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Nagycsaládos hírek
Az óévet remek programmal zárta a Nagycsaládosok Balaton-

almádi Egyesülete. Tagcsaládjainkkal karácsony és újév között a 
Fővárosi Nagycirkuszba látogattunk, majd mintegy 80 fővel Ma-
gyarország legújabb és egyben a legnagyobb játszóterét próbáltuk ki 
közösen a Városligetben. A rendezvényre egyénileg és az egyesület 
által biztosított autóbusszal is érkeztek szép számmal. 

Januárban több tanúsítványt adó képzést is tartottunk. Két al-
kalommal szerveztük meg a nagy sikernek örvendő Digitális írás-
tudás fejlesztése a Google ingyenes felhőalapú alkalmazásaival című 
képzésünket Balatonalmádiban és Bakonybélben, majd 40 órás 
Vállalkozási felkészítő képzést tartottunk Veszprémben. A képzéseket 

az EFOP-1.2.9-17-2017-00118 c. pályázat keretében valósítottuk 
meg.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatásával a korábbi 
évekhez hasonlóan 2020-ban is szeretnénk élelmiszer adománnyal 
támogatni nagycsaládosainkat. Nagy örömünkre januárban már két 
alkalommal is tudtunk élelmiszert osztani tagjainknak.

2020-ban is folytatódnak programjaink, így az atipikus foglal-
koztatási módokat bemutató csoportfoglalkozásaink is. Első alka-
lommal “Tervezés és megvalósítás - Részmunkaidős foglalkoztatás a 
gyakorlatban” címmel hallhattunk előadást és konkrét akciótervet 
készítettünk az álláskereséshez, és gyakorlati álláskeresési techniká-
kat ismerhettek meg a résztvevők.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre! 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete által működtetett 
Balatonalmádi Család és KarrierPONT szolgáltatásai folyama-
tosan elérhetőek. A pszichológiai- és mentálhigiénés tanácsadás-
ra, illetve álláskeresési tanácsadásra kérjük, kérjenek időpontot a 
06703958220-as telefonszámon vagy írjanak a pszichologus@nbae.
hu e-mail címre. Köszönjük!

Forduljanak hozzánk bizalommal! 

Az egyesület honlapján (www.nbae.hu) valamint a Nagycsaládo-
sok Balatonalmádi Egyesülete és a Család és Karrierpont Balaton-
almádi Facebook oldalán minden programunkról és eseményekről 
hírt adunk. Kérjük, látogassanak el oldalainkra!
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fotó: Tabányi Katalin

Új jegyző Balatonalmádiban
2020. január 2-án lépett hivatalba Balatonalmádi új jegyzője, 

Dr. Endre Szabolcs. Fiatal kora ellenére megfelelő szakmai tapasz-
talattal rendelkezik, munkáját elhivatottsággal és lelkesen kezdte 
meg városunk hivatalában, s nagy öröm, hogy nemsokára a családja 
is Almádiba költözik. 

Az elmúlt évek hivatali munkáját tekintve nem csoda, ha nagy 
érdeklődés kísérte Balatonalmádiban az új jegyző kinevezését. Az 
emberek mindennapos ügyeik, hivatalos dolgaik jelentős része miatt 
kerülnek kapcsolatba a Polgármesteri Hivatallal, adódik a kérdés: 
Milyen a jó Polgármesteri Hivatal Dr. Endre Szabolcs szerint?

A jó Polgármesteri Hivatalnak elsősorban nyitottnak kell lennie 
az ügyfelek felé, hiszen nem szerencsés, ha a városban élők szoron-
gással, félelemmel lépik át a hivatal küszöbét. Számomra fontos az, 
hogy aki bejön a hivatalba, azzal a tudattal tegye ezt, hogy itt az 
ügyeiket el fogják tudni intézni, boldogan és megelégedettséggel 
távoznak majd. Nekem az a célom, hogy ezt elérjük s bár tudom, 
hogy nem mindig volt ez így, de hiszek abban, hogy Polgármes-
ter úrral közösen mihamarabb megvalósítjuk terveinket. Első in-
tézkedéseink egyike is ezt a célt szolgálta, hiszen megnyitottuk a 
Hivatalnak az egyik legfontosabb folyosóját a városlakók előtt. A 
polgármesteri és a jegyzői iroda folyosója korábban számzárral volt 
ellátva, de mi megnyitottuk ezt az ajtót, hogy be tudjanak jönni az 
emberek és ne zárt kapuk előtt kelljen várakozniuk. Ezzel kapcsolat-
ban mindenképpen pozitív a visszajelzés, úgy tapasztalom, hogy az 
almádiak örültek ennek a lépésnek. Annak érdekében, hogy a többi 
kapu is kinyílhasson, folyamatosan egyeztetünk az információbiz-
tonsági szakértővel, hiszen itt a hivatalban fontos iratokat kezelünk 
és az adatbiztonság az elsődleges. Szeretnénk azonban a nyitottságot 
megteremteni, biztos vagyok benne, hogy találunk erre megoldást. 
Az ügyfélfogadás azonban a régi, jól bevált formában működik, 
fontos, hogy mindenki kérjen időpontot, s így rövid várakozási idő-
vel tudja elintézni hivatali ügyeit. A közeljövőben további változás is 
várható, hiszen kormányzati jogszabály-módosítások következtében 
március 1-jétől az Építésügyi Hatóság jelenlegi formájában meg-
szűnik és átkerül a Kormányhivatalhoz. Nekünk így van módunk 
és lehetőségünk átgondolni, hogy miként tudjuk az ügyfélfogadást 
racionalizálni. 

Milyen szakmai háttérrel érkezett Ön Balatonalmádiba?
A Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának 

hallgatójaként szereztem jogi diplomát 2008-ban, ezt követően 
a versenyszférában tettem szert vezetői tapasztalatra, majd a 
közigazgatásban helyezkedtem el. Ópusztaszer jegyzőjeként 
dolgoztam több, mint két évig. Ópusztaszer, mint a „magyar 

nemzet szent helye” óriási hatással volt jegyzői munkámra, itt 
alapoztam meg szinte mindent, csak hálával és jóérzéssel tudok 
visszagondolni azokra az évekre. Elvárás volt, hogy a hatósági ügyek 
ügyfélbarát intézése mellett a nyertes pályázatok sorát bővítsük, így 
tanulhattam meg menedzser típusú jegyzőként gondolkodni. 2011-
ben kerültem a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalba, ahol 
először a jogi és önkormányzati ügyrendi irodát vezettem, 2013. 
tavaszától szülővárosom kinevezett jegyzőjeként folytathattam 
munkát. Az én munkaköröm sajátossága, hogy erősen függ az 
adott település vezetőjétől. A jegyző és a polgármester személye 
szinte minden esetben szorosan összefügg, hiszen a jegyzői státusz 
bizalmi állás. Ezért alakult úgy, hogy 2015 januárjában egy másik 
városban kezdtem meg a munkát, Esztergom új polgármesterétől 
kaptam bizalmat, ott az ő kabinetfőnökeként, majd 2017-től 
jegyzőként folytathattam pályafutásomat. A tavalyi választások 
után Esztergom is új polgármestert kapott, én pedig megpályáztam 
és nagy örömömre elnyertem Balatonalmádi jegyzői pozícióját. 
Megmondom őszintén, hogy az előzmények ismeretében próbálom 
a lehető legjobban ellátni a feladatot, nagy izgalommal vágok neki a 
munkának, de igyekszem szerényen hozzáállni a hivatal vezetéséhez. 
Vannak olyan sebek a város életében, melyeket be kell gyógyítani 
ahhoz, hogy a hivatal felé újra bizalommal forduljanak az emberek. 
Nyilván az új polgármester felé már megvan a bizalom, amit meg 
is kell őrizni, s a hivatalnak az a dolga, hogy ebben is segítse a város 
első emberét. Ez a célom, így fogom végezni itt Balatonalmádiban 
a munkámat. 

Önnél idősebb és régebb óta vezetői beosztásban lévő embereknek 
lett most a főnöke. Könnyen elfogadták Önt?

Én úgy látom, hogy megvan a kölcsönös bizalom köztünk, füg-
getlenül az életkortól. Tisztelem az idősebbek tudását, a kollégá-
im között vannak olyanok, akik koruknál fogva annyi tapasztalat-
ra tettek már szert, hogy az ő tudásukat vétek lenne nélkülözni a 
mindennapi munkában. Nagy szükség van rájuk és mindenképpen 
ragaszkodom a munkájukhoz, de fontosnak tartom a fiatalok fog-
lalkoztatását is. Az egyensúly a lényeges. 

Sajnos az elmúlt időszakban nagy volt a fluktuáció az almádi 
hivatalban, a mai napig vannak betöltetlen álláshelyek. Ebben a 
helyzetben miként tudják megoldani a mindennapok nehézségeit?

Igen, valóban nem egyszerű a helyzet, és remélem, hogy ez a 
fluktuációs hullám lassan már véget ér. Volt olyan búcsúzó mun-
katársunk, akivel én személy szerint nem is dolgoztam együtt. Azt 
gondolom, hogy nem lesz egyszerű pótolnunk ezeket az értékes 
munkatársakat. 

Beszéltünk már arról, hogy az Építésügyi Hatóság márciustól 
nem lesz a hivatal része. Más változásra kell-e számítani a jelenlegi 
struktúrát tekintve? 

Igen. Polgármester úrral közösen úgy döntöttünk, hogy szeret-
nénk a hivatal rendszerét ésszerűsíteni. A Településfejlesztési és a 
Beruházási Osztály összevonása nagyon indokolt, hiszen a felada-
taik erősen összefüggnek. Javaslatunk szerint – melyet a Képvise-
lőtestület elé terjesztettünk – a két osztályt összevonnánk, az egyik 
osztályvezető a másik helyetteseként, szoros munkakapcsolatban, 
jobb kommunikációt kialakítva sokkal hatékonyabban tudnának 
dolgozni. Azok a hivatali dolgozók pedig, aki munkakörük miatt 
szorosabban kötődnek a Polgármesterhez, a Szervezési Osztályon 
belül külön Polgármesteri Kabinetcsoportot fognak alkotni. Ezzel 
az újítással is a hatékony munkát szeretnénk elősegíteni. 

Ön alapvetően a polgármester irányításával végzi a munkáját, 
de a városi képviselőkkel is egyeztetnie kell. Megtalálja a különböző 
pártállású képviselőkkel a közös hangot?

A jegyző független szakmai vezető, akinek az a dolga, hogy az 
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előterjesztések szakmailag megfelelőek legyenek. Természetesen 
fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a település vezetőivel, de a 
szakmai munkát minden esetben függetlenül végzi. Balatonalmádit 
– ahogy én látom – konstruktív és tenni akaró emberek vezetik, párt- 
vagy politikai ellentét nem feszül közöttük, mindenki a feladatot 
és annak elvégzését látja maga előtt. Kifejezetten jó tapasztalataim 
vannak. 

Hamarosan Almádiba költözik, s úgy tudom, nemrég született 
meg első gyermeke. Pár szóban mesélne a családjáról?

2018 házasodtam, feleségem jogász, tehát ő is szakmabeli. Ta-
valy szeptemberben született első gyermekünk, Nimród. Jelenleg 
a családom Kecskeméten él, de mihamarabb tervezzük, hogy ők 
is Almádiba költöznek, hiszen a hétvégi apuka szerep nem igazán 
nekem való. Feleségemmel együtt úgy gondoljuk, hogy ebben a cso-
dás városban szeretnénk élni, itt felnevelni gyermekünket és majd a 
születendő testvéreit is. 

JVE 

Búcsú a Váci Iskolától 
1966 és 2004 között működött a Verseny utcában a Váci Mihály 

Általános Iskola. 16 évvel ezelőtt mint oktatási intézmény meg-
szűnt,  az épület pedig eladásra került. Hosszú évek után most vég-
re megkezdődik az elhanyagolt épület felújítása. A Zirci Ciszterci 
Rend tulajdonában álló ingatlanon a rend iskoláinak diákjai számá-
ra hoznak létre rekreációs központot elsősorban nyári táboroztatás 
céljából. Az építkezés a meglévő épület teljes felújítását és a park és 
sportpályák rendbehozatalát tartalmazza, február elején elindult és 
várhatóan 2021 júniusában fejeződik be.

Hamarosan bemutatjuk a látványterveket, hogyan újul meg a 
város eddigi egyik szégyenfoltjának számító elhanyagolt ingatlan. 

A munkálatok megkezdése előtt az almádiak egy nosztalgia be-
járás keretében búcsúzhattak el szeretett iskolájuktól. Több százan 
vettek részt az eseményen, rengeteg fotó és videó-felvétel is készült, 
melyet a város Facebook oldalán is megtekinthetőek.

Fotónkon a látványterv látható, ilyen volt és ilyen lesz a volt Váci 
Iskola. 
Forrás: Balatonalmádi Város Facebook oldala 

Végre épül az új focipálya 
Gőzerővel készül Balatonalmádi új focipályája és a hozzá kapcso-

lódó infrastruktúra. Az építkezés jó ütemben, a terveknek megfele-
lően halad, a műfüves pálya és a hozzá vezető út alapja gyakorlati-
lag elkészült, a klubház falai is állnak már. A város új pályájának 
ötlete a Balatonalmádi Sportegyesület kezdeményezése volt, s a ter-
vezés 4 évvel ezelőtt indult. A kezdetekről, a jelenlegi állapotról és a 
jövőről Ács Attila elnök úrral beszélgettünk. 

Sok éve megfogalmazódott már az igény arra, hogy Almádinak új 
focipályára van szüksége… 

2016-ban kerestem fel az akkori polgármester urat az egyesület 
nevében, hogy használjuk ki a TAO pályázat adta lehetőségeket, és 
keressünk megoldást arra, hogy a focipálya a városon belül új helyre 
költözhessen. Az elmúlt 10 évben rengeteget küzdöttünk az elemek-
kel, a Balaton viszonylag magas vízállásával. Már kisebb esőtől is a 
pálya több napig, nagyobb esőzések után akár hetekig is sportolásra 
alkalmatlan, így az év nagy részében használhatatlan. 

Hogyan fogadta a város, hogy az egyesület új pályára szeretne 
költözni? 

Tulajdonképpen tetszett nekik az ötlet, támogatták azt, persze a 
legfontosabb kérdés a finanszírozás volt. A sportegyesületünk a kez-
detektől fogva a társasági adó sportcélú felhasználását hangsúlyozta, 
a várostól csupán területet és önrészt kértünk. A kezdeti időszakban 
– a szűkös pályázati határidőre való tekintettel – a Vörösberényi Is-
kola alatti terület volt kijelölve a projekt helyszínéül. Bár már ekkor 
tudvalevő volt, hogy a kijelölt terület kicsi, a tervezet csak nagyon 
nehezen fért volna ott el. Fontos hangsúlyozni, hogy a Balatonal-
mádi Sportegyesület a kezdetektől két pályában gondolkodott, egy 
műfüves és egy élőfüves játéktérben, hogy az év minden szakában 
tudjuk a pályát használni, hiszen az élőfüves pálya a télen nem alkal-
mas sportolásra. Az egyeztetések során az egyesület elnöksége egyön-
tetűen a két pálya mellett voksolt, s így adtuk be a pályázatot is az 
MLSZ-hez. Az akkor regnáló testület többsége és polgármester úr 
is támogatta az egyesület elképzeléseit, ugyanakkor volt olyan kép-
viselő, aki nem értett egyet velünk és nem támogatta a két pályával 
kapcsolatos egyesületi terveket. 

De a pályázatot az egyesület önállóan adta be. Mi lett az ered-
mény? 

A Magyar Labdarúgó Szövetség két körben támogatta az egyesület 
által beadott sportfejlesztési programot. Első körben az öltözőépület-
re és az élőfüves pályára, második körben a műfüves pályára kaptunk 
engedélyt, hogy TAO-s forrásokat gyűjthessünk.

2016 áprilisában adtuk be a pályázatot, s szeptemberben már 
miénk volt a lehetőség a pénz összegyűjtésére. Ilyenkor egy „üres 
kalapot” kapunk, melybe cégek társasági adóját gyűjthetjük össze a 
támogatott sportfejlesztési elképzelés megvalósítására. 

Egyéb támogatást kapott-e az egyesület? 
− Sajnos, gyakran azt éreztük, hogy az akkori városvezetés 

bizonyos tagjai nem támogatják elképzeléseinket és nem hisznek ab-
ban, hogy összegyűlik a pénz és új pálya épülhet Almádiban. Pedig 
én azt gondolom, hogy egy ilyen sportberuházás a település javát 
szolgálja, nem beszélve arról, hogy így felszabadul egy 3 hektáros víz-
parti terület, amelyet az önkormányzat egyéb célra használhat majd 
fel, tovább szolgálva ezzel Balatonalmádi érdekeit, fejlődését. Az 
egyesület vezetőségével és több szülővel együtt felkerestük dr. Kont-
rát Károly államtitkár urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, aki 
azonnal segítőkész volt és támogatásáról biztosított bennünket. 

A pénz hogy gyűlt össze? 
Hatalmas eredmény volt, hogy már az első évben, 2016-ban kö-

zel 70 millió forintot sikerült összegyűjtenünk. Következő évben, 
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2017-ben beadtuk az újabb pályázatot a műfüves pálya építésére, s 
a korábbi ígértetnek megfelelően az a pályázat is támogatást kapott. 
Ezután már Államtitkár úr is segített a gyűjtésben, nagyobb cégek-
kel hozott össze bennünket, akik a társasági adójuk felajánlásával 
segítették az almádi egyesületet. Fontos azonban elmondani, hogy 
rengeteg, kisebb-nagyobb összegű támogatással gyűlt össze a teljes 
pénz, ezúton is nagyon köszönjük az almádi szülőknek, akik mellénk 
álltak és támogattak bennünket cégeik társasági adójának felaján-
lásával. Végül 3 év alatt, 2018 első felére sikerült az engedélyezett 
közel 170 millió forintot összegyűjtenünk, ami hatalmas eredmény 
és köszönet mindenkinek, aki segítséget nyújtott nekünk. 

Megvolt a pénz, de nem volt meg a terület… 
A kezdetektől tudtuk, hogy nem a pályázatban megjelölt helyszín 

lesz a végleges, mert a Vörösberényi Iskola és a 71-es út közti terü-
leten nem fért volna el a tervezett létesítmény. Ha azt a területet 
használtuk volna, akkor el kellett volna bontani az iskola bitumenes 
pályáját és az egyik épülő focipálya csücske a főúttól 4-5 méterre lett 
volna. A Városgondnokság telephelye mögötti részen, a Lozsántán 
egy 1 hektáros területtel már rendelkezett a város, és az akkori pol-
gármesterrel, Keszey János úrral úgy gondoltuk, hogy ott kellene to-
vábbi területeket vásárolni és a fejlesztést megvalósítani. 

Így viszont már nem volt elég az összegyűlt összeg… 
Bizony, hiába a TAO pénz, hiába az önkormányzat önrésze, ez 

még kevésnek bizonyul, így ismét Kontrát úrhoz fordultunk segít-
ségért. Államtitkár úr megígérte és folyamatosan lobbizott, hiszen 
állami pénzt igyekezett szerezni az elképzelésünk megvalósításához. 
A terveket a legpontosabban kidolgoztuk, hogy a kivitelezéshez hi-
ányzó források alá legyenek támasztva, de gondoltunk a későbbi 
működtetésre is. 2019 év elején már biztos volt, hogy a fejlesztéshez 
hiányzó teljes összeget az állam biztosítja a város számára, sőt további 
telekvásárláshoz szükséges forrás is az Önkormányzat rendelkezésé-
re áll majd. Így összesen 681 millió forintot kapott Balatonalmádi 
a projekt megvalósításához. Ez az összeg természetesen nem csak a 
sportpályák és az öltöző kivitelezéséhez járult hozzá, hanem a pro-
jekthez kapcsolódó infrastruktúra (közművek, út, közvilágítás, par-
koló, híd) elkészültét is fedezi.

Egy évvel ezelőtt minden rendelkezésre állt, de az építkezés még-
sem kezdődött el… Volt még valami akadály előttetek? 

Ez a sportfejlesztés egy közel egy milliárd forintos beruházás, 
melyben az összegyűjtött közel 170 millió forint TAO támogatás 
mellett az állam 681 millió forint segítséget nyújtott, s az önkor-
mányzat közel 140 millió forint önrésszel szállt be. A közbeszerzés 
kiírása azonban nagyon elhúzódott, sajnos különböző okok miatt 
több mint 3 hónapot vesztegettünk el, mire sikerült a nyár közepén 
kiírni az önkormányzattal karöltve a nyílt közbeszerzési eljárást, 
amelyre két kivitelező adott be pályázatot. A kivitelezést a kedve-
zőbb ajánlatot benyújtó cég, a veszprémi székhelyű TOMSEC-BAU 
Kft. nyerte el. Az alapkőletétel október 7-én volt, és azóta gőzerővel 
halad az építkezés. 

Az időjárás mennyire befolyásolja a munkát? 
Ősszel kezdődött az építkezés, de bizony, jobb lett volna, ha a ki-

vitelező pár hónappal korábban nekiláthatott volna a munkának. 
Bár eddig nem volt igazi hideg tél, de ez mégsem a legoptimálisabb 
körülmény. Az ütemet azonban tudják tartani. 2020. november 6-a 
a végső átadás időpontja, de ha minden a tervek szerint halad, a 
kivitelező szerint már szeptemberre elkészülnek. 

Végül milyen lesz az új almádi pálya? 
Kiss Viktor tervező – aki egyben sportember és focista gyermek 

édesapja – a lehetőségekhez képest egy fantasztikus sportlétesít-
ményt tervezett, mely modern, korszerű, energiatakarékos és min-
den igényt kielégít. Itt szeretném megjegyezni, hogy Kiss Viktor 

a kezdetektől rengeteget segített a projektben, nemcsak a terveket 
készítette el, hanem a mindennapi, sokszor küzdelmes feladatok-
ban is mindvégig mellettem állt, magáénak érzi ezt a fejlesztést. Az 
almádiak az ősztől birtokba vehetnek egy élőfüves és egy műfüves 
focipályát a hozzá tartozó kiszolgáló épületekkel. A műfüves pálya 
nem a régi hagyományos gumigranulátummal lesz feltöltve, hanem 
parafa-granulátumos technikával készül. Ez természetes anyag, ízü-
letkímélő és környezetbarát megoldás. A pályához széles, aszfaltos út 
vezet majd, és nagy, fákkal beültetett parkoló készül az érkező gép-
járművek részére. Az öltözőépület mellett lesz raktárépület és mosdó, 
WC a látogatók számára. Mindkét nagyméretű pálya kis lelátóval és 
világítással épül meg, s az áramot napelemek biztosítják. Az épület 
fűtése hőszivattyúval lesz megoldva, így a lehető leggazdaságosabb 
lesz a telep üzemeltetése. 

Apropó, ki fogja működtetni majd a pályát, hiszen a jelenlegi 
sportpálya a Városgondnokság kezelésében van, s az egyesület csu-
pán használatra kapja meg… 

A BSE jelenlegi vezetése most azért lobbizik, hogy az épülő új léte-
sítmény működtetését az egyesület kaphassa meg, hiszen mi használ-
juk majd legtöbbet, és ahogy korábban, most is jó gazdája lennénk 
a lozsántai sporttelepnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a megépülő 
sportlétesítmény teljes egészében Balatonalmádi Város tulajdonába 
kerül majd. 

Sokan fociznak Almádiban. Kérem, mondjon egy pár szót a Ba-
latonalmádi Sportegyesületről!

Jelenleg több mint 200 aktív taggal rendelkezünk. A két felnőtt 
csapatunk mellett kilenc korosztályos utánpótlás csapat tartozik az 
egyesületbe. A tizenegy csapat mellett 9 edző tevékenykedik. Ter-
mészetesen rengeteg pártoló, tevékeny szülő is segíti a BSE-t. Bozsik 
csoportközpont vagyunk, ami azt jelenti, hogy a térségben egyesüle-
tünk szervezi, rendezi és koordinálja az U7-9-11-13-as korosztályú 
csapatok Bozsik tornáit. Az elmúlt években egyesületünk rengeteget 
fejlődött, kihasználtuk a TAO-s pályázatok adta lehetőségeket. A Ba-
laton melletti sportpályán több fejlesztést hajtottunk végre: új kispa-
dokat szereztünk be, korszerűsítettük a locsolórendszert, a világítást, 
rendbe tettük a lelátót stb. Ezen kívül pályakarbantartó gépet, hozzá 
kapcsolódó adaptereket vásároltunk, van három kisbuszunk, ami a 
mérkőzésekre, tornákra történő utazásban nagy segítségünkre van. 
Minden csapatunk, a legkisebbektől a felnőttekig egységes sportru-
házatban (mez, melegítő) szerepel a különböző eseményeken. Büsz-
kén mondhatom, hogy az egyesületünk folyamatosan fejlődik. Az 
MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága az almádi egyesülettel szokott 
példálózni, ami jó eső érzés. 

Egyéb sportágak kedvelőit is kiszolgálja-e az új sportlétesítmény? 
Én, mint egyesületi elnök és testnevelő tanár nagyon remélem, 

hogy sikerül nyüzsgő sportélettel megtölteni a pályát. Terveink sze-
rint a sportlétesítmény szabadon használható lenne a sportolni vágyó 
lakosság előtt. A műfüves pályán mindig lehet majd focizni, és most 
azon dolgozunk, hogy legyen egy futókör, lábtenisz pálya, teqball 
asztalok, streetball palánk a kosarasoknak és szabadtéri fitnesz esz-
közök. Azt szeretnénk, hogy ez a pálya ne csak a focistáké legyen, 
hanem mindenkié, aki sportolni, mozogni szeretne. A város további 
két hektár területet vásárolt meg az épülő létesítmény mellett, ahol 
további sportfejlesztéseket szeretnének végrehajtani. Nagyon kellene 
egy multifunkcionális sportcsarnok Almádiba, ami a többi sportág 
igényeit is kielégítené, illetve különböző városi rendezvények helyszí-
ne is lehetne.  Nagyon lelkesen és izgatottan várjuk az új sportpálya 
elkészültét, örömünkre szolgál, hogy a kivitelező tartja az ütemter-
vet, és bízunk benne, hogy az év második felében birtokba vehetjük 
az új sportlétesítményt.

JVE 
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Balatonalmádi információs füzet 2020

Miért hirdessen a városi információs füzetben?

•	 Több ezer példányban kerül kiadásra
•	 A város szinte minden lakójához és a városba érkező 

vendégekhez eljut
•	 A hirdetés hagyományos útjával azok is elérhetőek, 

akik nem használják az online hirdetési felületeket
•	 A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tagjaként vegye 

igénybe a kedvezményes hirdetési lehetőséget
 
Tegyük valódi információs füzetté városunk egyik fő 
nyomtatott sajtóját, amelyben minden lakót és ide érkező 
vendéget érintő és érdeklő információ megtalálható.

Egysoros hirdetés már 6100.- Ft+ÁFA-tól/év.
A hirdetések leadási határideje: február 28.

Jelentkezni lehet a Tourinform irodában (Városház tér 4.) 
és az alábbi elérhetőségeken:

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
Tel.: +36 88/594-081
         +36 20/504-57-09
         +36 20/591-05-01
balatonalmaditurizmus@gmail.com

Tisztelt Olvasó!
Örömmel és hálával osztjuk meg Önökkel, hogy 2019. kará-

csonyán is több magánszemély és vállalkozás is támogatást nyúj-
tott ügyfeleinknek, látókörünkben élőknek. Akadt, aki egyedülálló 
embereknek, volt, aki kifejezetten gyermeket nevelő családoknak 
szeretett volna örömet szerezni. Adományozóink segítségével szeb-
bé tettük számos Almádiban élő család és olyan ember ünnepét, 
akiknek a karácsony sajnos nem az boldog, felhőtlen együttlétet, 
az ajándékozás örömét jelentette volna, hanem egy újabb kihívást, 
nehézséget, gondot és szomorúságot, amellyel meg kellett volna 
küzdenie. 

Példaértékű összefogással a járásban több településen tudtunk ter-
mészetbeni és pénzbeli támogatást nyújtani az arra rászorulóknak.

Dr. Nagy Sándor háziorvos és Soósné Brigitta asszisztens szer-
vezésében több kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze az orvosi 
rendelőben, amelyet idén is intézményünknek ajánlottak fel. Az 
adományok egy része kiosztásra került, másik részét leltárba vettük 
és az év során – mivel hosszú lejáratú élelmiszerekről van szó – ke-
rülnek kiosztásra. 

Hálásak vagyunk egy neve elhallgatását kérő fiatal házaspár fi-
gyelmes, meseszerűen csomagolt és nagy értékű „cipős dobozaiért”, 
a tartós élelmiszerért, és a készpénz felajánlásért is. Öröm volt to-
vábbítani a gondosan előkészített, játékokkal, édességgel megpakolt 
dobozokat a megajándékozott gyermekek felé. A készpénzadomány, 
amely közvetlenül a családokhoz került pedig nagy segítséget nyúj-
tott egy rászoruló családnak.

Az adományozáshoz csatlakoztak a Balatonalmádi Önkormány-
zat Igazgatási Osztályának munkatársai is, akik ruha és tartós élel-
miszert jutattak el hozzánk.

Köszönjük a Club Aramisnak és vendégeinek, hogy a gyűjtő-
ládájukban összegyűlt pénzadománnyal intézményünk rászoruló 
családját támogatták. 

Köszönjük a 3 D Vertikál Kft. munkatársai közössége által kezde-
ményezett tartós élelmiszer gyűjtést! Számos, gondosan összekészí-
tett, jól hasznosítható csomagot állítottak össze, amelyek nemcsak 
karácsonyi élelmiszereket, alapanyagokat tartalmaztak, hanem a 
személyi higiénét segítő tisztasági szereket is, amelyekből egyéb-
ként nagyon kevés adomány érkezik a rászorulókhoz. 

A fent említett adománygyűjtéseken túl, már hagyományosnak 
mondható módon, 2019-ben is együtt dolgoztunk a Lounge Caffee 
Kávézóval. Decemberben a Betlehemi láng érkezésének ünnepéhez 
mi is csatlakoztunk. Munkatársaink számos gyermekkel játszóház 
keretében mézeskalácsot sütöttek, melyet szeretettel díszítettek, és 
gondosan csomagoltak be azzal a céllal, hogy az illatos süteménnyel 
rendezvény résztvevői az ünnepre hangolódhassanak. Emellett a 
Lounge Coffee önzetlen segíteni akarásának köszönhetően a „Szív-
ből süti” adománygyűjtő és vendégváró rendezvényének köszön-
hetően 50 család vendégeskedett a kávézóban december 23-án, és 
karácsonyi hangulatban, illatos sütemények és forró csokoládé mel-
lett vehették át a gyűjtőakcióban beérkező, gondosan összeállított, 
személyre szabott ajándékokat. A múlt évhez hasonlóan, ez alka-
lommal is rengeteg ajándékkal (játék, ruha és cipő, tartós élelmiszer, 
édesség) térhettek haza ellátottjaink. 

Felemelő volt látni mind a résztvevők, mind a szervezők megha-
tottságát. Igazi karácsonyt varázsoltak mindenki számára! Köszön-
jük ezt a Lounge Coffe lelkes csapatának!

Ezúton szeretnénk szeretnék köszönetet mondani az egész éves 
közös adományszervezési akciókért a Máltai Szeretetszolgálat-
nak és e beszámolóban nem felsorolt támogatóinknak, akik akár 
a karácsony közeledtével, akár az év során bármilyen támogatást, 

személyes segítséget ajánlottak fel. Így 2019-ben is számos család 
és egyedülálló személy jutott bútorokhoz, ruhaneműhöz, cipőhöz, 
tartós élelmiszerhez, tisztálkodó szerekhez, játékhoz és mindenféle 
háztartásvezetéshez szükséges eszközhöz, sőt a felajánlások színes új-
donságai az egy-egy családnak szervezett élmény ajándékok.

Büszkék vagyunk rá, hogy szervezetünkben az adományok átvé-
telének és kiközvetítésének útja szabályozott, és az adományozók 
számára átlátható.

Minden adakozónak ezúton is kívánunk boldog új esztendőt! 
Dr. Sajtos Ildikó   
intézményvezető

Kedves Olvasóink! 
Megtisztelő számunkra, hogy több, mint hatvan személy igényli 
lapunk távolabbi településekre történő postázását. 

Mint bizonyára Önök is tudják, az Új Almádi Újságot az Almádiért 

Közalapítvány adja ki. Jelentős önkormányzati támogatással, 

valamint a hirdetésekből befolyt összegekből igyekszünk 

megfelelni az elvárásoknak, és minden hónapban tartalmas, szép 

kiadványt nyújtani át olvasóinknak. A postázási díjak, a boríték, 

valamint az újság bekerülési költsége havonta 562,- Ft, ami egy 

évben 6.750,- forint költséget jelent postázási címenként. 

Kérjük, aki 2020-ban is szeretné, ha elküldenénk neki a lapot, 

akkor minimálisan ezt az összeget szíveskedjenek az Alapítvány 

számlájára, a 11748083-20005760 számlaszámra eljuttatni. 

A közleményben kérjük a pontos postacímet megadni. 

Köszönettel: A szerkesztők
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Rendhagyó angolórák januárban 
Ausztrália-nap (január 26.)

Az angolszász ünnepekre emlékező sorozatunkban az Ausztrália-
nap (2020. január 26.) alkalmából az angol munkaközösség John 
Withers Ausztráliában született és nevelkedett angol-informatika 
szakos tanárjelöltet látta vendégül, aki a 11. és 10. évfolyamnak 
Ausztráliával kapcsolatos különlegességekről mesélt, illetve röviden 
bemutatta  a Pannon Egyetem képzési rendszerét, az egyetemisták 
életét, törekvéseit, az egyetemi lét szépségeit és kihívásait.

2. Magyar Kultúra Napja -- január 22. Így ünneplünk mi 1. 

A humán munkaközösség Tarnóczy Áron tanár úr koordinálásá-
val ebben az évben is nagyszerű és szórakoztatva-tanító pillanatokat 
lopott az iskolai hétköznapjainkba a Magyar Kultúra Napján. A 
tortákat a 9A, a 10B és a 9knyB nyerte.

3. Magyar Kultúra Napja -- január 22. Így ünneplünk mi 2.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Ferenczy-Szabó Kalliopé ta-
nárnő szervezésében a 9A osztály a Frenák Pál Társulat Twins című 
előadásán járt Veszprémben a Hangvillában és előtte egy érzékenyí-
tő workshopon.

4. Egy korábbi interaktív színházi élményről

A Mianyánk c.előadást hozta el iskolánkba a Láthatatlan Társulat, 
amelynek megszervezését Tarnóczy Áron tanár úrnak köszönhetjük. 

Az előadást a 11. évfolyam és a 9A diákjai láthatták az EFOP- 
3.2.6-16-2016-0001 pályázat keretében.
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Január elején tanulóink birokba vehették a felújított, portalaní-
tott iskolaudvart, ahol egy hálót is elhelyeztünk lábtenisz és röplab-
dázás céljára. Köszönjük a szülők és az Önkormányzat segítségét, 
hiszen a kialakított udvarrész a jótékonysági bálok bevételeiből és az 
Önkormányzat támogatásával jött létre.

Bronzérem az országos elődöntőn
A Diákolimpia Játékos Sportversenyen iskolánk alsó tagozatosai 

versenyeznek, ahol 20 különböző akadálypályát a legapróbb rész-
letekig megtanulva teszik próbára gyorsaságukat és ügyességüket. 
Legyen az szekrényen átjutás, alagútban csúszás-mászás, labdaveze-
tés, átadások.

A megyei fordulót már hagyományosan iskolánk rendezte, ahol a 
hangulatra idén sem lehetett panasz, a társak szurkolása példaértékű 
volt. Veszprém megye legeredményesebb csapataként továbbjutot-
tunk.

A szombathelyi regionális döntőn három megye – Győr-Moson-
Sopron, Vas és Veszprém – döntőjének első és második helyezettjei 
találkoztak. A tavalyi országos bajnokkal és a második helyezettel 
próbálta iskolánk csapata tartani a lépést, idén már sikerült bele-
szólnunk a rivalizálásba, három versenyszámban is sikerült 2. he-
lyen végeznünk a 10-ből. A szülők támogatása, biztatása, de legin-
kább a hangja, sokat jelentett a mindenre elszánt versenyzőinknek. 
Gratulálunk az érmet érő 3. helyezéshez!

A Györgyi Dénes Általános Iskola kerete: Győrffy Botond, 
Erdei Péter, Jeszenszky Balázs, Rasovszky Csepke, Bécsy Dorottya, 
Lőrincz Jáde, Óvári Csenge, Sipos Hanna, Jeszenszky Emese, 
Fazekas Áron, Toskosz Nikosz, Szabó Zsombor, Bató Medox, Erdei 
Julianna, Negro Veronika, Verestoy Borbála, Tamás Endre, Szántód 
Zénó, Molnár Hunor, Kovács Péter.
Felkészítő tanárok: Dobos Ivett, Imrei Kata

Úszás Diákolimpia
Úszás Diákolimpia Megyei Döntőt rendeztek január 29-én, szer-

dán a balatonfűzfői Balaton Uszodában. A megyei versenyen a kör-
zeti megmérettetésen 1-2. helyezett tanulók vettek részt.

A népes mezőnyben iskolánk tanulói nagyon eredményesen sze-
repeltek, szépen csillogó érmeknek és értékes helyezéseknek örül-
hettek. A 82 induló intézmény közül összesítésben iskolánk a 2. 
helyen végzett.

Eredmények:
A 2. kcs. – os fiúk 

4x50 m – es gyorsvál-
tója aranyérmet szer-
zett. A csapat tagjai: 
Kis Csanád, Kovács 
Zsombor, Fried Le-
vente, Molnár Hunor.

50 m - es gyors-
úszásban Molnár Hu-
nor a dobogó 2. foká-
ra állhatott fel, Fried 
Levente 5. helyen ért 
célba. 50 m-es mell-
úszásban és 50 m-es 
hátúszásban  Kovács 
Zsombor bronzérmet 
szerzett.

A 3. kcs. – os fiúknál Ormai Koppány 100 m – es mellúszásban 
nem talált legyőzőre, első helyen csapott a célba.

4. kcs. – os lányoknál Molnár Luca 100 m mellúszásban 2. he-
lyezést, 100 m gyorsúszásban 3. helyezést ért el, Negro Emese 5. 
helyen ért célba. A 4x50 m –es gyorsváltónk a harmadik helyen ért 
célba. A csapat tagjai: Negro Emese, Marton Ildikó, Tamás Elina, 
Molnár Luca.

A 4. kcs. –os fiúknál 100 m gyorsúszásban Csomai Dominik 4. 
helyen végzett, 100 m hátúszásban magabiztos versenyzéssel arany-
érmet szerzett, míg ugyanebben a versenyszámban Legát András a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A megyei verseny résztvevője volt még Evans Indigo, Papp Sára 
és Blazsúr Hanna.

Aranyérmeseink az országos döntőben képviselik iskolánkat!
Minden versenyzőnknek gratulálunk, jó felkészülést, és hasonló-

an szép eredményeket kívánunk!

A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk felső tagozatos 
tanulói a Pannónia Kulturális Központban W. Holler Mónika és 
Egyed Brigitta „Olvass a sorok között!” című interaktív irodalmi 
előadásán vehettek részt. Köszönjük.
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Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Megyei Sudoku verseny „berényis” 
eredményei

Hagyományainkhoz híven, az idén is részt vettünk a veszprémi 
Kossuth Lajos Általános Iskola által szervezett Sudoku versenyen. 
A megmérettetés két délután zajlott, egyik nap az alsó tagozatosok, 
másik nap a felső tagozatosok részvételével. Büszkén mondhatjuk, 
hogy diákjaink nagyon szépen szerepeltek. Szinte minden évfolya-
mon sikerült hibátlanul kitölteniük a több feladványból álló lapot 
tanítványainknak, így csak a részidők döntöttek a helyezésükről. 

Legjobb eredményeink:
• Bereki Boróka 2. o (10. hely)
• Horváth Hanna 3. o (10. hely)
• Takáts Barbara 3. o (15. hely)
• Bódi Tamás 4. o (20. hely)
• Takáts Boglárka 5. o (20. hely)
• Szántó Dániel 6. o (12. hely)
• Biró Dominika 8. o (10. hely)

Berényisek a megyei  futsal döntőn

A futsal diákolimpián ebben a tanévben iskolánk IV. korcsopor-
tos fiúcsapatának sikerült a Balatonalmádi körzet valamennyi isko-
láját legyőznie, így körzeti aranyérmesként jogot szereztünk a me-
gyei döntőn való részvételre. 2019. december 6-án Balatonfüreden 
nyolc csapat részvételével rendezték meg a futsal diákolimpia me-
gyei döntőjét. A négyes csoportunkban magabiztosan győztük le a 
pápai valamint a tapolcai körzet bajnokát, és az ajkai körzet bajnoka 
mögött másodikként zártunk tovább jutva a felsőházi küzdelmekbe. 
A rájátszásban kiélezett küzdelemben legyőztük a veszprémi Rózsa 
iskola csapatát is. Már nagyon fáradtan vereséget szenvedtünk a vár-
palotai csapattól és végül a bajnok ajkai csapat mögött kialakult 
hármas holtversenyben a gólkülönbség alapján a megyei negyedik 
helyen végeztünk. Gratulálunk a csapat tagjainak: Nagy Huba, 
Szapáry Dániel, Takács Kevin 8.o. Matos Manó, Orbán Jácint, 
Somorácz Olivér 7.a Beődi Bence, Borissza Ádám 7.b osztályos 
tanulóknak.

Fekete Géza és Zanathy László

Olvasni jó!
Az iskolánkban hagyománnyá vált körzeti hangos olvasási ver-

senyt tartottuk meg 2019. november 28-án. Tapasztaltuk, hogy év-
ről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Idén, rajtunk kívül, hat kör-
nyékbeli iskola nevezett a versenyre. A meghívott zsűrinek nehéz 
volt a sok jól felkészült versenyző közül kiválasztani a legjobbakat. 
A verseny után vendégül láttuk a résztvevőket, akik jó hangulatban 
fogyasztották el a kínált frissítőket. A díjazottak az oklevél mellé 
könyvjutalmat is kaptak. Gratulálunk minden résztvevőnek! (Szer-
vezők: Laczkó Anita, Oszlár Tamásné, Domonkosné Tóth Anikó)

Helyezettek:
2. évfolyam: 1. Maus Gergő (Vörösberényi Általános Iskola, Ba-

latonalmádi), 2. Erdei Péter (Györgyi Dénes Általános Iskola, Bala-
tonalmádi), 3. Kránitz Réka (Szent István Király Általános Iskola, 
Szentkirályszabadja)

3. évfolyam: 1. Nagy Olivér Zsolt (Pilinszky János Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonkenese), 2. Cziráki Sára 
(Vörösberényi Általános Iskola, Balatonalmádi), 3. Kis Dorottya 
(Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Malomvölgy Általános Iskolája, Felsőörs)

4. évfolyam: 1. Szántód Zénó ( Györgyi Dénes Általános Iskola, 
Balatonalmádi), 2. Mester Zsófia (Györgyi Dénes Általános Isko-
la, Balatonalmádi), 3. Figlár Tímea (Irinyi János Általános Iskola, 
Balatonfűzfő)

Családias légkörben
Az első Suliváró programon a két leendő osztálytanító Domon-

kosné Tóth Anikó és Zanathyné Gerstmár Erika nagy szeretettel 
várták az óvodás gyermekeket és szüleiket. A mesével, játékkal, dal-
lal tarkított foglalkozáson a kíváncsiságtól csillogó szemű gyerme-
kek, és a fáradhatatlan tanító nénik jókedve töltötte be az iskola 
kultúrtermét. A kitűnő hangulat után bízunk benne, hogy a követ-
kező foglalkozásunkra is szívesen látogatnak hozzánk az érdeklő-
dők. Találkozzunk február 19-én szerdán 16:30 órakor!
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• Bereki Boróka 2. o (10. hely)
• Horváth Hanna 3. o (10. hely)
• Takáts Barbara 3. o (15. hely)
• Bódi Tamás 4. o (20. hely)
• Takáts Boglárka 5. o (20. hely)
• Szántó Dániel 6. o (12. hely)
• Biró Dominika 8. o (10. hely)

Zenei élményem a Virtuózokkal
Virtuózok Jubileumi Ünnepi Hangverseny- Művészetek 

palotája, Budapest -  december 30.

A téli szünetben Budapesten jártam a Művészetek Palotájában, 
koncerten. Végre a TV után élőben is hallhattam a Virtuózokat. 
Nagyon jó érzés volt végre megtapasztalni, hogy milyen élőben egy 
ekkora nagyszabású koncert. Fellépett a Virtuózok több szereplője, 
a kamaraegyüttesük és a nagy zenekaruk is. 

Az estét egy leánykar (Nyíregyházi Cantemus Kórus) nyitotta 
a magyar himnusszal, nagyon megható volt. A szüleim szerint a 
csúcsponton kezdték a koncertet. 

Kedvenc  fellépőm Boros Misi zongorista, aki Beethoven egyik 
zongoraversenyből játszott egy tételt a zenekarral. Vele utána az 

Ismét diákokkal népesül be az 
egykori Váci iskola

Közel egy évtizeddel ezelőtt, 2011 december 9-én írta alá Keszey 
János polgármester és Grónai G. Damján, a zirci Ciszterci Rend 
gazdasági igazgatója a Verseny utcai ingatlan adásvételi szerződését.

A ciszterekről: A ciszterci rend gyökerei 1098-ra nyúlnak vissza, 
amikor Róbert apát monostort alapított a francia Citeaux települé-
sen (római Cistercium). Magyarországon 1142-ben telepedett meg 
a rend, a Zirci Apátságot - amely hamarosan a ciszterek magyaror-
szági központja lett - III. Béla király  alapította 1142-ben. A Cisz-
terci Rend Zirci Kongregációjának (Társulásnak) jelenleg három 
apátság a tagja, a Zirci, a Kismaros és a Dallasi Apátság (Our Lady 
of Dallas, USA). Ezt az amerikai apátságot Magyarországról elül-
dözött ciszterek hozták létre az ötvenes években. A szerzetesek ha-
marosan iskolát alapítottak, amely mára, 300-400 diákjával, mint 
Cistercian Prepschool (felsőbb tanulmányokra előkészítő középis-
kola) működik. Jelmondata – Szent Bernátot idézve – „Ardere et 
Lucere”, Lángolj és Világíts. Az egyetemi fölvételi irodák Amerika 
egyik legkiválóbb felkészítő iskolájaként tartják számon. A Rend 
itthon is különös gondot fordít az ifjúság nevelésére: iskolái vannak 
szerte az országban: a Szent Imre Gimnázium Budapesten, Eger-
ben a Gárdonyi Géza Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, a 
Szent István Gimnázium Székesfehérváron, a Nagy Lajos Gimná-
zium és Kollégium, valamint a  Ciszterci Nevelési Központ Pécsett.

Már az ingatlan megvásárlásakor jelezte a Rend, hogy alapvető-
en szeretnék megtartani a terület eredeti, tanulóifjúságot szolgáló 
funkcióját. Egyfajta ifjúsági rekreációs központot kívánnak kialakí-
tani a Balatonnál, elsősorban saját iskoláik, a 2 500 fős diákságuk 
számára. De helyet kaphatnak benne tanfolyamok, lelkigyakorla-
tok, nyári táborok, sőt, erdei iskola is.

E nagyívű tervek gyors megvalósítását azonban hátrább sorolta az 
a tény, hogy szinte az ingatlan megvásárlásával egy időben egy 700 
millió forintos zirci projektre kellett fordítaniuk minden erőforrá-
sukat és energiájukat. A projekt eredménye viszont magáért beszél: 
gyönyörűen megújult az apátsági templom (Bazilika) és a Rendház, 
Látogató Központot, Kézműves Sörfőzdét létesítettek, hozzájárul-
va Zirc idegenforgalmának fellendüléséhez. Bízunk benne, hogy az 
egykori Váci iskola megújítását célzó Balatonalmádi Projekt is a zir-
cihez hasonló színvonalú létesítmény eredményez.

Bálint Sándor

előtérben találkozhattam is és gratuláltam neki. Aki még nagyon 
tetszett a fellépők közül, az egy nagyon fiatal hegedűs, Teo ; fantasz-
tikus, hogy nálam sokkal fiatalabb és tökéletesen játszik. Ezen kívül 
fellépett egy dobos együttes is, a TanBorEn trió. Ők körbe álltak 
egy nagydobot és azon játszottak együtt, modern darabokat. 

Az este felnőtt fellépője Miklósa Erika volt. Őt már régebbről 
ismertem, mert van egy mesekönyvem, a Varázsfuvola, és az ahhoz 
tartozó CD-n ő énekel. Sokszor találkoztam vele újságokban és tu-
dom, hogy nagyon híres világsztár. Ő először megköszönte, hogy 
gyerekekkel énekelhet, majd hozzá tette, hogy nagy örömmel lép 
velük színpadra egy ilyen nagy közönség előtt.  Ezután az egyik fia-
tal győztes énekessel adtak elő részleteket operettekből. Egyelőre az 
operaéneklés nem a kedvenc részem a koncerteken, mert egyáltalán 
nem lehet érteni, amit mondanak. 

A Művészetek Palotáját nagyon szeretem, mert nagyon szép épü-
let és van benne egy igazi nagy orgona, amin bárki játszhat. Mi 
minden alaklommal kipróbáljuk. Van benne egy hatalmas köny-
vesbolt is, ami tele van szép, színes könyvekkel. A koncert előtt és a 
szünetben pedig lehet büfébe menni . A legfelső emeleten ültünk, 
ahonnan nagyon fura a látvány, mintha lebegnénk a többiek felett, 
a színpadot viszont jól lehet látni. Nagy öröm volt számomra, hogy 
előadás előtt találkoztam egyik zeneiskolai tanárommal. 

Jó érzés ilyen koncertekre járni, pedig sokszor csak én vagyok 
egyedül gyerek, nem tudom miért. Remélem kedvet csináltam az 
ilyen programokhoz másoknak is.

Frigyer Boldizsár - 9 éves 
a Kósa György Zeneiskola (Balatonalmádi) és a 

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola(Balatonfűzfő) tanulója
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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. 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 

Vörösberényi Művésztelep alkotóinak kiállítása.  A hajdani 
Vörösberényi Művésztelep (1953-64) országosan is jegyzett 
szellemi hagyatékára épülve 2018-ban és 2019-ben újra indult az 
alkotótábor.  A tíz napos turnusban képzőművészeti munkával 
tevékenykedő alkotók műveiből válogatott anyagot mutat be a 
kiállítás. A telep munkáját neves képzőművészek irányították: 
Baky Péter festőművész, Fábián László grafikusművész, Veszeli 
Lajos festőművész. Az előadások közreműködői: Sipos Endre 
festőművész, művészetfilozófus, Kelemen Marcel festőművész, 
Wieloch-Varga Krystyna textilművész, Ilon Gábor régész, Perlaky 
Róbert díszlettervező, Dr Herth Viktória művészettörténész. A 
balatonalmádi Pannonia Kulturális Központ és Könyvtárban 
rendezett kiállításon bemutatásra kerül a városnak felajánlott 
alkotások kollekciója is, amelyek idővel a vörösberényi volt jezsuita 
kolostor szobáit fogják díszíteni. A tárlat megtekinthető január 
24-től február 29-ig. 

Február 18. kedd 10-22 óra - Magyar Széppróza Napja - Non-
stop 12 órás felolvasás meghívott vendégekkel a Pannónia aulájában 
berendezett irodalmi kávézónkban. A felolvasáshoz bárki szabadon 
csatlakozhat! Jókai Mór születésnapján második alkalommal kerül 
megrendezésre országszerte a Magyar Széppróza Napja, ehhez 
kapcsolódik a balatonalmádi városi könyvtár. További információ a 
www.strandkonytar.hu oldalon illetve a 88/542-514 telefonszámon.

Február 29. szombat 16 óra – Középkorúak Találkozója - A 
szervező azokat a középkorú embereket hívja szeretettel teázás 
melletti beszélgetésre, akik valamilyen okból egyedül érzik magukat. 
A találkozó-sorozatot igény szerint havi egy-két alkalommal 
tervezik, esetenként másfél-két óra hosszúságban. Az adott témát 
minden esetben kötetlen beszélgetés követi. Az első alkalommal az 
Önbizalom építés, erősítés lesz a téma. Amennyiben kérdése van, 
hívja Kurbucz M. Zsuzsannát (30-411 3004).

Március 1. vasárnap 14 óra – Schildmayer Ferencre emlékezünk. 
(Sárvár, 1931. augusztus 25.- Balatonalmádi 2018. február 28.) 
Balatonalmádi díszpolgára. Egy különleges egyéniség és gazdag 
életút a köz szolgálatában: tervező építészmérnöktől Balatonalmádi 
településtörténetének mindentudójáig.

Március 6. péntek 16.30 - „Almádi Nők” című kiállítás 
megnyitója Kollarics Erika, Prokop-Maczky Gizella és Wieloch-
Varga Krystyna alkotók műveiből a Pannóniában. A kiállítás 
március 28-ig látogatható.

Március 6. péntek 17 óra - Tavaszköszöntő koncert a Holddalanap 
együttessel

Március 14. szombat 18 óra - Fáklyás felvonulás az ünnep 

előestéjén. Gyülekező a Pannónia előtt, majd fáklyás felvonulás a 
Kossuth szoborhoz, ahol a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégium ünnepi műsorával emlékezünk a szabadságharcra.

Március 15. vasárnap 11 óra - Városi ünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc emlékére a Petőfi szobornál. Ünnepi 
beszédet mond dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi város polgármestere. 
Az ünnepi műsorban közreműködnek a Vörösberényi Általános 
Iskola diákjai.

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör 
Információ: 70/33-95-274 (Pandur Ferenc, elnök)

Február 8. /szombat/ 15.00 óra Fábián József emlékére Szőlész-
Borász találkozó Alsóörsön. A balatonboglári borvidékről a 
Veszprémi Pince Borház (Kötcse)bemutatkozása (Indulás 14.15-
kor a Vörösberényi Posta elől, felszállási lehetőség az Autóbusz-
pályaudvaron)

Február 17. /hétfő/18.00 óra A szövés gyógyír örömre, bánatra 
Ea.: Fodorné László Mária szövő népi iparművész, a Népművészet 
Mestere, Akadémikus

Március 2. /hétfő/18.00 óra  Látogatók a Balaton körül.
Tapasztalataik a helyi látnivalókról Ea.: Czuczor Sándor EU 
jószolgálati nagykövet, ny. gimnáziumi igazgató

Március 16. /hétfő/18.00 óra  Tavaszi munkák a kiskertekben
Ea.: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár

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

Február 12. szerda 16.00 
A nemzetek ura  - úti élménybeszámolók
Előadó: Kovács Attila ref. lelkész
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Február 15 szombat 19 órától
Városi jelmezes farsangi bál vacsorával
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség

Február 19.szerda 16 - 17-ig
Előleg befizetése az ausztriai körutazásra
Jelentkezések a klub kirándulásaira előleggel
Ügyelet: befizetés a tagdíjra, vacsorára

Február 26.szerda 16 órától
NOSZTALGIA:Videóklipek megtekintése – beszélgetés
Zenés szüli napi rendezvény  Tóth István zenésszel

Március 11. szerda 16 - 17 óráig
Egészségünk érdekében. tennivalók, életmód
Előadó:Dr.Vrbos Enikő háziorvos
Az előadásra mindenkit szeretettel várunk.

FELHÍVÁS
Figyelem! Akik jelentkeztek a négynapos ausztriai kiskörutazásra, 
azok (mindkét busz utasai, a tartalékosok is) 2020.február 19-én, 
szerdán 16-17-ig a Vörösberényi Művelődési Házban szíveskedjenek 
a 2. részletet befizetni!

BOLHAPIAC    lesz a város piacterén február 23-án délelőtt.
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Évfordulók népe vagyunk
Ha nem lettek volna a rómaiak, akkor talán egy ír egyházi férfiú 

lenne az, aki elindította ezt a megszokott évforduló mániát. A ró-
maiak ugyanis hivatalosan kimondták, hogy a Várost, azaz Rómát 
753-ban alapították. Most is így tartjuk nyilván: Krisztus születése 
előtt 753-ban, a jobbak még hozzáteszik, hogy pontosabban ápri-
lis 21-én. A történészek viszont rögtön hozzáteszik, hogy a legen-
da szerint! A fentebb emlegetett ír püspök, James Ussher [1581-
1656] pedig kiszámította, hogy a világ teremtése 4004-ben volt, 
de pontosabban október 22-én este 6 órakor. Ehhez aztán nem 
lehetett hozzáfűzni semmit, mert a Biblia volt a forrása, illetve 
annak szószerinti értelmezése. A Bibliát viszont kora legmoder-
nebb tudományos, kronológiai és történeti módszereivel faggatta, 
ezáltal nagyon sok dátumot így is igen pontosan határozott meg. 
Érdekes módon éppen a tudományos módszerei miatt kritizálták 
a kreacionisták, azaz a teremtéstörténet meggyőződéses hívei.

Fölöttébb szerteágazó lenne a kronológiai kutatások követése 
még nagy vonalakban is a XVII. századtól napjainkig, Így aztán 
szűkítsük figyelmünket világtörténelmi, vagy országos sorsfordí-
tó események taglalása helyett a megyei évfordulókra, amelyek 
jó szokás szerint napvilágot láttak 2020 legelején. A közérdekű 
kortani adatok összeszedése emberpróbáló feladat, amelyet Som-
fai Balázs nyugalmazott levéltáros barátunk bocsát önzetlenül az 
érdeklődők, honismereti szakkörök és könyvtárak rendelkezésére 
immár évek óta. Amint ezt már tavaly is jeleztem, ezekből a listák-
ból rendre kimaradnak a kelet-balatoni, nevezetesen a Balatonal-
mádi járás és a város fontosabb évfordulói. Nem véletlenül: eled-
dig csak egy ilyen „segédkönyv” jelent meg, az is tavaly, de csak 
1526-ig volt módunk összeszedni a fontosabb jeles vagy szomorú 
eseményeket. Ha egészségünk és időnk engedi, akkor idén meg-
jelenthet az 1526 és 1848 közötti időszak több fontos dátuma. 
Fontos ez az összegzés a teljesebb megyei kép kialakítása, a helyi 
hagyományok feltárása, valamint a nemzettudat erősítése szem-
pontjából is. Láttatni lehet ugyanis, hogy „annyi balszerencse és oly 
sok viszály után” mindig volt erőnk feltámadni saját hamvainkból, 
akárcsak a legenda főnixmadarának.

Inkább a kerek évfordulókra koncentrálva, két oldalon fog-
laltam össze az emlékezetesebb eseményeket, amelynek élén egy 
festő születése áll. 200 éve, azaz 1820. november 28-án született 
ugyanis Vörösberényben Szoldatics Ferenc. Nazarénus festőnek 
nevezte magát, mivel el kívánt szakadni kora romantikus forma-
litásától és Rómában élve a megújhodást kereste. Megkapó oltár-
képei a Kárpát-medence sok-sok templomának ékességei Nyitrá-
tól egészen Balatonkeneséig. 300 éve említették először írásban a 
Sátorhegy nevét ilyen formában, illetve a lakosok még mindig a 
földben lakva is megművelték szőleiket, szántóikat – sőt az adót 
is rendben fizették. 400 éve lett Vörösberény földesura Zichy Pál 
veszprémi várkapitány, aki a szomszédos falvakkal együtt 4000 
forintot fizetett ezért II. Ferdinánd királynak. 500 éve halt meg 
Beriszló Péter veszprémi püspök, aki egyben horvát bán is volt a 
Korenica-völgyben vívott csatában. Ez a csata volt az utolsó hor-
vát győzelem a törökök ellen. 600 éve másoltatta át Zsigmond 
király az almádi bencés monostor alapítólevelét, amely a korábbi 
közhiedelemmel szemben nem itt, hanem Kapolcs és Monostor-
apáti között virágzott több évszázadig. 700 éve említették először 
írásban azt a Zalai nagy utat, amely Veszprémből tartott Zala 
vármegyébe és Alsóörsnél találkozott a Vörösberényen át haladó 
„hadi nagy útba”.

Történészek szerint 1000 éve, azaz 1020 körül épült fel a 
veszprémvölgyi apácakolostor, amelynek egyik első és legnagyobb 
birtoka Szárberényben volt egészen a török hódoltságig. Mások 
természetesen jóval korábbi időpont mellett teszik le a voksukat, 
és ebben a kérdésben itt helyben is több hívük van az utóbbiak-
nak.

A kerek évfordulókon kívül bőven akadnak még események, 
hiszen 350 éve a győri jezsuiták írták össze Vörösberény lakosait, 
450 éve pedig a törökök. Igaz, az utóbbiak Szárberendnek vagy 
Birinjnek nevezték településünk ősi magját, de ugyanúgy hatal-
maskodtak, mint 550 éve a felsőörsi földesúr, Szentgyörgyi Vinc-
ze Tamás, aki „nem átallotta a Szökcsérben lévő földeket elfoglalni a 
veszprémi káptalantól.”

Nem bogozgatom tovább az eseményeket, hiszen az érdeklődők 
még további színes részleteket tudhatnak meg könyvtárunkban, 
illetve a kiadványainkban. Egy dolog azonban biztos, a XXI. szá-
zadban is aktuális Sütő András váteszi figyelmeztetése: „Hályogos 
szemmel tekint a jövőbe, akit a múltjától megfosztanak!” Kiterjeszt-
hetnénk ezt akár a távoli Walesre is, ahol 1180-ban a krónikaírók 
azt találták írni: „Az ezeregyszáznyolcvanas esztendőben nem történt 
semmi feljegyzésre érdemes.” Hát, hacsak az nem, hogy éppen el-
vesztették a függetlenségüket, amit azóta sem nyertek vissza, hi-
szen Nagy-Britannia része, mint hercegség. A sokkal harciasabb 
skótok és az írek nem véletlenül mondják róluk: „A walesiek azok 
az írek, akik nem tudtak úszni.” 

Másokkal együtt mi azonban az évfordulók népe vagyunk, akik 
a születésnap mellett még a névnapokat is megünneplik, a há-
zassági és egyéb dátumokról nem is beszélve. A családban kezdő-
dik tehát, ami kisebb-nagyobb közösségekben folytatódik. Meg 
is emeltem a kalapomat Lencse Sándor elnök úr előtt, aki egy 
szuszra tudott múlt- és jövőbeni évfordulókról beszélni a berényi 
pótszilveszteren. Nőjünk fel hozzá s emlékezzünk eleinkre, ki-
emelt jeles vagy szomorú eseményeinkre úgy, hogy tudjuk, mi a 
mi tényleges tennivalónk.

Czuczor Sándor

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 
06 30 29 88 995  telefonszámon.
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„Nem azért jöttünk, hogy féljünk a jövőtől. 
Azért jöttünk, hogy mi alakítsuk a jövőt.”

Barack Obama

NABE 25
Megtelt a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár konferen-

ciaterme városunkban 2020.01.25-én, szombaton. Sokan jöttek el 
a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület születésnapjára a csoport 
tagjai közül, és sok volt a gratuláló vendég, köztük polgármesterek, 
alpolgármesterek, önkormányzati tisztségviselők, a Nemzeti park és 
a tihanyi Limnológiai Intézet képviselője valamint civil egyesületi 
partnerek.

Az ünnepséget Szauer Rózsa elnök és dr. Kepli Lajos, Balatonal-
mádi polgármestere nyitotta meg. 

A régmúltra Simonné Zákonyi Tünde, az egyesület alapító elnöke 
emlékezett.

A balatoni nők sok szép célt tűztek maguk elé. Most, 25 év eltel-
tével a NABE tizenhét helyi csoportjának vezetője tekintette át, mi 
teljesült ezek közül. Parkokat, zöldfelületeket hoztak létre, és gon-
dozzák is őket. Kilenc emlékhelyükön szobor vagy tábla óvja a fele-

déstől nevezetes balatoni nők - a balatoni nagyasszonyok - emlékét. 
Tájékoztató fórumok, részvétel a települések jeles napjain, informá-
ciós sátor, játszóház, kiadványok sokasága bizonyítják az egyesület 
aktív civil részvételét a balatoni polgárok közös dolgaiban. A konfe-
renciaterem falát elborították a fényképek, bizonyítva az elmúlt 25 
év munkáját. Teendő a következő 25 évre is van, mert a Balaton és 
természeti értékeinek védelme abbahagyhatatlan feladat.

Az ünnepségen a házigazda szerepét Németh Jánosné, Erzsike az 
Almádi csoport vezetője vállalta. Felkérte a csoportok képviselőit a 
helyi sajátosságok bemutatására, s lehetőséget adott a vendégeknek 
is a köszöntésre.

Eősze Beáta a helyi csoport 
vezető-helyettese beszédében 
elmondta, hogy a hagyományos 
rendezvények: Zöld esték, Víz-
nap, Zöld-fesztivál, Hulladék-
csökkentési-hét megszervezése 
mellett részt vesznek városi 
eseményeken együtt működve 
más civil szervezetekkel: tavaszi 
zsongás, majális, Balaton-nap, 
Hungarikum- és Bor-fesztivál. 
„Almádi specialitások”: mese-
olvasás és NABE társasjáték a 
strandkönyvtárban, Tök-feszti-
vál, amit a tervek szerint idén 
XX. alkalommal rendeznek 
meg, Luca-nap és Édes-mézes 
Almádi.

Az évforduló lehetőséget adott régi-és pártoló tagokkal, valamint 
a partnerekkel való találkozásra is. Kellemes hangulatú, sikeres ren-
dezvény volt a NABE 25. születésnapja, a visszajelzések szerint a 
vendégek is jólérezték magukat Balatonalmádiban. 

Köszönetet mondunk a PKK vezetőjének, Sáray Annának, kollé-
gáinak és minden szervezőnek, segítőnek!

 „Most megállok, egy percre visszatekintek,
A múlt rengeteg mosolya és ritka búja legyintget,
Könnyes szemmel nevetek egyet,
Majd előre nézek és nekilódulok a következő huszonöt ismeretlen 
évnek.”

A szép születésnap is bizonyítja, az egyesület jó működésének 
kulcseleme az, hogy nők a tagok. Nincs rivalizálás, segítik egymást, 
és örülnek a másik sikerének. A NABE úgy működik, mint egy jó 
család.

NABE Almádi csoportja
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Veszeli Lajos és az ő (egyik) küldetése
Azt hisszük, hogy ismerjük őt. Mert itt él köztünk, találkozunk vele 

a Pennyben, a postán, az utcán. Köszönünk egymásnak, beszélgetünk 
vele pár szót. Tudjuk, hogy ma kiállítása nyílik külföldön, holnap-
után pedig a szomszéd városban. Ő nyit meg egy kiállítást valahol 
egészen másutt, mint ahol előző nap járt.

Tudjuk, hogy negyven éve városunkban él, biciklivel teker a dolgai 
után, egyik cigarettát szívja a másik után, és életének fontos része a kö-
zösségek összekovácsolása. Sok minden egyéb mellett a Szoborpark, 
a Pantheon és a vörösberényi díszkút megálmodója. Könyvillusztrá-
ciók, városi ünnepségek díszletei fűződnek a nevéhez, de ne felejtsük 
el, hogy ő az Új Almádi Újság alapítója, több alapítvány létrehozója,  
a nemzetközi hírű Padlásgalériát,  a Vörösberényi Művésztelep újra-
indítását, a Balaton Tárlat, az Új Dunántúli Tárlat megszervezését is 
neki köszönhetjük. Magam részéről sohasem értettem, hogy mikor 
van ideje festeni. Merthogy igazából mégiscsak ismert festőművész. 
Nem is akármilyen. Nekünk, itt Balatonalmádiban nyilván a világon 
a legkedvesebb, egyrészt azért, mert túl sok festőművészt nem isme-
rünk személyesen, másrészt azért, mert ő „A Veszeli”. Az idealista, 
a közvetlen nagyhangú, a lobbanékony, a jó humorú, az önzetlenül 
segítő, a legnagyobb őrültségnek hitt álmok megvalósítója. Szóval ő a 
„Lajos”. A Veszeli Lajos.

A fiatalabbak, esetleg a nem túl régóta Balatonalmádiban élők kép-
zeljék el a fent leírt férfit 30 évvel ezelőtt. Most Veszeli Lajosnak az 
1989-es román forradalomban megélt történelmi kalandjairól fogok 
írni a január elején a Veszprém TV Közéleti Magazinjában megjelent 
riport apropóján. Amíg Magyarország lakossága a tévé előtt papucs-
ban „drukkolta” végig a forradalmat, ő gondolkozás nélkül fogta ma-
gát, és egy kamionnal elindult annak a kellős közepébe.

1989 decemberében a romániai forradalom hírére minden magyar-
nak egyszerre dobbant meg a szíve. Megtörtént az addig elképzelhe-
tetlen csoda: leomlottak a képzeletbeli falak országaink között. Az  
emberek adományokat gyűjtöttek, útnak indultak oda, ahol akkor 
éppen megdőlt egy diktatúra, felszabadult egy nép az elnyomás alól. 
Megmozdult az ország. A művész, aki  még ma is „fekete pólóban 
biciklin száguld és lobog”, abban az időben a Veszprém megyei Nap-
ló rajzolóművésze, képzőművészeti szerkesztőjeként lendült akcióba, 
egy rossz helyre – vagyis éppen a legjobb helyre, de ezt ugye a telefon-
központos nem tudhatta -, kapcsolt telefonhívásnak köszönhetően 
hamar az események sűrűjében találta magát.  

***********
- Halló! Hol lehet leadni a segélycsomagokat? – kérdezte a telefo-

náló. 
Lajos nem sokat gondolkozott. A Napló Szerkesztőség székhelye 

szinte mindenki számára ismert épület, ezért a főnökei megkérdezése 
nélkül azonnal rávágta:

-A szerkesztőségben! 
Ezután Veszeli Lajos jó barátja, az azóta sajnos elhunyt, de a mai 

napig szeretettel csak „atótdoki”-ként emlegetett Dr. Tóth József a 
hangszórós orvosi  autóval járta végig Balatonalmádit, így értesítve a 
lakosságot, hogy most bizony elkél az összefogás. 

A lavina tehát beindult. A megyéből öregek és fiatalok adták egy-
másnak a kilincset a szerkesztőségben. A Petőfi Színház művészeinek 
gyűjtését Márta István irányította, a Malomipar, a Megyei Kórház, 
a Tejipar, a Herendi Porcelángyár, cégek, magánszemélyek sokasága 
fordult meg a szerkesztőségben. A veszprémi taxisok szállították a do-
bozokat, bakonyszentlászlói bányászok érkeztek vállukon burgonyá-
val, a legmeghatóbb talán egy öreg néni volt, aki kis  nylon zacskóban 
odaadta azt,  amit otthon nélkülözni tudott: két darab Baba szappant, 

egy fogkefét, és egy szem-
üveget. A karácsonyi sza-
badságukat töltő újságírók, 
szerkesztőségi dolgozók 
kérdés nélkül mentek segí-
teni, koordinálni, valamint 
pakolni azt a rengeteg hol-
mit, amitől lassan már sem 
a folyosókon, sem az iro-
dákban lépni nem lehetett.

Bizony, bizony! Kamionra volt szükség, de nem  akármilyenre, ha-
nem pótkocsisra.

Egy telefon a Volán igazgatójának, Demjén Zoltánnak, aki első 
szóra segített, és máris rendelkezésre állt a jármű pótkocsival, sofőrrel.  
Innentől már „gyerekjáték” volt az egész. Meg pakolni a 20 tonnányi 
szállítmánnyal a kocsit, úgy, hogy közben a súlyelosztásra is figyelni 
kellett, szerezni egy Vöröskeresztes igazolványt, és gyorsan varratni a 
katonasággal egy Vöröskeresztes zászlót, azt pedig felerősíteni a veze-
tőfülke oldalára. Mintegy ráadásként a Romániában akkoriban szinte 
elképzelhetetlen nemzeti színű szalagunkat is elhelyezték a szélvédő 
belső oldalán.

1989. december 26-án, karácsony másnapján 18.00 órakor in-
dulhatott is a szállítmány.

A nem túl jól fűtött fülkében Weibel Péter gépkocsivezető és  
Veszeli Lajos fagyoskodva indultak útnak. Isten segítségében bízva 
Sepsiszentgyörgy , Veszprém testvérvárosa volt a célállomás, egy ma-
rosvásárhelyi megálló közbeiktatásával.

A határon túl kék-sárga-piros, középen lyukas zászlóerdőket len-
getett a metsző téli szél, a kis falvakban a házak kapujában székely  
atyafiak süvegelték, üdvözölték az utazókat, velük együtt a szabadság 
számukra mindaddig ismeretlen ígéretét.

Több ellenőrzőpontot maguk mögött hagyva, Marosvásárhely felé 
közeledve a reptér körvonalait felfedezve látták, hogy harckocsik, tan-
kok, fegyveresek egész hada őrzi az objektumot, a tankok csövei még 
a város felé fordítva állnak készenlétben. 

Az általuk a tévéből ismert főtéren, ahol az előző nap Sütő András 
szólt a felkelőkhöz, örömujjongással fogadták a szállítmányt. Az utcá-
kon betört kirakatok, kiégett házak, lövedékek nyomai, vértócsákban 
égő mécsesek látványa fogadta őket.

A Városháza  előtt ujjongó tömegen keresztül haladtak át. Ide ek-
kora segélyszállítmány még nem érkezett. Az épületben az égetésből 
megmaradt dokumentációk hevertek mindenhol, az irodákban gyű-
lések, állandó telefoncsengés, füst és izgalom uralkodott. A helyiek 
a szállítmányt már magukénak érezve kezdtek volna mindent lepa-
kolni. Nehéz volt megértetni velük, hogy itt csak a Veszprém megyei 
Kórház által adományozott 2 millió (akkoriban egy lakás ára) forint 
értékű gyógyszereket teszik le. A többi csomagot Sepsiszentgyörgyre 
kell vinniük. 

Kicsit messzebb, a volt Igaz Szó szerkesztőségében is lázas tevékeny-
ség folyt, majd egyszerre mindenki elhallgatott: Sütő András lépett be 
ziláltan, embergyűrű kíséretében.

- Hol vannak a veszprémiek? – kérdezte, majd Lajoshoz lépve át-
ölelte őt. – Köszönjük, mondd meg! – Veszeli Lajos ennyit hallott a 
hangzavarban, és még valami olyasmit, hogy „Majd beszélünk…. ” 

Sütő Andrást a köréje sereglettek tovább sodorták egy másik terem-
be. Kicsit később Király Károllyal együtt az erkélyről, a téren össze-
sereglett tömeg előtt kikiáltották a Forradalmi Tanács megalakulását. 

A Marosvásárhelyen töltött éjszaka alatt Veszelinek sikerült 
kapcsolatba lépnie a volt Vörösújság – akkor Népújság – 
szerkesztőjével, akitől pontos információkhoz jutott, és  elvitte őt 
egy házaspárhoz, akik a kritikus napon elől mentek a tömegben a 

1989. fotó: Veszeli
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fegyveresekkel szemben. Meleg étellel kínálták, és csak meséltek, 
meséltek a borzalmakról, sebesültekről, a nép elszántságáról, és az 
azt követő  pillanatról, amikor egy erkélyről valaki elkiáltotta magát: 
„MEGSZÖKÖTT A DIKTÁTOR!” Az örömmámorról, a sírásról, 
kiabálásról, a szekusok meneküléséről, és arról, ahogy a katonák a 
felkelőkkel szemben leengedték fegyvereiket.

- Amíg a felnőttek meséltek, a lépcsőn két gyerek rajzolt csendben 
csonka ceruzákkal. Lajos a táskájából elővette a filctollait, és átnyúj-
totta a gyerekeknek, akik tágra nyílt szemmel kérdezték: „Ez most 
már mindig a miénk?” „Igen, a tiétek!” – válaszolta nekik, gondolat-
ban pedig hozzátette: „Talán a világ is a tiétek lesz most már. Mind-
örökké!”.  - 

Késő este Király Károly várta őket a városházán, aki a rend helyre-
állításán dolgozott, az őrséget szervezte, és abban bízott, hogy decem-
ber 28-án a szekusok az egész országban megadják magukat. Közben 
a főterén fegyveresek őrizték a veszprémi kamiont. 

A többnapos nem alvás, az izgalmak addigra felőrölték a két vándor 
szervezetét. Indulni kellett volna tovább Marosvásárhelyről, de még 
hátra volt a találkozás Sütő Andrással, amire csak másnap kerülhetett 
sor. Az író kertes háza egy hatalmas lakótelep közelében állt. A követ-
kező héten kezdték volna bontani, a lakótelep-bővítés mondvacsinált 
indokával.  

Az erdélyiek szószólóját tévések, újságírók és küldöttségek vették 
körül, éppen a finn tévének adott interjút, amikor Veszeli belépett. 

- Isten hozott! – nyújtotta a kezét.
Azoknak a ritka pillanatoknak az egyike lehetett ez, amikor Veszeli 

Lajos kicsit zavarba jött.
- Nem akarom feltartani... Csak annyit kérdeznék, hogy üzen-e 

valamit a veszprémieknek?
- Üzenni? – kérdezett vissza Sütő. - Kossuth után nem illik üzenni, 

de kérni igen. Arra kérem a Veszprém megyeieket, kövessenek el min-
dent, hogy az erdélyi szellemi élet a veszprémivel kapcsolatban legyen. 
Egy szétvert világból kikászálódva, az egyetemes és egységes szellemi 
égbolt alatt a magyar kultúrát kell közösen ápolni. – Majd hozzátet-
te: - De ne induljatok tovább Sepsiszentgyörgyre, mert a diktátor a 
szekusokkal a hegyekbe menekült, és arrafelé most nagyon veszélyes.

A lelki feltöltődéshez elég is volt ez a néhány mondat. Az intelmek 
ellenére a  veszprémi kamion elindult. Egyre több helyen állták út-
jukat fegyveres katonák, akikről nem lehetett tudni, hogy hova tar-
toznak. Az idő hidegre fordult, az ég baljóslatúan beborult, a fűtés 
teljesen elromlott, ráadásul még egy fekete macska is átfutott az autó 
előtt. Férfiember nem csinálna ebből a cicából nagy ügyet, de ott és 
akkor ez közel sem volt megnyugtató.

Brassó előtt úgy 8 kilométerre a villanytelepnél a sofőr lefékezte a 
kamiont.

- Ömlik a hűtővizünk. A rohadt életbe! – tolta homloka fölé a sap-
káját, amikor a kamion fülkéjét felbillentették a hóesésben.

Pillanatok alatt magyar és román teherkocsik, személyautók, trak-
torok tömege vette körül a kamiont, és mindenki azt tanácsolta, hogy 
Isten mentse meg őket attól, hogy itt maradjanak a sötétedéskor.  Va-
laki valahonnan szerzett vizet, egy darabig elég lesz, aztán majd újra 
fel kell tölteni. 

Egy, az útitársuknak szegődött szökött munkaszolgálatos katonával 
folytatták útjukat. Az ő tanácsára úgy döntöttek, hogy inkább hegyi 
utakon közelítik meg az elsötétített várost. Honnan is tudhatták vol-
na, hogy  Szylveszter Lajos a védelmükre katonákat mozgósított, akik 
a főúton már elindultak eléjük?

A veszélyes hágónál  egy korlát nélküli fahídra mutatott újdonsült 
ismerősük: - Azon kell átkelni.

- Hány tonnát bír ki ez a híd? – kérdezte Péter, miközben óvatosan 

haladt át rajta a 20 tonnányi súlyú kamionnal.
- Úgy 13-14-et! – hangzott a szökött katona válasza, és figyelem-

elterelésként történeteket mesélt a bukaresti mészárlásról, aminek 
tanúja volt, valamit a munkaszolgálatról, aminek most talán szintén 
vége lesz.

A sötét Sepsiszentgyörgy városába beérve a szerelvény tartalmát 
mindenki szerette volna lepakolni, de végül sikerült szervezett keretek 
között megoldani az elosztást. A volt pártház épületében lévő állapo-
tok mutatták  az előző napok eseményeit. A dunántúli vendégek kap-
tak egy kis pálinkát, megbeszélték a lepakolást, valamint szó esett a 
vízpumpa megjavításáról is. Reggel ötig váltották meg a világot, nem 
törődve sem az idővel, sem a következő napok megpróbáltatásaival. 
Hallgatták az elbeszélést az előző napok borzalmairól, közben Lajos 
halálosan aggódott Péterért, aki elment megjavíttatni az autót, és dél-
után fél négyig nem lehetett tudni, hogy mi van vele. Amikor végre 
épségben előkerült, közölte, hogy aznap még nem evett, és amúgy 
sem hajlandó még egyszer éjszaka a hegyek között autózni. Várni kell 
az indulással reggelig.

Másnap reggel hat órára 20 centis hó lepte el a várost. A nem ba-
bonás férfiak különböző jelzőkkel felemlegették az előző napi feke-
te macskát, majd integetés és kézrázás után, egy Milicia – ma már 
Policia – autó felvezetésével  a Volán kamionja utasaival végre elindult 
haza.

Máig sem tudni, hogy mi történhetett a sofőrrel, de a város határá-
nál egy , a szerelvénynél alacsonyabb híd alá kormányozta a kamiont. 
Emberek kerültek elő homokkal, ásóval felszerelkezve, húzták-vonták 
az üresen is nehéz szerelvényt, amit egy óra múlva sikerült  kiszaba-
dítani a híd alól.

Búcsúzóul jó tanácsokkal látták el őket, felhívva figyelmüket a 
különböző veszélyekre. A „veszprémi különítmény” addigra már 
megtanulta, hogy nem kérdez semmit, hanem szó nélkül elfogadja 
a tanácsot.

Hídvég közelében 40-50 centis hó várta Pétert és Lajost, és egy 
hatalmas sötétzöld fenyő, aminek a törzsénél landolt az ismét meg-
csúszott kamion, majd az árokba borulva az utasoknak újra eszébe 
jutott a fekete macska. Veszeli Lajos a hóba süppedve álldogált a fél-
cipőjében, és mormolta magában, amit az út során egy öreg székely 
mondott neki: „Megfogja magukat majd a Hargita”. 

A segítség itt sem maradt el. Traktorral, a kerekekre szerelt láncok-
kal próbálták kiszabadítani a járművet, de végül előkerült egy isme-
retlen „orosz gyártású monstrum”, és megoldotta a problémát.

Nem számított már semmi, még az sem, hogy eddigre már  sem 
élelmük, de még csak egy szál cigarettájuk sem maradt. Csak az szá-
mított, hogy a hátuk mögött a terhétől megszabadult, állandóan 
csúszkáló pótkocsi ne okozzon több gondot. 

Segesvárnál már oszladozott a köd. Azt hitték, hogy ezután semmi 
baj nem lehet, de a Királyhágónál a tejfehér ködös éjszakában ismét 
katonák állták útjukat. Az igazoltatás során már csak monoton vá-
laszok hagyták el szájukat, a kimerültségtől  semmi más nem járt az 
eszükben, minthogy: Hazatérni végre.

A magyar határnál, december 30-án éjjel a Vöröskereszt fogadta 
őket. Jóval szervezettebb volt már minden, mint négy nappal koráb-
ban. Maradék erejükkel átadták az információkat, üzeneteket a most 
útnak indulóknak.

- Sikerült! Itthon vagyunk! – Veszeli Lajos ennyit tudott mondani 
a telefonba a  Balatonalmádiban aggódó szeretteinek. 

És tényleg sikerült! Egy dunántúli megye  pártoktól és felekezetek-
től is függetlenül megmutatta a világnak, hogy mi magyarok ha kell 
összefogunk, segítenünk, mert élni akarunk, és élni is fogunk itt a vén 
Európában.               Szolga Mária
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Köszönet 48 embernek!
Egyesületünk alapszabályában a lovakkal kapcsolatos minden-ne-

mű tevékenységen kívül, kiemelt fontosságú a környezetvédelem. 
Niki és Vajk,(akik egyesületünkben az érdemi munkát végzik) elke-
serítőnek tartják, hogy a csodálatos túraútvonalak mentén bizony 
sajnálatosan sok a szemét.

Elhatározták, hogy megpróbálnak ezen egy kicsit változtatni, és 
december 30-ra szemétgyűjtésre-takarításra invitálták a lovasokat 
(ötletszervezők voltak Vas Enikő, Tál Dominik, Kolonics Ferenc, 
Kolonics Farkas Abigél).

Már az örömteli volt, hogy 10 órakor 48 elszánt lovas jött össze, 
hogy tegyen valamit környezetünkért. Zömében gyermekek, ifjú-
korúak, de voltak felnőttek, és öt komplett család Budapestről!

Tea, forralt bor, és pogácsa biztosította, hogy egészen délután 4 
óráig kitartóan végezzék a kemény fizikai munkát, hogy az újévben 
tisztább környezetben tudjanak lovagolni.

4 – 8 fős csapatokban szakaszokra bontva az útvonalat kezd-
ték el a tisztítást a Vödörvölgy teljes hosszában a Vadászházig, a 
Vörösberényi Szőlőhegy Pinkóczra levezető útjain.

Megtapasztalták, milyen nehezen jóvátehető hatása van annak, 
ha szemetelünk.

Nem csak az eldobált PET palackokat szedték össze, hanem a 
bokrok tövéből eltávolították a kidobált autógumikat, kukába nem 
férő tárgyakat, és a zsákokba kocsikból zsákokban kirakott szeme-
tet, melyet már az aljnövényzet gyökérzete átszőtt.

Az összeszedett szemetet Vajk folyamatosan utánfutóval gyűjtötte 
köbméteres takarmány zsákokba, és a lovardába vitte.

 A tágabb értelemben vett lakókörnyezet, a természet megszépí-
tésére irányuló kezdeményezést a Városgondnokság is felkarolta.  A 
zsákok tartalma 2 db 10 m3-es konténerbe került, amelyet a Vá-
rosgondnokság szállíttatott rendeltetési helyére: az autógumik és 

az elektronikai hulladékroncsok  különválogatva kisteherautóval az 
újrahasznosítóhoz, a vegyes hulladékok a királyszentistváni regioná-
lis hulladéklerakóba. A szállítás és ártalmatlanítás költsége nagyság-
rend 100.000 Ft, az önkéntesek áldozatos munkája pénzben nem 
fejezhető ki. Köszönet érte.

Köszönet továbbá a berényi Gazdaboltnak, akik a kesztyűket nem 
engedték kifizetni amikor megtudták, milyen célt fog szolgálni.

Köszönet a szülőknek, akik hozták csemetéiket az akcióra, irányt 
mutatva hogy a tiszta környezetért tenni kell.

A résztvevők egy SZUPER-CSAPAT volt, ők biztos nem fognak 
szemetelni életük során.

A 48 így nem csak történelmünk egy igen fontos száma, hanem 
egyesületünk történetében is emlékezetes marad.

Egyesületünk bízik abban, hogy példánkon felbuzdulva további 
önkéntes követőink lesznek, amint a korábbi években is voltak már 
hasonló kezdeményezések városunkban: TESZEDD, HÉV Kör, 
Nők a Balatonért Egyesület, illetve a Gombászok Társasága, túrá-
zók, önkéntesek által szervezett hulladékgyűjtő akciók.

Információnk szerint a Városgondnokság a jövőben is vállalja az 
ilyen módon összegyűjtött hulladékok lerakóba történő elszállítá-
sát, illetve az ártalmatlanítás költségének a megfizetését.

Szentesi István környezetvédelmi szakmérnök
a Vörösberény Lovas Egyesület elnöke
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KÖSZÖNET
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében köszönetet 
mondok mindazoknak,akik felajánlásaikkal támogatták 
klubunk jótékonysági báljait, s ezzel segítették a nyugdí-
jasaink nyári kirándulásainak megvalósítását. 

TÁMOGATÓINK: 

Hungest Hotel Bál Resort, dr. Kepli Lajos polgármester 
úr, Eszterlánc Virágbolt, Káló Ilona Glória Virágbolt, 
Gazdabolt Vörösberény, Festékbolt – Csomai Attila 
Jóbarátok Halsütöde Márkus Ferenc, Határ étterem, Dr. 
Vrobs Enikő háziorvos, Optimum Gyógyszertár, György 
Patika, Jutka és Márta butik, Bakai Károlyné -Tóth Pi-
roska -Takácsné Kártyás Ildikó és Vörösné László Melit-
ta fodrászok, Áldott Gabriella, Balázsovits Zsuzsanna, 
Dr. Koő Éva, Veszeli Lajos festőművész, Séllei Katalin 
kerámikus, Vajthó Zoltán, a Gyopár Utazási Iroda veze-
tője és klubunk tagjai.
  Köszönettel:

Lencse Sándor, a klub elnöke

Olvasói levél 
Kedves Szerkesztőség!

Érdeklődve találtam rá majd nagy örömmel olvastam az aktuá-
lis újságban megjelent olvasói írást „Disznóölés más szemszögből” 
címmel. Szeretném megköszönni, és bátorítani Önöket a hasonló 
nézőpontok lakosság felé való terjesztésére. Sajnos a magyar mé-
diumokban nem megszokott az effajta tartalom, ezért külön öröm 
szeretett városunk széles körben terjesztett havi lapjában találkozni 
vele,
Egyben a szerző úrnak is gratulálok, ha mód van rá kérem, adják 
át neki köszönő és bátorító szavaimat „munkája” folytatására, na-
gyon kifinomult mégis kellően érzékletes stílust sikerült találnia egy 
rendkívül érzékeny téma előadására.

Ezen kívül csak ajánlani tudnám az általános iskolák bizonyos 
életkor feletti osztályainak kötelező olvasmányként...

Gratulálok az újsághoz, sok sikert és erőt kívánok a folytatáshoz, 
és nem utolsó sorban sikeres újévet kívánok az egész szerkesztőség-
nek!

Üdvözlettel:
Balázs Gergely (1 éve Almádiban)

Az EFI támogatásával 10 alkalmas Szenior Örömtánc 
foglalkozás indul Balatonalmádiban, az Infinity Fit teremben  
(Rákóczi u. 37.) péntekenként 16:30-tól. 

A Szenior Örömtánc nem társastánc időseknek, hanem társasági 
tánc. Kifejezetten az érettebb korosztály számára kifejlesztett 
kíméletes mozgásforma, mely igazodik a korosodó szervezet 

sajátosságaihoz. A koreográfiákban nincsenek akrobatikus elemek, 
ugrások, gyors forgások, bonyolultabb lépéskombinációk.
Nem igényel sem előzetes tánctudást, sem állandó partnert. A 
nemek arányától függetlenül mindig az éppen jelenlévők táncol-
nak együtt. Nem tánctanfolyam, hanem egy olyan táncklub, ahol 
egyedi koreográfiákat tanulnak és táncolnak a résztvevők.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
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A cél a fenntarthatóság és az 
együttműködés
Párbeszéd a Veszprém - Balaton 2023 Zrt. igazgatóival

Az 1985-ben elindított Európa kulturális fővárosa kezdeménye-
zés célja, hogy bemutassa az európai kultúra gazdagságát és sokszí-
nűségét, miközben növeli a városok nemzetközi ismertségét. Ez a 
kinevezés nemcsak a kultúrára van hosszú távú hatással, de társadal-
mi és gazdasági szempontból is jelentőséggel bír.

Az EKF uniós cím, a pénz nagy hányadát azonban nem az unió 
adja. A költségvetés felét a kormányzatok biztosítják. Így lesz ez 
2023-ban is, amikor Veszprém és a Bakony-Balaton régió töltheti 
be egy teljes éven át ezt a funkciót. Az összeg másik felét Veszprém 
és a régiós önkormányzatok adják a megvalósításához.

Az Aranyhíd Polgári Egyesület meghívására Mészáros Zoltán - 
ügyvezető igazgató, Mike Friderika, EKF programfejlesztési és 
nemzetközi kapcsolatok igazgatója, Can Togay János, az EKF mű-
vészeti és kreatív tanácsadója és Kepli Lajos polgármester ült egy 
asztalhoz az ötletgazdákkal és a civil szervezetek képviselőivel. Az 
Aranyhíd célja az volt, hogy az érdeklődést felkeltsék, párbeszéd ala-
kuljon ki a fejlesztési irányokról, és a sok-sok összegyűjtött ötletből 
az EKF vezetői mit vélnek támogathatónak.

A csoportok alaposan fölkészültek, s prezentációkban érveltek 
javaslataik mellett. Pédául: Színes lépcsők (városi arculat, attrak-

ció, tematikus programok, 
testvérvárosokban nemzetkö-
zi ötletpályázat), Biciklista/
masiniszta, Nemzetközi Aka-
dályverseny, Közösségi terek 
(streetball, gördeszkapálya, 
koripálya, stb), Vers a Par-
ton, Kertmozi - animációs 
filmfesztivál, SlowlyFest, Ut-
caszínház és Bodies in Urban 
Spaces, BBQ Fesztivál, Bun-
kerprojekt, Kirakat kultúra, 
Újrahasznosítás és a Képző-
művészet összekapcsolása, 
Cimbora tábor, Selfie Múze-
um, Almádi Ízei, Almádi Jól 
Fest, Szaunaház, fürdőház, 
Erzsébet - liget közösségi tér 
- fejlesztési koncepció. 

A prezentációkat követően párbeszéd alakult ki az ötletekről és 
az EKF koncepciójáról, miszerint nagyon fontos, hogy az ötletekbe 
a lakosságot aktívan bekapcsoljuk, ne felülről húzzunk rá egy kon-
cepciót az itt-élőkre. Helyi igényekre épüljön, be kell vonni a helyi 
közösségeket, nem csak a művészeket.

Itt Balatonalmádiban az elhangzott ötletek alapvetően mind 
EKF-szemléletűek, sok a tenni akaró, kulturális kérdésekről gon-
dolkodó civil szereplő. 

A szezonalitás kérdését is jól közelítettük meg: például az advent, 
az őszi fesztiválok, a sporttal kapcsolatos közösségi versenyek akár 
egész évessé tehetnék a szezont.  

Az EKF cím viselője többnyire egy - egy város, de van lehetőség a 
körülvevő térség bevonására, ahogy a Veszprém - Balaton régióhoz 
leginkább hasonlatos volt Marseille és Provance példája. 

Alapvetés, hogy a Veszprém-Balaton Zrt. a programokkal foglal-
kozik, az infrastrukturális fejlesztések Navracsics Tibor kormány-
biztoshoz tartoznak. 

Az Veszprém-Balaton Zrt. az önkormányzatokkal szerződik. 
A zártkörű résztvénytársaság tagsági díja Balatonalmádi esetében 
évente lakosonként 2 euro. Az önkormányzatnak támogatás egysze-
ri 50 millió forint, melyet az önkormányzat a saját feltételrendszere 
szerint oszt szét a pályázatok támagotásaként. Ebben a Veszprém-
Balaton Zrt egyfajta ellenőrző szerepet kap.

Februárban dől el, hogy Balatonalmádi ötleteiből az EKF melye-
ket teszi hivatalossá és kezeli sajátjaként. 

A programokkal kapcsolatban fontos, hogy legyen íve, kifutási 
ideje 2023-ban csúcsosodjon, valamint fontos a fenntarthatóság, a 
hosszú távú versenyképesség, hiszen ezek a minőségi fejlődés fel-
tételei.

A pályázat több száz kisebb-nagyobb települést érint a régióban, 
ezért is fontos lenne az együttműködés, közönséget és közösséget 
szeretnénk a kultúra segítségével építeni.

A marketingkommunikációra lesz egy közös platform, “appliká-
cióban” gondolkodnak kizárólag EKF-es programokkal, térképek-
kel stb. 

Fontos itt is, hogy a későbbiekben is használható legyenek régiós 
szinten, ide lehet majd feltölteni információkat és innen is lehet 
lehívni őket felhasználóként.

Marketingkommunikációra másfél milliárd forintot költenének 
el a tervek szerint (sosem látott összeg a régióra vonatkoztatva!), 
ez hatalmas lehetőség, hogy felkerüljön régiónk Európa térképére.

Dallos Zsuzsa 
Színes lépcsőket álmodunk 

városunkba

A sport közösségépítő szerepét emelnénk ki

• 

• 

• 
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Szólásszabadság? Pletyka?
A Rendőrségen vizsgált szabálysértések és bűnügyek között vannak 

olyan esetek, amikor a sértett fél azért tesz feljelentést, mert róla plety-
káltak, őt sértő, bántó dolgot mondtak mások előtt.

Nem is gondolják gyerekek, ifjú és meglett felnőttek, hogy milyen 
könnyen lehet jogszabálysértésbe keveredni csupán azzal, hogy egy is-
merősről, hozzátartozóról, barátról elmondunk, tovább adunk olyan 
információt, aminek nem jártunk utána, ami lehet, hogy nem valós, 
nem megalapozott! 

Mindenki szeret jól informált lenni, a beszélgető partnerére hatni, 
őt meglepni. Ennek azonban komoly következményei lehetnek! A 
rosszindulatú megjegyzésekkel, másokról valótlan tények állításával 
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekményt 
követünk el. 

Rágalmazás. Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkal-
mas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést 
használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 
Két év lehet a büntetés, ha mindezt aljas indokból (rosszindulattal), 
nagy nyilvánosság előtt (több ember hallja egy gyűlésen vagy ren-
dezvényen, interneten, újságban) vagy jelentős érdeksérelmet okozva 
követik el (személy életét vagy egy intézmény működését zavarja, le-
hetetlenné teszi).

Becsületsértés. Aki más munkakörének ellátásával, közmegbízatá-
sának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben (az 
önkormányzati, oktatási intézmények munkatársainak elfogadhatat-
lan stílusú és tartalmú bírálata) vagy magánszemélyre nagy nyilvános-
ság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vétség mi-
att egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A becsületsértés 
lehet tettleges is, pl. leköpés, itallal leöntés, ruházat letépése, fizikai 
érintés. 

Ne csak egy kis felületet kaparjon le!
A jármű szélvédőjéről a pára, a jég és a hó teljes eltakarítása a 

járművezető kötelessége. 

Polgárőr hírek
Januárban is folytattuk 

a munkánkat. Az időjárás 
meglehetősen enyhe volt és 
sok vaddisznó jött be a la-
kott területre. Fontos tudni, 
hogy az állat általában kerüli 
az embert, de ha veszélyben 
érzi magát, vagy kicsinyei 
vannak, agresszív lehet. Na-

A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel ké-
szítése és annak nyilvánosságra hozatala, hozzáférés megengedése is 
bűncselekmény.  Három év lehet a büntetés, ha mindezt nagy nyilvá-
nosság előtt vagy jelentős jogsérelmet okozva teszik. 

Rossz hír keltése is hasonló bűncselekmény, hasonló következmé-
nyekkel. 

A szólásszabadság alapvető emberi jog! De csak addig tart, amíg 
ezzel másokat nem bántunk, sértünk, alázunk meg, amíg másokról 
nem állítunk megalapozatlan dolgokat!

Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha az érin-
tett személyről valótlant állítunk, a személyét sértő kifejezéseket hasz-
nálunk, rossz hírét keltjük.

Hétköznapi nyelven ezt rosszindulatú pletykának nevezzük!
Fel kell hívnom a figyelmet a nagy nyilvánosság kifejezésre. A 

nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV,rádió), az internetes 
fórumok, közösségi oldalak annak számítanak. Talán nem is gondol-
ják, hogy például egy Facebook vagy Instagram bejegyzésben milyen 
könnyen követhet el valaki valójában bűncselekménynek minősülő 
dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmondatok-
ban állított valótlan vagy elfogadhatatlan hangnemben megfogal-
mazott tényekért, véleményért az írójának vállalni kell a felelősséget. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

forrás: Internet

Ha indulás előtt a 
vezető nem gondosko-
dik a gépjármű üvegfe-
lületein lévő pára, jég 
vagy hó eltakarításáról, 
akkor kisebb az esély 
arra, hogy a veszély-
helyzetet időben felis-
merje és reagáljon rá. A pára- és jégmentesítés, a jármű hótól való 
megtisztítása akár több percet is igénybe vehet, ezért indulás előtt 
számoljanak ezzel az idővel a megfelelő látás biztosítása érdekében.

A balesetek megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg az aláb-
biakat:
• Elindulás előtt mindig ellenőrizzék a gépjárműveket, teljesen 

tisztítsák meg a szélvédőt, és távolítsák el a ráfagyott, ráhullott 
csapadékot!

• A belső párásodás megszüntetése nélkül ne induljanak útnak! A 
legjobb módja szélvédők szárításának az üvegekre irányított, in-
tenzív fokozatra kapcsolt légkondicionáló használata.

• Ne csak a szélvédőről takarítsák le a havat, hanem a jelző- és vilá-
gító berendezésekről is, és amennyiben lehetőség van rá, a motor-
háztetőn, a gépkocsi tetején és csomagtartóján se hagyjanak ha-
vat, mert az a haladás során leesik, és másokat veszélybe sodorhat!

Ne feledjék, hogy a baleset-megelőzés mindnyájunk feladata, és 
kölcsönös egymásra figyeléssel vegyenek részt a közlekedésben!

gyon fontos lenne, hogy konyhai hulladékot ne dobjunk ki közterü-
letre, mert a disznó szaglása jó és megkeresi. Ekkor akár kerítéseket 
szakít át és belterületi lakott részbe is bejöhet. A probléma megoldá-
sa érdekében a vadásztársaságokkal, önkormányzattal, rendőrséggel 
együtt megoldást keresünk a területekről való kihajtásra. 
Általános kérések:

 Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén 
vásárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát,  - és összességében minden 
esetben -, egy belső, vagy jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fizetés-
kor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még mennyi pénz van a tár-
cában. Higgyék el, vannak akik ezt figyelik, majd követik a kiszemelt 
személyt, és egy adandó alkalommal megszerzik a tárcát. Almádiban 
nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy ez így is maradjon, ne adjunk 
esélyt erre senkinek..

Közlekedés. Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt,  türelemmel le-
gyünk egymással szemben.  A tavaszi időjárással egy időben megnő a 
gyalogosok száma. Figyelni kell rájuk

Magunkról is egy rövid mondatot. 2020. márciusában 25 éves a 
polgárőr egyesületünk. Szeretnénk ezt megünnepelni, viszont ez 
pénzbe kerül, ezért kérem, aki teheti, és támogatni tudja a polgár-
őrséget, az 72900037-10500886 számlaszámon tegye meg. Előre is 
köszönjük. 
Továbbra is várjuk adójuk 1%-át. 
Egyesületünk adószáma 18938649-1-19
Várjuk a polgárőrségbe jelentkezőket.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320

Balogh Csaba, elnök

forrás: kemma.hu
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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

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. 
Ma tegyünk a holnapért!

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

NYITVA TARTÁS:     Lépjen be az Aegon Önkéntes 

H-P: 8:00-16:00      Nyugdíjpénztárba, megajándékozzuk egy

Sze: 8:00-17:00        5000 forintos vásárlási utalvánnyal 

                          Részletekért keresse tanácsadóinkat!

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

Bugovics Tímea: 06-70-622-2161



Új

Január 30-án rózsaszín fényfestést kapott a vörösberényi Erőd Templom annak tiszteletére, hogy 100 nap múlva kezdődik a Giro d’Italia 
kerékpáros körverseny,  amely idén Budapestről indul és Balatonalmádin is keresztülhalad. A fotót Stiger Ádám készítette.


