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Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az 

Almádiért Közalapítvány számára! 

Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, 

a Balaton Játékpont működését! 

Adószámunk: 19262259-2-19

Köszönjük! 

FELHÍVÁS 
Tisztelt Civil Szervezetek, Egyesületek, Vállalkozások, 

Szolgáltatók!
Balatonalmádiban a városi rendezvények mellett számos program, esemény várja 
a helybélieket és a városunkba látogató vendégeket egész éven át. Köszönet illeti a 
programokat megszervező civil szervezeteket, vendéglátóhelyeket, magánszemélyeket, 
akik tevékenyen részt vesznek Balatonalmádi turisztikai, kulturális és egyéb 
ismeretterjesztő kínálatának színesítésében.
Annak érdekében, hogy a lakókhoz és vendégeinkhez minden szervezett program 
eljusson, és ugyanabban az időben ne legyen több esemény egyszerre vagy jobban 
áttekinthető legyen a program kínálat, készítettünk egy programtáblázatot, melyet 
minden civil szervezet és mindenki, aki rendezvényt, programot szervez, bármikor 
megtekinthet.
Kérjük Önöket, hogy juttassák el tervezett programjuk leírását az alábbi elérhetőségek 
egyikére:

1. Almádiért Közalapítvány – Új Almádi Újság 
Juhászné Vincze Eszter felelős szerkesztő 
juhaszne.eszter@gmail.com , 06/20-970-34-79

2. Balatonalmádi Város Önkormányzata
Takács Timea
ttakacs@balatonalmadi.hu

3. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
pannoniakultura@upcmail.hu pannoniamuvelodes@upcmail.hu, 
06/20-3741868

4. Balatonalmádi Turisztikai Egyesület-Tourinform iroda
Balatonalmádi, Városház tér 4.
balatonalmaditurizmus@gmail.com, 06/88-594-081

5. Tabányi Katalin
kata.tabanyi@gmail.com

Örömmel vesszük, ha nyomtatott szórólapokat is hoznak a programokról a Tourinform 
irodába vagy az Almádiért Közalapítvány irodájába, a Balaton Játékpontba. 

Köszönettel: A Szerkesztők
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Nagycsaládos hírek
2019-ben a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete közel 

1.710 kg élelmiszert osztott ki 2.44 millió Ft értékben a Magyar 
Élelmiszerbank jóvoltából. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek a támogatást tagjaink nevé-
ben!

2020. februárjában, a Balatonalmádi Család és KarrierPontunkban 
folytatódtak foglalkozások az atipikus foglalkoztatási formák meg-
ismertetésével kapcsolatban. Két témában mélyülhettek el a jelent-
kezők: 

1. Munkavégzés behívás alapján- folyton változó családi és mun-
kahelyi prioritások 

2. Több munkáltató által létesített munkaviszony
A projekt keretén belül (EFOP -1.2.9- 17-2017-00118) nagy 

sikerrel zárultak februárban, Veszprémben a Vállalkozási felkészítő 
tréningek, valamint Balatonalmádiban a Digitális írástudás a Google 
ingyenes felhő alapú alkalmazásaival c. 28 órás képzés. 

Szeretettel várjuk Önöket márciusi programjainkra! 
1. március 6. Nők napja a Pannóniában 
2. március 8. Vidéki gazdaság látogatása sorozat
Ebben olyan új szolgáltatási formákat és helyi hagyományokat fel-

ébresztő családi vállalkozásokat látogatunk meg, amelyek a vidék és 
térségfejlesztésben élen járnak és a közösségépítésen túl a környezetvéde-
lemre is nagy hangsúlyt fektetnek.

3. március 20. Atipikus foglalkoztatási formák ismertetése: Kis-
Szitár Zsófia: Távmunka - Tárgyalj magabiztosan a munkakörülmé-
nyeidről! c. előadása 

Emlékezés Selényiné Eszterre
Január 29-én, életének 84-ik évében elhunyt dr Selényi Antalné, 

Eszter - a fiatalabb könyvtárlátogatóknak Eszter néni.

Közel hatvan évig, 1962-től volt Almádi lakos. A cívisvárosból, 
Debrecenből származott, polgári családból. Neveltetése egy életre 
meghatározta jellemét, életvitelét. Az almádi bőrgyógyászi állást 
1961-ben elfoglaló férjét 1962-ben követte két gyermekével Bala-
tonalmádiba, ahol a család egy életre megtelepedett, gyökeret vert. 
Még ez évben a Bauxitkutató Vállalat központjában helyezkedett 
el. 1965-ben elkészült a vállalat új központi épülete, és Eszter a 
megalakuló Anyagvizsgáló osztály műszeres részlegében a bauxi-
tok és kísérőkőzetei műszeres vizsgálatára kapott megbízást. Úgy 
érezte, hogy e munkához az addig megszerzett humán végzettsé-
ge (gimnáziumi érettségi és konzervatóriumi tanulmányok, mely 
utóbbit Eszter lánya születése miatt abba kellett hagynia) nem elég, 
beiratkozott a Veszprémi Vegyipari Egyetem vegyészmérnöki kará-
ra és 1969-ben levelező szakon diplomát szerzett. Napi munka és 
két gyerek nevelése mellett! Bedolgozta magát a sprektrográfiába. A 
bauxitokból 8 elemre (Ga, Be, Zr, V, Mn, Ni és Cu) mennyiségi-, 
30 alkotóra pedig félmennyiségi meghatározást végzett. Utóbbia-
kat igény szerint a bauxitok kísérőkőzeteiből is elkészítette. Az évek 
során több száz bauxitmintát vizsgált meg. Nem csak elemzéseket 
végzett, de értékelte a nyomelemek eloszlásait és esetleges dúsulása-
it is. Közreműködött a bauxitok országos nyomelem-kataszterének 
elkészítésében, ami az egyre bővülő ismeretek miatt periodikusan 
ismétlődő feladattá vált. Eszter nem készített tudományos publi-
kációkat, de munkássága alapul szolgált a bauxitok geokémiájára 
(részben eredetére is!) vonatkozó több tanulmánynak, cikknek. Sze-
rénység és önzetlenség jellemezte. 

Számára első volt a család, a gyerekek felnevelése, a család ösz-
szetartása, nyugdíjba vonult beteg férjének ápolása. Céltudatos és 
erős volt, a kudarcokat nem keserűséggel, hanem fanyar humorral 
kezelte. Ez segítette férje halálának elviselésében.  A család mellett 
azonban jutott ideje a közösségre is. Nem csak a munkahelyén volt 
mindenkihez kedves, segítőkész jó kolléga, de a 70-es/80-as évek-
ben az akkor Községi Tanácsban tanácstagként is tevékenykedett. 
A szociálpolitika volt a reszortja, s mivel feladatát jól látta el, több 
ciklusban is újra választották.

1992-ben ment nyugdíjba. Eszter nénit nagyon sokan a könyv-
tárból ismerik, hiszen nem csak mint olvasó járt oda, hanem az 
irodalom és a zene iránti szeretetétől vezérelve  a Városi Könyvtár-
ban vállalt munkát. Sokszínű műveltségét különösen a tájékoztatási 
munkában tudta kamatoztatni. Kedves egyénisége, tudása, humora, 
emberszeretete példakép lehet minden (nemcsak) könyvtárosnak. 

Almádiak! Emlékét őrizzük meg jó szívvel!
Tóth Kálmán, Fábiánné Sáray Anna

Hirdessen az 
Új almádi Újságban!

Hirdetésfelvétel a 
06 30 29 88 995  telefonszámon.
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Figyelem! Forgalmirend-változás!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonfűzfő felől 

érkezve a 71-es úton a Balatonalmádi helységnév tábla átkerült a 
Magtár utca elé, így onnan 50 km/h a sebességkorlátozás.

Kérjük, hogy körültekintően vezessenek!
Köszönjük az együttműködést!

Balatonalmádi Város

Almádi bölcsőde
Balatonalmádi régi álma válik valóra: végre lesz bölcsődéje a vá-

rosnak!
Kontrát Károly államtitkár 

úr, a térség országgyűlési képvi-
selője örömmel hozta a remek 
hírt Almádiba, hogy városunk 
550 millió Ft-os támogatást 
nyert, így a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
keretében megújulhat a Kánya 
villa és 5 csoportos bölcsőde létesülhet Balatonalmádiban. Köszön-
jük az egész város nevében államtitkár úr támogatását, aki kihang-
súlyozta, hogy Almádi a jövőben is számíthat rá!

Köszönettel tartozunk még az Aranyhíd Polgári Egyesületnek, 
akik szorgalmazták ezen pályázat benyújtását, valamint az előző 
képviselőtestületnek is, akik megszavazták, illetve Mindenkinek, 
aki bármilyen módon hozzájárult a sikerhez.

Dr. Kepli Lajos polgármester úr biztosította az egybegyűlteket 
arról, hogy a beruházás gazdájaként mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a bölcsőde kiváló minőségben és határidőre elkészüljön 
a pályázati támogatás keretein belül.

Hajrá Almádi!
Képek és szöveg forrása: Balatonalmádi Város FB oldala 

TURISZTIKAI FÓRUM 
Egy merőben új kezdeménye-

zést indított útjára Dr. Kepli La-
jos, a város polgármestere. A rég-
óta és jól működő Civil Fórum 
mellé, mely a város civil szerve-
zeteit tömöríti és összefogásukat, 
együttműködésüket segíti, össze-
hívta Balatonalmádi Város első 
Turisztikai Fórumát. Fontos lépés 
ez, hiszen a város egyik fő bevételi 
forrása a turizmus, így a szállás-
helyekkel, vendéglátóhelyekkel és szolgáltatókkal való párbeszéd és 
együttműködés elengedhetetlen.

A Fórum keretében polgármester úr először bemutatkozott és be-
számolt a város jelenlegi helyzetéről, turisztikai és egyéb fejlesztések-
ről, valamint a megoldandó problémákról és arról is, hogy a város 
milyen képet szeretne magáról mutatni az ide utazó nyaralóknak, 
majd ezután a szép számmal megjelent vállalkozók mondhatták 
észrevételeiket és tehették fel kérdéseiket. A résztvevők üdvözölték 
a Turisztikai Fórum létrejöttét és elég sok témát felvetettek a több, 
mint 2 órás fórumon.

Többek között megvitatták a város kutyabarát fejlesztéseinek té-
máját, mivel a polgármester úr is elmondta korábban, hogy sze-
retné, ha a város vonzó lenne a kutyások számára is. Ennek első 
lépéseként a városházára nemrég kikerült a „kutyabarát hely” tábla, 
ami azt jelenti, hogy ezentúl kutyával is lehet ügyeket intézni, ter-
mészetesen betartva a szabályokat és tekintettel a többi emberre. 
További fejlesztések is várhatóak kutyabarát témában, úgymint zárt 
futtatók kialakítása vagy kutyás fürdőhely létesítése. A résztvevők 
egy része üdvözölte az ezirányú lépéseket.

Kiemelt téma volt még a városi programok minősége, meny-
nyisége és elosztása illetve a turisták tájékoztatása a programkíná-
latról. Szóba került az egyes településrészek fejlesztése, kiemelten 
Káptalanfüredé, amely kifejezetten üdülőövezet és a vállalkozók 
szeretnék, ha jobban bekapcsolódhatna a városi vérkeringésbe.

Megoldandó feladatként felmerült az internetszolgáltatás mi-
nősége vagy a városi szemétszállítás ügye, melyek szintén lényeges 
tényezők turisztikai szempontból, ez utóbbi a pedig a városkép ala-
kításában is fontos szerepet játszik.

Többen kiemelték az együttműködés és egymás ajánlása témá-
ját, felmerültek ötletek új programokkal kapcsolatban, a jelenlévők 
konstruktív beszélgetést folytattak a városi turizmus jövőbeli lépé-
seit illetően.

Polgármester úr elmondta, hogy nem egyszeri alkalomnak szánta 
a turisztikai fórumot, hanem mindenképpen szeretné rendszeresen 
összehívni és együtt gondolkodni a vállalkozókkal, hiszen a város 
fejlődése mindannyiunk érdeke.

Képek és szöveg forrása: Balatonalmádi Város FB oldala 
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Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

57/2020. (II.27.) önkormányzati határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépületé-
ben, a nyugati oldalon lévő 4 db és a keleti oldalon lévő 4 db, 
összesen 164 m2 alapterületű apartman bérbeadására nyílt egy-
fordulós pályázatot ír ki. 

A pályázat benyújtási határideje, legkésőbb 2020. március 23-
án, hétfőn 10.00 óra.

A pályázati felhívás átvehető a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában, ügyfélfogadási 
időben 2020. február 27-től, vagy letölthető a www.balatonalmadi.
hu internetes honlapról.

TISZTELT EBTARTÓK!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-

vény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tar-
tási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alka-
lommal - ebösszeírást végez.

A 2020. évi ebösszeírás céljából kérjük a Balatonalmádi Város 
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és 
részünkre legkésőbb 2020. április 30. napjáig visszajuttatni szí-
veskedjenek. Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Ba-
latonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) Településfejlesztési Osztályán, illetve letölthe-
tők a www.balatonalmadi.hu weboldalról. Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni, az oltási könyv alapján.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
- postai úton: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.).
- a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal portáján elhe-

lyezett gyűjtőládába,
- elektronikusan a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címre 

megküldve.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók 

által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást kö-
teles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogai-
nak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsáta-
ni. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat 
tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is köte-
lesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban 

bejelenteni. Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését a fent is-
mertetett módokon teheti meg. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bír-
ságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alap-
ján 30.000 Ft, melyet a megyei kormányhivatal jogosult kiszabni.

Mint az Önök előtt ismert, a korábbi jogszabályváltozás mi-
att 2013. január 1. napjától négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A transzponderrel ko-
rábban megjelölt, de az adatbázisban nem szereplő eb adatait az 
állat tartója köteles volt állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata 
az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetését.

Az adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (2) bekezdése, valamint az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján 
történik.

Együttműködésüket köszönöm! 
dr. Endre Szabolcs

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Sorfásítás a Balatonfűzfői úton
Kedves Almádi lakosok!

A Balatonfűzfői úti nyárfasor településképünk meghatározó ré-
sze. A mintegy 70 éves fasor életét a 12 évvel ezelőtti szakszerű 
gallyazással, visszacsonkolással tíz évvel még meg tudtuk hosszab-
bítani. A túlkoros és túlméretes – puhafák esetében – szépkorúnak 
számító faegyedek döntő többsége mára közvetlen veszélyforrást 
jelentenek és az országos főközlekedési út, a kerékpárút és a gya-
logjárda forgalmára. A 35-40 méteres magas, nyurga lombkorona 
a fák közvetlen szomszédságában lévő épületeket, építményeket és 
annak lakóit  is folyamatosan veszélyezteti.

A fasor állapotfelmérésére, ennek ismeretében a beavatkozás 
mértékének megállapítására még tavaly tavasszal, a szakma elismert 
szakértőit kértük fel. A szakértői anyag sajnos igazolta aggályainkat. 
A fák egészségi állapota folyamatosan romlik. Erre utalnak a kéreg-
elhalási jelek, illetve a lombkoronából lefelé induló gombafolyá-
sokkal kísért korhadási folyamatok. A gyakorta 15-20 méter hosz-
szúságot is elérő ágakon szélnyomás hatására óriási erők ébrednek, 
melynek a fa ágai már nem tudnak ellenállni, a lehasadás, törés, 
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leszakadás kockázata igen nagy és bármikor bekövetkezik, bekö-
vetkezhet. Ez a kockázat a lombosodás előre haladtával fokozottan 
nő. Tavaly nyáron és ősszel ebből kifolyólag konkrét károkozások is 
történtek intő jelként. A hatalmas fák stabilitását jelentősen csök-
kenti a nyílt színi csapadékvíz elvezető árok, amely a gyökérzet fi-
zikai életterét korlátozza, nemkülönben az ellensúlyként működő 
földtakarás is hiányos az árokpart miatt. A gyökerek az ivóvíz és gáz 
közműveket, a lombkorona az elektromos légvezetékeket és a kábel 
tv vezetéket veszélyezteti.

A szakértői vélemény a potenciális veszélyhelyzet megszüntetése 
érdekében a jegenyenyárak kivágását írja elő. A Balaton felőli ol-
dal kínai nyárfái kisebb baleseti kockázattal bírnak, ám az egységes 
sorfásítás, jövőbeni utcakép érdekében a jegenyenyárak kivágásával 
együtt célszerű ezt a munkát is elvégezni.

A szakértői véleményben leírtak ismeretében és a szemmel, lai-
kusként is érzékelhető veszélyre tekintettel  az önkormányzat nem 
tudja felvállalni a károkozás bármikor bekövetkező jövőbeni koc-
kázatát, ezért a 2020. évi költségvetésében forrást biztosított a fák 
szakszerű kivágására, továbbá új fasor telepítésére.

A hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van, a fakivágás 
tervezett időpontja 2020. március.

A Balatonfűzfői út nevezett szakaszának sorfásításának tervezésé-
nek tárgyában előrehaladott tárgyalásban van a Városgondnokság 
egy országos hírű tájépítésszel. A tervezési feladat során figyelembe 
kell venni a főútvonal későbbi bővítésének a lehetőségét, adott eset-
ben leállósáv, parkoló, zöldsáv megépítését. Az őszre tervezett fásítás 
alkalmával legkevesebb 100-120 fa ültetésével  számolunk a kivá-
gásra ítélt 36 fa helyett. Fontos lesz a fajtaválasztás: lassú növekedés-
sel bíró,  terebélyes lombkoronát nem növesztő, dekoratív, alacsony 
gondozás igényű, ugyanakkor az ápolási munkákat jól bíró, a közúti 
forgalmat, kipufogó gázokat elviselő,  kórokozókkal, kártevőkkel 
szemben ellenálló fafajta legyen.

Biztosíthatjuk a lakosságot, hogy a munkálatokat követően– a 
közvetlen balesetveszélyes állapot megszüntetésén túl – a település-
képet pozitívan befolyásoló megoldás fog születni már rövid távon 
is.

 Agg Z. Tamás 
Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezető

Balatonalmádi különdíjas a Fonyódi 
Kolbászfesztiválon

11. alkalommal rendezték meg Fonyódon a Kolbászfesztivált, 
mely a téli Balaton egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye.

A fesztiválon évről évre helyet kapnak a legjobb magyar kézmű-
vesek portékái és bemutatói a termelői piacon. Sajtkülönlegességek,  
mangalica termékek, balatoni borok, békéscsabai házi szárazkolbá-
szok és szalámik, különleges töltelékáruk, szalonnák, sonkák lesz-
nek kóstolhatóak és vásárolhatóak a helyszínen, valamint rétessütés, 
erdélyi kürtöskalács, langalló, édességek és megannyi válogatott 
gasztronómiai finomság is várja az érdeklődőket.

Balatonalmádi Város csapata idén is indult a nevezők között és 
különdíjas lett. Gratulálunk minden csapattagnak a részvételért, az 
eredményért és köszönjük, hogy városunk hírnevét öregbítették!
Csapattagok:

Polgár Erika, Jóbarátok Halsütöde
Márkus Ferenc, Jóbarátok Halsütöde
Tornyos Balázs, Tornyos BBQ
dr. Endre Szabolcs, városunk jegyzője  
dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi polgármestere

Támogatóink:
Kerekes Pince 
Pocca Pince Felsőörs 
Csalló Pálinka Manufaktúra 
Jóbarátok Halsütöde Balatonalmádi 

Szöveg és képek forrása: Balatonalmádi város honlapja 
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Veszprém Megyei Igazgatóság

Tájékoztató Start-értékpapírszámláról

• A 2005. december 31. után született gyermek javára A fiatalok 
életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény hatálya alá 
tartozó gyermekeknek születéskor állami támogatást nyújt a Ma-
gyar Állam, melynek jelenlegi összege 42.500 Ft. Ezen összeg növe-
lése érdekében javasoljuk megnyitni a Start-értékpapírszámlát, me-
lyen minden elhelyezett összeg automatikusan Babakötvény nevű 
értékpapírba kerül befektetésre, ami 3%+Infláció (jelenleg 6,4%) 
mértékkel kamatozik.

• 2006. január 1. előtt született gyermekek javára is nyitható 
Start-értékpapír számla, a szülő vagy a hozzátartozó minimum 
25.000 Ft-os befizetésével. 

Tudnivalók a Start-értékpapírszámláról

• START értékpapír számlavezetés díjmentes.
• Számlára a szülők, rokonok, és más magánszemélyek döntésük-

nek megfelelő gyakorisággal és bármekkora összeget helyezhetnek el 
a gyermek javára, amelyhez az állam további kedvezményt biztosít 
(a befizetett összeg 10%-a, legfeljebb évi 6.000.-Ft).

• Önkormányzat is teljesíthet befizetést a gyermek javára.
• Az állampapírok biztonságát a Magyar Állam garanciája sza-

vatolja.
• A számlán elhelyezett összegek, valamit a keletkezett megtakarí-

tás mentes mindennemű adó, járulék és illeték alól.
• A számlanyitást követően akár telefonon vagy interneten ke-

resztül is intézheti ügyeit.

Felhívás
A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felü-

gyelői által a város egész területére kiterjedő célellenőrzésének ered-
ménye alapján: 

Felhívjuk Tisztelt gépjármű Tulajdonosok figyelmét, hogy Ba-
latonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köz-
területek használatáról és használatuk rendjéről szóló 30/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § 
(2) bekezdésének i) pontja értelmében:   

„Nem kell közterület-használati hozzájárulás: a 3,5 t összsúly 
alatti üzemképtelen, közúti közlekedésben való részvételre alkal-
matlan jármű közterületen tárolásához 15 napig ”

A Rendelet 24.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, az aki köz-
területen 3,5 t összsúly alatti üzemképtelen járművet 30 napot 
meghaladóan tárol, azzal szemben a (2) bekezdésben meghatáro-
zott mértékű közigazgatási bírság szabható ki.

A Rendelet 24.§ (2) bekezdése értelmében, az (1) bekezdésben 
meghatározott cselekményeket megvalósító természetes személlyel 
szemben százötvenezer forintig, gazdálkodó szervezettel szemben 
kettőszázötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság vagy 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. Amennyiben 
a közterületet az egyébként hatályos közterület-használati engedély 
alapján használó személy a közterület- használati engedélyt a 
helyszíni ellenőrzés során nem tudja bemutatni, a kiszabható 
közigazgatási bírság összege legfeljebb húszezer forint, a helyszíni 
bírság összege ötezer forint. 

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a Rendelet 
3. mellékletében meghatározott tartalommal kell előterjeszteni a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési 
Osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel:88/542-
444). Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 08.00-16.00 óráig, Pén-
tek: 08.00-12.30 óráig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal közterület-felügyelői továbbra is kiemelten el-
lenőrzik a közterületen elhelyezett üzemképtelen, rendszám nél-
küli gépjárműveket, és indokolt esetben megteszik a szükséges 
intézkedéseket. 

dr. Endre Szabolcs 
jegyző

• A www.allamkincstar.gov.hu honlapunkon történő regisztráció-
val lerövidíthető a számlanyitás ideje.

A számlanyitáshoz szükséges okiratok (eredetiben)

• Gyermek: 
 o Lakcím kártya, adó kártya vagy a Kincstár által küldött  

    levél, mely tartalmazza az adóazonosító jelet
• Szülő: 
 o Személyi igazolvány, lakcím kártya, adó kártya 
Minden leendő ügyfelét tisztelettel várja Magyar Államkincstár 

Veszprém Megyei Igazgatósága 

HELYSZÍN: 
BALATONALMÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZÉCHENYI SÉTÁNY 1.
IDŐPONT: 2020.03.16.  12:30 – 15:30
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Hallasd a hangod 
Ifjúsági találkozó Budapest

2020. 02.28-29-én EPAS iskolaként az Európai Parlament által 
szervezett „Hallasd a hangod” elnevezésű programsorozaton vet-
tünk részt.  Az esemény Budapesten, a gyönyörű kilátással rendel-
kező European Youth Centre-ben került megrendezésre. 

Péntek reggeli érkezésünk és a regisztráció után egyből rengeteg 
érdekes és színes előadáson, workshopon vehettünk részt.  Többek 
között Dr. Papp-Váry Árpád a budapesti Metropolitan Egyetem 
dékánja beszélt a self branding fontosságáról, valamint két hazai 
hírportál újságírója hívta fel figyelmünket a fake news veszélyeire. 

Szünetekben kávéval és sütikkel töltődtünk fel a további elő-
adásokra. Este az Európai Parlament 4 képviselőjének a vitaestjén 
vettünk részt, bár ez volt a leghosszabb program, és talán a legmeg-
osztóbb, mégis mindannyiunknak kedvenc két órája volt. Az este 
további része jó társaságban, jó hangulatban telt.

Másnap csoportunk tagjaival bemutattuk a régiónkat érintő 
problémák megoldástervezetét és meghallgattuk a Glamour maga-
zin főszerkesztőjének előadását. Szerencsénk volt dr. Kiss Gergely 
olimpiai bajnok vízilabdázóhoz is aki élettörténetén keresztül mu-
tatta be a self brandig fontosságát. 

A programsorozat lezárulta után, csodás élményekkel gazdagodva 
térhettünk haza. 

Kertay Panna, Pődör Anna, Simon Boróka és Várhelyi Johanna 
11.b osztályos tanulók, junior nagykövetek
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Bem József matematika verseny – 
megyei döntő

A veszprémi Deák 
Ferenc általános iskola 
ebben az évben is meg-
hirdette a Bem József ma-
tematika versenyt. Isko-
lánkból 27 tanuló indult 
a versenyen, amelyből a 
második fordulóra 18 di-
ákunk került be. 

Az eredményhirdetésre 
2-8. évfolyamig a legjobb 
tíz tanulót hívták be. 

Iskolánk legeredményesebb tanulói: 
Vaczkó Csongor 2. osztály megyei hatodik helyezett (felkészítő 

tanár: Glöckl Eszter)
Lipcsei Márk 6. osztály megyei harmadik helyezett (felkészítő ta-

nár: Sári Gyuláné)
Körmendi György 7. osztály megyei negyedik helyezett (felkészí-

tő tanár: Sári Gyuláné)
Gratulálunk diákjainknak, és további eredményes versenyzést kí-

vánunk.

Nagyszerű 
eredmény a Bolyai 
természettudományi 
csapatversenyen

Iskolánk 3.B osztályos csapata nyer-
te meg a Bolyai természettudományi 
csapatverseny Észak-Pannónia körzeti 
fordulóját, így továbbjutott az orszá-
gos megmérettetésre. A csapat tagjai: 
Czeglédi Luca, Benedek Zétény, Fabó 
Marcell, Kádár Simon. Felkészítő ta-
nár: Szántód Helga. Gratulálunk!

Farsang a Györgyi iskolában
2020. február 14-én, pénteken a felsős évfolyam, másnap az al-

sósok részére került megrendezésre a hagyományos iskolai farsang. 
A kisebbek színes, ötletes jelmezes felvonulással, a felsősök vicces 
táncos produkciókkal szórakoztatták diáktársaikat, szülőket és meg-
hívott vendégeiket. A szülői munkaközösség és a tantestület az idei 
évben is vidám előadással lepte meg a farsangozókat. Természete-
sen volt zsákbamacska, és nem maradhatott el a tombolahúzás sem, 
ahol mindkét nap értékes ajándékokat lehetett nyerni. 

Az idei télen is síeltek tanulóink az 
eplényi sípályán

A tavalyi évhez hasonlóan a mögöttünk hagyott téli hónapok-
ban is heti rendszerességgel csiszolhatták sítudásukat tanulóink az 
eplényi sípályákon. Hétről hétre csaknem 40 fős gyerekcsapattal 
indultunk útnak. Természetesen idén is voltak kezdők, akik most 
álltak sílécen először és tanultak meg síelni. Köszönjük Ormai Ba-
lázs és Cselik Szabolcs szülőknek a segítséget, akik végig, több héten 
keresztül a szervezésben és oktatásban segítették Szántód Helga ta-
nárnő munkáját, óriási élményt adva ezzel gyerekeinknek és a szü-
lőknek egyaránt!

Országos Alpesi Sí Diákolimpia
Iskolánkból öt tanuló 

vett részt a Mátrában meg-
rendezett országos alpesi sí 
diákolimpiai versenyen. A 
mátraszentistváni megmé-
rettetésen népes mezőny állt 
rajthoz, a meleg miatt nem 
túl ideális pályán. A verse-
nyen résztvevők túlnyomó 
többsége egyesületi versenyzőként, több hetet tölt külföldi edző-
táborokban, vesz részt különböző versenyeken. Iskolánk versenyzői 
nagyszerűen helytálltak a rendkívül erős mezőnyben: A III. kor-
csoportosok között Ács Fanni a 11., Takács Ádám a 17., Marosi 
Marcell a 18., Ormai Koppány a 21., míg a IV. korcsoportban Ács 
Gergő a 17. helyen ért célba. Gratulálunk!

A Jazzformers együttes „Jazz a lelke 
mindennek” című koncertje

A Jazzformers 
együttes „Jazz a lelke 
mindennek” című 
koncertjét tekint-
hettük meg az is-
kola tornacsarnoká-
ban. A Jazzformers 
tagjai felsőfokú 
szinten végzett jazz-
, illetve klasszikus 
zenészek, akik aktív 
zenei életük mellett régóta zenetanárok is. A koncerten magával 
ragadó stílussal mesélték el a jazz történetét, az afrikai és amerikai 
zenei műfajok összeolvadását, miközben a történet során felbukka-
nó hangszereket is bemutatták a közönségnek. A koncert során a 
gyerekek is szerepet kaptak, és közösen énekelhették az együttessel 
kedvenc rajzfilmjeik dalait is.
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Alsósaink először a 
Természettudományos versenyen

Első ízben mérették meg magukat iskolánk 4. osztályos tanulói 
az országos Bolyai Természettudományi Csapatversenyen. Az alapos 
felkészülést és széles tájékozottságot igénylő feladatokkal sikeresen 
birkóztak meg a négy főből álló csapat tagjai, akik az előkelő regio-
nális 21., megyei 4. helyezést szerezték meg. 

Bódi Tamás, Boros Lilla, Zanathyné Gerstmár Erika (felkészítő 

pedagógus), Szántó Jázmin, Szabó Nándor 

Ebben az évben is 
dobogós helyezést 
értünk el!

A veszprémi Deák iskolában 
megrendezett „Szép magyar be-
széd” megyei versenyen iskolánk 
5. b osztályos tanulója, László 
Alina 3. helyezett lett. Felkészítő-
je: Bodó Krisztina. 

Gratulálunk!

Úszó diákjaink sikerei
Az úszás megyei döntőre január 29-én került sor a Balaton Uszo-

dában. Az I.korcsoportban Geiszt Simon 50 m gyorsúszásban 11. 
helyezést, IV. korcsoportban Szabó Balázs Ágoston 100 mellúszás-
ban a 10 helyezést ért el. Versenyszerűen úszó diákjaink kiemelkedő 
teljesítménnyel dobogóra állhattak. Nagy Emma 50 m gyorsúszás-
ban 3. és 50 m hátúszásban 2. helyezért ért el, Bíró Martin pedig 
két versenyszámban, 50 m mellúszásban és 50 m hátúszásban is 
megszerezte a megye bajnoka címet, így képviselheti iskolánkat az 
országos döntőn:

A körzeti döntő 

I-II. korcsoportos 

versenyzői: Kovács 

Lili, Szűcs Olivér, Nagy 

Emma, Bíró Martin, 

Vajai Luca, Geiszt 

Simon

Farsangi bál
Február 5-én és 6-án volt a Vörösberényi Általános Iskola diák-

jainak a hagyományőrző farsangi bálja. Az alsó tagozat fergeteges 
farsangi bulival, jelmezes és táncos versennyel, közös produkcióval 
temette a telet. A felső tagozatosok tanulói látványos előadásokkal, 
csoportos jelmezekkel készültek. A szülők és pedagógusok együtt-
működésének köszönhetően színvonalas, jó hangulatú karneválnak 
lehettünk résztvevői, nézői. Az Intézmény köszönettel tartozik a 
szülőknek és támogatóknak, akiknek jóvoltából értékes ajándéko-
kat kaphattak a gyerekek. 

A Három generációval az egészségért pályázati program ke-
retében iskolánk diákjai december 7-én megrendezett  „Egészség-
napon” vettek részt. Minden 
osztály 8 különböző „állo-
máson” bővíthette eddig 
megszerzett egészséggel kap-
csolatos ismereteit. Az alsó 
tagozatosok rendezvényét já-
tékos feladatok is színesítet-
ték. A nap főszervezője, Iker 
Márta iskolai védőnő mel-
lett, minden tanár és tanító 
feladatot vállalt a projekt 
sikerességének érdekében.  
Az egészségtudatosság erősí-
tésére koncentráló élmény-
program mindig nagy siker a 
tanulóink körében is.
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A Magocskák Alapítvány hírei
Mesésen vidám hangulatban telt az idei Magocskák Családi 

Farsang február 8-án, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Nagytermében.

Tücsökzenéltünk, telet űztünk, játszottunk, táncoltunk és éne-
keltünk. 

A kalózok együtt mulattak a tündérekkel, a szuperhősök a 
hercegnőkkel, Mary Poppins a jegesmedvével. A hamburger a 
sültkrumplival érkezett, de eljöttek a boszorkányok, a dinoszauru-
szok, és a vadász is az erdő lakóival.

Gyönyörű arcfestések készültek, szorgos kezek díszítették az álar-
cokat a kézműves asztalnál, a legkisebbeket pedig játszósarok várta.

Megörökítésre kerültek az ötletes jelmezek a fotósarokban, aki 
pedig megéhezett, kedvére választhatott a finom sütemények közül.

A tombolasorsolás alkalmával rengeteg nyeremény gazdára talált.
Köszönjük az est házigazdájának, Bagi Péternek a hangulatterem-

tést, Nádasné Varga Kati néninek a Tücsökzenét, Dékmárné For-
gács Zsuzsinak a népi játékokat, énekeket és táncokat, Nagy Kriszti-
nek a fotókat, Nemes Évának és Király Lívia óvónőnek az arcfestést, 
Szűcs Enikőnek a talpalávalót, a Balaton Játékpontnak a játszósarok 
játékait, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár dolgozóinak 
munkáját és a helyszín biztosítását, a szülőknek és hozzátartozók-
nak a finomságokat, valamint az önkénteseinknek a sok segítséget!

Hálásan köszönjük a szülők és támogatók tombola felajánlását, 
köztük a Lounge Coffee, a Kócoska Mesebolt, a BalatoniBob Sza-
badidőpark, a Baross utcai Írószer és Könyvesbolt, az Amaretto, 
valamint Tardi Hajnalka (Play Along! Tipegő és Ovis Angol) fel-
ajánlásait!

Magocskák Alapítvány Önkéntesei

Kirándulás a barokk világába
Január 24 – én, pénteken Gabi néni ismét egy művészeti kalandot 

szervezett az almádi, és ezúttal a veszprémi zeneiskolás gyereknek is. 
Most Budapestre látogattunk el egy kiállításra és egy zenekari pró-
bára.

A nemrég felújított Szépművészeti Múzeum aktuális kiállításai 
közé tartozik a „Rubens, és a flamand festészet” című kiállítás. A neve 
már elmond majdnem mindent arról, hogy mit találunk a termek-
ben. A flamand festészet fénykoráról tudjuk, hogy a barokk kor idő-
szakára esett. Tekintve, hogy zeneiskolások vagyunk, egyből a zenével 
való összefüggések jutottak eszünkbe. A nálunk kisebbek sok barokk 
muzsikát hallgattak még itthon a kirándulás előtti napokban. Kons-
tatáltuk, hogy szinte a zene vonalait, a mozgalmasságát, a díszes mo-
tívumokat meg lehet találni a képeken is, ugyan festék formájában, 
de szintúgy gyönyörűen. Hatalmas, mély színekkel festett díszes fő-
tereket, egész alakos portrékat, vagy csak „szimpla” szimbólumokkal 
teletűzdelt jeleneteket csodálhattunk meg. A festmények szinte éltek, 
volt, amelyik nézett ránk. Az egyetlen gond csak az volt, hogy kevés 
időnk volt, és a kiállítás igen nagy, így aki gondosan tanulmányozta 
a festményeket, az utolsó negyedet már nem nézhette meg alaposan.

Délután egy igen különleges élményben volt részünk. A Budapesti 
Fesztivál Zenekar tartott főpróbát. Ezt hallgathatta és nézhette meg 
csoportunk. A terv szerint kettő darabot próbáltak volna: Bach 6 
Brandemburgi versenyéből az utolsót, és Vivaldi egyik g-moll concer-
to grossóját. Sajnáltuk, hogy aznap már csak a Bach műre került sor. 
Ez a koncertsorozat a barokk zene egyik leghíresebb gyöngyszeme. 
A hatodik versenymű talán a legszebb közülük. Nagyon érdekesnek 
találtam, ahogy a csembaló és a bőgő szinte egy hangszert alkotva 
együtt szolgáltatták a basso continuót. Utána még megnézhettük kö-
zelebbről a manapság már igen ritkán látható csembaló működését is.

Estefelé már a Déli Pályaudvaron vártuk a vonatunkat hazafelé kel-
lemes barokk vibrálással a fejünkben. Köszönjük szépen Huiber Gabi 
néninek a háromszáz éves művek világában való kalandokat, és a szép 
napot Budapesten.

Igaz Gábor Barnabás
Kósa György Zenei AMI tanulója

A Kósa György Zeneiskola diákjai nagy sikerű, vidám, könnyed 
télbúcsúztató műsort adtak a Pannónia Kulturális Központban. A 
jótékonysági koncert a teljes tanári kar örömzenélésével zárult. Kö-
szönjük a Pannónia Kulturális Központnak, hogy biztosította szá-
munkra színháztermét, valamint a zeneiskola Szülői Szervezetének 
segítségét a szervezésben és lebonyolításban.
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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 

„almádi nők” című kiállítás - Kollarics erika, Prokop-maczky 
gizella és Wieloch-Varga Krystyna alkotók műveiből. A kiállítás 
március 28-ig látogatható.

március 27. péntek 18 óra - Pannónia Pódium Programok - 
Ha én gazdag lennék. Faragó András Topy vidám operett műsora. 
Jegyek és bérletek a Pannónia portáján kaphatók.

március 28. szombat 15 óra - Értékeink - Véghely Dezső Veszprém 
vármegye sokoldalú alispánja. Előadó: Dr. Foghtűy Krisztina 
történész

április 4. szombat 17 óra - milos 80 – Művészportrék – 
Köszöntőt mond Czuczor Sándor címzetes igazgató, jószolgálati 
nagykövet, a kiállítást megnyitja Dr. Feledy Balázs művészetkritikus, 
művészettörténész. Közreműködik a Harmónia Énekegyüttes. A 
kiállítás április 30-ig látogatható.

április 9. csütörtök 16 óra - Húsvéti tojásolás. Mesejáték és 
játszóház

április 24. péntek 18 óra - Pannónia Pódium Programok - 
Engem nem lehet elfelejteni. Gyebnár Csekka vidám, zenés műsora

április 25. szombat 15 óra - Értékeink - Épített örökség, szakrális 
kisemlékek 1. Nepomuki Szent János szobor Almádiban. Előadó: 
Gráfik Imre néprajzkutató

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

március 14. szombat Kelet-Balatoni Borlovagrend borversenye – 
B.kenese

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

március 21. szombat Megyei Borverseny

március 28. szombat 16.00 óra Házi Borverseny Helyszín: 
Vörösberényi Kultúrház

április 6. hétfő 18.00 óra Tisztújító közgyűlés, vezetőségválasztás

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

március 11. szerda 16 órától Egészségünk érdekében… Előadó: 
Dr. Vrbos Enikő háziorvos

március 18. szerda 16-17 óráig: Ügyelet: befizetés vacsorára, és 
befizetés a klub kirándulásaira (2. rész)

március 25. szerda 16 órától: Nőnap a klubban–ünnepi műsor-
vacsora- meglepetés. Új tagok felvétele, bemutatkozásuk. Zenés 
szüli napi rendezvény

április 8. szerda 16-17óráig: Mindkét busz utasainak befizetése az 
ausztriai útra (hátralék + biztosítás + euró)

április 15. szerda 16 órától: Amit a gyógyszerekről tudnunk kell. 
Előadó: Az Optimum Gyógyszertár vezetője

FelHÍVás
Figyelem! Akik jelentkeztek a négynapos ausztriai kiskörutazásra, 
azok (mindkét busz utasai) 2020. április 8-án, szerdán, 16-
17 óráig a Vörösberényi Művelődési Házban szíveskedjenek a 
hátralékot a biztosítási díjjal és a szükséges euróval együtt befizetni. 
Köszönettel: Lencse Sándor, a klub elnöke

bOlHaPiaC    március 29-én délelőtt a városi piactéren. Áprilistól 
már minden vasárnap délelőtt.

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.-

Eladó, vagy kiadó 

garázst keresek Budataván. 

30 654-6581
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Csatlakozzon hozzánk és alkossa  
meg „Almádi ízét”!

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület olyan helyi, 
számlaképes termelők, vállalkozók jelentkezését várja, aki 
egyedi különleges étel, ital vagy fűszerkínálatával szeretne 

csatlakozni az Almádi ízei programhoz.
A mozgalom lényege, hogy képviseljük a helyi értékeket 
és népszerűsítsük a helyi termékeket a városban élők, és a 

városunkba érkező turisták előtt.
A termékek egységes egyedi „Almádi ízei” címkével 
kerülnek forgalomba a Balatonalmádi Tourinform 

irodában. 

Várjuk jelentkezését a termék és vállalkozás bemutatásával 
az balatonalmaditurizmus@gmail.com címre.

Köszönjük! 
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Le a kalappal előttük!
Valamikor a múlt század derekán azt találtam leírni, hogy radiá-

torok mellett nem születnek népmesék, táskarádióból nem hallat-
szanak népdalok, no és rohanó világunkban már nem történnek 
csodák. Mondanom sem kell, hogy nem lett igazam, mert szü-
lettek népmesék, népdalok pedig hallatszottak a zenetömörítést 
szolgáló MP3-as dobozokból, sőt még csodák is történtek. Nem 
is akármilyenek. Így aztán egyre csak tologattam a borúlátó ha-
táridőket a XX. századból a XXI-be és kezdek egyre optimistább 
lenni. Magyarán: derűlátó!

Optimizmusom egyik oka, hogy igazándiból sohasem voltam bo-
rúlátó, baráti köröm is ezt vallotta mindig, az ártalmas álhíreket pe-
dig sarokba szorítják előbb-utóbb. Magam is megtapasztaltam, de 
felsőbb körökből is konstatálták milyen nagy öröm volt, amikor az 
újra birtokba vett Magtár épületet kezdték belakni a vörösberényi 
polgárok. Hogyne lakták volna be szívesen, ha egyszer az őseik épí-
tették, az ő terményeiket tárolták benne, ámbár eleddig még nem 
lehetett az övék. Hogyne örülnének, amikor egyre több rangos ren-
dezvény közül válogathatnak, ráadásul jeles összejöveteleiket is ott 
tarthatják. Rendszeresen!

Az újjáéledt – pontosabban újjáélesztett – berényi képzőművé-
szeti alkotótábor, az Új Dunántúli Tárlat, a zenei és egyéb művé-
szeti események nem működhettek volna ilyen zökkenőmentesen, 
ha nem vállal felettük védnökséget a Vörösberényi Nyugdíjas Klub. 
Volt dolguk elég, mert egy kiállítás nem csupán megnyitóból és 
zárófogadásból áll, hanem állandó ügyeletből. Reggeltől-estig, sőt 
olykor még tovább is. Nos, a berényi klubtagokon nem lehetett ki-
fogni, mert állták a sarat vitézül egész nyáron. Pénzben nem kifejez-
hető, hogy mennyit dolgoztak, őrködtek és segítettek, amennyiben 
pedig igen, akkor viszont igen derék summa lett volna. Ez pedig 
semmiféle költségvetésben nem állt rendelkezésre.

Mit csinál ilyenkor egy hálás igazgató, aki ráadásul csak a 
veszprémi Petőfi Színház köszönetét tudta kifejezni? Nos, kifejezte. 
Mind az ötven önzetlen berényi polgárt legott meghívta egy 
előadásra, amely történetesen Móricz Zsigmond Pillangó című 
műve volt. Izgatottan készültek a berényi polgárok az előadásra, 
ünneplőt öltöttek és szépen helyet is foglaltak egy embert kivéve. 
Ez az ember viszont a pénzét kereste, mert akárhová ment, mindig 
magával vitte, amije csak volt. Berakta valamelyik zsebébe, legyen 
az forint vagy külföldi valuta. Akkor éppen külföldi valuta maradt 
testközelben, nagyjából 300 000 forintnyi értékben. Meg is volt, 
ameddig le nem ült a helyére. Akkor viszont hirtelen eltűnt, de 
annyira, hogy tapogathatta magát körbe, de nem találta. Kirohant 

az előtérbe és ott keresgette, majd pedig a pénztárban. Nem lett 
meg s ezt olyannyira a szívére vette, hogy a darabot sem nézte meg. 
Hazament pénzt keresni, no meg aggódni, mert aznap nem lett 
meg a pénze.

Bár aggódtak a többiek is, de a Pillangót végig nézték, majd pe-
dig vörösre tapsolták a tenyerüket. Egyrészt azért, mert pazar volt 
az előadás, másrészt pedig vörösberényiek lévén ennyivel tartoztak 
a hírnevüknek.  Egyedül a hazatért polgár maradt vígasztalan egé-
szen egy hétig, amikor váratlanul a Petőfi színház pénztárosa hívta 
telefonon, hogy meglett a pénz. Meglett, méghozzá éppen a polgár 
színházi széke alatt, amit két diák talált meg a következő előadáson 
és le is adott azonnal a pénztárban. Ma már tudjuk kik ezek a diá-
kok, azt is, hogy idevalósiak, méghozzá a Györgyi Dénes Iskolába 
járnak! Jegyezzük meg a nevüket: Réger-Cserép Márk és Czompó 
Botond 1.B osztályos tanulók. Bizony ők találták meg ezt a hatal-
mas összeget és azonnal átadták a kísérőtanárnak, Éva néninek, azaz 
Csécsi Zoltánnénak. Ő pedig mindjárt a pénztárba sietett...

2

Volt, aki azt kérdezte a hír hallatán, hogy hol történt mindez 
Finnországban? Nos, nem ott történt, bár északi nyelvi rokonain-
kat mindig is csodáltuk a fantasztikus becsületességük miatt - más 
dolgokról nem is beszélve - de ezt nem csupán testvérvárosunk, 
Kalajoki miatt tettük. Náluk ugyanis természetes, nálunk meg cso-
daszámba megy. Bíztató, hogy ez a csoda errefelé történt meg, nem 
pedig tőlünk távol s ellenőrizhetetlenül. Bíztató, hogy éppen a mi 
fiataljainkkal esett meg a dolog. Adja Isten, hogy minél több ilyen 
esetről számolhassunk be, sőt, hovatovább olyannyira megszokott 
legyen, hogy fel se kapjuk a fejünket. Ma még persze felkapjuk és 
csodaként emlegetjük, de minél több emberhez jut el a híre, annál 
többen lesznek derűlátók velem együtt. 

Nem mindenki olvasta a híres skót író, Robert Louis Stevenson, 
minden művét, de a Kincses sziget mégis köztük lehetett. Nos, ott 
írta le valahol a nekünk is szóló, máig ható üzenetét: „Tartsd meg a 
félelmedet magadnak, de a bátorságot oszd meg másokkal.”

Czuczor Sándor

Invitáló
Dr. Terleczky József gyűjteményéről, mely a 19. századi fürdőkul-

túra tárgyi emlékeit őrzi, egyszer már írtunk lapunkban.

A nyugalmazott gyógyszerész ezúttal egy makettet mutatna be az 
érdeklődőknek.  Balatonalmádiban, a Bajza u. 2. szám alatti ottho-
nának kertjében lévő faházban állított ki egy korabeli gyógyfürdő 
látképét ábrázoló makett különlegességet, amit előzetes bejelentke-
zés alapján, ingyenesen mutatna be az érdeklődőknek. 

A Magyarországot fürdőnagyhatalomnak tartó Terleczky úr álma 
egy fürdőmúzeum létrehozása. Az álom valóra válásáig ily módon 
szeretné minél szélesebb körben bemutatni azt az idilli állapotot, 
amiben az I. Világháború és a trianoni béke előtt éltek az emberek 
az Osztrák-Magyar Monarchia területén. 

A látogatók a 30-9425-687 telefonszámon tudnak vele időpontot 
egyeztetni, és számíthatnak rá, hogy a makett megtekintésekor ven-
déglátójuk különböző érdekességekkel fogja színesíteni ismereteiket 
„azokról a régi szép időkről”. 

Szolga Mária
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A Honismereti és Városszépítő kör 
2020-as tervei 

Januárban megtartotta első megbeszélését a Honismereti és Vá-
rosszépítő Kör, melyen a polgármester úr, Kepli Lajos is részt vett. 
Az egyik napirendi pontként kihirdették a „Varázslatos Karácsony 
Almádiban” című pályázat eredményét.

A díjazottak Bereczky Szilvia, Vizl M. Marcsi és Ujszászi Jolán 
lettek. Gratulálunk! A találkozón Töltési Zsóka titkár az elmúlt év 
eredményeiről számolt be, majd egyeztették az idei programtervet 
is, mely alul olvasható.

A februári második ülésre már megalakult a Honismereti és vá-
rosszépítő kör Városépítészeti munkacsoportja, melynek vezetője 
Martinné Staszny Éva, tagjai közt van Bogdán László, Agg Z. Ta-
más, Veszeli Lajos, Hulényi Miklós, Gauder Péter, Pazonyi Lilla. 

Honismereti és Városszépítő kör 2020 évi programterve
• Minden hó utolsó keddjén megbeszélés a Pannónia 1-2. termé-

ben (márc.31., ápr. 28. stb.)
• Minden hó utolsó hétfőjén a Kölcsey Könyvesbolt és a Veszprém 

Megyei Honismereti Egyesület új sorozatának könyvbemutatói 
mindig 16.30-kor a Kölcsey Ferenc Könyvesboltban (Veszprém, 
Cserhát 7.)

• 2020. március 28. szombat 14.00 Tojásfa állítás 
• 2020. április 9. csütörtök 16-19.00 Húsvéti játszóház a  Pannó-

niában
• 2020. Március 8. és május 9. szombat várostakarítás 
• 2020. június 19-től szept. 11-ig minden pénteken 18.00 Villa-

séta
• 2020. június 20-tól szept. 12-ig minden szombaton 17.00-kor 

Templomséta
• 2020. július 17. péntek Böjte Csaba és a gyermekkórus Balaton-

almádiban – Balatoni Csillagösvény VIII. – tervezet 
• 2020. szeptember 12. szombat 19.00 Templomok éjszakája 

(Káptalanfüred kápolna, Szent Imre templom, kisvonat)
• 2020. Őszi pályázat, Adventi pályázat kiírása

Fotó: Tabányi Katalin

Emlékfoltok Almádiból I.
Almádi már a hatvanas években is hatalmas területen feküdt, s 

akinek nem volt autója (szinte senkinek sem), kerékpárja, az bizony 
gyalogolhatott. Akárcsak anyám is, aki a Tanács megbízásából 
az idegenforgalmi adót, a kúrtaksát szedte be a nyaralóktól. 
Kisgyermekként öcsémmel mi is rendre elkísértük, jártuk Almádi, 
Káptalanfüred magaslatait, Budatava síkjait. Örültünk a kútból 
húzott jéghideg víznek, a senki földjén szedett gyümölcsnek. 
Bámultuk a kéklő messziségbe vesző déli partot, ezredszer is 
kifutottunk a pöfögő vonat utasainak integetni.  Ha pedig egy 

nyári vihart elől valahol menedéket kaptunk, illendően búcsúztunk 
annak elvonultával.

Innen nézve a békesség, a nyugalom világa volt a falu, akkor meg 
a végeérhetetlen kalandok helyszíne: a Fadrusz utcai felhagyott 
agyagbányában bunkert építettünk, íjjal és nyíllal felfegyverkezve 
jártuk a kis birodalmat. Az üres telkeken, s az erdőszélen lepkét, 
bogarat gyűjtöttünk. Télen hófalak közt indultunk iskolába, s elő-
fordult, hogy a féltett töltőtollba belefagyott a tinta…

Kenyérért, elemózsiáért a Farkas boltba jártunk, ahol még „sta-
nicli”-ba mérte Farkas bácsi a krumplicukrot. Petróleumért (ezzel 
működött a „petrofor”, a mai gyorsfőzők őse) a „faluba” kellett 
menni, akárcsak orvoshoz, gyógyszertárba Ujhelyi bácsihoz. A tü-
zelőt Sebestyén bácsi lovacskái hozták hosszú szekéren, s bizony, ele-
inte ivóvízért is két vödörrel ballagott apánk a sarki nyomós kútig. 
Innen a szegénység, az elmaradottság képe sejlik fel, akkor mindez 
természetes volt…   

A „jobb” idők a Verseny utcai sátortáborban köszöntek reánk. 
Anyánk ott volt gondnok, áldott emlékű (amúgy zöldkeresztes nő-
vér) nagyanyánk – mint a legtöbb deklasszált elem – „szemetes” 
volt, öcsém és én meg a segédek, akik a kidobott sörös és egyéb 
üvegeket rendre visszaváltottuk, amivel gyarapítottuk soványka 
családi büdzsénket. Hatalmas kőrakásokon ugráltunk, horgásztunk 
a „lottó házak” mögötti partszakaszon a velünk egykorú lengyel 
vagy csehszlovák (!) gyerekekkel. Ennek (a távoli jövőnket illetően) 
haszna is volt, mert beletanultunk egy-egy nyelvbe. Amikor 1968 
augusztusában a kommunista csatlósok lerohanták Csehszlovákiát, 
már egy „gyakujem” (köszönöm) vagy „proszim” (kérem) is aján-
dékot jelentett a teljes hírzárlat miatt (és alatt) kétségbeesett ven-
dégeknek. Részvétünket akkor érezték meg igazán, amikor apánk, 
akit anno Pozsonyból kitelepítettek, tolmácsolt, s segített parányi 
rádiónkon a Szabad Európa vagy az Amerika hangja adását befogni 
(amiért akár börtön is járhatott volna, mert nyomozók, „téglák” 
rendszeresen érdeklődtek a külföldiek viselkedése iránt).

A sötét felhők lassacskán feljebb szálltak, de hosszú ideig érezhet-
te jelenlétüket az, aki emlékezett még Sztálin halálára, Rákosi élteté-
sére. Az is elég volt, ha összekacsinthatott az „októberi évfordulón” 
azzal, aki látta aláhullani a vörös csillagot…

Zatkalik András

Új elnök a VPOK élén 
A Vörösberényi Polgári Olvasókör  tisztújító közgyűlést tartott 

február 19-én a vörösberényi Kultúrházban. Többek között a múlt 
évi munkájukról tartott beszámolót Sasvári-Mohos Mária elnök asz-
szony, majd bejelentette, hogy a jövőben egyéb elfoglaltságai miatt 
nem jelölteti újból magát, de mint pártoló tag szívesen fog részt 
venni a Kör munkájában.

Az egyesület elnökének, a vezetőségi és a felügyelő bizottság tag-
jainak megválasztásával a tisztújítás megtörtént.  

Az új vezetőség: elnök: Kasza Katalin; vezetőségi tagok: Csalló 
Róbert, Eignerné Pálffy Zsuzsanna, Horváth Lászlóné, Jakab Attila, 
Juhász-Nagy Ildikó, Kun Ilona, Vörös Lajosné.
Felügyelő Bizottság: Dér András, Kurucz Lászlóné, Lőrincz Attila. 

Ahhoz, hogy a jövőbeni terveinket a közösség érdekében meg 

tudjuk valósítani, anyagi támogatásokra van  szükségünk. 

Ezért, ha módjukban áll, kérjük, támogassák a Vörösberényi 

Polgári Olvasókört adójuk 1 %-ával !

Adószámunk: 18923487-1-19
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Színházteremnyi boldogság
Korhű keretben az esküvők 

Szokatlan helyszínen szokatlan tárlat: a Pannónia Kulturális Köz-
pont színháztermében megelevenedtek hajdanvolt esküvők fotói. 
Az egyik oldalon patinás keretek rögzítették ifjú párok életének 
közös kezdetét. Szemben velük a másik falon a tegnap házasságkö-
téseinek színes dokumentumai. Ezek a fotók okostelefonok révén 
jutottak el a Házasság hetének szervezőihez. A gyerekeknek szüleik 
meséltek a sorsfordító eseményről, majd az albumokból egy kattin-
tással továbbították a boldog pillanatok dokumentumait. Ma már 
egyre kevesebb az olyan ház, ahol a hálószobákat díszítenék az es-
küvői képek, de hogy mégis milyen érdekesek az utókor számára, 
azt mi sem jelzi jobban, minthogy az egy hetesre tervezett kiállítás 
akkora érdeklődést váltott ki, hogy meg kellett hosszabbítani. A 
falak melletti tárlókban esküvői kellékek, például csipkekesztyűk, 
mirtuszkoszorúk mutatták a nagy alkalom fényességét. A fél évszá-
zadosnál is régibb mennyasszonyi ruhák és fátylak pedig illúziót 
varázsoltak a terembe.

Az időutazást láthatóan azok az almádi hölgyek és urak élvezték 
a leginkább, akik ifjú koruk társaira bukkantak a képek között. A 
kipirult arcok és a könnyes szemek egyértelműen jelezték, a múlt 
felejthetetlen pillanataira mennyire szükségünk van. Az ifjúság ér-
deklődve nézegette a katonai egyenruhás vőlegényeket. A lányok 
nem állták meg, hogy ne lebbentsék meg a kiállított fátylakat. Kö-
zös öröm volt viszont a felfedezés: az igazgató bácsi (Ács Attila) vagy 
a doktor néni (Szántai Dóra) esküvői „szerelésben”!  A két iskola 
diákjait érdekelték a hagyományokról szóló előadások, kérdeztek, s 
örömmel mondtak, írtak véleményt.

A Házasság hete nemzetközi 
és országos rendezvényeihez 
először csatlakozott egyhetes 
programmal Balatonalmádi. 
Korzenszky Richárd emeritus 
perjel megnyitóját azokra a 
Kányádi Sándor sorokra építette 
(„Én sem volnék, ha nem volnál, 
ha te hozzám nem hajolnál, te sem 
volnál, ha nem volnék, ha én hozzád 
nem hajolnék.”), amelyeket Gryllus 
Vilmos zenésített meg, s amelyek 
a jelenlévők közül többek esküvői 
meghívóján szerepelt. A Fábián 
László - Sáray Anna házaspár 

Fábián László és Sáray Anna esküvői fotója

esküvőfotóik mellett több évtizedes tapasztalataikat is megosztották 
az érdeklődőkkel csakúgy, mint Gryllus Dániel zenész és felesége, 
Kőváry Katalin színházrendező. Az eseménysor zárásaként pedig 
három négygyermekes házaspár (Bors Sándor-Borsné Simon Györgyi, 
Sipos Tibor-Kerese Éva, Hermann István-Ferenfzi Zsófia) mesélt a 
boldog házasságról. A rendezvény Balatonalmádi példamutató 
összefogása révén valósult meg.

d.zs.
Simicz Andrea lányával, Lilivel 

nézte meg az ősök tárlatát

A vörösberényi másodikosok érdeklődve nézték a menyasszonyi 

ruhákat

Négygyermekes házaspárok beszégetése zárta a Házasság hetét
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2020. március Krónika
Egy összefogás története
Balatonalmádi bölcsődéje a Bajcsyban!

Büszke lenne az utca 
névadója, Bajcsy-Zsi-
linszky Endre, ha láthat-
ná: halála után 76 évvel 
az ő összefogásának pél-
dáján bölcsőde létesül a 
róla elnevezett utcában. 
A történészek vele kapcsolatban kiemelik „ő volt az egyetlen, aki a 
Horthy-barát tiszteket, a kisgazdapártiakat, a törzsökös magyaro-
kat, a turáni vadászokat, a legitimistákat, a szociáldemokratákat és a 
kommunistákat össze tudta fogni.” 

Összefogással sikerül gyermekek utcájává alakítani a Bajcsyt. 
Évtizedek óta óhajtják a városban élők, most valóra válik: öt cso-
porttal működő bölcsődéje lesz a városnak. Annyiszor hallhattunk 
már mindenféléről ennek kapcsán, hogy segítünk az olvasóknak, 
összegyűjtöttük azokat a legfontosabb eseményeket, amelyek ered-
ményre vezettek. Természetesen tudjuk, hogy ez az út első fele, de a 
küzdők azt remélik, mostantól a szakemberek tudása felgyorsíthatja 
a folyamatot.

Szimbolikus a kezdés dátu-
ma: tavaly a tavasz első nap-
ján egyeztettek az ötletgazdák: 
Császár Melinda, Kováts Anna, 
Sziráczky Valéria és Czompó 
Gábor, az Aranyhíd Polgári 
Egyesület elnöke. Elhatározták, 
hogy összegyűjtik, hány család 
igényelné gyermeke számára a 
bölcsődei elhelyezést. Terveztek 
tájékoztató anyagokat a lakosság 

meggyőzésére, illetve szórólapokon foglalták össze érveiket. 
Három hét elteltével megkezdődött a támogató aláírások ösz-

szegyűjtése. Sokakat a piacon leginkább a vidám apukák aktivitása 
lepett meg. Egy hónap múlva már 700 támogató aláírással küldtek 
nyílt levelet Novák Katalin államtitkárnak és Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselőnek. Kezdeményezték, hogy az óvoda Bajcsy 
úti épületét az elköltözés után városi bölcsődévé alakítsák át. A hon-
atya támogatta javaslatukat. 

Májusban pikniket szerveztek a Zenepavilonnál. A meghívott 
képviselők közül Dér András és Boros László jelentek meg. A nagy-
szabású tervről a megyei lap először tudósított.  Keszey János akkori 
polgármester egyeztetésre hívta a szervezőket.

Május végén kiderült, kiemelt figyelmet kap a bölcsődeépítés, 
miniszteri biztost neveztek ki a feladatok összehangolására. 
Természetesen azonnal neki is elment a nyílt levél.  Június végén 
újabb egyeztetés az országgyűlési képviselővel és a polgármesterrel, 
ahol Kontrát Károly javasolta: az Aranyhíd tagjaként Boros László 
képviselő tájékoztassa a képviselőtestületet, miszerint ő is támogatja 
beadványát: a város vonja vissza két nem teljes körű megoldást 
nyújtó pályázatát és készítse el az új pályázatot a Bajcsy utcai épületre. 
Másnap a képviselőtestület nem támogatta a beadványt, viszont 
augusztus végén a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke és a 
kinevezett kormánybiztos a Magtárban és a helyszínen tanácskoztak 
Császár Melindával, Kováts Annával, Czompó Gáborral és Dukai-
Nagy Gergellyel. A konzultáció eredményeként újabb levél a 
képviselőknek, melyben kérik, hogy Balatonalmádi a még elérhető 
TOP pályázatra nyújtson be olyan támogatási kérelmet, amely 

képes kiszolgálni a balatonalmádi családok bölcsődei férőhely 
igényeit, legalább 60 főt fogadjon az intézmény (nagyjából 90-
100 kisgyermek igényét regisztrálták).  Az áttörést Keszey János 
igennel történt szavazása jelentette, de ez sem volt még elég, a 
képviselőtestület továbbra sem támogatta a tervet. Rendkívüli ülést 
kellett összehívni a pályázati határidő rövidsége miatt, ahol Boros 
László, Dér András, Pandur Ferenc, Szakál Dániel mellett ismét 
igent mondott Keszey János.Az új képviselőtestület ezt a szándékot 
megerősítette. 

Soroljuk csak, kik is voltak még, hiszen adott helyzetben egy em-
beren is sok múlott... például Szenthe Zsolton, aki megfogalmaz-
ta a levelet a pályázat újra beadásáról. Szűcs Enikőn, aki a szülői 
munkaközösség elnökeként meggyőzte Dér Andrást, hogy adja be 
a mindent eldöntő képviselő testületi üléshez ezt a levelet. Mandl 
Ádámon, aki folyamatosan segítette az egész stábot. A sok aláírás-
gyűjtőn. Az óvónőkön, akik felszólaltak, beengedtek aláírást gyűj-
teni. Bors Bálinton és Holéczy Lászlón, akik mindent félretéve ter-
veztek a pályázat beadásához. Tényleg ezer ember munkája ez. De 
ez már történelem…

A vita ettől függetlenül a facebookon tovább folyt: alkalmas-e az 
épület bölcsődének, miképp lehet akadálymentessé tenni, hogyan 
lesz Vörösberényben akkor bölcsőde….

A végső igen február 13-án a megyei közgyűlésen hangzott el, 
mely döntés 20-án megjelent a Magyar Közlönyben is: 550 millió 
forintból lesz Balatonalmádiban 5 csoportos bölcsőde! 

Egy másik fontos válasz: hét nap múltán az első egyeztető tárgya-
lás: miképp lesz Vörösberényben a református egyház támogatásával 
bölcsőde.

A képriportok pedig folyamatosan mutatják majd az átalakítást!
Aranyhíd Polgári Egyesület 
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Helyettes szülői ellátás
Sokunk számára lehet ismerős az az élethelyzet, amikor önállóan, 
segítség nélkül nem tudunk megoldani egy nem várt problémát. 
Az ilyen gondok felmerülése esetén mindezt már csak az fokozhat-
ja, ha kiskorú gyermekünk is érintett a bajban.
Tanácstalan? Nem tudja, hogy kihez forduljon támogató családi 
háttér nélkül? Egy sürgős kórházi kezelés idejére nem megoldott 
gyermeke(i) ellátása, gondozása, felügyelete? 
Intézményünk ez esetben is támogatást tud nyújtani Önnek.
Mi is az a helyettes szülői ellátás?
A helyettes szülői ellátás a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
védelmi alapellátások körébe tartozó, a gyermekek átmeneti gondo-
zására irányuló szolgáltatás. 
A szolgáltatás olyan képzett helyettes szülőkből, helyettes szülői ta-
nácsadóból álló felkészült csoport, melynek tagjai a szülői felügye-
letet gyakorló hozzátartozó, vagy más törvényes képviselő kérelmé-
re az 1997. évi XXXI. („gyermekvédelmi”) tv alapján a családban 
nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, 
egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó teljes körű 
ellátásban részesítik. A helyettes szülői hálózat segítséget nyújt a 
családoknak abban az esetben, ha a szülő egészségügyi állapota, 
életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más akadályozta-
tása miatt a gyermek nevelését a családban -átmenetleg- nem tudja 
megoldani. 
A helyettes szülői ellátás célja: 
• hogy ideiglenesen pótolja a gyermek gondozásában akadályozott 

szülő gondoskodását, 
• segítse a gyermeket és szüleit abban, hogy az adott időszak, az 

akadályoztatott szülőtől való távollét minél kevesebb töréssel, 
zökkenővel játszódjék le a gyermek életében.

Mit csinál a helyettes szülő?
• A helyettes szülő saját otthonában biztosítja a gyermek teljes körű 

ellátását, gondozását, nevelését (egyéni gondozási nevelési terv 
alapján).

• Biztosítja, 
• elősegíti a folyamatos kapcsolattartást a gyermek és szülei között.
• a gyermek életkorának egészséges táplálkozás követelményének 

megfelelő étkezést.
• Gondoskodik 
• a gyermek személyi higiénéjéről, folyamatosan tiszta ruházatáról, 

szükséges esetben orvosi ellátásáról,
• a gyermek oktatásáról (lehetőség szerint a gyermek által korábban 

látogatott (óvodában, iskolában), szükség szerint az iskolai ok-
tatásban szükséges tanszereket, tankönyveket biztosítja számára.

• Biztosítja a gyermek számára szükséges felzárkóztatást, tehetség-
fejlesztést (korrepetálással, annak megszervezésével)

• Gondoskodik a gyermek szabadidejének tartalmas eltöltéséről.
Ki lehet helyettes szülő?
• Az a 24. életévét betöltött jelentkező, aki a gondozásába helyezett 

gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb, 
• Aki eredményesen részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat által fi-

nanszírozott képzésen (felelősség, információ, kompetenciák, 
szülőknek) felkészítő tanfolyamon

Mennyi ideig tart a helyettes szülő átmeneti gondoskodása az 
otthonába fogadott gyermek (ek) részére?
Az átmeneti gondozás időtartama 6 hónap lehet, azonban ha a gyer-
mek valamilyen oknál fogva a gondozási idő leteltét követően saját 
otthonába nem térhet vissza, meghosszabbítható három hónappal.
Kik segítik a helyettes szülő munkáját?
A helyettes szülő munkáját a Gyermekjóléti Szolgálat által 

foglalkoztatott helyettes szülői tanácsadó, szükség esetén 
pszichológus szakember segíti. 
További információ, tájékoztatás:
Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szol-
gálat munkatársainál, 
Dr. Sajtos Ildikónál, vagy Nagyné László Zsanettnél a 88/542-551-
es telefonszámon

HELYREIGAZÍTÁS 
Az Új Almádi Újság 2020. januári számában a 15. oldalon meg-

jelent „Építészet, térhasználat, a népi kultúra, mint tanulságos 
örökség” c. írás utolsó bekezdése lemaradt. A hibáért ezúton is elnézést 
kérünk és leközöljük a kimaradt részt. 

Az ismertetés szerzője itt akár pontot is tehetne. Hogy még sem 
így jár el, annak oka van. Található ugyanis a kötetben, a többiek-
től tárgyválasztásában eltérő, ám egy kivételesen értékes tanulmány 
arról, hogy a Szentendrei szigeten található települések alkotnak-e 
valamiféle néprajzi egységet, csoportot. Nem a válasz az érdekes, 
hanem a mód, ahogyan a válasz megadásáig eljutott a szerző. 

A magyar nép és kultúrája térbeli tagoltságának leírása Viski Ká-
roly első kísérletét (Etnikai csoportok, vidékek. Budapest, 1938) kö-
vetően erősen foglalkoztatta a magyar néprajz művelőit. Történeti 
tudat, egyes kulturális elemek eloszlása, sűrűsödése, a táj kultúra-
képző hatása egyaránt szerepet kapott egyes tájak másoktól eltérő 
kijelölésében. A Szentendrei-sziget esetében joggal merült fel, hogy 
az ott található települések táji csoportot alkotnak, kérdéses volt, 
hogy vajon néprajzi csoportot is? Gráfik Imre nem a kulturális ele-
mek áttekintésével, hanem egy új módszer alkalmazásával adott vá-
laszt a kérdésre. Kurt Lewin, a szociálpszichológus mezőelméletét 
hívta segítségül, egyben annak úttörő alkalmazását vitte végbe. Azt 
próbálta meg számba venni, hogy vannak-e az együttműködésnek, 
kapcsolattartásnak az érintkezésben, munkakapcsolatokban, a javak 
mozgásában, a párválasztásban megmutatkozó olyan nyilvánvaló 
tényei, amelyek a szigeten található települések lakóit inkább fűzik 
össze egymással, mint az egyes településeket a hozzájuk közel eső, a 
Duna túlpartján található településekkel. A társadalmi-gazdasági, a 
demográfiai és a kommunikációs mezők tanulmányozásából levont 
végkövetkeztetése az, hogy „Szentendre sziget nem alkot néprajzi 
csoportot.” (p. 44.)

Jó, hogy széles körben olvashatóvá vált ez az Ethnographiában 
1979-ben először megjelent tanulmány ebben a kötetben, mintegy 
jelzésként, hogy milyen tág az a szellemi horizont, amelyet Gráfik 
Imre bejárt.

Sárkány Mihály, intézeti szenior, 
BTK Néprajztudományi Intézet, az MTA Kiváló Kutatóhelye
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Shotokan Karate Verseny

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület részt vett 
a dunaharasztiban rendezett Halom Kupa Országos Karate verse-
nyen.

Az un. WKF szabályok szerint /
Olimpiai versenyszabályok/ lebo-
nyolított versenyen Varga Orsolya, 
Felnőtt Női Kategóriában, Kata /
formagyakorlat/ versenyszámban 
Ezüst érmet szerzett.

Varga Orsolya jelenleg 2. Dan-
os mesterfokozattal rendelkezik. 
Tavalyi évben a Balatonalmádi 
felnőtt női csapat tagjaként arany 
érmes volt. Orsolya továbbá , több 

Balatonalmádi karatékával  együtt, a Karate Szövetség válogatott 
versenyzője.

Néhány hónappal ezelőtt lehetősége volt Okinawán / Japán/ szak-
mai körúton részt venni, és így „első kézből” tudta tudását bővíteni.

Az Egyesület nem sokat pihen, hiszen készülünk a következő ver-
senyre, a Diákolimpiára.

Rézmüves  Miklós 6.Dan
S.E. Elnök

Amennyiben lehetőségük van rá, kérjük támogassák 
Sportegyesületünket az adó 1%-ával.
balatonalmádi shotokan Karate-do sportegyesület
adószám: 18298431-1-19

4. Vörösberényi Kosaras Kupa
Immár negyedik alkalommal rendeztük meg a Vörösberényi 

Kosaras Kupát, melyen hagyományainkhoz híven a házi-
gazdák mellett a fűzfői Irinyi és a veszprémi Cholnoky is-
kola csapatai kosárlabdáztak az olimpia szellemében.                                                                                                                          
A tornát az önfeledt, vidám és sportszerű játék, valamint a fergete-
ges szurkolás jellemezte.

A résztvevők a mérkőzések szünetében a büfében pótolhatták el-
veszített energiájukat.

A kiváló kosárlabdázás elismeréseként a csapatok kupával, kitű-
zővel térhettek haza, a legjobb játékosok pedig ajándék labdának 
örülhettek.

Az idén adtuk át először a torna legkiemelkedőbb sportolójának, 
a vörösberényi Hoffmann Balázsnak a „Szabóki Sándor emlékku-
pát”, melyet Dr Kutics Károly ajánlott fel.

Köszönjük támogatóinknak, hogy ismét megrendezhettük ezt a 
csodálatos sporteseményt! Támogatóink: Szakál Dániel és képvise-
lőcsoportja, a Vörösberényi Általános Iskola Szülői Munkaközössé-
ge, Diásport Egyesületünk, valamint a Fűzfői Atlétikai Klub.

Büszkék vagyunk berényi kosarasainkra, nagyon kitartóan és 
ügyesen játszottak.

Balatonalmádi Sportegyesület hírei
A bajnokság téli szünete sem telt tétlenül az egyesületnél. A me-

gyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt csapatunk a téli fel-
készülés heteiben hat Téli Kupa mérkőzést, illetve további három 
felkészülési meccset (Főnix-Székesfehérvár, Vecsés, Pét) játszott. A 
Téli Kupa veszprémi csoportját 4 győzelemmel és 2 döntetlennel 
megnyerte a csapat.

A 17. fordulóval kezdetét vette a tavaszi szezon a Veszprém megyei 
I. osztályú bajnokságban. Egyesületünk U19-es ifjúsági és felnőtt 
alakulatai  március 1-én Sümeg csapatait  látták vendégül a füredi 
műfüves pályán. Kora tavasszal –sajnos- még játékra alkalmatlan az 
almádi pálya talaja, így ismét „albérletbe” kényszerültek csapataink. 
Ez sem volt akadálya annak, hogy mindkét csapatunk meggyőző, 
kreatív játékkal fölényes, magabiztos győzelemmel kezdje a tavaszi 
szezont. U19-es csapatunk 13:0-ra, míg a felnőttek 10:1-re diadal-
maskodtak a lelkes, sportszerű sümegi csapatok ellen.

Az elkövetkező hetekben az alábbi mérkőzések várnak az almádi 
felnőtt csapatra:

Balatonfüredi FC –Balatonalmádi SE március 7. 15 óra
Péti MTE – Balatonalmádi SE március 14. 15 óra
Balatonalmádi SE – Badacsonytomaji SE március 22. 15. óra
Tapolcai VSE – Balatonalmádi SE 15 óra
Az U19-es csapatunk a felnőttek előtt kettő órával korábban kez-

denek.

Március első hétvégéjén befejeződött a téli futsal utánpótlás baj-
nokság. Egyesületünk hat korosztályban (U9, U11, U13, U15, 
U17, U19), kilenc csapattal vett részt az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatóság által megrendezett versenysorozatban, ahol 36 tornán 
144 mérkőzést játszottak le a gyerekek. A versenysorozat reme-
kül szolgálta az utánpótláskorú labdarúgóin téli versenyeztetését. 
Mindegyik korosztályú csapatra igaz, hogy rengeteget fejlődtek 
hétről hétre. Ügyesen, nagyon lelkesen és bátran játszottak, szép 
cseleket, és sok – sok gólt láthatott a tornákra elkísérő lelkes szülői 
csapat. Márciustól már szabadtéri eseményeken, a tavaszi bajnoki 
mérkőzéseken, illetve Bozsik tornákon bizonyíthatnak az almádi 
fiatalok.

A megyei futsal bajnokságban megyei 3. helyezett U11-es 

csapat

Csapatunk tagjai: Kovács Lili, Hoffmann Balázs, Czúni Csaba, 
Takáts Barbara, Hoffmann Dávid, Vajai Luca, Böröcz Gábor, Tóth 
Benedek, Sebestyén Ábel, Bolla Milán, Glück Nóra, Szűcs Olivér, 
Czoma Bence, Czoma Luca, Sövényházi Hanna, Szántó Csaba, 
Remsei Flóra, Becker Johanna, Buchelt Kristóf, Horváth Bercel, 
Lehoczky Gergő, Juhász András, Szabó Zsombor, Ábrahám Péter

Purgel Henriett
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Népszerűek a helyi termékek, mégis 
nehéz elérni őket

Minden térségnek problémát jelent, hogyan lehet a vásárlókhoz 
hatékonyan eljuttatni a helyi termékeket, legyen szó sajtról, füstölt 
árukról, lekvárról, szörpről, vagy épp fonott kosárról. A Balatonfü-
red-Balatonalmádi Foglalkoztatási Paktum legutóbbi rendezvényén 
a helyi termékek piacra jutásának helyzetéről volt szó, ahol felvázol-
ták a lehetséges kitörési pontokat is. Alsóörsön például hamarosan 
termelői piac nyílik, sőt a régió ABC üzleteiben is megjelenhetnek 
a helyben készített termékek. 

2017 októbere óta kétszáz munkavállaló elhelyezkedését segítette 
a Balatonfüred-Balatonalmádi Foglalkoztatási Paktum. A Veszprém 
Megyei Kormányhivatal, valamint Balatonfüred és Balatonalmádi 
önkormányzatának összefogásával megvalósuló projekt 554 millió 
forintos támogatást nyert el, a munkaerő-piaci helyzet javítása érde-
kében. A program keretében Balatonalmádiban tartottak szakmai 
fórumot január végén arról, hogy lehet a helyi kistermelőket segí-
teni termékeik népszerűsítésében, új árusítóhelyek kialakításában. 
A megjelenteket Kepli Lajos, a Balatonalmádi polgármestere kö-
szöntötte. 

Semsei Sándor, a Magyar TDM Szövetség elnöke szerint Ma-
gyarországon az utóbbi évtizedekben a mezőgazdálkodás struktú-
rája nem abba az irányba alakult át, hogy a helyi termelők nagyon 
megerősödhettek volna, ugyanakkor a keresleti oldalon, tehát a piac 
oldalán hatalmas trend mind a bio, mind a zöld, mind az organi-
kus, mind a helyi termék. A kereslet folyamatosan nő, az emberek 
egyre többet hajlandóak fizetni a jó minőségű, egészséges, helyben 
előállított élelmiszerekért. A turizmus is akkor működik jól, ha el-
sősorban arra támaszkodik, ami helyben van. Minden ami a helyi 
hagyományokra, helyi kultúrára épül, mert ez érdekli a turistákat, 
-fogalmazott az elnök.

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület új lehetőségeket kínál a 
helyi termelőknek, elsősorban az Alsóörs körzetében tevékenyke-
dő vállalkozóknak. Sári Kinga TDM menedzser bejelentette, hogy 
hamarosan több platformon is elérhetőek lesznek a helyi termékek. 

– Fontosnak tartjuk, hogy a helyi termelőket bekapcsoljuk a ke-
reskedelmi véráramlatba, ezért elindítjuk a Riviéra Polc rendszert. 
Ennek lényege, hogy turisztikai irodáinkban létrehozunk egy speci-
ális kínálatú polcot, ahol kizárólag helyi termelők portékáit fogjuk 
árusítani. Ezenfelül felvettük a kapcsolatot a helyi COOP hálózat 
vezetőivel és úgy tűnik létrejöhet egy megállapodás arról, hogy a 
környékbeli ABC üzletekben is megjelenhetnek ezek a termékek. A 
legnagyobb lépésünk, hogy Alsóörsön a strand bejáratával szemben 
egy új termelői piacot alakítunk ki, a szükséges infrastruktúra kiépí-
tése folyamatban van, – mondta el Sári Kinga.

A paktum rendezvényére meghívták Hollókő polgármesterét, 

illetve a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. igazgatóját. 
Hollókőn ugyanis van egy jól működő modell arra, hogyan juthat 
el leggyorsabban a helyi termék a fogyasztóhoz. Kelecsényi Péter, a 
Kft. ügyvezető-igazgatója beszámolt arról, hogy teljesen újragon-
dolták a turizmus és a helyi termékek kapcsolatát, ugyanis nem a 
terméket szállítják a vásárlóhoz, hanem a vásárlót viszik közvetlenül 
a helyi termelőhöz.

– Néhány évvel ezelőtt elkezdtük az „élő falu” projektet, aminek 
köszönhetően elértük például, hogy már januárban, februárban is 
nyitva van a látnivalók jelentős része. Közös munka volt, rengeteg 
kompromisszummal az önkormányzat és a helyi vállalkozók részé-
ről is, de már úgy látjuk megérte. Ennek a programnak a szerves 
része az úgynevezett faluséta, ami tulajdonképpen egy jegyrendsze-
ren alapuló szolgáltatás. A látogatók által megvásárolt kártya tartal-
maz várbelépőt, sajtkóstolót, péksütemény kóstolót, minden helyi 
látnivalót érinthet vele a turista. Tíz attrakciót kínálunk ebben a 
rendszerben ezek egyike például a sajtkóstoló, ahol néhány dekát 
kap ízelítőül a vásárló. Itt jön be a helyi termékek megismertetése és 
kereskedelmi értékesítése, hiszen a tapasztalatok szerint, aki kóstol, 
az biztos vásárol is. Más példát is említhetnék, ami kitűnően mű-
ködik, mind a helyi termelők, mind a Hollókőre látogató turisták 
megelégedésére. A helyi termelőket kedvezményes, mondhatni jel-
képes bérleti díjjal is segíti az önkormányzat, amelynek már több 
üzletben érdekeltsége is van. Létezik már önkormányzati étterem és 
cukrászda is Hollókőn, – mondta el előadásában Kelecsényi Péter.

A foglalkoztatási paktum május végig tart, addig még Balatonal-
mádiban egy, Balatonfüreden újabb három rendezvénnyel várják a 
helyi foglalkoztatásban érintett szakembereket, vállalkozókat.

Bán László

Polgárőr hírek
A 2019. évi tevékenységünkről az alábbi tájékoztatást adom:

25 évesek lettünk. Ünnepi közgyűlésünket 2020. március 28 án 
tartjuk.

Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan, 
kerékpárral, lovas járőrökkel, kismotorral és gépkocsival látnak el 
szolgálatot, a köz- és közlekedésbiztonság javítása érdekében. A 
strandok biztonságára vízi mentő polgárőreink vigyáznak. Polgár-
őreink minden alkalommal formaruhában, láthatósági mellényben, 
a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirattal végzik munkájukat. 
Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és láthatóságunkkal kézzel-
fogható bűnmegelőzési feladatokat látunk el. 

Rendezvényeken, 744 óra, az iskolánál + járőrszolgálatban 1442 
óra, rendőrséggel 509 óra, a lovas polgárőrökkel 624 óra, vízi pol-
gárőreink 2267 óra szolgálatot teljesítettek.
Összesen 5586 órát voltak szolgálatban a polgárőrök.  

Kismotorral 2130 km utat jártunk be, kerékpárral 380 km útsza-
kaszt ellenőriztünk.

Polgárőreink a polgárőr autóval 5235 km utat jártak be gépko-
csival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőövezetben. 
Bízunk benne, hogy a 2020 évben is teljesíteni tudjuk a fenti adato-
kat. Vigyázzanak Önök is magukra, és értékeikre.

Köszönettel vennénk, ha munkánk segítésére, adójuk 1%-át ré-
szünkre 18919123-1-19 adószámra utalnák. Továbbra is várjuk 
azokat, akik polgárőrként szeretnének a város közbiztonságáért dol-
gozni.  

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

elnök
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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




