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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! 

Tisztelt almádi lakosok, Egyesületi 
tagjaink, tanácsadásban és 
képzésben résztvevők! 
Kedves érdeklődők!

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, és az általa működ-
tetett Család és KarrierPONT Magyarország Kormánya által jelen-
leg kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel – védve ezzel dolgozó-
inkat, és klienseinket – 2020. március 17-i hatállyal részben átáll az 
otthonról történő munkavégzésre.

A megkezdett képzéseinket és tanácsadásainkat folytatjuk. Ha a 
folyamatban lévő képzések struktúrája megengedi, akkor az előírá-
sok szerint átváltjuk online oktatásra, ha ez nem lehetséges, akkor 
halasztjuk. 

A képzéseinket és tanácsadásainkat a továbbiakban is elérhetővé 
tesszük.

Képzéseinket, amennyiben a képzés típusa ezt támogatja, elindít-
juk távoktatási rendszerben, digitális oktatási módszer szerint.

Kérjük, látogasson el az online felületeinkre, ahol rendszeresen 
közzé tesszük az aktuális információkat. 

Elérhetőségeink: www.nbae.hu 
Facebook: Család és KarrierPont ;  
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
email: info@nbae.hu     
 

EFOP-1.2.9-17-2017-00118

Kedves Látogatóink!
A koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan terjed, ezért 
a tömeges járvány megelőzéséhez az a legfontosabb, hogy ne 
fertőzzük meg egymást.
Épp ezért a Balaton Játékpont határozatlan időre zárva tart.
Kérjük, hogy ha tehetitek, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra 
és egymásra!

A mielőbbi viszontlátásra!
A Balaton Játékpont munkatársai
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Láthatatlan Munka Napja
Április első keddje idén április 7-e a láthatatlan munka napja.  A 

jeles nap célja, hogy rávilágítson, és elismerje , megmutassa azokat a 
munkákat , amelyeket nap mint nap, hétről hétre,  évről évre végez-
nek önzetlenül elsősorban az édesanyák, nők, de napjainkban már 
egyre több férfi  is. Ők, akik elkötelezetten dolgoznak azon, hogy az 
otthonokban rend, tisztaság, finom ételek és nyugalom uralkodjon, 
mindezt fizetség nélkül a családért. Ennek kapcsán említhetnénk 
a nagyszülők áldozatos munkáját. A segítő gyerekfelügyelet vagy a 
szülők terheit átvállaló feladatok mellett, amikor a saját teendőik 
mellett fordítanak energiát a dolgozó szülők terheinek enyhítésére, 
legyen ez egy torta sütés, egy farsangi ruha megvarrása, vagy a va-
sárnapi ebéd elkészítése.

forrás: Internet

Mindezek fordítva is igazak, hiszen a segítségre szoruló nagyszü-
lőknek szívesen elvégzett munkák, bevásárlások, orvoshoz szállítá-
sok stb. szintén a láthatatlan munkához sorolandók. Természetesen 
nem csak a családtagjainkért otthon végzett feladatok számítanak 
bele ebbe a tevékenységbe, ide sorolhatjuk a társadalmi szerveze-
tekben, jótékonysági intézményekben végzett önzetlen segítséget, a 
lakókörnyezet szépítését, a közösségért végzett szervező- és tevékeny 
munkát is. 

Idén a világban, országunkban és közvetlen környezetünkben a 
jelenlegi sajnálatos események a láthatatlan munkát is más meg-
világításba helyezik! A jelenlegi kényszerhelyzet összezárja, és szét-
szakítja a családokat. Összefogásra, és hozzáállásunk értékelésére 
kényszerít. MINDENKIT. Az otthonokba szorult munkavégzések, 
a gyermekek digitális iskolai rendszere, egy teljesen más helyzetet 
eredményez. A kényszerű otthon tartózkodás időszakában érdemes 
elgondolkodni és átértékelni a házaspárok, és gyermekek közötti 
munkamegosztási egyenlőtlenségein. Most a családokban mindenki 
rá lát, közvetlenül is érzékeli, a láthatatlan munka értékét. Vélhe-
tőleg a gyermekek –már csak a felesleges energiák, és idő lekötése 
miatt is-remélhetőleg jobban be vannak vonva a napi otthoni teen-
dőkbe, és jobban értékelik majd egy-egy feladat elkészültét. 

A nagyszülők és idősek az ő érdekükben hozott intézkedések 
miatt is rá vannak kényszerülve arra, hogy segítséget kérjenek, és 
elfogadjanak annak érdekében, hogy ne betegedjenek meg. Ebben 
a helyzetben az önkéntes segítő munka az országban, a közvetlen 
lakókörnyezetünkben is sokkal szerteágazóbb, felelősségteljesebb, 
szükségesebb, és társadalmilag elfogadottabb lett. 

Mi a balatonalmádi Család és KarrierPONT is arra biztat min-
denkit, hogy nyújtson segítő kezet, az anyáknak, apáknak, a szülő-
nek, rászorulóknak, a társadalomnak. Most mindennél fontosabb 
az összefogás, és a láthatatlan munka. Most a munka lényege, fele-
lőssége az emberélet. 

Kérjük önöket, kérünk mindenkit, hogy velünk együtt 

dolgozzanak, segítsenek, hiszen talán most van a legnagyobb 
szükség arra, hogy a terheket közösen viselve túl jussunk a 
nehézségeken. A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és az 
általa működtetett Család és KarrierPONT aktívan részt vállal a 
mindennapokban a rászorultak megsegítésében, támogatásában, 
legyen szó tanácsadásról, vagy oktatásról.

Nőnap a Pannóniában 

fotók: Dudás Zsolt
Március a nők ünneplésével indult, a sikeresen elnyert 

EFOP1.2.9-17-2017-00118 “Nők harmóniában a családban és 
munkahelyen” című pályázat “Szemléletformáló programok- Je-
les napok rendezvénysorozat- keretében.. Március 6-án, pénteken 
Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárral 
közösen köszöntöttük a hölgyeket. „Almádi Nők” című kiállítás ke-
retében Kollarics Erika, Prokop-Maczky Gizella és Wieloch-Varga 
Krystyna helyi alkotók műveit tekinthették meg a résztvevők a Pan-
nóniában. A művésznőket Fábián László grafikusművész mutatta 
be. A képzőművészeti ínyencségek mellől zenei csemege sem ma-
radt el. Szenzációs koncertet adott a HolddalaNap Zenekar, Gulyás 
Anna és Alex Torres közreműködésével. A program végén Dudás 
Zsolt képviselő virággal köszöntötte a rendezvény hölgy résztvevőit. 

JVE 
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Kedves Almádiak! 
Nehéz időket élünk, hiszen egyik napról a másikra megváltozott 

az életünk a koronavírus járvány miatt. Balatonalmádiban a város 
vezetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vírus terje-
dését megakadályozzák. 

Március 13-án megalakult a Balatonalmádi Operatív Törzs, 
amely az új koronavírus elleni küzdelem érdekében dolgozik. Tagjai 
a város, a hivatal és a járás vezetői, intézményvezetők, háziorvosa-
ink, a rendőrség, a polgárőrség és egyes civil szervezetek képviselői. 
Az operatív törzs feladata, hogy a koronavírus megelőzésében és az 
esetleges intézkedések meghozatalában a lehető leghatékonyabban, 
minden érintett bevonásával meghozza a szükséges döntéseket. 

Határozatlan időre bezártak az iskolák, az óvoda, a kulturális köz-
pont és annak minden tagintézménye. A közösségi rendezvényeket 
elhalasztották. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban 
is minimálisra csökkentették az ügyfélforgalmat, s kérik a lakossá-
got, hogy lehetőleg elektronikusan és telefonon keressék a Hivatalt, 
csak sürgős ügyekben kerüljön sor a személyes ügyintézésre.

Tudjuk, hogy a koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan 
terjed.  A járvány terjedésének megakadályozása érdekében kérjük, 
ne menjenek közösségbe! Tartsák be az alapvető higiéniás szabályo-
kat, mossanak kezet gyakran szappannal vagy kézfertőtlenítővel! 

Most rendkívül fontos a felelős magatartás, hogy a vírus terjedé-
sét megakadályozzuk. Pánikra nincs ok, de annak érdekében, hogy 
a tömeges megbetegedések a későbbiekben elkerülhetőek legyenek, 
kérjük, hogy mindenki személyes felelősséggel kezelje a helyzetet. 

Kedves idősek! Kérem Önöket, tegyenek meg mindent annak ér-
dekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára és ne kelljen elhagy-
niuk az otthonunkat. Akinek nincs segítsége, az számíthat az Ön-
kormányzatra! Családsegítő szolgálatunk munkatársai minden nap 
8 és 14 óra között várják azok jelentkezését, akiknek segítségre van 
szükségük. Telefonszámuk: 06/88/542-552 vagy 06/88/542-554. 

Ezeken a számokon várjuk önkéntesek jelentkezését is, hiszen mi-
nél többen vagyunk, annál több embernek tudunk segíteni! 

Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli 
helyzetben segítsük idős embertársainkat, szüleinket, nagyszülein-
ket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik be-
szerzésében. 

Ha Ön beteg és a vírus tüneteit észleli magán, kérem, azonnal 
hívja háziorvosát! Semmiféleképpen ne menjen a rendelőbe akkor 
sem, ha fertőzött területről érkezett haza vagy vélhetően találkozott 
koronavírusos beteggel! 

Házi- és gyermekorvosaink telefonszáma: 
I. sz. háziorvosi körzet Dr. Nagy Sándor Péter 30/6464-332
II. sz. háziorvosi körzet Dr.  Hutvágner Andrea 20/273-9001

III. sz. háziorvosi körzet Dr. Vrbos Enikő 20/482-36-76
IV. sz. háziorvosi körzet Dr Futó Szilvia helyett: Dr. Orendt Jácint 
20/352-6364
I. sz. gyermekorvosi körzet Dr. Szántai Dóra Katalin 20/265-44-
99
II. sz. gyermekorvosi körzet Dr. Győri Blanka 70/432-5518

Aki önkéntes karanténba vonul, mindenképpen értesítse az ön-
kormányzatot és a rendőrséget 06/88/438-711 telefonszámon, 
hogy segíthessünk.  

Kérjük, hogy ne dőljenek be a hamis információknak, híreket 
csak megbízható forrásból olvassanak. Balatonalmádiban a városi 
honlap (www.balatonalmadi.hu) és a város Facebook oldala (www. 
facebook.com /BalatonalmadiVaros) a hiteles forrás! Balatonalmádi 
járványügyi ügyelet a következő számokon érhető el: 
Gorza István járványügyi koordinátor 70/315 3739
Földes Balázs koordinátor-helyettes 20/932 8987

Központi ingyenes információs vonalak: 80/277-455; 80/277-
456. A vírussal kapcsolatos további információkat a www.
koronavirus.gov.hu oldalon kaphatnak. 

Kérjük, ha teheti, támogassa a segítségnyújtást, hogy minél több 
rászorulóhoz eljuthassunk! Adományát hálásan köszönjük! 

Együtt-Egymásért Közalapítvány 
IBAN HU 73-11748083-20014146-00000000

Kedves Almádiak! Most mindenkire szükség van. Tegyük félre 
az ellentéteket, a személyes nézeteltéréseket, amíg a veszélyhelyzet 
odébb áll. Legyen ezekben a vészterhes időkben ez a két szó a zász-
lónkra írva: közösen, összefogva. Fogjunk tehát össze és lendüljünk 
túl ezen a néhány hetes-hónapos időszakon, segítsük egymást, hogy 
miután elmúlt a veszély, újra teljes energiánkkal Balatonalmádi 
fejlődéséért dolgozhassunk, mert „együtt erő vagyunk, de szerteszét 
gyöngeség.”

Ha teheti, maradjon otthon!
Tegyünk mindannyian az egészségünkért!

Vigyázzunk egymásra!
Dr. Kepli Lajos 

polgármester 
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Fontos a házszám feltüntetése! 
Kötelező lenne, mégis sokan elmulasztják feltüntetni ingatlan-

jukon a házszámot. Fontos, hogy jól látható helyre, olvashatóan 
helyezzék ki az azonosítást szolgáló táblát. Nem csak a tulajdonos 
érdeke ez, baj esetén akár a mentők, tűzoltók tájékozódását is segíti. 
A posta dolgozói is megerősítik, hogy számos helyre nagyon nehéz 
eljuttatniuk a küldeményeket a hiányzó házszámok miatt.

Az önkormányzat kéri tehát, hogy a városlakók hiányzó házszá-
maikat mielőbb helyezzék ki, önmaguk és a környezetükben élők 
érdekében!

Köszönjük! 

Most, amikor a koronavírus elleni küzdelem foglalja le minden-
napjainkat, különösen fontos, hogy felkészüljünk az előttünk álló 
nyárra, amikor reményeink szerint újra indulhat a balatoni turiz-
mus.

Jó hír az Almádiaknak, illetve a jövőben idelátogató vendégeknek, 
hogy az itt élők és az önkormányzatok kérése alapján a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség támogatja Balatonalmádiban a káptalanfüredi, 
a budatavai és Wesselényi strandok felújítását. A strandfejlesztéshez 
Magyarország kormánya közel 100 millió forinttal járul hozzá.

Forrás: Dr. Kontrát Károly
országgyűlési képviselő Facebook oldala 

Forrás: balcsi.net 

Hirdetmény
Balatonalmádi strandjain 2020. évben bérbeadó szabad-
területekről

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 
93/2020. (III.30.) önkormányzati határozatával a Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának tulajdonát képező strandokon - az Ön-
kormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásá-
nak szabályairól szóló 27/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete a versenyeztetési eljárás szabályai IV. része alapján – 
megállapítja a strandi szabadterületek tekintetében köthető bérle-
ti szerződések számát, a bérelt területen végezhető tevékenységek 
profilját, a bérleti díjat, valamint a tevékenység végzésének kijelölt 
helyét. Az erről szóló táblázat megtekinthető a www.balatonalmadi.
hu oldalalon. 

A fent meghatározott feltétek mellett a strandi szabadterületek 
bérbeadására az alábbiak szerint kerülhet sor:
1. A strandi szabadterületek bérletére vonatkozóan kérelmet kell 
előterjeszteni a Polgármesterhez Balatonalmádi város internetes 
honlapján közzétett űrlapon legkésőbb 2020. április 28-ig postai 
úton, vagy személyesen. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az 
e-mailben benyújtott kérelem nem fogadható el, csak a papíralapon 
benyújtott, eredeti aláírással ellátott kérelem. 

a.) A postai úton benyújtott kérelemnek 2020. április 28-ig kell 
beérkeznie Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalba (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.), a borítékra szíveskedjen ráír-
ni: „kérelem strandi szabadterület bérbeadására”.
b.) Személyesen a kérelmet Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Településfejlesztési Osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
legkésőbb 2019. április 28. napján 14.00 óráig lehet benyújtani.

2. Általános tudnivalók a bérleti jogviszonyra vonatkozóan:
a.) A bérleti szerződések legfeljebb 2020. szeptember 15-ig szól-
hatnak.
b.) A hirdetmény táblázataiban feltüntetett bérleti díjak nem tar-
talmazzák az Áfát, a bérleti díjakat 27 %-os Áfa terheli. 
c.) A bérleti díjat egy összegben, a szerződéskötéskor kell megfi-
zetni. 
d.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2020. május 15. napja után 
kötött bérleti szerződések esetében a bérleti díjak a bérleti jogvi-
szony tényleges időtartamától függetlenül is hirdetmény táblázata-
iban ismertetett összegek, tekintettel arra, hogy azok nem időará-
nyosan kerültek megállapításra.

3. Amennyiben 2020. április 28. napjáig a Képviselő-testület által 
engedélyezett helyek mindegyikére nem érkezett be jelentkezés, a 
Polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig megkötheti a 
bérleti szerződést az egyes használati célokra, míg azok száma el nem 
éri az engedélyezettet. 

4. Amennyiben a Képviselő-testület által engedélyezett keretszámnál 
egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy a jelentkezők között 
meghívásos liciteljárás megtartására kerül sor 2020. május 7-ig. Az 
eljáráson az vehet részt, aki a folytatni kívánt tevékenység végzésére jo-
gosult és a meghívóban közölt bánatpénzt, legalább 50.000 forintot 
- befizette. A bérleti szerződés azzal köthető meg, aki a liciteljárás fel-
tételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű 
bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és ezt a bérleti díjat meg is fizette.

Dr. Kepli Lajos
polgármester

forrás: Balatonalmádi Város Facebook oldala

Indul az almadipiac.hu! 
Ez egy nonprofit kezdeményezés, nem haszonszerzési céllal, ön-

kormányzati koordinációval a helyi vállalkozások és a lakosság meg-
segítésére. Érdeklődni a jelentkezes@balatonalmadi.hu e-mailen 
lehet. 
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Akikre büszkék lehetünk! 
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása so-

rán karakteres megjelenésével, utánozhatatlan iróniájával a közön-
ség szeretetét és a szakma elismerését méltán kiérdemlő, felejthetet-
len színházi, filmes, televíziós és rádiós alakításai, valamint jelentős 
szinkronszínészi munkái elismeréseként Szombathy Gyula Jászai 
Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére, Magyar-
ország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmá-
ból Kossuth-díjat adományozott.

A balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollé-
gium alapítása, fejlesztése, működtetése, valamint nemzetközi kap-
csolatainak kiépítése érdekében végzett példaértékű intézményveze-
tői munkája elismeréseként Czuczor Sándor Pál, a balatonalmádi 
Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium alapítója, nyu-
galmazott címzetes igazgatója részére a Magyarország köztársasági 
elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést 
adományozta. 

A bűn- és balesetmegelőzési szakterületen végzett több mint két 
évtizedes, példaértékű szolgálatellátása elismeréseként Stanka Má-
ria Anna rendőr őrnagy, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Balatonalmádi Rendőrkapitányság kiemelt főelőadója Magyar 
Ezüst Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetést kapott. 

Stanka Mária Anna     fotó: balatonvehir

Balogh Csabát, a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnökét 70. 
születésnapja alkalmából Dr. Túrós András, az OPSZ vezetője, el-
nöki tárgyjutalomban részesítette. Balogh Csaba 1996-tól a Bala-
tonalmádi Polgárőr Egyesület tagja, 2016-óta pedig az egyesület 
elnöke. Az egyesület, jelentős eredményeket ért el a Balaton-parti 
város közbiztonságának elősegítésében. 1997-ben sikerült megszer-
veznie a nyaralók ellenőrzésének programját, amelynek egyik fő ele-
me, hogy a nyaralók tulajdonosainak segítségével és támogatásával 
kidolgozásra került egy kiemelt járőrszolgálat, amely a mai napig 
is jól működik. Ennek bizonyítéka, hogy 2019-ben a tulajdono-
sok sem betörést, sem arra utaló nyomot nem jelentettek a hatósá-
goknál. 2006-2010 között a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség 
elnökségének tagja, 4 évig Jogi- Etikai Bizottsági elnök, majd el-
nökhelyettes. Továbbá a város közbiztonsági alapítványának elnöke.

Gratulálunk! 

forrás: Internet

Szombathy Gyula
forrás: Balatonalmádi város facebook oldala

Czuczor Sándor   fotó: balaton.vehir.hu 
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2020. április Krónika

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Húsvét, Pünkösd a keresztény világ legjelentősebb ünnepei.
Amióta világ a világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték 

a tavaszt, a természet megújulását! “Adjunk egy kis jókedvet, ragyo-
gást, reményt! Ne hagyjuk, hogy a savanyú szürkeség lehúzzon, a 
földporával elvegyítsen!” - írta nekünk Böjte Csaba atya.

Tegyünk virágokat, tojásokat, az életet jelképező díszeket abla-
kunkba, ajtónkra, kapunkra. Örülnénk, ha a járvány ellenére is 
minél többen dekorálnák környezetüket a közeledő ünnepek alkal-
mával és ezzel is szebbé, színesebbé tennék Balatonalmádit.

A Honismereti és Városszépítő Kör és a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület (Tourinform iroda) PÁLYÁZATOT HIRDET az „ÜN-
NEPEK ÜNNEPE HÚSVÉT” címmel.

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

Nevezési határidő: 2020.05.31.

A feltöltött dekorációkat a Honismereti és Városszépítő Kör tag-
jai fogják értékelni, figyelembe véve a Facebookra feltöltött képek 
alatti lájkok számát is.

A legszebbek készítői a pályázat lezárását követően jutalomban 
részesülnek.

Jó munkát, alkotást és szép díszeket kívánunk!

Lezárult a MOL Helyi Érték program 
pályázata!

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület is pályázott a MOL Ala-
pítvány, helyi érték program keretein belül elnyerhető támogatási 
összegre. A kiírás olyan kezdeményezéseket támogat, amely a hely-
ben élő emberek életét, közösséggé válását és identitásának megerő-
södését segítik.

Az egyesület szeretné felkarolni és felélénkíteni Almádi művésze-
ti életét és a város látványos turisztikai pontjain egy-egy pergolát 
helyezne el, amit vállalkozó, civil szervezet, magánszemély, művész 
„örökbe fogadhat”. Ennek értelmében gondoskodik a pergolában 
a festőkellékek biztosításáról, gondját viseli a helynek, probléma 
vagy hiány esetén hozzá fordulhatnak a festeni vágyók. Ezeken a 
pontokon gyakorlati útmutatókat, leírásokat, rövid technikai ösz-
szefoglalókat helyeznének el, amely segítségével mindenki önállóan 
készíthetné el a saját tájképét, emlékét, amit utána magával vihet.

Az Egyesület „Almádi jól fest”elnevezésű pályázata sikeresen to-
vábbjutott a szakmai értékelés és a MOL Alapítvány kuratóriumá-
nak döntése alapján a második fordulóba, ahol a végső győzelmet 
az a szervezet nyerhette el, akinek a pályázati programjára a legtöbb 
szavazat érkezett.

A Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület hírei

Kedves Olvasók!

A VasútArtjáróban kiállított képek megvásárolhatók a Balatonal-
mádi Tourinform irodán keresztül!

A képekre előjegyzést felveszünk e-mailben és telefonon, az alko-
tás címének és szerzőjének megjelölésével.

A megvásárolni kívánt képeket, várhatóan júniusban a Tourin-
form irodában lehet készpénzben kifizetni és átvenni.
Elérhetőségeink:
balatonalmáditurizmus@gmail.com
0620/591-0501; 0620/ 504-5709

Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy az „Almádi jól fest” pályázat a 
szavazatok végeredménye alapján elnyerte az első helyet. 

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik hozzájárul-
tak az elért eredményünkhöz és március 9-25. között leadták online 
szavazatukat. Támogatásukkal lehetőséget kaptunk arra, hogy egy 
közösségépítő, minden korosztály számára vonzó programkínálat 
megvalósításával folytassuk tovább a munkánkat.

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 
06 30 29 88 995  telefonszámon.
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Karanténkiállítás
Nem így terveztük, csak így sikerült. 2020. március 13-án, pénte-

ken készültünk megnyitni a már hagyományos, félévenként felállí-
tott, főleg helyi alkotók munkáiból összeválogatott képzőművészeti 
kiállításunkat a gimnáziumban. 

A művek előző délután a helyükre kerültek, aznap azonban -- a 
terjedő járványra való tekintettel -- nagyobb csoportosulással járó 
rendezvényt már nem lehetett tartani. Hétfőn pedig az intézmény 
is bezárt.

Az alkotások viszont továbbra is ott pihennek a falakon, a tárlók-
ban és a paravánokon, ezért gondoltuk, hogy megosztjuk őket egy 
képsorozatban, reméljük, minden potenciális érdeklődő és látogató 
megelégedésére. A fotók természetesen nem pótolhatják a valódi 
élményt, inkább ízelítőt adnak a művek hangulatából.

A kiállítás két balatonalmádi művész és egyik tanárunk alkotásait 
örökíti meg. 

KOLLARICS ERIKA várpalotai származású, immár húsz éve 
él a családjával Balatonalmádiban. A képzőművészet gyermekkora 
óta az élete része, tehetségét édesapjától örökölte, amit autodidakta 
módon fejlesztett tovább. Képei a színek és a formák megragadá-
sa, valamint a figurák kreatív megjelenítése. Festményei, grafikái 
elkészítésénél elsősorban pasztellkrétát, rajzszenet és színes ceruzát 
használ. A kiállításon a Tiszavirág ébredése, Tiszavirág násztánca, 
Tiszavirág alkonya, Részletek I-II, Lámpás, Szélkakas és Vöröshuszár 
című alkotásai láthatók.

VARGÁNÉ POMPOR ANIKÓ: Anika –selyem, nemez és egyéb 
szépségek címmel mutat be számos kézzel készített textilalkotást, 
ruhadarabokat, táskákat, dísztárgyakat. A Balatonalmádiban élő 
hölgy alkotásait, melyeket ‚lelkemgyöngyei’-nek hív, szívvel és lé-
lekkel készíti az alkotás minden pillanatát élvezve. Célja, hogy a 
tárgyak szépsége örömöt szerezzen az őket szemlélőknek, gondo-
latokat, vágyakat ébresszenek, és másokat is kreatív és örömszerző 
tevékenységre csábítsanak. A hobbiként készült tárgyak természetes 
anyagok felhasználásával 100%-os hernyóselyemből és nagyon fi-
nom ausztrál merino gyapjúból készültek. 

MESTER ILDIKÓ Mexikóban és Guatemalában készült fekete-
fehér, hangulatos fotóit mutatja be. Végzettsége szerint angol-spa-
nyol nyelvtanár, intézményünkben ebben a tanévben spanyol nyel-
vet oktatott. Egyetemi tanulmányai után két évet élt Mexikóban, 
ahol az indián kultúrát kutatta, valamint Roberto Solari chilei fo-
tográfustól fényképezni tanult. Ez utóbbi művészeti ág nem csupán 
kutatómunkáját segítette, hanem a helyiekkel való kapcsolatterem-
tés eszköze is volt. A fények, árnyak, arckifejezések izgalmas témául 
szolgáltak a mintegy 30 képet felvonultató kiállításhoz is. 

Simon Orsolya
intézményvezető-helyettes
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Március 16-tól digitális tanrend az 
iskolákban

Nagy kihívás elé állította a pedagógustársadalmat –így a Györgyi 
Dénes Általános Iskola tantestületét is- a tantermen kívüli digitális 
oktatásra való átállás. Azonban minden tanító és tanár nagy elszánt-
sággal állt neki a tananyagok összeállításához. Egymást segítve, egy 
hétvége alatt a digitális oktatásban korábban megszerzett tapaszta-
latokat felhasználva próbált az iskola egységes oktatási platformot, 
online felület alkalmazását kialakítani. Fontosnak tartottuk, hogy 
tanulóink továbbra is az eddigi órarendnek megfelelően, minden 
nap megkapják a feladatokat, természetesen kellő időt és türelmet 
tanúsítva a kialakult helyzetre való tekintettel.  Legnehezebb felada-
ta az elsősöket tanító kollégáknak van. Nekik minden egyes lépést 
részletesen le kell írni ahhoz, hogy a gyerekek a korábban meg-
szokott utasításoknak megfelelően, képesek legyenek megoldani a 
feladatokat. Természetesen kisiskolások lévén szülői segítség nélkül 
nem lennének képesek elvégezni a tananyagot. Külön elismerés és 
köszönet jár minden anyukának, apukának azért, hogy az elmúlt 
hetekben példamutató módon segítették gyermekeiket az új távok-
tatási rend szerinti tanulásban. Elismerés illeti tanulóinkat is, akik 
lelkesen, lelkiismeretesen teljesítik a rájuk rótt újszerű feladatokat.

A tananyagok kiküldése mellett nagyon fontos feladata a taní-
tóknak, tanároknak az osztályközösségek összetartása, a „személyes” 
kapcsolattartás. Az osztályfőnökök többféle internetes felületen 
próbálnak a tanulókkal, kisebb-nagyobb csoportokkal beszélgetni. 
Ezzel igyekeznek segítséget nyújtani a rendkívüli nehéz helyzet ke-
zelésére, egy-egy felmerülő probléma megoldására.

Bízunk benne, hogy iskolánk nemsokára ismét gyerekzsivajtól 
lesz hangos.

Megyei 3. helyezést ért el iskolánk a 
Zrínyi Ilona Matematikaversenyen

A Lovassy László Gimnáziumban rendezték meg a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny díjátadó ünnepségét. Veszprém megyében hat 
város nyolc iskolájában zajlott a megyei forduló 1039 diákkal. A 
versenyen résztvevő tanulók eredményi alapján összesítésben is-
kolánk -az elmúlt évekhez hasonlóan- ismét a legeredményesebb 
intézmények között szerepelt, megyei 3. helyen végzett a Györgyi 
Dénes Általános Iskola. Egyéniben a legeredményesebb tanulóink: 
Körmendi György a 7. osztályosok között a 4., Rozsos Benedek a 4. 
évfolyamosok között megyei 5. helyen végzett. Gratulálunk!

Kosárlabda Diákolimpia eredmények
Március elején iskolánk tornacsarnoka adott otthont a tavaszi 

kosárlabda diákolimpiai mérkőzéseknek. A III. korcsoportos lány 
csapatunk a fűzfői Irinyi iskolával játszott és magabiztos győzelmet 
aratott. A csapat tagjai: Ács Fanni, Göde Petra, Kovács Lotti, Farkas 
Luca, Oláh Rebeka, Nagy Luca, Somogyi Szofi, Blazsur Hanna, 
Éliás Lilla, Nagy Liza.

A IV. korcsoportos fiúk is kitettek magukért, hiszen őszi fordu-
lóhoz képest rengeteget fejlődtek, mindkét mérkőzésüket megnyer-
ték. A csapat tagjai: Ács Gergő, Fazekas Máté, Farkas Máté, Cso-
mai Dominik, Nagy Zsombor, Ábrahám Zalán, Ormai Koppány, 
Frey Barna, Toskosz Hrisztosz, Legát András, Kovács Kolin, Blazsur 
Bertalan. Felkészítő tanár: Dobos Ivett. Mindkét csapatnak gratu-
lálunk!
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Három angol verseny-kiváló eredmények
Iskolánk diákjai az idei tanévben is több angol nyelvi versenyen 

indultak, hogy megmérettessék magukat. 
A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

szervezésében megrendezésre került a több évtizedes hagyománnyal 
bíró Országos Angol Tanulmányi Verseny. Nagy Barnabás 8. osztá-
lyos tanulónk eredményesen teljesítette az iskolai tudáspróbát, így 
bejutott a megyei fordulóba - amit február 26-án tartottak a Veszp-
rémi Rózsa Úti Általános Iskolában – és 9. helyen végzett.

Idén a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ is útjára indí-
tott egy országos angol nyelvi tanulmányi versenyt, amelybe szép 
számmal neveztek be hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulóink. 
Az iskolai írásbeli verseny február 18-án volt, ahonnan az előírt 
pontszámmal rendelkező diákokat felterjesztettük a második, (ápri-
lisi) szóbeli fordulóba, amelyre sajnos nem kerülhet sor.

A nyolcadik évfolyamosok most is nagy lelkesedéssel készültek a 
Lovassy László Gimnázium Angol Nyelvi Versenyére. Az első, dec-
emberi forduló sikeres teljesítésével két csapatunk is bekerült a leg-
jobb 10 közé. A második, szintén írásbeli fordulót a Lendvai Réka, 
Szabóki Szonja és Szekeres Csenge alkotta csapat megnyerte, a 
Kovács Anita, Nagy Barnabás és Zanathy Pálma tanulókból álló 
csapat pedig a második helyet szerezte meg, így bejutottak a legjobb 
5 közé. Mindkét csapat jelenleg (azonos pontszámmal) a második 
helyen állt. A mindent eldöntő szóbeli megmérettetésre áprilisban 
került volna sor, ahol szerették volna bizonyítani tudásukat, a le-
gendás Beatles zenekar tanulmányozásából szerzett ismereteiket, 
felkészültségüket, dramatizálási- és színpadi képességeiket. A sors 
azonban közbeszólt. Ahogy John Lennon fogalmazott: „Az élet az, 
ami történik, miközben szorgosan tervezgetsz.”

Felkészítő tanáruk: Zsapka Andrea

Történelemből jeleskedtek
Már hagyományosan kiválóan szerepeltek a történelem verseny 

megyei fordulóján a vörösberényi diákok! 400 éves magyar és egye-
temes történelmi tudásukról kellett számot adni a megye legjobb 
28 tanulójának. Iskolánk legeredményesebb tanulói: KOVÁCS 
BARNABÁS 6. REZI BENDEGÚZ 7. MESICS BORBÁLA 9. 
SOMORÁCZ OLIVÉR A 14. helyet szerezte meg!

Felkészítő tanáruk: Csetényi Tamásné

A több ezer diákot megmozgató Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny eredményei

Március 6-án tartották a 2019/2020-as tanév Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny megyei eredményhirdetését a Lovassy László Gim-
náziumban, melyre a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat, 
intézmények képviselőit hívták meg, így minket is.  Iskolánk a leg-
eredményesebb általános iskolák versenyében a megyei 6. helyezést 
szerezte meg, melyre jogosan lehetünk büszkék, hiszen a rangos 
versenyen együtt kerülnek megmérettetésre a matematika tagozatos 

és az általános tanrenddel tanító általános iskolák tehetséges, ver-
senyszellemű diákjai.
A megyei forduló legeredményesebb tanulói egyéni versenyben:
Gál Domonkos  2.b osztály  6. hely
Puspán Elena  2.a osztály  18. hely
Cziráki Sára  3.b osztály  8. hely
Bódi Tamás   4. osztály   30. hely
Balogh Enikő  5 b osztály  12. hely 
 
Az iskolák közötti csapatverseny eredményi:
2. évfolyam  3. hely csapattagok: Berki Boróka, 
   Gál Domonkos, Puspán Elena
3. évfolyam 7. hely csapattagok: Cziráki Sára,
   Czúni Vilmos, Lehoczky Gergő
4. évfolyam 8. hely csapattagok: Bódi Tamás, 
   Demeter Ádám, Szabó Nándor
5. évfolyam 12. hely csapattagok: Balogh Enikő, Literáti-
   Nagy Dorottya, Takács Boglárka
6. évfolyam 12. hely csapattagok: Szántó Dániel, 
   Szabó Zénó, Szecsődi Botond
7. évfolyam 10. hely csapattagok: Mesics Borbála, 
   Bagarus Andor, Czúni Vilmos
8. évfolyam 10. hely csapattagok: Biró Dominika, 
   LendvaiRéka, Nagy Huba
Gratulálunk tanárainknak, diákjainknak az elért eredményekhez!

Mi így emlékeztünk
Mit jelent nekünk március 15-e? Hősök, haza, szabadság, ösz-

szefogás. 
Intézményünk 7. évfolyamos tanulói Bodó Krisztina tanárnö 

felkészítésével egy látványos, szívet melengető műsorral készült a 
nemzeti ünnepünkre. A rendkívüli helyzet miatt minden osztá-
lyunk a saját termében elkülönítve nézhette meg a videófelvételt, 
amely az ünnepi előadásról készült. A sajnálatos körülmények miatt 
diákjaink a  következő évi városi ünnepség keretében fogják előad-
ni megemlékezésüket. Alsó tagozatosaink még a hagyományokhoz 
híven verseket olvastak, rajzoltak, huszárcsákót, pártát készítettek, 
mint például a 2.b osztályosaink, akik tiszteletüket is tették Purgel 
Henriett osztályfőnök vezetésével a vörösberényi temetőben Laposa 
Dániel, 1848/49-es honvéd hadnagy és református lelkész sírjánál. 
A városi koszorúzáson iskolánk tanulóit Győri Noel, pedagógusait 
pedig Zsapka Andrea tanárnő képviselte.

„Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!”   /Juhász Gyula/
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A Magocskák Alapítvány hírei
Ha szivárványos ablakot látsz, tudd, hogy odabent kisgyermek 

él, elszigetelve a barátaitól, a csoporttársaitól, az óvó néniktől. Véd, 
óv téged, nem növeli a kockázatot a jelenlétével.A piros szív üzenet 
az orvosoknak, az ápolóknak, a mentősöknek, az önkénteseknek, 
a boltosnak, a postásnak, a futárnak és mindenkinek, akinek helyt 
kell állnia ebben a helyzetben is. Üzenet, hogy mi a köszönetet, a 
szeretetet és az együttérzést terjesztjük, nem a vírust!

Tegyetek ki egy szívet azokért, akik a szívüket, lelküket kiteszik 
másokért! Vigyázzatok egymásra és maradjatok otthon! Minden 
rendben lesz!

Magocskák Alapítvány Önkéntesei

TÁJÉKOZTATÓ 2020-21 TANÉVRE TÖRTÉNŐ 
ISKOLAI ÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
Tájékoztató az iskolai felvételről a 2020/2021 nevelési évre

Tisztelt Szülők!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 
2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. A veszélyhelyzet-
re való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását le-
hetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési 
felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 
elérhetőségen talál meg.  

A beiratkozás két szakaszban történik: 
1. 2020. április 6. és 2020. április 24. között azok a szülők/törvényes 

képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik nem állami fenn-
tartású általános iskolába, vagy állami fenntartású, de körzettel nem 
rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. Ebben az 
esetben jelentkezési kérelmet kell benyújtani a kiválasztott iskolába. A 
felvételről az intézmény vezetője április 24-ig dönt. Akit nem vettek 
fel, azt önműködően felveszik a körzetes állami iskolába, de szükséges a 
beíratási szándék megerősítése. (lásd 2/a pont)

2. 2020. április 28. és 2020. május 15. között 
a. Azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással 

kapcsolatos ügyintézésüket, akik lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási 
helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni gyermekü-
ket. (Körzetes iskolák.) Tehát ez vonatkozik Balatonalmádi állandó 
lakhellyel rendelkező beiratkozókra, az első, illetve a 2.b pont kivéte-
lével. A körzetes iskoláját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/
Index  oldalon keresheti meg. Mivel a beiratkozás automatikusan meg-
történik, a szülőknek csak a szándék megerősítése szükséges. (Abban az 
esetben is szükséges a megerősítés, amennyiben az fenti 1. és 2.b pont-
ban megjelölt iskolába nem vették fel.) Az online felületen a beíratási 
szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításá-
hoz szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online 
jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni mellékletben a dokumen-
tumok másolatát is. Az eredeti dokumentumok bemutatása elegendő, 
a 2020/21-es tanév első tanítási napján. Részletes tájékoztatót a https://
tudasbazis.ekreta.hu oldalon olvashatja.

Személyes ügyintézésre is van mód, amely az adott iskola igazgató-
jának utasítása alapján történik, és az iskola honlapján megtalálható. 
Személyes megjelenés esetén be kell mutatni a beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumokat, és a járványügyi helyzettel összefüggésben beveze-
tett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 

b. vagy gyermeküket olyan körzettel rendelkező általános iskolába 
kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartóz-
kodási helye szerinti körzetes általános iskola. (Körzeten kívüli iskola) 
Ebben az esetben jelentkezési kérelmet kell benyújtani a kiválasztott is-
kolába. A felvételről az intézmény vezetője legkésőbb május 15-ig dönt. 
Akinek a kérelmét elutasítják, az önműködően visszakerül és felveszik a 
saját körzetes állami iskolájába.

Tájékoztató óvodai felvételről a 2020/2021 nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) értelmé-
ben 2020. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltő kisgyermekek óvo-
dakötelessé válnak, kötelező beíratni Őket az óvodába. Tehát az a gyer-
mek, aki 2020. szeptember 1. után tölti a 3. életévét, csak a következő 
nevelési évtől (2021/2022.) lesz óvodaköteles. A 2,5 éves kortól való 
óvodába járás lehetőségével, csak akkor lehet élni, ha az óvoda minden 
óvodaköteles felvételét teljesítette és van még szabad hely, valamint a 

gyermek elérte az óvodaérettséget. 
Balatonalmádiban az Almádi Magocskák Óvoda az egyetlen köte-

lező felvételt biztosító óvoda. Azaz minden olyan gyermek a körzetbe 
tartozik, aki Balatonalmádi állandó lakcímmel vagy tartózkodási cím-
mel rendelkezik!

A beiratkozás eljárás rendje.
1. Ha a NEM kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét 

beíratni, akkor azt mindenképpen jelezni kell telefonon vagy e-mailben 
vagy ahogy a kiválasztott óvoda kéri. Határideje: 2020. április 17. 

Ez egyrészt azt jelenti, ha valaki Balatonalmádi címmel más telepü-
lésre szeretné íratni gyermekét, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a 
kiválasztott óvodával! Azonban ezt a körzetes óvodával is tudatni kell 
egy szándéknyilatkozaton, mely kitölthető az óvoda honlapján. 

Másrészt azt jelenti, hogy aki NEM Balatonalmádi címmel rendel-
kezik, de az Almádi Magocskák Óvodába szeretne beiratkozni, akkor 
kérem, töltse ki az ide vonatkozó szándéknyilatkozatot az óvoda hon-
lapján. Ez nem jelent automatikus felvételt. Ezzel a lehetőséggel, csak 
akkor lehet élni, ha az óvoda minden óvodaköteles felvételét teljesítette 
és van még szabad hely.

2. A KÖTELEZŐ felvételt biztosító óvoda (Almádi Magocskák 
Óvoda) 2020. április 21-ig hivatalból automatikusan felveszi a körzet-
be tartozó óvodaköteles gyerekeket, ha nem érkezett jelzés arról, hogy 
máshova jelentkezett. 

Ez azt jelenti, akinek a gyermeke 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. 
életévet és Balatonalmádi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kezik, automatikusan felvételt nyert, vagyis nem lenne semmilyen dol-
ga. Viszont az óvoda kéri (az Oktatási Hivatal javaslata is ez), hogy az 
ide vonatkozó űrlapot töltsék ki az óvoda honlapján. 

Köszönjük! További információk az óvoda honlapján elérhetők! 
http://www.almadiovoda.hu/

Dudás Zsolt, Humán Bizottság elnöke
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Kedves Olvasóink, Látogatóink!

Nem egészen így terveztük ezt a tavaszt, de az élet felülírja a ter-
veket. Néha nagyon…

Március elején még bizakodtunk: az asztaliteniszezők asztalite-
niszeztek, a Csillagnyílás balerinái táncoltak, s a berényi kultúrban 
a nőket köszöntötték. Kollarics Erika, Prokop-Maczky Gizella és 
Wieloch-Varga Krystyna nőnapi kiállítás megnyitója Gulyás Anna 
és Alex Torres koncertjével még feledhetetlen hangulatban telt.

Aztán a naptárat nézve már csak azt látom, hogy a tervezett prog-
ramok „elmarad” – „lemondva” címkékkel vannak ellátva. Remény-
kedünk, hogy csak halasztódnak, hiszen a nagy részüket át lehet 
tervezni egy későbbi időpontra. Amit ma még megjósolni sem tu-
dunk.

Aztán elkövetkezett az a nap is, amikor ki kellett tennünk a „Zár-
va” táblát az ajtóra – kiadtuk az utolsó könyveket… Rendet tet-
tünk a könyvtárban, a raktárban, az irodákban – jobb érzés úgy 
hazamenni, hogy tudjuk: minden a helyén. „Hazamenni” – a biz-
tonságba. Szusszanni egyet az ijedtségre, szabadságot kivéve. Aztán 
előkészíteni azt a manapság gyakran emlegetett home office-t.

Emellett naponta van ügyelet is, mert az élet nem áll meg: ér-
keznek a fotelok az olvasó sarokhoz (reméljük, kedvelt hely lesz az 
előtérben!), jönnek a számlák, tervezni kell az év további részét -, ha 
soká tart a kényszerű elkülönülés, akkor elvégezni a könyvtári lel-
tárt. És persze könyvet rendelni, hogy legyen mit olvasni, ha majd 
újra találkozunk!

Mert találkozunk, ha vigyáznak magukra, ha vigyázunk egymás-
ra.

…és a tavaszi hóesésben kedves meglepetés: virágot hozott a ka-
rácsonyi kaktusz!

Fábiánné Sáray Anna

Tisztelt Támogatóink!
Tudjuk, hogy a koronavírus elleni küzdelem, a családok testi-

lelki egészsége most mindennél fontosabb. Tapasztaljuk, hogy pe-
dagógusokat, szülőket, gyermekeket egyaránt próbára tesz a digi-
tális oktatásra való átállás. Ezek mellett most mégis fel szeretnénk 
hívni a figyelmüket, hogy idén újra a jövedelemadó bevallásának 
időszakába léptünk. Köszönjük az eddigi felajánlásaikat. Idén is 
jövedelemadójuk 1 % -ának iskolai alapítványunk részére történő 
felajánlására kérjük Önöket, illetve új támogatóinkat. Célunk, hogy 
a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány támogassa az intéz-
ményünkben tanuló diákokat:

• szabadidős és sporttevékenységben;
• kirándulásokban, táborozásokban;
• eredményesen teljesítő diákok jutalmazásában;
• tanulmányi versenyek nevezési díjához, szállítási költségéhez 

való hozzájárulásban;
• oktatás tárgyi feltételrendszerének fejlesztésében (pl. informati-

ka, nyelvoktatás);
• szociálisan rászoruló tanulók részére többlettámogatás nyújtá-

sában.
Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és 

a „VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍT-
VÁNYT” jelölik meg kedvezményezettként, melynek adószáma:            
18935598-1-19

Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 1 
% -át. Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné támo-
gatni iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti:
11748083-20023302

Jó egészséget kívánunk! Köszönettel:
 Balogh Csaba sk. Zanathy László sk.
 kuratóriumi elnök intézményvezető
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SZÍNEK AZ ÉGI MŰTEREMBŐL
Emlékezés Balogh Ervin festőművészre

2020. március 24.-én kedden, Esztergom városában leánya 
és családja körében elhunyt Balogh Ervin festőművész, aki szo-
rosan kötődött városunkhoz és az almádi művésztársadalom-
hoz.

Káptalanfüreden volt egy kis szerény nyaralója kerttel, ahol 
évente hosszabb ideig nyugalomban, békességben tudott alkot-
ni, kikapcsolódni. Hajdani műterme Budapesten az Astoriá-
val szembeni bérház teraszos felső emeletén volt, ahol sokszor 
megfordultam én is. Vele együtt cipekedve pakoltuk a liftbe, 
majd a kis beugró téren várakozó autóba a festményeket. Kevés 
festőművész van Magyarországon, akinek annyi sikeres kiállítá-
sa lett volna mint neki. Különösen a „Képcsarnokok” korában 
a 60-as, 70-es, 80-as években voltak népszerűek és kelendők a 
Balogh festmények. Az első „Almádi Művészek Tárlatain”, mi-
kor még csupán 8-10 művész volt jelen, az ő művei a fő helyre 
kerültek. Derűs, kiegyensúlyozott személyisége, szakmai tekin-
télye mindenkor tiszteletet váltott ki a kollégák körében. Kiál-
lítás rendezés közben rendszeresen megjelent fonott kosárkával 
kezében és mosolyogva mosolygós barackokat osztott szét az 
ott dolgozók közt. Igazi egyéniség volt, különösen a hölgyek 
rajongtak érte, de ezt is szerényen, elegánsan bókolva nyugtáz-
ta. Élvezte művész-közösségünket, nem ítélte el a kiállítások 
után az Ottilia vendéglőben Szűcs Sanyi harmonikájára bohém 
módon mulató társaságunkat. Ölelgetve mondta ilyenkor: „Jó 
veletek!”. Igen, Nagyon jó volt veled, alig vártuk, hogy Milos 
Jóskával megérkezzetek hozzánk egy-egy rendezvényre.

Művészetedet ismerve csodáltam fényjelenségeidet, az örök-
ké megújuló bátor színhasználatot, műveidet. Balatoni témájú 
festményeid valószínűtlennek tűnő fényeit, lila, rózsaszín vitor-
láit, spaklival, finoman, „siennákkal” odaálmodott part-jelzése-
id megteremtették a magyar kortárs festészetben a „balogervini 
tó” világát. Igazi festő voltál. nem bírtál magaddal, kísérletez-
tél, elvont, különleges műveket, „asszamblázsokat” készítettél, 
kiléptél a térbe plasztikáiddal. Sokat és minőségben dolgoztál, 
képeid jelen voltak az Alap, a Magyar Festők Társasága, a Ma-
gyar Képző- és Iparművészek Szövetsége országos tárlatain és a 
Balatonalmádi Balaton Tárlatokon. Őszintén, irigység nélkül 
tudtál gratulálni díjat kapott társaidnak. Mindig, mindenkor, 
mindenki számíthatott Rád. Aztán... vagy 8 évvel ezelőtt tör-
tént valami, ami egy festőnek a legrosszabb. Elvesztetted látá-
sodat. Magadba zárkózva, színes emlékeid közt, szerető csalá-
dod körében voltál, de sötétben éltél.

Ahogy írom e sorokat, elővettem és nézem: 1997-ben, hu-
morral, plasztikával kellemesen megfestett képedet. A festé-
kes vödrök között, összekent ruhában, egész alakos, bravúro-
san megfestett portré. Rólam készült. A felirat: „V.L. csinálja 
a Padlás Galériáját 1990 körül”. Meghatottál ezzel a képpel 
annak idején. Mély fájdalommal nézem asszamblázs művedet 
és elgondolkodom. Most Te, a valóságban léptél ki a térből, 
felmentél a végleges égi műterembe, varázslatos színeiddel se-
gítesz Istennek megfesteni a balatoni égboltot.

Egy biztos, hogy itt a Földön képeid, sugárzó személyiséged 
emléke örökké velünk marad! 

Veszeli Lajos

Balogh Ervin festőművész az almádi 
művészek doyenje 95 évesen elhunyt

Ervin barátom, akit közel 40 éve ismertem, Budapesten élt, de 
ezer szálon kötődött Balatonalmádihoz. 

1957-ben járt először Almádiban és a táj, a Balaton elvarázsol-
ta. Előbb Zseni néninél lakott, majd Káptalanfüreden talált egy 
szépkilátású telket, ahonnan a Balaton csodás csillogását tudta fes-
tővásznán megörökíteni. 

Nyaralót épített, ahol még néha télen is maradt feleségével. Foko-
zatosan összebarátkozott a helybéli művészekkel és bekapcsolódott 
a város kulturális életbe, amelynek rövid időn belül meghatározó 
alakjává vált. Minden csoportos kiállításon részt vett (Almádi Tár-
latok, Balaton Tárlat, stb.), több sikeres önálló tárlaton mutatta 
be munkáit, a Vasútartjáró alapítói közé tartozott. Jó barátságban 
volt a vele egyidős Vágfalvi Ottóval is. Sajnos idős korára a szeme 
nagyon megromlott és már nem tudott festeni. Az utóbbi időben 
keveset láttuk Almádiban is.

Ervin barátomnak volt egy pesti művész-barátiköre is (köztük 
én voltam a gyerek 40 évesen) szinte heti kapcsolatban voltunk, 
gyakran jártam műtermében. Fotóztam, azaz dokumentáltam fest-
ményeit és időnként portrékat is készítettem róla. Beszélgettünk ki-
állításokról, festményekről, családjáról, majd meglepetésemre leült 
a műtermében lévő zongorához és profi módon zongorázni kezdett. 

Pár éve feladta pesti műtermét, elköltözött a lányához, és a káp-
talani nyaraló is eladásra került, pedig nagyon szeretett ott tartóz-
kodni. 

Az utolsó napokig kapcsolatban voltam Vele és családjával. Na-
gyon nehezen viselte már az élet súlyát.

Kedves Barátom most már fentről, egy másik dimenzióból látod 
a csodás balatoni színeket és fested az Égieknek.

Ervin Barátom Nyugodj Békében!
M. József
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Mögtanulok még mosogatni?
Március idusától önkéntes karanténba vonultam, ami azért 

más, mint az önelszigetés. Ez az újból felkapott angol kifejezés, 
eredetileg self-isolation, ugyanis hordoz magában valami neki-
keseredett befelé fordulást, holott nem erre kellene koncentrál-
ni. Jómagam egyedül vagyok itthon, de nem vagyok magányos! 
Nem szigetelem el magam, mert gyermekeim naponta felkeresnek 
s figyelünk a több mint három lépésnyi távolság betartására is. 
Újabban van az már három méter is. Ilyen messziről meg több 
marhaság jut eszembe, mint korábban. Ezeket pedig el kell mon-
danom egyszer...

„Magatehetős embör mindent mög 
tud csinálni a gyerökszülésen túl” – 
mondotta volt még a múlt század-
ban egy rátarti bőszkun barátom, aki 
Szegeden végzett. Kénytelen voltam 
hinni neki, mivel jómagam se kiskun, 
se nagykun, sőt jászkun gyökerekkel 
sem rendelkezem – a bőszkun gének-
ről nem is beszélve. Ennek ellenére, 
még így sem érzem magamat maga-
tehetetlennek ebben a koronavírus-
sújtotta szezonban sem. Nem azért 
mondom, mert siettemben egy pár 
két jobbkezes kesztyűt találtam a 
konyhában, hanem egyre több időm 
van elmorfondírozni élt-éltem árnyain 
is. Ezek pedig majdnem mind a mo-
sáshoz kapcsolódtak...

Ezek a tragikomikus dolgok korábban kezdődtek, méghozzá a 
múlt században, amikor katona voltam. Összesen 40, azaz negyven 
napig, de azért az itt szerzett „élményeimet” legalább fél évig tudom 
már mesélni. Odáig azért sohasem fajult ez az emlékezetözön, hogy 
esetleg én nyertem volna meg a háborút, mint a legtöbb angol ka-
tonai emlékiratban olvashatjuk. Egyrészt nem forró-, hanem hideg-
háború volt a hatvanas években, másrészt még a baka rang kivívása 
előtt leszereltek, így aztán nem adtak rá időt. Békeidőben is találé-
konyak tudnak lenni a tisztesek és már az első héten megkérdezték 
a századot, hogy ki tud sakkozni. Villámgyorsan jelentkeztem, de 
csak második lettem egy nyüszgér, vörös hajú fiú után. Büszkén elő-
re léptünk, kezünket dörzsölgetve a várható, benti lépésváltásokról 
ábrándozva, de a tizedes leszállított bennünket a földre. „Itt van két 
mosogatórongy, ott a kockás folyosó, tegyék meg a kezdő-lépése-
ket!” Irtó hosszú volt az a folyosó, de a többiek röhögése még hosz-
szabb ideig tartott és akkor sem tudtam visszaröhögni rájuk, amikor 
tízezer tojást kellett megpucolni, utána meg lemosni, mert sajnos 
köztük voltam én is. Valahogy nem esett jól a csajkamosogatás sem, 
mert a laktanyától távol, a mezőtúri homokban kellett ledörzsölni 
őket, késő este pedig elmosogatni a laktanyában.

Az egyetemi kollégiumban már egész könnyen ment ez a mosás, a 
gond talán az alkalmazott technikámban volt felfedezhető. Minden 
ingem mintás volt, ami már bizonyos előrelátásra vallott, de egyet-
len fehér ingem gallérját azért mosni kellett. Egy darabig ment a 
szappanos tisztogatás, de vizsgák előtt azért radikálisabb mosószerre 
volt szükség. Jó ötletnek tűnt, hogy én a Vim tisztítószert véltem a 
legmegfelelőbbnek, mert az még az excájgot is újjávarázsolta. Neki 
is álltam dörzsölgetni és pillanatok alatt a szó szoros értelmében 

kiment a kosz az ingből a nyakával együtt. Így ahogyan mondom: 
annyira dörzsöltem, hogy a kosszal együtt eltűnt az ing nyaka! Az 
egyetlen tropikál öltönyömet pedig olyan ügyesen kivasaltam a 
kölcsönkapott izzó jószággal, hogy a nadrág mindkét térde eltűnt. 
Nem is értettem elsőre, mert alig pár perce hagytam magukra őket, 
ámbár egymáson és bekapcsolva. Még a tanulóasztal is lebarnult, 
amikor a vasaló átdolgozta magát a nadrágon. Ezek után a kabátot 
már nem vasaltam egyszer sem. Védelemben részesült, akárcsak a 
maradék, másik nadrágom, a „vizsgára járó”. Azzal csak annyi gond 
volt, hogy az egyik vizsga előtt leszakadt egy létfontosságú pozí-
cióban levő gomb. A folyosón többen várakoztunk és szerencsére 
a lányoknál volt tű és cérna, így aztán villámgyorsan megvarrtam 
magamon és hetykén tudtam bemasírozni az összehasonlító nyelvé-

szeti vizsgámra. Utána még hetykéb-
ben jöttem kifelé: jelest kaptam, meg 
a nadrág is kitartott. A kollégiumban 
viszont nagyon meglepődtem amikor 
a lefekvéshez készültem, mert a nad-
rág automatikusan az alsógatyával 
együtt jött le. Nocsak, nocsak, kom-
mentáltam a furcsa esetet és akkor 
vettem észre, hogy sebes varrásban 
összevarrtam a kettőt a gombbal. Et-
től volt olyan délceg tartásom...

Ilyen előélet után tripla megváltás 
volt számomra a nősülés: tündéri 
menyasszonyom már addig is próbált 
kiigazodni a furcsa szokásaimon, eset-
leg fejleszteni őket, de mint feleség 
inkább minden ilyen aggályos mun-

kát átvett/elvett tőlem, sőt a megelőző karbantartás révén egészen 
a nyugdíjba menetelemig nem volt rá gondom. Talán a hála, talán 
a más területen való önmegvalósítás igénye vitt rá, hogy megtanul-
jak főzni. Nem tanulgatni, nem tanulmányozni, hanem megtanul-
ni kellett, hiszen amikor édesanyám kórházban volt, akkor mint 
legidősebb fiú én vettem kézbe a főzőkanalat. A premier nem volt 
valami fényes, mert a nokedlit még kikevertem, bele is szaggattam a 
fazékba, de megkeverni elfelejtettem. Nos, így találtam fel a kozmás 
nokedlit, ami nem aratott osztatlan sikert.

Erre a hőn vágyott megtanulásra, akkor került sor, amikor drága 
feleségem veszélyeztetett terhes lett, bár a hivatalos bikkfanyelv he-
lyett én jobban szeretettem a kockázatos áldott állapotot emlegetni. 
Többször nyílott erre lehetőségem és az iperedő nagyobb gyerme-
kek sorra gazdagították a repertoáromat. Mielőtt még az önfényezés 
bűnébe esnék, hadd valljam be, hogy a főzést még meg tudtam ta-
nulni valamelyest, de a mosogatást már nem. Egyrészt mindig félre-
tettem a koszos edényeket, hogy majd délután vagy este, de másnap 
reggel aztán feltétlenül el lesznek mosva. Másrészt, ha egy férfi ne-
kiáll főzni, akkor megnő az edényigény. Még a mostanában látható 
különböző szakácsműsorok se tudnak túltenni rajtam, pedig ott is 
minden fűszert más edénykében készítenek elő a húsokról és a zöld-
ségekről nem is beszélve. Hiába: oktató jellegűek ezek az adások, 
mások meg így jegyzik meg jobban a belevalókat és a sorrendjüket.

Nem segített rajtam a mosogatógép sem, mert amikor először 
Virginiában megláttam a konyhában majdhogynem szimpatikus-
nak tűnt. Csak a bepakoljuk a mosatlan, koszos dolgokat s ragyogó 
tisztán bújnak elő a csillogó-villogó edények, evőeszközök, no meg 
a poharak. Az utóbbiaknál ez annyiban volt igaz, hogy csillogtak-
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Egészségünk, biztonságunk érdekében ...
A százötven fős Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai vidáman él-

ték napjaikat, készültek a soron következő programokra, nőnapra, 
új tagok felvételére, férfinapra, tervezték a belföldi, külföldi kirán-
dulásokat, a testvérklubokkal való találkozókat, amikor egyik nap-
ról a másikra minden megváltozott.

A koronavírus terjedése miatt a kormány március 11-én délután 
vészhelyzetet jelentett be. Városunkban is polgármesterünk Dr.Kepli 
Lajos vezetésével március 13-án megalakult 21 fővel az operatív törzs, 
melynek tagjai a város vezetése, az intézményvezetők,orvosok,rendő 
-rök, polgárőrök,és engem is, mint a nyugdíjas klub elnökét felkért 
a polgármester úr a csoportban való közreműködésre.

Sajnos, a járvány legjobban veszélyeztetett csoportja a mi kor-
osztályunk, a nyugdíjasok, amit nagyon komolyan kell venni, ezért 
másnap köre-mailben mindenkit, akinek megvolt az e-mail címe 
óvatosságra, a szabályok betartására kértem. Azonnal határozatlan 
időre felfüggesztettem a nőnapi, férfinapi próbákat, továbbá a nép-
dalkörünk, a néptánccsoportunk rendszeres próbáit és a kézműves 
szakkörünk foglalkozásait is. Kértem a csoportok vezetőit, szíves-
kedjenek tájékoztatni a tagokat, a művészeti vezetőket az intézke-
désről.

Elnapoltuk a március 18-ra és április 8-ra tervezett befizetéseket a 
belföldi,külföldi kirándulásokra. Sőt, mivel több hónapig tarthat a 
vészhelyzet, a tervezett utazásokat – köztük az ausztriai kisköruta-
zást is, melyen nem klubtagok is részt vesznek -  nem mondjuk le, 
hanem már biztosan más időpontra kell áttennünk, amiről később 
mindenki tudomást szerezhet. Nem mondunk le a tervezett prog-
ramokról sem, hanem a vészhelyzet feloldása után – ami bizony  
eltarthat egy ideig - megtartjuk azokat, és a szülinaposokat is kö-
szöntjük majd, amikor lehet.

Addig viszont klubtársaim megértésében bízva, arra kérek min-
denkit, hogy kerüljék a közösségeket, maradjanak otthon, tartsák 
be a kormány és  az almádi törzs utasításait!

A nyugdíjasok, ha segítségre van szükségük, hívják a 88/542 -552 
sz. telefonon a családsegítő diszpécsert! Minél kevesebben keressék 
fel személyesen laboratóriumi eredményekkel, gyógyszerfelírással a 
háziorvost!

Tudomásom szerint klubunkból a napokban 4 fő volt külföldön, 
de hazaérkezésük után – nagyon helyesen- valamennyien két hétre 
önkéntes karanténba vonultak. Ők jól vannak.

Tudom, hogy nagyon nehéz időszak elé nézünk, de meg kell érte-
nünk, hisz világjárvány van.

Azt is tudjuk, a hatóságok teszik a dolgukat, a szakemberek 
pedig elkötelezetten dolgoznak, amiért köszönet jár. Pánikolás 
helyett most nyugalomra van szükség. Mi, klubtagok, fegyelme-
zett magatartásunkkal, a szabályok betartásával segíthetünk ab-
ban, hogy városunkban fékezve a járványt, a fertőzöttek alacso-
nyabb esetszámával érhetjük el az elkerülhetetlen csúcspontot.                                            
Bízom abban, hogy a járvány elmúltával ismét találkozhatunk va-
lamennyi klubtagunkkal, és folytathatjuk programunkat ott, ahol 
abbahagytuk. Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Lencse Sándor
a klub elnöke

Vörösberényi Polgári Olvasókör - 
egyesületi hírek

Ebbe a hónapban szeret-
tük volna a Vörösberényi 
Polgári Olvasókör nyárig 
tervezett programjait is-
mertetni, ám közbeszólt a 
vírusjárvány, ami minden 
közösségi megmozdulást 
lehetetlenné tesz. Ezért 
reméljük, hogy a szep-
temberi hagyományos, de 
kibővített Szüreti Vigas-
ság szervezésének híreiről 
majd már tudunk hírt adni!

Még egyszer ezúton is megköszönjük a volt elnöknek, Sasvári-
Mohos Máriának a két cikluson keresztül végzett lelkiismeretes 
munkáját!

Kasza Katalin elnök

Továbbra is kérjük tisztelettel, hogy támogassák 
programjaink megvalósítását az adójuk 1%-val!
ADÓSZÁM: 18923487-1-19
Vörösberényi Polgári Olvasókör
8220 Balatonalmádi Gábor Áron u. 6.

forrás: Internet

villogtak, de darabokban. A vékony üvegpoharak mind áldozatul 
estek a mohó masinának a vastagokat pedig magam is elmostam 
nagyhirtelen. Tettem ezt azért mert, ha az ételmaradékok csak egy 
kicsit is beleszikkadtak az edényekbe, akkor előmosogatást kellett 
beiktatni. Ezt pedig olyannyira barátságtalan lépésnek tekintettem, 
hogy hazajőve nagyon nehezen engedtem mosogatógépet venni. 
Szebb volt, korszerűbb volt, egyszerűbb volt kezelni az tény, de a 
bizalmatlanságom csak nem akart oldódni. Tág teret hagytam tehát 
nejem és gyermekeim ebéd utáni aktivizálódására, amit később a 
család új tagjai is élvezhettek. Én meg kézi mosogatással próbáltam 
lépést tartani az egyre csökkenő edények tisztán tartására. Be kell 
ismernem: nem nagy sikerrel.

Kis menyem például, ha eljött, akkor a köszönés után mindjárt a 
mosogatóhoz ment és az edényeim után még a csapot is újra mosta. 
Nagy menyem a mosást távoktatással kedveltette meg velem, mert 
lefényképezte a mosógépet, kinyomtatta két lapon a fő verziókat, 
majd pedig sorszámokkal és nyilakkal jelezte, hogy mikor mi a te-
endő. Befóliázva ott virítanak a lapok a fürdőszobában, mert kell 
ez a szamárvezető ebben az élemedett korban. Nagy lányom, ha 
hétvégeken hazajött Pestről, akkor így is átvette a mosogatást és a 
mosást, mert utána nyugodtabban tudott visszamenni.

Ennek ellenére sokat ellestem tőlük: bőséges mosogatószer, mert 
nem azzal kell spórolni, kitartó dörzsölési technika és minden kis 
kanyar meg sarok meglátogatása. Na és öblögetni nem csak lehet, 
hanem kell is! Emellett azért a régi közmondást se feledjük: „Nem 
töröm érte a mosatlant” – ami azt jelenti, hogy nem sóvárgok utána. 
Biztos vagyok benne, hogy ezt nem nők találták ki, hanem hozzám 
hasonló férfiak.

Czuczor Sándor
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Káptalanfüred ferencese
A Família magazin 2005 augusztusi számában olvashatjuk: „Az 

Angyalos Boldogasszony tiszteletére emelt káptalanfüredi kápolnában 
őrzik azt a Segítő Szűz Mária kegyképet, amelyet Pápáról, egy mű-
gyűjtőtől hozott Káptalanfüredre 1944-ben P. Markó Marcell ferences 
szerzetes.”

Ki volt Markó József Marcell OFM (Ordo Fratrum Minorum, 
Kisebb Testvérek Rendje), és miért éppen Káptalanfüredre hozta ezt 
a kegyképet? Keresztlevele szerint Markó József 1895 szeptember 
30.-án született Tapolcán, édesanyja a tihanyi Hili Julianna, édes-
apja Markó József tapolcai cipészmester. Édesapja korán meghalt, 
így édesanyja egyedül nevelte. Középiskolája után (ekkor már folyt 
a Nagy Háború), tartalékos tiszti tanfolyamot végzett. 1915 késő 
őszén a zágrábi 42. honvédhadosztállyal került az orosz frontra, 
a mai Ukrajna észak-nyugati részén található Volhínia körzetébe. 
Egységével itt tartózkodott egészen a Bruszilov offenzíváig, amikor 
is Markó József 1916 június 16.-án Janovka községnél fogságba 
esett. 

Négy évet töltött hadifogolyként Oroszország különböző tábo-
raiban, leghosszabb ideig a szibériai Krasznojarszban raboskodott 
(Gyóni Géza költő itt halt meg 1917 júniusában). A foglyok életét 
a szokásosnál is nehezebbé tette a közben kitört orosz forradalom, 
majd a polgárháború, így életük számtalanszor csupán egy hajszálon 
múlott. A zavaros viszonyokat kihasználva Markó József és három 
társa 1920 március 26.-án hajnalban megszökött a krasznojarszki 
fogolytáborból. Kalandos körülmények között, a lakott területeket 
először elkerülve, később már élelmet koldulva jutottak el ötven 
napos gyaloglással Bogotol községbe, Markó József életének egyik 
legfontosabb állomására. A falu kicsiny templomának szentmisé-
jén 1920 május 15.-én: „Hirtelen elhatározással megfogadtam az Úr 
színe előtt a szibériai Bogotolban, ha a jó Isten egészségben hazasegít, 
durva kámzsás, kötéllel átövezett, mezítlábas koldus fia leszek Szent 
Ferencnek.” Bogotolból már könnyebb volt az útjuk, tehervonatok-
ra titokban felkapaszkodva alig egy hónap alatt eljutottak Szentpé-
tervárig, ahonnan már szervezetten szállították haza a fogoly kato-
nákat. Az orosz határt napra pontosan 4 évvel a fogságba esése után 
lépte át 1920 június 16-án.  

Fogságban tett fogadalmát 1923 szeptember 14.-én váltotta 
be, amikor belépett a mariánus ferencesekhez (a Kisebb Testvé-
rek Rendjének Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartománya). 
Rendi ruhája felvételekor („beöltözés”) kapta a Marcell szerzetesi 
nevet. Novícius évének letelte után 1924 szeptember 15.-én tet-
te le „egyszerű fogadalmát”, amit 3 év után, 1927 december 5.-én 
az „örökfogadalom” követett. Teológiai tanulmányai befejeztével, 
1928 június 17.-én szentelték pappá. Előljárói a pápai Ferences 
Rendházba helyezték, ahol hitszónokként működött, de hitokta-
tóként is tevékenykedett a város iskoláiban. 1931-39 között újonc-
mesterként (novíciusok nevelője) működött, emellett 1932-től a 
Szent Antal és a Szent Antal Ifjúsága katolikus lapok szerkesztő-
je volt. 1936-ban lett a Pápai Rendház házfőnöke, és a Ferences 
Világi Rend (Harmadik Rend, OFS) igazgatója. 1936-ban jelent 
meg az általa alapított pápai nyomdában „Szibérián át a kolostorig” 
című könyve, amelyben hadifogságának és szökésének történetét 
írja meg, kalandregénybe illő fordulatokkal. A könyv borítóján hó-
ban botorkáló katonákat látunk, föléjük boruló, keresztet hordozó 
Krisztussal, a jobb sarokban egy névvel: „Závory”. A borító rajzának 
készítője Závory Zoltán, sokoldalú, pápai születésű neves képzőmű-
vész, tanár, restaurátor, aki hosszú élete során – 94 éves korában halt 
meg 2000-ben – közel 300 templom belső restaurálását végezte el. 
Závory Zoltán restaurálta  a veszprémi vár ferences templomának 

falképeit, de ő készítette el II. János Pál 
pápa 1991-es magyarországi látogatásá-
nak hivatalos plakátját is. 

Markó Marcell 1942-ben Budapestre 
került helyettes házfőnöknek, s ekkor 
bízták meg a káptalanfüredi ferences épít-
kezések felügyeletével. A legnagyobb lép-
tékű építkezés a mai Iskola u. 22. számú telken („felső” telek) folyt, 
ahol egy nagy, közel 500 főt befogadó templomot kívántak építeni, 
melynek terveit 1940-ben készítette el a „Frank és Goszleth” bu-
dapesti építész iroda. A tervezett templomot megjelentették képes 
levelezőlapon is, ami postai forgalomba is került. A nagy templom 
felépítéséhez szükséges teljes összeg azonban nem állt rendelkezésre, 
így annak csupán az altemploma készült el 1944-re. A nagy temp-
lom felépítésére a világháború, valamint az azt követő események 
miatt már nem is került sor. Egy másik telekre („alsó” telek, Iskola 
u. 13.) lelkigyakorlatos házat és szerzetesi lakrészeket akartak építe-
ni, s itt létesült az a kápolna is, amelynek dísze lett a Marcell atya 
által hozott Segítő Szűz Mária kegykép. A kápolnát 1944 június 
11.-én szentelték fel, a káptalanfüredi szentmiséket 1955 végéig itt 
tartották. 1956 január 1-jén  a káptalanfüredi ferences ingatlanokat 
ugyan államosították, de a hívek szívós, kitartó munkája eredmé-
nyeképpen 1956 október 4.-én sikerült visszakapni a „felső” telket, 
az ott levő altemplommal együtt. Ettől kezdve az altemplom rava-
talozója szolgált – püspöki engedéllyel - a szentmisék helyszínéül, 
ide került át a kápolna Segítő Szűz Mária kegyképe is.  Ennek az 
épületnek a kibővítésével és teljes felújításával alakult ki 2000-ben 
az az Angyalos Boldogasszony kápolna, amelyet ma ismerünk. Az 
„alsó” telket 1999 januárjában kapta vissza a rend, ahol jelenleg egy 
60-70 fő befogadására alkalmas ferences pihenőház működik. 

A káptalanfüredi ferences ingatlanok építésében, telkek megvásár-
lásában elévülhetetlen érdemei voltak Markó Marcell atyának, aki 
1942 júliusától egyszemélyi felelőse volt a káptalanfüredi ferences 
építkezéseknek. Az atya minden lehető egyházi és világi kapcsola-
tát felhasználva, komoly propagandát kifejtve jelentős pénzösszeget 
gyűjtött össze a templom-építés, valamint a többi káptalanfüredi 
ferences objektum felépítésére (nemhiába sorolják a ferenceseket 
a „kolduló rendek” közé). Az ország növekvő háborús erőfeszítései 
miatt a pengő fokozatosan veszített az értékéből, ezért az előrelátó 
szerzetes jó érzékkel úgy döntött, hogy területeket vásárol a ferences 
ingatlanok közelében, megőrizve ezzel az összegyűjtött pénz érté-
két. Marcell atya, akit közben 1945-ben budapesti házfőnökké, és 
tartományfőnök helyettessé, majd 1948-ban káptalanfüredi házfő-
nökké választottak, még 1949-ben is vásárolt egy telket a Ferences 
Rendtartománynak. A szerzetesrendek 1950-es feloszlatása után 
Markó Marcell Felsőörsre került plébánosnak, innen járt át misézni 
Káptalanfüredre is. Felsőörsről ment nyugdíjba 1959-ben, ezután 
Balatonfüreden telepedett le. 1964 elején agyvérzést kapott, lebé-
nult és február 22.-én Pannonhalmára került, az elűzött, idős szer-
zetesek számára kialakított Szent Adalbert otthonba. Türelemmel 
viselt nehéz betegsége után 1971 április 10.-én hunyt el, sírja a pan-
nonhalmi temetőben található. Végül egy személyes  megjegyzés: 
Markó J. Marcell ferences szerzetes Nagyapám unokatestvére volt, 
szüleimet Ő eskette 1943 november 6.-án, a tőle kapott kis esküvői 
emlék-keresztet én őrzöm.

Bálint Sándor
Forrás: P.Markó Marcell OFM: „Szibérián át a kolostorig”  
Pápa1936, Jókai reprint Pápa 2010 
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Budapest
Polniczky József: „Káptalanfüred évtizedei 1930-2000”.  
Káptalanfüredi Fürdőegyesület 2001
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Almádiból indult…
Ujhelyi Gabriella bemutatkozása a fővárosban

Groteszk humort, „helyi magyar humort” rejtenek Ujhelyi Gab-
riella képei – mondta a Mednyánszky Társaság elnöke, Breznay 
András festőművész az Örkény István könyvesbolt Cultiris Galéri-
ájában rendezett tárlat február végi megnyitóján. 

Az alkotó városunkban nevelkedett, itt járt általános iskolába, Ba-
latonfüreden pedig a Lóczy Lajos Gimnáziumba. A művészet iránti 
érdeklődése már középiskolás korában ébredezett, ám csak nagyon 
hosszú idő után mélyülhetett el a képzőművészet rejtelmeiben, s 
ragadhatott ecsetet. Édesapja nyomdokain gyógyszerészetet tanult, 
s évtizedeken keresztül a szakma élvonalában dolgozott, kutatott, 
fejlesztett. A belső (művészi) „Én” azonban az önmegvalósítás esz-
tétikai oldalára vonzotta, s Breznay András iskolájában ehhez meg 
is találta azokat az alapköveket, melyekre meglehetősen gyorsan tu-
dott építkezni.

Alkotásaira hatást gyakorolt Toulouse-Lautrec éppúgy, mint a 
japonizmus és a purizmus, de – mint Breznay mondta – a témájá-
ban groteszk, humoros kisugárzás „hátsó, értékesebb mondanivalót 
takar”. 

Ujhelyi Gabriella most bemutatott képei egységességet sugallnak, 
érezhető az az erő, amellyel képes lesz „berobbanni” a sokszor értet-
lenül zárt „felsőbb művészkörökbe”.

A Talpam alatt fantázianevű tárlatcím gondolatisága – sajátos til-
takozás a környező világ brutalitása, közönye ellen – visszaköszön a 
Pihenő robot, a Ketrecharcos, a Merengő és a többi képről is.

Megjegyzés 
A NABE 25 éves jubileumára rendezett születésnapi megemléke-

zésen elhangzottakhoz szeretnék egy kiegészítést tenni. 
Idézet az Új Almádi Újságban megjelent cikkből: „Kilenc emlék-

helyünkön szobor vagy tábla óvja a feledéstől a nevezetes balatoni nők 
– a balatoni nagyasszonyok – emlékét.” 

Bizony kevesen tudják, hogy az 1880-as években Széchenyi Ist-
ván emlékére almádi parkot létesítő egyesület alakult. A mai hajó-
kikötő és a Trianoni Emlékmű közötti parti sávban a 40 kat. hold 
ingoványos-nád virágzó parkká alakult. A területet Véghelyi Dezső 
alispán ajándékozta szeretett Almádijának. 

Az egyesület összejöveteleit a veszprémi Korona Étterem külön-
termében tartották. Az egyesület 20 éves fennállása alatt az összes 
háziasszonyi teendőt Véghelyi Dezsőné és Brenner Lőrincné, mint 
almádi szőlőbirtokosok látták el. 

Ezek után azt hiszem, ha ők nem lettek volna, akkor ma nem 
sétálhatnánk Almádi legszebb parkjában. Ezen csekélyke tevékeny-
ségükért egy emléktáblát talán ők megérdemelnének. 

Kovács István 
Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 

A Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója, Kocsis András Sándor is 
elismerően szólt a kiállítóról: „Örülök, hogy ez a fajta kifejezésmód 
is megjelenik a galériában”.

Ujhelyi Gabriella egyedi megfogalmazásban vall ars poeticájáról: 
„Mert mi van az ember talpa alatt? A másik énem, egy doppelganger, 
hiányaim lenyomata, a múlt. Azt, ami eddig belül volt, megpróbá-
lom kifordítani. Képeket formálok és közben a képek formálnak 
engem. Aztán egy ponton megállok, és azt mondom: most!”

A grafikai dizájn Szauder Dávid médiaművész keze munkáját di-
cséri.

Bízunk abban, hogy a kiállítás egyszer eljut Almádiba is…
Zatkalik András   

(forrás: Balatoni Futár)

A vasárnapi bolhapiac
határozatlan ideig szünetel, 

megértésüket köszönjük.  
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Várostakarítás gyönyörű időben 
rekordlétszámmal!

A Honismereti és Városszépítő Kör tagjai, baráti társaságok, lel-
kes önkéntesek és családok fogtak össze és tisztították meg a várost 
több mázsa szeméttől március elején. Építési hulladék, autógumi, 
tévé, injekciós tű, sok zsáknyi ruha került elő a bokrok aljáról. A 
szervezők azért ezt a kora tavaszi időpontot választották, mert a fák, 
bokrok kizöldülése előtt könnyebben előkerül a szemét. 

Körülbelül harminc éve szerveznek szemétszedést  Almádiban. 
Korábban a Nők a Balatonért Egyesület vállalta a várostakarítás ko-
ordinálását, 2013-as megalakulása óta a Honismereti és Városszépí-
tő Kör. Jobban szeretik takarításnak hívni, és nem szemétszedésnek, 
mert azért dolgoznak, hogy szebb legyen a város, ahol élnek. 

A Városgondnokság sokat tesz a város szépségért. Ezt segíthetjük 
a virágosítással, és azzal is, hogy a környezetünket Időnként rendbe 
tesszük- mondta el Töltési Zsóka a Honismereti és Városszépítő Kör 
titkára.

Eredetileg négy csoportban, négy helyszínen készültek a szemét-
szedésre: Az Aldinál Ferenczy Katalin,  a Köcsi-tónál Illána Erzsé-
bet, Vörösberényben Tabányi Kata és a Remete-völgyben Mazál Ist-
ván, a Honismereti Kör aktivistái várták a jelentkezőket zsákokkal, 
kesztyűkkel ellátva a meghirdetett időpontban.

A Facebooknak hála, kezdeményezésükhöz jelentkeztek újabb 
csoportok is: például egy kutyás társaságot Földi Angéla jelentett 
be, 15- 20 főt,  akik rendszeresen a Lozsántán sétáltatják a ku-
tyáikat. Vettek zsákokat, kesztyűket maguknak, összegyűjtötték a 
szemetet, kihúzták a zsákokat a 71-es mellé, és bediktálták, hogy 
mennyit szedtek. Vállalták azt is, hogy figyelik majd a szemetelőket. 
Több család is jelentkezett az akcióra, ahol a szülők a gyerekekkel 
együtt dolgoztak a tisztább környezetért. Egyikük, Cselik-Izsó Réka 
jelezte, hogy kezdeményezni fogja térfigyelő kamera kihelyezését, 
mert környékükön gyakori az illegális szemétlerakás.

Március elején egész napos program keretében került sor a 
Téltemető-Tavaszkösztő Mulatságra a Budatava strandnál a Meg-
főztük Almádi Egyesület szervezésében. Nagyon sokan kilátogattak 
a rendezvényre. Míg a strand előtti parkolóban a gasztronómia ke-
rült előtérbe, addig a strand területén kiszebáb égetéssel, a Ringató 
Balaton néptánccsoport műsorával és balatoni fürdőzéssel várták az 
érdeklődőket.

Óriási érdeklődés övezte tavaszköszöntő csobbanást, 11 bátor je-
lentkező fürdött meg a 6 fokos Balatonban.

Forrás: Balatonalmádi Város Facebook oldala 
Fotók: Stiger Photo

A szervezők terve az is, hogy a problémás területeket jobban 
szemmel tartják majd, hogy elejét vegyék a további szemetelésnek. 
Vannak helyek, ahol kommunális szemetet, autógumit, hűtőszek-
rényt dobnak ki, de tudnak olyanról is, ahol a rendszeres szabadtéri 
italozás nyomait tüntetik el a szemetet nem szívesen néző lakosok. 
Két városi beruházás kapcsán is merültek fel szemetelési problémák. 
A Somfa utcai csatornázási beruházás környékén például rengeteg 
sörös-, üdítő-, és pálinkásüveget találtak. A Kolostornál pedig szi-
getelőanyagot, kötözőzsinórokat és más építéshez használt anyagot 
fújt szét a szél a Szent Ignác templom melletti díszkáposztákra. A 
lakosság elvárása, hogy az építési területekről is rendszeresen taka-
rítsák el a szemetet. 

Sajnos az összegyűjtött szemét nagyobb részét valószínűleg tu-
datosan szórták ki, azért, mert pénzbe kerül a hulladék elhelyezés. 
A legjobb az lenne, ha a szemetet ingyenesen lehetne elhelyezni a 
BalKomnál (Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft), a Kör 
titkára próbált is már az ügyben tárgyalásokat folytatni, de ez a 
Balkomnak is pénzbe kerül, a költségeket valakinek vállalni kell.

Nagy öröm volt, hogy a várostakarításhoz idén sok fiatal csatlako-
zott, és rekordlétszámú önkéntes vett részt az akcióban. A Köcsi-tó 
környékét takarítók túráztak is egyet. A gyönyörű időben, jó tár-
saságban élmény volt szebbé tenni városunkat, hálásan köszönjük 
mindenkinek a segítségét. Az összegyűjtött szemetet a városgond-
nokság szállította el, nekik külön köszönjük egész éves munkájukat.

Töltési Erzsébet 
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Tisztelt Ügyfeleink!
Figyelembe véve a jelenlegi járványügyi helyzetet, a koronaví-

rus járvány terjedésének megakadályozása, a járvánnyal összefüggő 
kockázatok csökkentése, Ügyfeleink, Munkavállalóink, valamint 
azok családtagjai egészségének megóvása érdekében személyes ügy-
félszolgálatunk működtetését 2020. március 16-tól visszavonásig 
szüneteltetjük.

Személyes ügyintézés helyett az alábbi elérhetőségeinken állunk 
rendelkezésükre.
Telefonos ügyfélszolgálatunkat a személyes Ügyfélszolgálat szüne-
teltetésének idejére kibővítjük 
(06-88-438-688).
Hétfő, Szerda, Péntek: 8:00 – 16:00 óráig, 
Kedd: 8:00 – 12.00 óráig, 
Csütörtök: 7:00 – 19:00 óráig.
Elektronikus ügyintézéshez e-mail címünk: titkarsag@balkom.hu 

Levelezési címünk: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc u 43.
Mint tudjuk, hazánkban a járvány terjedése még csak most kez-

dődik, az elkövetkezendő pár hónapban egyre több mindenről kell 
lemondanunk, ez az időszak semmilyen téren nem a szolgáltatások 
fejlesztéséről, bővítéséről fog szólni. Egészen biztos, hogy a járvány 
terjedésének előrehaladtával a háztartási hulladék begyűjtése is kihí-
vást fog okozni minden szolgáltatónak, az egyéb hulladékok gyűj-
tésére szállítására már nem marad kapacitása. Jelenleg a heti rend-
szeres háztartási hulladék gyűjtése mellett a kéthetente történő 
csomagolási hulladék gyűjtése megoldott. A kerti zöldhulladékok 
szállítása ideiglenesen szünetel. 

Megértjük, hogy a tavaszias időjárás és az otthonmaradás kerti 
munkára sarkallta Önöket, mi sem tudunk pillanatnyilag ennél 
hasznosabb programot, viszont kérjük, legyenek türelemmel pl. a 
házhoz menő zöldhulladékgyűjtési szolgáltatás elindulásával kap-
csolatban.

Addig is megosztunk Önökkel pár hasznos tippet a kerti zöldhul-
ladék csökkentésére vonatkozóan:
• házi komposztálás: akinek zöldhulladéka keletkezik, feltehetően 

kerttel rendelkezik, vagyis van lehetősége a biológiailag lebomló 
zöldhulladék kerti komposztálására, melynek kialakításához ren-
geteg hasznos tippet találhatunk az interneten. 
https://balintgazda.hu/aktualis-kert/szeptember/a-komposztalas-
tudnivaloi.html
https://balintgazda.hu/tanacsok-videon/komposztalas-a-
kertben-hulladekbol-ertek.html 

• lakóközösségek, társas-
házak válasszák a kö-
zösségi komposztálást: 
https://humusz.hu/
komposztalj/kozossegi-
komposztalas

• gyakori fűnyírás
• egyéb felhasználása a 

kertben:
• metszésből levágott ágak felhasználhatók palántázásra,
• a falevél, komposzt lenyírt fű felhasználható talajtakarásra 

ágyásokon: tartja a nedvességet, gátolja a gyomosodást, 100%-
ban lebomlik a talajba.

Továbbá, kérjük Önöket, kiemelten tartsák szem előtt, hogy glo-
bális szinten nézve továbbra is legfontosabb feladatunk a hulladék 
keletkezésének csökkentése, a hulladékképződés megelőzése. A 
hulladék jelentős része a háztartásokban keletkezik, a megelőzés 
érdekében kérjük, kerüljék a pazarlást! A feleslegesen megvásárolt 
termékekből, élelmiszerekből, hulladék lesz! Lehetőségekhez képest 
most is keressük az újrahasznosított, újrahasznosítható csomagolás-
ban lévő termékeket. A palackozott PET palackos ásványvizek he-
lyett keressünk alternatív megoldásokat (pl.:szóda). Minél ésszerűb-
ben, környezettudatosabban vásárolunk, annál kevesebb hulladék 
(pl.: csomagolási hulladék) keletkezik.

Konténeres hulladékszállítási -, lomtalanítási szolgáltatásunk, a 
hulladékgyűjtő zsákok személyes forgalmazása és a hulladékgyűjtő 
edények értékesítése visszavonásig szünetel. Hangsúlyozzuk, hogy 
elsősorban a háztartási hulladék további zökkenőmentes gyűjtésére 
és szállítására fókuszálunk. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az átmeneti időszakban a veszp-
rémi és balatonfüredi hulladékgyűjtő udvarok is a közszolgáltatás 
alapvető ellátására összpontosítanak, így a lakossági és egyéb nem 
közszolgáltatást ellátó megkeresések előtt zárva tartanak. Hulladé-
kokkal kapcsolatos átadási szándékukat kérjük, halasszák későbbre! 
Ne erre az időpontra igazítsák az éves lomtalanítást, a rendelkezésre 
álló időben szétválogatható a felgyülemlett hulladék pl. bútorok, 
elektronikai hulladék, stb., és egy későbbi időpontban leadhatók a 
hulladékudvarokban, vagy kérhető a szolgáltatótól az éves egyszeri 
házhoz menő lomtalanítás.

Tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik nyaraló jelleggel veszik 
igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, hogy az idei évben 
a szállítást április 13-október 9. között végezzük. Kérjük a nyara-
lósokat, hogy jelen helyzetben, a legegyszerűbb módját válasszák a 
hulladékgyűjtésnek, vagyis mindenki, aki megteheti, zárt gyűjtő-
edényben gyűjtse és adja át hulladékát a közszolgáltató részére.

Tekintettel a kialakult helyzetre, a 2019-es szabvány emblémá-
zott háztartási hulladékgyűjtő zsákokat (piros, sárga) az idei évben 
is begyűjtjük. A piros zsákokat az idei évben április 13-tól gyűjt-
jük, az ezt megelőző időszakban kérjük, csak sárga zsákot helyez-
zenek ki elszállíttatás céljából.

A járvány visszaszorításának érdekében hozott intézkedések fo-
lyamatosan zajlanak, ezért kérjük Önöket, hogy folyamatosan 
kövessék nyomon az információkat honlapunkon (www.balkom.
hu; www.ebhkft.hu), a tegnapi információ nem biztos, hogy ma is 
helytálló. Munkatársainkkal az elkövetkezendő időszakban azon 
dolgozunk, hogy a lehetőségekhez képest a legtöbbet és legjobbat 
hozzuk ki a jelenlegi helyzetből, ehhez kérjük segítő együttműkö-
désüket és szíves türelmüket!

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

forrás: Internet

forrás: kapanyel.hu
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Maradj otthon! Eddz otthon!
A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda edzői által tartott ingyenes online órák. Az edzéseket a Facebook-on, a Balatonalmádi EFI 

online edzések zárt csoportjában tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk!

Mongúzok az Országos Bajnokságon 
29 klub 349 versenyzője mérhette össze erejét az idei Országos 

Bajnokságon, Mogyoródon. Rengeteg érmet szereztünk, mégis ki-
csit pechesnek éreztük magunkat. 
Nem volt szerencsénk a sorsolá-
soknál, sok versenyzőnk rögtön a 
későbbi aranyérmessel került össze 
és vívott szoros csatát. Csapatunk 
összesen 6 ARANY, 13 EZÜST és 
10 BRONZ érmet szerzett!

Eredményeink egyéni kategóriákban: 
ARANY:
Kiss Attila - serdülő -60kg, MAGYAR BAJNOK, Somogyi Boldi-
zsár - serdülő +60kg, MAGYAR BAJNOK, Szabó Noah - serdülő 
-54kg, MAGYAR BAJNOK
EZÜST:
Körmendi Petra - serdülő -50kg, Babicz Mihály - serdülő -54kg, 
Gál Domonkos - gyerek -28kg, Bagó Péter - gyerek -38kg, Bressel 
Botond - ifi -56kg és ifi formagyakorlat 4-1.gup, Szabó Nimród 
ifi formagyakorlat I.dan, Kosztyu Roni - felnőtt -75kg és erőtörés
BRONZ:
Szűcs Olivér - gyerek -33kg, Nagy Lili - serdülő +50kg, Gáspár Pat-
rik - serdülő +60kg, Kiss Levente Botond - serdülő formagyakorlat 
6-4.gup, Kiss Tímea - ifi formagyakorlat 9-5.gup, Szabó Nimród 
ifi -56kg

Eredményeink csapat kategóriákban: 
ARANY:
Kosztyu Roni - csapat formagyakorlat, csapat speciáltechnikai törés, 
csapat erőtörés

EZÜST:
Szabó Nimród, Simon Bence, Bressel Botond, Czvízler Olivér, So-
mogyi Boldizsár - csapat formagyakorlat és csapat speciáltechnikai 
törés
Kiss Tímea, Kertész Kinga, Hódosi Borka - csapat küzdelem
Kosztyu György - csapat formagyakorlat
BRONZ:
Szabó Nimród, Simon Bence, Bressel Botond, Czvízler Olivér, So-
mogyi Boldizsár - csapat küzdelem
Kiss Tímea, Kertész Kinga, Hódosi Borka - csapat formagyakorlat, 
csapat erőtörés
Kosztyu Roni - csapat küzdelem

És akiknek most nem sikerült az éremszerzés, de saját magukat 
sikerült legyőzniük: Literáti-Nagy Dorottya, Simon Barna, Szigetfy 
Dominik, Simkó-Tardi Márk, Kiss Lajos, Domonics Mihály, Bagó 
Álmos, Babicz Bence, Bagó Petra, Szabó Leilani

Forrás: https://monguzokse.webnode.hu/
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Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság 
felhívása!
Ne váljon csalók áldozatává!

Az új koronavírus által terjesztett járvány miatt a sebészeti masz-
kok és más orvosi segédeszközök iránt megnövekedett a kereslet, 
és egyre nehezebb ezek beszerzése. Ezzel egyidejűleg megjelentek 
az olyan értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon és 
e-mail címeken kínálják ezeket az árucikkeket megvételre. A gya-
nútlan vásárlók a megrendelés után azonban a terméket sem kapják 
kézhez, a pénzüket sem tudják visszaszerezni. 

A csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg 
zajló egészségügyi válsághelyzetet, és klinikai vagy kórházi dolgo-
zóknak kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy a sértett hozzátar-
tozója megfertőződött, az orvosi ellátásának költségeit viszont ki 
kell fizetni. Egy másik módszer, ahol személyesen „vírusteszt” el-
végzését vagy a lakás/ház „fertőtlenítését” ajánlják fel, miközben a 
lakásba bejutva az értékeiket eltulajdonítják!

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják 
ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik egészsé-
gét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmat-
lansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva 
becsapják.
Mindig tartsa szem előtt:
• ha a megbetegedés tüneteit észleli magán, forduljon telefonon 

keresztül a (házi)orvoshoz! A koronavírus fertőzés kimutatásá-
ra szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag állami 
egészségügyi ellátó rendszerben végeznek;

• a koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egy-
előre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltok-
ban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható; 

• semmilyen körülmények között ne engedjen be a lakásába ide-
gen személyeket; 

• a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut aján-
ló vállalat vagy személy valódiságát;

• a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig 
hasonlító weboldalakat hoznak létre, ne kattintson rá;

• vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten;
• ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, 

amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett;
•	 fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszerelé-

seket kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén személyes ada-
tait kérik, a legálisan működő egészségügyi szervezetek általában 
nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel;

•	 amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a 
rendőrséget, valamint a számlavezető bankját a későbbi kártala-
nítása érdekében!

FORDÍTSON FOKOZOTT FIGYELMET AZ IDŐS HOZZÁ-
TARTOZÓIRA, ISMERŐSEIRE ÉS TÁJÉKOZTASSA ŐKET A 
FENTIEKRŐL!
A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból! A https://koronavirus.
gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden 
információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
Tel.: (06 88) 438-711, +36 30 278 2217
ugyeletbalatonalmadirk@veszprem.police.hu

Osztály, vigyázz!
Én, te, ő, mi, ti, ők! Valamennyien próbatétel előtt állunk, és a tét 

nem kicsi, a feladatok pedig egészen eltérőek az eddigi vizsgaanya-
gainkhoz képest. 

Ezúttal nem matematikából, nem is a magyar- vagy éppen az 
idegen nyelvből kell megfelelnünk, hanem emberségből, példamu-
tatásból, kitartásból. Vizsgatárgy még az empátia, a türelem, a má-
sokra való odafigyelés. Ráadásul mindezek felsőfokon. 

Mindenki nehéz helyzetben van. Akinek dolgoznia kell, feszült, 
mert túl van terhelve. Aki nem tud dolgozni azért feszült, mert nem 
tudja, miből fogja túlélni azt az időszakot, aminek a végét még csak 
nem is sejtjük.  És legyünk egészen őszinték: mindenki nagyon fél. 
Fél attól, hogy elkapja a vírust, még jobban fél attól, hogy a szeret-
tei kapják el. Mindegyik verzió tragédia lenne a családnak, a baráti 
körnek, a társadalomnak. 

Azt mondják, hogy utoljára a második világháborúban volt eny-
nyire súlyos helyzetben Európa. Azt az időszakot többségünk csak 
családi elbeszélésekből, és/vagy az olvasmányaiból ismeri, viszont 
éppen innen tudjuk azt is, hogy ezekben a történetekben rengeteg 
pozitív szereplővel találkozhatunk. Ezt kéne most szem előtt tarta-
nunk.

Próbáljunk meg úgy túlélni, hogy ha majd egyszer ez az egész 
rémálom csak történelem lesz, akkor mi legyünk a képzeletbeli tör-
ténelemkönyv lapjain a pozitív hősök! 

Ehhez kívánok mindenkinek minden jót! És ahogy az olaszok 
köszönnek mostanság: „Minden rendben lesz!” Mert persze, hogy 
minden rendben lesz!

Szeretettel:
Szolga Mária

Rendőrségi hírek

forrás: Balatonalmádi Város Facebook oldala 

Polgárőr hírek

MARADJ
OTTHON!
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VÁLASSZON HELYI VÁLLALKOZÁST!

szórólapok    plakátok    molinók

autófeliratok    információs táblák

TELJESKÖRŰ NYOMDAI ÉS

DEKORÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

GYORSAN EGY HELYEN!

   70/370-00-41
onyxprint@onyxprint.hu

Ránk most is számí�at!



Balatonalmádiban, a Vöröshegyi út felső végénél, a fenyves erdő 
szélénél kora tavasszal csodálatos látvány tárul a kirándulók elé. 
Ezen a területen sok növényfaj él, közel 120 féle, ezek közül 20 faj 
védett. Az egyik leglátványosabb növény a leánykökörcsin, amely 
idén a korán jött jó idő miatt hamar elvirágzott. 

Sok éve ez a terület a növények, cserjék elburjánzása miatt szinte 
rejtve volt a kíváncsi szemek elől. Novák László kezdeményezésére 
Tóth Szabolcs indította el a terület gondozásának szervezését, amiben 

az azóta már megszűnt Almádi Gombászok Asztaltársasága lelkesen 
segítette. Célul tűzték ki, hogy a területet védetté teszik, s fenntartják 
az emberi hatásra kialakult másodlagos élőhelyet. A rendrakásban 
oroszlánrészt vállalt a Balatonalmádi Városgondnokság is. Ennek a 
törekvésnek az eredménye az, hogy azóta a leánykökörcsin tőszáma 
megduplázódott. 2015 őszén védetté nyilvánították ezt a területet. 

Idén különösen szép arcát mutatta a természet, a leánykökörcsineket 
Tabányi Katalin örökítette meg. 

JVE 


