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Polgármesteri évértékelő
Tisztelt Almádiak!

Kerek egy esztendeje vagyok szeretett városunk polgármestere, az 
Önök bizalmának köszönhetően. Bizton állíthatom, hogy eddigi éle-
tem legmozgalmasabb egy éve volt ez az időszak. A parlamenti széket 
2019 júniusában magam mögött hagyva, - bizonyos kiábrándító köz-
életi okokból vissza se nézve - kíváncsian álltam az új kihívást jelentő 
polgármesteri választási kampány elébe. Aztán október 13-án éjjel - 
most már bátran bevallhatom - a meglepetés erejével hatott rám a 
győzelmem ténye.

Beszámolóm - mint az már a felütésből is kitűnik - nem a klasszikus 
felsorolása az elvégzett feladatoknak, sokkal inkább szubjektív benyo-
mások halmaza. Magamat az első pillanattól független polgármester-
nek tekintem, s higgyék el kérem, ez részemről nem holmi politikai 
PR-fogás volt, hanem az országgyűlési képviselőségem kilenc évének 
egyenes következménye, a pártpolitizálástól való teljes elfordulás, az 
abból való kiábrándulás. Hiszem és vallom, hogy települést vezetni 
csak úgy érdemes, ha a vezérfonal a választói akarat és a város érde-
kében való kizárólagos ténykedés. S bár aki a barikád tetejére mászik 
fel, arra mindkét irányból tüzelnek, mégis egy év elteltével is stabilan 
hiszek abban, hogy a polgármestert nem azért választják meg, hogy 
Önös érdekeitől vezérelve, elszabadult hajóágyúként ide-oda gurul-
jon a fedélzeten. 

A város polgárainak akarata egyként változásért, fejlődésért kiáltott. 
Tapasztalatom szerint nem személyeket, vagy pláne pártokat, hanem 
a személyek által képviselt városvezetési filozófiát váltotta le Almádi 
népe. A feladat tehát szép és nemes, a képviselő-testület élére állva 
valódi változást generálni egy évtizedes Csipkerózsika-álmot alvó 
üdülővárosban. Mivel a képviselők zöme is az „új seprű jól seper” 
elvet kívánta a gyakorlatban is bizonyítani, így nem látszott akadá-
lya a választói akarat megvalósulásának. Némi – általam szükséges 
rosszként aposztrofált – kölcsönös bilaterális erőfitogtatást követően 
úgy tűnt, a város vezetése képes közös irányba húzni azt a bizonyos 
szekeret. Bár az sem kizárt, hogy csak én vagyok örök optimista, még-
is sokatmondó, hogy a döntések elsöprő többségét az elmúlt egy év 
során egyhangú szavazással hozta meg a testület. Mindez nem maradt 
eredmény nélkül.

Kétségtelen, hogy a fejlesztések egy része a korábbi ciklusban kez-
dődött – köszönet érte elődjeinknek – mégis, mi magunk is meg-
vívtuk harcainkat új óvodánkért, kolostorunkért, sportpályánkért, 
polgármesteri hivatalunk felújításáért. Pályáztunk eredménnyel 
bölcsődéért, strandfelújításért, kerékpáros ügyességi pályáért, okos 
zebráért. Mindezt egy olyan évben, melyre súlyos bélyegét rányomta 
a koronavírus járvány. Balatonalmádi költségvetése is megszorításo-
kat volt kénytelen elszenvedni. Kiadásainkat jelentősen vissza kel-
lett fogni, bevételeink csökkentek. Bár a város működése, kötelező 
feladataink ellátása egyetlen pillanatra sem került veszélybe, mégis 
szigorú intézkedéseket kellett hoznunk. Intézményeket zártunk be, 
közterületeket zártunk le a lakosság egészségének védelme érdekében, 
a város élete azonban nem állt meg. Sőt! A közösségi összefogásnak, 
az önkéntességnek olyan példáit tapasztaltuk meg, melyek a város la-
kosságát sosem látott egységbe kovácsolták a karanténba helyezett és 
önkéntesen otthonában maradt lakosság ellátása kapcsán. Emberség-
ből jelesre vizsgázott minden önkéntes segítő. 

Eljött a nyár, a város életében a legjelentősebb időszak, félelme-
ink a nyári turisztikai szezonnal kapcsolatban lassan szertefoszlottak. 
Strandjaink rekordokat döntögettek a jegyár bevételeket tekintve, 
örömünk mégsem lehetett felhőtlen. Az idegenforgalmi adó kiesése, 
valamint legnagyobb szállodánk felújítás miatti zárva tartása turisz-
tikai bevételeinkre jelentős negatív hatással bírt. Az önkormányzati 
szervezésű nyári nagy rendezvények a koronavírus miatti korlátozás 
és a költségvetési megszorítások miatt idén elmaradtak, volt viszont 
Platán Korzó a Wesselényi strand előtt kézműves vásárral és a Balaton 
legnagyobb óriáskerekével. Ez utóbbi kapcsán voltak ugyan viták a 
helyszín alkalmassága és az ilyen típusú látványelemek létjogosultsága 
kapcsán, de utólag úgy tűnik, Almádinak országos hírnevet hozott a 
kerék, rengetegen jöttek városunkba, hogy a kerékre ülve megcsodál-
ják a gyönyörű panorámát, melyet tekintve Almádinak nincs párja.

Látható hát, hogy a nehézségek ellenére voltak eredményeink, 
az első év mégsem a látványos fejlődésé volt. Ennek oka, hogy 
ahhoz, hogy építkezzünk, először az alapokat kell rendbe tenni. 
Szervezetet, hátteret építeni, irányt és koncepciót alkotni. Ennek a 
munkának a kellős közepén tartunk jelenleg, melyben jószándékú 
és lelkes civil csoportok segítenek bennünket. Ötleteiket mindig 



szívesen fogadjuk. A munka dandárja azonban a képviselő-testületé 
és a mögötte álló polgármesteri hivatalé. A következő időszaban a 
teljesség igénye nélkül rendet kell tennünk a város arculatát tekintve, 
a helyi építési szabályzat átfogó módosításával, a városközpont 
rendbe tételével, a parkolási kérdés megoldásával. Az egyes külső 
városrészek fejlesztésének felgyorsításával, a „Négyméteres” és a régi 
focipálya területének mindannyiunk javát szolgáló hasznosításával 
és rekonstrukciójával, a Szent Erzsébet Liget rendezésével, a város 
útjainak, járdáinak és csapadékvíz elvezetésének fejlesztésével, és nem 
utolsósorban a város számára éven át bevételt termelő beruházások 
megvalósításával és támogatásával.

A városban égető hiány van bérlakásokból és szolgálati lakásokból. 
Ezek számát és minőségét növelni kell, egyrészt a meglévő lakásállo-
mány felújításával, másrészt újak kialakításával, például a volt rendőr-
ség épületében, vagy épp a vörösberényi orvosi rendelő tetőterében. A 
gyermekes családoknak adósok maradtunk a játszóterek felújításával, 
mely a Covid járvány előtt tervezve volt. A város lakossága dinamikus 
ütemben növekszik, ebben az évben hivatalosan is átlépjük a tízezres 
lélektani határt, mely újabb feladatokat ró az önkormányzatra, mint 
például a helyi közösségi közlekedés megszervezése. Iskoláink bővíté-
sével és felújításával új tantermeket kell kialakítanunk az egyre növek-
vő létszámú gyermeksereg oktatására. Hosszasan sorolhatnám még a 
megvalósítás előtt álló fejlesztési terveket a közvilágítástól a bekerített 
kutyafuttatóig, a fedett sportcsarnoktól a fedett piacig.

Büszke vagyok arra, hogy a Balatonalmádi járás hazánk 197 járása 
közül a második legnépszerűbb beköltözési célpont. Mindez azonban 
óriási felelősséget is ró a polgármester és a képviselőtestület nyakába. 
Sosem látott mértékű infrastruktúra-fejlesztéssel tudjuk csak kiszol-
gálni a gyors ütemben bővülő lakosságot. Mindezt úgy, hogy a sze-
rethető kisváros, a csodás hangulatú üdülőváros képét megőrizzük, 
megóvjuk a túlépítéstől és a zsúfoltságtól. Nemes, ámde embert pró-
báló feladatok.

Egyszóval, ha össze kellene foglalnom, mit jelentett számomra az 
elmúlt egy évben városunk polgármesterének lenni, talán azt mon-
danám: 365 nap, ami eggyé folyik össze emlékeimben. Rengeteg 
munka, büszkeség, némi csalódás és kudarc – mert ez is törvényszerű 
velejárója -, összességében pedig egy folyamat kezdete, mely tízezer 
balatonalmádi együttes munkájával olyasmit eredményezhet itt a Ba-
laton partján, melynek messze földről csodájára járnak majd.

Köszönöm mindannyiuknak, hogy támogatják a város vezetésének 
munkáját!

Dr. Kepli Lajos 
polgármester 
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Legyen egy egységes, karakteres 
elképzelés  Almádi jövőjéről! 
Interjú Kajári Gyula önkormányzati képviselővel

- Nyár derekán indult útjára az A30 Balatonalmádi Városfej-
lesztési Kezdeményezés, amelybe azóta személyesen és online számos 
almádi polgár bekapcsolódott. Mi a célja ennek a munkafolyamat-
nak?

Többünkben megfogalmazódott a probléma, hogy a városunk 
folyamatosan nő, de nem fejlődik, nincsenek kijelölt fejlődési irá-
nyai. Minden kötelezően előírt rendezési fejlesztési eszközzel ren-
delkezünk: van Helyi Építési Szabályzat, van Integrált Városfej-
lesztési Stratégia, vagyonrendelet, arculati kézikönyv, ám ezekben 
nem nagyon van karakteres, hosszú távú elképzelés, vagy ha van is 
ilyen – mint pl. az IVS mellékletét képező arculati kézikönyvben 
–, azt senki nem veszi komolyan. Ebben a dokumentumban kife-
jezetten „tiltólistán” vannak az olyan jellegű lakóépületek, amelyek 
az elmúlt években tucatszám emelkedtek városunkban. Persze a mi 
munkánknak nem az lesz a végeredménye, hogy milyen házakat le-
het, milyeneket nem lehet építeni. A munka arról szól, hogy minél 
szélesebb körben bevonva a város „használóit”, lakóit, határozzunk 
meg egy jövőképet, milyen várost szeretnénk 10-20 év múlva, mi-
lyen funkciók, milyen elrendezésben, milyen elvek alapján legye-
nek jelen a jelenlegi funkciók mellett , vagy helyett. Legyen egy 
egységes, karakteres elképzelés, ami a fejlesztésre képes és hajlandó 
befektetői körök érdeklődését is felkeltheti, hiszen kizárólag állami 
támogatásból ezt a várost sem lehet nemcsak fejleszteni, de fenntar-
tani, üzemeltetni sem. Szükség van a magántőke részvételére Almá-
di életében, de ahol nincs jövőkép, onnan a tőke távol tartja magát. 

- Személyes képviselői vállalásaként kezdte meg a konzultáció-
sorozat megszervezését. Kiket vont be a folyamatba?

Március közepén kezdtük a személyes egyeztetéseket Czompó 
Gáborral és Gauder Péterrel. A járványhelyzet azonban közbeszólt, 
így a csoportos találkozásokat a Pannónia Kulturális Központban 
csak nyáron tudtuk elindítani. Március-áprilisban hárman állítot-
tunk össze az első meghívotti listát, amely alapján az első alkalom-
mal olyan almádi polgárok hívtunk meg, akikről tudtuk, hogy el-
kötelezettek a város fejlesztése ügyében. Vannak köztük építészek, 
vannak, akik már tettek valamit, és szintén vannak, akikről tudjuk, 
hogy fognak tenni. Minden meghívott saját magát képviseli, senki 
sem kapott olyan alapon meghívást, hogy valamely egyesület, pláne 
párt, vagy egyéb szerveződés tagja. Azóta ezt a közös tanulási folya-
matot teljesen nyilvánossá tettük. Szerencsére sokan érdeklődnek 
és szeretnének részt venni a munkában, erre mindenki számára le-
hetőséget biztosítunk. Az ülésekre minden alkalommal meghívást 
kap a polgármester úr, a főépítész, a hivatal vezetője, a pénzügyi és 
számviteli osztály, a településfejlesztési osztály vezetője, valamint a 
testület tagjai. Az ő részvételük más okból fontos.

- Nyilván azért, mert a városarculat és -fejlesztés a városi ön-
kormányzat hatáskörébe tartozik, ebben az ügyben a városvezetés 
képes döntéseket hozni. Hogyan vesz részt az önkormányzat a mun-
kában?

Nemcsak meghívást kaptak, hanem több alkalommal el is jöttek 
az egyeztetésekre a város vezetői, tisztviselői, ami azért is alapvető 
fontosságú, mert a mi munkánk végeztével kezdődik az övék: a 
kialakult koncepciót legitim rendelet, vagy rendeletek formájában 
kell „kőbe vésni” és gondoskodni kell a következetes végrehajtásról. 
A folyamat végigvitelére, összefogására egy korábbi testületi 
ülésen már kaptam felhatalmazást; de a szeptemberi ülésen a 
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Idősek napjára
„Néha azért jusson eszedbe: az évek múlásával te is visszaadogatod a 

díszeidet. Ám ha közben lélekben gyarapodsz, nem érhet veszteség, mert 
e csinosságok vonzatai megmaradnak, felkavarhatatlanná mélyülnek, 
más értelmet nyernek, és kiderül, sosem a külsőnek, hanem a teljes lé-
nyednek szóltak.” 

Kedves Szépkorúak! 
Vavyan Fable sorait választottuk e köszöntő mottójául: ne a kül-

sőségek határozzanak meg bennünket, inkább az igazán fontos bel-
ső értékek legyenek mérvadók életünk minden szakaszában. 

1991 óta ünnepeljük az Öregek Nemzetközi Napját, az 
UNESCO kezdeményezésére. Balatonalmádiban ennél is régebbi 
a hagyomány, hogy a város polgármestere és a helyi Vöröskereszt 
alapszervezetének elnöke közösen köszönti az idős lakosokat, min-
den év őszén, fehér asztalnál ülve, vidám műsorral és egy kis harap-
nivalóval, és persze mindig külön üdvözöljük a legszebb kort megélt 
hölgyet és urat. A koronavírus járvány azonban sajnos felforgatta 
megszokott életünket és szokásainkat. Mindannyiunk egészsége ér-
dekében úgy döntöttünk, hogy idén a megszokott formában nem 
szervezzük meg az ünnepséget. Most így, az újság hasábjain van le-
hetőségünk köszönteni Önöket, s tesszük ezt ugyanolyan szeretettel 
és tisztelettel, mintha személyesen találkoztunk volna!

Az Idősek napja az idős emberekről szól. Az Önök iránti 
tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak Önök is 
hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van Önökre. 
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt 
bölcsességre, amivel csakis Önök rendelkeznek, és a türelemre, 
elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

Sütő András gondolata: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” A mi vilá-
gunk Önökkel, apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdő-
dött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi gene-
rációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi 
munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátor-
ságot. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a ke-
nyerük javát. Megtették, amit elvárt tőlük a család, a nemzet s most 
már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyagi gondokkal, 
gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, bo-
rúval-derűvel morzsolják egyre lassabb napjaikat. 

Amit elérünk az életben, azt csak részben köszönhetjük saját ma-
gunknak. Mi lenne velünk szüleink, nagyszüleink tanácsai és útmu-
tatása nélkül? Ki ne emlékezne dédapa történeteire, vagy nagyma-
ma ízletes főztjére? Ők szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak 
és állnak, ha támogatásra, jó szóra van szükségünk. 

A sikeres ember az elődök eredményeire építve végzi munkáját. 
Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő múlásával saját utó-
daink számára értékesebb világot, példát tudunk átadni. A min-
dennapokban az elődeink nyújtotta mintából meríthetünk hitet, 
erőt, bátorságot, így teszik ők szebbé és reménytelibbé az életünket. 

forrás: Internet

képviselőtestület formálisan is rögzítette Balatonalmádi hosszútávú 
fejlesztési koncepciójának előkészítésével kapcsolatos tanácsnoki 
feladatomat.

- Milyen problémákat szülhet, ha nem készül el a városarculati 
koncepció, illetve az átfogó fejlesztési terv, amely meghatározza a 
város jövőjét?

Ez is a lehetséges kimenetek között van. Ez az úgynevezett „min-
den jó, ahogy van” eset, azonban a régió robbanásszerű fejlődése 
által pillanatok alatt negatív spirálba kerülhetünk, visszafordítha-
tatlan negatív folyamatok indulhatnak el. A fejlesztésnek látszó pro-
jektek egymástól és néha a várostól is függetlenül, ad-hoc terveződ-
nek és kiviteleződnek, vagy a szükség, vagy a pillanatnyi lehetőség 
hozza őket. Ezzel én nem nagyon tudnék megbarátkozni, már öt 
évvel ezelőtt, amikor először indultam képviselő jelöltként, akkor 
is azt írtam a „zászlóra”: Almádi épített környezete legyen méltó 
páratlan fekvéséhez.

- Milyen eredményeket várnak az elkészülő anyagtól?
Elsősorban azt, hogy a sok tenni akaró valóban innovatív gon-

dolatokat felvető polgártársunk egyéni, sokszor eltérő irányú, de 
hasznosítható elképzelését egyirányba rendezi a koncepció. Sán-
tító matematikai hasonlattal élve: a széttartó vektorok energiája 
egyirányba rendezve összeadódik. Azt remélem, olyan jövőképet 
sikerül rajzolnunk, ami az itt lakók, az ide látogatók, az itt befektet-
ni szándékozók és a várost működtetők, irányítók számára is elfo-
gadható, sőt kívánatos, vonzó célok mentén, fenntartható módon 
körvonalazódik.

- Milyen fórumokon kapcsolódhatnak be az almádi polgárok a 
munkafolyamatba?

Már csaknem háromszázan követik az Almádi30 nevű Facebook-
oldalt, ahol igyekszünk megosztani a munkafolyamat részleteit és az 
elért eredményeket. Itt is feltüntettük, hogy a javaslat@almadi30.
hu email-címre, valamint a Városházán kihelyezett dobozba is 
várjuk az ötleteket, véleményeket, javaslatokat. Tervezzük, hogy a 
városlakók egy-egy meghatározott érdeklődésű csoportja számára, 
úgy, mint vendéglátósok, vállalkozók vagy pedagógusok, fórumot 
rendezünk. Továbbá az írott és elektronikus sajtót is használni fog-
juk a megfelelő kommunikáció érdekében.

- Mikor zárul a tervek szerint a munkafolyamat és mikorra ké-
szül el az anyag?

Terveink szerint legkésőbb a novemberi testületi ülésen terjesz-
tenénk elő a hosszútávú koncepció vázlatát, amelynek alapján ha-
tározatok születhetnek, illetve a továbblépéshez esetleg szükséges 
pályázatok kiírásra kerülhetnek.

Juhász Rita
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Tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával 
sokat segítenek nekünk. 

Az Idősek napja jó alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink 
irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásun-
kat. A mindennapi tennivalók mellett sajnos, hajlamosak vagyunk 
arra, hogy elfeledkezzünk arról, hogy törődéssel tartozunk az idősek 
felé. Pedig a figyelem kijárna mindennap, és nem is csak családi 
szinten. Az Idősek napján alkalmunk nyílhat arra, hogy régen halo-
gatott dolgokat is megtegyük szeretteinkért.

Ezúton kívánunk minden idős embertársunknak jó egészséget, 
tartalmas, boldog életet, s hogy a több évtizede kiválasztott úton 
haladjanak tovább családjuk, szeretetteik körében. Bízunk abban, 
hogy jövőre ismét a szokásos módon ünnepelhetünk, s nem szakad 
meg ez a szép hagyomány. 

Dr. Kepli Lajos  Balatonalmádi polgármestere 
és Juhászné Vincze Eszter Magyar Vöröskereszt 

almádi alapszervezetének elnöke 

Összefogással újul meg az almádi 
zsindelyes pad 

Lassan egy évszázada áll a Wesselényi strand felé vezető úton egy pad, 
melyről pontosan nem tudjuk, hogy mikor készült és hogy ki építette. 
Egy biztos, egyedülálló kincsünk van, amely most példaértékű összefo-
gással újul meg. 

Bár több százszor elmentünk már mellette, akár autóval a 71-es 
úton Káptalanfüred felé haladva, akár gyalogosan a Balatonhoz vagy 
nyáron, a Borfesztiválra sétálva, mégis alig vettük észre. Pedig már 
jó ideje nem takarja a vadszőlő sem, bár mostanra festett díszei meg-
koptak, zsindelyén ott hagyta nyomát az idő. Kovács István – Almá-
di helytörténetének kiváló ismerője – úgy tudja, hogy az 1930-as 
években székely ácsok építették a padot, melynek szemben volt egy 
párja is, de ez ma már sajnos nem látható. Régen, az Öreghegyi 
vasútállomásról a strand felé igyekvők itt pihentek meg, és ezután 
mentek a Balatonhoz. Hangulatos gyülekezőhely volt, melyen mára 
már nyomokat hagyott az idő vasfoga. 2000-ben a Honismereti Kör 
átfestette és felfrissítette az ún. székely vagy fazsindelyes padot, de az 
elmúlt 20 évben a zsindelyes tető állapota sokat romlott. 

Jáger István, Almádiban élő grafikusművész figyelmét egy barátja, 
Tuffner József hívta fel a padra, 2019 nyarán. Benőtte a vadszőlő, a 
zsindely teljesen lerohadt, a tetején lévő, kopjafa-szerű díszítést már 
az eső és a szél szinte teljesen tönkretette, a motívumokat már alig 
lehetett látni. Akkor arról beszélgettek, hogy érdemes lenne felújí-
tani, keresni hozzáértő embereket, akik szívesen részt vennének – 
akár önkéntesként is – a munkában, de pénzalapot is kellene ehhez 
létrehozni, hiszen a felújítás anyagköltségét valamiből finanszírozni 
kell. Mint kiderült azonban, a pad nem a városé, hanem a MÁV tu-
lajdonában van, ezért a Szombathelyi Igazgatósághoz fordultak segít-
ségért. Nagy öröm, hogy a vasút pozitívan állt az ügy mellé, Spendel 
Márton ingatlankezelési szakelőadó foglalkozott a beadott kérelem-
mel. Jáger István és Fábián László grafikusművészek tartották a kap-
csolatot a tulajdonossal, s a felújítási munkálatok tervezésekor már 
Agg Z. Tamás, a Városgondnokság intézményvezetője is csatlakozott a 
csapathoz. Mindnyájukban ott volt a nagy ambíció és lelkesedés, 
hogy akár a saját szabadidejükből is áldozva szeretnék, ha a pad nem 
pusztulna el teljesen és csodálatosan egyedi motívumkincse megma-
radna az utókor számára.  

A MÁV Zrt. felajánlotta, hogy a felújításhoz szükséges minden 
anyagot biztosítanak, és a helyszínre szállítanak. A kivitelezést pedig 
a helyi felújító csapat közösen vállalta. Az anyagszükségletet Molnár 
Boglárka építészmérnök mérte fel, a MÁV pedig Zala megyéből a 

Városgondnokság telephelyére leszállította a kért anyagokat. A szak-
munkák elvégzését Juhász Sándor és a Városgondnokság asztalosa, 
Barcza Róbert vállalták, munkájukat Milkovics Jenő fafaragó művész 
szakmai iránymutatása segítette.

Bár a tervezés már a tavalyi évben elkezdődött, a pandémia itt 
is közbeszólt, így a szükséges anyagok nyár végére érkeztek meg, s 
a felújítási munkálatok szeptember elején indultak el. A pad zsin-
delyes teteje teljesen kicserélődött, a padozat ülőrésze és a háttámla 
már megújult, de a motívumok újravésése és újrafestése is meg-
valósul. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, s 
ünnepélyes keretek között szeretnék majd az almádiaknak átadni a 
megújult padot. 

Jáger István célja, hogy a zsindelyes pad Balatonalmádi Értéktá-
rának része legyen. Sajnos, a pad jelenlegi helyén funkcióját nem 
tudja jól ellátni, hiszen a forgalmas főút mellett ma már nem olyan 
kellemes ülni és megpihenni. A felújítás ötletadója azt tervezi, hogy 
érdemes lenne egy másik helyen újra felépíteni és méltó módon 
használni ezt az egyedi motívumokkal díszített örökségünket. Vi-
gyázzunk rá és legyünk rá nagyon büszkék, hiszen ilyen zsindelyes, 
székely padunk csak nekünk, almádiaknak van, senki másnak a vi-
lágon. 

JVE
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Steinbach József: Az Ige mellett
Személyes vallomás a szolgálatról, az apostol nyomán.
(1) „…amikor megérkeztem hozzátok testvéreim…” (1Kor 2,1–5)

Amikor megérkeztünk a szolgálati helyünkre… (1) Itt számos 
emlék „száll meg” minket. Ezek az emlékek szépek, fontosak; de 
nem szabad engedni, hogy egy határon túl úrrá legyenek rajtunk. 
Mert nem ez a lényeg. Ha az emlékek között valami lényeges lehet, 
az a gyülekezeteinkért való nagy hálaadás, akkor is ma is…

Amikor megérkeztünk szolgálati helyünkre, tele voltunk elhí-
vásunkból fakadó lelkesedéssel; bízva abban, hogy ez a lelkesedés a 
Szentlélek által vezérelt.

Amikor megérkeztünk, tudtuk azt, hogy ezen a szolgálaton csak 
akkor lehet áldás, ha az Isten bizonyságtételét, Jézus Krisztus evan-
géliumát hirdetjük, akit megfeszítettek és aki feltámadott (2). A 
megfeszített Jézus Krisztusra tekintve látjuk azt, amit Isten az Ő 
feltámadásával mindenkorra megpecsételt, hogy ott valójában a 
bűn, a betegség, a halál, a gonosz feszíttetett meg, győzetett le. A 
kereszt hirdeti a legnagyobb örömhírt: Isten megváltó szeretetét az 
embervilágnak.

Tudtuk, hogy szolgálatunkon csak akkor lehet áldás, ha minden 
gyülekezeti tevékenység ezt az örömhírt adja tovább, hirdeti, éli, 
hitelesíti, erősíti (2).

Tudtuk, hogy ezt az örömhírt nem megnyerő ékesszólással, nem 
bölcsesség fölényével lehet meghirdetni, hanem csakis a Szentlélek 
bizonyító erejével (4).

Mindezeket tudtuk? Ez így nem pontos kifejezés. Igyekeztünk fo-
lyamatosan könyörögni azért, hogy mindezeket mindenkor tudjuk, 
hogy soha el ne felejthessük, és meg ne fáradjunk a szolgálatban. A 
magunk alkalmatlanságát átélve tele voltunk félelemmel, rettegés-
sel, erőtlenséggel (3). Ez harmincegy év után még inkább így van. 
A félelmen és a rettegésen naponta csak az Úr elé, Igéje elé való 
könyörgő odajárulás segíthet. De segít, hogy a feltámadott Jézus 
Krisztus keresztjét szem elől ne tévesszük és egy teljesen megválto-
zott közegben is miénk maradjon a szolgálat kezdeti öröme, gyü-
lekezeteink szeretete és a maiakhoz való „kulcs” megtalálása. Még 
akkor is, amikor az idő előrehaladtával a testi és lelki lehetőségek 
kopnak, az elvárások nőnek, miként a világban mindenütt.

Áldott legyen az Isten a bizonyosságért: minden változhat, de az 
Úr ugyanaz! (Zsidókhoz írt levél 13,8) 1Sám 26,13–25

Hála és köszönet

„Uram, jó nekünk itt lennünk.” (Mt 17,4) 
Ilyen egyszerűen fogalmazták meg Jézus tanítványai a megdicsőülés 

hegyén átélt találkozást, Isten közelségének megtapasztalását. Ez a 
bibliai ige jutott eszünkbe, amikor szeretett lelkészünk és felesége 
gyülekezetünkért tett szolgálatáért adtunk hálát augusztus első 
vasárnapján. Az istentiszteleteken, egyéb alkalmainkon kapott lelki 
táplálékon túl számtalanszor megtapasztalhattuk a gondoskodást, 
tapintatos egymás felé fordulást és az ebből fakadó örömöt. 
Hálásak vagyunk, mert jó nekünk itt lennünk. Jó minden vasárnap 
útra kelni, kavargó gondolatokkal leülni és megnyugodni, Isten 
igéjét hallgatni, imádkozni, töltekezni, kételkedni, átlendülni, 
újragondolni és új utat találni. Mindenekelőtt tudni, hogy van 
gondoskodó szeretet. Nem vagyunk egyedül.  

Steinbach József püspök úr és felesége Cenkvári Klára 1990 au-
gusztusa óta áll a Balatonalmádi Református Egyházközség élén. 
Nehéz pár mondatban összegezni mindazt, amit ez idő alatt a gyüle-
kezet közösségéért tettek. A lelkipásztori feladatok ellátása mellett, a 
hittanos gyermekek tanítása, a nyári táborok, koncertek, bibliaórák, 
beszélgetések, előadások, közös ebédek, kirándulások, kicsiknek és 

nagyoknak nyújtott tartalmas alkalmak élő közösséget teremtettek. 
Jó megtapasztalnunk, hogy a lelki közösség épülése és a közös elha-
tározások látható infrastrukturális fejlődést is eredményeznek.

Tiszteletes Urunkat a lelkipásztori feladatai mellett olyan rangos, 
megtisztelő és egész embert kívánó szolgálatok elé állította az Úr-
isten, mint a püspöki szolgálat 2009 óta, a Magyarországi Egyhá-
zak Ökomenikus Tanácsának (MEÖT) elnöki tisztsége 2011-től.  
Rendszeresen írja a Reformátusok Lapja hasábjain az Ige mellett 
rovatot, óraadó a Pápai Református Teológiai Akadémián, számos 
publikáció szerzője.

Tiszteletes Asszony pedig mindezekben hűséges társ, odaadó 
támasz, aki nélkül ezeket a szolgálatokat nem lehetett volna, nem 
lehetne elvégezni. Klárika hosszú évek óta hűséggel tanítja gyerme-
keinket, az új iskolai rendszernek köszönhetően már 8 osztályban, 
évről évre felkészítve őket a konfirmációra. Köszönjük, hogy mindig 
meleg, otthonos környezetben fogad minket kis templomunkban.

Ezért jó nekünk itt lennünk. Mert szeretet, törődés, figyelmesség 
és biztonság árad belőlük, azért ilyen ez a mi lelki otthonunk, mert 
Ők ilyenek. Jó nekünk itt lennünk, mert ilyen lelkészünk, lelkész 
családunk van, akik ezt a mi kis gyülekezetünket igazi lelki otthon-
ná varázsolják számunkra hétről hétre.

A gyülekezet egész közössége hálásan köszöni ezt a sok jót és kí-
vánjuk, hogy még hosszú éveken át örömmel és jó egészségben szol-
gálhassanak Balatonalmádiban!

A Balatonalmádi Református Gyülekezet nevében
Kádár-Paksy Ágnes és Kádár Gergő

Meghívó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. november 10-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

Nagytermében, (Városház tér 4.)
amelyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

Napirend:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” tart, melyben a 

kapitányságvezető tájékoztatást ad a város közbiztonsági helyzetéről, 
és a turisztikai idény tapasztalatairól.

Dr. Kepli Lajos
polgármester
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Kedves Almádi Lakosok!

Engedjék meg, hogy né-
hány szóban beszámoljak a 
Balatonalmádi Római Ka-
tolikus Plébánia életében 
bekövetkezett változások-
ról. 

Az idei év augusztusa ko-
moly fordulópontot jelen-
tett közösségünk életében, 
hiszen Szabó János atya 28 
év plébánosi szolgálat után, 
érseki kinevezését követő-
en Veszprémben folytatja 
szolgálatát. Ezúton is sze-
retnénk neki még egyszer 
megköszönni azt a fáradha-
tatlan munkát, amit, mint 
e város katolikus lelkipász-
tora véghezvitt. Keze nyomát szó szerint itt hagyta városunk temp-
lomain és más helyein. Sok erőt, egészséget kívánunk papi életéhez 
új szolgálati helyén.

A jó hír azonban az, hogy helyébe egy szintén jó vezetői és pász-
tori képességekkel megáldott atyát nevezett ki Dr. Udvardy György 
érsek atya 2020. augusztus 1-től, Szijártó László atya személyében. 
Fiatal kora ellenére már bizonyította rátermettségét, mint vezető, és 
mint plébános. 1978. március 15-én született Sümegen, olyannyira 
szerette és szereti szülővárosát, hogy általános és középiskolai tanul-
mányit is itt végezte el. Ahogy ő fogalmaz ez a környezet, valamint 
családja az ott megélt szeretet és első plébánosa volt az, aki a papi 
pálya felé irányította figyelmét.

Az érettségi után rögtön jelentkezett a Veszprémi Boldog Gizella 
Szemináriumba kispapnak. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek szen-
telte pappá 2002-ben. Káplánként másfél évet szolgált Ajkán majd, 
újabb 10 esztendőn keresztül segítette Pápán a Fő téri Szent István-
plébánián Dr. Mail József apát-kanonok atyát, aki akkor a Veszpré-
mi Főegyházmegye Gazdasági Helynöki feladatait is ellátta. László 
atya saját bevallása szerint nagyon sokat tanult mind vezetés mind a 
lelkipásztori téren mentorától. 

A „tanulóévek” meghozták a jutalmat 2013-ban Dr. Márfi Gyula 
érsek kinevezte a pápai tókerti Szent Benedek-plébánia élére plé-
bánosnak, ahol idei Almádiba való kinevezéséig tevékenykedett. 
Miközben kitartó munkával a közösséget összefogva, fizikálisan és 
lélekben is építette a rábízott nyájat és annak otthonát, újabb fel-
adatokat bízott rá akkori Érsek atyánk. 

Mosolyogva emlékszik vissza e kihívásokkal teli évekre, 2014-
től almádi plébánossá való kinevezéséig töltötte be a pápai kerület 
esperesi tisztséget, emellett 2015-től a Főegyházmegyei Karitász 
igazgatója. Ezt a feladatkörét továbbra is ellátja. Munkásságát Pápa 
városa díszoklevéllel köszönte meg 2018-ban. Szociális téren foly-
tatott tevékenységét külföldön is elismerik, ennek jeleként 2008-
ban Regensburgban, az Ordo Militaris Teutonicus Lovagrendnek 
lovagjává ütötték. 

Székfoglaló szentmiséjén nagy örömét fejezte ki, hogy Balaton 
parti plébános lehet, mindig is szerette a Balaton hűs vizét és a jófaj-
ta balatoni borokat. Szereti a labdarúgást, és ha teheti, gyakorolja is, 
szeret biciklizni, gyerekkori szenvedélye a repülés. Bizonyára ebből 
fakad távlati szemléletmódja és a kihívások elfogadása, ugyanakkor 
az alázat is, amellyel minden rábízott feladatot ellát. Nagy örömmel 
vetette bele magát az itteni feladatokba is, első miséje alkalmával, 

örömmel tapasztalta, hogy a templomkert is megtelt hívőkkel. Pré-
dikációit közérthetőség, hazaszeretet és alapos teológiai tudás hatja 
át. Szentmise után mindig van ideje egy-két jó szóra az őt kereső 
hívekhez. Szenvedélyesen szereti egyházát és hazáját. Nagy öröm 
számára, hogy plébániánk együtt őrzi az első szent magyar királyi 
család ereklyéit, és reméli, hogy erényeiket tudja szolgálata közben 
gyakorolni.

Papi jelmondata mindent elárul hivatásszeretéről és életszemléle-
téről: “Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, örökre 
az enyém vagy!“ (Iz.43,1) Számára a lelkipásztorkodás, a közösség 
építése, a szociális tevékenység, egyszerre hordozza az Egyház azon 
aspektusait, amelyekben egy odaadott élet kiteljesedhet. Állandó, 
megnyugtató mosoly ül az arcán, még akkor is, ha gondolatai a 
következő napi feladatok körül járnak.

Nem akar újító pap lenni, úgy vélekedik, hogy ami jól működik, 
azt hagyni kell a mag útján menni, de nem fél a küzdelmektől és 
kihívásoktól, ahogy azt eddigi pályafutása mutatja. Nagyon hálás 
Szabó János atyának, aki egy nagyon jól működő és aktív katolikus 
közösséget épített és adott át utódjának. Úgy vélekedik, hogy egy 
jó pásztor mindenkihez megtalálja az utat. Ennek jegyében, például 
várja a lányok jelentkezését is az oltár szolgálatára, hiszen a Szent-
lélek ott fúj, ahol akar. A gyermekes családok régi álma válik valóra 
azáltal, hogy minden hónap első vasárnapját a Szent Imre temp-
lomban diákmisének jelölte meg, ahova szeretettel várja a fiatalokat 
hagyományteremtő szándékkal. 

Itteni munkájához kérjük Mennyei Atyánk áldását, remélve, 
hogy Érsek atyánk sokáig megtartja közösségünk élén. 

Karáth Gábor
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A múlt előre megjósolhatatlan: 
tévhitek, álhírek és hazugságok

Gyermekkorom legnagyobb álhíre Tolna-Mözsön ért utol, annak 
is az akkor még önálló mözsi részében, azon belül pedig az iskola-
udvaron. Jött egy nagyobb gyerek kerítés mellett és azt üvöltözte, 
hogy Medina és Zomba között harc van. Többen zavarodottan fu-
tottak oda, hiszen 1957 őszén ez elég komoly riadalmat kelthetett 
egy ilyen hír. Keltett is, hogyne keltett volna, amikor csak tizenöt 
kilométerre voltunk a helyszíntől. Szélesebb hullámokat azonban 
hála Istennek nem kavart, mert a bölcs osztályfőnökünk azonnal 
visszaszólt neki az iskola bejárati kapujától: „Nyugalom: Mindegyik 
falu nagy betűvel írandó, a középső meg különösen!”. Legott be is 
terelt bennünket az osztályterembe és felírta: „Medina, Harc, Zom-
ba”. Még a térképen is megmutatta a Szekszárd és Tamási között 
megbúvó kendermagos kis községeket. Az az ebadta kölyök olyant 
kiabált, ami gyorsan álhírré fejlődhetett volna. Akkor persze még 
nem így hívták, hanem rémhírnek. Alapja persze ennek is volt, de 
olyan szépen elferdítették, hogy még több év múlva is lehetett hal-
lani, jobbára csak Tolna megyében.

Mostanában vannak hírek, álhírek és rémhírek, nagyjából a tá-
lalásuktól és a közönségüktől függ és főleg az interneten, azon be-
lül pedig a közösségi oldalakon terjed. Most csak a történelemmel 
kapcsolatos érdekességekre térnék ki, mert különben parttalanul 
teleírhatnám szinte az egész lapot. Konkrétan azt kapta fel a sajtó, 
hogy 1582. február 24. óta van 365 napos év és lett, a szökőnap 
pedig február 29. Ebben az évben október 4. csütörtökét október 
15. péntek követte. Mondhatnánk könnyedén régen volt, kit izgat 
ez? Magyarország viszont csak 1587. október 11-én tért át a Ger-
gely naptárra, addig ugyanis az elavult Julianus-naptárt használták. 
Egyrészt harcoltak a beözönlő törökök ellen, másrészt pedig kisebb 
gondjuk is nagyobb volt annál, hogy a naptárral bíbelődjenek. Így 
sem mi voltunk az utolsó, mert a poroszok 1601-ig vártak erre, az 
angolok 1752-ig, az oroszok 1918-ig és a görögük pedig 1924-ig. 
Állítólag az angol hölgyek sohasem bocsátották meg Lord Chester-
fieldnek, hogy egyik napról a másikra egy negyedévet öregedtek. 
Természeteses nem volt az egy teljes negyedév, hanem csak 13 nap, 
de hogy mégis öregedtek az valószínű. 

Nálunk például hiába rendelték el 1587-ben a naptárreformot, 
Erdélyben még vártak 13 évet s csak 1590-ben fogadták el. Raj-
tuk is túltettek azonban a lőcseiek, mert őket 1599-ben figyelmez-
tetni kellett Mátyás főhercegnek, hogy elveszi a nyomdájukat, ha 
továbbra is a régi módon dátumozzák a kalendáriumaikat. A mi 
vidékünk embereit sem foglalkoztatta a naptár-reform, mert a Ba-
laton-felvidék végvári harcok területe lett ezekben az években. De 
itt is történtek azért dolgok azon a bizonyos 13 napon: 1582-ben 
ugyanis, a veszprémvölgyi apácák kérésére, Rudolf [1576-1608] 
átíratja, Miksa 1565. március 15-én kiadott oklevelét, amelyben 
az apácákat Géza fejedelemtől kapott birtokok jogában megerősíti. 
Erre azért volt szükség, mivel menekülésük közben sok birtokukra 
vonatkozó oklevelük elveszett vagy megsemmisült.

Ugyanebben az évben Ali budai pasa panaszkodik Ernő főherceg-
nek írott levelében, hogy a „magyar végvári vitézek folyton párbajra 
hívják az ő tisztjeit Palota és Veszprém vára alatt mihelyt egy kis bort 
isznak”. Ezért javasolja, hogy a főherceg fenyítse meg a katonáit a jó 
szomszédság és a barátság megtartása érdekében. Könnyű volt neki 
ezt javasolni: az iszlám tiltotta a borivást. Naptárról tehát szó sem 
esett az egyik esetben sem, sőt fennmaradt dokumentumok alap-
ján az alsóörsi Mórocza Máté felsorolja, hogy kinek fizette vissza az 
adósságát Szentkirályszabadján 1582. március 13-án. Volt, akinek 

húsz forinttal tartozott – másnak tíz vagy öt forinttal. Az egyik eset-
ben még egy nemes szolgájától is kért kölcsön pénzt, de mindent 
lelkiismeretesen visszafizetett. Tehát őt sem zavarta a naptárreform, 
sőt a kölcsönzőket sem, mert minden ment a maga rendjén s a meg-
szokott idejében.

Nem is firtatnám én ezt a dolgot, ha napjainkban a mohácsi ese-
ményeket kutató pécsi Dr. Papp László professzor ki nem deríti, 
hogy a naptárreform következményeként a sorsdöntő csata pontos 
napja nem augusztus 29., hanem szeptember 8. volt. Ezt valószí-
nűleg mások is észrevették már korábban, de csöndben maradtak, 
mert Kisboldogasszony napja nem lehetett nemzeti gyásznap. Ma-
radtunk tehát az augusztus 29-nél mind a mai napig, de azért egy 
dolgot szögezzünk le: augusztus 29. még nyári nap, a szeptember 
8. pedig őszi! Ha azt is tudjuk, hogy akkoriban az évszakok még 
rendesen követték egymást egy kora szeptemberi esőzés sokkal való-
színűbb, mint a nyári és ez sok mindent megmagyaráz.

Esőzés ide, zápor oda, a Csele-patakot azonban felejtsük el, mert 
Dr. Fodor Pál turkológus professzor, a mohácsi kutatások másik 
vezetője és munkatársai kiderítették, hogy a Duna mohácsi ágába 
fulladt bele a menekülő II. Lajos király. Több kötetben számoltak 
be már eddig is a Rekonstrukció és Emlékezet Kutatócsoport ered-
ményeiről, amelyekre itt és most nem térnék ki, pedig kiderült még 
több más szenzációs tény. A naptárreformnál és következményeinél 
maradva nem kell tehát átfesteni a tapolcai gimnázium dátumokkal 
teleírt főlépcsőjére festett augusztus 29-i dátumot, mert továbbra is 
ez a hivatalos dátum. Jók is az ilyen „okoslépcsők”, mert a legtöbb 
diáknak sokkal jobb a vizuális memóriája, mint a logikai vagy az 
akusztikus, ezáltal megmaradnak a fontosabb események.

Ami viszont elgondolkodtató, az a régi vesszőparipám: a múlt elő-
re megjósolhatatlan. 1998-ban egy német tudós, Heribert Illig azzal 
az elmélettel állt elő, hogy a korai középkor 297 éve nem létezett, 
csak kitalálták. Szerinte a 611 és 914 közötti évek olyan gyengén 
dokumentáltak, ráadásul nagyrészt hamisítványok, hogy csak a kor 
három hatalmassága: III. Ottó német-római császár, III. Szilveszter 
pápa és Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár közös munká-
val csalhatta el ezeket az éveket a saját hatalmi pozíciójuk megerősí-
tése céljából. Ha erről nem is olvasott mindenki, az érthető: legtöbb 
történész ugyanis elutasítja. Több rangos folyóirat különszámmal 
szedte ízekre a germanista tudós kitalált középkorát.

Bennünket ez egyáltalán nem zavart meg, ha jól emlékszem, de 
régebben annál nagyobb kalamajka volt a november 7. eseményei 
körül, amelyek október 25-én zajlottak le. Pedig itt is a Juliánus-
naptár orosz használata a magyarázat, mit csak egy év múlva váltot-
tak le. Ami az események nevét illeti, azt még sokáig NOSZF néven 
emlegették, ami megőrizte az október emlékét majdnem a XXI. 
évszázadig, amikor már inkább bolsevik puccsnak nevezgetik egyes 
történészek. Az már csak hab a tortán, hogy hazánk „felszabadítása” 
nem 1944. szeptemberében kezdődött és nem Battonyánál, hanem 
augusztusban és az Úz völgyében, valamint nem április 4-én fejező-
dött be és nem Nemesmedvesnél, hanem április 12-én és Rábafüzes 
mellett a Dénes-majornál.

Furcsa dolog ez a kimaradt idő, amit magamon éppen az ame-
rikai tartózkodásom alatt tapasztaltam meg a családommal együtt: 
Virginiában ugyanis nem jelent meg híradás a hazai eseményekről 
és csak nagyritkán törte át egy-egy ügy a szenzáció küszöbét, mint 
például a Tocsik-ügy. Ma már teljesen érthető, hogy nem velünk és 
viselt dolgainkkal voltak tele az amerikai újságok, most sincs más-
képp. Vannak persze próbálkozások, hogy abból is legyen szenzáció, 
ami nem az, sőt nem is létezik, de ezek azért szórványos kisérletek. 
Amikor hazatértem 1996-ban, akkor viszont több hónap kellett, 
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amíg bepótoltam a lemaradásomat a hazai hírek, híresztelések és 
pletykák özönéből, ámbár még egy év múlva is meg tudtam lepődni 
valamin, amit nem tudtam, mert nem tudhattam. Talán még jól 
is oldottam meg ezt az információpótlást, mert a híres francia író 
Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című sorozatát 14 év múlva 
követte a záró kötet, amelynek A megtalált idő volt a címe. Az egyik 
kötetben írta le emlékezetes mondatát: „Az elmúlt idő az embereket 
átalakítja, de a róluk alkotott képünket nem.” 

Czuczor Sándor 

Díjátadó a gimnáziumban
Ujszásziné Hudivók Erzsébet a Magyar-Angol Tannyelvű Gim-

názium és Kollégium olasz-spanyol nyelv és irodalom szakos tanára 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott

Ujszásziné Hudivók Erzsébetnek dr. Kásler Miklós az emberi erő-
források minisztere 2020. június 7-én Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet adományozott, amelyet a tanárnő szeptember 1-én nyugdíjba 
vonulásának alkalmából rendezett kis ünnepség keretében vehetett 
át a gimnáziumban.

Ujszásziné Hudivók Erzsébet 1991 szeptemberétől mostanáig 
tanított főállásban, intézményünkben. Az olasz mellett a spanyol 
nyelv, mint második idegen nyelv tanításának beindítása volt elsőd-
leges feladata, amit nagy lelkesedéssel és sikeren végzett nyugdíjba 
vonulásáig. Célja volt, hogy élmény legyen a tanulás és diákjai meg-
ismerjék a latin világ hangulatát. 

Sok tanítványa szerepelt sikeresen olasz és spanyol nyelvi Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken és más nyelvi vagy kul-
turális vonatkozású versenyeken, vagy választotta a spanyol nyelvta-
nári hivatást. 1995 és 2019 között minden tanévben volt döntőbe 
jutott diákja az OKTV-n, közülük hárman második helyezettként 
végeztek. Kimagasló tanári munkája elismeréseként a Veszprém 
Megyei Közgyűlés oklevéllel ismerte el felkészítő munkáját, majd 
2004-ben a Bolyai-díj átadójára is meghívták, mint a hazai tanul-
mányi versenyeken kimagasló eredményt elért diákok felkészítő ta-
nára. Kedves, barátságos, segítőkész ember. Sokat tett azért, hogy az 
újonnan érkező kollégák otthon érezzék magukat a tantestületben. 
Az iskolai rendezvényeken mindig lelkesen részt vett, és fontosnak 
tartotta a közösség építését.

Az oklevelet és a tantestület kis ajándékát Dudásné Pirik Mariann 
adta neki át, miután felolvasta hivatalos méltatását. Meglepetésként 
a diákok képviseletében Simonyi Diána (10B) szavalt el spanyolul 
részletet Pedro Salinas: Que alegría, vivir (Érezni, másban is) c. ver-
séből, amelyet Tarnóczy Áron tanárunk tolmácsolt magyarul Rába 
György fordításában. Ezt követően a spanyol órákat oly gyakran 
záró a tanárnő és a diákok emlékezetesen kedvenc dalát énekelték el 
közösen a jelenlévők.

A kitüntetéséhez szívből gratulálunk és boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk az iskola polgárai nevében!

Beszámoló a 2020-as gólyatáborról
Ha bármilyen formában szóba kerül a gólyatábor, önkéntelenül 

elkezdek vigyorogni, mert felvillannak a saját gólyatáborom emlé-
kei… A rekkenő hőség, az izzadtságszag, hogy ragadtunk a ránk 
ragadt borotvahabtól, malinaszörptől, és tejszínhabtól… Hogy holt 
fáradtan baktattunk fölfelé a rendőrség előtt, a csoportvezetőm 
mosolyára, ahogy kipattan az agyából az ötlet, hogy tartsunk egy 
futóversenyt és az első kettő nem guggol 15-öt… A másnapra besa-
vasodott izmokra, a rekedt torokra… Felmerül a kérdés, hogy miért 
vigyorgok ezeken, hiszen kész kínzásnak hangzik. A válasz egyszerű: 
azért csalnak mosolyt az arcomra ezek az emlékek, mert jó volt.

Jó volt kis nulladikosként megjelenni a suli előtt, izgatottan, fé-
lénken, hogy az elkövetkező gimis évek milyenek lesznek, milyen 
közösségbe kerülök. Jó volt, hogy annyi ember várakozott az aulá-
ban, és egyfajta lazaság és nyitottság lengte körül a szervezőket. Jó 
volt, hogy az évfolyamtársaim szemében is ott csillogott az a lelke-
sedés és izgalom, amit én is éreztem. Jó volt a feladatokon együtt 
átszenvedni, jó volt rajtuk nevetni, jó volt, hogy a csoportvezetők 
nyitottak voltak felénk, és nem egy elvégzendő feladatként tekintet-
tek ránk. Jó volt egy csapatnak a tagja lenni, és együtt lenni az év-
folyamommal. Jó volt érezni, hogy igen, ez itt tényleg egy közösség, 
olyan, amilyennel ritkán találkozik az ember. 

Az iskola első napjain is nagyon sokat dobott, hogy valamennyire 
összerázódott a társaság, sokkal kevésbé voltam megfeszülve, köny-
nyebben tudtam barátkozni, szinte bárkivel.

Szerettem volna továbbadni ezt az élményt, mert nekem például 
nagyon sokat jelentett, hogy így kezdhettem a gimis éveimet. Az-
által, hogy ebben az évben részt vehettem szervezőként a táborban 
azt a felemelő érzést is megkaphattam, hogy tehetek valamit a kö-
zösségért. Hogy adhatok valamit a kis nulladikosoknak, egy szeletet 
abból a közösségélményből, amit én is kaptam annak idején, és ami 
annyira sokat jelentett nekem. 

Közben végig jól 
éreztem magam. A 
karantén után jó volt 
látni az évfolyamtársai-
mat, beszélgetni velük, 
és szerintem kitűnően 
tudtunk együtt dolgoz-
ni is. Jó volt látni azt is, 
hogy a megszeppent kis 
nulladikosok hogyan 
oldódtak fel a programok előre haladtával, azt, hogy egyre többet 
mosolyogtak, egyre nyitottabbak, vidámabbak és magabiztosabbak 
lettek. Látszódott rajtuk, hogy egyre jobban egy csapattá, egy kö-
zösséggé kovácsolódnak, hogy elkezdtek bízni magukban, egymás-
ban, de ami a legfontosabb, bennünk is. 

Persze voltak kisebb-nagyobb bakik, de a hangulat végig jó volt, a 
programok érdekesek és változatosak voltak, és ahogy láttam, min-
denki beletette saját maximumát a dologba. 

All in all, én abszolút pozitív élményekkel lettem gazdagabb, 
mert nem csak a nulladikosok évfolyamát tudtuk a gólyatábor által 
erősebbé kovácsolni, hanem a miénket is. 

Járosi Sára 11A-s szervező
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Fess festői környezetben!
Szeretettel várjuk az alkotni vágyok jelentkezését a Szent Erzsébet 

Ligetben található festőpavilonba. 
A program élményfestés jellegű, tehát instruktor segítségével bárki 
el tudja készíteni a festeni kívánt látképet városunkról.
Nem kell hozzá előképzettség, vagy tapasztalat!
A programon egyszerre 1 
fő vehet részt. Az időtar-
tam körülbelül 2-3 óra, 
de függ az festeni kívánt 
képtől, amit a jelentkezés 
után van lehetőség a szer-
vezőkkel egyeztetni. 
A jelentkezést a következő 
e-mail címen tehetik meg: 
balatonalmaditurizmus@
gmail.com 
Amit biztosítunk: festő-
állvány, festékek, ecsetek, 
kötény
… és az élmény garantált!

Balaton Napja 2020. 
Viszlát Nyár! – Sportos nyárbúcsúztató

Idén rendhagyó módon 
szeptemberben szervezte 
meg a Balatoni Szövet-
ség és a Balatoni Kör a 
Balaton Napját, melyhez 
mostanra már hagyomá-
nyosan Balatonalmádi is 
csatlakozott, szezonnyitás 
helyett szezonzárással. 
Közös összefogás ered-
ményeképp a város in-
tézményei, vállalkozásai 
segítették az esemény lét-
rejöttét. A fő szervező, a 
Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület mellé állt a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, 
Balatonalmádi Város Önkormányzata, és a Balatonalmádi Város-
gondnokság.

Az esemény sportos jellegét megtartottuk, bár kisebb mértékben. 
A nem túl kedvező időjárás ellenére is többen kilátogattak a rendez-
vényre, több sportágat kipróbálhattak az érdeklődők a Balatonal-
mádi Sportegyesület, a Balatonalmádi Teniszklub, Darmos József, 
a Kelet-Balatoni Sakkegyesület jóvoltából. Vegán ételkóstolás a 
Veganeeta Home-tól, gyerekfoglalkozások, és Balaton Borral koc-
cintás szerepelt a programban, melyhez a bort a Mélytányár Étterem 
biztosította. Ezen a héten tartották az Európai Sporthetet, melyhez 
csatlakozott az esemény. Az Európai Sporthét az Európai Bizottság 
kezdeményezése, amelyet 2015 óta minden évben megrendeznek 
a sport és a testmozgás népszerűsítése jegyében. A nemzetközi ese-
ménysorozat idén 2020. szeptemberben 23-30. között zajlott szerte 
Európában. A cél az, hogy minél több magyar tegyen az egészségé-
ért ebben az időszakban, ezzel felkerüljünk Európa sporttérképére, 
és az Unión belül kiemelkedő részvétellel mozduljunk meg ország-
szerte. Köszönjük mindenkinek, aki velünk búcsúztatta a nyarat!

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

20. jubileumi Tökfesztivál Balatonalmádiban! 
2020. október 22. csütörtök 15 óra

Helyszín: Pannónia Parkoló

Városunk legrégebbi rendezvénye 20. alkalommal kerül 
megrendezésre, ezúttal a Nők a Balatonért Egyesület, a 
Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület, a Pannónia 

Kulturális Központ és Könyvtár valamint a Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület közös szervezésében.    
Tökfaragás, tökös játékok, kirakodóvásár, 
vásári komédia, gyermekfoglalkoztatók

18:00 órakor Alkonytúra
Szeretettel várunk mindenkit! 

Intelligens gyalogátkelőhely 
Balatonalmádiban

Balatonalmádiban a 
Balatonfűzfői úton egy in-
telligens gyalogátkelőhely 
felvillanó fényekkel jelzi 
a közeledő autósnak, ha 
gyalogos készül átkelni az 
úton. 

Balatonfűzfői út és Tö-
hötöm utca kereszteződé-
sénél 2020. szeptember 
14-én került telepítésre az 
úgynevezett „okos zebra”. 
Az útburkolatba mindkét 
menetirányból 3-3 darab 
LED fényforrást helyeztek 
el, amelyek akkor villan-
nak fel, amikor a gyalogos 
megközelíti a gyalogátke-
lőhelyet.

A helyszín kiválasztásá-
nál közrejátszott az út két 
oldalán lévő buszmegálló, illetve a lakótelepen élők és a közeli isko-
lába nagy számmal érkező diákok biztonságos közlekedése.

Az „okos zebra” a Balatonalmádi Önkormányzat és egy biztosító 
társaság együttműködése, közös beruházása keretében valósult meg. 
A pályázat elkészítésében a rendőrség javaslattétellel működött köz-
re, nyújtott segítséget. Az önkormányzat számára is kiemelten fon-
tos a közlekedésbiztonság javítása a városban, így további intelligens 
gyalogátkelőhely megépítését tervezi a közeljövőben.



Esti koncertjeinken pedig - szokásainkhoz híven - ezen a nyáron 
is neves művészek léptek fel. Öt év óta már hagyomány, hogy a fesz-
tivál megálmodója, művészeti vezetője, Érdi Tamás zongoraművész 
nyitja meg az almádi fesztiválhetet. Szerencsénk volt, mert az égiek 
Tamás koncertjén még velünk voltak és a Zeneakadémia stábja rög-
zíthette a koncertet, ami nemcsak Tamás csodálatos Chopin játé-
kénak köszönhetően volt felejthetetlen, hanem sikerült a helyszín 
varázsát is megörökíteni, hiszen a zene – a ráadás Debussy Claire de 
lune hangjai - még a Holdat is előcsalogatták, mintha a Holdfény 
szonátához megrendelték volna, hogy előbújjon a felhők mögül. A 
felvétel hamarosan látható lesz nemcsak a www.klasszaparton.hu, 
hanem a Zeneakadémia honlapján is.
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A Holdat is előcsalogattuk...
Ötödik KLASSZ a pARTon! 2020 fesztivál Balatonalmádiban

Július elején sem hittem igazán, hogy ebben az évben is zökkenő-
mentesen megtarthatjuk Klassz a pARTon! fesztiválunkat. – mond-
ja É. Szabó Márta a programsorozat producere - és most boldog 
vagyok, hogy a nyár leghosszabb koncertsorozatát zömmel külső 
helyszíneken, de sikerült megtartanunk. 12 településen, 16 helyszí-
nen 45 koncert, közel 180 fellépővel úgy érzem rekord teljesítmény 
volt. Ebben a helyzetben különösen fontos volt partnereink, az 
önkormányzatok segítő támogatása, rugalmassága, hiszen enélkül 
esélyünk sem lett volna, hogy ugyanúgy sikerüljön minden, mint az 
előző években. Itt is szeretnék köszönetet mondani Balatonalmádi 
képviselőtestületének, a Polgármester Úrnak és a Városgondnokság-
nak a rengeteg segítségért és a szeretetteljes fogadtatásért.’

Hét napon át csendült fel a muzsika a vízparton, és hívta az almá-
diakat és a nyaralókat a Liget csodálatos helyszínére, ahol a klasz-
szikus zenéért rajongó közönség ezen a nyáron talán még lelkeseb-
ben fogadott bennünket, mint az elmúlt években. A vihar és a szél 
azonban ezúttal nem volt a barátunk, és nem kerülte el az almádi 
fesztivál hetet. De a Magtár csodás terme befogadta a koncerteket 
és ebben az évben is bizonyította, hogy nagyszerű akusztikai lehe-
tőségekkel rendelkezik. A családi programokra is ezeken a viharos 
napokon került sor, és a gyerekek és a szüleik annyira megszerették 
ezeket a délutáni eseményeket, hogy hiányolták a folytatást, jöttek 
volna minden délután gyerekprogramjainkra.

Érdi Tamás    fotó: Érdi-Harmos Réka

Nemes Réka    fotó: Podhorányi Zsolt

Bálint János   fotó: Podhorányi Zsolt

Pilz János    fotó: Podhorányi Zsolt

-Nagyon boldog vagyok, és köszönöm művészbarátaimnak, hogy 
vállalták a felkérést – mondta Érdi Tamás a fesztivál művészeti ve-
zetője az egyik rendezvényen -, pedig fél év alatt nem egyszer kellett 
változtatni, cserélni időpontokat, helyszíneket a koronavírus okozta 
helyzet miatt.  Köszönjük rugalmasságukat, és a csodás pillanato-
kat. Köszönjük, hogy Simon Izabella, Rohmann Ditta, Bálint Já-
nos, Vékes Erzsébet, Váradi Judit, Illés Eszter, Balog József, Puskás 
Levente, a Budapesti Vonósok Kamarazenekara, valamint Dinyés 
Dániel és csapata kitartóan velünk volt ezen a felejthetetlen fesz-
tiválhéten. Dinyés Dániel különleges szórakoztató operabeavatója 
zárta a hetet, Mozart Don Giovanni operájának titkaiba avatta be 
a jelenlévőket hihetetlen sikerrel. Én csak azt kívánom, hogy ez a 
klasszikus zene, ami immár több éve csendül fel elsősorban a Ba-
laton északi partján, ne csak az emberek lelkét gyógyítsa, hanem 
beteg világunkat is. Reménykedjünk ….

Mayer Andrea
Cimbora Alapítvány
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Alsó sor (balról jobbra): Borszéki Boglárka, Jakus Bíborka, Szabó 
Panka, Szanyi Viktória, Varga Léla, Kállai Virág Dorka, Kulkov 
Odett, Óvári Hanga, Kocsis Lara

Középső sor (balról jobbra): Hajdu Bence, Pirik Zsigmond, Zeng 
Xianlong, Barabás Kamilla, Soltész Róza, Kreutz Rozi,  Nagy Réka 
Ágota, Czeglédi Larina, Koller Bence Ferenc, Barcza Botond

Felső sor (balról jobbra): Demetrovics Pál, Kiss Dániel, Hegedűs 
Bors Kornél, Moldoványi Márton, Cselik Álmos Atakám, Huszti 
Adrián, Csoma Áhim, Pék Bendegúz, Kalocsa Dávid, Ernhoffer 
András

Tanítók: 
Hofstetterné Vollain Márta osztályfőnök, Sütő Zsuzsa napközis 
tanító

Alsó sor (balról jobbra): Medgyesi Tamara, Hodács Lilien, Sidó Flóra, 
Varga Léda, Meiczinger Vilma, Bagó Anna, Domahidi Izabella, 
Tamás Liza, Ther Luca

Középső sor (balról jobbra): Kepli Ákos, Kovács Bence, Fazekas Maja, 
Tarnavölgyi -Benedek Lizi, Karáth Bianka, Hodács Lilien, Horváth 
Tekla, Madár Kamilla, Dukai-Nagy Domonkos

Felső sor (balról jobbra): Hódos Balázs, Kádár Bertalan, Nagy 
Márton, Antal Bence, Brokés Sámuel, Juhász Gergely, Simon 
György, Kovács Ábel, Bouziat Álmos

Tanítók: 
Mester Ferencné osztályfőnök, Rózsa Mária napközis tanító

A képről hiányoznak: 
Mészáros Dominik, Bendicsek Lelle, Lakatos Márton

Vörösberényi Általános Iskola 1.a. osztály 2020/21

Felső sor (balról-jobbra): Domonkosné Tóth Anikó osztályfőnök, 
Kovács Flóra, Török Izabella, Jónás Mihály József, Puspán Edvárd 
Tibor, Sebestyén Áron, Polgár Olivér, Orosz Dávid Belián, 
Obermayer Benett, Gubicza Marcell, Végh Patrik, Krich Varga 
Vanda, Czoma Dorka Gabriella, Békefi Evelin napközis tanító

Alsó sor: Juszczak Nana, Sipos Panna, Kiss Evelin, Takács Norina 
Emma, Békési Enid, Ódor Olívia, Fuchs Regina, Marton Dávid

Vörösberényi Általános Iskola 1.b. osztály 2020/21

Ülő sor: Fuchs Benjamin, Kun Zsigmond, Boros Sámuel, Kelemen 
Boglárka Rita, Prodán Fanni, Sukály Felícia, Kurucz Fanni, Bak 
Flóra Enikő, Török Abigél, Szentkirályi-Tóth Zalán

Álló sor: Papp- Komenda Eszter Anna napközis nevelő, Hári 
Levente Imre, Lieber Márk, Szalai Krisztián, Szablics Hunor, Rácz 
Attila Csaba, Czúni Áron, Cziráki Ábel, Borissza Kamilla, Moyzes 
Kristóf, Báles Benedek János, Zanathyné Gerstmár Erika Anna 
osztályfőnök

Elsőseink



Aranyhíd-hírek
Felelős az, aki feladatot kapott valakitől és a végrehajtásról be 

kell számolnia, továbbá meg kell felelnie valamiféle elvárásnak. Az 
Aranyhíd Polgári Egyesület és én is szabadon, felelőséggel kívánok 
megfelelni a rám bízott feladatra. Mikor a képviselői mandátumo-
mat elvállaltam,  jeleztem az egyesület felé, hogy csak akkor tudom 
ezt a megbízatást teljesíteni, ha egyesületünk mögöttem áll és min-
denben segíti munkámat, ezért ha egy cikken vagy képviselői  bead-
ványon a nevem szerepel, azzal az egyesület tagságának véleményét 
is képviselem.

Egyre többen keresnek meg minket a városból, hogy karoljuk fel 
ügyüket, ha lehet segítsünk terveik megvalósítását.

Így történt, hogy már 2019. nyár végén megkereste az egyesü-
letet Faust Gyula lelkipásztor. Látván az egyesület fáradhatatlan 
munkáját a Bajcsy utcai bölcsőde érdekében, arra kért bennünket, 
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Iskolai nyakkendő-átadási ünnepség 
Vörösberényben

A Vörösberényi Általános Iskola 2. osztályos tanulói nagy izga-
lommal várták a szeptember 23-át. 

Az elsősök hagyományos bemutatkozó műsora az iskolai nyak-
kendők ünnepélyes átadása a tavalyi évben sajnálatos módon elma-
radt. Ezt az eseményt pótoltuk - a rendkívüli járványhelyzet miatt 
- szerényebben, szerdán 11 órakor egy ünnepélyes tanóra keretében. 
A diákok verssel és énekkel teremtették meg az átadó ünnepség kel-
lemes hangulatát. Az eseményen az Igazgató Úr köszöntötte őket, 
amin már büszkén viselték nyakkendőjüket. A szülők a „ceremó-
niáról készített videó- összeállítást az iskola honlapján és Facebook 
oldalán megtekinthetik.

Oszlár Tamásné, Laczkó Anita

Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkör programjai 
Október 19. hétfő 16 óra Tisztújító közgyűlés, vezetőségválasztás. 
Megemlékezés a Kertbarátkör megalakulásának 55. évfordulóján. 

November 2. hétfő 18 óra Látogatók a Balaton körül. Tapasztala-
taik a helyi látnivalókról. Előadó: Czuczor Sándor EU jószolgálati 
nagykövet

November 7. szombat 16 óra MÁRTON NAP

Beázások miatt folyamatosan romlik az iskola tetőszerkezetének 
állapota

segítsük elő egy 80-100 férőhelyes, új építésű és egyházi fenntartá-
sú bölcsőde létrehozását Vörösberényben. Számos egyeztetés után 
örömmel terjesztettem be a képviselő-testület elé együttműködés 
iránti kérelmet új református bölcsődére. Köszönöm képviselőtár-
saim támogatását.

Másik előterjesztésemen már öt évvel ezelőtt kezdtünk dolgozni 
egy kis közösséggel együtt. Az alapgondolat az volt, hogy város-
unkban az általános iskolai tankötelesek száma az elmúlt években 
folyamatosan emelkedett. Például az 1949-ben nyolc tanteremmel 
átadásra került Györgyi Dénes Általános Iskola jelenleg túlzsúfolva 
13 tanteremmel működik, tetőszerkezete a beázások miatt folya-
matosan romlik, de a többi iskolában is sok megoldandó probléma 
van. Javasoltam, hogy készüljön el az összes iskola jelenlegi állapotát 
bemutató felmérés, illetve az önkormányzat készítse el a rövid távú 
bővítésre vonatkozó terveket. Ez ügyben a lehető legkorábbi idő-
pontban az egyesület fel fogja keresni a tankerületi vezető urat is.

Schildmayer Ferenc  képviselő
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A Vörösberényi Polgári Olvasókör 
szüreti felvonulása

Szeptemberben, a Humán Bizottsági ülésén beszámoltam a szüre-
ti felvonulásunk előkészületeiről és a megvalósításáról. Jóleső érzés-
sel hallgattam a dicséretet, amit egyesületünk kapott a képviselőktől 
és egyben támogatásuk ígéretét a jövőbeni munkánkhoz is.

A Vörösberényi Polgári Olvasókör 25 éve szervezi meg a szüreti 
felvonulást, amely mindig is rengeteg munkát, energiát igényelt 
a szervezőktől. A program útvonala sosem volt állandó, többször 
előfordult, hogy szinte a teljes várost bejárták a mulatozók, de volt 
olyan is, hogy csak a vörösberényi városrész utcáiban tettek egy 
kört. Idén Almádi központja volt a záró állomás. A Pannónia előtti 
téren, a parkolóban az ünnepségünk megnyitója utáni műsor ha-
tására a közönségből sokan is táncra perdültek, hiszen szüret van! 
Bár a felhőtlen hangulatot a kis kínálgatott borocska is segítette. 
A fellépők után a szintén hagyományosan licitálásra kerülő gazdag 
gyümölcskosarat most is a vörösberényi kertbarátok hölgytagjai ál-
lították össze.  A szereplőknek és szervezőknek Lőrincz Attila tagtár-
sunk és barátai, akik az Úrkúti Vadásztársaságtól érkeztek, vacsorára 
vaddisznó pörköltet főztek. 

Köszönet mindenkinek, aki részt vállalt ebben a szép társadalmi 
összefogásban. A Polgár Kör lelkes, minden részletre figyelő tagjai 
nélkül a szüreti rendezvény nem jött volna létre! Fő támogatóink-
nak szeretnénk név szerint is köszönetet mondani. 

Elsősorban városunk képviselőtestületének és polgármesterünk-
nek, dr. Kepli Lajosnak köszönjük, hogy anyagi támogatást szavaz-
tak meg  a rendezvényre. Dér András alpolgármesternek külön kö-
szönjük, hogy saját tiszteletdíjából finanszírozta a kisvonatot, mely 
a rendezvény egyik legsikeresebb eleme volt, kicsik és nagyok nagy 
örömére. Az útvonal hossza miatt az idősebb korosztály számára 
nagy segítség volt, hiszen így fáradság nélkül végigjárhatták a teljes 
útvonalat. 

A balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola fúvószenekara játéká-
val tovább emelte a hangulatot, annak ellenére, hogy hiányos volt a 
létszám, hiszen sokan korábban lebetegedtek, sőt, a karnagyuk sem 
tudod eljönni. A Vörösberényi Nyugdíjasok Borostyán Népdalköre 
és Ringató Balaton Néptánccsoportja frissen és vidáman léptek fel 
az állomásokat, annak ellenére, hogy előző nap délután még egy 
kisebb fesztiválon szerepeltek, a fáradtságnak nyoma sem látszott 
a bemutatójukon. Szentesi farm elegáns lovasai is részt vettek a fel-
vonuláson. Vezetőjük, Szentesi Vajk az egész rendezvényt is a vállán 
vitte el, hiszen ő volt a mi kisbírónk! Szentkirályszabadjáról Öv-
eges János és Bakk Lajos jött a fogataival, Peremartonról Varga József 
dalénekes érkezett hozzánk a szüreti vigadalomhoz illő népdalcsok-
rával. A Vöröskereszt vörösberényi alapszervezete is segítette a ren-
dezvényünket, Blaha Kata vezető a teljes családjával velünk volt. 

A fuvarosok Németh 
József, Hégely Sándor 
és Oláh Tamás vol-
tak. A Városgond-
nokság is részt vett 
a programban, az ő 
autójukat Huszti Gá-
bor vezette. Borbély 
Zoltán, városunk 
r endőrkap i t ánya 
kedves meglepetés-
sel szolgált, hiszen a felvezető és forgalmat biztosító autók mellé 2 
rendőrlovast is küldött a felvonulásra, így emelve a program szín-
vonalát. Szeretnék még sok mindenkinek köszönetet mondani a 
kedves szavakért, a biztatásért , hiszen sokszor név nélkül is mellénk 
álltak, mint például az a boltos a Veszprémi úton, aki az üzlete előtt 
elvonuló tömeget ingyen üdítővel és sörrel kínálta. Az időjárás is 
mellénk állt, mosolygósan fejeztük be a napot abban a reményben, 
hogy nincs veszve semmi, ha ilyen segítőkészek az emberek.

A felvonulást szervező Vörösberényi Polgári Olvasókör idén 110 
éves. A vírus miatt sajnos még nem tudjuk, hogy lesz-e lehetőségünk 
a jubileumot méltóképpen megünnepelni. Azt azonban tudjuk, 
hogy az egyesület terveit a jövőben szeretnénk megvalósítani. Vár-
juk köreinkbe azokat a fiatal berényeiket, akiket érdekel a városrész 
múltja, akik számára fontos a jelen és a jövőben szeretnének tenni 
a városért és Vörösberényért, valamint szívesen lesznek tagjai egy 
vidám és lelkesnek közösségnek. A jelentkezőket a kaszakatalin@
gmail.com címen várjuk, érdeklődni a 30/445-37-81-es telefon-
számon várjuk! 

Kasza Katalin elnök 
Fotó: Dér András 

Mikor egy mesehős felnő 
– avagy Berg Judit az almádi könyvtárban

Hideg, téli délután volt, és már majdnem teljesen besötétedett. 
Elsős voltam, és balett óráról hazafelé aznap is bejöttem még a 
könyvtárba, hogy összeszedjem a következő hétre elegendő olvas-
nivalót. Ez az alkalom is egészen ugyanúgy zajlott, mint bárme-
lyik másik: siettem volna, de tényleg, mert tudtam, hogy Anyukám 
odakint vár, és menni kéne haza a kicsikhez. Azonban, mint min-
den szerda este, most is magával ragadott a tengernyi lehetőségek 
sora: most melyik kapunk lépjek be? Rajzolt borítójú meseregény 
mosolygott rám az új könyvek polcáról. Ennek a könyvtári látoga-
tásnak akkor hosszú távú következményei voltak: Rumini hazajött 
velem aznap este.

14 évvel később, szeles, őszi kedden érkezett meg hozzánk Berg 
Judit, a Rumini című könyvsorozat (és persze sok más nagysikerű 
mese) írónője. Nem tudom, hogy a két résztvevő negyedik osztály 
volt-e izgatottabb vagy én, aki a könyvtár részéről végighallgathat-
tam az előadást. Az írónő hitelesen lépett elő a fantasztikusan fel-
épített mesék mögül: az az egy óra, amit velünk töltött, ugyanúgy 
sugárzott a szeretettől, nyitottságtól, barátságosságtól, lojalitástól, 
mint a meséi. 

Idén karácsonyra várhatjuk a Rumini-sorozat 10., befejező kö-
tetét. A címszereplő kisegér (csakúgy, mint én) időközben felnőtt, 
de az üzenete változatlan: a szorgalom, a szeretet, a barátság és a 
felelősségvállalás sosem megy ki a divatból. Velem újra hazajött ma 
Rumini, és remélem, még sok-sok gyerekkel megy haza, sok-sok 
éven keresztül.

Nádas Panna
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Az első folklórfesztivál 
Balatonalmádiban…

Egy régi álom vált valóra, amikor a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
és művészeti csoportjai igazi fesztiváli hangulatot teremtve meg-
szervezték a folklór ünnepét Balatonalmádiban szeptember 11-én a 
Magtár melletti szabadtéri színpadon.

Még a koronavírus járvány előtt a Csoóri Alapítvány kiírt pá-
lyázatára beadtuk az ötleteinket: a népdalosok egy népdalfesztivált 
terveztek, táncosaink pedig a Szent Iváni éjszakán szerették volna 
megmutatni tudásukat. Pályázatunk sikeres és nyertes lett. Az új 
karnagy, Papp Veronika vezetésével a Borostyán Népdalkör új dal-
csokor tanulásába kezdett, táncosaink, a Ringató Balaton Néptánc 
csoport pedig Kovács Krisztián Kiki irányításával egy nem könnyű 
csíki táncot tanult. Rendszeresen folytak a próbák, mindenki szív-
vel, lélekkel készült, tanult a fellépésekre. Szerettük volna meghívni 
a tervezett rendezvényeinkre a testvérvárosi Nyitragerencsérről a 
hagyományőrző együttest és Tusnádfürdőről az Őszirózsa Néptánc 
csoportot, akikkel több éve már igazi baráti a kapcsolat.

Aztán közbeszólt a pandémia. Minden megváltozott. Újratervez-
tük a programot, elmaradtak a külföldi meghívások, de nem adtuk 
fel. Folytatódott a tanítás-tanulás online térben. Még szerencse, 
hogy a klubunk 5 alkalommal évről évre meg- szervezte az infor-
matikai oktatást. Bekapcsolódott a programba rendszergazdánk, 
Csetényi Kristóf is. Aztán megszületett a megálmodott új ötlet: 
művészeti csoportjaink programját összevonva folklórfesztivált 
rendezünk önkormányzatunk támogatásával, melyen helye lesz 
a népdalnak és a néptáncnak is, melyre meghívjuk a szomszédos 
települések népdalköreit, néptánccsoportjait. Boldogan elfogadták 
meghívásunkat, és el is jött minden csoport: a szentkirályszabad-
jai Szent István Népdalkör, a balatonfűzfői Balaton Népdalkör,a 
pétfürdői Muskátli Néptánccsoport, a litéri Szárazág Néptánc-
együttes, sőt a fiatalok, gyermekek is képviseltették magukat a Ba-
latoni Néptáncműhelyben. Meghívást kapott Baksa Kata Aranypá-
va-nagydíjas népdalénekes is, és itt volt a híres Zagyva Banda. Az 
előadásról Kosztecky László operatőr – felajánlva munkáját – filmet 
készített, és a rendezvény csodálatos dekorációját, a hatalmas vi-
rágcsokrot pedig Kochné Török Eszter ajánlotta fel klubunknak. A 
fesztivál kiváló helyszínét a Magtár mögött Agg Z. Tamás, a Város-
gazdálkodás vezetője segített megtalálni, s nagyszerű hozzáállással, 
gyorsasággal Fischer Attila vezetésével felépítették a szabadtéri szín-
padot és rendezték be a nézőteret. Összeállt a műsor, minden készen 
volt a rendezvény megnyitásához. 

Dr.Kontrát Károly államtitkár úr, a fesztivál fővédnöke a vírus 
terjedése miatt előző nap kérte a rendezvény lemondását, mert ag-
gódott a résztvevőkért, de a szervezők, a fellépők, a klub elnöksége 
figyelembe véve a befektetett óriási energiát, a több hónapos lelkes 
előkészületeket, nem mondta le, hanem biztosította a járványügyi 
előírásokat, és a szabadban sikeresen megtartotta. Nagyon sokan 
érkeztek a nem mindennapi eseményre, a fellépőkön kívül megtisz-
telte a rendezvényt a polgármester úr, az alpolgármesterek, a kép-
viselők, László atya, a művészek, tudósok, a város lakói, fiatalok, 
idősek és nyaralók.  Balatonalmádiban az első folklórfesztivált Dr. 
Kepli Lajos, városunk polgármestere nyitotta meg, majd a műsor-
vezető Kovács Krisztián Kiki felkérésére érkeztek a színpadra először 
a népdalosok. Közösen a Hazám, hazám c. dalt adták elő, majd 
sorra mutatkoztak be a csoportok, és csendültek fel a szebbnél szebb 
dalcsokrok. A végén a Borostyán Népdalkör új fellépő ruhában a 
karnagy szólóénekével, egy felejthetetlen kórusművel hatalmas tap-
sot kapva búcsúzott.

A népdalosok és a szünet után következtek a fürge lábú, vidám 
néptánc csoportok, akik nagyon gazdag koreográfiát nagyon magas 
színvonalon mutattak be. Óriási öröm volt látni a fiatalok és a gyer-
mekek őszinte lelkesedését, önfeledt táncát, egymásba kapaszko-
dását. A végén a Ringató Balaton Néptánccsoport meglepetésként 
bemutatott kalocsai lánytánca nagy sikert aratott. Befejezésül a klub 
elnöke, Lencse Sándor a köszönet jelképéül valamennyi fellépőnek, 
közreműködőnek, segítőnek átadta a Klub ajándékát, Séllei Kata-
lin kerámikus alkotását, a fesztivál emlékplakettjét. A műsor után 
mindenki megkóstolhatta a Csomor János csülkös babgulyását, a 
Kálmán Péter tárkonyos pulykaraguját vagy a Szentesi István népi 
slambucát. A pince előtti téren kialakított „cukrászdában” kedvére 
válogathattak a résztvevők a Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai ál-
tal sütött finomabbnál finomabb sütemények és pogácsák között. 
Mindenkinek köszönet az önzetlen segítségért, önkormányzatunk-
nak a támogatásért.

Befejezésül: végtelen nagy öröm a szervezőknek,a rendezőségnek, 
a klub elnökségének,hogy az egyre terjedő vírus ellenére a megfelelő 
óvintézkedések betartásának köszönhetően több, mint két hét után 
már bátran kijelenthetjük,hogy a folklórfesztiválon – hála az égnek 
– senki: sem fellépő, sem néző nem fertőződött meg.

Lencse Sándor, a klub elnöke

forrás: Fb

Pár gondolat az iskolai és óvodai 
szociális segítésről

A Balatonalmádi Szociális Központ által működtetett új segítő 
tevékenység kiállta a „covid-támadást” is. Márciustól júniusig fel-
karoltuk és támogattuk a lemaradó tanulókat. Mivel csoportfoglal-
kozásra nem volt lehetőség ebben az időben, ezért a pedagógusok, 
szülők jelzésére a segítséget igénylő tanulókkal egyénileg foglalkoz-
tunk, minden területet átölelően. Csapatként az intézmény minden 
alkalmazottja kivette a részét a közös munkából. Az alsós tanítói fo-
lyamatokon kívül, kollégáink nyelvtudásának köszönhetően ebben 
a tantárgyban sem mutatkozott hiányosság. A középiskolás mate-
matika területén az intézményvezető asszonyunk nyújtott segítsé-
get. Gyógypedagógiai megsegítést is tudtunk biztosítani. Mindezt a 
higiéniai szabályok tökéletes betartása mellett.

A júliusi hónapban 12 tábort tartottunk, a járási területeken is, 
így a munkahelymegtartó támogatást is biztosítottuk a szülők szá-
mára, gyermekük táboroztatása mellett. Nagy könnyebbséget jelen-
tett az Erzsébet tábor a szülők pénztárcájának, hiszen egy jelképes, 
minimális összegért gyermekük színvonalas étkezésben, progra-
mokkal teletűzdelt héten vehette részt.

Szívesen segítettünk a hozzánk fordulókon, és reméljük, hogy a 
jövő tanévben, ahogy eddig is tettük, az iskolai segítő munka valódi 
értékeit is be tudjuk mutatni.
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Ajándék Eggenfeldenből
Bár a vírus megakadályozta a testvérvárosok közötti programok 

ez évi lebonyolítását, a kapcsolat változatlanul megmaradt.
Erich Krapf és Christine üzemeltette testvérvárosunk szívében má-

sodgenerációként a legpatinásabb kávézót és cukrászdát, mely ked-
velt találkozóhely volt. Júliusban kaptam a telefont Erichtől, hogy 
a kávézót felszámolni kénytelenek és a teljes berendezést odaaján-
dékoznák városunknak. Polgármester urunk a képek láttán rábólin-
tott, hogy hozzuk el a 20 asztalt, 40 széket, sarokpadokat, tükröket, 
fali-dekorációkat, és majd városunkban biztosan találunk méltó 
helyet a bútoroknak.

A kávézót augusztus 31-én kellett 
kiüríteni. A vírushelyzet ismét köz-
beszólt, de nem végzetesen (szept.1-
jétől a határok lezárásra kerültek). 
Vasárnap éjszaka indultam el Schell 
Tamás gépkocsivezetővel és hétfőn 
reggel gőzerővel megkezdtük a ra-
kodást. A baráti társaság elnöke 
Bruno Holzleitner úr és a partner-
referens Helmuth Lugeder úr hat-
hatós segítségével úgy megraktuk a 
teherautót, hogy egy szikra hely sem maradt üresen, de az osztrák 
autópálya súlyellenőrző pontjait ki is kellett kerülni mellékutakon, 
jobb félni, mint megijedni alapon. A határt még a lezárás előtt pár 
órával sikerült átlépnünk. Kedden reggel a Városgondnokság segít-
ségével már könnyűszerrel sikerült lepakolni.

Remélem, hogy Erich Krapf úr ajándékát mihamarabb sikerül 
városunkban elhelyezni, és azt kívánom, hogy legalább fele annyi 
évtizedig szolgáljon minket, mint Eggenfeldenben tette.

Szentesi István
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság alelnöke

Művészi élmény a csillagos ég alatt 
Ars Sacra 2020 Balatonalmádiban

Az égiek is a balatonalmádiakkal voltak szeptember harmadik 
hetében az Ars Sacra Fesztivál idején. Az Aranyhíd Polgári Egyesü-
let tavaly azzal a szándékkal szervezte meg a művészi együttléteket, 
hogy amennyiben azok elnyerik a város polgárainak tetszését, ak-
kor abból hagyományt teremtenek. Bizakodón fogtak a programok 
szervezéséhez, azt remélték, a Covid vírus ősszel már nem fenyegeti 
az emberek egészségét. Nem jól számítottak, így a már előre egyez-
tetett estet törölték, és három eseményre koncentráltak. 

A biztonságot tartották szem előtt, amikor meglehetősen szokatlan 
módon egy teremben rendezett kiállítás megnyitóját az intézmény 
lépcsőin és parkolójában szervezték át. A korlátok előtt Veszeli 
Lajos méltatta Szabolcs Péter szobrász alkotásait. A Munkácsy-díjas 
művésznek hatvannál több köztéri alkotása díszíti Magyarország 

tereit. Az almádi Euróba Szoborparkban már évek óta örvendezteti 
a nézelődőket a szerelmespárt ábrázoló műve.

A fesztivál vasárnapi megnyitását egy hétköznap követte: 
az Erődtemplomban Balatonalmádi Város Vegyeskara és Nagy 
Zsuzsanna hegedűművész varázsolta el a közönséget. Egy részük a 
kertben foglalt helyet, s onnan hallgatta a felcsendülő dallamokat 
– olykor kiegészítvén azokat, mert a hangosítás nehézségein profi 
hangkeverő hiányában nem sikerült felülkerekedni. Az éneklés 
felemelő erejét ismét megtapasztalhatták a jelen lévők: Kodály 
Zoltán Esti dalát a karral közösen énekelték a padokban helyet 
foglalók, akiket a hegedű tökéletes hangja segített a különleges 
együttes „alkotásban”. Az est valódi ünneppé emelkedett.

Három a magyar igazság, tartja a közmondás, s így volt ez az idei 
fesztiválon is: a harmadik est, amely egyben a fesztivál zárását jelen-
tette, különleges élményt kínált. Horváth Márton Levente ismét el-
kápráztatta a zenét szeretőket. Sűrített orgonatörténeti tanfolyamán 
a hallgatókat nemcsak a hangszer történetébe avatta be, de azokkal 
a kiváló alkotókkal is megismertette, akik e csodás eszközre formál-
ták műveiket. Horváth Márton gyermekkora egy részét városunk-
ban töltötte, családi szálak kötik ma is ide. Tavaly zongoratudását 
méltányolta a közönség nagy tapssal a Magtárban, az idén kedvenc 
szerén, az orgonán mutatta be tudását a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem tanszékvezetője. Egyelőre titok, hogy jövőre milyen új 
oldalát ismerhetik meg az almádiak.

Merthogy az Aranyhíd Polgári Egyesület a következő esztendő-
ben is szeretné szent élményekkel gazdagítani a Balatonalmádi pol-
gárait az Ars Sacra Fesztivál keretében.

B.J.

Különös nyár
A járványügyi korlátozások alapvetően meghatározták a Pannó-

nia Kulturális Központ és Könyvtár működését. A különleges kö-
rülmények változásokat kívántak a hagyományos nyári program-
szerkezetben, s telephelyeink használatában.

Elsősorban a nyári táborokra koncentráltunk: a családok terheit 
enyhítve gyermektáborokat hirdettünk és tartottunk az intézmény-
ben, ahol sok szabadtéri programmal fűszerezve a város értékeit mu-
tattuk meg. Emellett mind Vörösberényben, mind a Városház téren 
helyszínt biztosítottunk külső szervezésű táboroknak: fotós, kézmű-
ves, fejlesztő tábor, Tündérliget és még sok más lehetőség várta a 
gyerekeket. Köszönet mindazoknak, akik fegyelmezett szabályköve-
tése eredményeképpen sem fertőzés, sem egyéb baleset nem történt.

A Magtár épületében egy orgonakoncerttel üdvözöltük a nyarat, 
majd a Mendelssohn kamarazenekar játszott mindazoknak, akik 
aktívan segítették az első hullám rászorulóit. A Kerényi Imrére 
emlékkoncert fellépője Rákász Gergely orgonaművész volt, aki már 
2018-ban is nagy sikert aratott városunkban.

Idén második alkalommal került bemutatásra a Hangfoglaló pá-
lyázat keretében megrendezett, tíz koncertből álló könnyűzenei 
sorozat, egy nagyon közkedvelt új helyszínen: a Pannónia előtti 
platánfák árnyékában. Köszönjük az előadóknak, hogy alkalmaz-
kodtak a pandémia miatt sokszor módosított időpontokhoz és a 
helyszínváltáshoz. 

A Pannónia előcsarnoka sem maradt árván, hisz olyan kiállítók 
alkotásait láthattuk, mint a nőnap alkalmából megnyílt (és a vírus 
miatt a leghosszabb ideig tartó) „Három nő”- tárlata: Kollarics Eri-
ka, Prokop-Maczky Gizella és Wieloch-Varga Krystyna képei nagyon 
sokat segítettek a bezárt intézmény dolgozóinak mentális egészsé-
gük megőrzésében! Ezt követte Milos József „Milos80” fotó kiállítása 
az örökifjú alkotót köszöntve, majd Gopcsa Paula hozta el közénk 



képeit és történeteit, megidézve az egykori vörösberényi alkotótá-
boros nyarakat.

Több tervezett program elmaradt illetve módosult. Ennek ellené-
re volt Klassz a parton, strandmozi Káptalanban, koncertek a zene-
pavilonnál, stb. Reméljük, hogy mindenki talált magának kellemes 
időtöltést - mindehhez az időjárás is szép volt, a Balaton pedig to-
vábbra is gyönyörű.
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Tájékoztatás sorfásításról
Kedves Almádiak!

A tavasz folyamán a Balatonfűzfői úti - szakértői véleménnyel 
alátámasztott - veszélyes, túlkoros óriásira nőtt jegenye nyárakat 
kivágattuk, úgyszintén ezen az oldalon lévő egyéb fákat. Tettük ezt 
annak érdekében, hogy egységes fajtájú és fejlettségű, valós díszér-
tékkel bíró fasort ültethessünk az ősszel helyére.

Örömünkre szolgál, hogy a nyár folyamán- Szloszjár György or-
szágos hírű táj-és kertépítész mérnök által - elkészült a főútvonal 
kétoldali fásításának a terve. A feladat rendkívül összetett, mert a 
fásítással érintett terület közműterheltsége igen nagy fokú. A kes-
keny terület tőszomszédságában futnak a szennyvíz, gáz, elektromos 
és hírközlő vezetékek, a főútvonal felől pedig egy nyílt csapadékvíz 
elvezető árok, valamint elektromos légkábel és közvilágítás korlá-
tozza a mozgásteret. Jól lehet, ez az adottság korábban is jelen volt 
fokozott kockázatot jelentve, az új fásítás alkalmával viszont nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. A tervező figyelembe vette a meglévő 
kocsibeállókat, a kihajtási rálátások biztosítását, a későbbiek során 
megépíthető leálló- parkoló – zöld sáv kialakításának a lehetősé-
gét. Ezen prioritások figyelembe vételével - továbbá a lombkorona 
fejlődés intenzitása, annak díszértéke, a jövőbeni karbantartási és 
fenntartási igény – és még számtalan egyéb szempont alapján tör-
tént meg a kétoldali fasor díszfa és fajta kiválasztása. Többfordulós 
egyeztetést követően a  Díszkörtére -Pyrus calleryana Chanticleer-  
esett a választásunk. Ez egy határozott karógyökérzettel bíró fa, 
amely gyökérzet függőlegesen hatol a talajba és nem a felszínen te-
rebélyesedik, amely a közművek védelmében fontos. Kúpos lomb-
koronát nevel – ez jellegében emlékeztet a korábbi fasorra -  közepes 
növekedési eréjjel bír, tavasszal dús, hófehér virágzással ölti magára 
menyasszonyi ruháját, ősszel a fagyokig vöröses lombjával sokáig 
díszít.

Beszerzési eljárás keretében július végén kiválasztottuk a beszál-
lítót. Alsótekeresről vásároljuk a 120 db díszkörtét, 4.120.000 Ft 
értékben. Fejlettségüket tekintve 14 cm-es illetve ennél nagyobb 
törzskerülettel, fejlett, díszértékkel bíró lombozattal.

Gps koordináták alapján megtörtént a fasor fáinak egyedi kitűzé-
se, a közműtulajdonosokkal az egyeztetés október 7-én lesz.  

A fasor telepítésére október utolsó hetében kerül sor. Ezt 
megelőző héten szükséges még kivágni az út páros oldalán lévő 

utóbbi évtizedekben ad-hoc jelleggel, leginkább a közterülettel 
határos ingatlantulajdonosok által ültetett, 12 különböző fajtájú, 
eltérő habitusú, erősen foghíjas lombhullató fákat és örökzöldeket. 
Ennek legfőbb indoka - elenyésző díszértékén túl - a szakértők 
szerint az egységes kétoldali fasor kialakítása, a fák rossz vagy 
leromlott egészségi állapota, a valós személy-és vagyonvédelmi 
kockázat, a jövőbeni építési munkálatok figyelembe vétele és 
tervezői koncepció.

A végeredmény nem kétséges: megjelenésében és díszértékében 
egységes fasor fogja köszönteni a városon és a Balaton keleti kapu-
ján áthaladókat. Köszönet érte a városvezetésnek, amely a pandémia 
idejében is prioritásként kezelte ezt a jövőbe mutató, lassan, ám 
folyamatosan érő, kiteljesedő zöldterületi beruházást.
(A fásítási terv szakértői anyaga elérhető a város honlapján.)

Agg Z. Tamás
intézményvezető

Balatonalmádi Városgondnokság

Polgárőr hírek
Közbiztonság tekintetében egy sikeres nyarat zárunk, és mindjárt 

meg is kezdjük az őszi közbiztonsági problémák felderítését és azok 
megoldását. 

Néhány szóban a nyárról: Sajnos fentiek a közlekedésről nem 
mondhatóak el. Gyalogosok, kerékpárosok, motorosok és autósok 
sok esetben semmibe veszik a közlekedési szabályokat, mellyel má-
soknak komoly gondot okoznak, illetve balesetveszélyes helyzetbe 
hozzák őket. Ehhez hozzájárulnak az őszi időben a vizes, csúszós 
utak, valamint a korai sötétedés. Szeptemberben megkezdődött az 
iskolaév és a nap bizonyos időszakaiban iskolakezdéskor és az iskola 
befejezésekor sok diák fordul meg az utakon. Javasoljuk, hogy a 
kerékpárosok fényvisszaverő matricával lássák el kerékpárjukat és 
ruházatukat, (külterületen kötelező a láthatósági mellény) a gya-
logosok szintén lehetőség szerint láthatósági mellényt, vagy ennek 
hiányában fényvisszavető matricát vagy szalagot viseljenek. Kérek 
minden közlekedőt magam és a polgárőr társaim nevében, hogy 
fokozottan figyeljenek a KRESZ előírásaira.

A polgárőrség is figyel a gyerekek közlekedésére, de az idén a 
Vörösberényi Általános Iskolánál nem tudunk napi szolgálatot telje-
síteni. Ennek két oka van: legnagyobb örömömre minden polgárőr 
társamnak van munkahelye, így a szabadidőnk csökkent. Nyoma-
tékosan szeretném kijelenteni, hogy a polgárőr munka önkéntes, 
ezért pénzt fizetni törvény szerint is tilos. Tavaly az iskolában szülői 
értekezleten kértem segítséget a szülőktől, hogy segítsenek be a gya-
logátkelőnél. Ha mindenki vállalt volna 1 órát, akkor kétévente 
jutott volna az újrázás. Senki nem jelentkezett.

Tisztelt Lakosság! 
Kezdődik a fűtés időszak. Fát, szenet csak számlával vegyenek, 

és a fizetéskor még egy ismerős legyen ott. Kémények tisztaságáról 
mindig győződjünk meg begyújtás előtt. Hajnali fagyok miatt már 
mindenki vigyázzon, hogy elkerülje a kihűlést.

Hasonlóan az előző évekhez folytatjuk a lakó-, illetve nyaral in-
gatlanok ellenőrzéseit, hogy a betörések, illetve rongálások száma 
legkevesebbre csökkenjen. 

A folyamatosan növekvő feladatokhoz várjuk 18 év feletti bün-
tetlen előéletű nők és férfiak jelentkezését polgárőrségünkbe. 25 
éves szolgálati gyakorlattal kimerem jelenteni, hogy nagyon jó ér-
zés másoknak segíteni! Elérhetőség: (baloghcs0310@freemail.hu) 
vagy 06 30/621-5320

Balogh Csaba
elnök

17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Balatonalmádi Városgondnokság 
hirdetményei

MINDENSZENTEK HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői külön-
járatot indítunk az alábbi időpontokban: 

 2020. október 31., szombat
2020. november 01., vasárnap

 Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi Autóbusz 
pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél várakozik, majd 
15.30 órakor indul vissza.
Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti megálló – 
Szabadság úti megálló – Szőlő utcai megálló – Kisberényi-
Martinovics u. sarok – Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.
A járaton utazóknak a védőmaszk használata kötelező!

Ne feledkezzen meg szerettei sírjának újraváltásáról!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának temetőrendelete a temetési helyek 
újraváltásáról rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy az 1995-ben, vagy korábban betemetett 
sírhelyek használati ideje lejár, azokat kérjük újraváltani.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy a megváltás, újraváltás 
miatt keressék meg a temetőgondnokot.
Elérhetősége: Géczy Krisztina 20/805-6816 szerdán és 
szombaton a piac irodában 7-13 óra között.

Karácsonyi városdekorálási célra alkalmas fenyőjét, 
örökzöld cserjéjét ingyen kivágjuk november hónapban, 
Balatonalmádiban és 15 km-es körzetében.
Balatonalmádi Városgondnokság 88/542-561

Bolhapiac október végéig minden 

vasárnap délelőtt lesz a városi piactéren.  

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
pályázat útján bérbe adja a tulajdonát képező, 
Balatonalmádi, Baross G. út 60/a. szám alatti 

ingatlanon lévő, 2 db, együttesen 55 m2 
alapterületű üzlethelyiséget.

A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni a 
88/542-445-ös telefonszámon, személyesen 

ügyfélfogadási időben, vagy a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen 

lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők 
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a 

www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.
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Bútorjavítás és összeszerelés
Vállalom lapra szerelt bútorok 
(Mömax, Möbelix, Jisk, KIKA) 
összeszerelését, beépítését. 
Továbbá vállalom már meglévő 
bútorainak helyszíni átalakítását, javítását. 

Forduljon hozzám bizalommal!

Baranyai Gábor T.: + 36 20 360 4660

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




