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Közlemény az őszi önkormányzati 
választásokhoz

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a szerkesztőbizottság 
egyöntetű állásfoglalása alapján, a választásokat megelőző 
időszakban minden politikai célú közlemény, hirdetés, 
cikk, riport,  leadásától – beleértve a fizetett hirdetéseket 
is –, elzárkózunk. 

Természetesen, az eddigi évekhez hasonlóan 
önkormányzati választásokon induló képviselőjelöltek 
bemutatkozására lehetőséget adunk. A bemutatkozásra 
személyenként 1400 karakter (szóközökkel) + 
fényképhelyet biztosítunk. (Polgármesterjelöltek: 2800 
karakter + fénykép). A szöveget és a képet elektronikus 
formában kérjük az újság e-mail címére elküldeni: baujsag@
gmail.com. Viszont elérhetőséget kérünk (telefon, e-mail 
cím). A fényképet csatoltan kérjük, ne legyen a szövegbe 
szerkesztve. 

A bemutatkozó írások az Új Almádi Újság szeptemberi 
számában jelennek meg. Felvilágosítás: +36-20/9703479. 
Határidő: 2019. augusztus 29. csütörtök éjfél.  

Szerkesztőbizottság

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.-

Czuczor Sándor új könyvét az Ünnepi Könyvhét keretében mu-
tatták a Pannóniában. A kötet az Almádiért Közalapítvány gondo-
zásában jelent meg, 16.-ként az Almádi Füzetek sorozatban. A Kro-
nológiai kóstoló 527-től 1526. augusztus 26-ig, a mohácsi vészig 
öleli fel a különböző települések évszámokhoz  köthető eseménye-
it. A könyv nagyon izgalmas, jól nyomon követhető a települések 
névváltozásai, de volt olyan per is, ami több, mint négyszáz évig 
tartott. A szerző elmondta, hogy a kötetet diákoknak, tanároknak, 
gondolat ébresztőnek szánta, amit a jövőben még alaposabb kuta-
tómunkával majd ki lehet egészíteni. Mindamellett az olvasmányos 
könyv számos érdekességet, adatot és tényeket közöl az olvasóval. 
A Kronológiai Kóstoló című kiadvány megvásárolható a Balaton 
Játékpontban (Pannónia földszintjén). 

forrás: balaton.vehir.hu 

Civil családi pótlék  
a Nagycsaládosoknál 
Júniusi számunkban írtunk arról, hogy Dr. 
Kerényi László, nyugalmazott polgármester úr 

Aranybölcső díjat vehetett át a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
tétől, megköszönve azt a kiemelt figyelmet és a nem mindennapi 
anyagi támogatást, amelyet 2004 óta nyújt a Nagycsaládosok Ba-
latonalmádi Egyesületének nagycsaládos tagjai számára. Előző havi 
beszélgetésünket folytatjuk Benedek Anna elnökasszonnyal. 

– Elnök asszony, mit jelent tulajdonképpen ez a díj? 
– A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 1997 óta ítéli oda ezt az 

elismerést azon személyeknek vagy szervezeteknek, melyek kiemel-
ten támogatják a NOE és az országos egyesület tagszervezeteinek 
törekvéseit és a nagycsaládos tagokat. Minden évben a helyi csopor-
tok és egyesületek jelölnek a díjra alkalmas személyeket. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy idén Dr. Kerényi László kapta meg a Bölcső 
díj legmagasabb, arany fokozatát. 

– Az anyagi támogatás, melyet Dr. Kerényi László évek óta adomá-
nyoz az egyesületnek, egy nem mindennapi kezdeményezés… 

– Igen, azt gondolom, hogy ez egy egyedülálló dolog, melyet nép-
szerűsíteni kell, hogy más egyesületekben vagy akár magasabb szinten 
is átvegyék és meghonosítsák. Dr. Kerényi László 2004-ben megala-
pította a Civil Családi Pótlék intézményét. A Civil Családi Pótlék 
havonta 10.000 Ft összeget jelentett, amely azóta évente emelkedett 
az infláció hivatalos mértékével. Az alapító törekvése volt, hogy a be-
fizetett összeget ne lehessen leírni az adóból, ne lehessen elszámolni 

költségként, az ado-
mányozó kizárólag 
a sajátjából adja a 
támogatást. A Civil 
Családi Pótlék kedvez-
ményezettjei a NOE 
tagcsaládjai, s az egye-
sület gyűjti a pénzt és 
jogosult arra, hogy 
rászorultsági alapon 
szétossza azt. 

– Almádiban is mű-
ködik a Civil Családi 
Pótlék intézménye? 

– Igen, köszönhető-
en Dr. Kerényi Lász-
lónak, akik 2004 óta 
havonta utal támoga-
tást. A Civil Családi 
Pótlékra augusztus 
végén, szeptember 
legelején lehet pályázni az egyesület azon tagcsaládjainak, akik ma-
gukat rászorulónak vallják. Ahol három vagy több gyerek van, ott 
a szeptemberi iskolakezdési kiadások nagyon megterhelik a családi 
kasszát, ezért igyekszünk épp ebben a nehéz időszakban a Civil Csa-
ládi Pótlékkal segíteni. Ezúton is köszönjük a támogatást minden 
támogatott tagcsaládunk nevében!

 JVE
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Az idei évben Lisztesné 
Biermann Mária vagyonkeze-
lő kapta az elismerést, melyet 
Dr. Hoffmann Gyöngyi Jegy-
ző Asszony adott át. Lisztesné 
Biermann Mária 1993 augusztu-
sától 2000 májusáig, majd 2006 
áprilisától kezdődően dolgozik a 
Hivatalban. Az Alapvizsgát 1994-
ben a közigazgatási szakvizsgát 
2000. évben tette le. A Hivatal 
különböző osztályain dolgozott, 
de munkaköre mindig vagyon-
kezelő volt. Főbb feladatai közé tartozik részvétel a vagyonhasz-
nosítással kapcsolatos balatonalmádi bizottsági, képviselő-testületi 
előterjesztések, döntések előkészítésében, az ingatlanhasznosítással 
kapcsolatos pályázatok kidolgozásában, a vagyonhasznosításokkal 
kapcsolatos szerződések előkészítése, nyilvántartása, közreműködés 
a lakásokkal és nem lakáscélú helyiségekkel való gazdálkodás terü-
letén, részvétel az önkormányzati kintlévőséggel kapcsolatos jogok 
érvényesítésében, és a közterület-használattal kapcsolatos döntések 
előkészítésében. Férjével 1980 óta Balatonalmádiban él, két felnőtt 
gyermeke és egy unokája van.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk! Munkájához további sok 
sikert kívánunk.

Városháza hírei2019. júliusVárosháza hírei
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László 

r.alezredes arról számolt be a testületnek a baleseti helyzet kapcsán, 
hogy a nagy meleg nehezíti a koncentrációt, ezért viszonylag magas 
a sérülés nélküli koccanásos balesetek száma. Halálos baleset nem 
történt, nőtt azonban a kerékpáros és vad elütéses esetek száma. A 
betöréses bűncselekmények száma csökkent, a bűnügyi esetek száma 
nőtt az illetékességi területükön. A garázdaság bűncselekmények 
a turisztikai szezon beköszöntével növekedést mutatnak, de nem 
haladják meg az előző évi adatokat. A rendezvények biztosítása 
nagy erők mozgósítását igényli, és minden tőlük telhetőt 
megtesznek a rend fenntartása érdekében. Megerősítő állomány 
érkezik a szomszédos kapitányságokról, 8 főiskolai hallgató és diák 
tolmácsok segítik a munkájukat. 

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását.  
A jelenlegi rendeletmódosítás a májusi képviselő-testületi döntéssel 
felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig 
bekövetkezett változások költségvetési rendeletben történő 
realizálását tartalmazzák.

A Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központban immár 
hatodik alkalommal  a helyi családok és tanulók támogatására 
nyári napközis ellátás kerül biztosításra 2019. július 1-től 2019. 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának jú-
liusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő olda-
lainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hitele-
sebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hiva-
tal munkájáról. 

A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 
Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkez-
dett fejlesztések 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, 
az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új 
Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk informá-
ciókat. 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 cí-
münkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.). 
Együttműködésüket megköszönjük.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes 
nyarat, nyaralást kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei július 26-ig. 
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatkörébe 
tartozó étkeztetés köznevelési intézményekben alkalmazandó 
térítési díjairól szóló rendeletét, amely 2020. január 1-én lép 
hatályba.

A grémium úgy határozott, hogy az oktatási intézmények 
gyermekétkeztetésének feladatellátására, a külső szolgáltató 
kiválasztásával megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot, 
hogy közbeszerzési eljárást folytasson le.

A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Balatonalmádi Tagintézménye tagintézményvezetői beosztására 
Hamar Tamás által benyújtott, a fenntartó Veszprémi Tankerületi 
Központ által véleményezés céljából megküldött pályázatot 
megismerte, a pályázónak az intézmény vezetésével történő 
megbízását támogatja.

A Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongora 
vásárlása 1.690.000 Ft összeggel került támogatásra.

A 2019. évi Almádi Borfesztivál megrendezéséhez a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár részére 2.000.000 Ft összegű 
kiadási előirányzat biztosítása került megszavazásra. (Az Almádi 
Borfesztivál programját a Humán Bizottság átruházott hatáskörben 
hagyta jóvá.)

A „Kézfogás” Európa Szoborpark szoborállományának egy része 
folyamatosan megújul. Béres János szobrászművész „Csitri” című 
szobrát határozatlan időre, haszonkölcsön szerződéssel kívánja 
Önkormányzatunk rendelkezésére bocsátani.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. és 
Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülésének 
dokumentumait megismerte, a dokumentumokban foglaltakkal 
egyetért. 

A Delta Mérnöki Iroda Bt. a Bajcsy-Zsilinszky u. 29-31. 
szám alatti épületek bölcsődei célra történő átalakításának 
megtervezésére, megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére 
kapott megbízást a beruházási pályázati önrész terhére.  

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy „Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita 
Kolostor épület felújítása címen nemzeti eljárásrendben 
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indít, és felkéri 
a Polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatok és szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Almádi köztisztviselők köszöntése 
Július 1-jén a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Napját 

ünnepeljük. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal ehhez 
kapcsolódóan hosszú évek óta ezen a napon egy kitüntetést is átad. 
Az „ÉV KÖZTISZTVISELŐJE” elnevezésű elismerés a kollégák 
szavazata alapján kerül átadásra. Minden osztály jelöl egy főt a díjra, 
majd titkos szavazás dönti el a kitüntetett személyét.

Szezonális mentési pont
Ezen a nyáron szezonális mentési 

pontot működtet városunkban az 
Országos Mentőszolgálat Közép-Du-
nántúli Regionális Mentőszervezete.  

 
A nyári szezonban a lakosságszám 

sokszorosára nő, és az utak forgalma, 
a vízen tartózkodás, a szórakozóhe-
lyek telítettsége magában hordozza 
a balesetek számnövekedésének esé-
lyét.

 
A szezonális mentési ponton június közepétől augusztus végéig 

minden nap 9 és 21 óra között egy mentőegység tartózkodik az 
Önkormányzat által biztosított munkaállomáson, innen vonulnak 
az irányítás szerinti helyszínre. Ezzel a szolgáltatással közelebb kerül 
az ellátás a rászorulókhoz, az itt lakók és itt tartózkodók biztonsága 
és szükség szerinti mentési esélyei jelentősen javulnak.

Árverési hirdetmény talált 
ingóságokra

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal az őrzésben lévő 
talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a 
beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a 
találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjo-
gára.

Az árverés ideje:  2019. augusztus 8. 10 óra
Helye:  Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
 padlásgaléria
 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Az árverésre kerülő ingóságok listáját - mely tartalmazza a becs-
értékeket is - a www.balatonalmadi.hu honlapon, vagy Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. ) I. em. 30 iroda helységében ügyfélfogadá-
si időben (hétfő, szerda: 8.00 -16.00 óráig péntek: 8.00 -12.30 
óráig) lehet megtekinteni.

Az árverésre kerülő ingóságokat –valamint az előző árveréseken 
nem értékesített - ingóságokat az árverést megelőzően 1 órával 
lehet megtekinteni az árverés helyszínén. Előárverezési jog nincs.
Az ingóságok használtak.

Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. törvény (Vht.) 123. -129. §-ban leírt rendelkezések vonat-
koznak.
Balatonalmádi, 2019. június 4.

dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából 
Göndöcsné Sashegyi Csilla Hatósági osztályvezető

Megújult a Veszprém-Balatonalmádi 
összekötő út balatonalmádi szakasza

Balatonalmádiban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásá-
ban megújult a 7217-es jelű Veszprém – Balatonalmádi összekötő 
út 2,9 kilométeres szakasza bruttó 305,3 millió forint hazai támo-
gatás felhasználásával. A felújítás érintette a Veszprémi utat, a Ba-
ross Gábor utat és a Petőfi Sándor utcát is. 

A felújítás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a marást követő-
en új kötő- és kopóréteget építtetett be és tíz buszöböl burkolatát is 
cseréltette a szegélyek javításával együtt. Több mint 150 méter hosz-
szan új aszfaltburkolatot kapott a járda is, valamint a Vörösberényi 
Séd-patak-híd burkolata is megújult. A Veszprémi út és Thököly út 
csomópontjában középszigetet alakítottak ki a szakemberek és az itt 
található gyalogátkelőhelynél napelemes sárga villogót telepítettek. 
A felújított szakaszon tartós útburkolati jeleket festettek fel, lassító 
harántcsínokat alakítottak ki és a KRESZ táblákat is kicserélték. 

A felújított útszakasz ünnepélyes átadására július 4-én, csütörtö-
kön került sor, amelyen részt vett Dr Kontrát Károly, országgyűlési 
képviselő, Keszey János, Balatonalmádi polgármestere és Fekete Já-
nos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója.



Az idei évben Lisztesné 
Biermann Mária vagyonkeze-
lő kapta az elismerést, melyet 
Dr. Hoffmann Gyöngyi Jegy-
ző Asszony adott át. Lisztesné 
Biermann Mária 1993 augusztu-
sától 2000 májusáig, majd 2006 
áprilisától kezdődően dolgozik a 
Hivatalban. Az Alapvizsgát 1994-
ben a közigazgatási szakvizsgát 
2000. évben tette le. A Hivatal 
különböző osztályain dolgozott, 
de munkaköre mindig vagyon-
kezelő volt. Főbb feladatai közé tartozik részvétel a vagyonhasz-
nosítással kapcsolatos balatonalmádi bizottsági, képviselő-testületi 
előterjesztések, döntések előkészítésében, az ingatlanhasznosítással 
kapcsolatos pályázatok kidolgozásában, a vagyonhasznosításokkal 
kapcsolatos szerződések előkészítése, nyilvántartása, közreműködés 
a lakásokkal és nem lakáscélú helyiségekkel való gazdálkodás terü-
letén, részvétel az önkormányzati kintlévőséggel kapcsolatos jogok 
érvényesítésében, és a közterület-használattal kapcsolatos döntések 
előkészítésében. Férjével 1980 óta Balatonalmádiban él, két felnőtt 
gyermeke és egy unokája van.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk! Munkájához további sok 
sikert kívánunk.

Városháza hírei2019. júliusVárosháza hírei
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László 

r.alezredes arról számolt be a testületnek a baleseti helyzet kapcsán, 
hogy a nagy meleg nehezíti a koncentrációt, ezért viszonylag magas 
a sérülés nélküli koccanásos balesetek száma. Halálos baleset nem 
történt, nőtt azonban a kerékpáros és vad elütéses esetek száma. A 
betöréses bűncselekmények száma csökkent, a bűnügyi esetek száma 
nőtt az illetékességi területükön. A garázdaság bűncselekmények 
a turisztikai szezon beköszöntével növekedést mutatnak, de nem 
haladják meg az előző évi adatokat. A rendezvények biztosítása 
nagy erők mozgósítását igényli, és minden tőlük telhetőt 
megtesznek a rend fenntartása érdekében. Megerősítő állomány 
érkezik a szomszédos kapitányságokról, 8 főiskolai hallgató és diák 
tolmácsok segítik a munkájukat. 

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását.  
A jelenlegi rendeletmódosítás a májusi képviselő-testületi döntéssel 
felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig 
bekövetkezett változások költségvetési rendeletben történő 
realizálását tartalmazzák.

A Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központban immár 
hatodik alkalommal  a helyi családok és tanulók támogatására 
nyári napközis ellátás kerül biztosításra 2019. július 1-től 2019. 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának jú-
liusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő olda-
lainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hitele-
sebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hiva-
tal munkájáról. 

A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 
Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkez-
dett fejlesztések 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, 
az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új 
Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk informá-
ciókat. 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 cí-
münkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.). 
Együttműködésüket megköszönjük.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes 
nyarat, nyaralást kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei július 26-ig. 
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatkörébe 
tartozó étkeztetés köznevelési intézményekben alkalmazandó 
térítési díjairól szóló rendeletét, amely 2020. január 1-én lép 
hatályba.

A grémium úgy határozott, hogy az oktatási intézmények 
gyermekétkeztetésének feladatellátására, a külső szolgáltató 
kiválasztásával megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot, 
hogy közbeszerzési eljárást folytasson le.

A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Balatonalmádi Tagintézménye tagintézményvezetői beosztására 
Hamar Tamás által benyújtott, a fenntartó Veszprémi Tankerületi 
Központ által véleményezés céljából megküldött pályázatot 
megismerte, a pályázónak az intézmény vezetésével történő 
megbízását támogatja.

A Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongora 
vásárlása 1.690.000 Ft összeggel került támogatásra.

A 2019. évi Almádi Borfesztivál megrendezéséhez a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár részére 2.000.000 Ft összegű 
kiadási előirányzat biztosítása került megszavazásra. (Az Almádi 
Borfesztivál programját a Humán Bizottság átruházott hatáskörben 
hagyta jóvá.)

A „Kézfogás” Európa Szoborpark szoborállományának egy része 
folyamatosan megújul. Béres János szobrászművész „Csitri” című 
szobrát határozatlan időre, haszonkölcsön szerződéssel kívánja 
Önkormányzatunk rendelkezésére bocsátani.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. és 
Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülésének 
dokumentumait megismerte, a dokumentumokban foglaltakkal 
egyetért. 

A Delta Mérnöki Iroda Bt. a Bajcsy-Zsilinszky u. 29-31. 
szám alatti épületek bölcsődei célra történő átalakításának 
megtervezésére, megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére 
kapott megbízást a beruházási pályázati önrész terhére.  

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy „Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita 
Kolostor épület felújítása címen nemzeti eljárásrendben 
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indít, és felkéri 
a Polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatok és szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Almádi köztisztviselők köszöntése 
Július 1-jén a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Napját 

ünnepeljük. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal ehhez 
kapcsolódóan hosszú évek óta ezen a napon egy kitüntetést is átad. 
Az „ÉV KÖZTISZTVISELŐJE” elnevezésű elismerés a kollégák 
szavazata alapján kerül átadásra. Minden osztály jelöl egy főt a díjra, 
majd titkos szavazás dönti el a kitüntetett személyét.

Szezonális mentési pont
Ezen a nyáron szezonális mentési 

pontot működtet városunkban az 
Országos Mentőszolgálat Közép-Du-
nántúli Regionális Mentőszervezete.  

 
A nyári szezonban a lakosságszám 

sokszorosára nő, és az utak forgalma, 
a vízen tartózkodás, a szórakozóhe-
lyek telítettsége magában hordozza 
a balesetek számnövekedésének esé-
lyét.

 
A szezonális mentési ponton június közepétől augusztus végéig 

minden nap 9 és 21 óra között egy mentőegység tartózkodik az 
Önkormányzat által biztosított munkaállomáson, innen vonulnak 
az irányítás szerinti helyszínre. Ezzel a szolgáltatással közelebb kerül 
az ellátás a rászorulókhoz, az itt lakók és itt tartózkodók biztonsága 
és szükség szerinti mentési esélyei jelentősen javulnak.

Árverési hirdetmény talált 
ingóságokra

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal az őrzésben lévő 
talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a 
beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a 
találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjo-
gára.

Az árverés ideje:  2019. augusztus 8. 10 óra
Helye:  Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
 padlásgaléria
 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Az árverésre kerülő ingóságok listáját - mely tartalmazza a becs-
értékeket is - a www.balatonalmadi.hu honlapon, vagy Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. ) I. em. 30 iroda helységében ügyfélfogadá-
si időben (hétfő, szerda: 8.00 -16.00 óráig péntek: 8.00 -12.30 
óráig) lehet megtekinteni.

Az árverésre kerülő ingóságokat –valamint az előző árveréseken 
nem értékesített - ingóságokat az árverést megelőzően 1 órával 
lehet megtekinteni az árverés helyszínén. Előárverezési jog nincs.
Az ingóságok használtak.

Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. törvény (Vht.) 123. -129. §-ban leírt rendelkezések vonat-
koznak.
Balatonalmádi, 2019. június 4.

dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából 
Göndöcsné Sashegyi Csilla Hatósági osztályvezető

Megújult a Veszprém-Balatonalmádi 
összekötő út balatonalmádi szakasza

Balatonalmádiban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásá-
ban megújult a 7217-es jelű Veszprém – Balatonalmádi összekötő 
út 2,9 kilométeres szakasza bruttó 305,3 millió forint hazai támo-
gatás felhasználásával. A felújítás érintette a Veszprémi utat, a Ba-
ross Gábor utat és a Petőfi Sándor utcát is. 

A felújítás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a marást követő-
en új kötő- és kopóréteget építtetett be és tíz buszöböl burkolatát is 
cseréltette a szegélyek javításával együtt. Több mint 150 méter hosz-
szan új aszfaltburkolatot kapott a járda is, valamint a Vörösberényi 
Séd-patak-híd burkolata is megújult. A Veszprémi út és Thököly út 
csomópontjában középszigetet alakítottak ki a szakemberek és az itt 
található gyalogátkelőhelynél napelemes sárga villogót telepítettek. 
A felújított szakaszon tartós útburkolati jeleket festettek fel, lassító 
harántcsínokat alakítottak ki és a KRESZ táblákat is kicserélték. 

A felújított útszakasz ünnepélyes átadására július 4-én, csütörtö-
kön került sor, amelyen részt vett Dr Kontrát Károly, országgyűlési 
képviselő, Keszey János, Balatonalmádi polgármestere és Fekete Já-
nos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója.
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A szezonra készülnek a polgárőrök
Megerősített létszámmal állnak szolgálatba a polgárőrök a Ba-

latonnál és a Velencei-tónál. Felkészítő idegenforgalmi idénynyi-
tójuknak Balatonalmádi adott otthont június elején. A fórumon 
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Túrós András adott tájé-
koztatót.

A bevezetőben – Balatonalmádi polgármestere, Keszey János tá-
vollétében – Dávid Gyula önkormányzati képviselő szólt arról a fel-
adatrendszerről, melyet önkormányzat és lakosság egyaránt elvár a 
polgárőröktől. Hangsúlyozta, hogy az ingyenesen vállalt szolgálatért 
hálás a város vezetése.

A három megye rendőri és polgárőri vezetői beszámoltak a múlt 
esztendőben végzett bűnmegelőző, járőröző eredményeiről. Vala-
mennyien egyetértettek abban, hogy a megnövekedett nyaralói lét-
szám és forgalom súlyos terheket ró a polgárőrökre és a rendvédelmi 
szervekre egyaránt. A Zala megyei polgárőr szövetség elnöke, Hor-
váth Róbert érdekességként elmondta, hogy Gyenesdiás „vendég” 
polgárőröket fogad, akik az ország más területeiről érkeznek, s a 
helybeliekkel közösen járőröznek. Cserébe ellátást kapnak, s élvez-
hetik a programok sokaságát és a vizet.

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Poór Gyula a déli 
partra jellemző nagyrendezvényekről elmondta, elérték, hogy nem 
volt a Balaton Suondon bűncselekmény. Hozzátette: mára elenged-
hetetlen a polgárőrök nyelvtudása is

A Fejér megyeiek aktuális eseményről is beszámoltak: az érteke-
zésre jövet egy rosszullétes férfit láttak el, s adtak át a mentőknek.

A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Tanácsának elnöke, 
Jamrik Péter a tanács által összeállított „konfliktus mátrix”-ra hivat-
kozva kijelentette: „csak annyi attrakció legyen a Balatonon, ameny-
nyit elbír.”

Veszprém megye két hónapja kinevezett rendőrfőkapitánya, Fel-
legi Norbert ezredes álláspontja szerint indokolt, hogy a rendőrök és 
a polgárőrök közösen járőrözzenek a nyári hónapokban. Tapaszta-
latai szerint ez nem mindig megy zökkenőmentesen: a polgárőrség 
egyértelműen a rendőrség stratégiai partnere valamennyi szakterü-
leten. Azt szeretném elérni – mondotta –, hogy a megyében rend-
szeresek legyenek a szolgálatok, így járulván hozzá a bűnmegelőzési 
és rendészeti tevékenységhez.

Szeretnénk összehangolni szezoni felkészítésünkön egyrészt a 
rendőrségi és polgárőrségi feladatokat, másrészt számba vesszük, 
mennyi erő, technikai eszköz, milyen létszám áll a rendelkezésünkre 
– mondta lapunknak Túrós András. Ebben a polgárőrségre a bűn-
megelőzés, a jogsértések megelőzése terén számítunk – tette hozzá 
–, de azt is felmérjük, mekkora igény van, illetve lesz a vendég pol-
gárőr-szolgálatra.

Az Országos Polgárőr Szövetség minden esztendőben megszervezi 
a nyári idényre a felkészítést – tudtuk meg az almádi polgárőrök 

vezetőjétől, Balogh Csabától, aki hangsúlyozta: a város számára meg-
tiszteltetés, hogy ezt a helyszínt jelölte ki az országos vezetés. E mö-
gött bizonyosan ott vannak eddig elért eredményeink is – folytatta. 
Véleménye szerint a békében, nyugalomban élő városba szívesen 
jönnek a turisták.

Zatkalik A.

Átrobogott Almádin is…
Az észak-balatoni vasútvonal megnyitásának 110. esztendejében 

járván úgy gondolta a vasút felsőbb vezetése, hogy szebbé nem is 
lehetne tenni az évfordulót, mint egy nosztalgiajárat elindításával.

Az érdeklődés és a siker egymásra is találtak, s a június 29-i „rend-
kívüli járaton” – vasutas nyelven: különvonaton – sokan utaztak a 
Budapest-Tapolca vonalon.

A szerelvényt az ereje miatt csak „Bivaly”-nak, sebessége okán 
pedig „Nurmi”-nak (NB.: a finn csodafutó) nevezett 424-es gőzös 
húzta, melyet ezúttal nem szénnel fűtöttek, hanem pakurával.  Az 
1955-ben gyártott lokomotív után kapcsolt utazó- és étkezőkocsi-
kat a megállóhelyeken nagyon sokan csodálták meg. A szomszédos 
Füreden pedig zenés-táncos műsorral is kedveskedtek az utazóknak. 

Bár Almádi nem volt a megállóhelyek között, így is sokan látogat-
tak ki a vasútállomásra, hogy egy vonatfüttyöt hallhassanak, s igazi 
mozdonyfüstöt láthassanak…

Zatkalik

Kiegészítés! 
A Balatonalmádi információs füzet 2019 évi kiadványában az 

Egészségügyi ellátás, egészségügyi központ címszó alatt szereplő IV. 
háziorvosi körzet, Dr. Futó Szilvia Zsuzsanna rendelési ideje nem 
teljes egészében került feltüntetésre: 

IV. háziorvosi körzet: Dr. Futó Szilvia Zsuzsanna
Rendelési idő: Hétfő: 13:00-17:00 , kedd: 8.00-12:00, szerda: 

13:00-16:00, csütörtök: 8:00-12:00, péntek: páratlan héten: 8:00-
11:00 páros héten: 13:00-16:00

Az érintettektől ezúton kérünk elnézést az esetleges kellemetlen-
ségekért. Többszöri adategyeztetés, ellenőrzés után is előfordulhat 
hiba az információs füzetben található nagy mennyiségű adatok 
szerkesztésekor.

Megértésüket köszönjük.
A MÁV-Start Zrt. Balatonalmádit érintő vonalának nyári me-

netrendje kivonatolva a teljes menetrenddel betétlapként kerül ki-
nyomtatásra, amennyiben azt az illetékesek rendelkezésre bocsátják. 

A szerkesztők

Igazi közösségi ember volt….
BÚCSÚ FEKETE LACITÓL

Amikor a szomorú hírt megkaptam, belehasított a gyomromba 
valami olyan, amelyet még sohasem éreztem. Képtelenség, hogy 
Laci, mindenki Lacija eltávozott közülünk. Aznap éjjel 15 éves is-
meretségünk alatt eltelt idő majd’ minden mozzanata lepergett kép-
zeletemben. Megjelent az a hamiskás mosoly, az a huncut pillantás, 
amely csak Lacira volt jellemző. felidéződött bennem egyenes tar-
tású alakja, az üdvözlő kézszorítása összezárt bokával, amellyel első 
találkozásunk óta mindenkor megtisztelt. Tudom, hogy nemcsak 
nekem, hanem minden férfi honfitársának megadta ezt a szép gesz-
tust. A hölgyek előtt meghajtotta fejét, finoman, elegánsan. Úri-
ember volt. Elgondolkodtam, mitől is volt ilyen varázsa Lacinak? 
Szerette az embereket, hasznos tagja akart lenni a kisközösségeknek, 
a társadalomnak. Példás tolerancia volt rá jellemző.

***
Balatonfűzfői tartózkodásáról csak 

morzsákat hallottam, ahol szóba ke-
rült a neve, mindenki a legnagyobb 
elismeréssel beszélt róla. A pirotech-
nika  magyarországi szakértője volt. 
Filmesek, színházak, zenekarok keres-
ték belföldről és külföldről egyaránt. 
Ahogy megtudtam, munkabírása, 
kreativitása legendás volt. Dolgozott 
a legismertebb zenekarokkal, - töb-
bek közt az Illés együttessel, buda-
pesti színházak különleges előadásain 
működött közre, ismert színészek 
ismerték el szaktudását. Számtalan filmes pirotechnikai látványát 
tudhatta magáénak, abban a korban, amikor még ez a technológia 
gyermekcipőben járt. Andrzej Wajda Lengyelországban forgatott 
filmjéhez is felkérték. Vonzotta a színházi világ, de megmaradt a 
műszaki pályán. A Kelet-Balatonhoz tartozott, ahol barátok kö-
zösségek várták okos szavait, gondolatait. Itt volt otthon, boldog 
13 évet töltve Balatonalmádiban, feleségével, Ferenczy Katival és 
családjával. Fűzfőt sem hagyta el, motorja maradt a tenisz klubnak, 
mindig volt ideje az ottani barátokra is. Balatonalmádiban szinte 
nem volt olyan rendezvény, ahol ne lett volna jelen. A Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub tevékeny, emblematikus tagját gyászolja. Megala-
kulása óta tagja volt a Honismereti és Városszépítő Kör-nek, alapító 
elnöke volt  a vörösberényi „Kultúrban” működő Balatonalmádi 
Senior Pingpong Klubnak, amely a jövőben az ő nevét fogja viselni. 
Városunkban az elmúlt időszakban ő vezette a „Templomsétákat”. 
Szinte észrevétlenül volt jelen a közösségekben, de munkabírásával, 
lelkesedésével és humorával hamar felhívta magára a figyelmet. Fe-
kete Laci egy jelenség volt. A Református Egyház szertartása szerint 
helyezték örök nyugalomra a vörösberényi temetőben, június 24.-
én. 

***
Ott álltam a gyászoló tömegben az erődített templomban, ahol 

oly sokszor megfordultál, Laci. Tanítottad a történelmünket, a hit 
és a szeretett fontosságát. Fauszt Gyula lelkész úr szavait, a zsoltárok 
igazságait hallgattam. A város nevében dr. Walter Rózsa búcsúzott 
Tőled. Barátod, a Fűzfői Tenisz Klub részéről köszönt el. Lencse 
Sándor a Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöke oly szép szavakkal 
méltatta földi tevékenységedet, hogy mindnyájunknak könny 
szökött a szemébe. Ott voltak családod tagjai, akikért küzdöttél és 
oly sok szeretetet adtál nekik. A családi kötelék mindent jelentett 

számodra. Akkor és ott csak annyi fogalmazódott meg bennem, 
hogy elment egy hiteles ember! Aztán lassan felidéződött a  két 
éve rendezett vörösberényi csodálatos kútavató, amely nélküled 
nem valósulhatott volna meg. Ott és akkor, nemcsak, hogy együtt 
tudtunk gondolkodni, mozgósítani, irányítani, hanem ünnepet 
varázsoltunk a városunknak a berényieknek, a hatalmas tömegnek, 
akik ott voltak. Mint filmkockák cikáztak lelki szemeim előtt az 
előkészítés lázában gyakori találkozásaink, tudtuk, Te is tudtad, 
hogy beteg vagy, de ennek ellenére vállaltad az irdatlan munkát 
felkérésemre. A betegségedre rákérdeztem, elterelted figyelmem, 
elütötted viccel. Dolgoztál velünk nap mint nap. Egyik rejtett 
tehetséged itt kibontakozott. Alkottál, jelmezeket gyűjtöttél, 
embereket győztél meg, egyszóval lángoltál velem. Mindebben 
feleséged igazi társad volt. 

És sikerült, Laci! Maradandót alkottunk, és ami a lényeg: örültek, 
vidámak voltak az emberek. Aztán kimerevedett előttem a filmkoc-
ka: Te álltál a temlom lépcsőjén, apácák gyűrűjében mint királyi 
krónikás, szép orgánummal, korhű jelmezben felolvastad az ado-
mánylevelet, majd átnyújtottad a királynak. Itt megszakadt a film, 
így rögződött bennem a kép, mely örökké Rád emlékeztet. Igaz, 
még nem jutott el a tudatomig, hogy elmentél, nem is tudok, tu-
dunk és nem is akarok elbúcsúzni Tőled, mert itt maradtál velünk, 
a barátokkal, az almádi emberekkel szívünkben mindörökké!

Veszeli L ajos  

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa a Hittudomá-
nyi Kar Kari Tanácsa felterjesztését követően tiszteletbeli doktori 
címet adományozott Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspökének. A tiszteletbeli cím a gyakorlati teológia 
területén végzett kiemelkedő munkásságának elismerése. Balaton-
almádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség lelkészének ez-
úton is gratulálunk! 

Forrás: reformatus.hu 

Forrás: reformacio.ma.hu

Tisztelt almádi lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni azt a 
támogatást, amit 2010 óta nyújtottak 
nekem ahhoz, hogy országgyűlési képvi-
selőként a feladataim városunk és hazánk 
érdekében elvégezhessem. Igyekeztem 
ebben a kilenc évben Balatonalmádi ér-
dekeit hatékonyan képviselni.

Köszönettel:

Dr. Kepli Lajos
Almádi volt országgyűlési képviselője 
2010-2019



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

Krónika

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

2019. július KrónikaÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

A szezonra készülnek a polgárőrök
Megerősített létszámmal állnak szolgálatba a polgárőrök a Ba-

latonnál és a Velencei-tónál. Felkészítő idegenforgalmi idénynyi-
tójuknak Balatonalmádi adott otthont június elején. A fórumon 
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Túrós András adott tájé-
koztatót.

A bevezetőben – Balatonalmádi polgármestere, Keszey János tá-
vollétében – Dávid Gyula önkormányzati képviselő szólt arról a fel-
adatrendszerről, melyet önkormányzat és lakosság egyaránt elvár a 
polgárőröktől. Hangsúlyozta, hogy az ingyenesen vállalt szolgálatért 
hálás a város vezetése.

A három megye rendőri és polgárőri vezetői beszámoltak a múlt 
esztendőben végzett bűnmegelőző, járőröző eredményeiről. Vala-
mennyien egyetértettek abban, hogy a megnövekedett nyaralói lét-
szám és forgalom súlyos terheket ró a polgárőrökre és a rendvédelmi 
szervekre egyaránt. A Zala megyei polgárőr szövetség elnöke, Hor-
váth Róbert érdekességként elmondta, hogy Gyenesdiás „vendég” 
polgárőröket fogad, akik az ország más területeiről érkeznek, s a 
helybeliekkel közösen járőröznek. Cserébe ellátást kapnak, s élvez-
hetik a programok sokaságát és a vizet.

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Poór Gyula a déli 
partra jellemző nagyrendezvényekről elmondta, elérték, hogy nem 
volt a Balaton Suondon bűncselekmény. Hozzátette: mára elenged-
hetetlen a polgárőrök nyelvtudása is

A Fejér megyeiek aktuális eseményről is beszámoltak: az érteke-
zésre jövet egy rosszullétes férfit láttak el, s adtak át a mentőknek.

A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Tanácsának elnöke, 
Jamrik Péter a tanács által összeállított „konfliktus mátrix”-ra hivat-
kozva kijelentette: „csak annyi attrakció legyen a Balatonon, ameny-
nyit elbír.”

Veszprém megye két hónapja kinevezett rendőrfőkapitánya, Fel-
legi Norbert ezredes álláspontja szerint indokolt, hogy a rendőrök és 
a polgárőrök közösen járőrözzenek a nyári hónapokban. Tapaszta-
latai szerint ez nem mindig megy zökkenőmentesen: a polgárőrség 
egyértelműen a rendőrség stratégiai partnere valamennyi szakterü-
leten. Azt szeretném elérni – mondotta –, hogy a megyében rend-
szeresek legyenek a szolgálatok, így járulván hozzá a bűnmegelőzési 
és rendészeti tevékenységhez.

Szeretnénk összehangolni szezoni felkészítésünkön egyrészt a 
rendőrségi és polgárőrségi feladatokat, másrészt számba vesszük, 
mennyi erő, technikai eszköz, milyen létszám áll a rendelkezésünkre 
– mondta lapunknak Túrós András. Ebben a polgárőrségre a bűn-
megelőzés, a jogsértések megelőzése terén számítunk – tette hozzá 
–, de azt is felmérjük, mekkora igény van, illetve lesz a vendég pol-
gárőr-szolgálatra.

Az Országos Polgárőr Szövetség minden esztendőben megszervezi 
a nyári idényre a felkészítést – tudtuk meg az almádi polgárőrök 

vezetőjétől, Balogh Csabától, aki hangsúlyozta: a város számára meg-
tiszteltetés, hogy ezt a helyszínt jelölte ki az országos vezetés. E mö-
gött bizonyosan ott vannak eddig elért eredményeink is – folytatta. 
Véleménye szerint a békében, nyugalomban élő városba szívesen 
jönnek a turisták.

Zatkalik A.

Átrobogott Almádin is…
Az észak-balatoni vasútvonal megnyitásának 110. esztendejében 

járván úgy gondolta a vasút felsőbb vezetése, hogy szebbé nem is 
lehetne tenni az évfordulót, mint egy nosztalgiajárat elindításával.

Az érdeklődés és a siker egymásra is találtak, s a június 29-i „rend-
kívüli járaton” – vasutas nyelven: különvonaton – sokan utaztak a 
Budapest-Tapolca vonalon.

A szerelvényt az ereje miatt csak „Bivaly”-nak, sebessége okán 
pedig „Nurmi”-nak (NB.: a finn csodafutó) nevezett 424-es gőzös 
húzta, melyet ezúttal nem szénnel fűtöttek, hanem pakurával.  Az 
1955-ben gyártott lokomotív után kapcsolt utazó- és étkezőkocsi-
kat a megállóhelyeken nagyon sokan csodálták meg. A szomszédos 
Füreden pedig zenés-táncos műsorral is kedveskedtek az utazóknak. 

Bár Almádi nem volt a megállóhelyek között, így is sokan látogat-
tak ki a vasútállomásra, hogy egy vonatfüttyöt hallhassanak, s igazi 
mozdonyfüstöt láthassanak…

Zatkalik

Kiegészítés! 
A Balatonalmádi információs füzet 2019 évi kiadványában az 

Egészségügyi ellátás, egészségügyi központ címszó alatt szereplő IV. 
háziorvosi körzet, Dr. Futó Szilvia Zsuzsanna rendelési ideje nem 
teljes egészében került feltüntetésre: 

IV. háziorvosi körzet: Dr. Futó Szilvia Zsuzsanna
Rendelési idő: Hétfő: 13:00-17:00 , kedd: 8.00-12:00, szerda: 

13:00-16:00, csütörtök: 8:00-12:00, péntek: páratlan héten: 8:00-
11:00 páros héten: 13:00-16:00

Az érintettektől ezúton kérünk elnézést az esetleges kellemetlen-
ségekért. Többszöri adategyeztetés, ellenőrzés után is előfordulhat 
hiba az információs füzetben található nagy mennyiségű adatok 
szerkesztésekor.

Megértésüket köszönjük.
A MÁV-Start Zrt. Balatonalmádit érintő vonalának nyári me-

netrendje kivonatolva a teljes menetrenddel betétlapként kerül ki-
nyomtatásra, amennyiben azt az illetékesek rendelkezésre bocsátják. 

A szerkesztők

Igazi közösségi ember volt….
BÚCSÚ FEKETE LACITÓL

Amikor a szomorú hírt megkaptam, belehasított a gyomromba 
valami olyan, amelyet még sohasem éreztem. Képtelenség, hogy 
Laci, mindenki Lacija eltávozott közülünk. Aznap éjjel 15 éves is-
meretségünk alatt eltelt idő majd’ minden mozzanata lepergett kép-
zeletemben. Megjelent az a hamiskás mosoly, az a huncut pillantás, 
amely csak Lacira volt jellemző. felidéződött bennem egyenes tar-
tású alakja, az üdvözlő kézszorítása összezárt bokával, amellyel első 
találkozásunk óta mindenkor megtisztelt. Tudom, hogy nemcsak 
nekem, hanem minden férfi honfitársának megadta ezt a szép gesz-
tust. A hölgyek előtt meghajtotta fejét, finoman, elegánsan. Úri-
ember volt. Elgondolkodtam, mitől is volt ilyen varázsa Lacinak? 
Szerette az embereket, hasznos tagja akart lenni a kisközösségeknek, 
a társadalomnak. Példás tolerancia volt rá jellemző.

***
Balatonfűzfői tartózkodásáról csak 

morzsákat hallottam, ahol szóba ke-
rült a neve, mindenki a legnagyobb 
elismeréssel beszélt róla. A pirotech-
nika  magyarországi szakértője volt. 
Filmesek, színházak, zenekarok keres-
ték belföldről és külföldről egyaránt. 
Ahogy megtudtam, munkabírása, 
kreativitása legendás volt. Dolgozott 
a legismertebb zenekarokkal, - töb-
bek közt az Illés együttessel, buda-
pesti színházak különleges előadásain 
működött közre, ismert színészek 
ismerték el szaktudását. Számtalan filmes pirotechnikai látványát 
tudhatta magáénak, abban a korban, amikor még ez a technológia 
gyermekcipőben járt. Andrzej Wajda Lengyelországban forgatott 
filmjéhez is felkérték. Vonzotta a színházi világ, de megmaradt a 
műszaki pályán. A Kelet-Balatonhoz tartozott, ahol barátok kö-
zösségek várták okos szavait, gondolatait. Itt volt otthon, boldog 
13 évet töltve Balatonalmádiban, feleségével, Ferenczy Katival és 
családjával. Fűzfőt sem hagyta el, motorja maradt a tenisz klubnak, 
mindig volt ideje az ottani barátokra is. Balatonalmádiban szinte 
nem volt olyan rendezvény, ahol ne lett volna jelen. A Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub tevékeny, emblematikus tagját gyászolja. Megala-
kulása óta tagja volt a Honismereti és Városszépítő Kör-nek, alapító 
elnöke volt  a vörösberényi „Kultúrban” működő Balatonalmádi 
Senior Pingpong Klubnak, amely a jövőben az ő nevét fogja viselni. 
Városunkban az elmúlt időszakban ő vezette a „Templomsétákat”. 
Szinte észrevétlenül volt jelen a közösségekben, de munkabírásával, 
lelkesedésével és humorával hamar felhívta magára a figyelmet. Fe-
kete Laci egy jelenség volt. A Református Egyház szertartása szerint 
helyezték örök nyugalomra a vörösberényi temetőben, június 24.-
én. 

***
Ott álltam a gyászoló tömegben az erődített templomban, ahol 

oly sokszor megfordultál, Laci. Tanítottad a történelmünket, a hit 
és a szeretett fontosságát. Fauszt Gyula lelkész úr szavait, a zsoltárok 
igazságait hallgattam. A város nevében dr. Walter Rózsa búcsúzott 
Tőled. Barátod, a Fűzfői Tenisz Klub részéről köszönt el. Lencse 
Sándor a Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöke oly szép szavakkal 
méltatta földi tevékenységedet, hogy mindnyájunknak könny 
szökött a szemébe. Ott voltak családod tagjai, akikért küzdöttél és 
oly sok szeretetet adtál nekik. A családi kötelék mindent jelentett 

számodra. Akkor és ott csak annyi fogalmazódott meg bennem, 
hogy elment egy hiteles ember! Aztán lassan felidéződött a  két 
éve rendezett vörösberényi csodálatos kútavató, amely nélküled 
nem valósulhatott volna meg. Ott és akkor, nemcsak, hogy együtt 
tudtunk gondolkodni, mozgósítani, irányítani, hanem ünnepet 
varázsoltunk a városunknak a berényieknek, a hatalmas tömegnek, 
akik ott voltak. Mint filmkockák cikáztak lelki szemeim előtt az 
előkészítés lázában gyakori találkozásaink, tudtuk, Te is tudtad, 
hogy beteg vagy, de ennek ellenére vállaltad az irdatlan munkát 
felkérésemre. A betegségedre rákérdeztem, elterelted figyelmem, 
elütötted viccel. Dolgoztál velünk nap mint nap. Egyik rejtett 
tehetséged itt kibontakozott. Alkottál, jelmezeket gyűjtöttél, 
embereket győztél meg, egyszóval lángoltál velem. Mindebben 
feleséged igazi társad volt. 

És sikerült, Laci! Maradandót alkottunk, és ami a lényeg: örültek, 
vidámak voltak az emberek. Aztán kimerevedett előttem a filmkoc-
ka: Te álltál a temlom lépcsőjén, apácák gyűrűjében mint királyi 
krónikás, szép orgánummal, korhű jelmezben felolvastad az ado-
mánylevelet, majd átnyújtottad a királynak. Itt megszakadt a film, 
így rögződött bennem a kép, mely örökké Rád emlékeztet. Igaz, 
még nem jutott el a tudatomig, hogy elmentél, nem is tudok, tu-
dunk és nem is akarok elbúcsúzni Tőled, mert itt maradtál velünk, 
a barátokkal, az almádi emberekkel szívünkben mindörökké!

Veszeli L ajos  

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa a Hittudomá-
nyi Kar Kari Tanácsa felterjesztését követően tiszteletbeli doktori 
címet adományozott Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspökének. A tiszteletbeli cím a gyakorlati teológia 
területén végzett kiemelkedő munkásságának elismerése. Balaton-
almádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség lelkészének ez-
úton is gratulálunk! 

Forrás: reformatus.hu 

Forrás: reformacio.ma.hu

Tisztelt almádi lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni azt a 
támogatást, amit 2010 óta nyújtottak 
nekem ahhoz, hogy országgyűlési képvi-
selőként a feladataim városunk és hazánk 
érdekében elvégezhessem. Igyekeztem 
ebben a kilenc évben Balatonalmádi ér-
dekeit hatékonyan képviselni.

Köszönettel:

Dr. Kepli Lajos
Almádi volt országgyűlési képviselője 
2010-2019
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2019. július Györgyi Dénes Iskola hírei

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

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk 
gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit 
az iskolában tanultunk, annak legnagyobb ré-
szét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási 
rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, meg-
marad.” – mondta Eötvös József.

Ezért minden időben a legfontosabb hi-
vatás az, amelyik a lélekhez szól. Régen egy 
közösségben a pap, az orvos és a tanító volt 
a falu szellemi-lelki irányítója, a közösség 
építője. 

Szerencsére napjainkban is vannak közöttünk olyan pedagógu-
sok, akik újra és újra kimeríthetetlen erővel végzik ezt a nemzedé-
keken átívelő munkát. 

Nagy Judit általános iskolai tanító, történelem szakos tanár im-
már 40 éve végzi gyermekközpontú, következetesen nevelő és ok-
tató munkáját. 

Judit munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- 
és szakmaszeretet, a következetesség, az igényesség és a pontosság.  
Ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szer-
vezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodott mindig.

Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intel-
ligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel 
párosultak – mindig a tanulók, a gyermekek érdekeit tartotta a leg-
fontosabbnak. Kiállt az igazáért és igyekezett a konfliktushelyzete-
ket kompromisszumokkal megoldani. 

Időt nem kímélve, a tanításon kívül is foglalkozott a tehetséges 
tanulókkal, felkészítette őket a tantárgyi megmérettetésekre.

Tapasztalatával, sokrétű tanulmányi előképzettségével az alsós 
szakmai munkaközösségek aktív tagja volt. Munkáját az elhivatott-
ság, lendületesség, szakmaszeretet jellemezte. A tanulóközösség éle-
tét kiemelkedő szervezőkészséggel irányította. Osztályainak, és az 
egész intézménynek rendszeresen szervezett kulturális, szabadidős 
programokat.

Néhány évig a városi könyvtárban dolgozott gyerekkönyvtárosként. 
Ő indította el az azóta is népszerű Könyvfaló olvasópályázatot. Em-
bersége, kedvessége megnyerte mind a gyerekolvasók, mind a kol-
légák szeretetét. Mély nyomot hagyott városa és iskolája életében, 
szellemisége példaértékű.

Judit néni a pedagógus pályáján eltöltött 40 éves kimagasló szak-
mai munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült, 
amit a Györgyi Dénes Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén vas-
taps közepette vehetett át. Gratulálunk, és jó pihenést kívánunk!

Egészségnap  
a Györgyi Dénes Általános Iskolában

2019.06. 04-én a 6. osztályosoknak egész napos serdülőkori felvi-
lágosító programot szerveztünk. A lányok „Ciklus-show”-n, a fiúk 
„Titkos  küldetés”-en vettek részt, melyhez az anyagi  forrás biztosí-
tását a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Irodának köszönjük. 

5 kis csoportban, játékos, interaktív foglalkozás, dramatikus játék 
során kaptak betekintést a tanulók saját testük működésébe, a ser-
dülőkor testi, lelki változásaiba, a női termékenységi folyamatokba, 
az emberi élet keletkezébe. A játékot beszélgetés előzte meg a férfivá 
és nővé érés lelki hátterével, valamint serdülőkor higiénés szabálya-
ival kapcsolatban. A foglalkozások a pozitív testkép, a női és férfi 
identitás megerősítését is szolgálták. 

Iker Márta iskolavédőnő

FIT jelentés elemzése  
(kometenciamérés eredményeinek értékelése)
Györgyi Dénes Általános Iskola 2018.

Telephely
•	 Az	intézményben	minden	típusú	speciális	tanterem	megtalál-

ható.
•	 A	tanulói	összetétel	a	városok	átlaga	feletti.
•	 A	tanulási	nehézséggel	küzdő	tanulók	száma	létszámarányosan	

átlagos.
•	 A	diákok	fegyelme	és	tanulási	motivációja	a	legjobbak	között	

van.
•	 A	 fenti	mutatók	 alapján	 a	 továbbtanulási	 arány	 az	 érettségit	

adó intézményekben az országos átlag felett van.
Összegzés:
Az intézményben vizsgált tanulói eredmények szignifikánsan 

magasabbak a viszonyítási csoportok eredményeinél. A CSH in-
dex tükrében a tanulók a tőlük elvárható teljesítményt nyújtották, 
ahogy az előző évek méréseinél is. Az alapszintet, illetve minimum 
szintet el nem érő tanulók száma elenyésző, jóval a viszonyítási cso-
portok átlaga alatt.

6. évfolyam
•	 A	 tanulók	 eredménye	matematikából	 a	 hasonló	 viszonyítási	

csoportokhoz képest a legjobbak között van. A szövegértés 
eredményei minden csoportnál magasabb értéket mutatnak.

•	 A	 tanulók	képességeloszlása	minden	 részpopulációhoz	viszo-
nyítva magasabb, matematika és szövegértés területén egy-
aránt. A tanulók 96%-ának a szövegértése az átlagos, és afeletti 
kategóriába tartozik; az átlag alatt teljesítők pedig az országos 
átlagnál is kevesebben vannak.

•	 A	 kompetenciamérés	 eredményei	 teljes	 összhangban	 vannak	
az előző évi matematika jegyekkel.

•	 Ez	alapján	az	előző	évi	eredményekhez	képest	nincs	szignifi-
káns eltérés: a tanulók megtartották az intézmény átlag feletti 
eredményeit.

8. évfolyam
•	 A	tanulók	átlageredménye	és	átlag	megbízhatósági	tartománya	

(konfidencia-intervallum) minden viszonyítási csoportnál ma-
gasabb.

•	 A	tanulók	86%-a	az	átlag,	vagy	afeletti	képességszinthez	tarto-
zik, ez magasabb az összehasonlításban szereplő részpopuláci-
ók eredményeinél.

•	 A	tanulók	a	2	évvel	ezelőtti	eredményeikhez	viszonyítva	ma-
gasabb szinten teljesítettek, és a korábbi évekhez képest sincs 
szignifikáns eltérés.

•	 A	mérési	eredmények	megfelelnek	az	előző	évi	matematika	je-
gyeknek.

•	 A	 szövegértés	 eredményei	minden	 részpopulációban	 azonos,	
vagy magasabb eredményt mutatnak. A tanulók 85%-a tar-
tozik az átlagos, vagy átlag feletti teljesítményt nyújtó csopor-
tokba.

•	 Az	előző	évekhez	viszonyítva	további	fejlődés	tapasztalható,	a	
korábbi eredményeket a 2018-as mindenben felülmúlja.

A vizsgált csoportok eredményeit összevetve az intézmény min-
denben a legmagasabb szinten teljesített, a hasonló csoportok közül 
csupán a 6 és 8 osztályos gimnáziumi csoportoknak van némileg (de 
nem számottevően) jobb eredménye.

 Iker Márta iskolavédőnő

Alma Mater
Mindannyiunk életében van egy meghatározó, hosszúra nyúlt, 

filmszerű pillanat. Ilyen lehet például az alma mater. A Balatonal-
mádi Kéttannyelvű Gimnázium a minap ünnepelte három évtize-
des fennállásának jubileumát, ami alkalmat adott némi önvizsgá-
latra a jelen lévő alumnuszok körében. Mini számvetést arról, hogy 
honnan hová jutottunk immáron két évtized alatt. A köszöntő be-
szédhez felsorakoztatott emlékek, néhol foszlányok, néhol eleven 
mementók bukkantak fel az emlékezés ködéből. Lassan kezdett 
kikristályosodni a gondolat, miszerint mindennek van egy origója, 
egy kezdet. Az eredet. Kinek mi. Számunkra ez a gimnázium volt a 
szellemi origo, ahol a legendás tanárok megágyaztak a gondolatok-
nak, a világnézet formálódásának, az elme jámbor pallérozásának. 
Sokan sokféleképpen tekintenek vissza ezekre a kulcsfontosságú 
évekre. Számomra forradalmi korszak volt a maga módján.

A gimnázium a rendszerváltás éveiben kelt életre, megteremtve 
az angolszász iskola hazai modelljét. Úttörő volt és példát mutatott. 
Hosszú ideig amolyan forradalmi kísérletként tartották számon a 
magyar közoktatásban, mely a nyugati éra leheletét hozta el egy le-
tisztult, bájos balatoni kisvárosba. Mondhatni: globális szemléletet 
alkalmazott lokális szinten, felismerve és közvetítve a korszellemet. 
Felvilágosult, mégis színtiszta hazai szemléletet és főképp magas 
fokú angol nyelvtudást és világtörténelmet, civilizációs alapokat 
adott a tarisznyába. A tudást és az úttörő hangulatot szomjazó diá-
kok (nagyrészt szülői indíttatásra persze) pedig egyre özönlöttek a 
korszerű iskolába.

Minden intézmény vagy rendszer életében van egy alapító atya. 
A gimnáziumé elsősorban Czuczor Sándor polihisztor, nyelvműve-
lő, vérbeli diplomata, aki mindennel jópofán dacolva épített egy 
legendás iskolát. Olvasom, hogy Krúdy Gyula a magyar kultúra 
egyik legnagyobb alakjáról, a nyelv mesteréről, Arany Jánosról így 
ír: „Ez a férfitípus volt az, amely Magyarországot fenntartotta, téli 
sarat elbíró csizmában viselte el a megpróbáltatásokat, zsoltáros hittel 
bízott a jövendőben, és halk rajongással gondolt a nemzeti ideálokra. 
Ez az embertípus őrizte meg helyét a földrészen a kő szilárdságával, a 
só nehézségével és a tölgyfa életkorával”. Ilyen tehát egy alapító atya 
vagy államférfi prototípusa. Számunkra Czuczor Sándor egy, a szó 
legnemesebb értelmében vett influenszer! 

Én úgy ismertem meg, hogy a gimnáziumi felvételi hajnalán a 
portán várakoztam, ő belépett és a rá jellemző, sugárzó közvetlen-
séggel ismeretlenül is meghívott egy reggelire a menzán. Érett diák-

koromban egy brit civilizációra vonatkozó kérdésére az órán helyes 
választ adtam, mire ő, szavahihető ember lévén, valóban befizetett 
tíz minyonra a büfébe. Isten éltessen, Direktor Úr!

Tisztelettel köszönjük Dr Schaller-Baross Ernő, nemzetközi ügye-
kért felelős helyettes államtitkár úr közreműködését és szimbolikus 
támogatását!

Steiner-Isky Annamária
DLSB 2003 öregdiák

Miniszterelnökség politikai tanácsadója

CZUCZOR SÁNDOR, címzetes igazgató Dudásné Pirik Mariann, 
jelenlegi igazgató és Steiner-Isky Annamária, volt DLSB diák 
társaságában

Magtár Rendezvényház Vörösberény július-augusztusi  
képzőművészeti programja

A 10 napos „Festőiskola” július 1.-én bezárta kapuit, nagysze-
rű kiállítással és happeninggel. A tábor vezetője Borsné Simon 
Györgyi volt.

***
Baky Péter festőművész kiállítása nyílik július 26.-án, pénteken 

19.00-kor. A tárlat megtekinthető augusztus 13-ig. A tárlatot 
megnyitja: Dr Hafescher Károly PhD Habil, a MEE Zsinatának 
lelkészi elnöke, tanszékvezető egyetemi docens.

***
Augusztus 17.-én szombaton nyílik az „Új Dunántúli Tárlat” 

10 megye meghívott hivatásos képzőművészeinek részvételével. 
A kiállítást 1936-ban rendezték meg először Szombathelyen. A 
rendszerváltás óta nem volt ilyen seregszemle. Idén Balatonal-

mádi vállalta a lebonyolítást, a Kerényi Imre nevével fémjelzett 
„Vörösberény Program” keretében. A kiállítás egy hónapig lesz 
látogatható a Dunántúl közepén elhelyezkedő városunkban, a 
műemlék Magtárban.

***
Második alkalommal kerül ismét megrendezésre a 

„Vörösberényi felnőtt művésztelep, amely augusztus 22.-én kez-
dődik. 10 napon keresztül alkotnak itt a festők, grafikusok. A 
régi művésztelep 1953-1963 között itt működött, erre a hagyo-
mányra épül a jelenlegi művésztelep is. A tábort neves művészek 
irányítják. A részt vevő alkotók egy - itt készült művet a város 
tulajdonába adnak, amelyek majd a felújított kolostor szobáiban 
lesznek elhelyezve.
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2019. július Györgyi Dénes Iskola hírei

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

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk 
gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit 
az iskolában tanultunk, annak legnagyobb ré-
szét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási 
rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, meg-
marad.” – mondta Eötvös József.

Ezért minden időben a legfontosabb hi-
vatás az, amelyik a lélekhez szól. Régen egy 
közösségben a pap, az orvos és a tanító volt 
a falu szellemi-lelki irányítója, a közösség 
építője. 

Szerencsére napjainkban is vannak közöttünk olyan pedagógu-
sok, akik újra és újra kimeríthetetlen erővel végzik ezt a nemzedé-
keken átívelő munkát. 

Nagy Judit általános iskolai tanító, történelem szakos tanár im-
már 40 éve végzi gyermekközpontú, következetesen nevelő és ok-
tató munkáját. 

Judit munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- 
és szakmaszeretet, a következetesség, az igényesség és a pontosság.  
Ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szer-
vezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodott mindig.

Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intel-
ligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel 
párosultak – mindig a tanulók, a gyermekek érdekeit tartotta a leg-
fontosabbnak. Kiállt az igazáért és igyekezett a konfliktushelyzete-
ket kompromisszumokkal megoldani. 

Időt nem kímélve, a tanításon kívül is foglalkozott a tehetséges 
tanulókkal, felkészítette őket a tantárgyi megmérettetésekre.

Tapasztalatával, sokrétű tanulmányi előképzettségével az alsós 
szakmai munkaközösségek aktív tagja volt. Munkáját az elhivatott-
ság, lendületesség, szakmaszeretet jellemezte. A tanulóközösség éle-
tét kiemelkedő szervezőkészséggel irányította. Osztályainak, és az 
egész intézménynek rendszeresen szervezett kulturális, szabadidős 
programokat.

Néhány évig a városi könyvtárban dolgozott gyerekkönyvtárosként. 
Ő indította el az azóta is népszerű Könyvfaló olvasópályázatot. Em-
bersége, kedvessége megnyerte mind a gyerekolvasók, mind a kol-
légák szeretetét. Mély nyomot hagyott városa és iskolája életében, 
szellemisége példaértékű.

Judit néni a pedagógus pályáján eltöltött 40 éves kimagasló szak-
mai munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült, 
amit a Györgyi Dénes Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén vas-
taps közepette vehetett át. Gratulálunk, és jó pihenést kívánunk!

Egészségnap  
a Györgyi Dénes Általános Iskolában

2019.06. 04-én a 6. osztályosoknak egész napos serdülőkori felvi-
lágosító programot szerveztünk. A lányok „Ciklus-show”-n, a fiúk 
„Titkos  küldetés”-en vettek részt, melyhez az anyagi  forrás biztosí-
tását a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Irodának köszönjük. 

5 kis csoportban, játékos, interaktív foglalkozás, dramatikus játék 
során kaptak betekintést a tanulók saját testük működésébe, a ser-
dülőkor testi, lelki változásaiba, a női termékenységi folyamatokba, 
az emberi élet keletkezébe. A játékot beszélgetés előzte meg a férfivá 
és nővé érés lelki hátterével, valamint serdülőkor higiénés szabálya-
ival kapcsolatban. A foglalkozások a pozitív testkép, a női és férfi 
identitás megerősítését is szolgálták. 

Iker Márta iskolavédőnő

FIT jelentés elemzése  
(kometenciamérés eredményeinek értékelése)
Györgyi Dénes Általános Iskola 2018.

Telephely
•	 Az	intézményben	minden	típusú	speciális	tanterem	megtalál-

ható.
•	 A	tanulói	összetétel	a	városok	átlaga	feletti.
•	 A	tanulási	nehézséggel	küzdő	tanulók	száma	létszámarányosan	

átlagos.
•	 A	diákok	fegyelme	és	tanulási	motivációja	a	legjobbak	között	

van.
•	 A	 fenti	mutatók	 alapján	 a	 továbbtanulási	 arány	 az	 érettségit	

adó intézményekben az országos átlag felett van.
Összegzés:
Az intézményben vizsgált tanulói eredmények szignifikánsan 

magasabbak a viszonyítási csoportok eredményeinél. A CSH in-
dex tükrében a tanulók a tőlük elvárható teljesítményt nyújtották, 
ahogy az előző évek méréseinél is. Az alapszintet, illetve minimum 
szintet el nem érő tanulók száma elenyésző, jóval a viszonyítási cso-
portok átlaga alatt.

6. évfolyam
•	 A	 tanulók	 eredménye	matematikából	 a	 hasonló	 viszonyítási	

csoportokhoz képest a legjobbak között van. A szövegértés 
eredményei minden csoportnál magasabb értéket mutatnak.

•	 A	 tanulók	képességeloszlása	minden	 részpopulációhoz	viszo-
nyítva magasabb, matematika és szövegértés területén egy-
aránt. A tanulók 96%-ának a szövegértése az átlagos, és afeletti 
kategóriába tartozik; az átlag alatt teljesítők pedig az országos 
átlagnál is kevesebben vannak.

•	 A	 kompetenciamérés	 eredményei	 teljes	 összhangban	 vannak	
az előző évi matematika jegyekkel.

•	 Ez	alapján	az	előző	évi	eredményekhez	képest	nincs	szignifi-
káns eltérés: a tanulók megtartották az intézmény átlag feletti 
eredményeit.

8. évfolyam
•	 A	tanulók	átlageredménye	és	átlag	megbízhatósági	tartománya	

(konfidencia-intervallum) minden viszonyítási csoportnál ma-
gasabb.

•	 A	tanulók	86%-a	az	átlag,	vagy	afeletti	képességszinthez	tarto-
zik, ez magasabb az összehasonlításban szereplő részpopuláci-
ók eredményeinél.

•	 A	tanulók	a	2	évvel	ezelőtti	eredményeikhez	viszonyítva	ma-
gasabb szinten teljesítettek, és a korábbi évekhez képest sincs 
szignifikáns eltérés.

•	 A	mérési	eredmények	megfelelnek	az	előző	évi	matematika	je-
gyeknek.

•	 A	 szövegértés	 eredményei	minden	 részpopulációban	 azonos,	
vagy magasabb eredményt mutatnak. A tanulók 85%-a tar-
tozik az átlagos, vagy átlag feletti teljesítményt nyújtó csopor-
tokba.

•	 Az	előző	évekhez	viszonyítva	további	fejlődés	tapasztalható,	a	
korábbi eredményeket a 2018-as mindenben felülmúlja.

A vizsgált csoportok eredményeit összevetve az intézmény min-
denben a legmagasabb szinten teljesített, a hasonló csoportok közül 
csupán a 6 és 8 osztályos gimnáziumi csoportoknak van némileg (de 
nem számottevően) jobb eredménye.

 Iker Márta iskolavédőnő

Alma Mater
Mindannyiunk életében van egy meghatározó, hosszúra nyúlt, 

filmszerű pillanat. Ilyen lehet például az alma mater. A Balatonal-
mádi Kéttannyelvű Gimnázium a minap ünnepelte három évtize-
des fennállásának jubileumát, ami alkalmat adott némi önvizsgá-
latra a jelen lévő alumnuszok körében. Mini számvetést arról, hogy 
honnan hová jutottunk immáron két évtized alatt. A köszöntő be-
szédhez felsorakoztatott emlékek, néhol foszlányok, néhol eleven 
mementók bukkantak fel az emlékezés ködéből. Lassan kezdett 
kikristályosodni a gondolat, miszerint mindennek van egy origója, 
egy kezdet. Az eredet. Kinek mi. Számunkra ez a gimnázium volt a 
szellemi origo, ahol a legendás tanárok megágyaztak a gondolatok-
nak, a világnézet formálódásának, az elme jámbor pallérozásának. 
Sokan sokféleképpen tekintenek vissza ezekre a kulcsfontosságú 
évekre. Számomra forradalmi korszak volt a maga módján.

A gimnázium a rendszerváltás éveiben kelt életre, megteremtve 
az angolszász iskola hazai modelljét. Úttörő volt és példát mutatott. 
Hosszú ideig amolyan forradalmi kísérletként tartották számon a 
magyar közoktatásban, mely a nyugati éra leheletét hozta el egy le-
tisztult, bájos balatoni kisvárosba. Mondhatni: globális szemléletet 
alkalmazott lokális szinten, felismerve és közvetítve a korszellemet. 
Felvilágosult, mégis színtiszta hazai szemléletet és főképp magas 
fokú angol nyelvtudást és világtörténelmet, civilizációs alapokat 
adott a tarisznyába. A tudást és az úttörő hangulatot szomjazó diá-
kok (nagyrészt szülői indíttatásra persze) pedig egyre özönlöttek a 
korszerű iskolába.

Minden intézmény vagy rendszer életében van egy alapító atya. 
A gimnáziumé elsősorban Czuczor Sándor polihisztor, nyelvműve-
lő, vérbeli diplomata, aki mindennel jópofán dacolva épített egy 
legendás iskolát. Olvasom, hogy Krúdy Gyula a magyar kultúra 
egyik legnagyobb alakjáról, a nyelv mesteréről, Arany Jánosról így 
ír: „Ez a férfitípus volt az, amely Magyarországot fenntartotta, téli 
sarat elbíró csizmában viselte el a megpróbáltatásokat, zsoltáros hittel 
bízott a jövendőben, és halk rajongással gondolt a nemzeti ideálokra. 
Ez az embertípus őrizte meg helyét a földrészen a kő szilárdságával, a 
só nehézségével és a tölgyfa életkorával”. Ilyen tehát egy alapító atya 
vagy államférfi prototípusa. Számunkra Czuczor Sándor egy, a szó 
legnemesebb értelmében vett influenszer! 

Én úgy ismertem meg, hogy a gimnáziumi felvételi hajnalán a 
portán várakoztam, ő belépett és a rá jellemző, sugárzó közvetlen-
séggel ismeretlenül is meghívott egy reggelire a menzán. Érett diák-

koromban egy brit civilizációra vonatkozó kérdésére az órán helyes 
választ adtam, mire ő, szavahihető ember lévén, valóban befizetett 
tíz minyonra a büfébe. Isten éltessen, Direktor Úr!

Tisztelettel köszönjük Dr Schaller-Baross Ernő, nemzetközi ügye-
kért felelős helyettes államtitkár úr közreműködését és szimbolikus 
támogatását!

Steiner-Isky Annamária
DLSB 2003 öregdiák

Miniszterelnökség politikai tanácsadója

CZUCZOR SÁNDOR, címzetes igazgató Dudásné Pirik Mariann, 
jelenlegi igazgató és Steiner-Isky Annamária, volt DLSB diák 
társaságában

Magtár Rendezvényház Vörösberény július-augusztusi  
képzőművészeti programja

A 10 napos „Festőiskola” július 1.-én bezárta kapuit, nagysze-
rű kiállítással és happeninggel. A tábor vezetője Borsné Simon 
Györgyi volt.

***
Baky Péter festőművész kiállítása nyílik július 26.-án, pénteken 

19.00-kor. A tárlat megtekinthető augusztus 13-ig. A tárlatot 
megnyitja: Dr Hafescher Károly PhD Habil, a MEE Zsinatának 
lelkészi elnöke, tanszékvezető egyetemi docens.

***
Augusztus 17.-én szombaton nyílik az „Új Dunántúli Tárlat” 

10 megye meghívott hivatásos képzőművészeinek részvételével. 
A kiállítást 1936-ban rendezték meg először Szombathelyen. A 
rendszerváltás óta nem volt ilyen seregszemle. Idén Balatonal-

mádi vállalta a lebonyolítást, a Kerényi Imre nevével fémjelzett 
„Vörösberény Program” keretében. A kiállítás egy hónapig lesz 
látogatható a Dunántúl közepén elhelyezkedő városunkban, a 
műemlék Magtárban.

***
Második alkalommal kerül ismét megrendezésre a 

„Vörösberényi felnőtt művésztelep, amely augusztus 22.-én kez-
dődik. 10 napon keresztül alkotnak itt a festők, grafikusok. A 
régi művésztelep 1953-1963 között itt működött, erre a hagyo-
mányra épül a jelenlegi művésztelep is. A tábort neves művészek 
irányítják. A részt vevő alkotók egy - itt készült művet a város 
tulajdonába adnak, amelyek majd a felújított kolostor szobáiban 
lesznek elhelyezve.
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Hírek

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

2019. július

Pályázati program a Vörösberényi 
Általános Iskolában

2014-ben iskolánk a TÁMOP-
3.1.4.B-13/1-2013-0001 „KÖZ-
NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” 
kiemelt projekt keretében meghir-
detett pályázaton a Gyöngyhalász 
Modell módszertani innovációs 
modullal elnyerte a MENTORÁLÓ 
INTÉZMÉNY címet. 

Kunné Solti Éva testnevelő, 
gyógytestnevelő tanár és Nagyné Farkas Andrea gyógypedagógus dol-
gozták ki azt a preventív mozgásfejlesztő modellt, amely a kisiskolá-
sok testnevelés foglalkozásaiba építi be a TSMT mozgásterápia és a 
NILD tanulási terápia különböző elemeit, segítve a diákok könnyebb 
alkalmazkodását az iskolai kihívásokhoz. 

A mentoráló program keretében egy tanéven keresztül látogatták 
intézményünket havonta a környék iskoláiban testnevelést tanító 
pedagógusok. Bemutató órák és előadások által ismerkedtek meg az 
iskolánkban zajló programmal. 

2018-ban a Klebelsberg Központ új pályázatot írt ki a Veszprém 
Megyei Tankerületen belüli sikeres módszerek, jó gyakorlatok meg-
ismertetése céljából. 

Ennek a pályázatnak a keretében új eszközöket vásárolhattunk, 
és 2019 tavaszán Zircen, Várpalotán és Veszprémben került meg-
rendezésre az a szakmai program, amely bemutatta a mindennapos 
testnevelés alternatív mozgásanyagát szenzomotoros és kognitív ele-
mek felhasználásával.

VÖRÖSBERÉNYI DIÁKNAP
A Diáknapon számos prog-

rammal készültünk az alsó 
tagozatos gyermekeknek. Szer-
veztünk az iskolaépületen be-
lül foglalkozásokat, de több 
csoport szívesen mozdult ki és 
látogatott el különböző közeli 
helyszínekre.

Az iskola épületén kívüli programok:
•	 „Életjelek”	túra	a	Megye-hegyre	(megfigyelések,	terepi	játékok)		
•	 Látogatás	a	Kürtöskalácssütő	műhelyben	(a	munka	megfigye-

lése, a kalácskészítés kipróbálása)
•	 Látogatás	Séllei	Katalin	fazekasműhelyében	(a	művész	munká-

jának megfigyelése, agyagozás, edénykészítés kétféle módszer-
rel, szabadtéri játék)

•	 Jelháború	a	Mandulásban	(közösségépítő	játék	a	fenntartható-
ság jegyében)

•	 Séta	a	Malom-völgybe	(rövid	túra	kedvenc	helyünkre,	csapat-
építő játékok, számháború)

Programok az iskola épületében:
•	 Diáknapi	ügyességi	verseny	a	tornateremben
•	 Legyen	Ön	is	milliomos	vetélkedő	(kvízkérdések	a	környezet-

ismeret, az irodalom, a sport és a logika témaköréből)
•	 Kooperatív	játékok
•	 Rímfaragó	–	versíró	verseny
•	 1	perc	és	nyersz	játékok
•	 Lassie-vetélkedő
•	 Óriásjátékok	az	udvaron	Molnárné	Perus	Zsuzsa	szervezésében

Vidám hangulatban, sportosan telt a felső tagozat számára is az 
idei diáknap. Óriási, élő bábus társasjátékban mérték össze erejüket 
az osztályok, majd különböző helyszíneken kedvükre ügyeskedhet-
tek ping-pongban, kosár- és tollaslabdában, csocsóban, labdarúgás-
ban, Twisterben. Napközben frissítővel, délben ebéddel lepték meg 
tanulóinkat a Szülői Munkaközösség tagjai, akik immár hagyomá-
nyosan főzőversenyt rendeznek ezen a napon. Ezután került sor a 
nap csúcspontjára, a tanár – diák kosárlabda mérkőzésre, amelyre 
egész évben lelkesen készülnek végzőseink.

A Szülői Munkaközösség az osztályok között évek óta főzőver-
senyt hirdet. A megadott alapanyagokból a szülők saját elképzelé-
sük szerint az udvaron bográcsban készítették el az ebédet, melyet 
a nyolc évfolyam tanulói a délelőtti játékok után örömmel fogyasz-
tottak el. A jó hangulatú program mindig segít abban, hogy köze-
lebb hozza egymáshoz a szülőket is.

A nap folyamán az alsós és a felsős diákok birtokba vehették az 
ugrálóvárat, melynek bérlése a Szent Imre Plébánia anyagi támo-
gatásával valósulhatott meg. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
Karáth Gábor hittanárunknak közbenjárásáért, segítségéért. 

 Kisebbek és nagyobbak egyaránt óriási örömmel és lelkesedéssel 
vetették be magukat újra és újra a felfújt játékba. Ezzel a játéklehe-
tőséggel megkoronáztuk színes, vidám, sok-sok lehetőséggel tarkí-
tott rendezvényünket, melyet a tanulók örömére igyekeztünk jól 
szervezni.

Diáknapunk az idei tanévben is kiegészült egy felejthetetlen vi-
torlázással, melyet a Go Boating nyílt napjának, a Magyar Vitorlás 
Szövetségnek köszönhetünk, Fülei Tamás és Szekeres Róbert „kapi-
tányoknak”, valamint segítőiknek. Négy osztályunk egy egész dél-

Kosaras szezonzárás
Izgalmas évet zártak a vörösberényi elsős kosarasok. A sok lelkesítő 

és vidám edzés során barátságot kötöttek a labdával és egymással. Meg-
tanultak labdát vezetni, passzolni, kosárra dobni és együtt játszani.

Az egész éves munka megkoronázásaként részt vettek a pápai kosa-
ras jamboreen, ahol hat Veszprém megyei csapattal mérhették össze 
erejüket. Ügyességüket bizonyítja, hogy a 2. helyet szerezték meg.

Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok!

A csapat tagjai: Martinkó Lili, Poszpis Tamás, Gál Domonkos, 
Maus Gergő, Szabó Nimród, Wéhli Bánk, Kóbor Dóra, Markó Dal-
ma, Bartók Boglárka, Horváth Szintia, Jakab Lili, Kármán Blanka, 
Csányi-Hajdú Regina, Nagy Csongor, Geiszt Simon, Bozzay Blan-
ka, Dobson Róbert, Puspán Elena, László Szabolcs, Bódi Sára, Tóth 
Angyalka, Zsendovics Levente, Kocsis Bendegúz, Szántó Bence, 
Kövi Balázs, Illés Petra, Dózsa Emese, Orosz Míra.

Purgel Henriett

előttöt tölthetett a kikötőben, ismerkedhetett ezzel a különleges, 
élménydús sportággal.

A mi pálinkánk
Az átlagember nagyjából annyit tud a pálinkáról, hogy égetett 

szesz, aminek több fajtája is létezik, névről ismer több híres pálin-
kafőzdét. Esetleg még azt is tudja, hogy a pálinka Hungarikum, 
ráadásul ez a nemes ital a 16. századig gyógyszernek számított. Azt 
már kevesebben tudják – nekem legalábbis fogalmam sem volt róla 
–, hogy létezik Pálinka Nemzeti Tanács.

A balatonalmádi ember viszont tudja, hogy a Csalló pálinka a 
„mi” pálinkánk. Így aztán nekünk, almádiaknak különösen jó hír, 
hogy Csalló Jenő idén júniusban a Parlamentben vehette át a Pálin-
ka Életműdíjat az előző bekezdésben említett Nemzeti Tanácstól, a 
pálinka és törkölypálinka javára végzett kiemelkedő teljesítményé-
nek elismerése és megbecsülése érdekében. 

Ebből az apropóból kerestem fel Csalló urat, és kértem, hogy 
meséljen kicsit a pálinkájáról, amivel ezt a rangos díjat sikerült el-
nyernie:

– 1999. januárban nyitottuk a főzdét Balatonalmádi határában. 
Eleinte csak bérfőzéssel foglalkoztunk, 2015-től vagyunk saját ter-
mékkel jelen a piacon.

Elkötelezett híve vagyok a kisüsti rendszernek, mert megítélésem 
szerint ez a fajta lepárlás biztosítja a talpas, széles ízvilágot. Mivel 
vegyész vagyok, szeretek kísérletezni. Három ponton avatkoztam be 
a rendszerbe. A műszaki agyam a mérésekben hisz, ezért laborban 
megnézettem, hogy a beavatkozások hozták-e az elvárt eredményt. 
Ezen kívül is sok kísérletet végzek a Wessling laborral közösen. Az 
előállított termékek minden versenyen jó eredményeket szoktak el-
érni. 

Szoktam mondani, hogy a pálinka érdekében az ördöggel is cim-
borálok. Bárkinek minden segítséget megadok. Több üzemben is 
ott vannak az általam javasolt berendezések. Van olyan üzem, ami 
általam lett megtervezve és megvalósítva.

Az elmúlt húsz évemet a pálinka érdekében töltöttem el, de ezt 
persze sok becsületes, tisztességes szakmabeli elmondhatja magáról. 
Nekem az az előnyöm, hogy a szakmámból kifolyólag a technológi-
át kicsit másképp ítélem meg, másképp nyúlok bele, mint aki nem 
vegyészként végzi ezt a hivatást.

Ezúton is gratulálunk Csalló úrnak a kitüntetéshez.
Szolga Mária

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Balatonalmádi Kommu-
nális és Szolgáltató Nonprofit Kft aktuális híreiről.

A kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére a májusban tartott 
veszélyeshulladék-gyűjtés sikeresen lezárult, az akció keretén belül 
több, mint 1000 kg veszélyes hulladékot gyűjtött be a Balatonalmádi 
Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Az akció sikerességére való 
tekintettel, a gyűjtés várhatóan minden évben megszervezésre kerül. 

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
megkezdte a hulladékgyűjtő edények azonosítóval történő ellátá-
sát, Balatonalmádiban máig 6500-ból közel 4500 db edényre került 
azonosító. Az azonosítók felhelyezését a továbbiakban is folyamato-
san végezzük, ebben kérjük azon lakosok segítségét, akik még nem 
rendelkeznek azonosítóval, hogy mielőbb keressék fel Társaságun-
kat. Azon edényekre, amelyek nem, vagy téves adatokkal szerepel-
nek adatbázisunkban, matricát ragasztunk. Ezen edények tulajdo-
nosait kiemelten kérjük, hogy keressék fel Ügyfélszolgálatunkat az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén. Email: ugyfelszolgalat@balkom.
hu Nyitva tartás: személyes: H: 8–16h, Sze: 8–12h, Cs: 7–19h, P: 
8–16h, Szo: 8–12h, telefonos: (+36 88 438-688) H: 12–16h, K: 
8–13.30h, Sze:12–16h, Cs: 15–19h, P: 12–16h. Amennyiben ügy-
félszolgálatunkkal az egyeztetés nem történik meg, a gyűjtőedényre 
nem tudunk azonosítót felhelyezni. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az azonosítóval nem rendelkező edények ürítését szeptember 1-től 
nem áll módunkban elvégezni!
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Pályázati program a Vörösberényi 
Általános Iskolában

2014-ben iskolánk a TÁMOP-
3.1.4.B-13/1-2013-0001 „KÖZ-
NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” 
kiemelt projekt keretében meghir-
detett pályázaton a Gyöngyhalász 
Modell módszertani innovációs 
modullal elnyerte a MENTORÁLÓ 
INTÉZMÉNY címet. 

Kunné Solti Éva testnevelő, 
gyógytestnevelő tanár és Nagyné Farkas Andrea gyógypedagógus dol-
gozták ki azt a preventív mozgásfejlesztő modellt, amely a kisiskolá-
sok testnevelés foglalkozásaiba építi be a TSMT mozgásterápia és a 
NILD tanulási terápia különböző elemeit, segítve a diákok könnyebb 
alkalmazkodását az iskolai kihívásokhoz. 

A mentoráló program keretében egy tanéven keresztül látogatták 
intézményünket havonta a környék iskoláiban testnevelést tanító 
pedagógusok. Bemutató órák és előadások által ismerkedtek meg az 
iskolánkban zajló programmal. 

2018-ban a Klebelsberg Központ új pályázatot írt ki a Veszprém 
Megyei Tankerületen belüli sikeres módszerek, jó gyakorlatok meg-
ismertetése céljából. 

Ennek a pályázatnak a keretében új eszközöket vásárolhattunk, 
és 2019 tavaszán Zircen, Várpalotán és Veszprémben került meg-
rendezésre az a szakmai program, amely bemutatta a mindennapos 
testnevelés alternatív mozgásanyagát szenzomotoros és kognitív ele-
mek felhasználásával.

VÖRÖSBERÉNYI DIÁKNAP
A Diáknapon számos prog-

rammal készültünk az alsó 
tagozatos gyermekeknek. Szer-
veztünk az iskolaépületen be-
lül foglalkozásokat, de több 
csoport szívesen mozdult ki és 
látogatott el különböző közeli 
helyszínekre.

Az iskola épületén kívüli programok:
•	 „Életjelek”	túra	a	Megye-hegyre	(megfigyelések,	terepi	játékok)		
•	 Látogatás	a	Kürtöskalácssütő	műhelyben	(a	munka	megfigye-

lése, a kalácskészítés kipróbálása)
•	 Látogatás	Séllei	Katalin	fazekasműhelyében	(a	művész	munká-

jának megfigyelése, agyagozás, edénykészítés kétféle módszer-
rel, szabadtéri játék)

•	 Jelháború	a	Mandulásban	(közösségépítő	játék	a	fenntartható-
ság jegyében)

•	 Séta	a	Malom-völgybe	(rövid	túra	kedvenc	helyünkre,	csapat-
építő játékok, számháború)

Programok az iskola épületében:
•	 Diáknapi	ügyességi	verseny	a	tornateremben
•	 Legyen	Ön	is	milliomos	vetélkedő	(kvízkérdések	a	környezet-

ismeret, az irodalom, a sport és a logika témaköréből)
•	 Kooperatív	játékok
•	 Rímfaragó	–	versíró	verseny
•	 1	perc	és	nyersz	játékok
•	 Lassie-vetélkedő
•	 Óriásjátékok	az	udvaron	Molnárné	Perus	Zsuzsa	szervezésében

Vidám hangulatban, sportosan telt a felső tagozat számára is az 
idei diáknap. Óriási, élő bábus társasjátékban mérték össze erejüket 
az osztályok, majd különböző helyszíneken kedvükre ügyeskedhet-
tek ping-pongban, kosár- és tollaslabdában, csocsóban, labdarúgás-
ban, Twisterben. Napközben frissítővel, délben ebéddel lepték meg 
tanulóinkat a Szülői Munkaközösség tagjai, akik immár hagyomá-
nyosan főzőversenyt rendeznek ezen a napon. Ezután került sor a 
nap csúcspontjára, a tanár – diák kosárlabda mérkőzésre, amelyre 
egész évben lelkesen készülnek végzőseink.

A Szülői Munkaközösség az osztályok között évek óta főzőver-
senyt hirdet. A megadott alapanyagokból a szülők saját elképzelé-
sük szerint az udvaron bográcsban készítették el az ebédet, melyet 
a nyolc évfolyam tanulói a délelőtti játékok után örömmel fogyasz-
tottak el. A jó hangulatú program mindig segít abban, hogy köze-
lebb hozza egymáshoz a szülőket is.

A nap folyamán az alsós és a felsős diákok birtokba vehették az 
ugrálóvárat, melynek bérlése a Szent Imre Plébánia anyagi támo-
gatásával valósulhatott meg. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
Karáth Gábor hittanárunknak közbenjárásáért, segítségéért. 

 Kisebbek és nagyobbak egyaránt óriási örömmel és lelkesedéssel 
vetették be magukat újra és újra a felfújt játékba. Ezzel a játéklehe-
tőséggel megkoronáztuk színes, vidám, sok-sok lehetőséggel tarkí-
tott rendezvényünket, melyet a tanulók örömére igyekeztünk jól 
szervezni.

Diáknapunk az idei tanévben is kiegészült egy felejthetetlen vi-
torlázással, melyet a Go Boating nyílt napjának, a Magyar Vitorlás 
Szövetségnek köszönhetünk, Fülei Tamás és Szekeres Róbert „kapi-
tányoknak”, valamint segítőiknek. Négy osztályunk egy egész dél-

Kosaras szezonzárás
Izgalmas évet zártak a vörösberényi elsős kosarasok. A sok lelkesítő 

és vidám edzés során barátságot kötöttek a labdával és egymással. Meg-
tanultak labdát vezetni, passzolni, kosárra dobni és együtt játszani.

Az egész éves munka megkoronázásaként részt vettek a pápai kosa-
ras jamboreen, ahol hat Veszprém megyei csapattal mérhették össze 
erejüket. Ügyességüket bizonyítja, hogy a 2. helyet szerezték meg.

Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok!

A csapat tagjai: Martinkó Lili, Poszpis Tamás, Gál Domonkos, 
Maus Gergő, Szabó Nimród, Wéhli Bánk, Kóbor Dóra, Markó Dal-
ma, Bartók Boglárka, Horváth Szintia, Jakab Lili, Kármán Blanka, 
Csányi-Hajdú Regina, Nagy Csongor, Geiszt Simon, Bozzay Blan-
ka, Dobson Róbert, Puspán Elena, László Szabolcs, Bódi Sára, Tóth 
Angyalka, Zsendovics Levente, Kocsis Bendegúz, Szántó Bence, 
Kövi Balázs, Illés Petra, Dózsa Emese, Orosz Míra.

Purgel Henriett

előttöt tölthetett a kikötőben, ismerkedhetett ezzel a különleges, 
élménydús sportággal.

A mi pálinkánk
Az átlagember nagyjából annyit tud a pálinkáról, hogy égetett 

szesz, aminek több fajtája is létezik, névről ismer több híres pálin-
kafőzdét. Esetleg még azt is tudja, hogy a pálinka Hungarikum, 
ráadásul ez a nemes ital a 16. századig gyógyszernek számított. Azt 
már kevesebben tudják – nekem legalábbis fogalmam sem volt róla 
–, hogy létezik Pálinka Nemzeti Tanács.

A balatonalmádi ember viszont tudja, hogy a Csalló pálinka a 
„mi” pálinkánk. Így aztán nekünk, almádiaknak különösen jó hír, 
hogy Csalló Jenő idén júniusban a Parlamentben vehette át a Pálin-
ka Életműdíjat az előző bekezdésben említett Nemzeti Tanácstól, a 
pálinka és törkölypálinka javára végzett kiemelkedő teljesítményé-
nek elismerése és megbecsülése érdekében. 

Ebből az apropóból kerestem fel Csalló urat, és kértem, hogy 
meséljen kicsit a pálinkájáról, amivel ezt a rangos díjat sikerült el-
nyernie:

– 1999. januárban nyitottuk a főzdét Balatonalmádi határában. 
Eleinte csak bérfőzéssel foglalkoztunk, 2015-től vagyunk saját ter-
mékkel jelen a piacon.

Elkötelezett híve vagyok a kisüsti rendszernek, mert megítélésem 
szerint ez a fajta lepárlás biztosítja a talpas, széles ízvilágot. Mivel 
vegyész vagyok, szeretek kísérletezni. Három ponton avatkoztam be 
a rendszerbe. A műszaki agyam a mérésekben hisz, ezért laborban 
megnézettem, hogy a beavatkozások hozták-e az elvárt eredményt. 
Ezen kívül is sok kísérletet végzek a Wessling laborral közösen. Az 
előállított termékek minden versenyen jó eredményeket szoktak el-
érni. 

Szoktam mondani, hogy a pálinka érdekében az ördöggel is cim-
borálok. Bárkinek minden segítséget megadok. Több üzemben is 
ott vannak az általam javasolt berendezések. Van olyan üzem, ami 
általam lett megtervezve és megvalósítva.

Az elmúlt húsz évemet a pálinka érdekében töltöttem el, de ezt 
persze sok becsületes, tisztességes szakmabeli elmondhatja magáról. 
Nekem az az előnyöm, hogy a szakmámból kifolyólag a technológi-
át kicsit másképp ítélem meg, másképp nyúlok bele, mint aki nem 
vegyészként végzi ezt a hivatást.

Ezúton is gratulálunk Csalló úrnak a kitüntetéshez.
Szolga Mária

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Balatonalmádi Kommu-
nális és Szolgáltató Nonprofit Kft aktuális híreiről.

A kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére a májusban tartott 
veszélyeshulladék-gyűjtés sikeresen lezárult, az akció keretén belül 
több, mint 1000 kg veszélyes hulladékot gyűjtött be a Balatonalmádi 
Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Az akció sikerességére való 
tekintettel, a gyűjtés várhatóan minden évben megszervezésre kerül. 

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
megkezdte a hulladékgyűjtő edények azonosítóval történő ellátá-
sát, Balatonalmádiban máig 6500-ból közel 4500 db edényre került 
azonosító. Az azonosítók felhelyezését a továbbiakban is folyamato-
san végezzük, ebben kérjük azon lakosok segítségét, akik még nem 
rendelkeznek azonosítóval, hogy mielőbb keressék fel Társaságun-
kat. Azon edényekre, amelyek nem, vagy téves adatokkal szerepel-
nek adatbázisunkban, matricát ragasztunk. Ezen edények tulajdo-
nosait kiemelten kérjük, hogy keressék fel Ügyfélszolgálatunkat az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén. Email: ugyfelszolgalat@balkom.
hu Nyitva tartás: személyes: H: 8–16h, Sze: 8–12h, Cs: 7–19h, P: 
8–16h, Szo: 8–12h, telefonos: (+36 88 438-688) H: 12–16h, K: 
8–13.30h, Sze:12–16h, Cs: 15–19h, P: 12–16h. Amennyiben ügy-
félszolgálatunkkal az egyeztetés nem történik meg, a gyűjtőedényre 
nem tudunk azonosítót felhelyezni. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az azonosítóval nem rendelkező edények ürítését szeptember 1-től 
nem áll módunkban elvégezni!
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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! 

Almádi Napok a Szent Erzsébet ligetben, a Körszínpadnál
•	Július 12. péntek 18 óra - Az Almádi Napok nyitó eseménye: Magyar Örökség-
díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar koncertje. A PArt Alapítvány 
védnökségével Béres János szobrászművész bronz szobrát Bereményi Géza író 
avatja fel, majd az íróval Koszteczky László operatőr beszélget. 
19.30 – 21 óra: Nagy Gergő és Czuczor Tamás gitár duója
21.30 – 23 óra: Gyöngyhalász Latin Zenekar
•	2019. július 13. szombat
19 óra – 20.30: Ádám és Dani akusztikus estje
21 óra – 22.30: Rulett Együttes
•	2019. július 14. vasárnap
19 óra – 20.30: Soul and Emotion soul - funky koncertje
21 óra – 22.30: ÉsTe. Süle – Trócsányi Szerzői Est
Szombaton és vasárnap 17.00 órától a Napraforgóház játéksátra és a Csodatár 
program ésszel és ügyességgel interaktív játékai várják az egész családot!
XVI. Almádi Borfesztivál augusztus 2-20-ig a Wesselényi Strand előtti 
rendezvénytéren

Megújul az Almádi Borfesztivál!

Ez a tizenhatodik fesztivál. Úgy döntöttünk, hogy felfrissítjük, megújítjuk 
a rendezvényt. Le is fektettük az alapokat. Reméljük, az almádi polgárok 
egyetértenek majd velünk. 
1. A Borfesztivál szóljon az emberi kapcsolatokról. A jó borokról, a beszélgetésről.
2. Legyenek színvonalas ételek a színvonalas borok mellé.
3. Legyenek boros, ételes szakmai programok. Borbemutatók, kóstolók.
4. Jobban figyelünk a gyerekekre, próbálunk nekik is programot szervezni.
5. Hagyományosan bemutatkoznak néptáncosaink, népdalénekeseink, s a környező 
települések együttesei.
6. Kizárólag élő koncertek lehetnek. Playback, félplayback bulikat nem rendezünk.
7. A zenei kínálatnál minden korosztály felé nyitni próbálunk. A kínálatban 
találjanak kedvükre valót a fiatalok és az idősebb fiatalok, a pop, a rock, a funky, a 
soul rajongói is.
8. Figyelünk a pihenni vágyók igényeire. A nagyszínpad programja 10-kor véget ér. 
A zene akkor is folytatódik, csak dobogóra tesszük a zenészeket, akik a borozáshoz, 
beszélgetéshez adnak kellemes kulisszát.
Az egyes napok koncertjei – kb. 20.30-tól:
Augusztus 2. Tramps (Roy és Ádám) – jó slágerekkel
Augusztus 3. Belmondo – lendület, behúzós frontemberrel
Augusztus 4. NDK – fiatal zenekar két egyéni énekesnővel
Augusztus 5. Horváth Gyula Népi Zenekara – a műfaj egyik nagy alakja muzsikál
Augusztus 6. Jumping Matt and his Combo – Pribojszki Matyit nem kell 
bemutatni senkinek
Augusztus 7. Gál Csaba Boogie és a Jump Baby Jump – buli lesz
Augusztus 8. Pély Barna – egy zenész, aki egy egész együttes
Augusztus 9. Bluesberry – őket mindenki ismeri, ott kell lenni
Augusztus 10. Silhouette and Vinx – egy hihetetlen színes bőrű énekessel 
Bostonból
Augusztus 11. Party Maffia – táncos-ugrálós
Augusztus 12. Éste – gondolkodós, borozós
Augusztus 13. Soul and Emotion – slágerek mindenkinek
Augusztus 14. Los Orangutanes – 11 őrült nyomja a latin zenét
Augusztus 15. Gájer Bálint zenekara – nyilván Frank Sinatra is tiszteletét teszi
Augusztus 16. Falusi Mariann és Sárik Péter – két zseni, akik bármit eljátszanak 
bárkinek
Augusztus 17. Carbonfools – új énekessel, nagy slágerekkel
Augusztus 18. Kaukázus – augusztus huszadikát Szalai Évával köszöntjük.
Augusztus 19. Jolly Jackers – ír ugrálós
Augusztus 20. Valami Swing – nem valami… nagyon swing
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Július 12-én pénteken: indulás 7.00 órakor  a posta elől NAGYKANIZSA: vá-
rosnézés - Thúry múzeum - fürdés
Augusztus 2-án pénteken: indulás 7.30-kor a Posta elől TATA nevezetességei,  
városnézés - Öreg-tó - fürdés - Vármúzeum
Augusztus 31-től szeptember 2-ig indulás 6 órakor a posta elől BESZTERCE-
BÁNYA - ZÓLYOM - PÁRKÁNY - városnézés, vár és múzeumlátogatás, talál-
kozó a párkányi testvérklubbal - folklór műsor - fürdés a Vadas termálfürdőben. 
Szállás: az Atlasz panzióban és az Európa szállodában

BOLHAPIAC 
Bolhapiac minden vasárnap délelőtt lesz a Városi Piac területén

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! NYÁRI 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 14-18 óra között, szombaton és vasárnap zárva.
STRANDI ANIMÁCIÓ – játékok és kézműves foglalkozás a Wesselényi strand 
keleti bejáratánál, a Strandkönyvtár mellett – hétfő és csütörtök kivételével 
minden nap 14-18 óra között augusztus végéig! A foglalkozásokon való részvétel 
a strand vendégei számára ingyenes!

Kerényi Imre-program keretében megvalósuló programok
Információ: www.vorosbereny.pkkk.hu; 88/542-515
Kiállítások a Magtárban:
•	 Július	 22-én	 nyílik Baky Péter festő kiállítása a Magtárban. A kiállítás 
látogatható augusztus 15-ig.
•	 Augusztus	 18-án	 nyílik	 a	 Dunántúli Szalon. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 18-ig.

Táborok:  
•	Carpe diem! Ifjúsági tábor – július 7. – július 14. valamint július 28. – 
augusztus 4.
•	Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Rendezvények:
Július 13. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Kováts Péter és a Mendelssohn 
Kamarazenekar. Helyszín: Erődített templom. Jegy ára: 1000 Ft.
Július 17. szerda 20.30 – Évszakok. Balázs Fecó koncert. Helyszín: Magtár. 
Jegy ára: 3500 Ft.
Július 20. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Szokos Augustin XVIII. 
századi hegedűszonáták. Helyszín: Erődített templom. Jegy ára: 1000 Ft.
Július 21. vasárnap 20.30 – Nyár estére hangolva. Szekeres Adrien koncertje. 
Helyszín: Magtár. Jegy ára: 3500 Ft.
Július 22. hétfő 20 óra – Cserháti Zsuzsa színházi emlékest élőzenekarral. 
Helyszín: Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
Július 29. hétfő 20 óra – Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. Helyszín: 
Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
Július 30. kedd 20 óra - Tanár úr kérem – ifjúsági színházi előadás. Helyszín: 
Magtár. Jegy ára: 1500 Ft.
Július 31. szerda 20 óra - Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. Helyszín: 
Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
Augusztus 7. szerda 20 óra - Cserháti Zsuzsa színházi emlékest élőzenekarral. 
Helyszín: Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
A rendezvényekre jegyértékesítés a Magtárban (Balatonalmádi, Thököly u. 1.), 
a Pannóniában (Balatonalmádi, Városház tér 4.), valamint a Veszprémi Petőfi 
Színház Jegyirodájában és Jegypénztárában (Veszprém, Óvári F. u. 2.) – illetve 
előadás előtt a helyszínen.
Táborok:  
•	Carpe diem! Ifjúsági tábor – július 7. – július 14. valamint július 28. – 
augusztus 4.
•	Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-
511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Strandkönyvtár – július 1-augusztus 24-ig, hétfőtől szombatig naponta 14-18 
óráig a Wesselényi Strandon. Minden nap 17 órakor Meseóra kezdődik kicsiknek 
és nagyoknak. 
Július 15-től 27-ig Retro könyvvásár és kiállítás a Pannónia előcsarnokában.
Kiállítások:
•	 Katona	 György	 kiállítása	 –	 Tájak	 és	 emberek.	 Látogatható	 a	 Pannónia	
nyitvatartási idejében
•	Természet	 csodái	 –	 állatpreparátumok,	 bogarak,	 pókok,	 kígyók,	 ásványok,	
őskövületek, fosszíliák, valamint ismeretterjesztő bemutató interaktív hüllő 
simogatóval az intézmény nyitvatartási idejében

Strandkoncertek a Wesselényi Strandon 18 órától – jegyvásárlás a koncert 
előtt a jegypénztáraknál:
Augusztus 24. Jar of Soul
Szeptember 7. Petruska
Szeptember 14. Sonny&CrazyBenny
Szeptember 21. Tramps (Roy és Ádám)
Október 5. GruntingPigs

XVI. ALMÁDI
borfesztivál

2019. augusztus 2-20.
Hagyomány és értékHagyomány és értékNagyszínpad koncertek

minden nap 20.30 órakor

Augusztus 2.

Roy és Ádám

Augusztus 3.

Belmondo NDK

Augusztus 4.

Augusztus 5.
Horváth Gyula 
Népi Zenekara

Augusztus 6.
Jumping Matt
& His Combo

Augusztus 7.
Gál Csaba Boogie

és a Jump Baby Jump

Augusztus 8.

Pély Barna

Augusztus 9.

Bluesberry
Augusztus 10.

Silhouette and Vinx

Augusztus 11.
Party Maffia

Augusztus 12.

Éste

Augusztus 13.

Soul and Emotion

Augusztus 14.

Los Orangutanes

Augusztus 15.

Gájer Bálint
zenekari koncert

Augusztus 16.
Falusi Mariann
és Sárik Péter

The Carbonfools

Augusztus 17. Augusztus 18.

Kaukázus

Augusztus 19.

Jolly Jackers

Augusztus 20.

Valami Swing

A Borfesztivál műsorát fellépésükkel 
gazdagítják a város és a környék
legjobb művészeti csoportjai.

A műsorváltoztatás joga fenntartva!
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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! 

Almádi Napok a Szent Erzsébet ligetben, a Körszínpadnál
•	Július 12. péntek 18 óra - Az Almádi Napok nyitó eseménye: Magyar Örökség-
díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar koncertje. A PArt Alapítvány 
védnökségével Béres János szobrászművész bronz szobrát Bereményi Géza író 
avatja fel, majd az íróval Koszteczky László operatőr beszélget. 
19.30 – 21 óra: Nagy Gergő és Czuczor Tamás gitár duója
21.30 – 23 óra: Gyöngyhalász Latin Zenekar
•	2019. július 13. szombat
19 óra – 20.30: Ádám és Dani akusztikus estje
21 óra – 22.30: Rulett Együttes
•	2019. július 14. vasárnap
19 óra – 20.30: Soul and Emotion soul - funky koncertje
21 óra – 22.30: ÉsTe. Süle – Trócsányi Szerzői Est
Szombaton és vasárnap 17.00 órától a Napraforgóház játéksátra és a Csodatár 
program ésszel és ügyességgel interaktív játékai várják az egész családot!
XVI. Almádi Borfesztivál augusztus 2-20-ig a Wesselényi Strand előtti 
rendezvénytéren

Megújul az Almádi Borfesztivál!

Ez a tizenhatodik fesztivál. Úgy döntöttünk, hogy felfrissítjük, megújítjuk 
a rendezvényt. Le is fektettük az alapokat. Reméljük, az almádi polgárok 
egyetértenek majd velünk. 
1. A Borfesztivál szóljon az emberi kapcsolatokról. A jó borokról, a beszélgetésről.
2. Legyenek színvonalas ételek a színvonalas borok mellé.
3. Legyenek boros, ételes szakmai programok. Borbemutatók, kóstolók.
4. Jobban figyelünk a gyerekekre, próbálunk nekik is programot szervezni.
5. Hagyományosan bemutatkoznak néptáncosaink, népdalénekeseink, s a környező 
települések együttesei.
6. Kizárólag élő koncertek lehetnek. Playback, félplayback bulikat nem rendezünk.
7. A zenei kínálatnál minden korosztály felé nyitni próbálunk. A kínálatban 
találjanak kedvükre valót a fiatalok és az idősebb fiatalok, a pop, a rock, a funky, a 
soul rajongói is.
8. Figyelünk a pihenni vágyók igényeire. A nagyszínpad programja 10-kor véget ér. 
A zene akkor is folytatódik, csak dobogóra tesszük a zenészeket, akik a borozáshoz, 
beszélgetéshez adnak kellemes kulisszát.
Az egyes napok koncertjei – kb. 20.30-tól:
Augusztus 2. Tramps (Roy és Ádám) – jó slágerekkel
Augusztus 3. Belmondo – lendület, behúzós frontemberrel
Augusztus 4. NDK – fiatal zenekar két egyéni énekesnővel
Augusztus 5. Horváth Gyula Népi Zenekara – a műfaj egyik nagy alakja muzsikál
Augusztus 6. Jumping Matt and his Combo – Pribojszki Matyit nem kell 
bemutatni senkinek
Augusztus 7. Gál Csaba Boogie és a Jump Baby Jump – buli lesz
Augusztus 8. Pély Barna – egy zenész, aki egy egész együttes
Augusztus 9. Bluesberry – őket mindenki ismeri, ott kell lenni
Augusztus 10. Silhouette and Vinx – egy hihetetlen színes bőrű énekessel 
Bostonból
Augusztus 11. Party Maffia – táncos-ugrálós
Augusztus 12. Éste – gondolkodós, borozós
Augusztus 13. Soul and Emotion – slágerek mindenkinek
Augusztus 14. Los Orangutanes – 11 őrült nyomja a latin zenét
Augusztus 15. Gájer Bálint zenekara – nyilván Frank Sinatra is tiszteletét teszi
Augusztus 16. Falusi Mariann és Sárik Péter – két zseni, akik bármit eljátszanak 
bárkinek
Augusztus 17. Carbonfools – új énekessel, nagy slágerekkel
Augusztus 18. Kaukázus – augusztus huszadikát Szalai Évával köszöntjük.
Augusztus 19. Jolly Jackers – ír ugrálós
Augusztus 20. Valami Swing – nem valami… nagyon swing
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Július 12-én pénteken: indulás 7.00 órakor  a posta elől NAGYKANIZSA: vá-
rosnézés - Thúry múzeum - fürdés
Augusztus 2-án pénteken: indulás 7.30-kor a Posta elől TATA nevezetességei,  
városnézés - Öreg-tó - fürdés - Vármúzeum
Augusztus 31-től szeptember 2-ig indulás 6 órakor a posta elől BESZTERCE-
BÁNYA - ZÓLYOM - PÁRKÁNY - városnézés, vár és múzeumlátogatás, talál-
kozó a párkányi testvérklubbal - folklór műsor - fürdés a Vadas termálfürdőben. 
Szállás: az Atlasz panzióban és az Európa szállodában

BOLHAPIAC 
Bolhapiac minden vasárnap délelőtt lesz a Városi Piac területén

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! NYÁRI 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 14-18 óra között, szombaton és vasárnap zárva.
STRANDI ANIMÁCIÓ – játékok és kézműves foglalkozás a Wesselényi strand 
keleti bejáratánál, a Strandkönyvtár mellett – hétfő és csütörtök kivételével 
minden nap 14-18 óra között augusztus végéig! A foglalkozásokon való részvétel 
a strand vendégei számára ingyenes!

Kerényi Imre-program keretében megvalósuló programok
Információ: www.vorosbereny.pkkk.hu; 88/542-515
Kiállítások a Magtárban:
•	 Július	 22-én	 nyílik Baky Péter festő kiállítása a Magtárban. A kiállítás 
látogatható augusztus 15-ig.
•	 Augusztus	 18-án	 nyílik	 a	 Dunántúli Szalon. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 18-ig.

Táborok:  
•	Carpe diem! Ifjúsági tábor – július 7. – július 14. valamint július 28. – 
augusztus 4.
•	Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Rendezvények:
Július 13. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Kováts Péter és a Mendelssohn 
Kamarazenekar. Helyszín: Erődített templom. Jegy ára: 1000 Ft.
Július 17. szerda 20.30 – Évszakok. Balázs Fecó koncert. Helyszín: Magtár. 
Jegy ára: 3500 Ft.
Július 20. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Szokos Augustin XVIII. 
századi hegedűszonáták. Helyszín: Erődített templom. Jegy ára: 1000 Ft.
Július 21. vasárnap 20.30 – Nyár estére hangolva. Szekeres Adrien koncertje. 
Helyszín: Magtár. Jegy ára: 3500 Ft.
Július 22. hétfő 20 óra – Cserháti Zsuzsa színházi emlékest élőzenekarral. 
Helyszín: Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
Július 29. hétfő 20 óra – Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. Helyszín: 
Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
Július 30. kedd 20 óra - Tanár úr kérem – ifjúsági színházi előadás. Helyszín: 
Magtár. Jegy ára: 1500 Ft.
Július 31. szerda 20 óra - Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. Helyszín: 
Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
Augusztus 7. szerda 20 óra - Cserháti Zsuzsa színházi emlékest élőzenekarral. 
Helyszín: Magtár. Jegy ára: 2500 Ft.
A rendezvényekre jegyértékesítés a Magtárban (Balatonalmádi, Thököly u. 1.), 
a Pannóniában (Balatonalmádi, Városház tér 4.), valamint a Veszprémi Petőfi 
Színház Jegyirodájában és Jegypénztárában (Veszprém, Óvári F. u. 2.) – illetve 
előadás előtt a helyszínen.
Táborok:  
•	Carpe diem! Ifjúsági tábor – július 7. – július 14. valamint július 28. – 
augusztus 4.
•	Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-
511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Strandkönyvtár – július 1-augusztus 24-ig, hétfőtől szombatig naponta 14-18 
óráig a Wesselényi Strandon. Minden nap 17 órakor Meseóra kezdődik kicsiknek 
és nagyoknak. 
Július 15-től 27-ig Retro könyvvásár és kiállítás a Pannónia előcsarnokában.
Kiállítások:
•	 Katona	 György	 kiállítása	 –	 Tájak	 és	 emberek.	 Látogatható	 a	 Pannónia	
nyitvatartási idejében
•	Természet	 csodái	 –	 állatpreparátumok,	 bogarak,	 pókok,	 kígyók,	 ásványok,	
őskövületek, fosszíliák, valamint ismeretterjesztő bemutató interaktív hüllő 
simogatóval az intézmény nyitvatartási idejében

Strandkoncertek a Wesselényi Strandon 18 órától – jegyvásárlás a koncert 
előtt a jegypénztáraknál:
Augusztus 24. Jar of Soul
Szeptember 7. Petruska
Szeptember 14. Sonny&CrazyBenny
Szeptember 21. Tramps (Roy és Ádám)
Október 5. GruntingPigs
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A Borfesztivál műsorát fellépésükkel 
gazdagítják a város és a környék
legjobb művészeti csoportjai.

A műsorváltoztatás joga fenntartva!



Krónika

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

Krónika

15

2019. július

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Könyvbemutató a Kerekesben
„Nescimus hungarice loqui” 

– azaz: Uraim nem tudunk 
magyarul! – mondotta volt 
úgy 200 éve Révai Miklós a 
hét nyelven beszélő nyelvtu-
dós, amelyek között természe-
tesen ott volt a latin, az akkori 
hivatalos nyelv hazánkban. 
Neki is állt megtanítani tanít-
ványait helyesen írni és beszél-
ni: tőle származik a helyesírás 
szavunk. Feladat azért maradt 
mind a mai napig, mert Sarusi 
Mihálynak egy külön kis zseb-
könyvet kellett szentelnie a 
kérdésnek Nyelvkiakadásban 
címmel.

Alapvető gond volt akkor és ma is, hogy sokan beszédben meg 
szóban képtelenek közérthető, helyénvaló magyar szavakat használni. 
Az idegen szavak ráadásul még sokszor nem is illenek bele az adott 
mondatba. Aki pedig nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul! 
Sarusi Mihály 28 fejezetben ostorozza a reklámok, hirdetések mel-
lett a közönség eligazítására szánt szövegek XXI. századi elvadulását. 
Az idegenforgalom, a sportnyelv és a számítástechnika bizony élen 
jár ebben a nyelvforgácsolásban a desztinációtól kezdve a curlingen át 
egészen a webszájtig. Jómagam is magyarázkodásra kényszerültem, 
amikor egy számítástechnikai boltban szipacsot kértem. Bambán bá-
multak rám egészen addig, amíg a szó angol leánykori nevét ki nem 
mondtam, ami pedig pendrive. Mondhattam volna persze dugacsot, 
penderítőt, avagy memtokot is, de nekem a szipacs tetszik a legjobban, 

Zöldalmádi

Június 9-én Balatonalmádi helyet biztosított egy aktuális té-
mának, a környezetvédelemnek és fenntarthatóságnak: ez volt a 
ZÖLDALMÁDI – Vegán & Upcycling Fesztivál a Tulipán udvarban. 
Olyan kiállítók várták az érdeklődőket, mint Morzsákmány, Batáta-
pástétom, Gyukli Pincészet, Sibella Vegán Ételműhely, LZS kerámia, 
Mirc Jewellery és a Zöld Bolt. A résztvevők megismerkedhettek kom-
posztálható evőeszközökkel, gyerekek és felnőttek egyaránt színezhet-
tek ökotáskát, melyet haza is vihettek. 

A rendezvény egyik motorja, a Veganeeta Home éttermet veze-
tő Dr. Árvai Anita kerekasztalbeszélgetést szervezett Sütő Izával és 
Wertheimer Kingával a vegánságról, környezetvédelemről és tudatos-
ságról, melyet sokan hallgattak nagy figyelemmel. A napot két, – a 
környezetvédelem iránt elkötelezett – előadó koncertje zárta: Bércesi 
Robi és Kardos-Horváth János zenélt a közönségnek, utóbbi előadó 

értékes gondolatokat is megosztott a jelen lévőkkel. A szervezőknek 
nem volt céljuk megváltani a világot, de szerették volna gondolkodás-
ra sarkallni a résztvevőket a fenntartható jövő témájában, beszélgetni 
velük, tanulni egymástól és együtt zenét hallgatni.

Szöveg és kép: Tabányi Katalin

Május 2-án este hat órakor nyílt meg az Almádi Tavaszi Tárlat. A ki-
állítást Kilián László, a veszprémi Művészetek Háza igazgatóhelyettese 
nyitotta meg. A tárlat színvonalát emelte a balatonalmádi Harmónia 
Énekegyüttes fellépése. Magyar szerzők dalaiból összeállított csokrot 

adtak elő magas színvonalon, Demel Eszter karnagy vezetésével. A 
kiállítást Fábián László és Jáger István rendezte.

K.Gy.

Almádi Tavaszi Tárlat a Harmónia Énekegyüttesselamióta Czakó Gábor kitalálta. Én viszont akkor bámultam bambán, 
amikor a számítógépem felturbósításáról beszéltek nekem.

Elszomorítóak azok a tizenévesek, akik már most influencerek 
szeretnének lenni, holott még a szó igazi jelentésével sincsenek 
tisztában, nemhogy a tartalmával. Igaz, ami igaz, a sport-nyelvben 
nagyon sok angol szó magyarosodott meg és röhögés nélkül én sem 
tudnám a gól helyett az egykor javasolt zutty szót használni. Milyen 
jól hangzana pedig a zuttyvonal vagy a zuttybíró, hogy a zuttyzáporos 
győzelemről ne is beszéljek. A bekkek helyett is jobbak a hátvédek, 
a taccsdobás helyett pedig partdobás, amit befelé kell érteni, mert 
kifelé még mindig mást jelent.

Sajnos elvesznek a régi, magyar helységnevek is, minél távolabb ke-
rültek mostani határainktól, annál kevésbé emlékszünk reájuk: Bodon 
(Vidin), Ilyvó (Lvov vagy újabban Lvív), Dancka (Gdansk]) Fölöstöm 
(Fürstenfeld), Geréc (Graz), Boroszló meg egykor Breslau, (de ma már 
Wroclaw). Nem is ezeket a neveket sírjuk vissza Miska barátommal, 
hanem a Kárpátr-medencében található Dunaszerdahelyt, Érsekúj-
várt, Kassát, Munkácsot és Ungvárt, de folytathatnánk a sort a lap 
aljáig Szatmárnémetivel, Nagyváraddal, Kolozsvárral és a többiekkel 
minden irredenta felhang nélkül. Magyarul ugyanis emlékezni és em-
lékeztetni kell reájuk és sokak vélekedésével ellentétben nem a nyel-
vünk romlik, hanem a hanyag használók szókincse. Hivatalos nyelvőr-
ködők is írnak olyan cikkeket, hogy csak szótárral lehet kibogozni már 
a címek értelmét is. Aki nem hiszi, vegye már a fáradtságot és olvassa el 
a Magyar Nyelvőr 2018. évi számának tartalomjegyzékét...

Minden további károgás helyett örvendjünk inkább a pozitív 
példáknak és az olyan köteteknek is, mint amilyent Sarusi Mihály 
tett közkinccsé alig egy hete. Lehet, hogy néhány esetben még vi-
tatkozni is szeretnénk, de azt legalább magyarul tesszük. A szerző 
ezzel éri el a célját, mint ahogyan Apáti-Tóth Sándor címlapképe: 
mindkettőjüknél csak egy kisebb részletet tekinthetünk át, de legott 
kedvünk támad az egészet megismerni.

Czuczor Sándor
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Könyvbemutató a Kerekesben
„Nescimus hungarice loqui” 
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Polgári összefogás  
Balatonalmádiért 

A lokálpatrióta nem arról ismer-
szik meg, hogy már a dédnagyany-
ja is az adott településen született. 
Sokkal fontosabb, hogy mit tesz 
valaki szűkebb és tágabb környeze-
te boldogulásáért. Egy évtizede jól 
kimutatóható, hogy egyre több ifjú 
pár dönt úgy, hogy Balatonalmádi-
ban kíván élni, itt akarja boldognak 
tudni gyermekeit. Gyüttmentnek, 
másutt bebíróknak nevezik azokat, 
akik nem abban a faluban vagy városban születtek, akiknek válasz-
tott a „szülőföldjük” és nem őslakosok. Néhány hónapja városunk-
ban alakult egy egyesület, melynek tagjai között találhatók mindkét 
csoportból. Az Aranyhíd Polgári Egyesület azzal a céllal alakult, 
hogy a városban összefogás eredményeként minél több jó cél váljék 
valóra. Úgy vélik, Almádiban rengeteg nagyszerű ötlet születik, a 
megvalósítás viszont gyakorta elmarad. Ezért adtak jogi keretet a 
baráti beszélgetéseken megfogalmazott javaslataik összegyűjtésére, 
rendszerezésére. Áprilisban hivatalosan is bejegyezték az Aranyhíd 
Polgári Egyesületet, amely nyitott minden jószándékú ember előtt, 
aki tenni akar Balatonalmádiért. Várnak mindenkit, aki élhetőbb, 
kényelmesebb, szebb Balatonalmádiért kíván összefogva tenni.
Az összefogás egyik látható jele volt a Polgári Piknik néven meghir-
detett akció májusban, amikor az egyesület tagjai és barátaik gyere-
kestől a Zenepavilonhoz vonultak Bölcsit a Bajcsyba! feliratokkal. 
Noha egyre több gyermek születik, nincs a városban bölcsődére. Az 
Aranyhíd azt javasolja, hogy a volt Kánya-villát alakítsák át miután 
onnan az új épületbe költöznek az óvodások. Nyílt levelet küld-

Ötcsillagos strand a Wesselényi! 
Folyamatos fejlődés tapasztalható a balatoni strandokon – mond-

ta a Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs, a Wesselényi stran-
don tartott Kék hullám zászlók átadásakor. A július eleji rendezvé-
nyen harmincnál több strand képviselői vehették át a díjakat. 

A zsűri számos szempont szerint járta a strandokat. Idén a várható 
hőség miatt az árnyékos helyek is kiemelt figyelmet érdemeltek. Öt 
csillagot kapott a Wesselényi strand, ezzel a legjobbak közé került. 
Az elismerést jelentő zászlót és oklevelet városunk polgármestere, 
Keszey János vette át Balassa Balázstól.

Zatkalik A.

Sikeresen szerepeltek a Balatonalmádi Sportegyesület csapatai  
a 2018-2019-es bajnokságokban 

Júniusban befejeződtek a küzdelmek a 2018-2019-es labdarúgó 
bajnokságokban. A különböző korosztályú almádi csapatok nagy-
szerűen szerepeltek a hosszúra nyúlt pontvadászatokban.

A megyei I. osztályú felnőtt csapatunk az előkelő 5. helyezést sze-
rezte meg. Örvendetes, hogy a közelmúltban véget ért bajnokság 
során több helyi nevelésű, még utánpótláskorú játékos mutatkozott 
be a Kozma Csaba által irányított felnőtt csapatba. A Veszprém me-
gyei Kupában ebben az évben a legjobb négy csapat közé sikerült 
bejutni, az elődöntőben a későbbi kupagyőztes Veszprém FC állí-
totta meg az almádiakat.

Második számú felnőtt csapatunk a megyei III. osztály keleti cso-
portjában ezüstérmet szerzett.

Az utánpótlás-bajnokságokban az U19-es balatonalmádi csapat 
éppen lemaradt a dobogóról, 4. helyen végzett a megyei I. osztályú 
pontvadászatban. Az egyel kisebbek, a Kovács László által irányított 
U16-os alakulat a második helyen zárt, így a fiúk nyakában a jól 
megérdemelt ezüstérem került. Az U14-esek szintén nagyszerűen 
teljesítettek, ők 3. lettek. Az éremátadóra a hagyományos családi 
focidélutánon került sor, ahol az érmeket Sikos László, az MLSZ 
Veszpém megyei Igazgatóságának képviselője adta át a fiúknak.

Gratulálunk!

Első vitorlás élmény gyerekeknek

Go Boating Balatonalmádi 
Június hatodikán rendezte meg a Magyar Vitorlás Szövetség a 

GO BOATING napot, azaz a vitorlázás nyílt napját. Országszerte 
mintegy húsz helyszínen próbálhatták ki a gyermekek ingyenesen a 
vitorlázást, valamint kaptak felvilágosítást a táborokról, képzések-
ről.

Ennek az eseménynek lelkes támogatója egyesületünk is, azáltal, 
hogy segítettünk hajókat biztosító partnereket szerezni. Azt láthat-
tuk, rengeteg gyermek, nagy izgalommal várta ezt a napot. Sokan 
életükben első alkalommal ülhettek vitorlásba, és ha néhányan 
némi szorongással is vágtak neki első útjuknak, de végül mindenki 
boldogan ért partot. Sőt, az arcokon látszott némi csalódottság is, 
hogy az útnak a kikötéssel vége.

Balatonalmádiban a rendezvény szervezőjétől, Fülei Tamástól kér-
tünk egy rövid összefoglalót arról, miképpen értékelte a mai napot.

„Balatonalmádi TVSK kikötőből indulva 6hajóval, 4 turnusban, 
2 iskolából, 100 gyereket vittünk ki a vízre. Az időjárás kegyes volt, 
igaz felhős, de enyhe idő, kellemes széllel. Adtunk a gyerekeknek 
ajándékba – a Go Boatingos tornazsák mellé – egy 40 cm-es 4-5-ös 
élénk színű kötelet, amit karkötőként tudnak viselni, egyben a reff 
csomót is megtanulták. 

Igazán sikeresen és egyben kellemesen is telt a mai nap. Remél-
jük, a közeli jövőben a vendégeink közül sokakat valamelyik egye-
sületben láthatunk viszont, akár mint versenyzőt is”.

A GO BOATING nap lényegében egy kaput jelent ahhoz, hogy 
a gyerekek megkedvelhessék a vitorlázást. A GO BOATING nap 
mellett a Magyar Vitorlás Szövetség sok energiát fordít az utánpót-
lás-nevelésre, a jelek szerint eredményesen, hiszen az utánpótlás-
versenyzők létszáma tavaly már meghaladta az 500 főt, szemben a 
2013-as 280 fős létszámmal. Az utánpótlás-nevelés egyik alappillére 
a Vitorlás Suli Program, amely a színvonalas hazai képzési helyeket 
fogja össze. A programban szereplő iskolák a Magyar Vitorlás Szö-
vetség minőségbiztosítási rendszere alapján működnek, ez garantál-
ja a szakmai színvonalat.

Baán Barnabás
Városunkért Közösen Egyesület

tek Almádi országgyűlési képviselőjének, aki nemcsak válaszolt az 
Aranyhídnak, de az elnökség tagjaival személyesen konzultált.

Sok családot érintő kérdés az új óvoda átadása körüli helyzet. 
Nem vitatva az elöljárók jószándékát, sem a szülők, sem az egyesület 
tagjai egyelőre nem értik, miért lett feltétele az új épület átadásának 
a régi épület elbontása. A tapasztalatok azt mutatják, minimum egy, 
de inkább két hónapra van szükség az átadás után a használatba 
vételi engedély megszerzésére, nem számolva esetleges további csú-
szásokkal. Az Aranyhíd Polgári Egyesület szeretne több tényt meg-
ismerni a pályázattal kapcsolatban, hogy minél megalapozottabb 
megoldásra juthassanak mindenki örömére.

Az egyesület őszintén örül Almádi elmúlt 30 évben történő fej-
lődésének, ám úgy vélik, kendőzetlenül kell beszélni a városunk és 
polgártársaink életét nehezítő problémákról is. Nem elég azonban 
csak beszélni a gondokról: a kritika párbeszéden alapuló megoldási 
javaslatok nélkül üres károgás.

 dzs 
Fotó: Szenthe Zoltán 

„NYÁRESTI GONDOLATOK  
ÉS DALLAMOK A KÁPTALANI  

FÁK ALATT”
 

Az előző évek hagyományainak folytatásaként a
 Káptalanfüredi Fürdőegyesület

szeretettel vár minden érdeklődőt közelről és 
távolabbról

augusztus 3-án, szombaton du. 6 órára  
a Káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna 

kertjébe. 
(Káptalanfüred Iskola u. 22.)

Az idei program:
Babits Mihály: Messze, messze

című verse nyomán dalok és irodalmi részletek

Vendégeink:
Vámosi Katalin szoprán

Yanis Benabdallah tenor
Boda Gabriella zongora 

Kacskovics Fruzsina és Boda Éva vers, próza

A program Balatonalmádi Város Önkormányzata 
támogatásával valósul meg, a részvétel díjtalan, de 

támogatásokat az egyesület céljaira szívesen fogadunk.
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Sokkal fontosabb, hogy mit tesz 
valaki szűkebb és tágabb környeze-
te boldogulásáért. Egy évtizede jól 
kimutatóható, hogy egyre több ifjú 
pár dönt úgy, hogy Balatonalmádi-
ban kíván élni, itt akarja boldognak 
tudni gyermekeit. Gyüttmentnek, 
másutt bebíróknak nevezik azokat, 
akik nem abban a faluban vagy városban születtek, akiknek válasz-
tott a „szülőföldjük” és nem őslakosok. Néhány hónapja városunk-
ban alakult egy egyesület, melynek tagjai között találhatók mindkét 
csoportból. Az Aranyhíd Polgári Egyesület azzal a céllal alakult, 
hogy a városban összefogás eredményeként minél több jó cél váljék 
valóra. Úgy vélik, Almádiban rengeteg nagyszerű ötlet születik, a 
megvalósítás viszont gyakorta elmarad. Ezért adtak jogi keretet a 
baráti beszélgetéseken megfogalmazott javaslataik összegyűjtésére, 
rendszerezésére. Áprilisban hivatalosan is bejegyezték az Aranyhíd 
Polgári Egyesületet, amely nyitott minden jószándékú ember előtt, 
aki tenni akar Balatonalmádiért. Várnak mindenkit, aki élhetőbb, 
kényelmesebb, szebb Balatonalmádiért kíván összefogva tenni.
Az összefogás egyik látható jele volt a Polgári Piknik néven meghir-
detett akció májusban, amikor az egyesület tagjai és barátaik gyere-
kestől a Zenepavilonhoz vonultak Bölcsit a Bajcsyba! feliratokkal. 
Noha egyre több gyermek születik, nincs a városban bölcsődére. Az 
Aranyhíd azt javasolja, hogy a volt Kánya-villát alakítsák át miután 
onnan az új épületbe költöznek az óvodások. Nyílt levelet küld-

Ötcsillagos strand a Wesselényi! 
Folyamatos fejlődés tapasztalható a balatoni strandokon – mond-

ta a Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs, a Wesselényi stran-
don tartott Kék hullám zászlók átadásakor. A július eleji rendezvé-
nyen harmincnál több strand képviselői vehették át a díjakat. 

A zsűri számos szempont szerint járta a strandokat. Idén a várható 
hőség miatt az árnyékos helyek is kiemelt figyelmet érdemeltek. Öt 
csillagot kapott a Wesselényi strand, ezzel a legjobbak közé került. 
Az elismerést jelentő zászlót és oklevelet városunk polgármestere, 
Keszey János vette át Balassa Balázstól.

Zatkalik A.

Sikeresen szerepeltek a Balatonalmádi Sportegyesület csapatai  
a 2018-2019-es bajnokságokban 

Júniusban befejeződtek a küzdelmek a 2018-2019-es labdarúgó 
bajnokságokban. A különböző korosztályú almádi csapatok nagy-
szerűen szerepeltek a hosszúra nyúlt pontvadászatokban.

A megyei I. osztályú felnőtt csapatunk az előkelő 5. helyezést sze-
rezte meg. Örvendetes, hogy a közelmúltban véget ért bajnokság 
során több helyi nevelésű, még utánpótláskorú játékos mutatkozott 
be a Kozma Csaba által irányított felnőtt csapatba. A Veszprém me-
gyei Kupában ebben az évben a legjobb négy csapat közé sikerült 
bejutni, az elődöntőben a későbbi kupagyőztes Veszprém FC állí-
totta meg az almádiakat.

Második számú felnőtt csapatunk a megyei III. osztály keleti cso-
portjában ezüstérmet szerzett.

Az utánpótlás-bajnokságokban az U19-es balatonalmádi csapat 
éppen lemaradt a dobogóról, 4. helyen végzett a megyei I. osztályú 
pontvadászatban. Az egyel kisebbek, a Kovács László által irányított 
U16-os alakulat a második helyen zárt, így a fiúk nyakában a jól 
megérdemelt ezüstérem került. Az U14-esek szintén nagyszerűen 
teljesítettek, ők 3. lettek. Az éremátadóra a hagyományos családi 
focidélutánon került sor, ahol az érmeket Sikos László, az MLSZ 
Veszpém megyei Igazgatóságának képviselője adta át a fiúknak.

Gratulálunk!

Első vitorlás élmény gyerekeknek

Go Boating Balatonalmádi 
Június hatodikán rendezte meg a Magyar Vitorlás Szövetség a 

GO BOATING napot, azaz a vitorlázás nyílt napját. Országszerte 
mintegy húsz helyszínen próbálhatták ki a gyermekek ingyenesen a 
vitorlázást, valamint kaptak felvilágosítást a táborokról, képzések-
ről.

Ennek az eseménynek lelkes támogatója egyesületünk is, azáltal, 
hogy segítettünk hajókat biztosító partnereket szerezni. Azt láthat-
tuk, rengeteg gyermek, nagy izgalommal várta ezt a napot. Sokan 
életükben első alkalommal ülhettek vitorlásba, és ha néhányan 
némi szorongással is vágtak neki első útjuknak, de végül mindenki 
boldogan ért partot. Sőt, az arcokon látszott némi csalódottság is, 
hogy az útnak a kikötéssel vége.

Balatonalmádiban a rendezvény szervezőjétől, Fülei Tamástól kér-
tünk egy rövid összefoglalót arról, miképpen értékelte a mai napot.

„Balatonalmádi TVSK kikötőből indulva 6hajóval, 4 turnusban, 
2 iskolából, 100 gyereket vittünk ki a vízre. Az időjárás kegyes volt, 
igaz felhős, de enyhe idő, kellemes széllel. Adtunk a gyerekeknek 
ajándékba – a Go Boatingos tornazsák mellé – egy 40 cm-es 4-5-ös 
élénk színű kötelet, amit karkötőként tudnak viselni, egyben a reff 
csomót is megtanulták. 

Igazán sikeresen és egyben kellemesen is telt a mai nap. Remél-
jük, a közeli jövőben a vendégeink közül sokakat valamelyik egye-
sületben láthatunk viszont, akár mint versenyzőt is”.

A GO BOATING nap lényegében egy kaput jelent ahhoz, hogy 
a gyerekek megkedvelhessék a vitorlázást. A GO BOATING nap 
mellett a Magyar Vitorlás Szövetség sok energiát fordít az utánpót-
lás-nevelésre, a jelek szerint eredményesen, hiszen az utánpótlás-
versenyzők létszáma tavaly már meghaladta az 500 főt, szemben a 
2013-as 280 fős létszámmal. Az utánpótlás-nevelés egyik alappillére 
a Vitorlás Suli Program, amely a színvonalas hazai képzési helyeket 
fogja össze. A programban szereplő iskolák a Magyar Vitorlás Szö-
vetség minőségbiztosítási rendszere alapján működnek, ez garantál-
ja a szakmai színvonalat.

Baán Barnabás
Városunkért Közösen Egyesület

tek Almádi országgyűlési képviselőjének, aki nemcsak válaszolt az 
Aranyhídnak, de az elnökség tagjaival személyesen konzultált.

Sok családot érintő kérdés az új óvoda átadása körüli helyzet. 
Nem vitatva az elöljárók jószándékát, sem a szülők, sem az egyesület 
tagjai egyelőre nem értik, miért lett feltétele az új épület átadásának 
a régi épület elbontása. A tapasztalatok azt mutatják, minimum egy, 
de inkább két hónapra van szükség az átadás után a használatba 
vételi engedély megszerzésére, nem számolva esetleges további csú-
szásokkal. Az Aranyhíd Polgári Egyesület szeretne több tényt meg-
ismerni a pályázattal kapcsolatban, hogy minél megalapozottabb 
megoldásra juthassanak mindenki örömére.

Az egyesület őszintén örül Almádi elmúlt 30 évben történő fej-
lődésének, ám úgy vélik, kendőzetlenül kell beszélni a városunk és 
polgártársaink életét nehezítő problémákról is. Nem elég azonban 
csak beszélni a gondokról: a kritika párbeszéden alapuló megoldási 
javaslatok nélkül üres károgás.

 dzs 
Fotó: Szenthe Zoltán 

„NYÁRESTI GONDOLATOK  
ÉS DALLAMOK A KÁPTALANI  

FÁK ALATT”
 

Az előző évek hagyományainak folytatásaként a
 Káptalanfüredi Fürdőegyesület

szeretettel vár minden érdeklődőt közelről és 
távolabbról

augusztus 3-án, szombaton du. 6 órára  
a Káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna 

kertjébe. 
(Káptalanfüred Iskola u. 22.)

Az idei program:
Babits Mihály: Messze, messze

című verse nyomán dalok és irodalmi részletek

Vendégeink:
Vámosi Katalin szoprán

Yanis Benabdallah tenor
Boda Gabriella zongora 

Kacskovics Fruzsina és Boda Éva vers, próza

A program Balatonalmádi Város Önkormányzata 
támogatásával valósul meg, a részvétel díjtalan, de 

támogatásokat az egyesület céljaira szívesen fogadunk.
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Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három irányból 
közelíthető meg szárazföldi utakon, illetve a Balatonnal határos. A fő megkö-
zelítési irányok Budapest felől a 71.sz főúton, Veszprém felől két úton Szent-
királyszabadja, illetve Felsőőrs felől, a harmadik irány Balatonfüred felől 
szintén a 71 sz. főútvonalon.  Ebből következik, hogy a város meglehetősen 
nagy átmenő forgalommal bír, mely kiegészül a Budapest-Tapolca vasútvo-
nallal is. Az adottságokból következik, hogy a város idegenforgalomból tartja 
fent magát, ipara nincs. A nyári főszezonban, a nyaralókkal együtt a lakosság 
létszáma eléri, vagy meghaladja a 30.000 főt, míg az állandó lakosok száma:

Óvodai létszám alakulása 2015-2018 között

2015.május
225 fő

2016.május
225 fő

2017.május
228 fő

2018.május
231 fő

Györgyi Dénes Ált. Isk. Vörösberényi Ált.Isk.

Évf. 2015/ 
2016.

2016/ 
2017.

2017/ 
2018

2015/ 
2016.

2016/ 
2017.

2017/ 
2018

1. 28 42 36 35 36 43
2. 48 51 40 24 20 38
3. 48 26 52 34 40 20
4. 56 49 29 23 25 39
5. 28 53 53 35 33 29
6. 48 54 53 24 29 35
7. 34 28 55 30 45 28
8. 40 44 28 22 27 45

Össz. 330 346 346 227 277 277

Balatonalmádi lakosságának létszáma 2018. december 31.
9830 fő

életkor férfi nő összesen életkor férfi nő összesen
0-1 35 29 64 51 54 57 111
1 44 32 76 52. 63 53 116
2. 35 42 77 53. 60 72 132
3. 46 45 91 54. 50 62 112
4. 56 44 100 55. 61 68 129
5. 35 34 69 56. 44 51 95
6. 69 40 109 57. 47 46 93
7. 46 46 92 58. 49 51 100
8. 33 39 72 59. 43 49 92
9. 49 50 99 60. 50 69 119

10. 52 47 99 61. 70 80 150
11. 47 46 93 62. 80 78 158
12. 43 46 89 63. 59 68 127
13. 47 48 95 64. 79 73 152
14. 60 38 98 65. 82 73 155
15. 50 42 92 66. 63 91 154
16. 49 37 86 67. 56 84 140
17. 29 38 67 68. 69 97 166
18. 50 34 84 69. 65 86 151
19. 38 37 75 70. 58 92 150
20. 34 32 66 71. 53 71 124
21. 39 35 74 72. 59 79 138
22. 37 34 71 73. 48 76 124
23. 43 39 82 74. 64 88 152
24. 41 44 85 75. 49 72 121
25. 40 52 92 76. 46 61 107
26. 42 43 85 77. 43 70 113
27. 58 42 100 78. 49 61 110
28. 67 61 128 79. 21 70 91
29. 62 44 106 80. 37 52 89
30. 54 47 101 81. 40 39 79
31. 73 48 121 82. 21 36 57

32. 65 55 120 83. 21 43 64
33. 54 66 120 84. 13 39 52
34. 55 48 103 85. 16 32 48
35. 57 55 112 86 11 29 40
36. 62 66 128 87. 6 23 29
37. 76 55 131 88. 8 22 30
38. 91 68 159 89. 10 20 30
39. 90 63 153 90. 2 13 15
40. 86 72 158 91. 5 13 18
41. 81 62 143 92. 2 9 11
42. 91 92 183 93. 1 10 11
43. 86 82 168 94. 0 6 6
44. 101 82 183 95. 0 8 8
45. 79 100 179 96. 0 6 6
46. 86 98 184 97. 1 7 8
47. 85 97 182 98. 0 2 2
48. 73 79 152 99. 1 5 6
49. 75 81 156 100. 0 2 2
50. 85 67 152 101 0 0

102 0 0
103 1 1

2981 2700 5681 1829 2320 4149

Az adatok szerint 0-18 évesek száma csökkent 
0-18 év 1652 fő 

Az aktív korosztály a nyugdíjba vonulás időpontja megnőtt így az időará-
nyos számok: A nyugdíjasok száma nagyon magas. Arra nincs adat, hogy az 
aktív korúaknál hány fő kap nyugdíjszerű ellátást.

18-62 év 5291 fő    

A nyugdíjasok száma nagyon magas. 
63-102 év 2887 fő

nő: 5020  fő              teljes lakosság 51% 
férfi: 4810  fő              teljes lakosság 49 %

Balatonalmádi vezetésének komoly feladata lesz a fiatalok megtartása. En-
nek érdekében új óvoda, bölcsőde épül. Szükséges új munkahelyek felkuta-
tása, akár a környék bevonásával is. Biztosítani kell a lakhatási és szórakozási 
lehetőségeket.   

Az orvosi ellátás kiegyensúlyozott. A háziorvosi ellátás mellett a szakrende-
lések, a folyamatos ügyelet, illetve a veszprémi, balatonfüredi kórházak gyors 
elérhetősége biztosítja a szakszerű orvosi ellátást.   

A közrend-közbiztonság országos szinten a harmadik legbiztonságosabb 
város Balatonalmádi, ezt a városi Rendőrkapitányság, illetve polgárőrség 
biztosítja városban. Rendezvények sokaságát nem csak a hivatalok, hanem a 
helyi civil szervezetek is rendezik.     

Évek óta készítem Balatonalmádi város korfáját. Tudni kell, hogy csak a 
Balatonalmádiban állandó lakhellyel rendelkezők vannak regisztrálva. A táb-
lázatból kiderül, hányan vagyunk a 0-103 évig korcsoportosan, külön-külön 
férfiak és hölgyek. 

Az összesítésből az is kiderül, hogy a hölgyek vannak többségben, ez meg-
felel az országos átlagnak. Amint az is, hogy az idősek aránya növekszik, 
köszönhetően a RATKO korszak kifutásának.  Ebből következtetni lehet, 
hogy az idősek sérelmére (nagyszámok törvénye) elkövetett sérelmek meg-
növekedhetnek, komoly feladatot adva a közbiztonságért felelősek részére. 
Itt is kérném az arra alkalmasokat, jelentkezzenek a polgárőrségbe. Az hogy 
Almádiban ilyen jó a közbiztonság, az nagyon sok ember láthatatlan munká-
ján is múlik, de nem jelenti azt, hogy mindig így is marad, ezért tegyünk meg 
mindent ennek érdekében! Azt tapasztalom, hogy nagyon kicsi a közösségi 
munka iránti érdeklődés.  

A korfa diagram legelején a csecsemők, a gyerekek vannak, hiszen az élet 
velük kezdődik. A korfa diagram legvégén pedig az idősek vannak. Figyel-
jünk minden korosztályra! Óvjuk, védjük őket! Erre kérek mindenkit, és 
ajánlom mindenkinek saját elemzésre az általam készítetteket.

Balogh Csaba
Közbiztonsági Alapítvány elnöke

Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három irányból közelíthető 
meg szárazföldi utakon, illetve a Balatonnal határos. A fő megközelítési irányok 
Budapest felől a 71.sz főúton, Veszprém felől két úton Szentkirályszabadja, illetve 
Felsőőrs felől, a harmadik irány Balatonfüred felől szintén a 71 sz. főútvonalon.  
Ebből következik, hogy a város meglehetősen nagy átmenő forgalommal bír, mely 
kiegészül a Budapest-Tapolca vasútvonallal is. Az adottságokból következik, hogy a 
város idegenforgalomból tartja fent magát, ipara nincs. A nyári főszezonban, a
nyaralókkal együtt a lakosság létszáma eléri, vagy meghaladja a 30.000 főt, míg az 
állandó lakosok száma:

Óvodai létszám alakulása 2015-2018 között

2015.május

225 fő

2016.május

225 fő

2017.május

228 fő

2018.május

231 fő

Györgyi Dénes Ált. Isk. Vörösberényi Ált.Isk.
Évf. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018

1. 28 42 36 35 36 43
2. 48 51 40 24 20 38
3. 48 26 52 34 40 20
4. 56 49 29 23 25 39
5. 28 53 53 35 33 29
6. 48 54 53 24 29 35
7. 34 28 55 30 45 28
8. 40 44 28 22 27 45

Össz. 330 346 346 227 277 277

2019 Balatonalmádi korfa
• 2018 december. 31
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Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három irányból 
közelíthető meg szárazföldi utakon, illetve a Balatonnal határos. A fő megkö-
zelítési irányok Budapest felől a 71.sz főúton, Veszprém felől két úton Szent-
királyszabadja, illetve Felsőőrs felől, a harmadik irány Balatonfüred felől 
szintén a 71 sz. főútvonalon.  Ebből következik, hogy a város meglehetősen 
nagy átmenő forgalommal bír, mely kiegészül a Budapest-Tapolca vasútvo-
nallal is. Az adottságokból következik, hogy a város idegenforgalomból tartja 
fent magát, ipara nincs. A nyári főszezonban, a nyaralókkal együtt a lakosság 
létszáma eléri, vagy meghaladja a 30.000 főt, míg az állandó lakosok száma:

Óvodai létszám alakulása 2015-2018 között

2015.május
225 fő

2016.május
225 fő

2017.május
228 fő

2018.május
231 fő

Györgyi Dénes Ált. Isk. Vörösberényi Ált.Isk.

Évf. 2015/ 
2016.

2016/ 
2017.

2017/ 
2018

2015/ 
2016.

2016/ 
2017.

2017/ 
2018

1. 28 42 36 35 36 43
2. 48 51 40 24 20 38
3. 48 26 52 34 40 20
4. 56 49 29 23 25 39
5. 28 53 53 35 33 29
6. 48 54 53 24 29 35
7. 34 28 55 30 45 28
8. 40 44 28 22 27 45

Össz. 330 346 346 227 277 277

Balatonalmádi lakosságának létszáma 2018. december 31.
9830 fő

életkor férfi nő összesen életkor férfi nő összesen
0-1 35 29 64 51 54 57 111
1 44 32 76 52. 63 53 116
2. 35 42 77 53. 60 72 132
3. 46 45 91 54. 50 62 112
4. 56 44 100 55. 61 68 129
5. 35 34 69 56. 44 51 95
6. 69 40 109 57. 47 46 93
7. 46 46 92 58. 49 51 100
8. 33 39 72 59. 43 49 92
9. 49 50 99 60. 50 69 119

10. 52 47 99 61. 70 80 150
11. 47 46 93 62. 80 78 158
12. 43 46 89 63. 59 68 127
13. 47 48 95 64. 79 73 152
14. 60 38 98 65. 82 73 155
15. 50 42 92 66. 63 91 154
16. 49 37 86 67. 56 84 140
17. 29 38 67 68. 69 97 166
18. 50 34 84 69. 65 86 151
19. 38 37 75 70. 58 92 150
20. 34 32 66 71. 53 71 124
21. 39 35 74 72. 59 79 138
22. 37 34 71 73. 48 76 124
23. 43 39 82 74. 64 88 152
24. 41 44 85 75. 49 72 121
25. 40 52 92 76. 46 61 107
26. 42 43 85 77. 43 70 113
27. 58 42 100 78. 49 61 110
28. 67 61 128 79. 21 70 91
29. 62 44 106 80. 37 52 89
30. 54 47 101 81. 40 39 79
31. 73 48 121 82. 21 36 57

32. 65 55 120 83. 21 43 64
33. 54 66 120 84. 13 39 52
34. 55 48 103 85. 16 32 48
35. 57 55 112 86 11 29 40
36. 62 66 128 87. 6 23 29
37. 76 55 131 88. 8 22 30
38. 91 68 159 89. 10 20 30
39. 90 63 153 90. 2 13 15
40. 86 72 158 91. 5 13 18
41. 81 62 143 92. 2 9 11
42. 91 92 183 93. 1 10 11
43. 86 82 168 94. 0 6 6
44. 101 82 183 95. 0 8 8
45. 79 100 179 96. 0 6 6
46. 86 98 184 97. 1 7 8
47. 85 97 182 98. 0 2 2
48. 73 79 152 99. 1 5 6
49. 75 81 156 100. 0 2 2
50. 85 67 152 101 0 0

102 0 0
103 1 1

2981 2700 5681 1829 2320 4149

Az adatok szerint 0-18 évesek száma csökkent 
0-18 év 1652 fő 

Az aktív korosztály a nyugdíjba vonulás időpontja megnőtt így az időará-
nyos számok: A nyugdíjasok száma nagyon magas. Arra nincs adat, hogy az 
aktív korúaknál hány fő kap nyugdíjszerű ellátást.

18-62 év 5291 fő    

A nyugdíjasok száma nagyon magas. 
63-102 év 2887 fő

nő: 5020  fő              teljes lakosság 51% 
férfi: 4810  fő              teljes lakosság 49 %

Balatonalmádi vezetésének komoly feladata lesz a fiatalok megtartása. En-
nek érdekében új óvoda, bölcsőde épül. Szükséges új munkahelyek felkuta-
tása, akár a környék bevonásával is. Biztosítani kell a lakhatási és szórakozási 
lehetőségeket.   

Az orvosi ellátás kiegyensúlyozott. A háziorvosi ellátás mellett a szakrende-
lések, a folyamatos ügyelet, illetve a veszprémi, balatonfüredi kórházak gyors 
elérhetősége biztosítja a szakszerű orvosi ellátást.   

A közrend-közbiztonság országos szinten a harmadik legbiztonságosabb 
város Balatonalmádi, ezt a városi Rendőrkapitányság, illetve polgárőrség 
biztosítja városban. Rendezvények sokaságát nem csak a hivatalok, hanem a 
helyi civil szervezetek is rendezik.     

Évek óta készítem Balatonalmádi város korfáját. Tudni kell, hogy csak a 
Balatonalmádiban állandó lakhellyel rendelkezők vannak regisztrálva. A táb-
lázatból kiderül, hányan vagyunk a 0-103 évig korcsoportosan, külön-külön 
férfiak és hölgyek. 

Az összesítésből az is kiderül, hogy a hölgyek vannak többségben, ez meg-
felel az országos átlagnak. Amint az is, hogy az idősek aránya növekszik, 
köszönhetően a RATKO korszak kifutásának.  Ebből következtetni lehet, 
hogy az idősek sérelmére (nagyszámok törvénye) elkövetett sérelmek meg-
növekedhetnek, komoly feladatot adva a közbiztonságért felelősek részére. 
Itt is kérném az arra alkalmasokat, jelentkezzenek a polgárőrségbe. Az hogy 
Almádiban ilyen jó a közbiztonság, az nagyon sok ember láthatatlan munká-
ján is múlik, de nem jelenti azt, hogy mindig így is marad, ezért tegyünk meg 
mindent ennek érdekében! Azt tapasztalom, hogy nagyon kicsi a közösségi 
munka iránti érdeklődés.  

A korfa diagram legelején a csecsemők, a gyerekek vannak, hiszen az élet 
velük kezdődik. A korfa diagram legvégén pedig az idősek vannak. Figyel-
jünk minden korosztályra! Óvjuk, védjük őket! Erre kérek mindenkit, és 
ajánlom mindenkinek saját elemzésre az általam készítetteket.

Balogh Csaba
Közbiztonsági Alapítvány elnöke

Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három irányból közelíthető 
meg szárazföldi utakon, illetve a Balatonnal határos. A fő megközelítési irányok 
Budapest felől a 71.sz főúton, Veszprém felől két úton Szentkirályszabadja, illetve 
Felsőőrs felől, a harmadik irány Balatonfüred felől szintén a 71 sz. főútvonalon.  
Ebből következik, hogy a város meglehetősen nagy átmenő forgalommal bír, mely 
kiegészül a Budapest-Tapolca vasútvonallal is. Az adottságokból következik, hogy a 
város idegenforgalomból tartja fent magát, ipara nincs. A nyári főszezonban, a
nyaralókkal együtt a lakosság létszáma eléri, vagy meghaladja a 30.000 főt, míg az 
állandó lakosok száma:

Óvodai létszám alakulása 2015-2018 között

2015.május

225 fő

2016.május

225 fő

2017.május

228 fő

2018.május

231 fő

Györgyi Dénes Ált. Isk. Vörösberényi Ált.Isk.
Évf. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018

1. 28 42 36 35 36 43
2. 48 51 40 24 20 38
3. 48 26 52 34 40 20
4. 56 49 29 23 25 39
5. 28 53 53 35 33 29
6. 48 54 53 24 29 35
7. 34 28 55 30 45 28
8. 40 44 28 22 27 45

Össz. 330 346 346 227 277 277

2019 Balatonalmádi korfa
• 2018 december. 31
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MINDEN
SZEMÜVEG-
KERET

-40%*

VÉKONYÍTOTT
SZEMÜVEG-
LENCSE

VAGY

-40%*

Almádi Optika
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.; Tel.: 88/430-449

*Az akció 
július 1–31-ig tart.

A részletekről
érdeklődjön
üzletünkben!

JELENTKEZZEN LÁTÁSELLENŐRZÉSRE IS!

A vagyonvédelem  
elsősorban saját felelősségünk! 

Egy lakás vagy családi ház biztonsága mindenki számára fontos, 
hiszen vagyontárgyaink eszmei értékkel is bírnak, de azt sem szeret-
né senki, ha idegen lépné át kéretlenül lakása küszöbét. De vajon 
mindent megteszünk lakóhelyünk biztonsága érdekében? Nyu-
godtan hagyhatjuk el reggelente, napközben lakásunkat? 

Napi rutinunk része, hogy mielőtt elindulnánk otthonról, amel-
lett, hogy végiggondoljuk, kikapcsoltuk-e az elektromos beren-
dezéseket vagy elzártuk-e a gáztűzhelyet, ellenőrizzük azt is, hogy 
becsuktuk-e az ablakokat. Miután gondosan bezártuk az ajtónkat 
is, már nyugodtan indítjuk a napot. Sok esetben ez azonban nem 
elég, hiszen a nyílászárók gondos zárása mellett azok minősége és 
betörésbiztonsága is fontos szempont. 

Kulcs a biztonsághoz – milyen a jó zár?
A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-betéteket alkalmaznak, így ez 

a zártípus a legelterjedtebb. „A hengerzárak szerkezetében a legsérülé-
kenyebb rész a betét könnyített része, amelynek eltörésével a betörők 
könnyedén be tudnak jutni a lakásba. Éppen ezért fontos, hogy úgy 
alakítsuk ki a zárbetét elhelyezését, hogy az ne álljon ki az ajtólap 
síkjából, így ne tudják egyszerűen, egy mozdulattal kitörni a betétet. 
Általános tapasztalat, hogy a lebukás veszélye miatt a betörők öt perc 
után feladják a behatolási kísérletet. Ne könnyítsük meg a dolgukat! 

•	 Annak	érdekében,	hogy	elkerüljük a betörést, érdemes törés-
mentes, 7-8 milliméter vastagságú alumínium öntvény címkét 
szerelni a bejárati ajtóra a zár köré. Így a betét a címke síkjából 
nem áll ki, nem lehet eltörni. A korszerű, mai gyári ajtók már 
rendelkeznek ilyen betéttel, betét-védelemmel, címke kialakí-
tással, így a zárszerkezet elhelyezése is megfelelő, ezért ezek az 
ajtók alapvetően megfelelnek ennek a biztonsági védelemnek. 

•	 Érdemes	ügyelni	arra	is,	hogy	a	betörők	néhány	esetben	a	betét 
kifúrásával jutnak be a lakásba, így érdemes olyan zárbetétet 
vásárolni, mely fúrásmentes kivitelű. A zárszaküzletekben vá-
sárlás előtt érdemes rákérdezni erre.

Általános szabályként, hogy ne váljon betörés vagy besurranás ál-
dozatává, célszerű betartani az alábbi szabályokat:

•	 Mindig	zárják	be	a	lakás-,	nyaraló-,	vagy	az	udvaron	parkoló	
gépjármű ajtóit is, ablakait, bármilyen meleg van különösen 
éjszaka!

•	 Ha	napközben	pihennek,	alszanak	–	a	nyaralóhelyen	 is	–	az	
ablakokat, kertkaput zárják be!

•	 Nyaraláskor	se	tartsanak	sok	készpénzt,	értékes	tárgyakat,	ék-
szereket egy helyen, akár a család több tagjánál legyen elosztva!

•	 Legyenek	bizalmatlanok	az	idegenekkel!
•	 Legyenek	határozottak,	ha	gyanúsnak	találnak	valamit,	ne	te-

gyék meg, amit kérnek Önöktől!
•	 Ha	gyanús	dolgot	észlelnek	közterületen,	magánterületen	hív-

janak rendőrt, a szálláshelyen pedig értesíthetik a szállásadót 
vagy a recepcióst!

•	 Gépkocsijukban	ne	hagyjanak	az	utastérben	értékes	dolgokat!
•	 Táskájukat,	mobiltelefonjukat	ne	hagyják	a	bejárati	ajtó	köze-

lében!
Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal,  

egy kis bizalmatlansággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény 
áldozatává váljunk.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek 
Itt a nyár, megérkeztek a vendégek, rendezvények sokasága, 32°C 

meleg… ti ezt, hogy bírjátok? – kérdezte minap egy balatonalmádi 
lakos. 

A polgárőr munka egy önként vállalt dolog, amit a polgárőrök – 
Almádiról beszélek – a meghatározott ütem szerint végeznek. Azt 
kell mondjam, az emberek jelentős része örül a jelenlétünknek, 
hiszen tudják, nem büntetünk, csak tájékoztatunk, és ilyenkor a 
nyári időszakban információs irodaként is működünk. Még mindig 
elmondhatjuk, a bűnözök elkerülik Almádit, így a bűnmegelőzési 
programunkat tovább folytatjuk. 

Viszont sajnálatos módon egyre több az agresszív, magát minde-
nek felettinek képzelő „ember”, sajnos helyi is, akit amúgy igazából 
semmi sem érdekel, csak saját maga. Úgy látjuk a számuk egyre nő, 
és sem a társadalom, sem a hatóságok nem tudnak, vagy nem akar-
nak tenni ennek visszaszorításáért. Sőt, pénteken a postánál lévő 
gyalogátkelőnél vártunk, hogy átmenjünk a másik oldalra. A lám-
pák felől jövő autók ennek megfelelően szépen gurultak, igen ám, 
de az orvosi rendelő felől egy piros kocsi, mint az ”őrült” suhant el 
előttünk, majd a posta parkoló bejáratának magasságában az abla-
kon kinyúlva az ujjával „a nemzetközi jelet” bemutatta. Innen tud-
tuk, hogy a volánnál nem ember ült, hanem egy … Igen, elkészült 
az út, de a KRESZ nem változott!

Az örökös gond: PARKOLÁS 
Balatonalmádiban ingyenes a parkolás! Úgy gondolom, ez helyes, 

de azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját 
kedve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédel-
mi területen. Kérdés: teheti? Teheti. A gond akkor következik be, 
amikor a másik sofőrt sem hagyja közlekedni, mert pénzt váltani 
vagy cigarettát venni ment, vagy csak épp az étlapot olvasta el. 

A polgárőrség munkája kapcsán ezekkel a jelenségekkel találko-
zunk, és javulást sajnos nem látunk. Itt is kérem az autósokat, fi-
gyeljék a kihelyezett táblákat, és KRESZ szerinti szabályos parkolást 
gyakorolják, akkor a parkolókban is jobban elférnek. Az illetékese-
ket pedig arra kérem, ha szükséges, kényszerítsék ki a betartandó 
szabályokat a kulturáltan közlekedők érdekében.

Azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen lecsapó viharok erőssége meg-
nőtt, ezért kérünk mindenkit, tájékozódjon az időjárásról, lehető-
ség szerint elkerülve a kellemetlenségeket.

Mindezek ellenére is tovább segítjük az Almádiban lévők bizton-
ságos nyaralását, júniusban 230 órát voltunk a közterületeken, a 
rendőrséggel, önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk.

Az egyesületünk minden tagja, gond nélküli kellemes nyaralást 
kíván minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy vigyáz-
zanak gyermekeikre, értékeikre, és fürdőzés veszélyeit is vegyék fi-
gyelembe. A szúnyogháló a tévhittel ellentétbe betörés ellen nem 
véd, ezért ha elhagyják az ingatlant, annak biztonságos védelméről 
gondoskodjanak.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@ freemail.hu, tel: 06-30 621 
5320. 

Balogh Csaba, elnök

Lezárult a rajzpályázat  
helyi fordulója 

Eredményt hirdettek a baleset-megelőzési rajpályázat óvodás kor-
csoportjában a balatonalmádi rendőrök.

A „Mobil várhat!” címmel meghirdetett rajzpályázatra 3 óvodából 
42 alkotás érkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra,  melyek 
közül a legtöbb olyan közlekedési szituációt ábrázolt, ahol a kézben 
tartott mobiltelefon, illetve a fülhallgatóval való közlekedés számos 
variációja jelent meg. A szakmai zsűrinek komoly fejtörést okozott 
a legszebb rajzok kiválasztása, melyek tovább küldésre kerültek a 
rajzpályázat megyei fordulójára. 

A helyi fordulóban továbbjutott alkotások díjazására 2019. május 
30-án került sor Balatonalmádban az Almádi Magocskák Óvodá-
ban.  

Díjazottak:
Bakács Nóra (Hóvirág csoport)
Sinka Anna  (Hóvirág csoport)
Benesch Dorka  (Hóvirág csoport)
Lipcsi Adél  (Hóvirág csoport)
Bartos Dorina  (Hóvirág csoport)
Huszti Adrián  (Gesztenye csoport)
Kacz Boglárka  (Gesztenye csoport)
Jeszenszky Balázs  (Margaréta csoport)

Hirdetés
Balatonalmádi Városgondnokság éves foglalkoztatásra keres 

univerzális zöldterületi munkást: motoros fűkasza, láncfűrész, 
önjáró fűnyíró kezelésére. 

„B” kategóriás jogosítvány előny.
Jelentkezés: 06 88/542-563

Tudta, 
hogy ha az emberek 

MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ 
D- vitaminhoz jutnának,

akkor 90 %-al csökkenne az influenzás 
megbetegedések száma?

Tudjon meg erről többet!
Olvassa el Dr. Lenkei Gábor

 Mit érdemes tudni a D-vitaminról 
című könyvét!

Keresse:
Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzlet 

Veszprém, Kossuth u. 6. félemelet
Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzlet 

Balatonalmádi, Baross G. u. 60/A.

Ára: 250 Ft, 
Törzsvásárlóknak és az újonnan 

regisztrálóknak 25 % kedvezmény!
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JELENTKEZZEN LÁTÁSELLENŐRZÉSRE IS!

A vagyonvédelem  
elsősorban saját felelősségünk! 

Egy lakás vagy családi ház biztonsága mindenki számára fontos, 
hiszen vagyontárgyaink eszmei értékkel is bírnak, de azt sem szeret-
né senki, ha idegen lépné át kéretlenül lakása küszöbét. De vajon 
mindent megteszünk lakóhelyünk biztonsága érdekében? Nyu-
godtan hagyhatjuk el reggelente, napközben lakásunkat? 

Napi rutinunk része, hogy mielőtt elindulnánk otthonról, amel-
lett, hogy végiggondoljuk, kikapcsoltuk-e az elektromos beren-
dezéseket vagy elzártuk-e a gáztűzhelyet, ellenőrizzük azt is, hogy 
becsuktuk-e az ablakokat. Miután gondosan bezártuk az ajtónkat 
is, már nyugodtan indítjuk a napot. Sok esetben ez azonban nem 
elég, hiszen a nyílászárók gondos zárása mellett azok minősége és 
betörésbiztonsága is fontos szempont. 

Kulcs a biztonsághoz – milyen a jó zár?
A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-betéteket alkalmaznak, így ez 

a zártípus a legelterjedtebb. „A hengerzárak szerkezetében a legsérülé-
kenyebb rész a betét könnyített része, amelynek eltörésével a betörők 
könnyedén be tudnak jutni a lakásba. Éppen ezért fontos, hogy úgy 
alakítsuk ki a zárbetét elhelyezését, hogy az ne álljon ki az ajtólap 
síkjából, így ne tudják egyszerűen, egy mozdulattal kitörni a betétet. 
Általános tapasztalat, hogy a lebukás veszélye miatt a betörők öt perc 
után feladják a behatolási kísérletet. Ne könnyítsük meg a dolgukat! 

•	 Annak	érdekében,	hogy	elkerüljük a betörést, érdemes törés-
mentes, 7-8 milliméter vastagságú alumínium öntvény címkét 
szerelni a bejárati ajtóra a zár köré. Így a betét a címke síkjából 
nem áll ki, nem lehet eltörni. A korszerű, mai gyári ajtók már 
rendelkeznek ilyen betéttel, betét-védelemmel, címke kialakí-
tással, így a zárszerkezet elhelyezése is megfelelő, ezért ezek az 
ajtók alapvetően megfelelnek ennek a biztonsági védelemnek. 

•	 Érdemes	ügyelni	arra	is,	hogy	a	betörők	néhány	esetben	a	betét 
kifúrásával jutnak be a lakásba, így érdemes olyan zárbetétet 
vásárolni, mely fúrásmentes kivitelű. A zárszaküzletekben vá-
sárlás előtt érdemes rákérdezni erre.

Általános szabályként, hogy ne váljon betörés vagy besurranás ál-
dozatává, célszerű betartani az alábbi szabályokat:

•	 Mindig	zárják	be	a	lakás-,	nyaraló-,	vagy	az	udvaron	parkoló	
gépjármű ajtóit is, ablakait, bármilyen meleg van különösen 
éjszaka!

•	 Ha	napközben	pihennek,	alszanak	–	a	nyaralóhelyen	 is	–	az	
ablakokat, kertkaput zárják be!

•	 Nyaraláskor	se	tartsanak	sok	készpénzt,	értékes	tárgyakat,	ék-
szereket egy helyen, akár a család több tagjánál legyen elosztva!

•	 Legyenek	bizalmatlanok	az	idegenekkel!
•	 Legyenek	határozottak,	ha	gyanúsnak	találnak	valamit,	ne	te-

gyék meg, amit kérnek Önöktől!
•	 Ha	gyanús	dolgot	észlelnek	közterületen,	magánterületen	hív-

janak rendőrt, a szálláshelyen pedig értesíthetik a szállásadót 
vagy a recepcióst!

•	 Gépkocsijukban	ne	hagyjanak	az	utastérben	értékes	dolgokat!
•	 Táskájukat,	mobiltelefonjukat	ne	hagyják	a	bejárati	ajtó	köze-

lében!
Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal,  

egy kis bizalmatlansággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény 
áldozatává váljunk.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek 
Itt a nyár, megérkeztek a vendégek, rendezvények sokasága, 32°C 

meleg… ti ezt, hogy bírjátok? – kérdezte minap egy balatonalmádi 
lakos. 

A polgárőr munka egy önként vállalt dolog, amit a polgárőrök – 
Almádiról beszélek – a meghatározott ütem szerint végeznek. Azt 
kell mondjam, az emberek jelentős része örül a jelenlétünknek, 
hiszen tudják, nem büntetünk, csak tájékoztatunk, és ilyenkor a 
nyári időszakban információs irodaként is működünk. Még mindig 
elmondhatjuk, a bűnözök elkerülik Almádit, így a bűnmegelőzési 
programunkat tovább folytatjuk. 

Viszont sajnálatos módon egyre több az agresszív, magát minde-
nek felettinek képzelő „ember”, sajnos helyi is, akit amúgy igazából 
semmi sem érdekel, csak saját maga. Úgy látjuk a számuk egyre nő, 
és sem a társadalom, sem a hatóságok nem tudnak, vagy nem akar-
nak tenni ennek visszaszorításáért. Sőt, pénteken a postánál lévő 
gyalogátkelőnél vártunk, hogy átmenjünk a másik oldalra. A lám-
pák felől jövő autók ennek megfelelően szépen gurultak, igen ám, 
de az orvosi rendelő felől egy piros kocsi, mint az ”őrült” suhant el 
előttünk, majd a posta parkoló bejáratának magasságában az abla-
kon kinyúlva az ujjával „a nemzetközi jelet” bemutatta. Innen tud-
tuk, hogy a volánnál nem ember ült, hanem egy … Igen, elkészült 
az út, de a KRESZ nem változott!

Az örökös gond: PARKOLÁS 
Balatonalmádiban ingyenes a parkolás! Úgy gondolom, ez helyes, 

de azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját 
kedve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédel-
mi területen. Kérdés: teheti? Teheti. A gond akkor következik be, 
amikor a másik sofőrt sem hagyja közlekedni, mert pénzt váltani 
vagy cigarettát venni ment, vagy csak épp az étlapot olvasta el. 

A polgárőrség munkája kapcsán ezekkel a jelenségekkel találko-
zunk, és javulást sajnos nem látunk. Itt is kérem az autósokat, fi-
gyeljék a kihelyezett táblákat, és KRESZ szerinti szabályos parkolást 
gyakorolják, akkor a parkolókban is jobban elférnek. Az illetékese-
ket pedig arra kérem, ha szükséges, kényszerítsék ki a betartandó 
szabályokat a kulturáltan közlekedők érdekében.

Azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen lecsapó viharok erőssége meg-
nőtt, ezért kérünk mindenkit, tájékozódjon az időjárásról, lehető-
ség szerint elkerülve a kellemetlenségeket.

Mindezek ellenére is tovább segítjük az Almádiban lévők bizton-
ságos nyaralását, júniusban 230 órát voltunk a közterületeken, a 
rendőrséggel, önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk.

Az egyesületünk minden tagja, gond nélküli kellemes nyaralást 
kíván minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy vigyáz-
zanak gyermekeikre, értékeikre, és fürdőzés veszélyeit is vegyék fi-
gyelembe. A szúnyogháló a tévhittel ellentétbe betörés ellen nem 
véd, ezért ha elhagyják az ingatlant, annak biztonságos védelméről 
gondoskodjanak.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@ freemail.hu, tel: 06-30 621 
5320. 

Balogh Csaba, elnök

Lezárult a rajzpályázat  
helyi fordulója 

Eredményt hirdettek a baleset-megelőzési rajpályázat óvodás kor-
csoportjában a balatonalmádi rendőrök.

A „Mobil várhat!” címmel meghirdetett rajzpályázatra 3 óvodából 
42 alkotás érkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra,  melyek 
közül a legtöbb olyan közlekedési szituációt ábrázolt, ahol a kézben 
tartott mobiltelefon, illetve a fülhallgatóval való közlekedés számos 
variációja jelent meg. A szakmai zsűrinek komoly fejtörést okozott 
a legszebb rajzok kiválasztása, melyek tovább küldésre kerültek a 
rajzpályázat megyei fordulójára. 

A helyi fordulóban továbbjutott alkotások díjazására 2019. május 
30-án került sor Balatonalmádban az Almádi Magocskák Óvodá-
ban.  

Díjazottak:
Bakács Nóra (Hóvirág csoport)
Sinka Anna  (Hóvirág csoport)
Benesch Dorka  (Hóvirág csoport)
Lipcsi Adél  (Hóvirág csoport)
Bartos Dorina  (Hóvirág csoport)
Huszti Adrián  (Gesztenye csoport)
Kacz Boglárka  (Gesztenye csoport)
Jeszenszky Balázs  (Margaréta csoport)

Hirdetés
Balatonalmádi Városgondnokság éves foglalkoztatásra keres 

univerzális zöldterületi munkást: motoros fűkasza, láncfűrész, 
önjáró fűnyíró kezelésére. 

„B” kategóriás jogosítvány előny.
Jelentkezés: 06 88/542-563

Tudta, 
hogy ha az emberek 

MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ 
D- vitaminhoz jutnának,

akkor 90 %-al csökkenne az influenzás 
megbetegedések száma?

Tudjon meg erről többet!
Olvassa el Dr. Lenkei Gábor

 Mit érdemes tudni a D-vitaminról 
című könyvét!

Keresse:
Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzlet 

Veszprém, Kossuth u. 6. félemelet
Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzlet 

Balatonalmádi, Baross G. u. 60/A.

Ára: 250 Ft, 
Törzsvásárlóknak és az újonnan 

regisztrálóknak 25 % kedvezmény!
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hétvégén pácolt húsok

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
 

Ingatlanok eladása, vétele 
Internetes hirdetések 
Ingatlanok értékbecslése 
Ügyvédi, földhivatali ügyintézés 
Energetikai tanúsítvány 

                                                        Székelyné Károlyi Zsuzsa 

+36 30 461 0855 

AKTÍV INGATLANIRODA                       www.aktivingatlan.com         
 

Balatonalmádi, Baross Gábor út 12/A  •  Telefon:  06-88-875-611

 NYITVA TARTÁS:
 Hétfő: 8:00-16:00 Csütörtök: 8:00-16:00 
 Kedd: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-16:00 
 Szerda: 8:00-17:00 

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

Ádám Andrásné Ili: +36 30 243-6899
Bugovics Tímea: +36 70 622-2161

Aegon Magyarország Biztosító Zrt.
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