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Baky Péter: A víz színei /részlet
A Magtárban bemutatott egyéni tárlatról

Ezúttal valahogy kevesebb idő jutott az előkészületekre, de egy-
értelmű volt a nagy érdeklődés alapján, hogy az Almádi Kupa a 
hagyományos gombfoci évek óta legnépszerűbb rendezvénye. 
Amikor június 15-én lezárult a nevezési határidő, az ország olyan 
részeiből is jelezték részvételi szándékukat, ahonnan eddig még 
nem érkeztek játékosok (Kehidakustány, Veszprém). Aztán június 
28-án, az ominózus pénteki napon kiderült, hogy az előzetesen 
becsekkolt 36 főből néhányan lemondták, másokat pedig hiába 
vártunk, így végül 16 felnőtt és két utánpótlást jelentő verseny-
ző indult a tornán. Az időjárás ezúttal ideális volt, és következett 
Szabó Zoltán, a helyi Hungarikum Klub vezetője (tavaly bizony 
alaposan ránk ijesztett betegségével!) megnyitó beszéde, amelyben 
hangsúlyozta: ez az összejövetel már régóta több egyszerű ese-
ménynél, itt tartós barátságok szövődtek!

A csapatok bemutatkozása után a fűzfák árnyékában elhelyezett 
hét pályán a sorsolást követően indulhatott is a játék! Az ifjúságiak 
versenyében a Barcelona (ifj. Meskó Cs. Krisztián) és a DVTK 
(Lakner Ádám) vett részt, ők két meccsen döntötték el a kupa sor-
sát. A Barcelona az első mérkőzésen 3-1-re nyert, a visszavágón 
pedig 4-0-ra, így az ifik kupájában a Barça végzett az élen. A fel-
nőttek pedig nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe.

Az A-csoportban gyakorlatilag a tavalyi győztes Hajduk Split 
mögött Franciaország végzett továbbjutó helyen, mert bár a Ceg-
léd All Star alaposan ráijesztett a mezőnyre (5-0-ra nyert a Chelsea 
ellen), a franciák a döntő mérkőzésen jobbak voltak egy góllal. 
A B-csoport is izgalmasan alakult, innen a Nottingham Forest 
mellett a Brasilia All Star lépett tovább, legyőzve a Dortmundot. 
A C-csoportban a 2016-os Magyaroszág csapata mellett az AC 
Milan jutott a következő körbe, egy ponttal megelőzve az almádi 
Brazíliát. És végül a D-csoport: itt a Videoton gólt sem kapva, 
mindhárom meccsét megnyerve vívta ki a továbbjutást, a második 
helyen a Milan’99 végzett.

Ezek után következett a sorsolás, majd jöhettek az újabb mecs-
csek, immár egyenes kieséssel, a legjobb négy közé jutásért. Dön-
tetlen esetén kétszer 5 perces hosszabbítás következett, és ha úgy 
sem dőlt el a továbbjutás, akkor büntetőrúgások. (Nem gondoltuk 
volna, hogy ezekre is sor kerül!)

Ráadásul rögtön az első mérkőzésen! A Hajduk Split – Brasilia 
All Star összecsapás gól nélkül ért véget, a hosszabbítás sem hozott 
döntést, a büntetőlövések izgalmát a brazilok bírták jobban: 3-5! 
A Nottingham Forest nem sok kérdőjelet hagyott, két bombagóllal 
verte Franciaországot (2-0). A két vasi klubigazgató csapata, Ma-
gyarország és a Milan’99 is rendesen egymásnak feszült, és 2-2-vel 
zárt, a hosszabbítás után 3-2-re a magyarok nyertek. A Videoton 
– AC Milan találkozón sokáig jól működött a cattenaccio, a meccs 
végét jelző csengő előtt néhány másodperccel azonban a Vidi beta-
lált, ezzel dőlt el a remek küzdelem!

Az egyik elődöntőben a Videoton és a Brasilia All Star csapata 
találkozott, a másikon Magyarország a Nottinghammel.

A Videoton hamar kétgólos vezetést szerzett a brazilok ellen, 
akiknek ugyan összejött az egyenlítés, de a hajrában legalább há-
rom óriási helyzetet elpuskáztak, így viszont elúszott a nagyon 
remélt finálé. A másik elődöntő még ádázabb küzdelmet hozott, 
hiszen két szombathelyi klubigazgató csapata feszült egymásnak, 
ez igazi presztízs csata volt: Magyarország – Nottingham Forest 
2-2, büntetőkkel végül 5-3-ra Geráék csapata nyert.

És következhetett a bronzmeccs, és a nagyon várt döntő, még-
hozzá fél négy körül. A harmadik helyért: Nottingham Forest – 
Brasilia All Star 3-1 (2-0) A bronzmeccsen a nagyon fáradt brazi-
lok csak ideig-óráig tudták tartani magukat, hatalmas bombákkal 
az angol csapat fokozatosan elhúzott, és a végén magabiztos já-
tékkal szerezte meg a bronzérmet. (Úgy tűnik, Vass Gáborból túl 
sok energiát kivett a büntetőkkel megnyert negyeddöntő, majd az 
elődöntő, így már nem maradt ereje a bronz-meccsre.)

A döntőben a Videoton 5-0-ra verte Magyarországot, a fehér-
váriak imponáló játékkal rukkoltak elő. Ezzel Szathmáry Feri csa-
pata immár harmadszor végzett az élen.

Fél ötkor került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyen 
Szabó Zoltán köszöntötte a résztvevőket, majd elsőnek a fiatalok 
játékát értékelte, és átadta a győztesnek, ifj. Meskó Csépán Krisz-
tiánnak az Almádi város által felajánlott kupát. A második helye-
zett Lakner Ádám lett, és külön öröm, hogy két fiatal is bontogat-
ja szárnyait. Aztán folytatódott a díjátadó, méghozzá a 2019-es 
győztes köszöntésével. Szathmáry Feri (Videoton) nem véletlenül 
lett az almádi tornák legjobb játékosa, ezúttal el is vitte harmadik 
győzelmével a korábbi kupát.

A második helyen Benkő János (Magyarország) csapata végzett, 
teljesen megérdemelten, noha a döntőben már nem tudta útját 
állni a Videotonnak. A harmadik pedig – nagy küzdelem után – 
Horváth Sándor (Nottingham) lett, aki elsősorban a hihetetlen 
lelkesedésének és elpusztíthatatlan küzdőszellemének köszönhette 
a bronzérmet.

Ezúttal az idő is kegyes volt hozzánk, az időjárás megkegyelme-
zett a játéknak. A remekül lebonyolított torna nem egy emléke-
zetes mérkőzést hozott, méltó seregszemléje volt a hagyományos 
gombfocinak. Csak azt sajnálhattuk, hogy nem volt több ifjúsá-
gi versenyző, (hiszen ők az utánpótlás), és hogy nem jött össze 
a húszas létszám, akkor ugyanis minden résztvevő legalább négy 
meccset játszhatott volna. De a Hagyományos Gombfoci Almádi 
Kupa így is a klasszikus gombfoci legnagyobb hazai rendezvényévé 
nőtte ki magát, és reméljük, ez így is marad még sokáig!

Csupor István

A Videoton rajt-cél győzelmet aratott a Wesselényi-strandon…
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Lapzárta: minden hónap 25-én!
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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. 
ÚJ HATÁRIDŐ: 2019. szeptember 9. hétfő 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.-

                FIGYELEM! 
                          NYÁRI SZÜNET A 

JÁTÉKPONTBAN! 

Augusztus 1-jétől a Balaton Játékpont  

ZÁRVA TART!   
NYITÁS: szeptember 9. hétfő  

Addig is kézműves foglalkozásokkal és  

sok játékkal megtaláltok bennünket  

a strandon!  

  

STRANDI ANIMÁCIÓ – ingyenes foglalkozások  

Időpontok: kedd – szerda – péntek – szombat – vasárnap 

14-18 óra között – hétfő és csütörtök SZÜNNAP (augusztus 25-ig) 

Helyszín: Wesselényi strand – keleti kapu (Strandkönyvtár mellett) 

Rossz idő esetén a Játékpontban vagyunk! 

Gyertek,  
játsszunk  

együtt! 

III. Almácska Fesztivál 

„Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak 
hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél 
jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál job-
ban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dide-
regnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, 
minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, né-
mely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De még mindig 
jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllét-
be. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragasz-
kodók kénytelenek eltűrni. S ha él bennünk megértés, szeretet, e tüs-
kepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket.” Kun Erzsébet gondolatai 
adták a mottóját a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ál-
tal, immár 3. alkalommal megszervezett családi programhoz, az Al-
mácska Fesztiválhoz, melyet idén a Hungarikum Napok keretében 
tartunk, július végén. A rendezvény az EFOP 1.2.1- 15-2016-00625 
„Védőháló a családokért a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületé-
vel” elnevezésű projekt keretében valósult meg. A pályázat fő célja, 
hogy programok, előadások, pódium műsorok, interaktív játéktér, 
koncertek, bábelőadás által mutassanak be jó példákat a gyakorlat-
ban, s ezáltal egy összetett, színvonalas és igényes fesztivállal várták 
az érdeklődő családokat a Balaton partján. A program összeállítása-
kor az volt a cél, hogy a család apraja s nagyja megtalálja a számára 
megfelelő szórakozási lehetőséget, miközben az előadók, művészek, 
fellépők és szereplők elsősorban Balatonalmádiban élő, a városhoz és 
környékéhez bármilyen módon kötődő emberek, akik színvonalas 
programjukkal művészeti és családi értékeket közvetítenek és szóra-
koztatnak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani együttműködő 

partnereinknek: a Balatonalmádi Turisztikai Egyesületnek, Balaton-
almádi Város Önkormányzatának és az Almádiért Közalapítványnak. 

A délután folyamán a Mesetarisznya Bábszínház mesélte el a Mohó 
Manó történetét, majd a Nemzeti Közművek által támogatott prog-
ram keretében izgalmas, kísérletekkel és érdekességekkel teli előadást 
hallgattunk Gördülő Energia címmel Tóth Pál matematika-fizika 

szakos pedagógus előadásában. A Buborék Csoda zenekar interaktív 
gyermekkoncertje keretében a gyerekek az óriás buborék elkészíté-
sét is kipróbálhatták. Benedek Anna elnök asszony köszöntőjében 
kiemelte, hogy az Almácska Fesztivál a család programja, hiszen az 
egyesület minden tevékenysége a családok segítését szolgálja, legyen 
szó a munkahelykeresésről vagy akár a szórakozásról. Az est végén 
pedig a veszprémi Roxity Zenekar adott fantasztikus koncertet, me-
lyen kicsik és nagyok ropták a színpad előtt. 

JVE
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mely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De még mindig 
jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllét-
be. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragasz-
kodók kénytelenek eltűrni. S ha él bennünk megértés, szeretet, e tüs-
kepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket.” Kun Erzsébet gondolatai 
adták a mottóját a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ál-
tal, immár 3. alkalommal megszervezett családi programhoz, az Al-
mácska Fesztiválhoz, melyet idén a Hungarikum Napok keretében 
tartunk, július végén. A rendezvény az EFOP 1.2.1- 15-2016-00625 
„Védőháló a családokért a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületé-
vel” elnevezésű projekt keretében valósult meg. A pályázat fő célja, 
hogy programok, előadások, pódium műsorok, interaktív játéktér, 
koncertek, bábelőadás által mutassanak be jó példákat a gyakorlat-
ban, s ezáltal egy összetett, színvonalas és igényes fesztivállal várták 
az érdeklődő családokat a Balaton partján. A program összeállítása-
kor az volt a cél, hogy a család apraja s nagyja megtalálja a számára 
megfelelő szórakozási lehetőséget, miközben az előadók, művészek, 
fellépők és szereplők elsősorban Balatonalmádiban élő, a városhoz és 
környékéhez bármilyen módon kötődő emberek, akik színvonalas 
programjukkal művészeti és családi értékeket közvetítenek és szóra-
koztatnak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani együttműködő 

partnereinknek: a Balatonalmádi Turisztikai Egyesületnek, Balaton-
almádi Város Önkormányzatának és az Almádiért Közalapítványnak. 

A délután folyamán a Mesetarisznya Bábszínház mesélte el a Mohó 
Manó történetét, majd a Nemzeti Közművek által támogatott prog-
ram keretében izgalmas, kísérletekkel és érdekességekkel teli előadást 
hallgattunk Gördülő Energia címmel Tóth Pál matematika-fizika 

szakos pedagógus előadásában. A Buborék Csoda zenekar interaktív 
gyermekkoncertje keretében a gyerekek az óriás buborék elkészíté-
sét is kipróbálhatták. Benedek Anna elnök asszony köszöntőjében 
kiemelte, hogy az Almácska Fesztivál a család programja, hiszen az 
egyesület minden tevékenysége a családok segítését szolgálja, legyen 
szó a munkahelykeresésről vagy akár a szórakozásról. Az est végén 
pedig a veszprémi Roxity Zenekar adott fantasztikus koncertet, me-
lyen kicsik és nagyok ropták a színpad előtt. 

JVE
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Balatonalmádi Város 2019. évi 
költségvetéséről – vizuálisan

A 2011. évi CXCV. törvény értelmében a polgármesternek a 
tárgyévi költségvetését február hónap 15. napjáig kell benyújtania 
a Képviselő-testületnek (KT) és annak rendeletben kell elfogadnia. 
Néhány éve a tárgyévet megelőző december hónapban a következő 
évi költségvetési koncepció elkészítése is jogszabályi követelmény 
volt, azonban az utóbbi években ez a kötelezés megszűnt. A város 
Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal azonban a megbízható 
gazdálkodás érdekében szükségesnek tartotta és tartja a költségvetési 
koncepció készítését. A költségvetési koncepció készítése során 
feltárásra kerülnek a kockázatok és bizonytalanságok, amely nagy 
segítség a KT által elfogadandó „végleges” költségvetés készítése során. 

A költségvetés tervezésének előírásai az idők folyamán változtak, 
ami megnehezíti az évek közötti összehasonlítást. Pl. a betétek 
lekötése és felbontása, értékpapírok vétele és eladása egy éven belül 
halmozottan került figyelembevételre, amely torzította a költségvetési 
mérleg főösszegét. A torzításokat kiszűrve, a tervezett éves 
költségvetések főösszegének változása az utóbbi évtizedben az 1. ábra 
szerint alakult. Amint látható, a költségvetés főösszege széles határok 
között változik, amelynek magyarázata az elnyert pályázati források 
változékonysága. Egy-egy nagyobb projekt (pl. Egészségház, Óvoda, 
Kolostor, stb.) akár az „alapvonal” 20-40 százalékával is módosíthatja 
a költségvetést. Az utóbbi két évben némiképp „torlódtak” az elnyert 
pályázati források, ezért magasabbak a költségvetési főösszegek. 

A tapasztalatok szerint a rendeletben meghatározott költségvetés 
év közben számottevően módosulhat. A 2010-2018 évek idősza-

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának au-
gusztusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hi-
telesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntése-
iről, városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati 
hivatal 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 kában 94% és 158% kö-
zötti teljesüléseket nyug-
tázhattunk. Utóbbi oka 
a már említett sajátos-
ság, azaz év közben több 
nagyösszegű pályázatot 
sikerült elnyerni. 

A Képviselő testület 
legutóbb a júniusi rendes ülésén módosította a 2019. évi 
költségvetési rendeletet. A főösszeg 4,274 milliárd Ft-ról 5,430 
milliárd Ft-ra növekedett, főként a Kolostorra és a Sportpálya 
fejlesztésre kapott, csaknem 1,1 milliárd Ft állami kiegészítő 
támogatás miatt. A fenti diagramon világoskék színnel jeleztem 
az új főösszeget. A módosított költségvetés fő számai milliárd 
Ft-ban: működési bevétel: 2,016; felhalmozási célú bevétel: 
1,300; finanszírozási bevétel: 2,276; működési kiadás: 2,258 Ft; 
felhalmozási célú kiadás: 3,143; finanszírozási kiadás: 0,029. 

A 2019-es költségvetés erősen rendhagyónak mondható, mivel 
rendkívül magas a felhalmozási célú kiadás, amely a számos futó 
vagy tervezett építési projekttel magyarázható. E kiadások fedezete az 
elnyert állami támogatás és a (több éven át halmozódó, de ebben az 
évben felhasználásra kerülő) pénzmaradvány. A finanszírozási kiadások 
alacsony mértéke sem szokványos, mivel ezt a tételt több száz milliós, 
esetenként milliárdos betétlekötés vagy értékpapír vásárlás szokta 
növelni. Ebben az évben az is szokatlan, hogy – amennyiben minden 
tervezett fejlesztés megvalósul, és további számottevő pályázati forrást 
nem nyer el a Város –, akkor év végére minimális mértékre csökken a 
pénzmaradvány. Az egyes bevételi és kiadási tételeket a 2-5. ábrákon 
szemléltetem. A számok Ft-ban értendők, a vesszők ezres határolók.

A működési bevételeket lényegében 3 tényező befolyásolja: 
az állami támogatások, a közhatalmi bevételek (főként adók) 
és az önkormányzat egyéb működési bevételei (pl. strandok). A 
kiadásokat 2 nagy tétel uralja, a bérek és járulékaik, valamint a 
dologi kiadások. Mindkét tétel tartalmazza PM hivatal és az összes 
intézményünk vonatkozó kiadásait.

A felhalmozási célú bevételek döntő mértékben az elnyert 
pályázati forrásokból, illetve a működési bevételek felhalmozásra 
fordított részéből állnak. A felhalmozási célú kiadások a beruházási 
és felújítási projektekre fordítódnak. A beruházások mértéke 2019. 
évben rendkívül magas, csaknem 2 milliárd Ft. A következő néhány 
évben – egyes nagy projektek kifutásával – csökkenés várható. 

Dr. Kutics Károly képviselő,
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
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5. ábra. Felhalmozási célú kiadások

Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c.támog.áh.-n kívülre

Cím: Ady Endre u. 23. (volt vörösberényi orvosi rendelő és lakás 
telkén)

Férőhely: 2 csoportban 24 fő
Igényelhető támogatás: 192.000.000 Ft (24 x 8 millió Ft)
Bekerülési költség: 207.946.193 Ft
Önerő: 15.946.193 Ft
Becsült működési költség: 16,6 millió Ft/év (önkormányzati forrás)
Pályázat benyújtva: 2019. március 14. Tartalék listára került az el-

bírálás során.

6) 2019. július 29. 168/2019. (VII.29.) Önkormányzati határozat
Pályázat: TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítá-

sa, bővítése”
Balatonalmádi bölcsőde kialakítása meglevő épületben
Cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 29. (jelenlegi óvoda, lapostetős épület)
Férőhely: 3 csoportban 14+14+12 = 40 fő
Igényelt támogatás: 265.000.000 Ft
Bekerülési költség: 265.000.000 Ft
Becsült működési költség: 21,8 millió Ft/év (önkormányzati forrás)
Pályázat benyújtva: 2019. július 31.

Tehát az eredeti tervek szerint 48 férőhely létesült volna, a 
területi igényeknek (Almádi és Vörösberény) kb. megfelelően. 
Természetesen, az Önkormányzat a korábbi, Bajcsy-Zsilinszky u. 
29. számra beadott, 24 fő férőhelyre vonatkozó pályázatát vissza 
kellett vonja, mivel ugyanazon ingatlanra 2 pályázat nem nyújtható 
be. A „mozgalom” 5 csoportot szeretett volna kiharcolni a Bajcsy-
Zsilinszky 29.-ben, de a szakértők szerint az erre nem alkalmas. Így 
lett 3 csoportra, azaz 40 főre vonatkozó az új pályázat. 

Bölcsődei szakértők szerint a 40 fő férőhely egyelőre elegendő. 
A becsült működési/fenntartási költség Önkormányzatra eső része 
évente 21,8 millió Ft, amely a város költségvetésében újonnan 
felmerülő többlet költség, és amelyet majd a mindenkori szűkös 
költségvetésből kell kigazdálkodni. 5 csoport esetén ez a költség 35-
40 millió Ft lenne, a város bevételeihez képest igen magas összeg. 
Ezért óvatosan és fokozatosan célszerű eljárni, és akkor bővíteni, 
ha az igények ténylegesen elérik, vagy meghaladják a létesített 
férőhelyek számát.

Az Önkormányzat vörösberényi bölcsődére vonatkozó pályázata 
egyelőre nem nyert, de el sem utasították – tartalék listára 
helyezték. Reméljük, hogy végül is nyerni fog, és a vörösberényiek 
jogos igénye is kielégítésre kerül. Ebben az esetben összesen 40 + 
24 = 64 bölcsődei férőhelyet tudunk létesíteni. Az viszont aligha 
indokolható, és fenntartási költség oldalról rendkívül problémás 
lenne, hogy 5 csoport legyen a Bajcsy-Zsilinszky utcában, plusz 2 
csoport Vörösberényben. 

 Fenti tények ismeretében leszögezhetjük: 
1) az Önkormányzat 2 évvel megelőzte a „mozgalmat” a bölcső-

dei ellátás biztosítása érdekében. 
2) az Önkormányzat a kezdetektől fogva szándékozott bölcső-

dei csoportokat létrehozni a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
3) Az Önkormányzat és a Napraforgóház közötti megállapodás 

alapján jelenleg is biztosított 15 gyermek elhelyezése Szent-
királyszabadján, Balatonalmádi városközponttól 6.5 km-re. 

4) Az Önkormányzat minden adódó pályázati lehetőséget ki-
használt, és rajta kívülálló körülmények, azaz a beadott pá-
lyázatok elbírálásának késlekedése eredményezte azt, hogy 
még nem épül a bölcsőde.

Dr. Kutics Károly képviselő,
a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke

A bölcsőde létesítésről – csak a tények
Az utóbbi néhány hónapban a józan megfontolás kikerülésével, 

és a tények ismerete nélkül és/vagy figyelmen kívül hagyásával 
„mozgalom” indult bölcsőde létesítés „kiharcolására”. Ezt nevezem 
„nyitott kapuk döngetése” projektnek. Hogy miért írom ezt, 
mindjárt kiderül.

Nézzük a tényeket a bölcsőde létesítéssel kapcsolatosan. 
Idézet a 2017. június 29-i Képviselő-testületi (KT) ülés „Javaslat 

a balatonalmádi bölcsődei ellátás megoldására” c. előterjesztéséből. 
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése 
2017. januári 1-i hatállyal előírja, hogy… amely településen 
a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei 
ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, 
önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.” 

Legott felmérés készült az igényekről a védőnők segítségével, amely 
alapján az almádi védőnői körzetben 22, a vörösberényi körzetben 
26(!) szülő jelezte, hogy igénybe venné a bölcsődei szolgáltatást. 
Ez összesen 48 kisgyermeket jelent. 2016 év végén egyébként 230 
fő három éven aluli balatonalmádi lakos gyermek volt. A fenti 
előterjesztésben 3 változat került kidolgozásra. A döntés a gyors 
önálló ellátás érdekében a helyiségbérleti konstrukciót favorizálta, 
azonban ez az Önkormányzaton kívül álló okból nem valósult meg. 
A továbbiakban bemutatom az „idővonalat” ebben a tárgykörben:

1) 2017. június 29. 162/2017 (VI.29.) Önkormányzati határozat
Javaslat a balatonalmádi bölcsődei ellátás megoldására bérleti formá-

ban
Helyszín: Ady E. u. 27. (Waldorf magánóvoda)
Férőhely: 2 x 7 = 14 fő
Az Önkormányzat hatáskörén kívül eső okból meghiúsult.

2) 2017. augusztus 10. 209/2017 (VIII.10) Önkormányzati határozat
TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázat beadása
Balatonalmádi bölcsőde kialakítása meglevő épületben
Cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 29. (jelenlegi óvoda, lapostetős épület)
Férőhely: 2 csoportban 24 fő
Igényelt támogatás: 91.793.785 Ft
Bekerülési költség: 91.793.785 Ft
Becsült működési költség: 11,8 millió Ft/év (önkormányzati forrás)
Pályázat benyújtva: 2017. augusztus 15. A mai napig nem bírálták el.

3) 2017. szeptember 29. 252/2017 (IX.29) Önkormányzati határozat
Napraforgóház a Családokért Szolgáltató Kft.-vel (Szentkirálysza-

badja) megállapodás
Létszám: maximum 15 fő
Szülők jövedelme függvényében támogatás adható
Működő rendszer

4) 2018. november 29. 299/2018 (XI.29) Önkormányzati határozat
2017. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támo-

gatásai…pályázat
Balatonalmádi új bölcsőde épület létesítése, forrás biztosítása az elő-

készítésre
Cím: Ady Endre u. 23. (volt vörösberényi orvosi rendelő és lakás 

telkén)
Férőhely: 2 csoportban 24 fő

5) 2019. március 14. 60/2019 (III.14) Önkormányzati határozat
Pályázat: 2017. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányza-

tok támogatásai…
Balatonalmádi új bölcsőde épület létesítése
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Balatonalmádi Város 2019. évi 
költségvetéséről – vizuálisan

A 2011. évi CXCV. törvény értelmében a polgármesternek a 
tárgyévi költségvetését február hónap 15. napjáig kell benyújtania 
a Képviselő-testületnek (KT) és annak rendeletben kell elfogadnia. 
Néhány éve a tárgyévet megelőző december hónapban a következő 
évi költségvetési koncepció elkészítése is jogszabályi követelmény 
volt, azonban az utóbbi években ez a kötelezés megszűnt. A város 
Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal azonban a megbízható 
gazdálkodás érdekében szükségesnek tartotta és tartja a költségvetési 
koncepció készítését. A költségvetési koncepció készítése során 
feltárásra kerülnek a kockázatok és bizonytalanságok, amely nagy 
segítség a KT által elfogadandó „végleges” költségvetés készítése során. 

A költségvetés tervezésének előírásai az idők folyamán változtak, 
ami megnehezíti az évek közötti összehasonlítást. Pl. a betétek 
lekötése és felbontása, értékpapírok vétele és eladása egy éven belül 
halmozottan került figyelembevételre, amely torzította a költségvetési 
mérleg főösszegét. A torzításokat kiszűrve, a tervezett éves 
költségvetések főösszegének változása az utóbbi évtizedben az 1. ábra 
szerint alakult. Amint látható, a költségvetés főösszege széles határok 
között változik, amelynek magyarázata az elnyert pályázati források 
változékonysága. Egy-egy nagyobb projekt (pl. Egészségház, Óvoda, 
Kolostor, stb.) akár az „alapvonal” 20-40 százalékával is módosíthatja 
a költségvetést. Az utóbbi két évben némiképp „torlódtak” az elnyert 
pályázati források, ezért magasabbak a költségvetési főösszegek. 

A tapasztalatok szerint a rendeletben meghatározott költségvetés 
év közben számottevően módosulhat. A 2010-2018 évek idősza-

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának au-
gusztusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hi-
telesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntése-
iről, városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati 
hivatal 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 kában 94% és 158% kö-
zötti teljesüléseket nyug-
tázhattunk. Utóbbi oka 
a már említett sajátos-
ság, azaz év közben több 
nagyösszegű pályázatot 
sikerült elnyerni. 

A Képviselő testület 
legutóbb a júniusi rendes ülésén módosította a 2019. évi 
költségvetési rendeletet. A főösszeg 4,274 milliárd Ft-ról 5,430 
milliárd Ft-ra növekedett, főként a Kolostorra és a Sportpálya 
fejlesztésre kapott, csaknem 1,1 milliárd Ft állami kiegészítő 
támogatás miatt. A fenti diagramon világoskék színnel jeleztem 
az új főösszeget. A módosított költségvetés fő számai milliárd 
Ft-ban: működési bevétel: 2,016; felhalmozási célú bevétel: 
1,300; finanszírozási bevétel: 2,276; működési kiadás: 2,258 Ft; 
felhalmozási célú kiadás: 3,143; finanszírozási kiadás: 0,029. 

A 2019-es költségvetés erősen rendhagyónak mondható, mivel 
rendkívül magas a felhalmozási célú kiadás, amely a számos futó 
vagy tervezett építési projekttel magyarázható. E kiadások fedezete az 
elnyert állami támogatás és a (több éven át halmozódó, de ebben az 
évben felhasználásra kerülő) pénzmaradvány. A finanszírozási kiadások 
alacsony mértéke sem szokványos, mivel ezt a tételt több száz milliós, 
esetenként milliárdos betétlekötés vagy értékpapír vásárlás szokta 
növelni. Ebben az évben az is szokatlan, hogy – amennyiben minden 
tervezett fejlesztés megvalósul, és további számottevő pályázati forrást 
nem nyer el a Város –, akkor év végére minimális mértékre csökken a 
pénzmaradvány. Az egyes bevételi és kiadási tételeket a 2-5. ábrákon 
szemléltetem. A számok Ft-ban értendők, a vesszők ezres határolók.

A működési bevételeket lényegében 3 tényező befolyásolja: 
az állami támogatások, a közhatalmi bevételek (főként adók) 
és az önkormányzat egyéb működési bevételei (pl. strandok). A 
kiadásokat 2 nagy tétel uralja, a bérek és járulékaik, valamint a 
dologi kiadások. Mindkét tétel tartalmazza PM hivatal és az összes 
intézményünk vonatkozó kiadásait.

A felhalmozási célú bevételek döntő mértékben az elnyert 
pályázati forrásokból, illetve a működési bevételek felhalmozásra 
fordított részéből állnak. A felhalmozási célú kiadások a beruházási 
és felújítási projektekre fordítódnak. A beruházások mértéke 2019. 
évben rendkívül magas, csaknem 2 milliárd Ft. A következő néhány 
évben – egyes nagy projektek kifutásával – csökkenés várható. 

Dr. Kutics Károly képviselő,
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
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5. ábra. Felhalmozási célú kiadások

Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c.támog.áh.-n kívülre

Cím: Ady Endre u. 23. (volt vörösberényi orvosi rendelő és lakás 
telkén)

Férőhely: 2 csoportban 24 fő
Igényelhető támogatás: 192.000.000 Ft (24 x 8 millió Ft)
Bekerülési költség: 207.946.193 Ft
Önerő: 15.946.193 Ft
Becsült működési költség: 16,6 millió Ft/év (önkormányzati forrás)
Pályázat benyújtva: 2019. március 14. Tartalék listára került az el-

bírálás során.

6) 2019. július 29. 168/2019. (VII.29.) Önkormányzati határozat
Pályázat: TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítá-

sa, bővítése”
Balatonalmádi bölcsőde kialakítása meglevő épületben
Cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 29. (jelenlegi óvoda, lapostetős épület)
Férőhely: 3 csoportban 14+14+12 = 40 fő
Igényelt támogatás: 265.000.000 Ft
Bekerülési költség: 265.000.000 Ft
Becsült működési költség: 21,8 millió Ft/év (önkormányzati forrás)
Pályázat benyújtva: 2019. július 31.

Tehát az eredeti tervek szerint 48 férőhely létesült volna, a 
területi igényeknek (Almádi és Vörösberény) kb. megfelelően. 
Természetesen, az Önkormányzat a korábbi, Bajcsy-Zsilinszky u. 
29. számra beadott, 24 fő férőhelyre vonatkozó pályázatát vissza 
kellett vonja, mivel ugyanazon ingatlanra 2 pályázat nem nyújtható 
be. A „mozgalom” 5 csoportot szeretett volna kiharcolni a Bajcsy-
Zsilinszky 29.-ben, de a szakértők szerint az erre nem alkalmas. Így 
lett 3 csoportra, azaz 40 főre vonatkozó az új pályázat. 

Bölcsődei szakértők szerint a 40 fő férőhely egyelőre elegendő. 
A becsült működési/fenntartási költség Önkormányzatra eső része 
évente 21,8 millió Ft, amely a város költségvetésében újonnan 
felmerülő többlet költség, és amelyet majd a mindenkori szűkös 
költségvetésből kell kigazdálkodni. 5 csoport esetén ez a költség 35-
40 millió Ft lenne, a város bevételeihez képest igen magas összeg. 
Ezért óvatosan és fokozatosan célszerű eljárni, és akkor bővíteni, 
ha az igények ténylegesen elérik, vagy meghaladják a létesített 
férőhelyek számát.

Az Önkormányzat vörösberényi bölcsődére vonatkozó pályázata 
egyelőre nem nyert, de el sem utasították – tartalék listára 
helyezték. Reméljük, hogy végül is nyerni fog, és a vörösberényiek 
jogos igénye is kielégítésre kerül. Ebben az esetben összesen 40 + 
24 = 64 bölcsődei férőhelyet tudunk létesíteni. Az viszont aligha 
indokolható, és fenntartási költség oldalról rendkívül problémás 
lenne, hogy 5 csoport legyen a Bajcsy-Zsilinszky utcában, plusz 2 
csoport Vörösberényben. 

 Fenti tények ismeretében leszögezhetjük: 
1) az Önkormányzat 2 évvel megelőzte a „mozgalmat” a bölcső-

dei ellátás biztosítása érdekében. 
2) az Önkormányzat a kezdetektől fogva szándékozott bölcső-

dei csoportokat létrehozni a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
3) Az Önkormányzat és a Napraforgóház közötti megállapodás 

alapján jelenleg is biztosított 15 gyermek elhelyezése Szent-
királyszabadján, Balatonalmádi városközponttól 6.5 km-re. 

4) Az Önkormányzat minden adódó pályázati lehetőséget ki-
használt, és rajta kívülálló körülmények, azaz a beadott pá-
lyázatok elbírálásának késlekedése eredményezte azt, hogy 
még nem épül a bölcsőde.

Dr. Kutics Károly képviselő,
a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke

A bölcsőde létesítésről – csak a tények
Az utóbbi néhány hónapban a józan megfontolás kikerülésével, 

és a tények ismerete nélkül és/vagy figyelmen kívül hagyásával 
„mozgalom” indult bölcsőde létesítés „kiharcolására”. Ezt nevezem 
„nyitott kapuk döngetése” projektnek. Hogy miért írom ezt, 
mindjárt kiderül.

Nézzük a tényeket a bölcsőde létesítéssel kapcsolatosan. 
Idézet a 2017. június 29-i Képviselő-testületi (KT) ülés „Javaslat 

a balatonalmádi bölcsődei ellátás megoldására” c. előterjesztéséből. 
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése 
2017. januári 1-i hatállyal előírja, hogy… amely településen 
a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei 
ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, 
önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.” 

Legott felmérés készült az igényekről a védőnők segítségével, amely 
alapján az almádi védőnői körzetben 22, a vörösberényi körzetben 
26(!) szülő jelezte, hogy igénybe venné a bölcsődei szolgáltatást. 
Ez összesen 48 kisgyermeket jelent. 2016 év végén egyébként 230 
fő három éven aluli balatonalmádi lakos gyermek volt. A fenti 
előterjesztésben 3 változat került kidolgozásra. A döntés a gyors 
önálló ellátás érdekében a helyiségbérleti konstrukciót favorizálta, 
azonban ez az Önkormányzaton kívül álló okból nem valósult meg. 
A továbbiakban bemutatom az „idővonalat” ebben a tárgykörben:

1) 2017. június 29. 162/2017 (VI.29.) Önkormányzati határozat
Javaslat a balatonalmádi bölcsődei ellátás megoldására bérleti formá-

ban
Helyszín: Ady E. u. 27. (Waldorf magánóvoda)
Férőhely: 2 x 7 = 14 fő
Az Önkormányzat hatáskörén kívül eső okból meghiúsult.

2) 2017. augusztus 10. 209/2017 (VIII.10) Önkormányzati határozat
TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázat beadása
Balatonalmádi bölcsőde kialakítása meglevő épületben
Cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 29. (jelenlegi óvoda, lapostetős épület)
Férőhely: 2 csoportban 24 fő
Igényelt támogatás: 91.793.785 Ft
Bekerülési költség: 91.793.785 Ft
Becsült működési költség: 11,8 millió Ft/év (önkormányzati forrás)
Pályázat benyújtva: 2017. augusztus 15. A mai napig nem bírálták el.

3) 2017. szeptember 29. 252/2017 (IX.29) Önkormányzati határozat
Napraforgóház a Családokért Szolgáltató Kft.-vel (Szentkirálysza-

badja) megállapodás
Létszám: maximum 15 fő
Szülők jövedelme függvényében támogatás adható
Működő rendszer

4) 2018. november 29. 299/2018 (XI.29) Önkormányzati határozat
2017. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támo-

gatásai…pályázat
Balatonalmádi új bölcsőde épület létesítése, forrás biztosítása az elő-

készítésre
Cím: Ady Endre u. 23. (volt vörösberényi orvosi rendelő és lakás 

telkén)
Férőhely: 2 csoportban 24 fő

5) 2019. március 14. 60/2019 (III.14) Önkormányzati határozat
Pályázat: 2017. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányza-

tok támogatásai…
Balatonalmádi új bölcsőde épület létesítése
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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VáLASZtáSI KöZLEméNY I.

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 
2019. október 13. napjára kitűzött a helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggés-
ben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
ról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárá-
si határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.
(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt 
adom ki:

Névjegyzék
A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a 

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

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

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. au-
gusztus 8-tól lehet benyújtani.

Értesítő
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri név-

jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 
23-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megkül-
désével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről 
azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a 
település szavazóköri névjegyzékébe.

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

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16:00 
óráig benyújtott kérelmére Braille-írással készült értesítőt küld a 
Nemzeti Választási Iroda.

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16:00 
óráig benyújtott kérelmére könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti 
Választási Iroda.

Szavazás
A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legké-

sőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is 
létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján  
06.00 órától 19.00 óráig lehet. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő je-
löltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást 
metsző vonallal. A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által 
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás vá-
lasztási rendszerben - egy választókerületet alkot. Az egyéni listán 
képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képvise-
lők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazat-
egyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő 
számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az 
egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre 
szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Balatonalmá-
diban megválasztható képviselők száma: 8 fő. (Érvényesen szavazni 
legalább 1., legfeljebb 8 jelöltre lehet.) Ha az egyéni lista jelöltjét 
polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és 
helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Szavazás átjelentkezéssel:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat-

ja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme 
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartóz-
kodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. ok-
tóber 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási iro-
dához.

Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektro-

nikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus 

benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig visz-
szavonhatja 

átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör 

névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási he-
lyét megszünteti.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési he-
lye, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell tartózkodási 
helyének címét.

Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szerep-

lő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: 
munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurná-
val történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus 

úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 

legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azono-

sítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott út-

ján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesíté-
sével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani. 

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

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 

óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, 
és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadály-
mentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel 
azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szava-
zóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a nemzetiségi önkormány-

zati képviselők 2019. évi választását 183/2019. számú, 2019. július 
30-án meghozott határozatában 2019. október 13. napjára tűzte ki. 
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján Balatonal-
mádi Városban a német települési nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztást tűzte ki. A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi 
jelölt van mint a megválasztható képviselők száma. Az NVB határo-
zata szerint Balatonalmádiban a települési nemzetiségi önkormány-
zati jelölt állításához szükséges – a német nemzetiségi szavazóköri 
névjegyzékben szereplő személy által adott – ajánlások száma 5, a 
megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3. 

 A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell 
felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig be-
nyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a 
központi névjegyzékben,aki  ezáltal gyakorolhatja szavazójogát.

A nemzetiségi szavazókör Balatonalmádiban: Pannónia Kulturális 
Központ 8. terem. (Balatonalmádi, Városház tér 4.)

A jelöltállítás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választóke-

rületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy je-
löltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. 
Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell 
bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szük-
séges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármes-
ter-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások szá-
mát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 
8-án. Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1%-a (Balatonalmádiban 82 választó-
polgár) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási 
Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum 
alapján – nyilvántartásba vett. Polgármesterjelölt az, akit a település 
választópolgárainak legalább 3%-a (Balatonalmádiban 245 válasz-
tópolgár) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási 
Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum 
alapján – nyilvántartásba vett. A választási iroda az igénylését követő-
en haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az 
igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az 
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Balatonalmádiban az ajánlóívek 
átvételére legkorábban 2019. augusztus 24-én 8:00 órától 13:00 óráig 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) 1. em. 30-as irodában nyílik lehetőség.

A választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. ok-

tóber 13-án 19.00 óráig tart. 
Nem folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-án
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában 

foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyi-

ség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távol-
ságon belül közterületen,

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

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amely-

ben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be.
Szavazókörök Balatonalmádiban:

Szavazókör megnevezése sorszámmal Szavazóhelyiség címe
1. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi utca 39.
2. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. út  30.
3. Pannónia Kulturális Központ alsó szint* Városház tér 4.
4. Pannónia Kulturális Központ felső szint* Városház tér 4.
5. Mogyoró úti Óvoda* Mogyoró utca 1.
6. Vörösberényi Kultúrház Gábor Á. utca 6.
7. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics utca 1.
8. Zeneiskola Bajcsy-Zs. út 60.

800 Pannónia Kulturális Központ 8. terem* Városház tér 4.
*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu 
honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlap-
ján: www.balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban 
olvashatók.

A választással kapcsolatos tájékoztatást a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hi-
vatali munkaidőben:

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője:  
Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

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

Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI vezető helyettes 
(I. em. 37. szoba) telefon: 88/542-430)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag 
(I. em. 29. szoba) telefon: 88/542-447)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag 
(I. em. 30. szoba) telefon: 88/542-440
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés, lakcímnyilvántartás.

Balatonalmádi, 2019. augusztus 8.   
Dr. Hoffmann Gyöngyi

Helyi Választási Iroda Vezetője
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
8220 BALATONALMÁDI, Széchenyi sétány 1.

Tel: 88/542-410, fax: 88/542-493 e-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu

VáLASZtáSI KöZLEméNY I.

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 
2019. október 13. napjára kitűzött a helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggés-
ben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
ról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárá-
si határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.
(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt 
adom ki:

Névjegyzék
A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a 

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

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

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. au-
gusztus 8-tól lehet benyújtani.

Értesítő
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri név-

jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 
23-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megkül-
désével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről 
azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a 
település szavazóköri névjegyzékébe.

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

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16:00 
óráig benyújtott kérelmére Braille-írással készült értesítőt küld a 
Nemzeti Választási Iroda.

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16:00 
óráig benyújtott kérelmére könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti 
Választási Iroda.

Szavazás
A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legké-

sőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is 
létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján  
06.00 órától 19.00 óráig lehet. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő je-
löltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást 
metsző vonallal. A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által 
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás vá-
lasztási rendszerben - egy választókerületet alkot. Az egyéni listán 
képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képvise-
lők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazat-
egyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő 
számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az 
egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre 
szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Balatonalmá-
diban megválasztható képviselők száma: 8 fő. (Érvényesen szavazni 
legalább 1., legfeljebb 8 jelöltre lehet.) Ha az egyéni lista jelöltjét 
polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és 
helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Szavazás átjelentkezéssel:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat-

ja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme 
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartóz-
kodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. ok-
tóber 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási iro-
dához.

Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektro-

nikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus 

benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig visz-
szavonhatja 

átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör 

névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási he-
lyét megszünteti.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési he-
lye, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell tartózkodási 
helyének címét.

Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szerep-

lő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: 
munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurná-
val történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus 

úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 

legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azono-

sítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott út-

ján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesíté-
sével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani. 

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

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 

óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, 
és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadály-
mentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel 
azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szava-
zóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a nemzetiségi önkormány-

zati képviselők 2019. évi választását 183/2019. számú, 2019. július 
30-án meghozott határozatában 2019. október 13. napjára tűzte ki. 
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján Balatonal-
mádi Városban a német települési nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztást tűzte ki. A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi 
jelölt van mint a megválasztható képviselők száma. Az NVB határo-
zata szerint Balatonalmádiban a települési nemzetiségi önkormány-
zati jelölt állításához szükséges – a német nemzetiségi szavazóköri 
névjegyzékben szereplő személy által adott – ajánlások száma 5, a 
megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3. 

 A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell 
felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig be-
nyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a 
központi névjegyzékben,aki  ezáltal gyakorolhatja szavazójogát.

A nemzetiségi szavazókör Balatonalmádiban: Pannónia Kulturális 
Központ 8. terem. (Balatonalmádi, Városház tér 4.)

A jelöltállítás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választóke-

rületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy je-
löltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. 
Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell 
bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szük-
séges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármes-
ter-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások szá-
mát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 
8-án. Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1%-a (Balatonalmádiban 82 választó-
polgár) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási 
Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum 
alapján – nyilvántartásba vett. Polgármesterjelölt az, akit a település 
választópolgárainak legalább 3%-a (Balatonalmádiban 245 válasz-
tópolgár) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási 
Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum 
alapján – nyilvántartásba vett. A választási iroda az igénylését követő-
en haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az 
igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az 
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Balatonalmádiban az ajánlóívek 
átvételére legkorábban 2019. augusztus 24-én 8:00 órától 13:00 óráig 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) 1. em. 30-as irodában nyílik lehetőség.

A választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. ok-

tóber 13-án 19.00 óráig tart. 
Nem folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-án
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában 

foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyi-

ség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távol-
ságon belül közterületen,

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

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amely-

ben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be.
Szavazókörök Balatonalmádiban:

Szavazókör megnevezése sorszámmal Szavazóhelyiség címe
1. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi utca 39.
2. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. út  30.
3. Pannónia Kulturális Központ alsó szint* Városház tér 4.
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TÚRÁZÓK, FIGYELEM!
A Zöld Bakancs Klub szeptember 13-14-15-én túra fesztivált tart 

Balatonalmádiban, a könyvtár előtti rajtolással. Pénteken és szom-
baton 100 m, 1 km, 5 km, 10 km, 20 km, 25 km-en lehet indulni 
a túrázni vágyóknak. A rövid távok a Balaton part és a kilátó között 
zajlanak. A 100 m pedig egy különleges menet lesz, egy felrajzolt 
Balatont kell megkerülni. Pénteki rajttal indulnak a hosszabb tá-
vok. A 60 km-es Badacsonytomajig,a 100 km-es Balatonmáriafür-
dőig, a 150 km-es Balatonföldvárig, a 220 km.es táv pedig telje-
sen megkerülve a tavat. Az út dominánsan a kerékpárúton halad. 
Szállások, pihenőállomások, frissítőkkel ellátott pecsételő pontok 
várják a menetelőket. A célba szerencsésen megérkezők oklevelet, 
kitűzőt kapnak, a legrövidebb táv teljesítői elismervényt kapnak, a 
hosszabb távok teljesítői pedig pólót is.

Jelentkezni lehet: 
https://www.smaragdbakancs.hu 

vagy: boszimre@gmail.com

A könyvtárban és a Tourinform irodában folyamatosan 
található szórólap.

Nyári Művészeti Tábor

A Vörösberényi Általános Iskola alsó tagozatán a 4.a és b osztály 
15 tanulójára került sor idén az EFOP pályázat keretein belül, hogy 
művészeti táborban vegyenek részt. A tábor komoly előkészületei 
után öt napban több meghívott vendég segítségével (Séllei Katalin 
kerámikus, Jákói Bernadett - Varázskréta) hangolódtak rá a gyerekek 
az alkotás örömeire. A pályázat keretein belül eljutottunk a Zirci 
Reguly Antal Múzeumba, ahol két kézműves foglalkozáson vettünk 

részt. A hét során elkészített művekből a gyerekek segítségével kiál-
lítást szerveztünk, melyre meghívtuk a szülőket, hozzátartozókat is. 
Nagy segítségünkre volt önkéntesként a hét során Dombi Orsolya, 
iskolánk gyógypedagógiai asszisztense is.

A kiállítás egészen ősz végéig megtekinthető a Vörösberényi Álta-
lános Iskolában.

Laczkó Anita, Oszlár Tamásné 
szervező pedagógusok

Felújított lelátó
Iskolánk sportudvari nézőtéri lelátóját a nyár elején közös összefo-

gással sikerült felújítani és biztonságosabbá tenni. A kézilabda pálya 
felöli oldalon az alsó sorokat teljesen kicseréltük, és a többi szinten is 
a hiányok pótlásra kerültek. Hálás köszönetünket fejezzük ki Hoff-
mann Csabának és családjának, Gyarmati Viktornak és családjának 
áldozatos munkájukért, valamint a Mágus Facenter Kft.-nek a fa-
anyag biztosításáért. Bízunk abban, hogy további szülői támogatással 
még szebbé tudjuk tenni iskolánk környezetét.

Zanathy László
intézményvezető

Csodaszarvas hátán
Június utolsó hetében a hatodik évfolyamosok körében valósult 

meg az EFOP-3.3.5-17 napközis tábor a Csodaszarvas Iskolai Kö-
zösségi Program segítségével, hogy a diákok számára nyitott nevelési-
tanulási környezetben élményalapú ismeretszerzést nyújtson. 

Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatar-
tás témájában közösségfejlesztő játékokkal, mozgásos feladatokkal 
telt a hét, s két alkalommal kimozdulásra nyílt lehetőségünk. Kedden 
a Pannon Csillagdába utaztunk Bakonybélbe. Nagyon érdekes elő-
adásban és planetáriumi vetítésben volt részünk Naprendszerünkről 
és az azt övező univerzumokról, a Holdraszállásról. Távcsővel vizs-
gáltuk a Napot, a folyamatosan zajló napkitöréseket. Csütörtökön 

Csopakra látogattunk, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park mun-
katársa segítségével a térség flórájával és faunájával ismerkedtünk, 
a helyi Séd vizét vizsgáltuk. Ezen fellelkesülve pénteken az almádi 

Séd vizét néztük meg egy túra keretében a Remete-forrásánál, majd 
felmásztunk az Óvári Messzelátóba, gyönyörködtünk a Balaton cso-
dálatos panorámájában. 

Vidám hangulatban, változatos tevékenységekkel szereztünk hasz-
nos ismereteket, felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.

Bodó Krisztina, Zsapka Andrea szervező pedagógusok

táJéKoZtAtÓ 
tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, 

hogy 2019. augusztus 21. (szerda) és 2019. augusztus 
23. (péntek) közötti időszakban 

a Balatonalmádi Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat 

ügyfélfogadása szünetel, 
és az idősek klubja zárva tart.

A fent említett napokban intézményünk szolgáltatásai
- gondozás, étkezés- 

viszont zavartalanul működnek majd.

2019. augusztus 26-án (hétfő) a megszokott 
munkarendben fogadjuk ügyfeleinket.

Krízis esetén hívható telefonszám: +36 20/378-9527

Megértésüket köszönöm!

Tisztlelettel: Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a +36 30 29 88 995 telefonszámon. 
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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! 

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és 
vidámság! A Balaton Játékpont nyári szünetet tart augusztus 1-től 
szeptember 8-ig. Nyitás: szeptember 9. hétfő 10 óra
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 25-ig! A foglalkozásokon való részvétel a strand 
vendégei számára ingyenes!
Kerényi Imre-program keretében megvalósuló programok
Információ: www.vorosbereny.pkkk.hu; 88/542-515
Kiállítás:

Augusztus 17-én 18 órakor nyílik a Dunántúli Szalon. A 
kiállítás megtekinthető szeptember 18-ig.

Tábor:  
Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Rendezvények:
Augusztus 24. szombat 19 óra – Tradicionális koncertzene. 
Közreműködik: Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar. A 
verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar 2012-es megalakulása óta 
a hazai zenei élet megújításáért, a kisközösségi zenei élményszerzés 
feltételrendszerének megteremtése érdekében tevékenykedik. A 
zenekar elmúlt időszakban igen sokat tett annak érdekében, hogy 
a szórakoztató zene, a magyar klasszikus cigányzene verbunkos 
zenélési stílus kellő elismertséget, népszerűséget és szeretet kapjon. A 
zenei programban a minőségi éttermi, kávéházi muzsikával várjuk a 
közönséget, amelyben közismert világslágerek is elhangzanak. 
Szeptember 6. péntek 19 óra – Tradicionális koncertzene. 
Közreműködik: Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar
Szeptember 14. szombat 19 óra – Tradicionális koncertzene. 
Közreműködik: Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar
Szeptember 26. csütörtök – Kerényi Imre emléknap a 
Veszprémi Petőfi  Színház szervezésében
Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Az intézmény augusztus 26-szeptember 9-ig zárva tart.
Strandkönyvtár – július 1-augusztus 24-ig, hétfőtől szombatig 
naponta 14-18 óráig a Wesselényi Strandon. Minden nap 17 
órakor Meseóra kezdődik kicsiknek és nagyoknak. 
Kiállítások:

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
Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Augusztus 31-től szeptember 2-ig indulás 6 órakor a posta elől 
BESZTERCEBÁNYA - ZÓLYOM - PÁRKÁNY – városnézés, 
vár és múzeumlátogatás, találkozó a párkányi testvérklubbal – 

folklór műsor – fürdés a Vadas termálfürdőben. Szállás: az Atlasz 
panzióban és az Európa szállodában
Szeptember 4. szerda 16.00–17.00
Ügyelet: vacsora befi zetések
Szeptember 11. szerda 16 órától
Nyári események dióhéjban Előadó: Lencse Sándor elnök; 
„Nemcsak a 20 éveseké a világ” – a klub életéről szóló kétórás 
fi lm árusítása-vásárlása. Évadkezdő lecsóparti – az augusztusi 
szülinaposok köszöntése. Zenél: Tóth István 
Szeptember 25. szerda 16 órától
Nyári kirándulásaink – videóklip vetítése – Lencse Sándor el-
nök; A szeptemberi szülinaposok köszöntése. Zenél: Tóth István 
Szeptember 28 szombat 14 órakor
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalkörének fellé-
pése a Megyei Dalostalálkozón Balatonfűzfőn
BOLHAPIAC 
Bolhapiac minden vasárnap délelőtt lesz a Városi Piac területén
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Augusztus 17-én 18 órakor nyílik a Dunántúli Szalon. A 
kiállítás megtekinthető szeptember 18-ig.

Tábor:  
Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Rendezvények:
Augusztus 24. szombat 19 óra – Tradicionális koncertzene. 
Közreműködik: Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar. A 
verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar 2012-es megalakulása óta 
a hazai zenei élet megújításáért, a kisközösségi zenei élményszerzés 
feltételrendszerének megteremtése érdekében tevékenykedik. A 
zenekar elmúlt időszakban igen sokat tett annak érdekében, hogy 
a szórakoztató zene, a magyar klasszikus cigányzene verbunkos 
zenélési stílus kellő elismertséget, népszerűséget és szeretet kapjon. A 
zenei programban a minőségi éttermi, kávéházi muzsikával várjuk a 
közönséget, amelyben közismert világslágerek is elhangzanak. 
Szeptember 6. péntek 19 óra – Tradicionális koncertzene. 
Közreműködik: Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar
Szeptember 14. szombat 19 óra – Tradicionális koncertzene. 
Közreműködik: Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar
Szeptember 26. csütörtök – Kerényi Imre emléknap a 
Veszprémi Petőfi  Színház szervezésében
Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Az intézmény augusztus 26-szeptember 9-ig zárva tart.
Strandkönyvtár – július 1-augusztus 24-ig, hétfőtől szombatig 
naponta 14-18 óráig a Wesselényi Strandon. Minden nap 17 
órakor Meseóra kezdődik kicsiknek és nagyoknak. 
Kiállítások:

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
Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Augusztus 31-től szeptember 2-ig indulás 6 órakor a posta elől 
BESZTERCEBÁNYA - ZÓLYOM - PÁRKÁNY – városnézés, 
vár és múzeumlátogatás, találkozó a párkányi testvérklubbal – 

folklór műsor – fürdés a Vadas termálfürdőben. Szállás: az Atlasz 
panzióban és az Európa szállodában
Szeptember 4. szerda 16.00–17.00
Ügyelet: vacsora befi zetések
Szeptember 11. szerda 16 órától
Nyári események dióhéjban Előadó: Lencse Sándor elnök; 
„Nemcsak a 20 éveseké a világ” – a klub életéről szóló kétórás 
fi lm árusítása-vásárlása. Évadkezdő lecsóparti – az augusztusi 
szülinaposok köszöntése. Zenél: Tóth István 
Szeptember 25. szerda 16 órától
Nyári kirándulásaink – videóklip vetítése – Lencse Sándor el-
nök; A szeptemberi szülinaposok köszöntése. Zenél: Tóth István 
Szeptember 28 szombat 14 órakor
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalkörének fellé-
pése a Megyei Dalostalálkozón Balatonfűzfőn
BOLHAPIAC 
Bolhapiac minden vasárnap délelőtt lesz a Városi Piac területén
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Közeledik Kalocsa és Balatonalmádi

Hadd nyugtassam meg mindjárt a legelején azokat az olvasóimat, 
akik délkelet-északnyugati irányú földmozgásra gyanakodnának a 
cím láttán. Tektonikai érdeklődésem s ezzel együtt ismereteim is a 
múlt homályába vesztek, de az viszont világos, hogy a két város köl-
csönösen közeledik egymáshoz. Teszik ezt majdnem ősidők óta, ám-
bár nem úgy, ahogyan gondolnánk.

Ha azt mondom, hogy akár 1093. április 17-e előtt elkezdődött 
ez a közeledés, akkor többen felnevetnek, hogy miért éppen a XI. 
században kezdem. Nos, foglalkozási ártalom: annyit kutattam Al-
mádi nevének eredetét és elterjedtségét, hogy szinte felnyerítettem 
a boldogságtól, amikor egy nap rábukkantam, a kalocsai és a pécsi 
püspök határvitájára. Ez pedig Almádi miatt folyt már évek óta, de 
nagy nehezen megállapodtak és ezt oklevélbe foglaltatta I. László ki-
rályunk. Ez az Almádi viszont egy patak volt s Baranya határát jelezte 
egykoron. Ma, Almás néven még fellelhető a nagyobb léptékű térké-
peken. Hja, a 154 hasonló nevű település, hegy és patak közül miért 
ne jutott volna ide is egy? Ha meg jutott, akkor miért ne változna a 
neve?

Hullámzóan változtak a határok a középkor folyamán, olyannyira, 
hogy Kalocsa a török hódoltság után még Fejér vármegye része volt, 
de aztán bekebelezte Pest majd pedig Bács-Kiskun megye. Most is ott 
van, de egyre közelebb hozzánk. Erre a kijelentésre kalocsai kis húga-
im idei látogatása adott nem csupán ürügyet, hanem okot is. Félreér-
tés ne essék, a férjeikkel jöttek, mint eleddig mindig, de valamilyen 
fontos balatonalmádi eseményhez rögzítik érkezésüket. Köszöntötték 
is őket már a Baky Péter festőművész kiállításának ünnepélyes meg-
nyitóján, majd pedig kisebb közönség előtt jómagam.

Nos, akkor találtam azt mondani, hogy Kalocsa és Balatonalmádi 
között jóval több kapcsolat volt és van, sőt lesz, mintsem gondolnánk. 
Tettem ezt a korai határvita okán majd pedig Ámon Ferenc székesfe-
hérvári polgár ürügyén. Ez a római katolikus ügyvéd, aki 1814-ben 
született szorgalmas ifjú lehetett, mert 34 éves korára a város aljegyző-
je lett, majd meg is nősült. Ugyanezen év októberétől élelmezési biz-
tos a feldunai hadseregben, de 1849 januárjától már századosi rang-
ban igazgató tábori biztos, azaz hadbiztos a Központ Mozgó Seregnél. 
Augusztusban fő-hadbiztosként tette le a fegyvert Zsibón a Kazinczy-
hadtestnél. Hirtelen emigrál és farmer lesz az Egyesült Államokban 
egészen a magyar-osztrák kiegyezésig, mert akkor hazatért és előbb a 
Fejér megyei majd a kalocsai honvédegylet tagja. Kalocsán már csak 
két évet élt mert 1891-ben nyugalmazott állami jószágigazgatósági 

titkárként halt meg. Ámon Ferencként született, Almádi Ferencként 
temették el, de hogy mikor vette fel ezt a nevet s miért, arról írásos 
dokumentumot nem találtam. Furcsa módon viszont akkor tűnt el 
Székesfehérvárról, amikor a vörösberényi földesúr, Fiáth Ferenc ép-
pen átállt az osztrákokhoz és „pacifikálta” a várost. Nevet meg talán a 
szabadságharc bukása után válthatott, mert keresték erősen...

Szóval van még mit kutatni ezen a vonalon, de ugyanúgy Erdey 
Ferenc kalocsai képzőigazgató és vallásfilozófus tevékenységét illető-
leg is, aki egyben almádi telek s nyaralótulajdonos volt. Ő volt az, 
aki többed magával kivizsgálta az almádi Szent Imre templom körüli 
adósságok kérdését. Óvári Ferenc bizalmával ugyanis többen visz-
szaéltek, olyannyira, hogy a különböző váltókon csak az ő neve volt 
hiteles, az összes többit hamisították. Erdey Ferenc gyorsan rendet 
tett, az akkori pap, Deák (Zimmermann) János Szulpitz atya hirtelen 
eltávozott, a templom pedig 1930-ban elkészült, Rott Nándor me-
gyéspüspök tehát megáldhatta.

Aki netán azt hinné, hogy ezekkel a XI, XIX és XX. századi adalé-
kokkal kimerültek a kalocsai-balatonalmádi kapcsolatok, az nagyon 
téved. Ha beugrunk a kalocsai Visky Károly múzeumba, akkor Ká-
konyi István festőművész, szobrász és bélyegtervező képe biztosan 
felkelti a figyelmünket, mivel Rálátás az almádi hegyre című képén 
először jelenik meg egy műalkotáson az Auróra szálló. Keveset tu-
dunk az alkotóról, életrajzi adatai között sem szerepel Balatonalmá-
di, megérdemelné. Valamivel többet tudunk talán Szendrőy Mária 
Hedvig kedves nővérről, aki a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai 
Iskolanővérek Társulatának volt kimagasló tagja. Kemény meghur-
coltatások után 1952-ben került Balatonalmádiba, ahol Dr. Pintér 
Sándor atya „jobb keze” lett és zenetanárként világhírű tenoristánk, 
Káplán György tehetségét elsőként ismerte fel. Még belegondolni is 
furcsa, hogy mi lett volna, ha nem adott volna már korán egyházi 
áriákat a kezébe...

Talán még egy érdekesség, ami nem véletlenül maradt meg a me-
móriámban: Horváth Sándor tanár úr, aki egykor a Hazafias Nép-
front egyik megyei vezetője volt, többször járt az épülő gimnázium-
ban. Megemlítette, hogy egykor színjátszó, majd pedig fotószakkört 
vezetett az almádi általános iskolában, így elég tekintélyes gyűjtemé-
nye volt helyi dokumentumokból. Ekkor kérdeztem rá, hogy hal-
lott-e Ámon/Almádi Ferencről, akinek a helyi vonatkozásai akkor 
még homályosabbak voltak előttem. Úgy emlékszem, hogy előtte is, 
amit azért röstellt erősen, mert Almádiban élt és Kalocsán született.

Nem tudtak meg sokkal többet kalocsai tanítványaim sem, pedig 
Veszprém és Somogy után Bács-Kiskun megyéből nyertek felvételt 
legtöbben. Kutattak pedig a nyomok után, mert már akkor is fontos-
nak tartottuk a honismeret művelését, még angol nyelven is. Amikor 
ők kérdeztek vissza, hogy mit jelenthetett Kalocsa neve eredetileg 
és miért él itt nálunk annyi Kalocsa nevű személy, akkor viszont én 
maradtam csöndben. Azóta, ha hébe-hóba utánanézek az etimológiai 
szótárakban, akkor azt találom, hogy „maradékot” jelenthetett ótö-
rök nyelven, de más tudósok a „lápos helyre” teszik le a nagyesküt. 
Minap Balatongyörök helynevei között bukkantam egy Kalosza nevű 
völgyre, ami a nevét a „farakást összekötő gúzsról” kaphatta, vagy a 
„szekérhosszabbító” vesszőfonadékról, ahogyan azt Gyergyóban ma 
is használják. Már csak a helybeli Kalocsa nevű barátaimat kellene 
megkérdezni nevük eredetéről.

Gyanítom, hogy ezeket a kutatásokat már nem én fogom befejezni. 
Jómagam, csak egy üdvözló beszéd erejéig és nagyon szűk terjedelem-
ben világítottam rá az érseki város és a barátságos fürdőváros messzi 
múltba nyúló kapcsolataira. Szinte jobban esett, mint amikor a ma-
gyar-új zélandi kapcsolatokat kutattam...

Czuczor Sándor

Kalocsa - Balatonalmádi

Utazás összehasonlítása a buszokkal, vonattal, repüléssel 
vagy a saját autójával
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Böjte Csaba ferences szerzetes ismét 
Balatonalmádiban járt

Hetedik alkalommal tartott Csaba testvér a Balatoni Csillagösvény 
missziós körút keretében szentmisét városunkban. 

A felújítás alatt lévő Szent Imre templomban a város nevében 
Bálint Sándor alpolgármester köszöntötte az atyát, aki Szabó János 
plébánossal koncelebrált misét. Szentbeszédében Csaba testvér arról 
beszélt, hogy a szeretet nem szűnik meg soha, és mennyire fontos, 
hogy ne veszítsük el a reményt, hogy bízzunk egymásban, és bízzunk 
az emberiség jövőjében is. Kedves színfoltként egy kisgyermeket is 
megkereszteltek a mise keretében.

Másnap Csaba testvér a Vécsey és a Felsőörsi utcák találkozásában, 
lakossági felajánlásból készülő ima és pihenőhelyet áldotta meg, 
amelynek hét akácfa oszlopát Simon András grafikus alkotásai 
díszítik majd. 

A megáldáson részt vett Révész Máriusz Aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos, aki elmondta, a mai gyermekeknek kalandot 
és kihívást jelentő élményt kell adni, ilyen lehet a túrázás és a 
kerékpározás is, amely lelki töltekezést is jelenthet a résztvevőknek.

A kerékpáros imahelyet - melynek elkészüléséhez még várnak 
adományokat - a tervek szerint augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
ünnepén 18 órakor adják át.

A Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 
olaszországi szereplése miatt idén pár nappal később érkezett, és az 
Almádi napok megnyitóján adott koncertet.

A vidám gyereksereg péntek délben egyenesen a Wesselényi 
strandra érkezett, ahol a Gulyás Büfénél  Keszey János polgármester 
köszöntötte őket. A délután strandolással és a veszprémi állatkert 
meglátogatásával telt. Az 50 tagú kórust a Honismereti és Város-
szépítő kör illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei kí-
sérték. A gyerekek az ebédnél, a Balaton parton, az állatkertben, 
mindenhol hálás dalra fakadtak, sőt vacsora után, a Gulyás büfénél 
táncra is perdültek. 

Az Almádi napok megnyitóján a Szoborpark körszínpadán 30 
perces koncertet adtak. Kis kosárkájukban szovátai Tündérkert 
Mariánum nevű tehetséggondozó központjuk működtetésére 
gyűjtöttek. Egyben szeretettel hívtak mindenkit Szovátára illetve 
Csaba testvér otthonaiba, hogy törleszthessenek abból a sok jóból, 
amivel az almádiak mindig fogadják őket!

Hálásan köszönünk minden adományt:
Balatonalmádi Város, Keszey János polgármester, Balatonalmádi 

Városgondnokság, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Honismereti 
Kör önkéntesei, Városunkért Közösen Egyesület, Amaretto fagyizó, 
Gulyás büfé, Szabó János plébános, Kishegyi Elek, Káplán György, 
Kepli Ágnes, Zaharovits házaspár, Fejes Godzsa László, Kocsis 
Bálint Terasz büfé, Füredi Pékleány, Lajkó Frigyes NIKE étterem, 
Lambert Iván videó, és köszönet minden jószívű adakozónak, aki 
adományával segítette a gyermekkar tagjait és Marianum Tündérkert 
házban a sokoldalú szakmai, kulturális, nevelő és lelkiségi munkát. 
A jó Isten fizesse meg!

2020. július 17-én péntekre tervezzük a következő találkozást 
velük Almádiban!

Töltési Erzsébet
 Fotó: Molnár Jánosné Éva és Kishegyi Elek

Emlékezzünk Majbó Gáborra
1924. január 25. – 2009. szeptember 3.

85 életév a köz szüntelen szolgálatában tette őt kiváló katonává, 
vendéglátóvá, osztály-vezetővé, tanácstaggá, majd képviselővé és 
alpolgármesterré. Az 1945. évi I. osztályú Tűzkereszt érdeméremtől 
az 1993. évi Podmaniczky-díjon és a 2004. évi Vitézi Rend Ezüst 
Érdemkeresztjén át az 1999. évi balatonalmádi város 20. évfordulós 
emléklapjáig ívelt a helyi és országos elismerések sorozata, amelyeket 
helytállása szakértelme és városszépítési tevékenysége alapján 
érdemelt ki. 30 helyi műemlék, emléktábla és szobor felsorolása 
puszta felsorolása is meghaladja egy rövid emlékeztető lehetőségeit, 
ugyan úgy, mint a városi lapunkban és a megyei sajtóban megjelent 
cikkeinek akár csak pár soros említése.

Nekem és nekünk úgy marad 
meg Gábor bácsi, hogy min-
dig mozgott, szervezett és pénzt 
gyűjtött egy-egy fontos városi 
érték megmentésére. Ezért képes 
volt körbejárni még a megyét is, 
sőt külföldre szakadt honfitársa-
inkat is mozgósította, legyen az 
Anglia, USA vagy Kanada.

Odaföntről, azért biztosan 
számon tartja, hogy mennyi 
mindennel gazdagodott váro-
sunk egy évtized alatt s mennyi 
odaadó kö vetője a kadt.                                                                                       

CzS

Más útvonal is elképzelhető a két város között
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hérvári polgár ürügyén. Ez a római katolikus ügyvéd, aki 1814-ben 
született szorgalmas ifjú lehetett, mert 34 éves korára a város aljegyző-
je lett, majd meg is nősült. Ugyanezen év októberétől élelmezési biz-
tos a feldunai hadseregben, de 1849 januárjától már századosi rang-
ban igazgató tábori biztos, azaz hadbiztos a Központ Mozgó Seregnél. 
Augusztusban fő-hadbiztosként tette le a fegyvert Zsibón a Kazinczy-
hadtestnél. Hirtelen emigrál és farmer lesz az Egyesült Államokban 
egészen a magyar-osztrák kiegyezésig, mert akkor hazatért és előbb a 
Fejér megyei majd a kalocsai honvédegylet tagja. Kalocsán már csak 
két évet élt mert 1891-ben nyugalmazott állami jószágigazgatósági 

titkárként halt meg. Ámon Ferencként született, Almádi Ferencként 
temették el, de hogy mikor vette fel ezt a nevet s miért, arról írásos 
dokumentumot nem találtam. Furcsa módon viszont akkor tűnt el 
Székesfehérvárról, amikor a vörösberényi földesúr, Fiáth Ferenc ép-
pen átállt az osztrákokhoz és „pacifikálta” a várost. Nevet meg talán a 
szabadságharc bukása után válthatott, mert keresték erősen...

Szóval van még mit kutatni ezen a vonalon, de ugyanúgy Erdey 
Ferenc kalocsai képzőigazgató és vallásfilozófus tevékenységét illető-
leg is, aki egyben almádi telek s nyaralótulajdonos volt. Ő volt az, 
aki többed magával kivizsgálta az almádi Szent Imre templom körüli 
adósságok kérdését. Óvári Ferenc bizalmával ugyanis többen visz-
szaéltek, olyannyira, hogy a különböző váltókon csak az ő neve volt 
hiteles, az összes többit hamisították. Erdey Ferenc gyorsan rendet 
tett, az akkori pap, Deák (Zimmermann) János Szulpitz atya hirtelen 
eltávozott, a templom pedig 1930-ban elkészült, Rott Nándor me-
gyéspüspök tehát megáldhatta.

Aki netán azt hinné, hogy ezekkel a XI, XIX és XX. századi adalé-
kokkal kimerültek a kalocsai-balatonalmádi kapcsolatok, az nagyon 
téved. Ha beugrunk a kalocsai Visky Károly múzeumba, akkor Ká-
konyi István festőművész, szobrász és bélyegtervező képe biztosan 
felkelti a figyelmünket, mivel Rálátás az almádi hegyre című képén 
először jelenik meg egy műalkotáson az Auróra szálló. Keveset tu-
dunk az alkotóról, életrajzi adatai között sem szerepel Balatonalmá-
di, megérdemelné. Valamivel többet tudunk talán Szendrőy Mária 
Hedvig kedves nővérről, aki a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai 
Iskolanővérek Társulatának volt kimagasló tagja. Kemény meghur-
coltatások után 1952-ben került Balatonalmádiba, ahol Dr. Pintér 
Sándor atya „jobb keze” lett és zenetanárként világhírű tenoristánk, 
Káplán György tehetségét elsőként ismerte fel. Még belegondolni is 
furcsa, hogy mi lett volna, ha nem adott volna már korán egyházi 
áriákat a kezébe...

Talán még egy érdekesség, ami nem véletlenül maradt meg a me-
móriámban: Horváth Sándor tanár úr, aki egykor a Hazafias Nép-
front egyik megyei vezetője volt, többször járt az épülő gimnázium-
ban. Megemlítette, hogy egykor színjátszó, majd pedig fotószakkört 
vezetett az almádi általános iskolában, így elég tekintélyes gyűjtemé-
nye volt helyi dokumentumokból. Ekkor kérdeztem rá, hogy hal-
lott-e Ámon/Almádi Ferencről, akinek a helyi vonatkozásai akkor 
még homályosabbak voltak előttem. Úgy emlékszem, hogy előtte is, 
amit azért röstellt erősen, mert Almádiban élt és Kalocsán született.

Nem tudtak meg sokkal többet kalocsai tanítványaim sem, pedig 
Veszprém és Somogy után Bács-Kiskun megyéből nyertek felvételt 
legtöbben. Kutattak pedig a nyomok után, mert már akkor is fontos-
nak tartottuk a honismeret művelését, még angol nyelven is. Amikor 
ők kérdeztek vissza, hogy mit jelenthetett Kalocsa neve eredetileg 
és miért él itt nálunk annyi Kalocsa nevű személy, akkor viszont én 
maradtam csöndben. Azóta, ha hébe-hóba utánanézek az etimológiai 
szótárakban, akkor azt találom, hogy „maradékot” jelenthetett ótö-
rök nyelven, de más tudósok a „lápos helyre” teszik le a nagyesküt. 
Minap Balatongyörök helynevei között bukkantam egy Kalosza nevű 
völgyre, ami a nevét a „farakást összekötő gúzsról” kaphatta, vagy a 
„szekérhosszabbító” vesszőfonadékról, ahogyan azt Gyergyóban ma 
is használják. Már csak a helybeli Kalocsa nevű barátaimat kellene 
megkérdezni nevük eredetéről.

Gyanítom, hogy ezeket a kutatásokat már nem én fogom befejezni. 
Jómagam, csak egy üdvözló beszéd erejéig és nagyon szűk terjedelem-
ben világítottam rá az érseki város és a barátságos fürdőváros messzi 
múltba nyúló kapcsolataira. Szinte jobban esett, mint amikor a ma-
gyar-új zélandi kapcsolatokat kutattam...

Czuczor Sándor

Kalocsa - Balatonalmádi

Utazás összehasonlítása a buszokkal, vonattal, repüléssel 
vagy a saját autójával
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Böjte Csaba ferences szerzetes ismét 
Balatonalmádiban járt

Hetedik alkalommal tartott Csaba testvér a Balatoni Csillagösvény 
missziós körút keretében szentmisét városunkban. 

A felújítás alatt lévő Szent Imre templomban a város nevében 
Bálint Sándor alpolgármester köszöntötte az atyát, aki Szabó János 
plébánossal koncelebrált misét. Szentbeszédében Csaba testvér arról 
beszélt, hogy a szeretet nem szűnik meg soha, és mennyire fontos, 
hogy ne veszítsük el a reményt, hogy bízzunk egymásban, és bízzunk 
az emberiség jövőjében is. Kedves színfoltként egy kisgyermeket is 
megkereszteltek a mise keretében.

Másnap Csaba testvér a Vécsey és a Felsőörsi utcák találkozásában, 
lakossági felajánlásból készülő ima és pihenőhelyet áldotta meg, 
amelynek hét akácfa oszlopát Simon András grafikus alkotásai 
díszítik majd. 

A megáldáson részt vett Révész Máriusz Aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos, aki elmondta, a mai gyermekeknek kalandot 
és kihívást jelentő élményt kell adni, ilyen lehet a túrázás és a 
kerékpározás is, amely lelki töltekezést is jelenthet a résztvevőknek.

A kerékpáros imahelyet - melynek elkészüléséhez még várnak 
adományokat - a tervek szerint augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
ünnepén 18 órakor adják át.

A Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 
olaszországi szereplése miatt idén pár nappal később érkezett, és az 
Almádi napok megnyitóján adott koncertet.

A vidám gyereksereg péntek délben egyenesen a Wesselényi 
strandra érkezett, ahol a Gulyás Büfénél  Keszey János polgármester 
köszöntötte őket. A délután strandolással és a veszprémi állatkert 
meglátogatásával telt. Az 50 tagú kórust a Honismereti és Város-
szépítő kör illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei kí-
sérték. A gyerekek az ebédnél, a Balaton parton, az állatkertben, 
mindenhol hálás dalra fakadtak, sőt vacsora után, a Gulyás büfénél 
táncra is perdültek. 

Az Almádi napok megnyitóján a Szoborpark körszínpadán 30 
perces koncertet adtak. Kis kosárkájukban szovátai Tündérkert 
Mariánum nevű tehetséggondozó központjuk működtetésére 
gyűjtöttek. Egyben szeretettel hívtak mindenkit Szovátára illetve 
Csaba testvér otthonaiba, hogy törleszthessenek abból a sok jóból, 
amivel az almádiak mindig fogadják őket!

Hálásan köszönünk minden adományt:
Balatonalmádi Város, Keszey János polgármester, Balatonalmádi 

Városgondnokság, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Honismereti 
Kör önkéntesei, Városunkért Közösen Egyesület, Amaretto fagyizó, 
Gulyás büfé, Szabó János plébános, Kishegyi Elek, Káplán György, 
Kepli Ágnes, Zaharovits házaspár, Fejes Godzsa László, Kocsis 
Bálint Terasz büfé, Füredi Pékleány, Lajkó Frigyes NIKE étterem, 
Lambert Iván videó, és köszönet minden jószívű adakozónak, aki 
adományával segítette a gyermekkar tagjait és Marianum Tündérkert 
házban a sokoldalú szakmai, kulturális, nevelő és lelkiségi munkát. 
A jó Isten fizesse meg!

2020. július 17-én péntekre tervezzük a következő találkozást 
velük Almádiban!

Töltési Erzsébet
 Fotó: Molnár Jánosné Éva és Kishegyi Elek

Emlékezzünk Majbó Gáborra
1924. január 25. – 2009. szeptember 3.

85 életév a köz szüntelen szolgálatában tette őt kiváló katonává, 
vendéglátóvá, osztály-vezetővé, tanácstaggá, majd képviselővé és 
alpolgármesterré. Az 1945. évi I. osztályú Tűzkereszt érdeméremtől 
az 1993. évi Podmaniczky-díjon és a 2004. évi Vitézi Rend Ezüst 
Érdemkeresztjén át az 1999. évi balatonalmádi város 20. évfordulós 
emléklapjáig ívelt a helyi és országos elismerések sorozata, amelyeket 
helytállása szakértelme és városszépítési tevékenysége alapján 
érdemelt ki. 30 helyi műemlék, emléktábla és szobor felsorolása 
puszta felsorolása is meghaladja egy rövid emlékeztető lehetőségeit, 
ugyan úgy, mint a városi lapunkban és a megyei sajtóban megjelent 
cikkeinek akár csak pár soros említése.

Nekem és nekünk úgy marad 
meg Gábor bácsi, hogy min-
dig mozgott, szervezett és pénzt 
gyűjtött egy-egy fontos városi 
érték megmentésére. Ezért képes 
volt körbejárni még a megyét is, 
sőt külföldre szakadt honfitársa-
inkat is mozgósította, legyen az 
Anglia, USA vagy Kanada.

Odaföntről, azért biztosan 
számon tartja, hogy mennyi 
mindennel gazdagodott váro-
sunk egy évtized alatt s mennyi 
odaadó kö vetője a kadt.                                                                                       

CzS

Más útvonal is elképzelhető a két város között



Krónika

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Krónika

15Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2019. augusztus

Klassz a pARTon! 2019. 
– Milyen jó lenne, ha nálunk is lennének ilyen nyári koncertek! 

– sóhajtott fel Tamás, amikor évekkel ezelőtt először zongorázott 
Varsóban, a hatalmas CHOPIN szobor alatt. Rekkenő hőség volt, 
döbbenten szemléltük, hogy hatvan év óta, minden nyári hétvégén 
ezrek hallgatják Chopin csodás dallamait.

Aztán emlékeztünk azokra az időkre is, amikor Almádi polgár-
mestere Kerényi László határtalan szeretettel fogadta a Magyar Tele-
vízió kezdeményezését, és tíz éven keresztül, nemcsak gyerekzsivaj-
tól volt hangos az almádi vízpart, hanem a klasszikus zene sikerétől 
is. Határainkon innen és túlról Cimbora táborokba hívtuk a legte-
hetségesebb muzsikusokat. Rico Saccani, Vásáry Tamás és Uri Ma-
yer vezényelte a zenekart, Hamar Zsolt és Kesselyák Gergő pedig a 
betanító karmester volt. Almáditól Keszthelyig koncerteztünk, és 
akkor is a klasszikus zenét ünnepelték minden városban, akárcsak 
ma. Vásáry Tamás ebből a csapatból hozta létre, a Magyar Rádió és 
Televízió Ifjúsági Zenekarát. 

Ezek az emlékek bátorítottak bennünket, amikor Balatonfüred 
támogatásával öt évvel ezelőtt 25 koncerttel elindult a fesztivál. 
Nagyszerű támogatóinkkal hihetetlen rövid alatt elértük, hogy gye-
rekprogramokkal együtt, megháromszoroztuk a koncertek számát.

Joggal éreztük, hogy Bartók és Kodály országában sokkal na-
gyobb hangsúlyt érdemel a klasszikus zene, de öt évvel ezelőtt nem 
reméltük, hogy támogatóink, szponzoraink száma, /ebben az évben 
kiemelt támogatónk a Szerencsejáték Zrt. / a városok, és a közönség 
lelkesedése ilyen mértékben nő. 

Jelenleg sikerektől hangos mind a négy fő fesztiválhelyszín, mert 
Almádi, Keszthely és Füred után, most már Tihany is egy hetes fesz-
tivál igénnyel csatlakozott hozzánk. Lelkes volt almádi közönsége 
is, mert amikor a vihar elzavart bennünket a partról, rajongóink 
utánunk jöttek a szálloda hatalmas báltermébe, ami szinte minden 
este zsúfolásig megtelt. 

Nem győzünk köszönetet mondani az almádi  Hunguest Hotel 
BÁL Resort igazgatónőjének Joós Adélnak a támogatásért, és hogy 
befogadta programjainkat. 

Almádi csodás események színhelye volt ezen a nyáron: a Klassz 
a pARTon! Fesztivál megálmodója és művészeti vezetője Érdi Ta-
más muzsikus barátjával Balog Józseffel nyitotta meg a fesztivált. 
A koncertet januárban a MÜPÁ-ban is hallhatja majd a közönség.  
Azt nehéz eldönteni melyik koncertnek volt nagyobb sikere, Gulyás 
Dénes programjának, aki fiatal operaénekeseket mutatott be, a St 
Efrém férfikarnak, vagy a Fesztivál Zenekar muzsikusainak, mert 
visszhangzott a „BalatonpART” a közönség lelkes ovációjától min-
den este. Valcerekkel, keringőkkel még a közönséget is megtáncol-
tatta a Lanner Kvartet. A siker minden este óriási volt.

KorTársOlvasó 2018-2019 
Furcsa leírni így július végén, de közeleg az ősz…
Szeptember végén zárul az olvasópályázat, s úgy érezzük, némi 

előzetes adatokkal szolgálhatunk – bíztatva mindenki a további ol-
vasásra!

Eddig összesen 432 olvasás valósult meg, 55 különböző ember 
vette kézbe az általunk javasolt műveket, ez átlagosan 8 olvasást 
jelent. A legnépszerűbb könyvek: Franciaország - Romain Gary: A 
virradat ígérete (22 fő), Horvátország - Dubravka Ugresic: Banya-
tanya (21 fő) és Dánia – Janne Teller: Semmi (20 fő). Legkevesebb 
olvasót egy moldáv szerző, Jon Druce A szép siratóasszony című 
elbeszéléskötete mondhat magáénak (3 fő).

A 41 db ajánlott kötetből már több mint felét 7 fő elolvasta. Ki-
lencen 10 kötetet meghaladóan tartanak, s 39 olyan pályázó van, 
akik 10 alatt teljesítettek. Eddig. Még van egy bő hónap! Az őszi 
könyvtári héten hirdetünk eredményt. Jó olvasást!

Fábiánné Sáray Anna

Az égiek azonban ezen a nyáron nem kedvelték a legfiatalabba-
kat. Szepesi Bence szaxophonos csapata, a MOL tehetségtámogató 
programjának nyertesei és a Solti György Zeneiskola Vonószene-
kara zenekar  már a szállodába menekült a szél és a vihar elől, de a 
siker a bálteremben sem maradt el. Köszönjük almádi rajongóinak, 
hogy hűségesen és hálásan ezen a nyáron is velünk voltak. 

Meggyőződésem, hogy a KLASSZ a pARTon! sorozatnak az a 
legnagyobb érdeme, hogy kihozta a koncerttermek zárt falaiból a 
komolynak hitt klasszikus zenét, mert esténként tapasztaljuk, hogy 
sokan meg-megállnak, akik csak úgy a parton sétálnak, és velünk 
maradnak. Rácsodálkoznak, hogy nem is olyan komoly ez a klasszi-
kus zene. Megszámlálhatatlan új rajongót szereztünk, ennyi ölelést 
és hálás köszönömöt még sosem kaptunk koncertek után.  

– Milyen jó, hogy nálunk is vannak ilyen nyári koncertek!
Érdi Szabó Márta

KorTársOlvasó
a balatonalmádi Pannónia könyvtár 
2018/2019. évi olvasópályázata

Bemutatkozik 
a DecoTü Kreatív Műhely

A decoupage kezdetben csak egy hobby volt számomra, de mára 
a mindennapjaim részévé vált. Hét év folyamatos tanulás után 
2019. június 29-én hatalmas álmom vált valóra: Megnyithattam a 
MŰHELY-t, azaz DecoTü Kreatív Műhelyét.

Tágas, világos helyen prémium márkájú alapanyagokkal, profi 
eszközökkel alkotom meg az egyedi ajándéktárgyakat (nászajándé-
kos láda, játékos láda, teás doboz, tálcák, tárolók, stb.) a legkülön-
bözőbb alkalmakra (babaszületés, esküvő, karácsony, húsvét stb.). 
Nikkelmentes fémekkel ékszereket is készítek, sőt most már egy 
kisebb bútor átvarázsolása sem jelent nagy kihívást.

Jó hangulatú alkotó délutánokon lehetőség van arra is, hogy 
mindenki belekóstolhasson az alkotás nagyszerű élményébe. Ehhez 
természetesen én minden eszközt és alapanyagot biztosítok, a lehe-
tőségeknek csak a képzelet szab határt.

Műhelyem ajtaja mindenki előtt nyitva áll (azért előzetesen cél-
szerű velem egyeztetni), aki szeretne megismerkedni ezzel a csoda 
világgal, szívesen kipróbálná a legújabb kézműves technikákat, 
anyagokat. 

Ahhoz, hogy mindig naprakész legyek az újdonságokból, én is 
folyamatosan tanulok, Kardos Zsófia Művészeti Műhelyébe járok 
Budapestre. Az általam használt festékek, paszták, stb. egészségre 
ártalmas anyagot nem tartalmaznak, vízzel higíthatóak. 

Ha felkeltettem érdeklődésedet keress bátran, hiszen: 

„Az alkotás élmény!”

Ságiné Szecsődi Tünde, +36302514919

Kézműves foglalkozás a strandon! 

Az Almádiért Közalapítvány animátorai idén nyáron is kiköltöztek 
a Wesselényi strandra, a Strandkönyvtár mellé, ahol a legegyszerűbb 
alapanyagokból készítenek csodaszép dísz- és használati tárgyakat a 
gyerekekkel. A Balatonalmádi Város támogatásával zajló kézműves 
foglalkozások alkalmával mosolygó békák, lufiorrú bohócok és csupa 
szebbnél szebb alkotás születik az apró kezek munkája által. A rész-
vétel ingyenes a strand látogatói számára, egészen augusztus végéig 
várunk szeretettel mindenkit! 

JVE

Vecsey Kiss Mária új könyve
A nyár elején fontos könyvbemutatóval köszöntöttük az Ünne-

pi Könyvhetet: Vecsey Kiss Máriának két új kötete jelent meg – az 
egyik mesekönyv, a másik életút-összegzés.

Mária első kötete, a „Félúton” 1997-ben jelent meg, ezt követte 
az „Eltáncolt nyár”, a „Kicsi madár”, a „Timitomi, Laura és Lilla”, 
az „Álomba ringató”, a „Kezében kereszt, oldalán ősi kard”. Versek, 
tárcák, mesék, elbeszélések.

Csaknem 10 év szünet után jelentkezett újra az író.
A „…minden, minden darabokban” című kötet fejezetekre osztva 

adja az emberi életet: a gyermekkort, a természetszeretetet, a család 
gyarapodását, az asszonyi sorsot, s a szeretett társ elvesztését. Ezek-
ből a villanásnyi darabokból áll össze az élet, egy ember élete, Mária 
élete. Szép versek, jó versek, olvasásra méltók. A kötet Balatonalmá-
di város támogatásával jelent meg.

A meséskönyv címe: Marci meg a Balázs Nyúl – a szerző ma-
gánkiadásában jelent meg. A tíz közül az egyik unokának íródott, 
s a kedves verses mesét Vecsey-Körmendi Andrea illusztrálta – igazi 
családi történet! Mindenkinek ajánlom, aki egy kellemes délutánt 
szeretne eltölteni gyermekével-unokájával a képeket nézegetve és a 
történetet olvasva.

Mindkét könyv megvásárolható Balatonalmádiban, a papír-
boltban!
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Klassz a pARTon! 2019. 
– Milyen jó lenne, ha nálunk is lennének ilyen nyári koncertek! 

– sóhajtott fel Tamás, amikor évekkel ezelőtt először zongorázott 
Varsóban, a hatalmas CHOPIN szobor alatt. Rekkenő hőség volt, 
döbbenten szemléltük, hogy hatvan év óta, minden nyári hétvégén 
ezrek hallgatják Chopin csodás dallamait.

Aztán emlékeztünk azokra az időkre is, amikor Almádi polgár-
mestere Kerényi László határtalan szeretettel fogadta a Magyar Tele-
vízió kezdeményezését, és tíz éven keresztül, nemcsak gyerekzsivaj-
tól volt hangos az almádi vízpart, hanem a klasszikus zene sikerétől 
is. Határainkon innen és túlról Cimbora táborokba hívtuk a legte-
hetségesebb muzsikusokat. Rico Saccani, Vásáry Tamás és Uri Ma-
yer vezényelte a zenekart, Hamar Zsolt és Kesselyák Gergő pedig a 
betanító karmester volt. Almáditól Keszthelyig koncerteztünk, és 
akkor is a klasszikus zenét ünnepelték minden városban, akárcsak 
ma. Vásáry Tamás ebből a csapatból hozta létre, a Magyar Rádió és 
Televízió Ifjúsági Zenekarát. 

Ezek az emlékek bátorítottak bennünket, amikor Balatonfüred 
támogatásával öt évvel ezelőtt 25 koncerttel elindult a fesztivál. 
Nagyszerű támogatóinkkal hihetetlen rövid alatt elértük, hogy gye-
rekprogramokkal együtt, megháromszoroztuk a koncertek számát.

Joggal éreztük, hogy Bartók és Kodály országában sokkal na-
gyobb hangsúlyt érdemel a klasszikus zene, de öt évvel ezelőtt nem 
reméltük, hogy támogatóink, szponzoraink száma, /ebben az évben 
kiemelt támogatónk a Szerencsejáték Zrt. / a városok, és a közönség 
lelkesedése ilyen mértékben nő. 

Jelenleg sikerektől hangos mind a négy fő fesztiválhelyszín, mert 
Almádi, Keszthely és Füred után, most már Tihany is egy hetes fesz-
tivál igénnyel csatlakozott hozzánk. Lelkes volt almádi közönsége 
is, mert amikor a vihar elzavart bennünket a partról, rajongóink 
utánunk jöttek a szálloda hatalmas báltermébe, ami szinte minden 
este zsúfolásig megtelt. 

Nem győzünk köszönetet mondani az almádi  Hunguest Hotel 
BÁL Resort igazgatónőjének Joós Adélnak a támogatásért, és hogy 
befogadta programjainkat. 

Almádi csodás események színhelye volt ezen a nyáron: a Klassz 
a pARTon! Fesztivál megálmodója és művészeti vezetője Érdi Ta-
más muzsikus barátjával Balog Józseffel nyitotta meg a fesztivált. 
A koncertet januárban a MÜPÁ-ban is hallhatja majd a közönség.  
Azt nehéz eldönteni melyik koncertnek volt nagyobb sikere, Gulyás 
Dénes programjának, aki fiatal operaénekeseket mutatott be, a St 
Efrém férfikarnak, vagy a Fesztivál Zenekar muzsikusainak, mert 
visszhangzott a „BalatonpART” a közönség lelkes ovációjától min-
den este. Valcerekkel, keringőkkel még a közönséget is megtáncol-
tatta a Lanner Kvartet. A siker minden este óriási volt.

KorTársOlvasó 2018-2019 
Furcsa leírni így július végén, de közeleg az ősz…
Szeptember végén zárul az olvasópályázat, s úgy érezzük, némi 

előzetes adatokkal szolgálhatunk – bíztatva mindenki a további ol-
vasásra!

Eddig összesen 432 olvasás valósult meg, 55 különböző ember 
vette kézbe az általunk javasolt műveket, ez átlagosan 8 olvasást 
jelent. A legnépszerűbb könyvek: Franciaország - Romain Gary: A 
virradat ígérete (22 fő), Horvátország - Dubravka Ugresic: Banya-
tanya (21 fő) és Dánia – Janne Teller: Semmi (20 fő). Legkevesebb 
olvasót egy moldáv szerző, Jon Druce A szép siratóasszony című 
elbeszéléskötete mondhat magáénak (3 fő).

A 41 db ajánlott kötetből már több mint felét 7 fő elolvasta. Ki-
lencen 10 kötetet meghaladóan tartanak, s 39 olyan pályázó van, 
akik 10 alatt teljesítettek. Eddig. Még van egy bő hónap! Az őszi 
könyvtári héten hirdetünk eredményt. Jó olvasást!

Fábiánné Sáray Anna

Az égiek azonban ezen a nyáron nem kedvelték a legfiatalabba-
kat. Szepesi Bence szaxophonos csapata, a MOL tehetségtámogató 
programjának nyertesei és a Solti György Zeneiskola Vonószene-
kara zenekar  már a szállodába menekült a szél és a vihar elől, de a 
siker a bálteremben sem maradt el. Köszönjük almádi rajongóinak, 
hogy hűségesen és hálásan ezen a nyáron is velünk voltak. 

Meggyőződésem, hogy a KLASSZ a pARTon! sorozatnak az a 
legnagyobb érdeme, hogy kihozta a koncerttermek zárt falaiból a 
komolynak hitt klasszikus zenét, mert esténként tapasztaljuk, hogy 
sokan meg-megállnak, akik csak úgy a parton sétálnak, és velünk 
maradnak. Rácsodálkoznak, hogy nem is olyan komoly ez a klasszi-
kus zene. Megszámlálhatatlan új rajongót szereztünk, ennyi ölelést 
és hálás köszönömöt még sosem kaptunk koncertek után.  

– Milyen jó, hogy nálunk is vannak ilyen nyári koncertek!
Érdi Szabó Márta

KorTársOlvasó
a balatonalmádi Pannónia könyvtár 
2018/2019. évi olvasópályázata

Bemutatkozik 
a DecoTü Kreatív Műhely

A decoupage kezdetben csak egy hobby volt számomra, de mára 
a mindennapjaim részévé vált. Hét év folyamatos tanulás után 
2019. június 29-én hatalmas álmom vált valóra: Megnyithattam a 
MŰHELY-t, azaz DecoTü Kreatív Műhelyét.

Tágas, világos helyen prémium márkájú alapanyagokkal, profi 
eszközökkel alkotom meg az egyedi ajándéktárgyakat (nászajándé-
kos láda, játékos láda, teás doboz, tálcák, tárolók, stb.) a legkülön-
bözőbb alkalmakra (babaszületés, esküvő, karácsony, húsvét stb.). 
Nikkelmentes fémekkel ékszereket is készítek, sőt most már egy 
kisebb bútor átvarázsolása sem jelent nagy kihívást.

Jó hangulatú alkotó délutánokon lehetőség van arra is, hogy 
mindenki belekóstolhasson az alkotás nagyszerű élményébe. Ehhez 
természetesen én minden eszközt és alapanyagot biztosítok, a lehe-
tőségeknek csak a képzelet szab határt.

Műhelyem ajtaja mindenki előtt nyitva áll (azért előzetesen cél-
szerű velem egyeztetni), aki szeretne megismerkedni ezzel a csoda 
világgal, szívesen kipróbálná a legújabb kézműves technikákat, 
anyagokat. 

Ahhoz, hogy mindig naprakész legyek az újdonságokból, én is 
folyamatosan tanulok, Kardos Zsófia Művészeti Műhelyébe járok 
Budapestre. Az általam használt festékek, paszták, stb. egészségre 
ártalmas anyagot nem tartalmaznak, vízzel higíthatóak. 

Ha felkeltettem érdeklődésedet keress bátran, hiszen: 

„Az alkotás élmény!”

Ságiné Szecsődi Tünde, +36302514919

Kézműves foglalkozás a strandon! 

Az Almádiért Közalapítvány animátorai idén nyáron is kiköltöztek 
a Wesselényi strandra, a Strandkönyvtár mellé, ahol a legegyszerűbb 
alapanyagokból készítenek csodaszép dísz- és használati tárgyakat a 
gyerekekkel. A Balatonalmádi Város támogatásával zajló kézműves 
foglalkozások alkalmával mosolygó békák, lufiorrú bohócok és csupa 
szebbnél szebb alkotás születik az apró kezek munkája által. A rész-
vétel ingyenes a strand látogatói számára, egészen augusztus végéig 
várunk szeretettel mindenkit! 

JVE

Vecsey Kiss Mária új könyve
A nyár elején fontos könyvbemutatóval köszöntöttük az Ünne-

pi Könyvhetet: Vecsey Kiss Máriának két új kötete jelent meg – az 
egyik mesekönyv, a másik életút-összegzés.

Mária első kötete, a „Félúton” 1997-ben jelent meg, ezt követte 
az „Eltáncolt nyár”, a „Kicsi madár”, a „Timitomi, Laura és Lilla”, 
az „Álomba ringató”, a „Kezében kereszt, oldalán ősi kard”. Versek, 
tárcák, mesék, elbeszélések.

Csaknem 10 év szünet után jelentkezett újra az író.
A „…minden, minden darabokban” című kötet fejezetekre osztva 

adja az emberi életet: a gyermekkort, a természetszeretetet, a család 
gyarapodását, az asszonyi sorsot, s a szeretett társ elvesztését. Ezek-
ből a villanásnyi darabokból áll össze az élet, egy ember élete, Mária 
élete. Szép versek, jó versek, olvasásra méltók. A kötet Balatonalmá-
di város támogatásával jelent meg.

A meséskönyv címe: Marci meg a Balázs Nyúl – a szerző ma-
gánkiadásában jelent meg. A tíz közül az egyik unokának íródott, 
s a kedves verses mesét Vecsey-Körmendi Andrea illusztrálta – igazi 
családi történet! Mindenkinek ajánlom, aki egy kellemes délutánt 
szeretne eltölteni gyermekével-unokájával a képeket nézegetve és a 
történetet olvasva.

Mindkét könyv megvásárolható Balatonalmádiban, a papír-
boltban!
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Helyi bajnok a sakkversenyen 
Július 24-28. között került megrendezésre a XXIV. Pannónia 

Kupa Nemzetközi Sakkverseny.
A rendezvény két csoportban zajlott, nyílt és 2000 élő pont alatti 

sakkozók számára. Összesen 123 sakkozó ült asztalhoz, 4 nemzet-
közi mester (IM), 10 Fide-mester (FM) valamint nagy létszámban 
voltak ifjúsági játékosok. Az A csoport nagy izgalmakat hozott, hi-
szen négyen is 5,5 pontot szereztek, így köztük a finomított szá-
mítás döntött. A bajnok személye Zentai Péter Fide-mester, aki 
Balatonfüredi SC játékosa, megelőzve To Nhat Minh nemzetközi 
mestert. Az ifjúságot támogatni kívánó, 20 éven aluli különdíjat 
Öngüt Tamás Günes vehette át. Külön díjat kapott Kovács Judit, 
mint legjobb női versenyző, valamint Mészáros András nemzetközi 
mester, aki a szenior díjat vihette el. Veszprém megye kupáját Búzás 
Bertalan vihette haza, aki szintén magabiztosan teljesített ezen a 
versenyen. A 14 éven aluli díjat – Magyar Sakkvilág előfizetés – 
pedig a szintén jó formában játszó Szikszai Bertalan érdemelte ki.

B csoportban 45-en mérkőztek meg egymással. Juhász Nagy 
Sándor a helyi Kelet- Balatoni Sakkcsapat elnöke és játékosa végig 
magabiztosan vezetve a versenyt fölényesen nyert hét mérkőzésből 
hat győzelemmel és egy döntetlennel, így hazavihette a város által 
felajánlott kupát is.

Kossela Péter, 11 éves játékos nyerte el a 18 éven alulinak járó ku-
pát, aki 129 élő pontot gyűjtött. A 10 éves Csernyik Márk 3. helyezé-
se is kiváló a felnőttek között. A Sakkvilág előfizetést a ma már külföl-
dön élő – de erre a versenyre hazatérő – Liebert Sámuel érdemelte ki.

A 7 fordulós fő verseny mellett lehetőség adódott egy snell ver-
senyen való elindulásra is. Péntek délután 71 sakkozó gyűlt össze,- 
köztük rengeteg címviselővel, hogy megküzdjenek a pénzdíjakért. 
A villámverseny győztese Vertetics Attila nemzetközi mester lett. 
A versenyen kimagasló teljesítményt nyújtott, a veszprémi lakosú 
11 éves Kolimár Kristóf, aki 13 címviselőt, köztük 3 nemzetközi 
mestert is megelőzve az 5. helyen végzett. 9 fordulóból egyedül Ő 
tudott hétszer is győztesen felállni az asztaltól.

Reméljük, hogy jövőre a jubileumi versenyen is hasonló nagy lét-
számban érkeznek sakkozók a rendezvényünkre.

Végeredmények:
A csoport (78 induló)

1. Zentai Péter FM 5,5 pont
2. To Nhat Minh IM 5,5 pont
3. Öngüt Tamás Günes FM 5,5 pont
4. Buzás Bertalan  5,5 pont
5. Sárdy Péter  5,0 pont
6. Takács Balázs IM 5,0 pont

B csoport (45 induló)
1. Juhász Nagy Sándor  6,5 pont
2. Kossela Péter  5,5 pont
3. Csernyik Márk  5,5 pont
4. Mecsnóber Máté Soma  5,5 pont
5. Téglás Mátyás  5,0 pont
6. Fodor Árpád  5,0 pont

5-5 perces villámverseny (71 induló)
1. Vertetics Attila IM 7,5 pont
2. To Nath minh IM 7,0 pont
3. Egresi Máté FM 7,0 pont
4. Binder Tamás FM 7,0 pont
5. Kolimár Kristóf Pál  7,0 pont
6. Fáncsy Imre IM 6,5 pont

Polgárőr Hírek 
Tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek 

töltik szabadidejüket. Polgárőröknek a kialakult helyzetet kezelni 
kell úgy, hogy az elvárásoknak megfeleljen. Minden hétvégén ren-
dezvények vannak, megnő a városba látogatók száma. Elmondhat-
juk: eddig sikerült – komoly járőr munkával – biztonságban tudni 
köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük a városban tartózkodókat, 
segítsék munkánkat azzal, hogyha a normálisnak ellentmondó 
helyzetet találnak, jelezzék a cikk végén megadott telefonszámon, 
vagy súlyos esetekben a 112 segélykérő vonalon. A szünidőben 
megnő a gyerekforgalom az utakon és tereken, ezért kérjük, foko-
zott figyelemmel vezessenek a közlekedésben résztvevők. A nagy 
melegben megnő a reakció idő, különösen az idősebb korosztály-
nál, és lehet, hogy például a gyalogátkelőn ők nem érnek át az elég 
rövid idejű zöld jelzésen. Kérem, legyünk türelemmel. Különös 
figyelemmel legyünk a strandokon. Egyrészt a fürdésnél, másrészt 
a parton hagyott értékek tekintetében. A törölköző nem páncél-
szekrény! A vihar kitörése minden előjel nélkül megtörténhet. 
Erre való tekintettel megalakult az egyesületen belül egy vizi men-
tő polgárőr szolgálat, amely már egy újraélesztéssel megmentett 
egy életet.  Köszönöm kollegáimnak, és büszke vagyok rájuk.  
Természetesen az életmentő előterjesztéssel megkerestem az 
OPSZ-t. 

A közlekedés területén változás történt. A piacnál már 2 db 
megállni tilos tábla hívja fel a figyelmet a szabályos közlekedésre. 
A hentes boltnál sárga csíkozással van jelezve a megállási tilalom. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem „zebra” és nem is gyalog-
átkelőhely. A Széchenyi sétányon is kihelyezésre került a megállni 
tilos tábla, kérem figyelembe venni. A Káptalanfüred Vasút út és a 
71 sz. út kereszteződésénél panoráma tükör lett kihelyezve, köny-
nyítve a Vasút utcából kikanyarodók közlekedését.

Tudjuk, az az ittas vezető, akit a rendőrség kiszűr, ezért fel lehet 
készülni komoly ellenőrzésekre. Igen komoly gondot okoz a sza-
bálytalanul, tilosban parkolók sokasága. Ezt még tetézi több hozzá-
értő ember véleménye, mely szerint az újonnan átadott kerékpárút 
sem felel meg a legelemibb előírásoknak, félelem útnak hívják. Jár-
őrözéseink során tapasztaljuk, hogy a tilosban parkoló nem csak a 
pakolóhely hiánya miatt áll ott, hiszen 10-20 méterrel arrébb sza-
bad parkolóhely van. Kérdezem: ilyenkor nem jut az eszébe, hogy 
sofőr társának okoz gondot? Hallottam több helyről, hogy a mo-
toros társadalom fokozottan betartja a KRESZ szabályait a balese-
tek elkerülése érdekében. A helyzet az, hogy ez nem vonatkozik a 
záróvonal tartós átlépésére, valamint a gyalogátkelőn behajtva, és a 
tilosba parkolásra? 

Azt látom, hogy ez a mostani helyzet, az egymás gyalázása, anyá-
zása az utakon nem vezet sehová. Próbáljuk meg nyugodtan, egy-
mást segítve közlekedni, ez lehetővé teszi a biztos hazatérést. Ne 
akarják megtudni, milyen szívszorító érzés temetőbe járni. 

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében jó pihenést, ki-
kapcsolódást kívánok és  ha még belefér, értékeikre is figyelje-
nek, mert lehet, hogy egy másik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk: baloghcs0310@freemail. hu 
vagy a  06-30-621-5023 telefonszámon.

Balogh Csaba, 
elnök

*Az ajánlat
augusztus 1–31-ig 

érvényes. 
A részletekről 
érdeklődjön 
üzletünkben!

Almádi Optika
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.; Tel.: 88/430-449
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Helyi bajnok a sakkversenyen 
Július 24-28. között került megrendezésre a XXIV. Pannónia 

Kupa Nemzetközi Sakkverseny.
A rendezvény két csoportban zajlott, nyílt és 2000 élő pont alatti 

sakkozók számára. Összesen 123 sakkozó ült asztalhoz, 4 nemzet-
közi mester (IM), 10 Fide-mester (FM) valamint nagy létszámban 
voltak ifjúsági játékosok. Az A csoport nagy izgalmakat hozott, hi-
szen négyen is 5,5 pontot szereztek, így köztük a finomított szá-
mítás döntött. A bajnok személye Zentai Péter Fide-mester, aki 
Balatonfüredi SC játékosa, megelőzve To Nhat Minh nemzetközi 
mestert. Az ifjúságot támogatni kívánó, 20 éven aluli különdíjat 
Öngüt Tamás Günes vehette át. Külön díjat kapott Kovács Judit, 
mint legjobb női versenyző, valamint Mészáros András nemzetközi 
mester, aki a szenior díjat vihette el. Veszprém megye kupáját Búzás 
Bertalan vihette haza, aki szintén magabiztosan teljesített ezen a 
versenyen. A 14 éven aluli díjat – Magyar Sakkvilág előfizetés – 
pedig a szintén jó formában játszó Szikszai Bertalan érdemelte ki.

B csoportban 45-en mérkőztek meg egymással. Juhász Nagy 
Sándor a helyi Kelet- Balatoni Sakkcsapat elnöke és játékosa végig 
magabiztosan vezetve a versenyt fölényesen nyert hét mérkőzésből 
hat győzelemmel és egy döntetlennel, így hazavihette a város által 
felajánlott kupát is.

Kossela Péter, 11 éves játékos nyerte el a 18 éven alulinak járó ku-
pát, aki 129 élő pontot gyűjtött. A 10 éves Csernyik Márk 3. helyezé-
se is kiváló a felnőttek között. A Sakkvilág előfizetést a ma már külföl-
dön élő – de erre a versenyre hazatérő – Liebert Sámuel érdemelte ki.

A 7 fordulós fő verseny mellett lehetőség adódott egy snell ver-
senyen való elindulásra is. Péntek délután 71 sakkozó gyűlt össze,- 
köztük rengeteg címviselővel, hogy megküzdjenek a pénzdíjakért. 
A villámverseny győztese Vertetics Attila nemzetközi mester lett. 
A versenyen kimagasló teljesítményt nyújtott, a veszprémi lakosú 
11 éves Kolimár Kristóf, aki 13 címviselőt, köztük 3 nemzetközi 
mestert is megelőzve az 5. helyen végzett. 9 fordulóból egyedül Ő 
tudott hétszer is győztesen felállni az asztaltól.

Reméljük, hogy jövőre a jubileumi versenyen is hasonló nagy lét-
számban érkeznek sakkozók a rendezvényünkre.

Végeredmények:
A csoport (78 induló)

1. Zentai Péter FM 5,5 pont
2. To Nhat Minh IM 5,5 pont
3. Öngüt Tamás Günes FM 5,5 pont
4. Buzás Bertalan  5,5 pont
5. Sárdy Péter  5,0 pont
6. Takács Balázs IM 5,0 pont

B csoport (45 induló)
1. Juhász Nagy Sándor  6,5 pont
2. Kossela Péter  5,5 pont
3. Csernyik Márk  5,5 pont
4. Mecsnóber Máté Soma  5,5 pont
5. Téglás Mátyás  5,0 pont
6. Fodor Árpád  5,0 pont

5-5 perces villámverseny (71 induló)
1. Vertetics Attila IM 7,5 pont
2. To Nath minh IM 7,0 pont
3. Egresi Máté FM 7,0 pont
4. Binder Tamás FM 7,0 pont
5. Kolimár Kristóf Pál  7,0 pont
6. Fáncsy Imre IM 6,5 pont

Polgárőr Hírek 
Tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek 

töltik szabadidejüket. Polgárőröknek a kialakult helyzetet kezelni 
kell úgy, hogy az elvárásoknak megfeleljen. Minden hétvégén ren-
dezvények vannak, megnő a városba látogatók száma. Elmondhat-
juk: eddig sikerült – komoly járőr munkával – biztonságban tudni 
köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük a városban tartózkodókat, 
segítsék munkánkat azzal, hogyha a normálisnak ellentmondó 
helyzetet találnak, jelezzék a cikk végén megadott telefonszámon, 
vagy súlyos esetekben a 112 segélykérő vonalon. A szünidőben 
megnő a gyerekforgalom az utakon és tereken, ezért kérjük, foko-
zott figyelemmel vezessenek a közlekedésben résztvevők. A nagy 
melegben megnő a reakció idő, különösen az idősebb korosztály-
nál, és lehet, hogy például a gyalogátkelőn ők nem érnek át az elég 
rövid idejű zöld jelzésen. Kérem, legyünk türelemmel. Különös 
figyelemmel legyünk a strandokon. Egyrészt a fürdésnél, másrészt 
a parton hagyott értékek tekintetében. A törölköző nem páncél-
szekrény! A vihar kitörése minden előjel nélkül megtörténhet. 
Erre való tekintettel megalakult az egyesületen belül egy vizi men-
tő polgárőr szolgálat, amely már egy újraélesztéssel megmentett 
egy életet.  Köszönöm kollegáimnak, és büszke vagyok rájuk.  
Természetesen az életmentő előterjesztéssel megkerestem az 
OPSZ-t. 

A közlekedés területén változás történt. A piacnál már 2 db 
megállni tilos tábla hívja fel a figyelmet a szabályos közlekedésre. 
A hentes boltnál sárga csíkozással van jelezve a megállási tilalom. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem „zebra” és nem is gyalog-
átkelőhely. A Széchenyi sétányon is kihelyezésre került a megállni 
tilos tábla, kérem figyelembe venni. A Káptalanfüred Vasút út és a 
71 sz. út kereszteződésénél panoráma tükör lett kihelyezve, köny-
nyítve a Vasút utcából kikanyarodók közlekedését.

Tudjuk, az az ittas vezető, akit a rendőrség kiszűr, ezért fel lehet 
készülni komoly ellenőrzésekre. Igen komoly gondot okoz a sza-
bálytalanul, tilosban parkolók sokasága. Ezt még tetézi több hozzá-
értő ember véleménye, mely szerint az újonnan átadott kerékpárút 
sem felel meg a legelemibb előírásoknak, félelem útnak hívják. Jár-
őrözéseink során tapasztaljuk, hogy a tilosban parkoló nem csak a 
pakolóhely hiánya miatt áll ott, hiszen 10-20 méterrel arrébb sza-
bad parkolóhely van. Kérdezem: ilyenkor nem jut az eszébe, hogy 
sofőr társának okoz gondot? Hallottam több helyről, hogy a mo-
toros társadalom fokozottan betartja a KRESZ szabályait a balese-
tek elkerülése érdekében. A helyzet az, hogy ez nem vonatkozik a 
záróvonal tartós átlépésére, valamint a gyalogátkelőn behajtva, és a 
tilosba parkolásra? 

Azt látom, hogy ez a mostani helyzet, az egymás gyalázása, anyá-
zása az utakon nem vezet sehová. Próbáljuk meg nyugodtan, egy-
mást segítve közlekedni, ez lehetővé teszi a biztos hazatérést. Ne 
akarják megtudni, milyen szívszorító érzés temetőbe járni. 

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében jó pihenést, ki-
kapcsolódást kívánok és  ha még belefér, értékeikre is figyelje-
nek, mert lehet, hogy egy másik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk: baloghcs0310@freemail. hu 
vagy a  06-30-621-5023 telefonszámon.

Balogh Csaba, 
elnök

*Az ajánlat
augusztus 1–31-ig 

érvényes. 
A részletekről 
érdeklődjön 
üzletünkben!

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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

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

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

T. András
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Baky Péter: A víz színei /részlet
A Magtárban bemutatott egyéni tárlatról

Ezúttal valahogy kevesebb idő jutott az előkészületekre, de egy-
értelmű volt a nagy érdeklődés alapján, hogy az Almádi Kupa a 
hagyományos gombfoci évek óta legnépszerűbb rendezvénye. 
Amikor június 15-én lezárult a nevezési határidő, az ország olyan 
részeiből is jelezték részvételi szándékukat, ahonnan eddig még 
nem érkeztek játékosok (Kehidakustány, Veszprém). Aztán június 
28-án, az ominózus pénteki napon kiderült, hogy az előzetesen 
becsekkolt 36 főből néhányan lemondták, másokat pedig hiába 
vártunk, így végül 16 felnőtt és két utánpótlást jelentő verseny-
ző indult a tornán. Az időjárás ezúttal ideális volt, és következett 
Szabó Zoltán, a helyi Hungarikum Klub vezetője (tavaly bizony 
alaposan ránk ijesztett betegségével!) megnyitó beszéde, amelyben 
hangsúlyozta: ez az összejövetel már régóta több egyszerű ese-
ménynél, itt tartós barátságok szövődtek!

A csapatok bemutatkozása után a fűzfák árnyékában elhelyezett 
hét pályán a sorsolást követően indulhatott is a játék! Az ifjúságiak 
versenyében a Barcelona (ifj. Meskó Cs. Krisztián) és a DVTK 
(Lakner Ádám) vett részt, ők két meccsen döntötték el a kupa sor-
sát. A Barcelona az első mérkőzésen 3-1-re nyert, a visszavágón 
pedig 4-0-ra, így az ifik kupájában a Barça végzett az élen. A fel-
nőttek pedig nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe.

Az A-csoportban gyakorlatilag a tavalyi győztes Hajduk Split 
mögött Franciaország végzett továbbjutó helyen, mert bár a Ceg-
léd All Star alaposan ráijesztett a mezőnyre (5-0-ra nyert a Chelsea 
ellen), a franciák a döntő mérkőzésen jobbak voltak egy góllal. 
A B-csoport is izgalmasan alakult, innen a Nottingham Forest 
mellett a Brasilia All Star lépett tovább, legyőzve a Dortmundot. 
A C-csoportban a 2016-os Magyaroszág csapata mellett az AC 
Milan jutott a következő körbe, egy ponttal megelőzve az almádi 
Brazíliát. És végül a D-csoport: itt a Videoton gólt sem kapva, 
mindhárom meccsét megnyerve vívta ki a továbbjutást, a második 
helyen a Milan’99 végzett.

Ezek után következett a sorsolás, majd jöhettek az újabb mecs-
csek, immár egyenes kieséssel, a legjobb négy közé jutásért. Dön-
tetlen esetén kétszer 5 perces hosszabbítás következett, és ha úgy 
sem dőlt el a továbbjutás, akkor büntetőrúgások. (Nem gondoltuk 
volna, hogy ezekre is sor kerül!)

Ráadásul rögtön az első mérkőzésen! A Hajduk Split – Brasilia 
All Star összecsapás gól nélkül ért véget, a hosszabbítás sem hozott 
döntést, a büntetőlövések izgalmát a brazilok bírták jobban: 3-5! 
A Nottingham Forest nem sok kérdőjelet hagyott, két bombagóllal 
verte Franciaországot (2-0). A két vasi klubigazgató csapata, Ma-
gyarország és a Milan’99 is rendesen egymásnak feszült, és 2-2-vel 
zárt, a hosszabbítás után 3-2-re a magyarok nyertek. A Videoton 
– AC Milan találkozón sokáig jól működött a cattenaccio, a meccs 
végét jelző csengő előtt néhány másodperccel azonban a Vidi beta-
lált, ezzel dőlt el a remek küzdelem!

Az egyik elődöntőben a Videoton és a Brasilia All Star csapata 
találkozott, a másikon Magyarország a Nottinghammel.

A Videoton hamar kétgólos vezetést szerzett a brazilok ellen, 
akiknek ugyan összejött az egyenlítés, de a hajrában legalább há-
rom óriási helyzetet elpuskáztak, így viszont elúszott a nagyon 
remélt finálé. A másik elődöntő még ádázabb küzdelmet hozott, 
hiszen két szombathelyi klubigazgató csapata feszült egymásnak, 
ez igazi presztízs csata volt: Magyarország – Nottingham Forest 
2-2, büntetőkkel végül 5-3-ra Geráék csapata nyert.

És következhetett a bronzmeccs, és a nagyon várt döntő, még-
hozzá fél négy körül. A harmadik helyért: Nottingham Forest – 
Brasilia All Star 3-1 (2-0) A bronzmeccsen a nagyon fáradt brazi-
lok csak ideig-óráig tudták tartani magukat, hatalmas bombákkal 
az angol csapat fokozatosan elhúzott, és a végén magabiztos já-
tékkal szerezte meg a bronzérmet. (Úgy tűnik, Vass Gáborból túl 
sok energiát kivett a büntetőkkel megnyert negyeddöntő, majd az 
elődöntő, így már nem maradt ereje a bronz-meccsre.)

A döntőben a Videoton 5-0-ra verte Magyarországot, a fehér-
váriak imponáló játékkal rukkoltak elő. Ezzel Szathmáry Feri csa-
pata immár harmadszor végzett az élen.

Fél ötkor került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyen 
Szabó Zoltán köszöntötte a résztvevőket, majd elsőnek a fiatalok 
játékát értékelte, és átadta a győztesnek, ifj. Meskó Csépán Krisz-
tiánnak az Almádi város által felajánlott kupát. A második helye-
zett Lakner Ádám lett, és külön öröm, hogy két fiatal is bontogat-
ja szárnyait. Aztán folytatódott a díjátadó, méghozzá a 2019-es 
győztes köszöntésével. Szathmáry Feri (Videoton) nem véletlenül 
lett az almádi tornák legjobb játékosa, ezúttal el is vitte harmadik 
győzelmével a korábbi kupát.

A második helyen Benkő János (Magyarország) csapata végzett, 
teljesen megérdemelten, noha a döntőben már nem tudta útját 
állni a Videotonnak. A harmadik pedig – nagy küzdelem után – 
Horváth Sándor (Nottingham) lett, aki elsősorban a hihetetlen 
lelkesedésének és elpusztíthatatlan küzdőszellemének köszönhette 
a bronzérmet.

Ezúttal az idő is kegyes volt hozzánk, az időjárás megkegyelme-
zett a játéknak. A remekül lebonyolított torna nem egy emléke-
zetes mérkőzést hozott, méltó seregszemléje volt a hagyományos 
gombfocinak. Csak azt sajnálhattuk, hogy nem volt több ifjúsá-
gi versenyző, (hiszen ők az utánpótlás), és hogy nem jött össze 
a húszas létszám, akkor ugyanis minden résztvevő legalább négy 
meccset játszhatott volna. De a Hagyományos Gombfoci Almádi 
Kupa így is a klasszikus gombfoci legnagyobb hazai rendezvényévé 
nőtte ki magát, és reméljük, ez így is marad még sokáig!

Csupor István

A Videoton rajt-cél győzelmet aratott a Wesselényi-strandon…


