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Közkívánatra újra kézműves játszóház  
a Balaton Játékpontban! 

Minden hétfőn és szerdán 15.30 órától 
kézműveskedéssel vár Benneteket 

Kriszti és Marcsi a 
Balaton Játékpontban! 

A részvétel ingyenes, gyertek! 
Várunk mindenkit szeretettel!

Fotó: balaton.vehir.hu

December 6-án ismét Mikulás-szoba 
a Balaton Játékpontban!
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2019. évi önkormányzati választás 
eredménye Balatonalmádiban 
Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója 

a testület alakuló ülésén 

Hölgyeim, Uraim! Tisztelt Alakuló ülés!

A Helyi Választási Bizottság nevében és elnökeként az alábbiak-
ban teszem közzé a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek 2019. év választásán a szavazás végleges, hivatalos eredményét 
Balatonalmádi városban: 

A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzatok 
általános választásán városunkban 8071 választásra jogosult polgára 
közül 4295 fő (53,21 %) élt szavazati jogával.

A választópolgárok által leadott érvényes szavazatok alapján a 
választás eredménye a következő:

1. A polgármester-jelöltekre leadott 
a. összes érvényes szavazólap száma:  4284
b. összes lebélyegzett érvénytelen szavazólap száma:      59 

Jósa Gábor független jelöltre 
leadott érvényes szavazatok száma:    532
Dér András független jelöltre 
leadott érvényes szavazatok száma:   410
Keszey Jánosra, a FIDESZ-KDNP jelöltjére 
leadott érvényes szavazatok száma:   1 391
dr.Kutics Károly Gusztáv független jelöltre 
leadott érvényes szavazatok száma:   133
dr.Kepli Lajosra független jelöltjére 
leadott érvényes szavazatok száma:   1 759

Balatonalmádi város polgármestere: 

dr. Kepli Lajos független jelölt  lett.

2. A képviselő-jelöltekre leadott 
a. összes érvényes szavazólap száma:  4235
b. összes lebélyegzett érvénytelen szavazólap száma: 58

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény alapján – egyéni listás választási rendszer-
ben – a Balatonalmádiban megválasztható képviselők száma 8 fő. 

A 32 képviselő-jelöltből megválasztott képviselő:
Képviselő-testület tagjai: érvényes szavazat:
1. Dér András  Független jelölt  1 886
2. Schildmayer Ferenc Aranyhíd Polgári Egyesület 1 323
3. Fabó Péter  FIDESZ-KDNP jelöltje 1 223
4. Szakál Balázs Dániel FIDESZ-KDNP jelöltje 1 167
5. Szücs Enikő  Aranyhíd Polgári Egyesület 1 146
6. Pandur Ferenc  Független jelölt  1 121
7. Kajári Gyula Attila FIDESZ-KDNP jelöltje 1 119
8. Dudás Zsolt  FIDESZ-KDNP jelöltje 1 081

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése szerint, ha az 
egyéni listáról megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a 
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A képviselő-testületbe 

most nem került jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott jelöltek: 
 9. Zsemberi Imre  Aranyhíd Polgári Egyesület 1075
10. dr. Tolner István Dániel     Független jelölt 1061
11. dr. Walter Rózsa      FIDESZ-KDNP jelöltje 1056

A választási eljárásról szóló törvény szerint a helyi választási bizott-
ság a választás eredményének jogerőssé válást követő három napon 
belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőknek. A képvi-
selő választás eredménye 2019. 10.21. napján vált jogerőssé, ezért a 
HVB nevében, átruházott hatáskörben eljárva - a megbízóleveleket 
megválasztott képviselőknek  2019.október 24-én adtam át.

Tájékoztatom a Tisztelt Alakuló Ülést, hogy a Nemzeti Válasz-
tási Bizottság Balatonalmádi városban a német települési nemze-
tiségi önkormányzati választást kitűzte, azonban képviselőjelölt 
hiányában a kitűzött német települési nemzetiségi önkormányzati 
választásokat 2019 október 13-án nem lehetett megtartani. A ba-
latonalmádi nemzetiségi névjegyzékben szereplő nemzetiségi válasz-
tópolgárok a területi és országos önkormányzati nemzetiségi listákra 
a szavazókörökben  adhatták le szavazatukat. 

Gratulálok minden megválasztottaknak, egyúttal a Helyi Válasz-
tási Bizottság nevében is megköszönöm a választópolgároknak a vá-
lasztáson való részvételét, a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, 
a Helyi Választási Iroda dolgozóinak, és mindazoknak a munkáját, 
akik közreműködésükkel hozzájárultak a választás előkészítéséhez, 
törvényes és eredményes lebonyolításához. 

Fábián László
HVB elnök

Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi Város 
Polgármesterének beiktatási beszéde 
– elhangzott 2019. október 30-án. 

Tisztelt ünneplő közösség, kedves Almádiak!

Az első szó a köszöneté. Köszönöm Önöknek, hogy bizalmuk ré-
vén október 13-án Balatonalmádi polgármesterévé válhattam. Tu-
dom jól: a bizalom az bizony illékony dolog. Őrizni, becsülni, szol-
gálni kell, hogy fennmaradjon, sőt, gyarapodjék. A feladat, amit az 
igen tisztelt képviselő hölggyel és urakkal közösen vállaltunk, nem 
kicsi. Az elődeink által elvégzett munkát kell értékelnünk, és ahol 
érdemes tovább vinnünk, ahol pedig szükséges ott a kabátot újra 
gombolnunk. Mert bizony van az úgy, hogy bár még takar ugyan, 
de vállban már szűkös kissé, és egyébként is megkopott a fénye. 
Ezért mondták azt az Almádi emberek bő két héttel ezelőtt, hogy 
ha új szelek fújnak városunkban, ahhoz legyen új nemcsak a kabát, 
de annak viselője is.

Fotó: Tabányi Katalin

-án ismét Mikulás-szoba 
a Balaton Játékpontban!
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Egy város vezetése csapatmunka. Csak együtt tudunk sikeres 
Balatonalmádit építeni. Önök, akik a változást lehetővé tették, a 
fejlődést pedig joggal várják az új testülettől. És természetesen mi, 
a polgármester és képviselőtestülete. Itt fordulok hozzátok, kedves 
képviselők! Arra kérlek benneteket, szolgáljuk együtt a közös célt. 
Mindannyian a választók bizalmát élvezzük, és azzal élnünk, nem 
pedig visszaélnünk kell.

Tudom jól, többen egyesületi-, avagy pártszínekben jutottatok 
be, mégis arra kérlek benneteket, a közös munka során csakis meg-
bízóink, azaz az almádi emberek érdekeit tartsuk szem előtt. Erre 
szerződtem, ezért cseréltem a parlamenti széket a polgármesterire. 
Mert nem hiszek többé a pártpolitikában, amely csak megoszt és fe-
szültséget kelt, de hiszek az egyes emberekben. IGEN! Egytől egyig 
hiszek mindannyiótokban. Többé, vagy kevésbé, de mind ismer-
lek Benneteket. Tudom, hogy a város fejlődésének ügyét képesek 
vagytok önzetlenül szolgálni. Közösséghez tartozni jó érzés, de mi 
most itt egy pártoknál vagy egyesületeknél jóval összetettebb és sok-
színűbb társadalmi csoportot, egy város, a mi városunk lakosságát 
képviseljük. És nem pusztán azokat, akik a szavazófülke magányá-
ban a mi nevünk mellé húzták az x-et, hanem mindenkit, aki itt él, 
ide kötődik.

Párt- és egyéb csoportérdekek felett álló, hosszú távon stabil és 
működőképes városvezetést szeretnék, mert ez a túlnyomó többség 
akarata és nekünk ezt kell szolgálnunk! Éppen ezért, próbáltam már 
az alpolgármester személyének rám ruházott kiválasztásánál gesz-
tust tenni mind a pártszínekben, mind a civil támogatással, avagy 
függetlenként bekerült képviselők irányába. Én megértem, hogy 
az idő rövidsége miatt szándékom talán nem ment át, ezért újabb 
egyeztetésre teszek javaslatot. Ez okból az alpolgármester választás a 
következő testületi ülésünk napirendjére kerül át, ma nem fogunk 
erről dönteni.

Ha már a köszönettel kezdtem beszédem, engedjék meg, hogy 
megköszönjem a korábbi városvezetés munkáját. Nem csak a köz-
vetlen előttünk hivatalban lévő, hanem az elmúlt 30 év valamennyi 
testületének szeretnék köszönetet mondani. Külön kiemelném elő-
dömet, Keszey Jánost, akinek a továbbiakhoz sok sikert és jó egész-
séget kívánok. A kampányban tett ígéretemhez híven a hivatal élére 
új jegyzőt is nevezünk ki januártól, személyének kiválasztása pá-
lyázati úton folyamatban van. Hoffmann Gyöngyi még hivatalban 
lévő, de a munkavégzés alól felmentett jegyzőnek is jó egészséget 
kívánok ezúton is.

A hivatal átvizsgálása, működésének optimalizálása az új jegyző 
irányítása mellett meg fog történni a közeljövőben, ebbe magukat 
az érintetteket, a hivatal dolgozóit is szeretném ötleteik, meglátásaik 
révén bevonni. A testület döntései a jövőben a lehető legszélesebb 
nyilvánosság előtt fognak zajlani, így ahogy most is, a jövőben is 
minden nyilvános ülésről felvétel fog készülni, melyet a város hiva-
talos elektronikus felületein meg lehet majd tekinteni. Az Almádia 

Facebook fórum megalkotójaként a lakossággal való folyamatos 
párbeszéd alapvető fontosságú számomra. A lakossági kapcsolattar-
tásnak a testületben azt szeretném, ha külön felelőse lenne. Az egyes 
városrészek felzárkóztatásáért és egységes fejlődéséért is egy-egy, 
lehetőleg abban a városrészben élő felelős testületi tagot szeretnék 
megbízni.

Létre kívánunk hozni egy településfejlesztéssel, településkép-vé-
delemmel és városmarketinggel foglalkozó külön bizottságot is. Al-
mádinak égető szüksége van egy átfogó, egységes koncepció mentén 
zajló fejlesztésre. Nem engedjük, hogy a városképet oda nem illő 
épületekkel, túlzsúfolt beépítéssel tegyék tönkre.

Megőrizzük a Balaton partját az Almádi emberek és az ide érkező 
vendégek számára, nem engedjük a focipályát és a négyméterest el-
kótyavetyélni, annak helyén közhasznú célt szolgáló létesítmények 
és szabad parti sáv kaphat csak helyet.

Megalapozzuk a következő években a helyi közösségi közlekedés 
létrehozásának feltételrendszerét, felmérjük annak lehetőségeit.

Felülvizsgáljuk a nagy kulturális és szórakoztató rendezvényin-
ket, azok jövőjéről rövid időn belül döntést hozunk, ennek immár 
szakavatott hozzáértője is van testületünkben. Kiemelten kezeljük 
továbbra is a művészet és a kultúra támogatását, számítva az Almá-
diban élő művészek hathatós közreműködésére.

Ebben a ciklusban meg fog valósulni a bölcsőde projekt, Almá-
dinak végre valahára lesz saját intézménye. Ennek formája nagyon 
rövid időn belül el fog dőlni. Hamarosan átadásra kerül az új, mint-
egy 250 gyermeket befogadó óvodánk is.

A szociális érzékenység egy jó városvezetés alapvető tulajdonsága 
kell, hogy legyen. A magam részéről különös hangsúlyt szeretnék 
fektetni az idősek, a szociálisan rászorulók és a fogyatékkal élők 
helyzetének javítására. Országgyűlési képviselőként hosszú éveken 
át jövedelmem egy részét minden hónapban jótékony célra fordí-
tottam. Erről polgármesterként sem szeretnék letenni. A mai na-
pon, az ülés későbbi részében megszavazandó illetményemből min-
den hónapban egy-egy Almádiban működő, jótékonysági, avagy 
közhasznú feladatokat ellátó szervezet működését kívánom segíteni. 
Vallom, hogy a politikai szolgálat, a városvezetés a város lakóinak 
szolgálata.

Új korszak virradt Almádira, egy fejlődő városért és az annak la-
kóiból álló emberi közösségért egyaránt fogok dolgozni. Isten en-
gem úgy segéljen!
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Megkezdte munkáját városunk új 
polgármestere: Dr. Kepli Lajos

- Helyi szinten szokatlanul hangos kampányon vagyunk túl, amit 
Ön nagyon elegánsan kezelt. Nem vett részt a sárdobálásban, nem 
mások lejáratására összpontosított, hanem csendesen, de határozot-
tan reagált az ellenfelek és ellendrukkerek támadásaira.

Október 13-án Balatonalmádi lakossága világossá tette, hogy azt 
a stílust választja, amit Ön képvisel. Gratulálok az elért eredmény-
hez.

- Ezúton is szeretném megköszönni a 
rám leadott voksokat, a megtisztelő felha-
talmazást a rám szavazóknak. A nem sza-
vazóknak és a nem rám szavazóknak pedig 
a következő években mindenki polgár-
mestereként szeretnék bizonyítani. Min-
den erőmmel azon leszek, hogy ne csalód-
janak bennem, és az új képviselőtestülettel 
együtt lendületet vigyünk a város életébe. 

- Mivel telt ez az alig több, mint egy hét, 
amit a polgármesteri székben töltött?

- Az első napokban még nem volt aláírá-
si jogom, a testület sem állt fel, úgyhogy 
inkább tűzoltás jellegű feladatokat végez-
tem. A jegyzői pályázatnak a kiírása már 
egy lépés afelé, hogy új hivatalvezetés le-
gyen. A jelenleg folyó beruházásokkal kapcsolatban tájékozódtam, 
és tettem azonnali intézkedéseket. Múlt héten az újonnan épülő 
óvodánál, ma pedig a most épülő futballpályán voltam kint hely-
színi bejáráson. 

- A város lakóit foglalkoztatja, hogy személyi változásokat ter-
vez-e az intézmények élén?

- Erről korai volna bármit mondani, hiszen még meg sem mele-
gedett alattam a szék, de eddig nem került szóba ilyesmi. 

 Az intézményvezetőkkel nyilván le fogok ülni beszélgetni, vé-
leményt cserélni. Akik az én közvetlen hatáskörömbe tartoznak: a 
jegyző, a Városgondnokság vezetője, a főépítész, a Pannónia igaz-
gatója, és az óvodavezető. Az Egészségház pedig száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft, ahol a testület gyakorolja 
a hatáskört, nem pedig egy személyben a polgármester. 

- Kardinális probléma még a családi ház nagyságú telkekre épí-
tett többlakásos társasházak, lakóparkok építése.  Várható-e ebben 
bármiféle változás?

- Szerintem az első intézkedéseim egyike lesz Helyi Építési Sza-
bályzat (HÉSZ) módosításának előterjesztése a testület elé. Kezd 
elharapódzni, és most is van folyamatban néhány olyan terv, aho-
va viszonylag kicsi telkekre akár négy vagy hatlakásos társasházakat 
akarnak felhúzni, ami nagyon zsúfolttá, kaotikussá teheti a várost, 
ha ebből gyakorlat lesz. Most is tudok legalább kettőről, aminek a 
településképi véleményezése már volt az előző polgármester aszta-
lán, és ezután kezdődik majd meg az építkezés. Ezek is azt mutatják, 
hogy nem jó irányban haladtak a dolgok, és ezen most próbálunk 
változtatni. A településképi vélemény polgármesteri hatáskör, a fő-
építésszel közösen döntünk, ami lassíthatja ugyan az engedélyezési 
folyamatot, de önmagában - ha a törvényi előírásoknak és az építési 
szabályzatnak megfelelnek a tervek -, akkor megakadályozni nem 
lehet vele a beruházásokat. 

- Tehát át kell a HÉSZ-t alakítani? 
- Igen, és ezt a kérdést jó lenne minél gyorsabban a testületi ülés 

elé vinni.  Az idén sajnos már túl sok rendes ülésünk nem lesz, 

mivel október vége lesz, mire feláll a testület, a jelen Szervezeti 
Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint pedig minden hónap utol-
só csütörtökén vannak a testületi ülések. Ezen az időponton majd 
változtatni akarunk. 

- Ezen kívül várható még egyéb változtatás az SZMSZ-ben?
- Több mindenben is. Az új testület elfogadhatja a régi testület 

Szervezési és Működési Szabályzatát, de változtathat, finomíthat is 
rajta. Az SZMSZ szabályozza az egész képviselő testület működését, 
a bizottságok számát. Rögzíti például, hogy mik az egyes bizottsá-
goknak a területei, mi az alpolgármester hatásköre, miben helyette-
sítheti a polgármestert. Esetlegesen új bizottság létrehozásáról dönt. 

Egyelőre persze csak terv, és kell a testü-
let jóváhagyása is, de az eddigi Humán 
Bizottság és a Gazdasági Bizottság mellé 
szerintem hasznos lenne egy Településfej-
lesztési Bizottság létrehozása is.

- A strand szabaddá tételének van re-
alitása?

- Ezt azért komoly pénzügyi számítá-
soknak kell megelőznie, mert nem volna 
jó, ha ez a jelentős bevétele a városnak 
kiesne. Viszont ha ezt más forrásból meg 
tudjuk oldani, akkor el lehet gondolkod-
ni azon, hogy ilyen módon is nyitottabbá 
tegyük a partot, és önmagában a fürdésért 
ne, viszont minden egyéb szolgáltatásért 
fizetni kelljen. Megfelelő előkészítés mel-

lett ezt a kérdést akár már a jövő szezonban a testület elé lehet vinni.
- A helyi vállalkozók jogos igénye, hogy a városban folyó mun-

kákban az eddigiekhez képest többször közreműködhessenek. 
- Mindenképpen. A most folyó nagyberuházások, tehát az óvoda 

és a futballpálya építése, a Kolostor épület felújítása a közbeszerzés 
szabályai szerint készülnek.  Nincsenek – vagy legalábbis nem tu-
dok róla – olyan helyi vállalkozások, amelyeknek ekkora volumen-
hez lenne kapacitása. Viszont van több olyan dolog – akár ezeknél 
a munkáknál alvállalkozói közreműködésben, akár egyéb kisebb 
beruházásoknál -, ahol igenis előnyben kell részesíteni a helyi vállal-
kozásokat, hogy ők profitáljanak abból, ha közpénzből a városban 
bármilyen beruházás készül. 

Most azon leszünk, hogy a folyamatban lévő pályázatok időben 
befejeződjenek, és ne essünk el pályázati pénztől. Pillanatnyilag úgy 
áll a dolog, hogy ha nem sikerül valamit lépni, akár el is veszíthe-
tünk már megnyert pályázatokat. Testületi döntés lesz például, hogy 
a strandra megnyert felújítási pályázatot megvalósítsuk-e, vagy ne. 
Mint kiderült, a beruházás még csökkentett műszaki tartalommal is 
jóval drágább, mint amennyi pénzt elnyert rá a város. 

- Ha már az anyagiaknál tartunk, felmerül a kérdés: kell-e attól 
tartani, hogy az Ön független volta miatt csökkeni fognak az állami 
támogatások?

- Nem. Vannak nagyon sikeres ellenzéki városok, de sikertelen 
kormánypártiak is, és persze fordítva. Ez inkább a polgármester és 
a képviselő testület hozzáállástól függ, nem annyira a pártszínezet-
től. Azt gondolom, hogy eddig sem nagyon aknázták ki, hogy kor-
mánypárti vezetése volt a településnek. Nagyon bízom benne, hogy 
lendületet tudunk adni Almádinak. Az elmúlt egy hétben rengeteg 
információt szívtam magamba, nagyon sok elképzelést hallottam 
különböző lehetőségekről.

Feladat tehát van bőven. Köszönöm a beszélgetést, és külön köszö-
nöm, hogy az időpont-egyeztetésnél alkalmazkodott az Új Almádi 
Újság lapzártájához.

Szolga Mária

aló folyamatos 

es 
, 

etnék 

an egy átfogó, egységes koncepció mentén 
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ő 

ek 

össégi közlekedés 

vid időn belül döntést hozunk, ennek immár 
eljük 

on 

tulajdonsága 
etnék 

ulók és a fogyatékkal élők 
eken 

agy 
ánom segíteni. 

os lakóinak 



Balatonalmádi Város Önkormányzata néhai vitéz alsótarjai Vas-
tagh György ezredesnek egész katonai pályafutása alatt mutatott ki-
emelkedő teljesítményéért, a haza védelmében nyújtott önfeláldozó 
magatartása elismeréseként, hősi halála 75. évfordulója alkalmából 
posztumusz „Balatonalmádi Város Díszpolgára” címet adományoz. 
A kitüntetést özvegy Vastagh Györgyné vette át Dr. Kepli Lajostól, 
Balatonalmádi város polgármesterétől. 

Az ünnepség koszorúzással zárult. 
A megemlékezésről készült fotókat Dér András készítette. 

JVE 

Október 23-i ünnepség városunkban 
Balatonalmádi a városi hagyományoknak megfelelően a Baross 

utcai Hősi Emlékműnél emlékezett meg 1956 hőseiről. Az ünnep-
ségen közreműködött a Veszprémi Légierő Zenekar Katona János 
alezredes karmester vezényletével. Dudásné Pirik Marianna, a ba-
latonalmádi Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 
igazgatója mondott ünnepi beszédet, majd kitüntetés átadására 
került sor. 

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGVárosháza hírei

Igen Tisztelt Választók!

Hálás köszönetemet kifejezni mind az 1886 választómnak, 
akik bizalmukkal megtiszteltek, hogy első helyen végezve 
tovább folytathassam képviselői munkámat. Továbbra is 
igyekszem városunk jó ügyeiért tevékenykedni.

Dér András képviselő

Köszönetünket fejezzük ki Balatonalmádi választóinak, 
hogy bizalmat szavaztak nekünk képviselői munkánkhoz! 
Egyben gratulálunk mandátumot szerzett társainknak!

   Dudás Zsolt Fabó Péter

   Kajári Gyula Szakál Dániel



ó 
dulója alkalmából 

oz. 
Lajostól, 

JVE 
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2019. november Györgyi Dénes Iskola hírei
70 éves az iskolánk

70 évvel ezelőtt, 1949. októberében adták 
át a Györgyi Dénes Általános Iskola épüle-
tét. Ebből az alkalomból iskolánk névadójára 
és építészére emlékeztünk október 11-én. A 
helytörténeti és iskolatörténeti vetélkedőn 
a diákok megismerték azokat az épületeket, 
amelyeket Györgyi Dénes tervezett. Játékos 
feladatokat oldottak meg többek között a 

Pannónia Villánál, a Hősi emlékműnél és Györgyi Dénes egyko-
ri villájának kertjében. A csapatok egy-egy szál virág elhelyezésével 
emlékeztek az építészre, aki feleségével és fiával együtt a Szent Imre-
templom melletti családi sírboltban nyugszik.

Az eredményhirdetés után a diákok és a pedagógusok közösen 
egy óriástortával ünnepeltek, amelyen 70 szál gyertya égett.



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 8

Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Megemlékezés az 1956-os 
forradalomról és szabadságharcról a 
Vörösberényi Általános Iskolában

Minden magyar embernek a legszentebb ünnepe 1848. március 
15-e mellett, 1956. október 23-a. Az emberi méltóság forradalma 
volt, amelyben az ifjúság, férfiak és nők, öregek és gyermekek egy-
aránt bátran felvették a harcot a kor elnyomóival, az akkori rend-
szerrel szemben. Ennek tükrében emlékeztünk meg iskolánkban az 
1956-ban történtekről. Minden család őriz emlékeket, történeteket 
a 63 évvel ezelőtti eseményekről. Történeteket, amelyeket el kell 
mondani a gyermekeknek is, hogy emlékük tovább éljen. Az ünne-
pi műsort a 7.b és három 5.b osztályos tanuló adta. Az előadásban 
felidéződtek azon fiatalok szelleme, akik életüket adták a szabadsá-
gért, egy szabad eszméért, egy szabad ország reményéért. Megha-
tó műsorunkban felidéztük Ungár József vörösberényi születésű 
hősi halottunkat, aki e borzalmas korszak 21 éves áldozata volt. 
Gyermekeink színvonalas előadása, a régi gramofon, rádió, plaká-
tok, gyertyák és virág, méltósággal felidézte a hétköznapi emberek 
tragédiáját.

Vörösberény újra Ökoiskola
2019. október 18-án, Buda-

pesten, a Balassi intézetben isko-
lánk ismét átvehette a megtisz-
telő Ökoiskola Cím megújítását 
igazoló oklevelet az Emberi Erő-
források Minisztériuma és az Ag-
rárminisztérium jóvoltából. Az 
országban már 1040 intézmény 
rendelkezik ezzel a címmel, mi 
2016 óta birtokoljuk. Büszkék 
vagyunk a címre és ennek szel-
lemében dolgozunk tovább egy 
környezettudatos nemzedék ki-
neveléséért.

Trázsi Erika, tanító

Pályaorientációs nap
A Vörösberényi Általános Iskolában idén 2019. október 24-én 

került megrendezésre a hagyománynak megfelelően a pályaorien-
tációs nap. A délelőttöt kedvcsinálónak rövid foglalkozás bemuta-
tó filmek megtekintésével kezdtük osztálykeretben. Majd az 5. 6. 
osztályosok az udvaron a rendőrség segítségével ismerkedhettek a 
rendőri hivatással és a rendőrség által használatos eszközökkel fel-
szerelésekkel. Ki is próbálhatták a részeg szemüveget, a bilincset, a 
gumibotot és a fegyvereket. Majd külső helyszíneken folytathatták 
a szakmákkal való ismerkedést. Az 5.A osztály Hunguest Hotel Bál 

Resort szállodában ismerkedtek a felszolgálók, a recepciósok, és a 
szobaasszonyok munkájával. Az 5.B-sek a postahivatalba látogattak 
adtak fel levelet, átutalási utalványt. A 6. osztályosok a vasútállo-
máson a jegypénztáros, a forgalomirányító, a kalauz feladataival 
ismerkedhettek. A 7. és 8. osztályosok a Veszprémi Iparkamara se-
gítségével üzemlátogatáson vettek részt, a veszprémi nass-magnet és 
a balatonfüredi TLC kft.-nél. Az alsó tagozatos tanulók betekintést 
nyerhettek a borbély mesterségbe, a virágkertészek, gyógyszerészek, 
könyvtárosok, pilóták, vadászok, kozmetikusok, régiségkereskedők 
izgalmas munkájába. Nagy érdeklődéssel figyelték a rendőrség és 
a katonaság bemutató foglakozásait. A DRV munkatársai bemu-
tatták, hogyan kerül a víz az asztalunkra. Ízelítőt kaphattak a ro-
bottechnika és az építészet izgalmas világából. Megcsodálhatták a 
munkakutyák ügyességét és fegyelmezettségét.

Minden vendéglátónak és támogató szülőnek köszönjük a pro-
jektnapon nyújtott önzetlen támogatást és segítséget.
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A Magocskák Alapítvány Hírei
A Magocskák Alapítványt néhány lelkes szülő hozta létre több, 

mint 10 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy gyermekeink óvodás éveit 
még szebbé, színesebbé, teljesebbé tudják tenni, programok szer-
vezésével, játékok és eszközök beszerzésének segítésével, adomány-
gyűjtéssel.

Az Alapítvány kuratóriuma - amely 5 tagú, jelenleg 3 szülő és 2 
óvónő alkotja – nyár elején megújult. Tagjai: Dr. Bors-Földi Katalin 
elnök, Boros Hanga elnökhelyettes, Dr. Császár Melinda, Kováts 
Anna és Székely Judit kuratóriumi tagok, akik mellett számos segí-
tő vesz részt a munkában. Tevékenységüket valamennyien önkéntes 
alapon végzik.

Segítőkből sosem elég, ezért tárt karokkal fogadjuk mindazokat, 
akik bármilyen formában szeretnének részt vállalni munkánkban.

Hamarosan kezdetét veszi az adventi időszak, amely a Magocskák 
Alapítvány és az almádi óvodások számára is a készülődésről és a 
várakozásról szól.

Immár hagyomány, hogy valamennyi óvodai csoportban a szülők 
és óvónők kézműves ajándékokat készítenek, amelyeket önkéntese-
ink a Városi Piacon árusítanak. Aki szívesen felajánlana kézműves 
terméket árusításra, a korábbi évekhez hasonlóan hálás köszönettel 
fogadjuk november 25-ig.

Az idei Aprót az aprókért adománygyűjtő vásár november 30-án 
és december 7-én várja mindazokat, akik vásárolnának portékánk-
ból, hogy ezzel támogassák a Magocskák Alapítványt és rajtunk ke-
resztül Balatonalmádi óvodásait.

Kiskarácsony ünnepváró rendezvényünkre december 14-én 16 
órától kerül sor a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagy-
termében, ahol jótékonysági süteményvásár és a Kolompos együttes 
Kiskarácsony-nagykarácsony című műsorával hangolódunk a kö-
zelgő ünnepre.

Szeretettel várjuk programjainkra a leendő, jelenlegi és elballagott 
óvodásokat és családjukat!

Magocskák Alapítvány Önkéntesei
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Zenei világnap
Október 1-jén ünnepeljük a Zene Világnapját, melynek alkal-

mából ismét rendhagyó énekórát szervezett – az idén elsősorban a 
Györgyi Dénes iskola tanulóinak - az Almádi Zeneiskoláért Alapít-
vány. A Zenebatyu c. előadásra, melyet Sőnfeld Mátyás zenepeda-
gógus tartott, a Pannónia Kulturális Központban került sor szept-
ember 30-án. 

Ezen a különleges órán különféle otthon is megtalálható 
dolgokból készült „hangszereket” láthattunk, hallhattunk. Pl. 
szívószálból, chipses dobozból. Megmutatta, hogy ha a szívószálat 
egyre rövidebbre vágjuk, akkor egyre magasabb hangon tudjuk 
megszólaltatni, vagy hogy a szívószálból „furulyát” is tudunk 
készíteni. Megtudtuk, hogy a legkisebb méretű zenedobozt is fel 
tudjuk hangosítani, ha pl. padlóra tesszük, vagy falnak támasztjuk. 

Felhívás
Tisztelt Balatonalmádi polgárok!

Városunk nagy érdeklődésének örvendő létesítménye a közel há-
romszáz éves vörösberényi református temető, melynek fenntartá-
sát, üzemeltetést, karbantartását és korszerűsítését csak közös össze-
fogással érhetjük el.

Előzményként emlékeztetni szeretnék minden olvasót, hogy 
2008-ban zárult le a vörösberényi HRSZ 22, a Veszprémi út 103. 
szám alatt álló ingatlan kárpótlási ügye, melyet a berényi iskola né-
ven ismertek, mely ingatlan az államosításig a református egyház 
tulajdonát képezte.

A vörösberényi református egyházközség presbitériuma, noha 
több ízben is választhatta volna a pénzbeli kártérítést, következete-
sen az ingatlan visszaszolgáltatását kérte. Ennek a döntésnek követ-
kezményeképpen a város önkormányzata 100 millió forint kiváltási 
összeget kapott. Valamikor 2008-2009 határán településünk ön-
kormányzata úgy döntött, hogy ennek a százmilliós kiváltási ösz-
szegnek egy részét részben a római katolikus, részben pedig a refor-
mátus egyházak tulajdonát képező, és az egyházak által fenntartott 
vörösberényi temető rehabilitálására fordítja.

Az elmúlt 10-11 éves időszakban a város hozzájárult a temető 
üzemeltetéséhez a közüzemi (szemét, víz, villany) költségekhez, il-
letve a nagy zöld területek gépi fűnyírásához, mely segítséget ezúttal 
is megköszönünk, de ezek a működéscélú támogatások messze nem 
fedezték a kiadásokat. 

Felhívás és közlemény

Felhívásunkban és közleményünkben mindenkivel tudatni sze-
retnénk, hogy a vörösberényi temetőben egyetlenegy hivatalos sze-
méttároló van, közvetlenül a ravatalozó mellett! 
1. Tisztelettel kérünk tehát mindenkit, hogy ne hordjanak össze a 

temető területén szemetet, hanem a temetőben a szeméttárolás-
ra kijelölt egyetlen helyre vigye azt el mindenki! Eddig is a sze-
méttárolásra nem kijelölt helyekről kényszerből gyűjtöttük össze 
a szemetet, ezt 2020-tól nem lesz módunkban folytatni. Aki tehát 
nem az egyetlen szeméttárolóba viszi el a temetői hulladékot és 
szemetet, hanem valahol máshol teszi le a temető területén, ille-
gálisan dobja el azt.

2. Kérünk mindenkit, hogy tájékozódjon a temetői hirdető táblán, 
az egyházközségi hivatalunkban és a honlapunkon a temetővel 
kapcsolatos teendőkről, a sírmegváltásról, a temetőfenntartás éves 
díjáról, valamint minden érintett szíveskedjen rendben tartani a 
megváltott sírhelyet.

3. Végül szeretettel kérjük mindazokat, akik a 25 évenkénti sírmeg-
váltással és az évenkénti temető fenntartási díjjal hátralékba kerül-
tek, szíveskedjenek azt mihamarabb rendezni, hozzájárulva ezzel is 
temetőnk fenntartásához.

4. Ha valaki végképp lemond a sírhelyről, szíveskedjen hivatalunk-
ban nyilatkozni arról.

5. Ellenkező esetben kezdeményezni fogjuk az elhagyott, a nem meg-
váltott és gondozatlan sírhelyek felszámolását, újra értékesítését.

Köszönettel és tisztelettel, 
Faust Gyula, vörösberényi református lelkipásztor

Nagyon érdekes, ötletes előadás volt. Délután a zeneiskola 
folyosóján ki is próbáltunk egy-két magunk készítette  „hangszert”.

Köszönjük az alapítványnak, a zeneiskola tanárainak és Balaton-
almádi Városának a támogatását, hogy részt vehettünk  ezen a ren-
dezvényen.

Tóth Virág, 4. osztályos zeneiskolás



Varázslatos karácsony Almádiban!
Egyetlen ünnepi alkalommal sem díszítjük fel olyan gazdagon és 
szeretettel a lakásunkat, mint az adventi és karácsonyi idősza-
kokban. Az ünnepi hangulatot sokszor már a bejárati ajtónál, 
ablakoknál megteremtjük. Még jó pár hét van karácsonyig, de a 
készülődést érdemes lassan elkezdeni.

A Honismereti és Városszépítő Kör és a 
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület (Tourinform iroda) 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
“VARÁZSLATOS KARÁCSONY ALMÁDIBAN“ címmel.

Feladat: Öltöztesse díszbe a lakását a természetesség jegyében! 
Az alapanyagok tárháza szinte kimeríthetetlen: a szokásos 
tobozokon, terméseken, az örökzöld ágakon (fenyő, tuja, 
borostyán, magyal) és szalagokon túl kísérletezhetnek 
érdekes formájú gallyakkal, textíliákkal, amelyek jó alapul  
szolgálhatnak a díszítéshez.

A dekorációról készült fotót töltse föl a Facebook Honismereti és 
Városszépítő Kör oldalára vagy a molneva04@gmail.com címre 
küldje el!

Nevezési határidő: 2019.12.24.

A feltöltött dekorációkat a Honismereti és Városszépítő Kör 
tagjai fogják értékelni a Facebookra feltöltött képek alatti like-
ok száma alapján.

A legszebbek készítői a pályázat lezárását követően (január 
hónapban) jutalomban részesülnek.

Jó munkát, alkotást és szép díszeket kívánunk!
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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. Minden hétfőn és szerdán 15.30 órától kézműveskedés 
Krisztivel és Marcsival. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra 
között! Szeretettel várunk mindenkit! 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Információ:www.pkkk.hu; 88/542-514 és 88/542-515 

Kiállítás: 
•	November 15. péntek 16 óra – A Siófok és Környéki Helyi 

Érték Egyesület képző- és alkotóművészeti kiállításának megnyitó 
ünnepsége. A kiállítás december 5-ig látogatható

•	December 8. vasárnap – Alkottam, megmutatom! Helyi alkotók 
kiállításának megnyitója. Látogatható: december 22-ig

November 15. péntek 17 óra – Egyedül, kikötés nélkül 263 nap 
alatt a Föld körül. Beszélgetés Kopár Istvánnal, beszélgetőtárs: 
Somody Zsuzsanna, a Veszprém TV felelős szerkesztője

November 16. szombat 17 óra – Józsa Tamás, Dankó Richárd, 
Németh Zoltán és Gulyás Gergely szerzői estje

November 20. szerda 9 óra és 10.45 – Az égigérő fa – bábszínházi 
előadások óvodásoknak. Helyszín: Pannónia nagyterem 

December 1. vasárnap 16 óra – XIV. VasútARTjáró „Almádiáim” 
című fotókiállítás megnyitója

December 1. vasárnap 17 óra - Advent első vasárnapja: Five Live 
Acapella műsora – a Turisztikai Egyesület és a Pannónia közös 
rendezvénye

December 6. péntek 15-19 óra – Mikulás napi LEGO játszóház, 
kiállítás és vásár

December 8. vasárnap 17 óra – Advent második vasárnapja - 
„Alkottam, megmutatom” Helyi alkotók által készített munkák 
kiállításának megnyitója. Közreműködik a Harmónia énekegyüttes, 
karnagy: Demel Eszter

December 14. szombat – Magocskák kiskarácsonya a Pannóniában

December 15. vasárnap 17 óra – Advent harmadik vasárnapja 
– Balatonalmádi Város Vegyeskarának hagyományos adventi 
koncertje

December 22. vasárnap – Advent negyedik vasárnapja – Nagy 
Zsuzsa és Hajas Szilárd karácsonyi koncertje

Programok a Vörösberényi Kultúrházban 
November 9. Fábián József Kertbarát Kör Márton napi 
megemlékezése
November 30. Fábián József Kertbarát Kör Katalin bál
December 16. Fábián József Kertbarát Kör Karácsonyi előzetes
December 18. Vörösberényi Nyugdíjas Klub Karácsonyi műsora
December 31. Vörösberényi Nyugdíjas Klub Szilveszteri bálja

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

November 13.16 órakor
Városunk jövőképek, tervek, elképzelések
Előadó: A megválasztott új polgármester

Utazzon a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal 4 napos kiskörútra 
Ausztriába 2020. június 4 – 7-ig Melk apátság, Salzburg, 
Berchtesgaden „Sasfészek”, Bad Ischl, Hallstatt, Eugendorf.. Utazás 
luxusbusszal (légkondi, fedélzeti büfé). Szállás: Eugendorf Pansion 
Sonnenhof*** . Elhelyezés: 2 ágyas szobákban (3 ágyas lehetőség 
is van). Ellátás: büfé reggeli + fakultatív vacsora 3 fogásos 14,00 € /
fő. Részvételi díj: előfoglalással 54.990,- helyett 49.800,- + 500,-Ft 
foglalási díj/fő. Jelentkezés: amíg van szabad hely a buszon: 10.000 
+ 500,-Ft/fő foglalói díjjal: november 20. (15.00 – 17.00)-ig a 
berényi Művelődési Házban. Érdeklődni: Lencse Sándor elnöknél 
(tel. : 30/902 -4268 )

BOLHAPIAC Bolhapiac október végéig minden vasárnap lesz, 
novembertől havonta rendezzük.

•	

•	

•	
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•	

•	

Kortárs gondolatok 
„Lezárult a 2018 októberében, a könyvtári héten indított felnőtt 

olvasópályázat, melyet a fenti címmel hirdetett meg a könyvtár. Mint 
a címből is kiderül, kortárs írók könyveit ajánlottuk Európa minden 
országából, azzal a nem titkolt céllal, hogy újra és újra tudatosítsuk: 
milyen sokszínű is kontinensünk irodalmi világa, avagy van élet a 
klasszikusokon túl (is).” – ezzel a gondolattal kezdtem az újság előző 
számában az olvasottságról szóló szösszenetet. 
A könyvekkel kapcsolatos adatokkal azonban még tartozom:
•	 Elsőként meg kell említenem, hogy a lengyel kortárs könyv írója, 

Olga Tokarczuk kapta 2019-ben az irodalmi Nobel-díjat! Büszkék 
vagyunk, hogy híres regénye, az „Őskor és más idők” szerepelt a 
listánkon!

•	 Kiemelten sokan olvasták a következő könyveket:
Janne Teller: Semmi (Dánia), Romain Gary: A virradat ígérete 
(Franciaország), Dubravka Ugresic: Banyatanya (Horvátország), 
Lucinda Riley: A hét nővér (Írország), Fredrik Backman: Az 
ember, aki Ovénak hívnak (Svédország)

•	 Keveseket vonzott:
Mesa Selimovic: Az erőd és foglya (Bosznia Hercegovina), 
Venko Andonovszki: A boszorkány (Macedonia), Ion Druce: 
A szép siratóasszony (Moldova), Jaume Cabré: Az én vétkem 
(Spanyolország), Dragan Velikic: A nyomolvasó (Szerbia), Polona 
Glavan: Éjszaka Európában (Szlovénia)

A kevesebb olvasottsággal bíró könyvek közül szeretném ajánla-
ni Cabré könyvét. Nem könnyű olvasmány, de nagyon-nagyon jó! 
Talán ezért is volt kevés olvasónál ez alatt az egy év alatt, mert nem 
lehetett röpke napok alatt a végére érni – megérdemelne több ér-
deklődőt! 

Köszönöm, hogy velünk voltak – folytatjuk a kihívások sorát, a 
2019/20-as címe: Kapcsolj ki! 

Fábiánné Sáray Anna
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Negyed évszázad 

A Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szol-
gálat az idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A balatonal-
mádi szervezetben hagyomány, hogy a szervezeti évfordulókat egy 
aktuálisan futó, társadalmi, közösségi szempontból fontos témát 
fókuszba állító kampányprogramjukkal kapcsolják össze. Ebben az 
évben ez a téma a demencia volt. 

Így az intézmény rendhagyó születésnapi ünnepségsorozat kere-
tében elsőként egy színházi előadással ajándékozta meg a Balaton-
almádiban élőket. 

Korunk egyik fő tendenciája az őszülő, 
idősödő társadalom, ennek egyik legjelentő-
sebb kihívása a demencia, amely az életkor 
előrehaladtával az érintettek számára egyre 
nagyobb kiszolgáltatottságot és egyben nö-
vekvő gondozási szükségletet, családi és szak-
mai törődést kíván. Ahhoz, hogy mindezt 
közelebb vigyék a lakossághoz, az intézmény 
a művészeteket hívta segítségül. Nagy él-
ményt nyújtó, teltházas előadást élvezhetett 
a közönség 2019. október 9-én, a Balaton-

almádi Magtár Rendezvényközpontban. Cristian Gundlach: „Batang 
felé” című  tragikomédiája, Gaál Ildikó rendezésében, Koltai Róbert 
és Szirtes Balázs főszereplésével került bemutatásra.

Másodjára - szintén a fent említett témához kapcsolódóan- októ-
ber 17-én délelőtt óvodás és kisiskolás gyermekek játékos memória 
napon vehettek részt az intézményben, délután pedig a Pannónia 
Kulturális Központban Dr. Boga Bálint egyetemi tanár érzékenyítő 
előadását élvezhették az érdeklődők Művészetek és demencia címmel. 

A szakmai nap szünetében Kocsis Bálint séf közreműködésével, 
Mediterrán teraszon kóstolhattunk olyan egészséges ételeket, ame-
lyek a demencia állapotromlását lassíthatják jelenlegi tudásunk 
szerint. A nap utolsó programeleme pedig egy örömtánc bemuta-
tó volt. A szenior örömtánc több mint negyvenéves múltra tekint 
vissza. A Németországból induló táncot kifejezetten az idősebb 
korosztálynak fejlesztették ki, amely rövid, három vagy négylépéses 
lépéskombinációra épülő koreográfiákból áll össze, amely nem csak 
a koncentrációt, a koordinációs készséget és a ritmusérzéket javítja, 
de fejleszti az agyműködést is. Radvánszki Edit senior örömtánc ok-
tatóval a résztvevőket aktívan bevonva adta át a megjelenteknek az 
örömtánc alapjait. 

A programsorozatban -mit hosszú évek óta már számos rendez-
vényükben- a művészetek kiemelkedő szerepet kaptak azért, mert 
az intézmény meglátása szerint a szociális szektor, ha egy társadalmi 
kérdést szeretne megmutatni, fókuszba helyezni, önmagában erőt-
len, eszköztelen. Ahhoz, hogy egy témát, egy élő problémát a helyi 
közösséggel meg lehessen ismertetni, kell egy közvetítő, amely meg-
nyitja a kapukat a figyelem, a társadalmi befogadás felé. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon személyeknek, in-
tézményeknek, akik az elmúlt 25 év alatt támogatták intézményün-
ket. Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek!

Fények, évszakok - 10 év Káptalanban
Kelemen Marcel képzőművész „Fények, évszakok - tíz év Kápta-

lanban” című kiállítása látható Balatonalmádiban, a Pannónia Kul-
turális Központ és Könyvtárban.

A kiállítást Veszeli Lajos festőművész nyitotta meg. Közreműkö-
dött Sipos Mihály, a Kossuth-díjas Muzsikás együttes prímása, és 
Kardos Mária ütőgardonon.

A tárlaton Kelemen Marcel utóbbi tíz, Káptalanfüreden töltött 
évében készült alkotásait mutatja be:

fény-árnyék jelenségeket ábrázoló fotókat, „mozgó képeket”, azaz 
rövid videókat, valamint növényekről - mint kökény, vadrózsa -, 
különböző évszakokban és fényviszonyok között készült festménye-
it.

A kiállítás különlegessége a művész maga építette „stégét”, mint 
egyfajta „napórát” bemutató fotói.

A kiállítás november 13-ig látogatható, az intézmény nyitvatar-
tási idejében.
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Tisztelgés Vastagh György ezredes 
előtt

Balatonalmádi képviselőtestülete 2019 szeptember 26.-i ülésén a 
haza védelmében kifejtett áldozatos tevékenységéért, hősi halálának 
75. évfordulója alkalmából posztumusz díszpolgári címet adomá-
nyozott vitéz nemes alsótorjai Vastagh György ezredesnek. A kitün-
tető oklevelet özvegy Vastagh Györgyné, az ezredes menye vette át 
az október 23.-i városi megemlékezésen.

Ugyancsak a 75. évfor-
duló alkalmából avatták 
fel október 5.-én Szente-
sen az ezredesnek erre az 
alkalomra elkészített mell-
szobrát. A város lakói és a 
helyőrségben állomásozó 
műszaki ezred katonái a 
Hősök erdejében kialakí-
tott emlékhelyen gyűltek 
össze Vastagh György ezre-
des mellszobra felavatására 
és megszentelésére. A szobor avatásán részt vett Farkas Sándor, az 
Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Erdélyi Lajos, a Hon-
védelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtit-
kára, Vastagh Györgyné, az 1944-ben hősi halált halt ezredes fiának 
özvegye és Antal László ezredes, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezred parancsnoka is.

A szentesi hídfőért folytatott harcokban hősi halált halt vitéz 
Vastagh György ezredes kiemelkedő személyiségét, katonai pálya-
futását – Németh Szilárd honvédelmi miniszterhelyettes levelének 
felolvasásával – Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humán-
politikáért felelős helyettes államtitkára idézte fel: „Vastagh György 
ezredes példát mutatott az igazi magyar katonaerényből és hősies-
ségből. S nem csupán ő, hiszen a magyar tisztek többsége katonáival 
együtt küzdött mindhalálig az első vonalban. Példát mutatni, hinni 
és harcolni a végsőkig Magyarország védelmében, a katonaerények 
legnemesebbike!” – írta levelében Németh Szilárd.

Vitéz Vastagh György ezredes mellszobrát - Máté István és Lan-
tos Györgyi szobrászművészek alkotását - Bálint Mihály hadnagy, 
római katolikus tábori lelkész szentelte meg. A megemlékezésen fel-
léptek a Deák Ferenc Általános Iskola diákjai és az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara.

Forrás: www.honvédelem.hu, fotók: Galambos Sándor
Bálint Sándor

Negyedszer is versenybe szállt a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub…

Szövetkezve az égiekkel szebb időt nem is remélhettek volna októ-
ber 3-án délutánra a Vörösberényi Nyugdíjas Klub túrázói.

Háromszor már beneveztek a nyugdíjasok a  Világ Gyalogló Nap 
alkalmából rendezett országos versenyre, ahol először harmadikak, 
utána kétszer országos első helyezést értek el.

Gondolták, negyedszer is megpróbálják. 14 órától gyülekeztek a 
Hagyományok Házának udvarán,ahol regisztrálás után Nagy Bol-
dizsár, a klub tagja egy kis lélekmelegítővel, Hulényi Marica pedig 
frissen sütött pogácsájával kínálta az érkezőket. Közben egyre többen 
lettek: jöttek még Szentkirályszabadjáról, Veszprémből is az ismerő-
sök, érkeztek szülők,gyermekek, unokák,de jöttek még  polgármes-
terjelöltek: Dér András,Janzsó Gábor és Dr. Kepli Lajos, de részt vet-
tek a túrán  képviselőjelöltek is vagy öten, sőt meghívásra megérkezett  
Pandur Ferenc borlovag, önkormányzati képviselő úr is.

15 órára összejött a 100 fő + 1 megfázott lázas, beteg klubelnök, 
Lencse Sándor, aki össze- szedve erejét végig kitartott csapata mellett 
és irányította a gazdag programot. Így végül összesen 101 fő indult 
el a 6.1 km –es távon.

Elsőként megtekintették a nem rég épült és nem rég átadott 
Vörösberényi Rendelők és Posta épületét, majd a berényiek csodálatos 
kútjának vizében – mely a városrész nagy büszkesége –megpillantot-
ták még magukat, majd felmentek a közelben lévő több százéves Erő-
dített Református templom lépcsőjére, ahonnan mindenki látható 
volt, egy közös csoportképre.

Az 1. állomáson, a „templomgyepen” Mayer Miklós többszörös fu-
tóbajnok várta a csopor -átot, és egy rövid bemelegítő tornát tartott, 
ami után a Berényi sírkertbe, a 2. állomásra, a Laposa Dániel 1848-
as honvédtiszt sírjához vezetett a gyaloglók útvonala. (Ez már hagyo 
-mány) Itt az aradi  vértanúkra emlékezve színvonalas műsort adtak 
,majd a sírra kerültek a vértanúk mécsesei, és az elnökség elhelyezte 
az emlékezés koszorúját. A Szózat elhangzása után erőt merítve a vér-
tanúk életéből tovább indultak a résztvevők Kalocsa Gyula vezetésé- 
vel az Erkel úton végig a Szőlőhegyen a 3. állomásra, ahol Herczeg 
Sándorné állomásvezető várta feladatokkal, továbbá zsíros kenyérrel 
és olasz rizlinggel a népes csoportot.Koccintás után két részre oszlott 
a társaság,s megszerkesztették a mozaik képeket, melyek az aradi vér-
tanúkat ábrázolták. Ezután a jelenlévő gyermekek versenyeztek nagy 
sikerrel, s termé- szetesen az elvégzett feladatért járt ajándék is a cél-
állomáson. Ezután tovább indult a nagycsapat, s az Új hegyi úton 
felkapaszkodva a Bartók Béla út felé vették az útirányt. Fürgén, fiata-
losan gyalogoltak a 4. állomás felé, ahol családi házuk udvarán már 
várta a résztvevőket a Velegi házaspár, akik finom süteménnyel, itallal 
kínálták,s invitálták be a társaságot a lufikkal és virágokkal feldíszí-
tett teraszukra. Itt köszöntötte a háziakat és a jelenlévőket gyönyörű 
palástjában a borlovag, Pandur Ferenc is, aki közös éneklésre hívta 
meg a túrázókat. Hamarosan visszhangzott az egész környék és a táj 
a szebbnél szebb Kossuth-nótáktól. Többen órákon át szívesen hall-
gatták volna a kedves dallamokat,de az idő sürgetett,  s visszatértek 
a célállomásra. Itt meglepetés várt a szép korúakra. Az Idősek napja 
alkalmából a Balatonalmádi Kósa György Zeneiskola 4 tanára ,igaz-
gatója és 5 diákja mini koncerttel köszöntötte a jelenlévőket, előtte 
ünnepi beszédet mondott Pandur Ferenc, önkorányzati képviselő.

A program befejezéseként a Klub elnöke, Lencse Sándor megkö-
szönte minden állomásvezetőnek önzetlen vendégszeretetét, munká-
ját, a zeneiskola igazgatójának, tanárainak, diákjainak a kedves meg-
lepetést, minden túrázónak a részvételt, és a klub nevében mindenkit 
meghívott egy pár virsli és egy pohár ital elfogyasztására.
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10 éves a Mesemadár-műhely
Balatonalmádiban 10 évvel ezelőtt alakult egy műhely, amit sze-

retnék néhány gondolattal bemutatni az évfordulónk alkalmából 
városunk lakóinak.

Tanári pályám elejétől fogva nagy álmom volt, hogy saját művé-
szeti műhelyt hozzak létre a Balatonnál, ahol csodálatos gyerekko-
romat töltöttem.

Sok helyen tanítottam és szereztem tapasztalatot az országban 
rajz-, vizuális kommunikáció- és környezetkultúra szakos peda-
gógusként, általános- és középiskolákban egyaránt. Majd egy sze-
rencsés véletlen folytán épp abba az intézménybe kerültem vissza, 
ahol valaha én is diák voltam. A Györgyi Dénes Általános Iskola és 
egykori rajz tanárom, példaképem Fábián László adott helyet és tá-
mogatást a műhely megalakulásához. Az elnevezést egyetlen éjszaka 
alatt álmodtam meg. Így született meg a Mesemadár-műhely, amit 
balatonalmádi tanítványaim szárnyaló fantáziája ihletett. 

Bár ma már visszagondolva is alig hiszem el, de akkoriban négy 
lelkes diákkal kezdtem el a műhelyt, majd az első félévben két 
csoportra bővült szakköröseim száma. Hihetetlen örömmel és lel-
kesedéssel telt az együtt töltött idő. Az idei tanévben, 10 évvel az 
indulás után egy óvodás, három alsós és egy felsős csoport alkotja 
a műhelyt.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy a művészeti nevelés csak olyan 
gyermekek számára fontos, akik ezen a területen rendelkeznek ki-
emelkedő tehetséggel. Tapasztalataim szerint ez egyáltalán nem így 
van. Hiszem, hogy minden gyermek lelke gazdagabbá válik általa. 

A művészeti szakköreim a közös művészeti élmény megélésén ala-
pulnak. Rajzi- és kézműves technikákat tanítok a gyerekeknek és 

témákat viszek nekik. Aztán sokszor közösen, az ő ötleteik alapján 
alkotunk tovább. Így gazdagodik fantáziájuk, folyamatosan fejlődik 
kézügyességük és kreativitásuk. 

Természetesen a felsős, középiskolás korosztállyal a fantáziánkon 
túl komolyabban tanulunk rajzolni. Így előkerül a táj, a csendélet, 
a portré témaként, ahogy a középiskolai felvételi felkészítés is sze-
rephez jut.

Az egyéni munkák mellett gyakran szerepet kap a csoportos alko-
tói folyamat is, amikor közösen készül egy nagy rajz, festmény vagy 
térbeli alkotás. Az eddigi legnagyobb ilyen alkotásunk a Mogyoró 
Úti Óvoda falának kifestése volt saját terveink alapján.

Sok időbe telt az is, mire elterjedt a környéken, hogy a Mese-
madár-műhely nem csak kizárólag a Györgyi Dénes Általános Is-
kolába járó gyermekek számára áll nyitva, hanem bárhonnan, bár-
mikor csatlakozva lehet jönni a heti rendszerességgel megtartott 
művészeti órákra és az időnként megrendezésre kerülő kézműves 
workshopok-ra. Szerencsére mára már több környékbeli település-
ről is járnak hozzám.

Meghatóan sok örömöt és szeretetet kaptam a tanítványaimtól 
az elmúlt évek során, amiért szívből hálás vagyok. Sok szülői tá-
mogatásban is volt részem. Külön köszönetemet fejezem ki Fábián 
Lászlónak, akitől a felsős gyerekekkel közösen nagyon sokat tanul-
hattam én is grafikai technikák terén. Szakmai támogatásán túl egy 
digitális fényképezőgéppel is megajándékozott minket.

Hetek óta nézegetem a régi fényképeket, próbálok visszaemlé-
kezni, mi mindent csináltunk eddig. Részt vettünk számtalan rajz 
pályázaton, amikről sok szép helyezést, köztük megyei és országos 
első díjat is hoztunk el többször. Szerepeltek alkotásaink közös és 
egyéni kiállításokon. Szerveztünk már az újrahasznosítás jegyében 
tervezett ruháinkba öltözve divatbemutatót.  A 8. évben megala-
pítottam a Mesemadár díjat, amelyet 2017-ben Meiczinger Minna 
vehetett át, aki a műhely megalakulásától 8 éven át alkotott velem. 
Idén 10 éves a hagyományként megteremtett Karácsonyi kézműves 
vásárunk is. Minden nyáron vannak alkotó táboraink. Alkotásaink-
ról, eseményeinkről a www.facebook/mesemadarmuhely, a www.
facebook/darinkacreative és a www.darinkacreative.hu oldalakon is 
lehet képeket látni, információkat találni.

A Mesemadár-műhellyel még további nagy álmaim vannak, ami-
ről majd az idő mesél. Az már nem kérdés, hogy szárnyal tovább a 
fantáziánkkal szabadon. Egy olyan tér, ami kicsik és nagyok számára 
is nyitva áll. Az alkotás értéket teremt és kiemel a rohanó hétközna-
pokból. Nagyon szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit 
igazán szeretek. Öröm ott lenni az alkotások megszületésénél.

És igen, van aki művész lesz közülük vagy grafikus. Van aki meg 
egészen más pályát választ, de kreatívabban fog gondolkodni cég-
vezetőként vagy szebben fogja megteríteni majd a családjában az 
asztalt. Bármelyik is legyen az útjuk, támogatni és szeretni fogom.

Szirbek Szilvia
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Papírzacskó vagy műanyag?
I. rész 

Melyik szelektív kukába való a tejesdoboz? Vagy mindegy, mert a 
kukásautóban úgyis összeöntik? 

 Néhány kérdés, ami felmerül azokban, akik korábbi életmódju-
kat fenntarthatóbbá szeretnék alakítani. Bármekkora lelkesedéssel 
vágunk neki egy új, környezettudatos életnek, komoly kétségbe es-
hetünk attól, hogy soha nem tanították meg nekünk, milyen hatás-
sal van a bolygóra az a rengeteg eszköz, termék, étel, 
amit a mindennapok során használunk, megeszünk.

A leggyakoribb környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdéseket válaszoljuk meg. 
Tényleg összeöntik a szelektív szemetet a többivel? 

Nem, ez ma már csak egy mítosz. De a 2000-es 
évek elején tényleg volt egy időszak amikor mindent 
egybeöntöttek a kukásautóban, mert az önkormány-
zatok már az újrahasznosításhoz szükséges infra-
struktúra kiépülése előtt kitették a szelektív gyűjtő-
ket a házak közé. Miután a szelektív hulladékkezelés 
akadályai elhárultak, soha többet nem öntötték össze 
a szemetet.

Mivel a szemétszállító cégek a szelektív hulladék el-
adásával pénzt is tudnak keresni, ez nem is érné meg 
senkinek.
Tényleg csak az elmosott hulladékot lehet a szelektív-
be dobni? Ez nem vízpazarlás?

Ha nem pazarlóan mossuk el, akkor nem! A tisztí-
tás azért kell, hogy a fertőzésveszély csökkenjen, és ne 
büdösödjön a hulladék. 

Erre azért érdemes odafigyelni, mert a szelektív kukák tartalmát 
Magyarországon emberek válogatják. Miután kiöntöttük az étel-
maradékot, elég elöblíteni a dobozokat, vagy betenni a mosogató-
gépbe. Egy kivétel van az olajosflakon! Az olajnak nem szabad a 
lefolyóba kerülnie, mert a folyók élővilágát szennyezné. Ez öblítés 
nélkül, kupakostól mehet a műanyag gyűjtőbe!
Minden műanyag újrahasznosítható?

Nem, rengeteg műanyagtípus létezik, ebből hat népszerű változa-
tot szokás megkülönböztetni és egy hetedik, egyéb kategóriát. 

A műanyaghulladék szelektálása egyáltalán nem magától értető-
dő, mivel sok fajtája van, és egyáltalán nem biztos, hogy például két, 
látszólag ugyanolyan joghurtos pohár közül mindkettő újrahasz-
nosítható. Ha viszont memorizálunk három számot és rászánunk 
néhány másodpercet, akkor nem hibázhatunk.  Elvileg minden 
műanyagon szerepelnie kell egy számnak 1-től 7-ig egy háromszög 
közepén:

Ezek azt jelzik, hogy pontosan milyen műanyagból készült a ter-
mék. Kevés gyakorlás után pár másodperc alatt meg lehet találni 
ezeket a csomagolásokon. A poharaknál/flaskáknál leginkább az 
aljukon van, a műanyag csomagoláson sokszor a vonalkód környé-
kén. Három fajta műanyagot nem lehet újrahasznosítani: a 3-assal 
jelzett PVC-t, a 6-ossal jelzett polisztirolt, valamint a 7-essel jelzett 
egyéb műanyagokat. Ezeket tehát nem szabad a műanyag hulladék 
közé dobni!

Nem szabad kidobni a fémgőzölt műanyagokat, mint a chipses 
vagy mogyorós zacskók. A folpack, a celofán nem újrahasznosít-
ható, az alufólia viszont mehet a szelektívbe és a tejfölös dobozok 
teteje is. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon fémcsík a műanyag do-
bozon! A tejesdobozhoz többféle anyagot használnak, szolgáltatótól 
függ hogy hova kell dobni. A BALKOM-nál kimosva a szelektív 
kukába megy, válogatás után áztatással bontják szét. A műanyag 

XXVI. Marton Gábor Sakk Emlékverseny
Október 19-én került megrende-

zésre a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtárba a XXVI. Marton Gá-
bor Sakk Emlékverseny a szokásos jó 
körülmények között. A rapid verseny 
A csoportjába 16 fő ült asztalhoz, a 
rendezvényt megtisztelte részvételé-
vel a háromszoros Európa bajnok és 
kétszeres Világbajnoki ezüstérmes 
Gaál Zsóka is, aki az utolsó fordu-
lóban elért győzelmével megelőzte a 
végig első helyen álló Szombathelyről 
érkező Tóth Tibort. A B csoportba 14 
éven aluli helyi gyerekek mérkőztek 
meg egymással, ahol mind a kilencen 
jutalomban részesültek. Izgalmas küzdelemben a bajnoknak járó 
kupát a 10 éves Bódi Tamás vihette haza. A díjazást Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának köszönhetjük.

A csoport végeredménye: 1. Gaál Zsóka 5 pont, 2. Tóth Tibor 4,5 
p, 3. Alexandra Angelina 4 p, Major Róbert 4 p, 5. Für Katinka 3,5 
p, 6. Antal József 3,5 p

B csoport végeredménye: 1. Bódi Tamás 5,5 pont, 2 Kelemen 
András 4,5 p, 3. Kovács Gergely 4 p, 4. Pató Ágoston 4 p, 5. Szán-
tód Zénó 3 p, 6. Kelemen Anna 3 p.
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Szirbek Szilvia

kupakot rajta is lehet hagyni, miután kiöblítettük. A kartondoboz 
mehet aszelektív kukába, ha leszedtük róla ragasztószalagot. A spi-
rálfüzetből is ki kell tépni a spirált, és a szelektív kukába dobni! A 
blokkokat, nyugtákat és más hőpapírokat nem szabad a szelektívbe 
dobni, ahogy a szennyezett papírt sem! A pizzás dobozt érdemes 
széttépni, és a tiszta darabokat a szelektívbe dobni. Az egyszer hasz-
nálatos kávés poharak anyaga papír, de a belsejében van egy hőálló 
műanyag réteg, ezért nem lehet szelektíven gyűjteni!

Tojástartóból többfajta is elterjedt, és nem mindegyik újrahasz-
nosítható. A papír igen, a műanyag viszont típustól 
függ. A habos, szivacsos állagú tartók polisztirolból 
készülnek, ezeket a vegyes szemétbe kell dobni. A 
tejesdobozokat, PET palackokat össze kell lapítani 
kidobás előtt, különben előfordulhat, hogy a kukás-
autóval 80 %-ban levegőt szállítanak, ami nem túl 
környezetbarát.
Ha mindenki szelektíven gyűjti a szemetet, akkor az 
már érdemben segít a bolygó megmentésében?

Sajnos ez nem ilyen egyszerű! Az uniós országok-
ban a szemét mindössze 8,5 százaléka termelődik a 
lakosságnál. A többiért cégek, vagy állami szerveze-
tek felelnek, ezeket a leghatékonyabban nem a kör-
nyezettudatossággal, hanem állami vagy nemzetközi 
szabályozással lehet rákényszeríteni a megfelelő hul-
ladékkezelésre.

Ráadásul az élővilág és a bolygó pusztulását nem-
csak a szemét, hanem az üvegházhatású gázok kibo-
csátása is okozza. Ennek korlátozásához is szükség 
van nemzetek feletti összehangolt szabályozásra.

Töltési Erzsébet
Honismereti és Városszépítő Kör

Folytatás a következő számban! 
Forrás: Index képbehozó, balkom.hu
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Balatonalmádiban az emberek 
bíznak egymásban

„Mind a helyieken, mind a vállalkozókon láthatjuk, hogy közös-
séget formálnak, tele vannak megvalósításra váró ötletekkel, megol-
dásokkal, melyek a település helyzetét hivatottak javítani. Balaton-
almádi földrajzilag remek helyen elterülő családbarát település, tele 
lehetőségekkel, melyek kiaknázásra várnak.” 

Ez a legfőbb megállapítása annak a kutatásnak, amelyet a Pan-
non Egyetem fiatal kutatói végeztek a nyár végén városunkban. A 
Csizmadiáné dr. Czuppon Viktória docens vezette a felmérésben 
résztvevő kutatók jelentése a város működésével, jövőbeli fejlesztési 
elképzeléseivel, valamint a lakosok és turisták által megfogalmazott 
hiányokról ad áttekintést.  

- Milyen módszerekkel folyt a kutatás?
- A Balaton parti településeket szerettük volna feltérképezni a 

már egy éve zajló munkánk során. Többnyire az önkormányzatok 
segítségével folytattuk a vizsgálatokat. Almádiból az Aranyhíd Pol-
gári Egyesület keresett meg, az ő kérésükre kilenc munkatársam-
mal töltöttünk egy háromnapos hétvégét a városban. A kutatás 
módszertanának felépítése során 3 alapvető módszert jelöltünk ki: 
kérdőíves lekérdezés, strukturált interjúk készítése, fókuszcsoportos 
beszélgetés.  

- Kikkel találkoztak?
- A kutatás célcsoportjai: a lakosok; a városba látogató turisták és 

a vállalkozások tulajdonosai. Megkérdeztük a helyieket és a turistá-
kat, mennyire elégedettek a várossal, mit változtatnának meg. A vál-
lalkozások esetében elsősorban fejlesztési elképzeléseikre, valamint a 
vállalkozások közötti együttműködésre, illetve az önkormányzattal 
való kapcsolatukra. és vállalkozás közti együttműködésre.  Nagyjá-
ból egyenlő volt a korosztályonkénti megoszlás: a 18 év alattiak, a 
26-35 év közöttiek és a 45-65 év közöttiek is 18,6 százalékát képez-
ték az összes megkérdezettnek. A nemek megoszlása egyenletes volt. 

- Milyen konkrét helyszíneken kérdeztek?
- Pénteken délután a strandon, az utcán, szombaton természe-

tesen a piacon, illetve annak környékén. Az adatbázisból gyűjtöt-
tünk vállalkozói címeket, őket a munkahelyükön kerestük meg. A 
megkérdezettek csaknem fele (42%-a) balatonalmádi lakos volt, a 
többiek turisták, illetve Balatonalmádiban lakással, házzal rendel-
kezők. A válaszadók egyharmada középiskolai végzettséggel, másik 
harmada pedig egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezik.  

- Milyen következtetések vonhatók le a válaszokból?
- A lakosok és a turisták elégedettek alapvetően a településsel, 

azonban megfogalmaztak javító szándékú kritikát is: a strand szeb-
bé tétele, a szórakozási lehetőségek bővítése, szezonon kívüli prog-
ramok szervezése, a helyi piac kínálatának jobbá tétele. A javaslatok 
között az első helyen az infrastrukturális fejlesztések szerepelnek, de 
a kulturális élet bővítése, a programok számának növelése, valamint 

a turisták számának csökkentése is elhangzott. Ez utóbbi korábbi 
kutatásaink során is többször felmerült nem csupán a közvetlen Ba-
laton parti települések, de a megye belső, turisták által közkedvelt 
településein. 

A vállalkozók kritikusabban voltak: úgy vélik, az önkormányzat 
nem elég rugalmas, nem érdekeltek a sikerben. Nem partnerek, 
amiben nem éreznek saját maguknak üzletet, abban nem is támo-
gatják a vállalkozókat, sőt számos esetben el is lehetetlenítik. Nem 
partnerként tekintenek a vállalkozásokra, hanem bevételi forrásként 
„fejős tehénként” „cellák az Excel táblában”.  Elzárkóznak minden 
új ötlettől, még akkor is, ha nem is lenne szükség anyagi támoga-
tásra.  Kifogásolták, hogy a gazdasági bizottság tagjai nem vizsgálják 
kellőképpen az egyes kérelmeket. A hosszú, de még a középtávú 
stratégia sem meghatározott, így nem lehetséges az önkormányzati 
stratégiát az egyébként létező vállalkozói stratégiákkal összevetni, 
együtt alakítani. Ezért a vállalkozók rá vannak kényszerítve, hogy 
szezonról-szezonra túléljenek, így aztán nem mernek kockázatot 
vállalni.  

Biztató viszont, hogy az almádiak többsége, 71,8% megbízik a 
másikban. Ez a kérdés egy harvardi egyetemi tanulmányban szere-
pelt először, ahol is bizonyították, hogy a helyi gazdaság fejlődése a 
társadalmi bizalmon alapul. Ez pedig elég erős szám ahhoz, hogy 
bízni lehessen a jövőben Balatonalmádi esetében is.  

Köszönjük az interjút, várjuk a felmérés részletes elemzést. 
Összeállította: Dallos Zsuzsa és Boros László 

Dr. Czuppon Viktória docens 
kutatási területei: 
•	Hátrányos	helyzetű	térségek	
(belső, külső periféria) fejlesztési 
lehetőségei
•	Helyi	gazdaságfejlesztés
•	Társadalmi-gazdasági	mutatók	
alkalmazása térségelemzéseknél

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
 - Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
rendelkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen 
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 
- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
280%-át.
- egyszemélyes háztartásokban pedig a 330%-át
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség 
összesen: 10 mázsa

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:
- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy 
főre jutó havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat 
benyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról 
jövedelemigazolás;
c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami 
foglalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba 
vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén 
az oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 

•	

•	

•	

•	

•	
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2019. november Krónika
z utóbbi korábbi 

elt 

élik, az önkormányzat 
ek, 

em 
ételi forrásként 

minden 

ottság tagjai nem vizsgálják 
éptávú 

ott, így nem lehetséges az önkormányzati 
etni, 

e, hogy 
onra túléljenek, így aztán nem mernek kockázatot 

ont, hogy az almádiak többsége, 71,8% megbízik a 

daság fejlődése a 
ős szám ahhoz, hogy 

os László 

•	Hátrányos	helyzetű	térségek	

•	Helyi	gazdaságfejlesztés
•	Társadalmi-gazdasági	mutatók	

Polgárőr hírek
Mire az újság Önök előtt lesz már novembert írunk.  De ma még 

süt a nap, mint ha újra a tavasz jönne. De ez már itt az ősz, ezt 
látjuk járőrözéseink során. Lakatok kerültek a nyaraló ingatlanokra, 
érezhetően kevesebben vagyunk az utakon, a köztereken. És látjuk 
az ittlévők füstölgő kéményeit. 

De látjuk azt is, hogy a 
közlekedésben résztvevők 
még a nyári ütemben köz-
lekednek.

Veszélyes!!!  Az utak ned-
vesek, a féktáv megnőtt, a 
látási viszonyok romlottak, 
a gyalogosok láthatósága is 
romlott. Közterületi  járőr-
szolgálatot tartunk Halottak Napja, illetve Mindenszentek ünne-
pén. Kérjük a temetői gyertya gyújtásnál vigyázzanak, hogy a ko-
szorúk ne kapjanak lángra. 

A polgárőrség tagjai javasolják:
•	 álljunk át az őszi – téli közlekedési viszonyokra. Vegyünk vissza 

a sebességből, sokkal nagyobb türelemmel legyünk egymással 
szemben. A téli gumi cserére is fel lehet készülni.

•	 ha a megszokottól eltérő dolgokat, tárgyakat lát,  hívja a rend-
őrséget, vagy bennünket

•	 lehetőség szerint csak számlával ellátott tüzelőt, ( fát, szenet) 
vegyen, és a fizetésnél hívjon egy ismerőst.

•	 minden begyújtás előtt győződjön meg arról, hogy kémény 
nincs eldugulva.

•	 idegent ne engedjen a lakásába

Gyászhír

Gyertyányi Németh Lajos festőművész-esztéta gyermekei 
– Németh Emőke és Németh Gyula – tudatják, hogy a 
művész, aki a Balatonalmádi, Szinyei Merse Pál út 12. szám 
alatti nyaralójában 60 évig élt -, életének 95. életében, 

október 21-én elhalálozott. 

Németh Emőke 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 24.

Elment...
A nagy pedagógus generáció újabb képviselője hagyott itt minket.

Valamikor 1966-ban indult Almádiban a kettes, később Váci Mi-
hály nevét felvett általános iskola. Az induláskor sikeres összetételű 
tantestület állt fel, akik nagyon szép eredményeket értek el tanítvá-
nyaikkal. Példamutató légkör alakult ki, aminek eredményként ma 
is szívesen beszélnek a suliról a volt diákok.

Itt dolgozott többek között Bécsike, Mazsola tanár néni, Haynau.

És itt dolgozott indulástól nyugdíjas koráig, 22 éven keresztül, 
Vörös Zoltánné - Zsuzsa anyu is. Egy fél évig a napközit vezette, 
aztán ő lett a „fizika” anyja. Szinte nem végzett olyan gyerek, aki 
ne találkozott volna az ő kísérleteivel, módszereivel. Vörös tanár 
néni szigorú volt, de következetes és igazságos. Nála nem számított 
a származás, a hátország, egyformán kezelte az igazgató gyerekeit és 
a nevelősöket. 

A szakma is ismerte és elismerte (miniszteri kitüntetést kapott) 
azt a rengeteg befektetést, amivel szinte minden gyermek testközel-
ből ismerhette meg a természet törvényeit, saját tapasztalatai alap-
ján vonhatta le a tanulságokat.

És minden diák megszenvedte azt a következetes és módszeres 
ellenőrzést, amellyel minden órán mindenkit feleltetett írásban és 
szóban, és nemcsak az azévi anyagból. Bizony, fejben kellett tartani 
mind a hatodikos mechanikát, a hetedikes hőtant, fénytant, és a 
végzősöknek az elektromosság mellett folyamatosan számot kellett 
adni a korábban elsajátítottakról is. 

Maximalizmusa kiterjedt egész életére. Aranydiplomája mellett 
példamutató feleség volt, szerető és szeretett anyja 3 gyermekének. 

Gyászolja mind a 9 unokája párjaikkal, és a 13 dédunoka.
Nyugodjék békében!

Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Portáján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), az „Új Almádi 
Újságban”, a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálatnál (Baross G. Út 32.) szerezhető be, 
valamint letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok 
esetén a Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő 
lapot, amelyet az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  
A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján 
elhelyezett gyűjtőládába, valamint a Balatonalmádi Család-, és 
Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, és fent 
meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. 
Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak, 
érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2019. december 13-ig 
folyamatosan.
Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány 
Kuratóriuma a benyújtott adatok, a rászorultság és a 
rendelkezésre álló források figyelembevétele mellett dönt és 
értesíti a pályázót.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2019. november 15. és 
december 16.

Báles János

kuratórium elnöke sk.

Végezetül szeretnék Önökkel is megosztani, egy nagyszerű hírt.  
Élve elnöki jogommal - két polgárőrt Csapó Sándort és Büki 

Zsoltot, akik Vizi polgárőrként szakszerűen és sikeresen újra élesz-
tettek egy - már leállt szívű - fürdőző hölgyet, és stabil állapotban 
átadták a kiérkező mentősöknek -  AZ OPSZ Október 23. ünnep-
ségére Életmentő érdemérem kitüntetésre terjesztettem fel, melyet 
az ünnepségen személyesen vehettek át. Szívből gratulálok nekik.

Szeretnénk, ha az elkövetkezőben sem történne - bárki sérelmére 
- elkövetett bűncselekmény.  

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

Balogh Csaba
elnök

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

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

Fényes Advent Almádiban!
Ismét Adventi ünnepi hétvégét rendez a Balatonalmádi 

Turisztikai Egyesület, és Balatonalmádi Város 

Önkormányzata Advent utolsó hétvégéjén, 

december 21-22-én Balatonalmádiban.

Hangolódjunk együtt műsorokkal, programokkal, 

vásárral Karácsony ünnepére.

Várjuk a település és a környék kézműveseit,

 árusait a vásárra.

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, 

Tourinform iroda, Városház tér 4. 

06/88 594 081 balatonalmaditurizmus@gmail.com
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

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

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.-

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. 

Ma tegyünk a holnapért!

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

NYITVA TARTÁS: Felezze meg kötelező biztosításának díját!

H-P: 8:00-16:00                  50% kedvezmény!

Sze: 8:00-17:00                 Részletekért keresse tanácsadóinkat!

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:
Ádám Andrásné Ili: 06-30-243-6899

Bugovics Tímea: 06-70-622-2161

        November 20. után kapható!



Új
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