az esetben a címkét az 
ürítési címen található kukára ragassza fel. Ha eltérést tapasztal a 
címke adatai és a valóság között, akkor is kérjük felragasztani a mat-
ricát az edényre!

2. lépés:
A végleges műanyag címke 

felhelyezését az RF-IT Hun-
gary Kft. végzi el. A címkézési 
művelet előreláthatólag 2 hónapot vesz igénybe. Kérjük, hogy a 
papírcímke megérkezése és felragasztása után a soron következő 
ürítési napokon 6:00 és 17:00 óra között hagyja kint az edényt 
a közterületen a műanyag címke felhelyezési folyamat időtartama 
alatt.

További lényeges információk:
• Minden fém edénnyel rendelkező Ügyfelünket kérünk, hogy 

az edényét mielőbb cserélje le szabvány műanyag edényre, mivel a 
fém edényekre a fentiekben említett műanyag címkét felhelyezni 
nem tudjuk.

• A műanyag címkék felhelyezése az edényekre április és május 
hónapokban történik, kérjük, ezen időszak alatt a fent részletezettek 
szerint szíveskedjenek kint hagyni az edényüket.

A közszolgáltatás hatékonyabb ellátásának érdekében a hulladék-
gyűjtő edényeket azonosítóval látjuk el, az erről szóló, 1. oldalon 
található részletes tájékoztatót is, kérjük, figyelmesen olvassák el. 

Balatonalmádi Shotokan Karate sikerek
A Balatonalmádi karatékák sikeresen szerepeltek, március utolsó 

hétvégéjén az Ajka városában megrendezett országos WKF Sun-
Dome Kupán. Ez a verseny a Karate Olimpiai versenyszabályai sze-
rint zajlott. Az Almádi Egyesület Sensei Rézmüves Miklós /6. Dan/ 

Véget ért a 2019. évi 
Taekwon-do Világbajnok-
ság a németországi Inzell 
városában. Magyarország a 
64 résztvevő ország közt az 
előkelő 14. helyen végzett! 
A Felnőtt női erőtörő csapat 
a legtöbb pontot szerezve 
lett világbajnok, a csapatta-
gok egyike a balatonalmádi 
Kosztyu Veronika! 
Gratulálunk!  

Székesfehérváron rendezték meg az év második Felix Promotion 
gáláját, ahol Darmos „Gladiátor” József és Tóth Tomi harmadjára 
csaptak össze, és vívtak magas színvonalú mérkőzést a bajnoki cí-
mért.

Az első meccset 2016-ban  Tóth Tomi nyerte meg kiütéssel, majd 
a tavalyi visszavágó döntetlenre végződött.

Az idei, mindent eldöntő mérkőzés harmadik menetében a bala-
tonalmádi Darmos KO-val ütötte ki ellenfelét, ezzel megvédte cir-
kálósúlyban a magyar bajnoki címét, amihez ezúton is gratulálunk.

Józsi ezúton mond köszönetet segítőinek: - Csáky Béla, György 
Balázs, Vékey Viktor, Garamvölgyi Zoltán, Letsch László -, vala-
mint szurkolóinak a töretlen bizalomért.

Szolga Mária

Az edényeken felül a hulladékgyűjtő edényt helyettesítő emblémá-
zott piros zsákokra is felszerelésre kerül egy azonosító. Az azonosító 
felhelyezéséből adódó többletköltségek miatt a piros zsákot 2019. 
évtől bruttó 100 Ft/db áron tudják megvásárolni ügyfélszolgálatun-
kon.  

Felhívjuk az üdülőingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az idei 
évtől dönteniük szükséges, hogy a kommunális hulladékgyűjtést 
milyen módon kívánják igénybe venni:

a) április 15-október 11. között a zárt gyűjtőedényt helyettesítő 
emblémázott piros zsákkal (csak az, aki 120 l-es edény után fizet): 
heti 1, évi össz. 26 ürítéshez, évente max. 26 db-ot vásárolhatnak 
meg ügyfélszolgálatunkon, 

b) április 15-október 11. között szabvány műanyag zárt gyűjtő-
edénnyel: ürítésenként 1 db edény, összesen 26 alkalommal.

A fenti lehetőségek közül kizárólag egyet választhatnak, ha ügyfél-
szolgálatunkon emblémázott piros zsákot vásárolnak, úgy onnantól 
Önöket zsákos szerződéssel tartjuk nyilván, gyűjtőedényt Önöknél 
nem ürítünk, és fordítva, ha a gyűjtőedényt választja, akkor a zárt 
gyűjtőedényt helyettesítő emblémázott piros zsákot nem vásárol-
hatja meg ügyfélszolgálatunkon. Ha az emblémázott piros zsákkal 
kívánja igénybe venni a hulladékgyűjtést és a gyűjtőedényükre az 
azonosító korábban felkerült, az ebben az esetben az edényről eltá-
volításra kerül.

Az idei évtől a szabvány emblémázott hulladékgyűjtő zsákok év-
számmal vannak ellátva, ezért kérjük, hogy mindig annyi zsákot 
vásároljanak, amennyit az adott évben fel is használnak, mivel min-
den évben kizárólag az aktuális évi zsákok kerülnek begyűjtésre.

A zöldhulladék gyűjtés a megszokott módon, családi házas öve-
zetben, április 8-tól november 22-ig, páratlan heteken, ürítési 
napon történik. A gyűjtéshez szükséges biológiailag lebomló zöld 
zsákokat (ürítésenként 1 db-ot, azaz összesen 17 db-ot) bruttó 75 
Ft/db áron tudják beszerezni ügyfélszolgálatunkon nyitva tartási 
időben. Az ezen felül keletkező zöld hulladékok gyűjtésére szolgáló 
zöld színű emblémás biológiailag lebomló szabvány hulladékgyűjtő 
zsákot bruttó 534 Ft/db áron vásárolhatják meg. Kérjük, a madzag-
gal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágakat, 
ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budatava, Szabolcs utcai lakóte-
lepen kihelyezett szelektív gyűjtőedények a tarthatatlan állapot – 
rendszeres és nagy mennyiségű illegális hulladék felhalmozódása 
– miatt, április 15-től, átmenetileg, a Társasházi házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításáig, áthelyezésre kerülnek 
a Telephelyünk (Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43.) előtt található 
üveghulladék gyűjtőpontra. 

Káptalanfüred szolgáltatási területen, valamint további néhány 
utcában (alább részletezve) 2019. április 15-től a hulladékszállítást 
szerdai nap helyett HÉTFŐI napon végezzük.

Akácfa u. Alsóörsi határút, Árnyas u., Asztalos Sándor u., Bala-
tonfüredi u., Cserfa u., Hóvirág u., Csillag tér, Fülemüle u., Gala-
gonya u., Hársfa u., Iskola u., Káptalan u., Kőbánya u., Kócsag u., 
Kökény u., Kőrisfa u., Mókus lépcső, Páfrány u., Somfa u., Szigeti 
József u., Szil köz, Tábor u., Tölgyfa u., Vadrózsa u., Vasút u., Vö-
rösmarty Mihály tér, Zerge lépcső, Fadrusz János u. Alpár Ignác u., 
Dr. Óvári Ferenc u. 83-tól, Liszt Ferenc u., Munkácsy u., Vörös-
marty u., Ybl Miklós u., Zichy Mihály u., Felsőörsi u.

Reméljük, szolgáltatásunkkal továbbra is elégedett lesz, munkánk 
támogatását és együttműködését pedig előre is köszönjük!

Balatonalmádi, 2019. március 28.
Tisztelettel,

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

vezetésével öt versenyzővel vett részt ezen a rangos eseményen.
Az Almádi Egyesület női versenyzői, Varga Orsolya, Szombathe-

lyi Klaudia, Szabó Natália csapatkatában /formagyakorlat/ aranyér-
mesek lettek.
Varga Orsolya egyéni kata versenyszámban ezüstérmet nyert.
Csontos Tamás katában bronzérmes lett, kumitében /küzdelem/
negyedik helyezett lett. 
Farkas Bence kata és kumite versenyszámban negyedik helyezést ért 
el.
Egyesületünk kéri, hogy aki teheti, támogassa adója 1%-val a 
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesületet.
Adószám: 18298431-1-19
Köszönjük!

  házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés
  házhoz menő biológiailag lebomló kerti zöldhulladék gyűjtés, 
  január 17. és 31. fenyőfagyűjtés
  április 15 - október 11. üdülőingatlan tulajdonosoktól hulladékszállítás (nyaraló időszak)
Ünnepi szállítás:
2019. június 10. (Hétfő) Pünkösdhétfő: Lesz szállítás
2019. augusztus 20. (Kedd) Nemzeti Ünnep: Lesz szállítás
2019. október 23. (Szerda) Az 1956-os Forradalom Ünnepe: Lesz szállítás
2019. november 1. (Péntek) Mindenszentek: Lesz szállítás
2019. december 25. (Szerda) Karácsony: Lesz szállítás
2019. december 26. (Csütörtök) Karácsony: Lesz szállítás
2020. január 1. (Szerda) Újév: A szállítást 2020. január 2-án csütörtökön pótoljuk.
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Polgárőr hírek
Május a polgárőröknek mindig nehéz hónapot jelentett, jelent. 

Ekkor derül ki , hogy a téli hónapok hogy teleltek, volt-e nem kí-
vánt látogató a nyaralókba. Minden hétvégén rendezvények van-
nak, megnő a városba, látogatok száma. Elmondhatjuk, eddig sike-
rült, -. komoly járőr munkával - biztonságban tudni köztereinket, 
ingatlanainkat. 

Kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk el.
Rendezvényeken, 610 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálatban 

1448 óra, rendőrséggel 424 óra, a lovas polgárőrökkel 582 óra szol-
gálatot teljesítettünk. 

összesen 3260 órát szolgálat
Kismotorral 3000 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 760 

km útszakaszt ellenőriztünk.
Polgárőreink a polgárőr autóval 5860 km utat jártak be gépko-

csival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőövezetben. 
Magánautó szolgálat: 1920 km

Munkánk mellett, szeretnék néhány mondatot írni  a gyalogo-
sokról, mint a közlekedés egyik legnagyobb létszámú  részvevőjéről.

A közlekedés, első résztvevője a gyalogos volt. Őseink szabályok 
nélkül, közlekedhettek, mígnem a közlekedési eszközök elterjedésé-
vel, a gyalogosok is részei lettek a közlekedésnek, és őrájuk nézve is, 
megfogalmaztak szabályokat.  Az általánosságok túl nézzünk meg 
városunk gyalogos forgalmát.

Talán az első és legelrettentőbb példa a PENNY áruház megköze-
lítése. Idős, fiatal minden veszéllyel dacolva, a lánckorlátot átlépve 
körültekintés nélkül megy át a 71 sz. főútvonalon. Több esetben 
láttam, amikor a mutatvány nem sikerül, mert a láncban elakad a 
lába, és hason érkezik a főútvonalra, a sofőrök legnagyobb meglepe-
tésére. Egyszerűen nem érthető, hogy felelős gondolkodású embe-
rek az adott pillanatban az életükkel játszanak, amiről tudjuk, hogy 
csak egy van. Teszik ezt úgy hogy az adott helytől jobbra is balra is 
védett gyalogos átkelőhelyen is megtudnák közelíteni a áruházat. 
Igaz ehhez kb. 100 métert, kellene tovább menni. SZÁZ MÉTER 
AZ ÉLETÜNKÉRT, vagy a halottas kocsi, tálán érdemes lenne 
ezen elgondolkodni. Tudjuk, hogy a nagyszámok tőrvénye szerint 
bekövetkezhet a tragédia is, de remélem, ezt nem kell megvárni, és 
mindenki a kijelölt helyen, biztonságban fog közlekedni. 

 Ha gyerekeink ez a morált látják, hogyan várjuk el tőlük a sza-
bályos közlekedést, vagy a mentőautó szirénázását várjuk. Az ada-
tok azt mutatják, hogy egyre több gyalogosbaleseteknél, a gyalogos 
okozta a balesetet.

Gyalogosként főszabályként jegyezzünk meg, ha az úttesten kívá-
nunk áthaladni, megfelelő körültekintés után határozott léptekkel 
haladjunk, át az úttesten a lehető legrövidebb útvonalon. Ezzel a 
magatartásunkkal a körülöttünk közlekedők is pontosan tudják, 
hogy mi célunk

A járművezetők, ha kiszállnak a járműből, gyalogosok lesznek, a 
közlekedési eszközökön utazok, ha leszállnak gyalogosok, lesznek, 
tehát valahol egyszer minden gyalogosként fog közlekedni. Ezért 
arra kérem a közlekedésben részvevőket, vigyázzanak egymásra, és 
higgyék el könnyebb egy tragédiát megelőzni, mint életünk végéig 
annak súlyát viselni.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu  
vagy a 06-621-5320telefonszámon.

Balatonalmádi 2019. április 28.
Balogh Csaba
Polgárőr elnök

Alkalom szüli a bűnelkövetőt! ….
A szép idő meghozza a lehetőséget, a kedvet, hogy kimozduljunk 

a házból, lakásból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk. A jobb idő hat 
azonban a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre is. A hosszabb nap-
palok több időt adnak a terepszemlére, szándékuk megvalósítására. 

A tavaszi munkálatok a kertben, a szomszédba „átlépek”, a nap-
sugarat hívogató nyitott ablak, nyitott ajtó szinte vonzza a besur-
ranókat, akik pillanatok alatt fordulnak meg a lakás helyiségeiben, 
hogy a hazaérkezéskor letett táskát, pénztárcát, asztalon heverő mobil 
telefont, laptopot magukhoz vegyék nem kis bosszúságot, de főleg 
kárt okozva nekünk ezzel. Az este kivilágított lakás ablakain át jól kö-
vethető a benntartózkodók mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat 
kiválasztása. 

Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás áldozatává váljunk? 
Zárjuk a kertkaput, a lakás, a ház ajtaját akkor is, ha benn tar-
tózkodunk!

Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások még mindig slágertéma. 
A bevásárló szatyrot előzékenyen haza segítő idegen mellett a legújabb 
és egyre többször előforduló történet az „unokás” csalás. A telefon-
könyvből, az utcán járva, a házig lakásig követve választják ki az ál-
dozatot, akit a vonalas telefonon hívnak fel. Unokaként jelentkeznek 
a „mamánál” esetleg „papánál”, elpanaszolják, hogy bajba kerültek. 
Ha a mama nem ismeri fel a hangot, és rákérdez betegségre, rossz vo-
nalra hivatkoznak. Balesetre, gépkocsi javíttatására, kórházi kezelésre, 
betegségre kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de nem tudnak 
elmenni érte, így egy ismerősüket küldik el. El is mondják, hogy néz ki 
a „jóbarát”, aki szinte perceken belül már csenget is az ajtón. A „jóbarát” 
a spórolt vagy az automatából kivett pénzt átvéve aztán gyorsan ke-
reket old, még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni. Amikor az 
idős ember eleget tett a kérésnek lelkiismeretének megfelelve, el kezd 
gondolkodni, utána járni, valójában mi is történt szeretett családtag-
jával. És akkor derül ki a turpisság!

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfontosabb, pénz 
átadás előtt ellenőrizzük vissza a hívást! 

Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor a szüleit 
(gyermekünket), testvérét, barátot, ismerőst. Nincs olyan vészhelyzet, 
amiben olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne legyen időnk utána járni, 
mi is történt valójában, és milyen segítségre van szüksége a bajba ju-
tott családtagnak. A kórházban, a szerelőnél nem kell előre fizetni! 
Ebben a trükkben kevés a kockázat, alapja a jóhiszeműséggel való 
visszaélés, és legtöbbször biztosra mennek az otthon tartott pénz mi-
att.

A trükkös lopások, csalások áldozatai nem csak az idősebb korosz-
tályból kerülnek ki. Az emberek szeretnek jó üzletet kötni, hasznot 
húzni. Potosan ezt a vágyat használják ki csalások elkövetői. Nagy 
nyeremény, nyereség reményében nem veszik észre – sokszor csak 
napok múlva - , hogy becsapták őket. Az óvatlanság eredménye a 
rossz minőségű, használhatatlan, valójában szükségtelen termék meg-
vásárlása lesz. A csalások jelentős része manapság az internetes vá-
sárlásokhoz kötődik. A megállapodás szerint előre kifizetett árú vagy 
nem érkezik meg, vagy jóval rosszabb minőségű, esetleg teljesen más 
dolgot kapunk a pénzünkért cserébe.

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfontosabb lenne, 
hogy utánvétel fizessünk! Akkor is érhet bennünket csalódás, de már 
kezünkben a bizonyíték, amely a bűncselekmény elkövetési szándé-
kot mutatja.

Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal, egy kis bizalmat-
lansággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény áldozatává vál-
junk.

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Polgárőr hírek
Május a polgárőröknek mindig nehéz hónapot jelentett, jelent. 

Ekkor derül ki , hogy a téli hónapok hogy teleltek, volt-e nem kí-
vánt látogató a nyaralókba. Minden hétvégén rendezvények van-
nak, megnő a városba, látogatok száma. Elmondhatjuk, eddig sike-
rült, -. komoly járőr munkával - biztonságban tudni köztereinket, 
ingatlanainkat. 

Kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk el.
Rendezvényeken, 610 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálatban 

1448 óra, rendőrséggel 424 óra, a lovas polgárőrökkel 582 óra szol-
gálatot teljesítettünk. 

összesen 3260 órát szolgálat
Kismotorral 3000 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 760 

km útszakaszt ellenőriztünk.
Polgárőreink a polgárőr autóval 5860 km utat jártak be gépko-

csival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőövezetben. 
Magánautó szolgálat: 1920 km

Munkánk mellett, szeretnék néhány mondatot írni  a gyalogo-
sokról, mint a közlekedés egyik legnagyobb létszámú  részvevőjéről.

A közlekedés, első résztvevője a gyalogos volt. Őseink szabályok 
nélkül, közlekedhettek, mígnem a közlekedési eszközök elterjedésé-
vel, a gyalogosok is részei lettek a közlekedésnek, és őrájuk nézve is, 
megfogalmaztak szabályokat.  Az általánosságok túl nézzünk meg 
városunk gyalogos forgalmát.

Talán az első és legelrettentőbb példa a PENNY áruház megköze-
lítése. Idős, fiatal minden veszéllyel dacolva, a lánckorlátot átlépve 
körültekintés nélkül megy át a 71 sz. főútvonalon. Több esetben 
láttam, amikor a mutatvány nem sikerül, mert a láncban elakad a 
lába, és hason érkezik a főútvonalra, a sofőrök legnagyobb meglepe-
tésére. Egyszerűen nem érthető, hogy felelős gondolkodású embe-
rek az adott pillanatban az életükkel játszanak, amiről tudjuk, hogy 
csak egy van. Teszik ezt úgy hogy az adott helytől jobbra is balra is 
védett gyalogos átkelőhelyen is megtudnák közelíteni a áruházat. 
Igaz ehhez kb. 100 métert, kellene tovább menni. SZÁZ MÉTER 
AZ ÉLETÜNKÉRT, vagy a halottas kocsi, tálán érdemes lenne 
ezen elgondolkodni. Tudjuk, hogy a nagyszámok tőrvénye szerint 
bekövetkezhet a tragédia is, de remélem, ezt nem kell megvárni, és 
mindenki a kijelölt helyen, biztonságban fog közlekedni. 

 Ha gyerekeink ez a morált látják, hogyan várjuk el tőlük a sza-
bályos közlekedést, vagy a mentőautó szirénázását várjuk. Az ada-
tok azt mutatják, hogy egyre több gyalogosbaleseteknél, a gyalogos 
okozta a balesetet.

Gyalogosként főszabályként jegyezzünk meg, ha az úttesten kívá-
nunk áthaladni, megfelelő körültekintés után határozott léptekkel 
haladjunk, át az úttesten a lehető legrövidebb útvonalon. Ezzel a 
magatartásunkkal a körülöttünk közlekedők is pontosan tudják, 
hogy mi célunk

A járművezetők, ha kiszállnak a járműből, gyalogosok lesznek, a 
közlekedési eszközökön utazok, ha leszállnak gyalogosok, lesznek, 
tehát valahol egyszer minden gyalogosként fog közlekedni. Ezért 
arra kérem a közlekedésben részvevőket, vigyázzanak egymásra, és 
higgyék el könnyebb egy tragédiát megelőzni, mint életünk végéig 
annak súlyát viselni.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu  
vagy a 06-621-5320telefonszámon.

Balatonalmádi 2019. április 28.
Balogh Csaba
Polgárőr elnök

Alkalom szüli a bűnelkövetőt! ….
A szép idő meghozza a lehetőséget, a kedvet, hogy kimozduljunk 

a házból, lakásból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk. A jobb idő hat 
azonban a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre is. A hosszabb nap-
palok több időt adnak a terepszemlére, szándékuk megvalósítására. 

A tavaszi munkálatok a kertben, a szomszédba „átlépek”, a nap-
sugarat hívogató nyitott ablak, nyitott ajtó szinte vonzza a besur-
ranókat, akik pillanatok alatt fordulnak meg a lakás helyiségeiben, 
hogy a hazaérkezéskor letett táskát, pénztárcát, asztalon heverő mobil 
telefont, laptopot magukhoz vegyék nem kis bosszúságot, de főleg 
kárt okozva nekünk ezzel. Az este kivilágított lakás ablakain át jól kö-
vethető a benntartózkodók mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat 
kiválasztása. 

Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás áldozatává váljunk? 
Zárjuk a kertkaput, a lakás, a ház ajtaját akkor is, ha benn tar-
tózkodunk!

Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások még mindig slágertéma. 
A bevásárló szatyrot előzékenyen haza segítő idegen mellett a legújabb 
és egyre többször előforduló történet az „unokás” csalás. A telefon-
könyvből, az utcán járva, a házig lakásig követve választják ki az ál-
dozatot, akit a vonalas telefonon hívnak fel. Unokaként jelentkeznek 
a „mamánál” esetleg „papánál”, elpanaszolják, hogy bajba kerültek. 
Ha a mama nem ismeri fel a hangot, és rákérdez betegségre, rossz vo-
nalra hivatkoznak. Balesetre, gépkocsi javíttatására, kórházi kezelésre, 
betegségre kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de nem tudnak 
elmenni érte, így egy ismerősüket küldik el. El is mondják, hogy néz ki 
a „jóbarát”, aki szinte perceken belül már csenget is az ajtón. A „jóbarát” 
a spórolt vagy az automatából kivett pénzt átvéve aztán gyorsan ke-
reket old, még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni. Amikor az 
idős ember eleget tett a kérésnek lelkiismeretének megfelelve, el kezd 
gondolkodni, utána járni, valójában mi is történt szeretett családtag-
jával. És akkor derül ki a turpisság!

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfontosabb, pénz 
átadás előtt ellenőrizzük vissza a hívást! 

Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor a szüleit 
(gyermekünket), testvérét, barátot, ismerőst. Nincs olyan vészhelyzet, 
amiben olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne legyen időnk utána járni, 
mi is történt valójában, és milyen segítségre van szüksége a bajba ju-
tott családtagnak. A kórházban, a szerelőnél nem kell előre fizetni! 
Ebben a trükkben kevés a kockázat, alapja a jóhiszeműséggel való 
visszaélés, és legtöbbször biztosra mennek az otthon tartott pénz mi-
att.

A trükkös lopások, csalások áldozatai nem csak az idősebb korosz-
tályból kerülnek ki. Az emberek szeretnek jó üzletet kötni, hasznot 
húzni. Potosan ezt a vágyat használják ki csalások elkövetői. Nagy 
nyeremény, nyereség reményében nem veszik észre – sokszor csak 
napok múlva - , hogy becsapták őket. Az óvatlanság eredménye a 
rossz minőségű, használhatatlan, valójában szükségtelen termék meg-
vásárlása lesz. A csalások jelentős része manapság az internetes vá-
sárlásokhoz kötődik. A megállapodás szerint előre kifizetett árú vagy 
nem érkezik meg, vagy jóval rosszabb minőségű, esetleg teljesen más 
dolgot kapunk a pénzünkért cserébe.

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfontosabb lenne, 
hogy utánvétel fizessünk! Akkor is érhet bennünket csalódás, de már 
kezünkben a bizonyíték, amely a bűncselekmény elkövetési szándé-
kot mutatja.

Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal, egy kis bizalmat-
lansággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény áldozatává vál-
junk.

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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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
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Balatonalmádi – Budatava az 
1950-es években IV. 

Az ősz vége felé megkezdődött a téli ünnepekre való felkészü-
lés. Az egyre növekvő vallásellenesség ellenére az almádi egyházkö-
zösségek erősek voltak. Az egyházi ünnepeket is megtartották. A 
karácsony a szeretet, békesség jegyében, kicsit szegényesen telt. Az 
Öreghegyről (is) beszerzett borókafenyőt (abban az időben a vasút 
fölött a hegyet nagyrészt erdő borította), házi készítésű szaloncukor-
ral és díszekkel ékesítették. Az ajándék, ha volt, többnyire használt 
cikkekből állt. Az ünnepi szokásokat családonként változó módon 
tartották meg. 

December hónapban általában megérkezett a hideg tél. A Balaton 
is rendszeresen befagyott és februárig ki sem engedett. Nagy hófú-
vások, erős fagy nehezítette a közlekedést. Mivel az utakat nem sóz-
ták, előfordult, hogy a korcsolyát otthon felcsatolva a műút jegén 
lehetett a Balatonig korcsolyázni. Míg a felnőttek sok gondot (éle-
lem, tüzelő beszerzése), addig a gyerekeknek mindig nagy örömöt 
okozott a kemény tél. A mozgást szeretők, szinte minden délutánt 
a jégen töltöttek. Csapatokat szerveztek és az általuk készített hoki 
botokkal, koronggal, ádáz hoki meccseket játszottak egymás ellen. 
A hétvégeken a felnőttek is bemutatták korcsolyázó tudásukat, vagy 
fakutyáztak. A kilátogatók megcsodálhatták „Maxi” kitűnő műkor-
csolya bemutatóját is. Mindig szép látványt nyújtott a tükör sima 
jégen sikló jégvitorlások edzése, versenyzése. Veszélyt a rianások, a 
jégbe vágott lékek, a nádasok térsége jelentett. Baleset inkább a téli 
Balatont nem ismerők körében fordult elő. 

A Balaton jege nemcsak sportot, szórakozást tette lehetővé. 
Rendszeresen levágták (kézi erővel) a kiváló minőségű nádat. Töb-
ben halfogással is próbálkoztak. A jégvágással pedig biztosították a 
nyári hűtési igényeket. A szabad strandon a jégvágók nagy táblákat 
hasítottak ki az összefüggő jégből, amiket a parthoz úsztattak. A 
gyerekek nagy élvezettel tutajoztak ezeken a jégtáblákon. A nem 
egyszer 40-50 cm vastagságúra meghízott jeget a part mellett nagy 
fejszékkel feldarabolták és vasvillával lovas szánokra, szekerekre 
rakva elszállították a jégvermekbe (Almádiba (Hattyú vendéglő) és 
Vörösberénybe). 

A budatavai szántó terület (ma: Kövesalja utca környéke) szán-
kózási, síelési lehetőséget is kínált. (Elmondható, hogy a budatavai 
gyerekeknek akkoriban nagyszerű lehetőségük volt a sportmozgás-
ra.) 

Az államosításokkal fokozatosan megváltoztak a tulajdonviszo-
nyok is. Megkezdődött a nagyobb földterületek parcellázása. A 
vörösberényi tulajdonosoktól (Herczeg) az elsők között vásároltak 
telket Erdődiék és Bocskorék. Erdődi András saját erőből, fagyban, 
sárban, hőségben épített családi házat, ott, ahol még sem út, sem 
villany, sem vízvezeték nem volt. A házhely címe Szabadság utca 
28. volt, az áramot is onnan kapták, bár ne marra felé nyílt a telek. 
Az ivóvizet ásott kútból nyerték. A család bedolgozói munkát is 
vállalva teremtette elő az anyagiakat, hogy mielőbb önálló családi 
házban lakhasson (1954. – ma: Búzavirág u. 15.). Erdődi András az 
almádi református egyház presbitereként jelentős szerepet vállalt a 
templomunk felépítésében is, amikor szinte sehol nem épült temp-
lom az országban (1955-58.) 

Az 50-es évek első felében felerősödött a vallásellenesség. Az 
egyházi, nemzeti ünnepeket minden formában igyekeztek korlá-
tozni (Mikulásból Télapó lett, március 15. már nem piros betűs 
ünnep…). Előtérbe kerültek a szocialista ünnepek (április 4., nov-
ember 7.). Az iskolában is erősödött az ideológiai nevelés (Kadosa 
János igazgató idején – 1954.). A hitoktatást erősen korlátozták. 

Karácsony előtt „fényünnepélyt” tartottak (forrás: Györgyi Dénes 
iskola jubileumi évkönyve – 1999. 23. oldal). Erősödött az úttörő 
mozgalom. Megalakult az iskolai DISZ szervezet. 1956. tavaszán 
kirándulást szerveztek az iskola tanulóinak Budapestre. A főváros 
nevezetességeit nézhették meg a résztvevők. Jellemzően a Parlament 
megtekintésekor a legnagyszerűbb dolog volt Rákosi pajtás ülőhe-
lyét kipróbálni. A gyerekek akkor még „élőben” láthatták Sztálin 
elvtárs hatalmas szobrát (A kiránduláson részt vett a visszaemlékezés 
írója, Erdődi Rudolf is.) 

A diktatúra idején az almádi (budatavai) lakosság az egyre romló 
megélhetési nehézségek (élelem-, áruhiány, szénszünet) miatt is az 
országos helyzethez hasonlóan mind elégedetlenebb lett. Rendsze-
resen titokban hallgatták a Szabad Európa Rádiót (a fiatalok zenei 
műsorát), remélve, hogy egyszer eljön a szabadság ideje. A hatalmas 
elégedetlenség spontán forradalom kitöréséhez vezetett, melyet Al-
mádiban is nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak (1956. október 
23.). A helyi, városi szervezkedések is megkezdődtek. Az általános 
iskola felsős tanulói is pontosan követték az eseményeket. A tanítási 
szünet ellenére röplapokat készítettek, részt vettek a Petőfi szobor-
nál megtartott tüntetésen, aminek hatására tantárgymódosítás is 
történt (orosz, alkotmánytan) (forrás: Györgyi Dénes iskola jubi-
leumi évkönyve 1999. 24. és 74. oldal). A fűzfői gyárban fegyvere-
ket osztottak a munkásoknak, így budatavai családokhoz is került 
egy pár kispuska (dióverő). Néhány fiatalember bekapcsolódott a 
szerveződő ellenállásba is. (Kovács Attila ny. ref. lelkész elmondása 
szerint.) 

A forradalom és szabadságharc leverése után Budataván is nagy 
átalakulások következtek. A megtorlások időszakát követően foko-
zatosan enyhült a diktatúra nyomása. A korábbi életforma kezdett 
átalakulni. Új településrendezési terv készült. 

A budatavai állomáson már nem állt meg a vonat. (Az állomás 
épülete még ma is áll.) A strand nyugati felét a bejárati épülettel 
együtt a Veszprém Megyei Tanács kisajátította, mely üdülőjeként 
működött tovább. A strand betonkabinjait fokozatosan elbon-
tották. A megmaradt strandrészt kelet felé kibővítették. A szabad 
strand nyugati felét feltöltötték az új utcákból (Búzavirág u.) ki-
termelt földdel. A szabad strand keleti felén felépült a NEVIKI 
(strand, hajókikötő). A Halászcsárda fokozatosan kocsmává alakult. 
A szovjet kiskatonák is eltűntek, nem hagyhatták el a laktanyáikat. 
Később teljesen megszűnt az ivó működése, az épületet lebontot-
ták (ma: parkoló van a helyén). A korábban ide menekültek közül 
többen is ideköltöztek. Budatava északkeleti részére kitelepítették 
Almádiból a Tüzépet, a benzinkutat. Megkezdte működését a Bau-
xitkutató Vállalat. A munkalehetőségek, keresetek javultak. 

A 60-as években elkezdődött az addig lakatlan területek parcellá-
zása (kisebb méretű telkek) egészen Vörösberényig. A kisállattartást 
is betiltották. A kertek funkciója kezdett megváltozni – élelmiszer-
termelés helyett hobbikertészkedés (zöldövezet). A kornak megfele-
lő új építkezések történtek Budataván is. Erdődi András a vendég-
fogadás lehetőségét is kihasználva javított családja anyagi helyzetén: 
új, többszobás családi házat épített (Búzavirág u. 16.) (Erdődi And-
rás gyermekeit tanítatta. Az Almádi Református Egyház gondno-
kaként mintegy 20 éves át szolgálta az egyházközösséget. 1986-ban 
helyezték örök nyugalomba felesége mellé, a vörösberényi temető-
ben.) Megkezdődött (ha lassan is) az infrastruktúra kiépítés. A nya-
ralótulajdonosok száma folyamatosan szaporodott. Hamarosan az 
idegenforgalom is megélénkült. 

Erdődi Rudolf (2018) 


