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Elhunyt Láng Miklós 
Életének 101. évében 2020. május 

15-én otthonában békésen elhunyt 
Láng Miklós, Miklós bácsi. Közgazdász 
létére lett eszperantista, majd nyelvmű-
velő, évtizedeken át a Gyógyszerészet 
című lap munkatársa, de íróként is be-
mutatkozott, írásaival szerepelt a rádió 
Tetten ért szavak című műsorában is. 
Neki köszönhető pl. a gyógyszerreklá-
mok magyarosabbá tétele (Eltekintet-
tek a tekintetében-től – forrás: Édes Anyanyelvünk 2010/2.). 
Az Új Almádi Újság kiváló magyar nyelvi rovatát vezette hosszú 
évekig.

Nyugodjon békében. 
Forrás: e-nyelv.hu 

Adományozz egészséget! 

VÉRADÁS 
2020. június 25. csütörtök 

13-18 óra között 

Helyszín: 
Balatonalmádi 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
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Kedves Szülők!

Intézményünk- a Balatonalmádi Családsegítő- idén 

is megszervezi nyári, napközis táborait 2020.07.06-

07.31. között, segítséget nyújtva ezzel az otthonán 

kívül munkát végző kisiskolás (1-5. osztály) gyermekek 

szülei számára.

Amennyiben érdeklődik programunk iránt, szívesen 

állunk rendelkezésére. Az alábbi telefonszámon szívesen 

fogadjuk hívását:06-88/542 -551

Emellett bővebb információt talál intézményünk 

facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/BalatonalmadiSzocialisKozpont/

A Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti 

Központ és Szociális Szolgálat munkatársai

Kedves Almádi!  Kedves szülők, nagyszülők és gyerekek! 

Mi, a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete is szeretnénk 
megköszönni az elmúlt időszakban tanúsított türelmet, a 
segítőkészséget, a családok egymás közötti összefogását! 
Mindannyian büszkék lehetünk magunkra és egymásra! 

Köszönjük!

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

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

T. András
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VÁROSHÁZI HÍREK
Hogy áll a költségvetés a koronavírus járvány után és hol 
tartanak a városi beruházások? 
Beszélgetés dr. Kepli Lajossal, Balatonalmádi város polgármes-
terével 

Balatonalmádi képviselőtestülete ez év februárjában elfogadta 
2020. évi költségvetését, melyet alig egy hónap múlva felülírt a vi-
lágjárvány, amely városunk életét is súlyosan érintette. A csaknem 
két hónapig tartó szigorú intézkedések után már enyhültek a koro-
navírus járvánnyal kapcsolatos előírások, s mostanra már nagyjából 
látni lehet, hogy városunk gazdaságát mennyiben változtatta meg a 
krízishelyzet. A költségvetés változásairól és a beruházások jelenlegi 
állapotáról Dr. Kepli Lajos polgármestert kérdeztük. 

- Balatonalmádi költségvetése folyamatosan módosul, hiszen az 
adott helyzethez kell igazodnunk. A képviselőtestület nemrég foga-
dott el egy véglegesnek persze nem nevezhető tervezetet, melyet a 
későbbiekben folyamatosan, az aktuális helyzethez igazodva újra és 
újra felül fogunk vizsgálni. Erre akkor kerül sor, mikor már látjuk, 
hogy mennyi ténylegesen a járvány miatti bevételkiesésünk. Jelen-
leg az összes kieső bevételünket közel 350 millió forintra kalku-
láltuk, melyből 35 millió forint a gépjárműadó elvonás, 30 millió 
forintnyi kiesésünk van a vagyoni típusú adók kapcsán és 67 millió 
forint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos hiányunk. Ezek a szá-
mok azonban folyamatosan változnak és a veszélyhelyzet várható 
megszüntetésével csökkenhet a hiány is, de ennek a mértékét most 
még nem tudjuk. Balatonalmádi egyik legfontosabb bevételi for-
rásai a strandok, ebben az esetben feleztük az eredeti előirányozott 
összeget és 136 millió forintos kieséssel számoltunk. De természete-
sen ez az összeg is pozitív irányba változhat a járványügyi intézkedé-
sek további enyhítése vagy feloldása után. 

- Biztosan nem volt egyszerű feladat ennyi elvonás után a költség-
vetést egyensúlyba hozni… 

- Igen, táblázatok sokasága mutatja, hogy mi a másik oldalon 
hogyan próbáltuk a hiányt lefaragni a különböző kiadások vissza-
vonásával. Az intézmények költségvetését is meg kellett kurtítani 
valamint nem sürgős beruházásokat toltunk el, s az így megspórolt 
összegeket egy céltartalékba helyeztük. Ha a helyzet pozitívabban 
alakul, akkor a mi költségvetésünk is pozitívabban változik és re-
méljük, hogy a tervezett 350 milliós hiány az év végére jóval keve-
sebb lesz majd. A szezon végére már nagyjából látni lehet, hogy a 
bevételeink miként alakultak, s hogyan tudjuk a kieséseket kom-
penzálni. 

- Mennyire rossz a helyzet? 
- A város gazdasága szilárd, mindig rendelkeztünk tartalékokkal, 

tehát soha nem volt olyan rossz helyzetben a város, és most sincs. 
Bár a dolgok jelenlegi állása érzékenyen érint bennünket, de azért 

messze vagyunk a legrosszabbtól. Annyi azonban biztos, hogy pél-
dául azok az utcák, melyek régóta várnak arra, hogy leaszfaltozzák 
őket, most még kicsit tovább kell várniuk, mert pl. az önerős útépí-
tésekre szánt költségvetési forrást is be kellett áldoznunk, valamint 
a járdaépítésekre szánt összegek is máshol kerülnek idén felhaszná-
lásra. Az intézményeink is újra átgondolták saját költségvetésüket, 
így ott is sikerült megtakarításokat összegyűjtenünk. Persze, most, 
mikor már újra indul az élet, bizonyos összegeket vissza kell juttat-
nunk, hiszen ilyenkor derül ki, hogy mégiscsak kell nyári tábort 
szervezni, hogy a nyugdíjas óvónőket mégiscsak vissza kell majd 
hívni, hiszen újra nyitott az óvoda. A költségvetésünk jelenleg nem 
egy statikus állapot, hanem folyamatosan változik és viszonyul az 
éppen aktuális helyzethez. 

- A városban zajló fejlesztéseket mennyiben érintette a koronaví-
rus járvány? 

- Természetesen a pályázatból megvalósuló beruházások folya-
matosan készülnek, itt nem volt leállás és a pénzügyek is rendben 
vannak. Szerencsére sok beruházásunk van, a focipálya építése, a 
kolostor felújítása, a strandfejlesztések, a hivatal energetikai korsze-
rűsítése valamint a bölcsőde építése, bár ez utóbbi jelenleg még csak 
a tervezési szakaszban van. A beruházások munkálatai folyamato-
san haladtak, bár volt egy időszak, mikor pl. a kolostor kapcsán 
bizonyos építőanyagok Olaszországból történő beszerzése kapcsán 
nehézségek adódtak, de ezeket a problémákat gyorsan orvosolta a 
kivitelező. Elmondhatjuk, hogy mindenki tudja tartani a határidő-
ket, s a koronavírus helyzet miatt biztosan nem lesznek csúszások, 
mi pedig azon igyekszünk, hogy más egyéb, pl. műszaki okok se 
befolyásolják az építkezéseket. 

- Őszre így elkészülhet a focipálya? 
- November eleje a végső határidő, de a kivitelező szeretné már 

szeptemberre átadni a beruházást, nagyon jó tempóban haladnak, 
úgy látom, nincs tulajdonképpen akadálya annak, hogy pár hóna-
pon belül birtokban vegye Almádi az új létesítményt. 

- Strandfejlesztésre is nyert pénzt a város…
- A Kisfaludy 2030 elnevezésű programban elnyert 92 millió 

forintos támogatás kapcsán a tervek már elkészültek, zajlanak az 
egyeztetések, de a kivitelezésre nyilván a szezon után kerül majd sor. 
Ez a beruházás is még az idén 
el fog készülni. Megújulnak a 
vizesblokkok, az öltözőkabi-
nok. De az is fontos volt szá-
munkra, hogy a strandok már 
most megfelelő állapotban 
nyissanak ki, így azok az infra-
strukturális és egyéb karban-
tartási beruházások, melyek 
elengedhetetlenül szükségesek 
a biztonságos használathoz, 
azok már a szezon előtt elké-
szültek. A Budatava Strandon 
vízvezetéket javítottunk és a 
gyerekpancsolót töltöttük fel 
homokkal. A Wesselényi és 

fotó: Zatkalik András

forrás: Balatonalmádi Város FB oldala 
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a Káptalanfüredi strandon a játszótér elemeit kellett biztonságossá 
tenni. Talán a leglátványosabb változás, hogy a Budatava Strandon 
300 m2-nyi területet letérköveztünk, hiszen a büfék előtti rész már 
áldatlan állapotban volt. A nyitásra szép, egységes burkolatot kapott 
ez a terület. 

- A futók és a kerékpározók számára is készül majd egy új beru-
házás.    

- Igen, az Országos Futópálya- és Bringapark-építési Program ke-
retében Balatonalmádiban hamarosan egy 1000 méter hosszúságú, 
rekortán borítású futókör és egy kerékpáros ügyességi “pump-track” 
pálya épül. Még várjuk a hivatalos támogatói okiratokat, de az érte-
sítést már megkaptuk, hogy támogatásra méltónak ítélték a pályá-
zatunkat. Ezek megvalósítása is lezajlik az idei évben. A kerékpáros 
ügyességi pálya a Vörösberényi Iskola műfüves focipályája melletti 
területen lesz elhelyezve. A futókör pedig a Szent Erzsébet Liget-
ben lesz kialakítva, a kerékpárút és a belső járdák mellett egy ovális 
nyomvonalú pálya 1000 méter hosszan. Biztos vagyok benne, hogy 
nagyon népszerű lesz majd ez a futókör, hiszen sokan futnak Almá-
diban, s ez a pálya kialakításának köszönhetően kíméli az ízületeket.

- Mindeközben Vörösberényben zajlik a kolostor felújítása, ott hol 
tart a folyamat? 

- A kolostor felújítása nagyon izgalmas, hiszen a munkálatok so-
rán a kivitelező munkatársai felfedeztek egy boltozatos, barokk kori 

pincét, melyről korábban senki nem tudott. A pince alapterülete 
nem túl nagy, de ennek ellenére, mint műemlék nagy értéket kép-
visel. A képviselőtestület egyhangú álláspontja az, hogy ezt a külön-
leges helyiséget meg kell menteni a jövő számára. Jelenleg várjuk az 
árajánlatot a pince felújítására a kivitelezőtől, hiszen ez a tétel nem 
szerepelt az eredeti tervek között. Maga a templom és a templom 
körüli tér burkolata is megújul és szép, egységes, kulturált képet fog 
kapni ez a terület is. Ez már az egyház beruházása, de természetesen 
a város is nyújtott hozzá segítséget. 

- Ez a beruházás is még az idei évben elkészül? 
- Igen, viszont amivel itt adósok vagyunk, az maga a koncepció, 

vagyis az épület hasznosítása, amely nem egy mellékes dolog, hi-
szen ennek függvényében kell magát a berendezést is kialakítani. A 
kompromisszumos megállapodás az, hogy a szobákat nem is úttö-
rőtábor, de nem is luxusszálló minőségben fogjuk berendezni, in-
kább egy köztes megoldást választottunk, s egy átlagos, két-három 
csillagos minőséget kínálunk majd az idelátogató vendégeknek. Az 
étteremre pályázat útján fogunk bérlőt keresni, a kialakítása már 
folyamatban van, hiszen a gépészetet tartalmazza a jelen beruhá-
zás. Az udvarral együtt – azt gondolom – nagyon hangulatos hely 
alakítható ki. Közművelődési, kulturális és turisztikai célokra fog-
juk hasznosítani a létesítményt, hiszen ilyen célokra kapta vissza az 
ingatlant a város, és nyilván a Magtárral együtt lesz majd kezelve. 
Kisebb kiállítások, konferenciák, workshopok kaphatnak majd itt 
helyet, s a résztvevőknek így szállást és étkezést biztosítva tudunk 
teljes körű szolgáltatást nyújtani. De a hasznosítás a jövő évben va-
lósul meg, idén a kivitelezést fogjuk befejezni. 

- Nagyon sok területen zajlik most beruházás Almádiban… 
- Szerencsére valóban több projektünk van folyamatban jelenleg, 

és a járványhelyzet ellenére mindenhol zökkenőmentesen folyik a 
munka. Köszönjük Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek a 
pályázatok kapcsán a városnak nyújtott segítségét. 

- A veszélyhelyzet még tart, így még nincsenek bizottsági és testü-
leti ülések a városban. Miként zajlik a döntéshozás? 

- Várhatóan június közepéig tart a veszélyhelyzet, annak feloldá-
sa után június végén már tarthatunk ülést. Ennek ellenére minden 
szerdán összeülnek a képviselők, korábban online formában, mosta-
nában személyesen is találkozunk és megvitatunk minden döntést, 
javaslatot, egyeztetünk minden feladatról. Ha feloldják a veszély-
helyzetet, akkor újra tartunk majd üléseket. 

-Polgármester úr, köszönöm az interjút, a feladatokhoz sok sikert, 
jó egészséget kívánok! 

JVE 

képek forrása: Balatonalmádi Város FB oldala 

forrás: Balatonalmádi Város FB oldala 
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forrás: hunguesthotels.hu

TÁJÉKOZTATÁS

Balatonalmádi szállodája, a Hunguest Hotel Bál 
Resort felújításra kerül, a munkálatok a szálloda 
teljes zárvatartása mellett huzamosabb ideig 
elhúzódnak, akár 1,5-2 évig. 

A szálloda vezetése köszöni a türelmet és a 
megértésüket. 

Strandidő Almádiban
fotó: Tabányi Katalin
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A Magocskák Alapítvány hírei

Valóra vált egy tavaly óta dédelgetett álom!
A 2019-es Magocskák Jótékonysági Est bevételéből, a szülők és 

támogatók által felajánlott adó 1%-okból, Balatonalmádi Város 
Önkormányzata támogatásával megvalósult a Magocskák Alapít-
vány legújabb projektje: az Almádi Magocskák Óvoda tornatermé-
ben egy 10 m2 nagyságú mászófal került kialakításra, amelyet nagy 
örömünkre május végén már ki is próbálhattak az ovisok, akik bő 
két hónap után újra birtokba vehették az óvodát.

A mászófal mindamellett, hogy bővíti az új óvoda tornatermének 
eszköztárát és szélesíti az igénybe vehető sportolási lehetőségek kö-
rét, nagy segítséget jelent a hétköznapokban, támogatva óvodásaink 
szellemi és mozgásfejlődését.

Bízunk benne, hogy örömüket lelik benne kicsik és nagyok egy-
aránt!

Köszönjük a szülőknek és valamennyi támogatónknak, akik nél-
kül nem tudnánk ilyen célokat kitűzni és elérni!

Hálásan köszönjük Balatonalmádi Város Önkormányzatának, 
hogy támogattak bennünket a projekt megvalósításában!

A kivitelezésért pedig az EFFY-GUIDE Bt. csapatát illeti köszö-
net.

Idén - tekintettel a járványügyi helyzetre - a Magocskák Jóté-
konysági Est elmaradt, azonban ez nem gátol meg minket abban, 
hogy további terveket szövögessünk és azon ötleteljünk, mivel sze-
rezhetünk örömet óvodásainknak a jövőben.

A május végén, gyermeknap alkalmából tervezett Bolba Éva és 
a JAZZterlánc zenekar koncertjét sajnos nem tarthattuk meg, de 
azon munkálkodunk, hogy az elmaradt programok egy későbbi 
időpontban megrendezésre kerülhessenek, és legkésőbb augusztus 
végén zeneszó és gyerekzsivaj töltse be az óvoda udvarát.

Magocskák Alapítvány Önkéntesei

Tisztelt Almádi lakosok! 
Felhívjuk a figyelmüket az önkormányzati rendeletre: 

Ingatlanok és közterületek tisztán tartása
 
15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, illetve gya-

logosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomtalanítása, 
síkosság-mentesítése, hó eltakarítása) az ingatlan tulajdonosának és 
használójának egyetemleges kötelessége.

 
Fenti bekezdésekben foglalt kötelezettségek magukban foglalják:
 - síkosság – mentesítést (kizárólag környezetkímélő anyagok fel-
használásával);
- szennyeződés, hulladék, lehullott falevél, termés összegyűjtését, 
eltávolítását;
- az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz szabad 
lefolyását  
- akadályozó hulladék eltávolítását;
- hó eltakarítását.

18.§ Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk határvo-
nalától az úttest széléig- de legfeljebb 5 méterig - a 2.§ (3) bekezdé-
sében meghatározott területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, 
tisztítás) elvégezni.

 

Figyeljünk oda környezetünkre! 
Köszönjük az együttműködésüket! 

Balatonalmádi Városgondnokság

Káptalanfüred - forrás Internet Almádia fórum
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Gimnázium hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

DLSB Balatonalmádi, „karantén-art”
Kelemen Marcel művésztanárunk vezetésével diákjaink a képző-

művészetekben is kibontakoztak. értékes, fantáziadús és leleményes 
alkotások születtek az otthonaik négy fala között. A továbbiakban a 
tanár úr közvetítő szövegével közöljük a képeket.

1. Az ablakon túl

A bezártság napjaiban, az ablak elválaszt és összeköt… Vágyaink, 
álmaink, vagy KÉPzelőerőnk segítségével „médiummá” -közvetítő-
vé, összekötővé, átjáróvá- tehetjük sík felületét.

2. Kép-más

Híres, ismert, vagy éppen kevésbé ismert művek „házilagos” át-
irata. Virtuális múzeumlátogatás közben, előtt, vagy után…
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2020. június Györgyi Dénes Iskola hírei

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

A Györgyi Dénes Általános Iskola 
kompetenciaméréssel kapcsolatos 
2019. évi FIT jelentés elemzése

Az Oktatási Hivatal a közelmúltban tette közzé a 2019-es évi 
kompetenciamérés eredményeit, elemzéseit. Iskolánkkal kapcsolat-
ban a jelentésben az alábbi megállapítások találhatóak.

Tanulási környezet
Az értékelések viszonyítási csoportjai: országos, község, város, 

megyeszékhely, Budapest
Telephely (Györgyi Dénes Általános Iskola)
•	 Az intézmény épülete jó állagú, benne minden típusú speciális 

tanterem megtalálható.
•	 A tanulói összetétel a városok átlaga feletti, a felső 20%-hoz tar-

tozik.
•	 A tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma létszámarányosan 

átlagos.
•	 A diákok fegyelme a városokban, így iskolánkban is a legmaga-

sabb kategóriába tartozik,  és tanulási motivációja minden cso-
porthoz viszonyítva a legjobbak között van.

•	 A fenti mutatók alapján a továbbtanulási arány az érettségit adó 
intézményekben (gimnázium, szakgimnázium) az országos átlag 
felett van.

Összegzés:
Az intézményben vizsgált tanulói eredmények jelentősen ma-

gasabbak a viszonyítási csoportok eredményeinél. A CSH (családi 
háttér – a szülői kérdőívek alapján) index tükrében a tanulók a tő-
lük elvárható teljesítményt nyújtották, hasonlóan az előző évek mé-
réseihez. Az alapszintet, illetve minimum szintet el nem érő tanulók 
száma elenyésző, jóval a viszonyítási csoportok átlaga alatt. Pl. 8. 
évfolyamon matematikából, 6. évfolyamon szövegértésből egyetlen 
tanuló sem teljesített a minimum szint alatt.

6. évfolyam

•	 A tanulók képességeloszlása minden részpopulációhoz viszonyít-
va magasabb, matematika és szövegértés területén egyaránt.

•	 A tanulók eredménye matematikából a hasonló viszonyítási cso-
portokhoz képest a legjobbak között van. A szövegértés eredmé-
nyei minden csoportnál magasabb értéket mutatnak.

matematika szövegértés

•	 A kompetenciamérés eredményei teljes összhangban vannak az 
előző évi matematika jegyekkel.

•	 Ez alapján az előző évi eredményekhez képest nincs szignifikáns 
eltérés: a tanulók megtartották az intézmény átlag feletti 
eredményeit.

Nem elég a jóra vágyni,
A jót akarni kell.

De nem elég akarni,
Tenni, tenni kell.

( Váci Mihály)

8. osztályos tanulók továbbtanulási eredmények:

Iskolánkban a 2019/ 2020-as tanévben 53 tanuló fejezte be ál-
talános iskolai tanulmányait. A diákok közül 10 tanuló tehetség-
gondozó középiskolába nyert felvételt (Lovassy László Gimnázium, 
Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium, Vetési Albert Gimnázium). 
Gimnáziumba további 17, szakgimnáziumba 15, szakközépiskolá-
ba 8, művészeti jellegű szakgimnáziumba 3 lány tanuló folytathatja 
tanulmányi munkáját. 

Gratulálunk diákjainknak, kitartást, boldogságot kívánunk 
NEKTEK !!! Soha ne felejtsétek el,

„ A KITARTÁS AZ, AMITŐL AZ 

ÁLOMBÓL VALÓSÁG LESZ.”

8. évfolyam

•	 A tanulók 80%-a, illetve 68%-a az átlag, vagy afeletti képesség-
szinthez tartozik, ez magasabb az összehasonlításban szereplő 
részpopulációk eredményeinél.

•	 A tanulók a 2 évvel ezelőtti eredményeikhez viszonyítva maga-
sabb szinten teljesítettek.

•	 A tanulók átlageredménye és átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervallum) minden viszonyítási csoportnál maga-
sabb.

matematika szövegértés

•	 Az előző évekhez viszonyítva további fejlődés tapasztalható, a ko-
rábbi eredményeket a 2019-es mindenben felülmúlja.

A vizsgált csoportok eredményeit összevetve az intézmény min-
denben a legmagasabb szinten teljesített, a hasonló csoportok közül 
csupán a 6 és 8 osztályos gimnáziumi csoportoknak van némileg (de 
nem számottevően) jobb eredménye.
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Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

Az összefogás sikere
Iskolánkban régi hagyomány elevenedett fel idén januárban, lel-

kes szülők több hónapos előkészítő munkájának eredményeként. 
Kováts Anna és Sebestyén-Tóth Orsolya szülők keresték meg az 
iskolavezetést, hogy újra megszerveznék a Vörösberényi Általános 
Iskola Szülői Jótékonysági Bálját. A kitartó munkájuk gyümölcse 
január 25-én érett be, amikor több mint 150 fő vendéggel - szü-
lők, nagyszülők, pedagógusok, barátok, ismerősök - megtöltöttük 
a Vörösberényi Magtár Nagytermét, amit Kepli Lajos polgármester 
úr ingyenesen bocsátott rendelkezésünkre. Az ízlésesen berendezett 
terem dekorációi Simicz Andrea és Sipos Kerese Éva kezei nyomán 
készültek. A hangulatról Czoma Nóra és Bagi Péter műsorvezetők 
gondoskodtak. A műsorban fellépett Palásti Máté gitárművész, és 
az ad hoc alakult szülői tánccsoport. A jótékonysági bál előre meg-
hirdetett célja egy iskolai kamerarendszer kiépítésének támogatása 
volt, ami idén májusban már átadásra is került. Ezzel az intézmény 
vezetésének és az iskolai alapítványunk kuratóriumi elnökének, Ba-
logh Csabának, régóta dédelgetett közös álmunk valósult meg. Az 
iskolába járó gyermekek és az ott dolgozó felnőttek személy és va-
gyon biztonsága mindig is kiemelt szempont volt az iskolában. Ba-
latonalmádiban nagyon jó a közbiztonság, ezért a rendszer kiépítése 
a megelőzést szolgálja. Mivel az általános iskolákban nincs állandó 
portaszolgálat, ezért mégis nagyon jelentősnek tartom, hogy ezután 
már követni tudjuk valamennyi iskolai bejáraton a belépést és ki-
lépést. A tervünk megvalósításához sikerült megnyerni a város pol-
gármesterének és képviselő testületének egyhangú döntésen alapuló 
anyagi támogatását, valamint a városi közbiztonsági alapítvány hoz-
zájárulását. A kb. 800 ezer forintos beruházás a biztonságos iskola 
program keretében növeli a gyermekek, a szülők és a pedagógusok 
komfort érzetét. Köszönöm a támogatást!

A tombolatárgyak felajánlását mindenkinek köszönjük! 

Zanathy László
intézményvezető

Kamerarendszer átadás Balogh Csaba és Zanathy László

Kültéri kamerák

Beltéri kamera képe a főbejárattal
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2020. június Krónika

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Krónika
Kedves Olvasóink, Látogatóink!

Nagyon várjuk, hogy szabadon találkozhassunk!
Azzal kell kezdenem, hogy pár nap múlva Gyereknap, és nem 

lesz rendezvény… Nagyon sajnálom, hogy az idei évben ez (is) csak 
családi körben telik – illetve annyira nem sajnálom, hiszen ez azt je-
lenti, hogy egészségesek vagyunk, megvan a családunk. Megértem, 
hogy a gyerekek már vágynak a barátaikkal együtt lenni – hiszen 
ez lenne a természetes. (Jelzem: minden korosztály hiányolja a ba-
rátait!)

El kellett fogadnunk, hogy ez az év kicsit más, mint a többi, ezért 
az intézmény is máshogy fogott hozzá a nyári programok tervezé-
séhez. S ezt nem csak a jogszabályok, de a józan ész is így kívánta. 

Mit kínálunk ezek után a következő hónapokra?
•	 A kollégák fesztiválok helyett táborokat szerveznek: hat darab 

egyhetes napközis tábort, kisiskolásoknak,”Értékeink mentén 
gyerekszemmel” a címe. Ez talán jelzi a tematikáját: ismerjék meg 
jobban településünket. 

•	 A Pannónia termei, a Vörösberényi kultúrház, a Leader ház, a 
Magtár még nem állnak rendelkezésre semmilyen rendezvény cél-
jára – a 46/2020-as kormányrendelet érvényben van. 

•	 A Strandkoncerteket augusztus 15. és október 2. között hall-
gathatják. Augusztus két utolsó hétvégéjén lesz nyárbúcsúztató 
– előbb a Turisztikai Egyesület, majd a Pannónia szervezésében. 
Augusztus 20-án délelőtt városi ünnepség, majd este koncert és 
(tűzijáték helyett) fényjáték szerveződik. Borfesztivál nem lesz – 
Klassz a pARTon igen.

•	 A Pannónia Pódium Programok az idei évben elmaradnak, jövőre 
újra megszervezzük. A jegyek, bérletek visszaválthatók, a kollé-
gákkal előre egyeztetett időpontban.

•	 Könyvtár: június 2-tól beindítjuk a „Teraszkönyvtárat” - az aj-
tók még zárva lesznek, de lehet könyvet visszahozni és kérésre 
kiadunk dokumentumokat. Reméljük, hogy hamarosan eljön az 
az idő, amikor már korlátozott számban, védőfelszerelés haszná-
latával be lehet jönni a könyvtárba, igaz, még csak kölcsönözni 
(ehhez várjuk a rendeletet!). Ahogy a helyzet engedi, tovább lazí-
tunk a szabályozáson, majd végül minden visszaáll a régi rendre. 
Pontos dátumokat a szakaszokhoz felelősen ma még nem lehet 
hozzárendelni.

•	 A Strandkönyvtár terveink szerint nyitni fog, az ajándékba 
kapott, szabadon elvihető könyvek, magazinok már május végétől 
megtalálhatók mindhárom strandon.

•	 A könyvtárban selejtezési munkálatokat végeztünk – ezt hamaro-
san könyvvásár követi.
Kívánunk a nyárra egészséget, kellemes időtöltést helyi lakosnak, 

„nyaralósnak” és vendégnek - ebben az idei évben kicsit csendesebb 
városunkban! Lehet, hogy ez a helyzet lehetőséget adott nekünk, 
hogy felfedezzük a település és a környék egyéb szépségeit, jóságait. 
Mert vannak  Keressük meg őket!

Fábiánné Sáray Anna

Időpont jelleg - napközis szervező helyszín információ telefon internet
2020.06.15-06.19 Penge Vitorlástábor Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com

2020.06.21-06.26
Balatoni Kistudós Tábor - 
bentalvós

MTA MTA Üdülési Központ marketing@udulo.mta.hu

2020.06.22-06.26 Videós tábor kezdőknek 
Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete

Balatonalmádi Bajcsy-Zsilinszky u. 60. Kovács Eszter 70/3958220

2020.06.22-06.26 Lovastábor Szentesi Farm Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 30. Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.06.22-06.26 Alsós kézműves tábor
Mesemadár-műhely/Darinka 
creative

Szirbek Szilvia 20/8075320 info@darinkacreative.hu

2020.06.22-06.26 Penge Vitorlástábor Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com

2020.06.22-06.26 Nyári focitábor
Balatonalmádi Focisuli Alap. és 
Sportegyes.

Balatonalmádi sportpálya 20/9859871 balatonalmadise@gmail.com

2020.06.29-07.03 Tánctábor Kid Rock and Roll Se. Pannónia Bondor Virág 70/5324918 bondor.virag@kidrockandroll.hu
2020.06.29-07.03 Kosaras (sport) tábor Purgel Henriett Vörösberényi Általános Iskola Purgel Henriett 70/2637079 purgelhenriett@gmail.com

2020.06.29-07.03 Karate edzőtábor Shotokan Karate Magyar-Angol Tanítási Ny. Gimn. ill. 
Budatava strand Rézműves Miklós 20/5066732 rezmuvesmiklos50@gmail.com

2020.06.29-07.03
Értékeink nyomában 
gyerekszemmel

Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár

Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com

2020.06.29-07.03 Élménytábor Szentesi Farm Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 30. Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.06.29-07.03 Alsós kézműves tábor
Mesemadár-műhely/Darinka 
creative

Szirbek Szilvia 20/8075320 info@darinkacreative.hu

2020.07.06.07.10 Okos-ügyes torna Leader kp. Dombi Orsolya 30/2175729
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Időpont jelleg - napközis szervező helyszín információ telefon internet

2020.07.06-07.10 Kosaras tábor Purgel Henriett Vörösberényi Általános Iskola Purgel Henriett 70/2637079 purgelhenriett@gmail.com

2020.07.06-07.10 Videós tábor haladóknak
Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete

Balatonalmádi Bajcsy-Zsilinszky u. 60. Kovács Eszter 70/3958220

2020.07.06-07.10 Éva műhelye Pannónia Nemes Éva 30/9708836 evamuhelye.vp@gmail.com

2020.07.06-07.10 Szünidöngölő
Balatonalmádi Szociális 
Központ

Balatonalmádi Szociális Központ 88/542-554

2020.07.06-07.10 Nyári alkotó napok DecoTü Balatonalmádi, Fadrusz u. 3. Ságiné Szecsődi Tünde sagine67.tunde@gmail.com
2020.07.06-07.10 Lovastábor Szentesi Farm Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 30. Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.07.06-07.10 Felsős kézműves tábor
Mesemadár-műhely/Darinka 
creative

Szirbek Szilvia 20/8075320 info@darinkacreative.hu

2020.07.06-07.10
Penge Vitorlástábor 
haladó

Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com

2020.07.06-07.10
Néptánctábor 
óvodásoknak

Vörösberényi Művelődési Ház Váradi Bence 20/2386994

2020.07.13-07.17 Tündérliget Vörösberényi Művelődési Ház Zsapkáné Adél 30/3937000

2020.07.13-07.17
Értékeink nyomában 
gyerekszemmel

Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár

Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com

2020.07.13-07.17 Szünidöngölő
Balatonalmádi Szociális 
Központ

Balatonalmádi Szociális Központ 88/542-554

2020.07.13-07.17 Nyári alkotó napok DecoTü Balatonalmádi, Fadrusz u. 3. Ságiné Szecsődi Tünde sagine67.tunde@gmail.com
2020.07.13-07.17 Penge Vitorlástábor Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com

2020.07.13-07.17
Néptánctábor 
óvodásoknak

Leader kp. Váradi Bence 20/2386994

2020.07.20-07.24 Tündérliget Vörösberényi Művelődési Ház Zsapkáné Adél 30/3937000
2020.07.20-07.24 Gurgolya néptánc tábor Leader kp. Kreutz Károly 70/3834455

2020.07.20-07.24
Értékeink nyomában 
gyerekszemmel

Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár

Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com

2020.07.20-07.24
Művészeti tábor 
gyermekeknek

P-Art Alapítvány Pannónia - Magtár Boros Szilvia 30/8595103 szilviaboros@gmail.com

2020.07.20-07.24 Szünidöngölő
Balatonalmádi Szociális 
Központ

Balatonalmádi Szociális Központ 88/542-554

2020.07.20-07.24 Lovastábor Szentesi Farm Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 30. Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.07.20-07.24
Készüljünk együtt a 
sulira!

Mesterné Ági, Glöckl 
Eszter

20/4820244 ; 
20/5261599

2020.07.20-07.24 Nyári focitábor
Balatonalmádi Focisuli Alap. és 
Sportegyes.

Balatonalmádi sportpálya 20/9859871 balatonalmadise@gmail.com

2020.07.22-07.25
Felsős-középiskolás 
rajztábor

Mesemadár-műhely/Darinka 
creative

Szirbek Szilvia 20/8075320 info@darinkacreative.hu

2020.07.27-07.31 Tenisztábor Balatonalmádi Tenisz Egyesület Teniszpálya, Szent Erzsébet liget Kováts Anna 20/5185141 almaditenisztabor@gmail.com

2020.07.27-07.31
Értékeink nyomában 
gyerekszemmel

Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár

Pannónia - Magtár Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com

2020.07.27-07.31 Szünidöngölő
Balatonalmádi Szociális 
Központ

Balatonalmádi Szociális Központ 88/542-554

2020.07.27-07.31 Lovastábor Szentesi Farm Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 30. Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.07.27-07.31 Alsós kézműves tábor
Mesemadár-műhely/Darinka 
creative

Szirbek Szilvia 20/8075320 info@darinkacreative.hu

2020.07.27-07.31 Penge Vitorlástábor Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com

2020.07.27-07.31
Készüljünk együtt a 
sulira!

Mesterné Ági, Glöckl 
Eszter

20/4820244 ; 
20.5261599

2020.08.03-08.07 Okos-ügyes torna Leader kp. Dombi Orsolya 30/2175729

2020.08.03-08.07
Értékeink nyomában 
gyerekszemmel

Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár

Pannónia - Magtár Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com

2020.08.03-08.07 Hétmérföldes tábor Vörösberényi Művelődési Ház Sebestyén-Tóth Orsolya 20/9261085
2020.08.03-08.07 Nyári alkotó napok DecoTü Balatonalmádi, Fadrusz u. 3. Ságiné Szecsődi Tünde sagine67.tunde@gmail.com
2020.08.03-08.07 Lovastábor Szentesi Farm Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 30. Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.08.03-08.07
Penge Vitorlástábor 
haladó

Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com

2020.08.10-08.14 Tenisztábor Balatonalmádi Tenisz Egyesület Teniszpálya, Szent Erzsébet liget Kováts Anna 20/5185141 almaditenisztabor@gmail.com
2020.08.10-08.14 Okos-ügyes tábor Leader kp. Dombi Orsolya 30/2175729

2020.08.10-08.14
Értékeink nyomában 
gyerekszemmel

Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár

Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com

2020.08.10-08.14 Hétmérföldes tábor Vörösberényi Művelődési Ház Sebestyén-Tóth Orsolya 20/9261085
2020.08.10-08.14 Lovastábor Szentesi Farm Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 30. Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.08.24-08.28 Tánctábor 
Cholnoky Mozgásművészeti 
Stúdió

Vörösberényi Művelődési Ház Czibik Tünde 20/9325277

2020.08.24-08.28 Néptánctábor Leader kp. Kreutz Károly 70/3834455
2020.08.24-08.28 Éva műhelye Nemes Éva 30/9708836 evamuhelye.vp@gmail.com



Almádizálódunk, berényesedünk?
Ha van pestiesedés, már pedig van és állítólag éppen Budán, a kézi-

labdában meg veszprémesedés, akkor bizony almádiasodás is létezhet. 
Tényleg létezhet, mert az amerikai pedagógia szótárak már ismerik 
az almadization, azaz almádizálódás fogalmát a kéttannyelvű oktatás-
ban. Ezek az új fogalmak nem csupán egyszer és véletlenül fordulnak 
elő, hanem többször és konkrétan, mert a pestiesedés a bisztró típusú 
ételek elterjedését, míg a veszprémesedés a szponzorok keresését jelen-
tette valamikor a kézilabdában.  Az almádizálódás avagy almádiasítás 
pedig a legjobb módszerek egyedi átvételét 
és egyesítését jelentette saját szükséglete-
inknek megfelelően.

Amennyiben az almádiasulás társadal-
mi vetületét vizsgáljuk, akkor az itteni 
bebírókből birtokosok, érthetőbben a 
gyüttmentekből gyüttmaradokká váló 
polgárokat címkézték még a rendszervál-
tás körüli években is. Ezek az új lakosok, 
szebben szólva polgárok, egyre több helyi 
értéket produkáltak és produkálnak ezért 
talán az almádiasult jelző lenne a legmegfelelőbb jelzőjük. Lehetné-
nek persze berényiesedett vagy káptalanfüredesedett, sőt budatavásodott 
emberek is, de úgy vagyunk ezzel az Almádival, hogy a közbeszéd 
egyre inkább csak ezt használja. Helytelenül! Hiába van a gimnázium 
Budataván, mégis almádi intézményeként ismerik. Állhat az erődített 
templom Vörösberényben már évszázadok óta, sokan mégis „almádi 
erődtemplomnak” írják. Már csak az hiányzik, hogy a káptalanfüredi 
Angyalos Boldogasszony templomot is Almádiban keressék. Nos, 
ezért jelent mást az Almádi és a Balatonalmádi, mert az utóbbinak 
tényleges városrésze Káptalanfüred 1946, illetve Vörösberény és 
Budatava 1971 óta. Tény, ami tény: Almádi neve az írott forrásokban 
nem ismert 1493 előtti időkből.

Valahogyan úgy vagyunk ezekkel az ezerszer elismételt tényekkel, 
mint amikor a skóciai, walesi vagy északír nevezetességeket, embere-
ket, sőt ételeket angolnak mondja a média. Ezt könnyen áthidalták 
azzal, hogy Nagy-Britannia már majdnem pontos megnevezés, hacsak 
az északírországi dolgokat nem keverjük bele, mert akkor már csupán 
az Egyesült Királyság lehet a közös nevező. Ne próbáljuk meg tehát 
angoloknak nevezni se a skótokat, se az íreket, főleg a pubokban ne, 
mert annak beláthatatlan következményei lehetnek. Ennél rettenete-
sebb már csak az lehet, aki a felvidéki magyarokat szlováknak, vagy az 
erdélyi székelyeket románnak képes nevezni! Keressük-kutatjuk a kö-
zös nevezőt errefelé is a lágy pannon dombok által ölelt Balatonalmá-
diban, amelynek a lakossága az évszázadok folyamán többször meg-
újult. Pontosabb adatok híján csak sejtjük, hogy a tatárjárás majdnem 
teljes pusztulást okozott, a török hódoltságról pedig tudjuk, hogy 
többször menekült el a teljes itteni lakosság és sokan vissza sem tértek.

Az almádizálódás és a berényesedés tehát régóta tart már és az ide 
települtek pedig almádiasulni is akartak – bármilyen hihetetlen - ön-
ként és dalolva. A káptalan birtokához tartozó Kisberényben, azaz a 
későbbi Almádiban nem volt szabad házat építeni, sőt a kis préshá-
zakban meg nem engedték a gazdáknak, hogy állandóan itt lakjanak. 
Legföljebb szüret vagy nagyobb munkák idején. Ha nem jön az ak-
kori nagy szőlővész, a filoxéra, amely kipusztította az összes szőlőt, 
akkor talán így is maradt volna minden. Mivel a szőlőből tovább nem 
lehetett megélni, ezért jött a vendéglátás és az idegenforgalom, sőt 
korai gyógyturizmus. Ezért merem azt leírni, hogy az emberek ma-
guk is almádiasulni akartak és a sok újonnan jött birtokos mellett a 
berényeik az ősi erényeiket, összefogásukat és kitartásukat erősítették 
meg.

Krónika
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

A Balatontól távolabb fekvő ősi községek viszont fokozatosan 
háttérbe szorultak a nyugati végeken található Cserszegtomaj he-
lyett Héviz, a közelebb levő Kővágóörs helyett Révfülöp és a mi 
Vörösberényünk helyett pedig Almádi lakossága ugrott meg a XIX-
XX. században.

Ha csak a legutóbbi időket nézzük és kiragadott emberi sorsokat 
teszünk nagyító alá, akkor a Kisunyomban született és Szombathe-
lyen felnövő fiatal hiába került fel Budapestre, mégis olyan hely-
re vágyik, ahol otthon lehet és ezt Vörösberényben találja meg. A 
zempléni fiatal, aki Szikszón született, Baskón lakott és Sárospatakon 

végezte iskoláit pedig hiába csavarogja 
körbe a fél világot, csak itt az Öreghegy 
északi oldalán találja meg az otthonát. 
Jómagam pedig felvidéki ősökkel mene-
kültem a szüleimmel délre, hogy Pécsett 
születhessek meg, Keszthelyen érettségiz-
zek és Debrecenben szerezzek diplomát. 
Ezek után két évtizednyi tapolcai tanítás 
után találtam haza Almádiba. Nem vé-
letlenül választottuk tehát az Új Almádi 
Újság mottójául Tamási Áron Ábelének 

ráeszmélését az élet értelmére: „Azért születtünk a világra, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” Ábelnek ezt a nagy és ősi igazságot éppen egy 
néger koldus mondja el Philadelphiában és lehet, hogy ezeket a soro-
kat az író Almádiban írta le. 

Ezt is csak mostanában tudtuk meg, amikor Sarusi Mihály megírta 
Balatonalmádi irodalomtörténetét, benne pedig Tamási Áron harma-
dik házasságát Basilides Alizzal. A Basilides családnak pedig itt volt 
nyaralója Almádiban és egybekelésük után Tamási Áron is itt lakott. 
A kisiratosi felmenőkkel rendelkező és békéscsabai születésű Sarusi 
Mihály szintén hosszú idő után talált rá Balatonalmádira, és hovato-
vább húsz éve már itt él. Műveiben nagyon tisztán megfigyelhető az 
almádiasulás folyamata, amely mellett azért még a csabai nosztalgia 
is megmaradt. Erre tanúbizonyság az „Öreghegyen innen, Öreg-hegyen 
túl” című művének I. és II. kötete. Az első kötetben ugyanis visz-
szatérő csabai hasonlatokkal közelít Veszprémhez, a Bakony-Balaton 
vidékhez, amelyből a Magyar Tenger mellyék emelkedik ki. A II. kö-
tetben viszont innen indul felfedezni a táj titkos múltját a Balatoni fi-
úktól az 1956-os események feltárásán túl egészen az utolsó Szalmási 
bemutatásáig.

Több nemzedéken keresztül beigazolódni látszik tehát az a 
tény is, hogy volt kikhez csatlakozni itt Balatonalmádiban és 
Vörösberényben. Igen, lehetett és lehet valakikre felnézni azoknak, 
akik itt akartak és tudtak boldogulni. Vegyünk csak egy agrárszak-
embert, aki a Vörösberényben született, Keszthelyen járt egyetemre, 
majd a Nemesvámos, Öcs, a Rudder-major és Vilma-puszta vona-
lon mozgott, de mindig itthonról, azaz Vörösberényből indult és ide 
is tért vissza. Talán naponta is megtette ezt az utat, miközben egyre 
több barátot szerzett, akik fél évszázad múltán is értékelik barátságát, 
segítőkészségét és szaktudását. A többiekkel együtt neki köszönhet-
jük, hogy befogadtak bennünket, ahogyan mi is befogadunk újabb 
és újabb barátokat.

Letehetetlennek tűnik saját mozgásunk összevetése másokéval, 
de a találkozási pontokat  fontos és szükséges is értékelnünk. Sarusi 
Mihály fentebb említett mindkét műve engem erősen segített ebben 
a felismerésben. Csupán azért nem írhatom le, hogy együltömben 
olvastam végig, mert addig el nem aludtam, amíg „egyfektemben” a 
végére nem értem. Jelen sorok is a két mű hatására születtek és ismét 
bebizonyosodott a sokszor ismételt, de komolyon sohasem vett ver-
dikt:” Kelet-Európában a múlt előre megjósolhatatlan”.

Czuczor Sándor

Fotó: Fényes Lóránd 
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Trianon centenáriumára
1920. június 4-én országszerte megkondultak a harangok, meg-

szólaltak a gyárak szirénái, félárbocra eresztették a lobogókat, be-
zárták az üzleteket és az iskolákat, a közlekedés is leállt tíz percre 
és gyászkeretben jelentek meg az újságok. Mindenki és minden a 
gyásznap hatása alatt állt: ezen a napon írták alá a versailles-i Nagy 
Trianon Palotában az első világháborút számunkra lezáró békedik-
tátumot. Az egész ország némán, komor daccal tüntetett a gyaláza-
tos béke ellen. Temetés volt ez a nap: egy éppen magára eszmélő, 
büszke nemzet temetése. Magyarország kényszer hatására írta alá a 
diktátumot, valójában sohasem fogadta el, hiszen a világon senki 
nem látott még ehhez hasonló gyalázatos „békét”.

A diktátum rideg tényeit régóta ismerjük, de újra és újra fel kell 
idézni a legfontosabbakat: a Magyar Szent Korona országainak (a 
Magyar Királyságnak és Horvát-Szlavónországnak) a területe 325 
ezer négyzetkilométer, lakossága 21 millió volt, ebből a Magyar 
Királyságnak a területe 282 ezer négyzetkilométer, lakossága 18 
millió. A diktátum után Csonka Magyarország területe 93 ezer 
négyzetkilométerre, lakossága 7,5 millióra zsugorodott. Több, mint 
3 millió magyar került idegen fennhatóság alá. S ami a legfelhábo-
rítóbb: Ausztria magának követelte az Őrvidéket, s meg is kapta. 
Így jött létre Burgenland, ami korábban sem földrajzi, sem közjogi 
értelemben sohasem létezett. A nevét is onnan kapta, hogy azoknak 
a magyar vármegyéknek, ahonnan a területeket elvették, németül 
„-burg”-ra végződött a neve (például Vas vármegyéé Eisenburg). 
Amíg a honi szóhasználatban Erdély mindig is Erdély, Felvidék 
Felvidék, Délvidék pedig Délvidék  maradt, addig Őrvidéket leg-
többször nem a régi  magyar nevén emlegetjük, helyette – sajnos 
– átvettük az 1922-ben alkotott Burgenland megnevezést. Négy-
ezer négyzetkilométert csatoltak tőlünk Ausztriához, pedig a világ-
háborút kirobbantó hadüzenetet az osztrák császár és környezete 
döntötte el, s Tisza István magyar miniszterelnök volt az egyedüli, 
aki – amíg csak lehetett - ellenállt a hadba lépésnek. 

Tanulságos megállapítást tett Tisza Istvánról és Károlyi Mihályról 
Sigmund Freud, a híres neurológus, a pszichoanalízis atyja: „Kérdé-
ses számomra, hogy a politikai bölcsesség jelének tekinthető-e, hogy 
a sok gróf közül a legokosabbat (Tisza Istvánt) meggyilkolják, a leg-
butábbat (Károlyi Mihályt) pedig megteszik miniszterelnöknek.”

A korszak államférfiai közül sokan érezték, hogy végzetes hiba 
történt Trianonban: Francesco Nitti, olasz miniszterelnök 1924-
ben így nyilatkozott: „Trianonban egy országot sem tettek tönkre 
gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős 
emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Ma-
gyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja 
érte a felelősséget.” Két brit miniszterelnök is lesújtó véleménnyel 
volt Trianonról. Lord Henry Asquith 1925-ben jelentette ki: Ez 
a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések 
eredménye. Stanley Baldwin pedig így vélekedett: „Európa békéje a Tri-
anoni békeszerződés napján szűnt meg.”

Trianon fájdalmát minden magyar a lelkében hordozta, s e fáj-
dalmat költőink tudták legszebben kifejezi. Az erdélyi Dsida Jenő, 
akinek költői születésénél Benedek Elek bábáskodott, s akinek ko-
porsójánál boldog emlékű Márton Áron püspök állott a Házsongár-
di temetőben, közvetlen közelről, a saját és családja bőrén érezhette 
Trianon következményeit. Dsida Jenő így vall leghíresebb versében, 
a Psalmus Hungaricus-ban:

„Száraz nyelvem kisebzett, égő fejem zavart. Elindulok, mint egy-
kor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden magyart. Székelyek, ott 
a bércek szikla-mellén, üljetek mellém! Magyarok ott a Tisza partján, 

magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a tót hegyek közt, s a bács-
kai szőlőhegyek közt, üljetek mellém. Magyarok Afrikában, Ázsiában, 
Párisban, vagy Amerikában, üljetek mellém. Epévé változzék a víz, 
mit lenyelek, ha téged elfelejtelek! Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, 
mikor nem téged emleget! Húnyjon ki két szemem világa, mikor nem 
rád tekint, népem, te szent, te kárhozott, te drága!”

Sokan, sokféleképpen elemezték, próbálták meghatározni itt, a 
sokszínű Kárpát-medencében, hogy ki a magyar. Ebben is Trianon 
nyújt biztos fogódzót: „Magyar az, akinek fáj Trianon”. Legtöbben 
Illyés Gyulának tulajdonítják ezt a mondást, de bárki is fogalmazta 
meg, tökéletesen igaza volt.

Balatonalmádi méltó módon emlékezik Trianonra. A hajókikötő 
mellett 1928 augusztus 5.-e óta áll a Lovas László építész tervezte 
„Irredenta Emlékmű”, talán az egyetlen az országban, amely elke-
rülte 1945 után a lerombolást. A leleményes almádiak az eredeti 
feliratot, amely így szólt: „Magyar, emlékezz elnyomatás alatt síny-
lődő testvéreidre!”, egy 1848-ra emlékező márványtáblával takarták 
le, s elnevezték Batthyányi örökmécsesnek. A rendszerváltoztatás 
után lekerült a tábla, s újra előtűnt a régi felirat. A Szent Imre plé-
bániatemplom alapkövét Trianon 10. évfordulóján, 1930 június 
4.-én rakták le, maga az épület is, de különösen a festett kazettás 
mennyezete az erdélyi templomokat idézi. A Széchenyi sétány egyik 
házának kertjéből évekkel ezelőtt került elő az a Trianon előtti Ma-
gyarországot ábrázoló vöröskő térkép, amely ma a Városháza és a 
Pannónia között látható. 2006-ban pedig felavatták a legújabb em-
léket, a Felsőörsi út mellett álló Trianon-keresztet, rajta a Magyar 
Hiszekeggyel, ami a két világháború közötti Magyarország nemzeti 
imája volt: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen

1920 után Trianonról mindenki a „Nem! Nem! Soha!”  elv alapján 
gondolkodott. Olyan mély volt a revízió utáni vágyakozás, hogy 
nem is tűrte volna meg a közélet azokat, akik másként éreznek. 
Nem csoda hát, hogy az egész nemzet örömmámorban úszott az 
első, majd a második bécsi döntés után, amikor a Felvidék, s Észak-
Erdély visszatért. A II. világháború elvesztése azonban ismét csak 
súlyos következményekkel járt: visszaállították a trianoni határokat, 
ismét magyarok milliói kerültek vissza idegen fennhatóság alá. 

1945 után említeni sem lehetett Trianont, de még a rendszervál-
toztatást követő években sem történt semmi, ami a határon kívül 
rekedt magyarokban – a nemzeti összetartozás érzése mellé - fel-
ébreszthette volna a közjogi összetartozás érzését is. 2010-ig kel-
lett várni az egyszerűsített honosítási eljárásra, amelynek alapján a 
határon túli magyarok magyarországi letelepedés nélkül is magyar 
állampolgárrá válhattak. (Ide tartozik, hogy a 2004 december 5.-én 
tartott népszavazás Balatonalmádiban érvényes és eredményes volt, 
a szavazók közel kétharmada, 64%-a támogatta a határon túli ma-
gyarok kettős állampolgárságát.) Annak pedig éppen 10 éve, hogy 
Trianon napja – amellett, hogy nemzeti gyásznap maradt - egyút-
tal a magyar nemzet egységét, összetartozását is szimbolizálja: 2010 
óta június 4.-e a Nemzeti Összetartozás Napja. Éljenek magyarok 
bárhol a világon, Magyarország felelősséget érez, de nem csupán 
érez, hanem felelősséget is visel irántuk. Így válhatott egy nemzeti 
gyásznap a teljes magyar nemzet összetartozásának emléknapjává.

A 2016-os megemlékezésen elhangzott beszéd szerkesztett változata.

Bálint Sándor
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Tavaszi nagytakarítás a Szoborparkban
Új elnök a P’Art Alapítvány élén

Az idei május mintha nem hozta volna a megszokott napsütéses-
szerelmes, embert és természetet megújító vidám, színes formáját. 
Bezárkóztunk, távolságot tartottunk, aggódtunk, munkahelyeket 
vesztettünk. Az időjárás pedig minderre rátett még egy lapáttal, és 
talán a madarak is kevesebbet daloltak, mint amennyit egy „nor-
mális” májusban elvárnánk tőlük. Mintha ők is bezárkóztak volna. 
Vagy fáztak?  Ki tudja? 

Valami azonban nem változott. Vagyis valaki… Mert vírus ide 
vagy oda, a „Kézfogás” Európa Szoborpark alkotásai szennyeződtek 
a tél folyamán, és mese nincs, Veszeli Lajosnak össze kellett verbu-
válnia egy csapatot, akik takarítják-restaurálják a közel két hektá-
ron elterülő szabadtéri kiállító téren elhelyezett szobrokat. A május 
23-ra kitűzött eseményre az általa meghívott segítők természetesen 
nem kifogásokat, hanem takarítóeszközöket kerestek, és a megadott 
időpontban lelkesen munkába álltak. 

Dr. Boros Szilviát, a P-Art Alapítvány 
új elnökét - aki Kajári Gyulát váltotta 
ezen a poszton - éppen az egyik alkotás 
pókhálózásából csábítottam át a Flamingó 
Italbárba, hogy pihenésképpen egy kávé 
mellett mutatkozzon be az olvasóknak.

- Életünk legjobb döntése volt, hogy öt 
évvel ezelőtt Balatonalmádiba költöztünk. 
– Kezdi a beszélgetést Dr. Boros Szilvia, 
az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttu-
dományi Intézetének igazgatóhelyettese.  
–  Nagyon szeretem többek között azt is, hogy heves művészeti te-
vékenység folyik a városban, a többi balatoni településhez képest is 
nagyon sok művész él itt. Én pedig alapvetően művész személyiség 
vagyok. Így zuhantam bele személyes ismeretség révén az itteni mű-
vészeti életbe, és amikor Kajári Gyula az önkormányzati képviselővé 
választása miatt lemondott az elnöki posztról, engem választottak 
meg helyette.

- Tudomány és művészet? Ritkaság, hogy valaki mindkettőben 
tehetséges legyen.

- Anyai ágon benne van a művészet a családfánkban. Nekem 
eredetileg a zenei pálya volt a célkitűzésem, de a lámpalázam nem 
engedte meg, hogy zenész legyek. Az érettségire pedig úgy készül-
tem, hogy Pogányi Gábor Benő – akinek a Kapuőrző nevű alkotását 
láthatjuk a Szoborparkban, - édesapjához jártam festeni. 

Apukámon kívül még nyolc orvos van a családban, ezért nem is 
volt kérdés, hogy mi lesz belőlem. Orvos lettem, de nem tudtam 
magam elképzelni betegágy mellett. Így a Sportkórházban kezdtem 
el dolgozni, ahol a terheléses vizsgálatoknak és a sporttáplálkozási 
tanácsadásnak voltam a gazdája. 

- A távolság miatt nehéz összeegyeztetni a budapesti munkahelyet 
a balatoni lakhellyel? 

- Heti két napot töl-
tök Budapesten, és ez 
így nagyon jól műkö-
dik. A munka egy ré-
szét, mint például az 
adatelemzés, adminiszt-
ráció, tudományos cik-
kek írása, otthonról is el 
tudom végezni. 

- A festés és zene mellett az íráshoz is van érzéke?
- Elvégeztem az Újságíró Akadémiát is, ahol olyan tanáraim vol-

tak, mint Kepes András, Kéry László, Popper Péter, az igazgatónő 
pedig Földes Anna volt. Életem egyik legjobb, legszebb élménye 
volt ez az időszak.

- Az Alapítványban tervez-e változást?
- A célkitűzések változatlanok. A kuratórium és a tagok is azon 

dolgoznak, hogy lendüljön be a művészeti élet, hogy legyenek új öt-
leteink, és azokat véghez tudjuk vinni. Veszeli Lajosnak olyan óriási 
tapasztalata van az élet és emberek ismerete terén, nem beszélve a 
szakmai tudásáról és tapasztalatáról, hogy tényleg csak asszisztálni 
kell az ő ötleteinek a megvalósításához.  

- Mik az Alapítvány idei tervei?
- Szeretnénk egy katalógust megjelentetni és a weboldalunkat fej-

leszteni a Panteon és az Európa Kézfogás Szoborpark, valamint a 
Liget klasszikus szobrainak bemutatása céljából. 

Az Egészségháznál található Panteont bővítjük Kompolthy Jób és 
Vajkai Aurél mellszobrával, melyek ünnepélyes átadására reménye-
ink szerint idén augusztus 20-án kerül sor. 

Az „Kézfogás” Európa Szoborparkban négy új szobor felállítását 
tervezzük, és a Budatavára tervezett díszkút kivitelezése is napiren-
den van. 

A Művésztelep üzemeltetése szintén nagyon fontos feladat. Ide 
augusztus végén fiatal meghívott szobrászművészek érkeznek. 

Egy kézműves nyári tábor szervezése is folyamatban van a 6 és 10 
éves korosztálynak. 

- A Szoborparkot sajnos gyakran érik verbális támadások. Ha úgy 
gondolja, itt az alkalom ezzel kapcsolatban néhány dolgot tisztázni.

- Igen, valóban sok kritika ér minket nap, mint nap emiatt. Azon-
ban a szobrok, nemcsak tanítanak minket, hanem a hangulatunkat 
is befolyásolják, és reflektálnak egy-egy érzésre. És ez a lényeg: hogy 
egy érzést, vagy gondolatot váltson ki mindenkiből. Ez a célunk, 
az Alapítványnak ez a küldetése. Hogy a művészetszeretet adja át, 
gondolatokat ébresszen az emberekben, valamint a helyi értékeket 
óvja, védelmezze és gyarapítsa.  A Szoborparknak pedig az a külde-
tése, hogy vitatkozzanak az emberek a szobrok mellett állva, vagy 
éppen sétálgatva, és meginduljon egy diskurzus, ezáltal gondola-
tokat ébresszen, amiktől akarva-akaratlanul fejlődik a látogató. A 
művész a saját alkotását, a belső gondolatvilágát tárja elénk, ajánlja 
fel nekünk, amely óriási megtiszteltetés nekünk.

Szeretnénk eloszlatni a félreértéseket. A művészek idehozzák a 
szobrokat, itt ingyen kiállítják egy évre, két évre, de sokszor van 
úgy, hogy ajándékba adják a városnak. 

Szerintem ez óriási nagy szó, és a város ezáltal csak gyarapszik, és 
tényleg mindenki gazdagabb lesz. 

Köszönöm szépen a beszélgetést és a kávét, most már ideje visz-
szamennem a többiekhez, és kivenni a részem a mai feladatokból.

- Jó munkát, és további sikereket kívánok Önnek is, valamint a 
P-Art Alapítványnak is!

fotók: Koszteczky László
Szolga Mária
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2020. június Krónika
Egyesületi hírek

A Vörösberényi Polgári Olvasókör 
életét, programjainak elmaradását 
is befolyásolta a vírusjárvány. Így a 
májusfa állítás közösségi élménye is 
elmaradt, ám egyik tagtársunk, Csalló 
Róbert pótlólag humort csempészett 
a sajátos májusfájával a háza előtti kis 
téren. 

Komolyra fordítva a szót: elkezd-
tük a szeptember 12-i hagyományőr-
ző Vörösberényi Szüreti Vigadalom 
előkészítését. A felvonulás korábban 
is gyakorta az almádi Pannónia Kul-

fotó Dér András

túrházig szokott tartani, bár szeretnénk Budatavát is érinteni, ha 
lenne rá igény. Ennek anyagi vonzata előteremtéséhez támoga-
tókra, szponzorokra lenne szükségünk. Köszönettel kérjük-várjuk 
mindenki segítségét a tervünk megvalósításához! Elérhetőségünk: 
vpok@freemail.hu

Ezúton megköszönjük kedves támogatóinknak az adójuk 1 %-át, 
amit az egyesületünknek, a VPOK számlájára utaltak át!

Kasza Katalin, elnök 

Emlékfoltok Almádiból III.
A község szinte minden pontjáról látható volt az épület. Gye-

rekek hada vonult be a csengőszóra, s távozott, ha befejeződött a 
tanítás. Akkor még csak egyszerűen iskola volt a neve. Minthogy 
óvodába nem jártam, csak ritkán adódott lehetőségem apró ember-
ként – anyámék kíséretében – megbámulni a tudományok hatalmas 
csarnokát. Többnyire elengedtem a fülem mellett a „nemsokára te 
is ide jársz…” kezdetű mondatokat, mert a mama szoknyájától 
nemigen támadt kedvem eltávolodni. A beíratás napját apám tette 
igazán emlékezetessé. Hivatali munkája révén ritkán volt velem és 
öcsémmel, de szabadnapot kért, s kicsit fátyolos is lett a tekintete, 
amikor fölvették adataimat. Tán pozsonyi iskolájára gondolt, ahol 
tenmaga is a betűvetés alapjait igyekezett elsajátítani. Bennem pe-
dig az motoszkált, hogy a szép, új könyvek miképpen férnek majd 
bele a fejembe.

Az első tanítási nap reggelén gyanút fogtam: ebéd után (akkori-
ban a felsősök délelőtt, az alsósok délután jártak iskolába) anyám 
felöltöztetett, s nagyanyám kíséretében felkísért az első emeleti 
tanterembe, ahol már vidáman zsibongtak az óvodából egymást jól 
ismerő gyerekek. Csakhogy én senkit sem ismertem, s a fehér kesz-
tyűs, gyöngysoros elegáns néni sem tűnt távoli rokonnak. Össze-
szorult a szívem, s keserves bömbölésbe fogtam (mások ezt a rokon 
értelmű visítás szóval minősítették, amiben lehetett is igazság, mert 
Kadosa Pál igazgató bácsi sebes léptekkel jött – egy emelettel ma-
gasabbról! – szemrevételezni az intézmény eme szokatlan jelenségét. 
Ekkor már gyülekeztek szülők és gyerekek is, akik előtt anyámék 
orcáján egyre vörösebbek lettek a foltok. A kis csődületben minden-
kinek akadt jó és rossz szava, megjegyzése, pusztán én tartottam ki 
rendíthetetlenül a szándékom mellett: el innen, mégpedig haza…

Áldott emlékű Ibolya néni hosszas előadásom ellenére sem vesz-
tette el pedagógusi türelmét, s egyre inkább azon volt, hogy legalább 
a küszöböt átlépjem. A sok „nem”, „nem akarok!” után fondorlatos 
módon ezt mondta: „Gyere, mutatok neked szép könyvet!” Én bal-
ga! Hittem neki, s a katedráig somfordáltam. Ugyanaz a könyv volt 
az asztalán, mint a táskámban… Valahogy csak megbékéltem, mert 
egyes betűket felismerni véltem. Ezzel békét is kötöttem szokatlan 

környezetemmel. Máig is fülembe cseng tanítóm szava, amit az aj-
tóban könnyező szüleimnek mondott: „Meglátják, megmarad az 
iskolában…” Jóslata bevált: több mint négy évtizedet „maradtam” 
a tanterem ugyanazon oldalán. És ha a szeptemberi első csengőszó 
előtt síró kisdiákot láttam, magamnak is elszorult a torkom, mi-
kor megsimogattam buksi kis fejét, s hozzátettem: Ne félj, én is így 
kezdtem… 

Ibolya nénit negyven évvel később telefonon hívtam föl. Bemu-
tatkoztam, s megkérdeztem, emlékszik-e reám. „Hát lehet elfelej-
teni azt, aki úgy tudott bőgni?” – kérdezte. Boldog volt, hogy pici 
leánykámmal együtt kerestem fel lakásán. Felidéztük a tanórákat, 
sorra vettük az eltávozottakat és a még élőket. Emlékeztettem jósla-
tára is, s örült, hogy „kollégájává” lehettem.

Pár év múlva ismét Ibolya néni előtt folytak a könnyeim, de ak-
kor már nem tudott megvigasztalni, mert koporsóján döngtek a 
földdarabok… 

Zatkalik András

Online oktatás a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub népdal – és néptánccsoportjában

Hosszú évek óta heti rendszerességgel fáradtságot nem ismer-
ve próbáltak a klubunk művészeti csoportjainak tagjai, készültek 
a különböző fellépésekre, szereplésekre. A márciusban bekövet-
kezett világjárvány miatt azonban az összeszokott kisközösségek 
sajnos nem találkozhattak, elmaradtak a megszo- kott próbák, 
a vidám, hangulatos összejövetelek. Egy idő után természetesen 
mindenkinek hiányoztak ezek, de legfőképpen a csoporttársak.                                                                                                    
Korábban öt alkalommal közel száz klubtagunk vett részt a klub 
által szervezett számítógépes tanfolyamainkon,ahol nyugdíjasaink 
elsajátították a legfontosabb  ismereteket, így arra gondoltam, hogy 
jó lenne megszervezni az oktatást online térben.Megbeszéltem az 
ötletet a Borostyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccso-
port vezetőivel, Navratyilné Ancsával és Veleginé Gizikével, akik 
megörültek a lehetőségnek. Ezután felkértem Csetényi Kristóf in-
formatikust, rendszergazdánkat, hogy szakmailag, esetleg ingyen 
programmal segítsen az online oktatás megszervezésében. Ő szí-
vesen vállalta a feladatot,és hamarosan létrehozott egy konferen-
ciabeszélgetést is Papp Veronika karnaggyal és Kovács Krtisztián 
néptáncoktatóval, akikkel megbeszéltem elképzeléseimet.

Ők is szívesen és nagy örömmel vállalták a munkát. Így azok a 
népdalosok és néptáncosok, akik rendelkeznek számítógéppel, meg-
kapták a tájékoztatást, a program eléréséhez szükséges linket, s azóta 
minden héten kedden 18 – 19 óráig  az énekesek és 19 – 20 óráig a 
néptáncosok, közel 25 fő a képernyő előtt ülve tanulnak, készülnek 
az önálló estjükre, melyet a járványveszély elmúltával – reméljük 
nem kell oly sokat várni - a Magtárban szeretnének megtartani.

Ezekre a rendezvényekre sok szeretettel várják a népdalt, a 
néptáncot kedvelő- ket,továbbá minden kedves érdeklődőt s a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjait. Minden elismerés azoknak, 
akik a diákokhoz hasonlóan nyugdíjasként vállalták az online ok-
tatást.Köszönetet mondok a rendszergazdánknak, az oktatóinknak, 
valamennyi énekesünknek és táncosunknak, hogy leküzdve a jár-
ványveszély akadályait, lelkesen készülnek arra,hogy a személyes 
újratalálkozást megünne- pelve színes műsorukkal igazi örömet sze-
rezzenek embertársainknak.

Sok sikert és jó egészséget kívánva várom, várjuk a találkozást, 
hisz - őszintén - már nagyon hiányoznak a klubtársak.Addig viszont 
mindenki vigyázzon magára!

Lencse Sándor
a klub elnöke
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Vers a négyzeten: a strandok után a 
peronokon is

A tavalyihoz hasonlóan, idén is az Összetartozás napján (június 
4.) indult a VERS A PARTON c. kulturális sorozat Balatonalmá-
di strandjain. A versmondás idén 17.15 órakor kezdődik, hiszen 
minden nap délután 5 óra után már kedvezménnyel látogathatók a 
strandok. A szignál a régi, kezdéskor felcsendül Teleki Gergő zongo-
rajátéka, majd következik a vers. A versmondók között vannak al-
mádiak, mint például Halas Adelaida, Pitti Katalin, Gáspár Sándor, 
de a kortárs költők között, akik maguk olvassák föl költeményüket, 
szintén találunk almádi polgárt, például Géczi János évek óta él az 
Öreghegyen. Rajta kívül Szabó T. Anna, Kemény István, Szálinger 
Balázs és Varró Dániel értelmezésében hallható gondolataik művészi 
megformálása.

A strandi versélmények mellé idéntől a vonattal utazókat elkísérik 
az élmények: a vasútállomások érkezési-indulási precíz információi 
közé beköltözik a líra. Tizenhárom parti település peronján fogják 
körbe a tavat Ady, Petőfi, Radnóti sorai. 

- Siker ez a bővülés, de nem tart attól, hogy az Aranyhíd Polgári 
Egyesületen rajta marad az „ártatlan”, verses emberek gyülekezete 
minősítés?

- Nem hiszem, hogy bármilyen szégyellnivaló lenne a kultúra-
közvetítésben – szögezi le Czompó Gábor elnök a kissé provokatív 
kérdésre. Ezek az alkotók képesek bennünket elemelni a valóságtól 
egy másik valóságba, ha csak néhány perc erejéig is. Az ember elemi 
szükséglete a művészet, mi ezt igyekszünk minél közelebb hozni, 
a hétköznapokon is biztosítani. A programsorozattal kapcsolatban 
további terveink vannak, bízom benne, hogy még csak az út ele-
jén járunk. E mellett az Aranyhíd Polgári Egyesület sokféle módon 
igyekszik segíteni Balatonalmádit. Most például igyekszünk elérni, 
hogy mielőbb készüljön el a város bölcsődéje. Már több, mint há-
rom hónapja a képviselőtestület birtokában van a megítélt vissza 
nem térítendő támogatás ismerete, de még a tervező személye sem 
ismert. Igyekszünk minél több fórumon segíteni a helyes döntések 
meghozatalát, sürgetni a nagyon várt intézmény építésének meg-
kezdését. 

Ingyenes szervizpontok a hegyen 
és a tó mellett

Bosszantó helyzet, mikor a rég tervezett kerékpáros kiránduláson 
elromlik a biciklink és persze szerszámkészlet sincs nálunk, hogy 
megjavítsuk a hibát. Az Aranyhíd Polgári Egyesületnek hála, Bala-
tonalmádiban immár két szervizponttal is találkozhatnak a kerék-
pározás szerelmesei. 

A Veszprém-Almádi között kerekezők a hegyen a kismozdony 
mellett pihenhetnek és szerelhetnek, a másik szervizpont a vasút-
állomás mögött, a kerékpáros ivókút közvetlen szomszédságában, a 
Balatontól pár méterre található. A szervizpontokat mindenki sza-
badon használhatja. A jó minőségű szerszámok Lengyelországban 

Faültetés Almádiban 
A tavaly ősszel Budataván az Aranyhíd Polgári Egyesület és barátai 

által ültetett kőrisek idénre megeredtek, megerősödtek, s tavasszal 
már virágoztak is. 

készültek és Európa-szerte közkedveltek. Az Aranyhíd által a város-
nak adományozott két szervizállomást a Városgondnokság munka-
társai szerelték fel.

Idén ismét fát ültettek az egyesület tagjai. Ennek a fának értékét 
elsősorban az alkalom adja, amelyet nem feledhetünk. A száz éve 
Magyarországra kényszerített békediktátum aláírásának centenáriu-
mán, a Nemzeti Összetartozás Ünnepén az Aranyhíd Polgári Egye-
sület vérbükköt ültetett a Szent Erzsébet Ligetben. Olyan helyet 
teremtettek a már meglévő emlékhelyek mellé, ahol bárki bármikor 
megállhat néhány csendes percet eltöltve a természetben, s elme-
renghet a magyarság különös történetén. A vérbükk szépsége mel-
lett a színében is tökéletesen jelképezi a súlyos történelmi eseményt, 
melynek alkalmából ültették. 

fotó: Dér András
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Ezen a nyáron hatodik alkalommal térünk vissza Klassz a pARTon! 
fesztiválunkkal egyik legszebb koncert helyszínünkre, a balatonal-
mádi vízpART-ra.  Nemcsak azért érzem különlegesnek ezt az él-
ményt, mert mint „bennszülött” élem át ezeket az esti koncerteket, 
hanem mert ennek a csodálatos balatoni háttérnek olyan varázsla-
tos hangulata van, hogy ez önmagában is a legnagyobb muzsikusok 
dallamait idézi. Nem csoda hallgatni az emberek lelkesedését, akik 
közül tavaly valaki „kihagyhatatlannak” nevezte koncertjeinket, és 
valóban sokan visszatérnek esténként, öröm látni ugyanazokat az 
arcokat. Remélem ezen a nyáron is sok örömben lesz részük Almádi 
lakóinak és nyaralóinak. Addig is emlékezzünk tavalyi képekkel a 
legszebb pillanatokra... 
Elérhetőség: www.klasszaparton.hu

Klassz a Parton! Idén is!



Krónika
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Bolhapiacot tartunk minden vasárnap délelőtt 
a városi piactéren, a most érvényben levő 

szabályozások betartása mellett.  

NEMES PÉTER :
MAGAD VAGY A REMÉNY

Itthon vagyok. Hazudhatok,
hogy megszoktam,de nem igaz.
Néha egy film,zene,humor...
Máskor az sem jelent vigaszt!

Ide vezet,ha az Ember
maga akar Isten lenni.
Azt sem tudja,hogy mit is tud,
s mégis! Mindent akar tenni.

De nem Isten,ki a poklot 
szabadítja a világra.
Lucifer gúnyosan nevet -
de nem ėrt véget a játszma!

Nem adjuk fel! Nincs még vége,
s túléljük,mert túl KELL élnünk!!
Míg szívünkben él a remény,
addig nincs is mitől félnünk.

Higgy Istenben,higgy magadban,
s hidd el,véget ér az átok!
Ėszhez tér majd minden ember,
s leszünk mi még jóbarátok.

Megint együtt lesz a család -
nagyszülők,s a kicsi gyermek -
szeretetben,békességben...
És senki nem ėrez félelmet.

Mosoly költözik a szívbe,
s minden arcon öröm ragyog!
Tán nem holnap,de hamarost!
ÍGY hiszem,ės boldog vagyok!

Új elnökség a Balatonalmádi Tenisz 
Egyesületben

2020. év elejétől új elnökség irányítja a Balatonalmádi Tenisz 
Egyesületet. Dudás Zsolt több mint 20 évig vezette az Egyesületet, 
mely időszak alatt sok remek játékos nevelkedett fel a pályán és szá-
mos színvonalas versenyt szerveztek. Áldozatos munkáját ezúton is 
köszönjük! Az új elnökséggel célul tűztük ki, hogy az eddigi munkát 
folytatva, az eddig elért eredményekre alapozva szeretnénk az egye-
sület taglétszámát növelni, a megyei és az országos bajnokságon is 
továbblépni. Kiemelt feladatunknak tartjuk az utánpótlásnevelést, 
valamint az aktív klubélet megszervezését. Stratégiai célunk az inf-
rastruktúra jövőben fejlesztése, azaz olyan pályák és olyan kiszol-
gáló helyiségek kialakítása, mely lehetővé teszi nemzetközi verse-
nyek lebonyolítását is. Első lépésként nyáron felélesztjük az egykori 
hagyományt, és tenisz tábort hirdetünk azon kisiskolás gyermekek 
számára, akik most ismerkednek, vagy most szeretnének megismer-
kedni a játék alapjaival. 

Az elnökség víziója egy regionális teniszközpont, nyitott közössé-
gi tér létrehozása, ahol fiatalok és idősek, amatőrök és félprofi spor-
tolók egyaránt otthon érzik magukat.

Szeretettel várjuk Egyesületünkben és a rendezvényeinken!

Balatonalmádi Tenisz Egyesület 1925 SE
elnöksége nevében

Győri Viktor, elnök



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2020. június Rendőrségi és Polgárőr hírek
Figyeljünk a gyalogosokra! – A 
balesetek megelőzése közös érdek!

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2020. május 
12-e és 14-e között Zebra terv elnevezéssel baleset-megelőzési kam-
pányt hirdetett. Az akció célja, hogy a közlekedés legvédtelenebb 
résztvevőire, a gyalogosokra hívja fel a figyelmet. Az őket ért közle-
kedési balesetek szinte minden esetben személyi sérüléssel járnak, és 
igen gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetelűek.

Annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési baleset sérültje-
ivé, áldozatává, mind maguk a gyalogosok, mind a járművezetők 
rendkívül sokat tehetnek.

Kérjük a gyalogosokat:

•	 A számukra kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, fokozott óvatossággal 
és körültekintéssel haladjanak át!

•	 Minden esetben győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget 
megadják-e számukra, biztonságosan át tudnak-e menni az úton!

•	 Legyenek mindig kiszámíthatóak! Soha ne tegyenek hirtelen 
mozdulatokat (például irányváltást), amennyiben az úttest köz-
vetlen közelében gyalogolnak!

•	 Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a sötét ruházat ne-
hezen észlelhető. Lehetőség szerint ilyenkor viseljenek élénk szí-
nű, jól látható ruhadarabokat vagy tegyenek táskájukra láthatósá-
got elősegítő eszközöket!

•	 Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a legnagyobb bizton-
ságban, ha a bal oldalon, a menetiránnyal szemben közlekednek 
(lakott területen kívül ez kötelező, lakott területen belül pedig 
ajánlott).

•	 Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük, 
csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy át-
haladásukkal a járműforgalmat nem zavarják!

Felhívjuk a járművezetők figyelmét:

•	 Haladásuk során kellő körültekintéssel közelítsék meg a gyalo-
gos-átkelőhelyeket!

•	 Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművekkel a gyalogosok részére 
elsőbbséget kell adni!

•	 Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogos-
átkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell adni a gyalogosnak!

•	 Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjé-
nek csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a vezetője 
az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni!

•	 Próbáljanak szemkontaktust felvenni az úttesten átkelni szándé-
kozó gyalogossal annak érdekében, hogy ne alakuljon ki baleset-
veszélyes helyzet!

Kérjük a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy figyeljenek 
egymásra és maradéktalanul tartsák be a KRESZ szabályait!

Balesetmentes közlekedést kíván a Balatonalmádi 
Balesetmegelőzési Bizottság!

 … hogy mindenki hazaérjen! 

Forrás: police.hu, MRFK Veszprém
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-

megelozes/kampanyok/figyeljunk-a-gyalogosokra-a-balesetek-
megelozese

Polgárőr hírek
Közel 25 éve vagyok polgárőr, de az elmúlt 2 hónap engem is 

meglepett. Eddig a munkánkat ismertük, bár sok ismeretlen do-
log is közbe jött. De most egy ismeretlen valamivel „koronavírus” 
kellett szembenéznünk úgy , hogy fogalmunk sincs  arról, honnan 
támad. Megismertük azt a helyzetet, amikor az  embereken elural-
kodott a „félelem”, amit nem a bűnözés jelenléte okozott.  Ellenke-
zőleg: valamiféle összefogás az ismeretlen helyzet megoldására. Amit 
a közösség 95% megértett, de az 5%-ot  „engem nem érdekel” esete 
hajtott. Úgy nézett ki a helyzet, mint az autópályán a szembejövő 
forgalom. Ez már ismerősnek tűnt. Így a polgárőr munka is átala-
kult, ha kellett hangosító kocsi voltunk, ha kellett a Balaton partot 
zártunk le.  Voltunk boltban, patikában, osztottunk szájmaszkot, 
hogy helybe vigyünk szükséglet szerint ételt, gyógyszert. Higgyék 
el nagyon fárasztó volt, viszont az érzés, hogy segíthetünk jólesett. 
De nem felejtettük el az eredeti  munkánkat sem, a közbiztonság, a 
közrend nem romlott, a szubjektív biztonságérzet nem romlott. Saj-
nos a 25 éves polgárőr ünnepi közgyűlésünk elmaradt, de remélem, 
még az idén biztonságos környezetben ünnepelni fogunk.

A lakosságtól  azt kérem, hogy minden szükséges intézkedést szí-
veskedjenek betartani, a megelőzés a legfontosabb feladat, a vírussal 
és a bűnözéssel szemben.  A nyáron pihenjenek, ha van rá lehető-
ségük, és ne feledjék, hogy mindig lesznek, akiknek segítségre lesz 
szükségük. Vegyük észre őket, és segítsünk nekik. 

Elérhetőség: baloghcs0310@freemail.hu Tel: 06 30/621-5320 
polgárőrség.

Balogh Csaba elnök
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Egyéni vállalkozó, mérlegképes könyvelő kft-nek, 
bt-nek könyvelést vállal felelősségvállalással. 

Érdeklődni: Molnár Józsefné 
Balatonalmádi Martinovics u.69.  Tel.: 06/70/22-42-683

Megbízható fiatal házaspár eltartási szerződést 
kötne Balatonalmádiban élő idős személlyel. Akár 

24 órás felügyeletet is szívesen vállalunk.
20/446-1149 



Virágok Almádiban
Fotó: Tabányi Katalin


