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AlmádInfo 
Polgármesteri beszámoló az elmúlt 
időszakban történtekről

Rendkívül nehéz időszakon vagyunk túl, amit a koronavírus első 
hulláma által okozott szociális, valamint gazdasági károk következté-
ben szenvedtünk el. A közeljövőben pedig a megbetegedések számá-
nak emelkedése miatt a védekezés új szakaszához fogunk érkezni, ami-
re megkezdtük a felkészülést. Magyarország Kormánya által hozott 
szigorítások napról napra korlátozzák mozgásterünket. Teszik mind-
ezt értünk, hogy a lehető legjobban megóvják egészségünket, biztosít-
va ezzel az óvodába, iskolába és munkába járást, a gazdaság folytonos-
ságát. Balatonalmádi polgármestereként városunkban is szigorításokat 
rendeltem el. Ennek értelmében a város közművelődési intézményeiben, 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban valamint a Magtár-
ban maximum 100 fő részvételével lehet rendezvényt szervezni, míg 
a Vörösberényi Művelődési Házban a kisebb tér okán ez a létszám 60 
főre korlátozódik. A korlátozások érintették a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub szervezésében megrendezett Folklórfesztivált, melynek lebonyo-
lítására a nagy létszám okán szabad téren, a Magtár udvarában került 
sor, valamint a Vörösberényi Polgári Olvasókör által szervezett Szüreti 
felvonulást követő esti bált, ami végül elmaradt. Október 6- án, az 
Aradi Vértanúk tiszteletére tartott városi megemlékezést még ünne-
pélyes keretek között tudtuk megtartani, azonban az 1956- os Forra-
dalom és Szabadságharcról már kísérő rendezvény nélkül, csendben 
emlékeztünk meg. Az októberben hagyományos Tökfesztivál is rend-
hagyó módon, csak szabadtéren várta a látogatókat. A rendezvény kí-
sérő programja az Alkonytúra, második alkalommal várta a bátrakat, 
akik városunkat bejárva a sötétben keresték a nyomokat, miközben 
útjukat kísértetek és boszorkányok kísérték.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának ügyfélfogadási helyiségeiben 
a szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező. Az intézkedés mi-
att, az ügyfelek, valamint a hivatal munkatársainak egészsége védel-
mében az intézmény alsó szintéjén került kialakításra a Hatósági és az 
Adóügyi Osztály ügyfélfogadó irodája, valamint egy további iroda az 
egyéb ügyek intézésre.

Szeptemberben a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt. programjának keretében a Wesselényi, a Káptalanfüredi és a 
Budatava strandok szolgáltatási minőségének fejlesztése veszi kezdetét.

A fejlesztésre megítélt támogatási összegek:
- Wesselényi strand:  39.000.000 Ft
- Káptalanfüredi strand:  28.000.000 Ft
- Budatava strand: 25.000.000 Ft.
A vörösberényi kerékpáros Pumptruck/pump pálya építése befejező-

dött, az átadásra a közvilágítás és az ivókút kialakítását követően kerül 
sor. 

Támogatást nyertünk a Generali a Biztonságért Alapítványnál a 71. 
sz. főúton átvezető, a főút és a Töhötöm utca találkozásánál, a város 
központi részén elhelyezett kijelölt gyalogos-átkelőhely „okos zebrává” 
alakítására, mely szeptember 14-én került telepítésre. Az útburkolatba 
mindkét menetirányból 3-3 darab LED fényforrás került elhelyezésre, 
amelyek akkor villannak fel, amikor a gyalogos megközelíti a gyalog-
átkelőhelyet. A helyszín kiválasztásánál közrejátszott az út két oldalán 
lévő buszmegálló, illetve a lakótelepen élők és a közeli iskolába nagy 
számmal érkező diákok biztonságos közlekedése. A pályázat elkészíté-
sében a rendőrség javaslattétellel működött közre, nyújtott segítséget. 
Az önkormányzat számára is kiemelten fontos a közlekedésbiztonság 
javítása a városban, így további intelligens gyalogátkelőhelyek megépí-
tését tervezi a közeljövőben.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére Rév-
fülöpöt követően Balatonalmádiban is átadásra került egy kerékpá-
ros szervízoszlop. A kerékpárút mentén felállított Bike-Safe Pont már 
messziről jól látható. A rendőrkék színű, önkiszolgáló szervizoszlopnál 
a bicikliszereléshez szükséges minden eszköz a kerékpárosok rendelke-
zésére áll. A használata egyszerű és biztonságos. A „Nemzeti Ovi-Sport 
Program” keretében támogatást nyertünk a Mogyoró utca 1. szám 
alatti Magocskák Óvoda területére, fedett mini, műfüves pálya kiala-
kítására és óvodai programok megvalósítására. A támogatási szerződés 
megkötése folyamatban van.

Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kialakítására nyert támogatást. A 
korábban óvodaként működő épületből az óvodásokat a TOP-1.4.1 
pályázati konstrukció keretében, az új óvoda épületébe költöztették 
át. Az új bölcsődei épület létrehozásával biztosíthatóvá válik a Gyvt. 
94. § (3a) bekezdésében foglalt bölcsődei ellátási kötelezettség teljesí-
tése egy integrált többcélú óvoda és bölcsődei intézmény létrehozásá-
val és működtetésével. 

Magyarország Kormánya összesen bruttó 500 millió forint egyedi 
költségvetési támogatás biztosításáról döntött, amely a vörösberényi 
kolostoregyüttes épületegyüttesének állagmegóvása, a Magtár épületében 
eszközbeszerzések, valamint ifjúsági táborozás és egyéb kulturális prog-
ramokkal összefüggésben felmerülő eszközbeszerzések és folyó működési 
kiadásokra fordítható. Magyarország Kormánya további egyedi költ-
ségvetési támogatást nyújtott az önkormányzatnak bruttó 400 millió 
forint összegben, a vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüttesének 
felújítására. A Képviselő-testület határozata alapján Balatonalmá-
di Város Önkormányzata „Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita 
kolostor épület felújítása” címen hirdetménnyel induló, nyílt közbe-
szerzési eljárást indított. Az eljárás nyertesének a veszprémi székhe-
lyű VeszprémBer Zrt. ajánlatát nyilvánította. A konyhatechnológiai 
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban 
van. Ugyancsak előkészítés alatt áll a beszerzendő szobai felszerelés, 
dekoráció (telefon, szőnyeg, kép stb.), a közösségi terek dekorációja 
(képek… stb.), valamint egyéb eszközök (ágynemű) – textíliák törté-
nő beszerzése.

A Balatonalmádi Sport Egyesület kérelmére a Képviselő-testület dön-
tött egy 11x72 m-s élőfüves labdarugó pálya, egy 200 m2-s öltöző, 
200 fő részére alkalmas lelátó, egy 90x45 m-s műfüves labdarugó pá-
lya és pályavilágítás tartalmú fejlesztés helyszínéről. A tervezett fejlesz-
tés pénzügyi fedezetét a Balatonalmádi Sport Egyesület által elnyert 
MLSZ TAO támogatás és az Önkormányzat részére a Kormány ha-
tározatával Balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra 
fejlesztési koncepciójának megvalósítása célra biztosított 681.016.583 
Ft összegű költségvetési támogatás biztosította. A sportlétesítmény 
tervezett átadása ez év november hónapja.

Folyamatban vannak a Városháza épületének részleges külső felújítási 
munkálatai, valamint a nyílászárók cseréi.

 A Képviselő-testület egyöntetű támogatását élvezi az a kezdemé-
nyezés, melynek keretében az Önkormányzat a Magocskák Óvoda 
részére a COVID-19 vírussal összefüggésben légfertőtlenítő berendezések 
vásárlásához forrást biztosít. Városunk felmenő rendszerben első ízben 
a legkisebbek egészségmegőrzését helyezte előtérbe, tekintettel arra, 
hogy korosztályuk megbetegedése esetén ellátásuk a családjaik részére 
komolyabb logisztikai terhet ró, mint idősebb társaik esetében. Város-
unk általános iskolái, valamint a gimnázium részére a berendezéseket 
az Együtt Egymásért Alapítvány közreműködésével elkezdte beszerez-
ni. 

Figyeljenek egészségükre és egymásra. Tevékeny, aktív őszi napokat 
kívánok!

Dr. Kepli Lajos
polgármester
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Először koszorúzott az 56-os hős 
özvegye és fia 

Cselik Szabolcs három gyermekével Balatonalmádiban él. Októ-
ber 23-án édesanyja, Cselik Ferencné Cserni Ilona helyezte el az 
Aranyhíd Polgári Egyesület koszorúját a Hősi emlékműnél fia és 
Bán Gabriella kíséretében.

Édesapját életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték 1958-ban, 
mert harcolt elveiért. Cselik Ferencet az Öreghegyen sokan ismer-
ték, 1970-től haláláig művelte telkét, szépítgette a családi nyaralót. 
1984-ben olyasmire akarták kényszeríteni, ami elveivel ellentétes, 
de nem vállalta. Szabolcs tízévesen lett félárva, az 1956-os esemé-
nyek elkísérték egész életében.

„Gyerekként apám gyakran beszélt a forradalomról. Nem úgy ál-
talában, hanem ha például utaztunk a piros 20-as busszal a Dózsa 
György úton és az ablakon kifelé mutogatta, hogyan döntötték le 
az ötvenes években állított Sztálin szobrot. Vagy a Bródy Sándor 
utcában a Rádiónál jutottak az eszébe az akkor történtek: 23-án este 
tagja volt a küldöttségnek, amelyik bement és követelte a diákok 
megfogalmazta 16 pont felolvasását. De ezt nem úgy mesélte, mint 
valami hősies tettet, hanem mint akinek az élete és az épület között 
kapcsolat volt.

Nagyszüleim Kalocsa mellett éltek, úgynevezett kuláknak minő-
sültek. A Rákosi rendszerben annak nevezték azokat, akiknek 25 
holdnál több földjük volt. Az ötvenes évek elején elvették a család 
minden tulajdonát. Érthető, hogy apám sosem békélt meg a kom-
munista rezsimmel. A Színművészetire akart járni, színész szeretett 
volna lenni. Apám neve mellett ott volt a bélyeg, ezért nem vették 
fel sehová. Feljött Pestre, dolgozni kezdett. Sokfelé jött-ment, is-
merkedett, az egyetemistákkal barátkozott. Velük volt október 23-
án is, együtt mentek a Magyar Rádióhoz. Másnap dolgoznia kellett. 
Érdre járt ki, így szerencséjére nem volt ott a parlamenti vérengzés-
nél, amelyről ma sem tudjuk pontosan sem a halottak számát, sem 
azt, hogy kik tüzeltek. 

27-én belépett a Forradalmi Ifjúsági Pártba, sőt, beválasztották az 
Ideiglenes Ügyvivői Testületbe. Egy különleges delegációt vezetett 
november 2-án: négyen felkeresték Mindszenty Józsefet, hogy fel-
kérjék Magyarország miniszterelnökének. Mint tudjuk, az érsekprí-
más ezt nem vállalta. Ezután Tildy Zoltán államminiszterhez men-
tek a parlamentbe, de az nem derült ki számomra, mi volt akkor 
a céljuk. Az viszont biztos, hogy 4-én barátjával, Angyal Istvánnal 
ott voltak a Tűzoltó utcában. A csoport fegyveres harcba kezdett a 
szovjetek ellen.” 

A vezetőjük Angyal István magyar-történelem szakos bölcsész volt, 
aki két év után otthagyta az egyetemet, dolgozni kezdett. És hogy 
milyen sokszínűek voltak a felkelők: Angyal István a tárgyaláson is 
hithű kommunistaként beszélt. Alföldi zsidó család sarja, akinek 
arra is volt gondja, hogy november 7-én a Tűzoltó utcai fegyveres 
harcok közepette kitűzze a szovjet zászlót – emlékezve az 1917-es 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom kitörésének időpontjára.

A csoport másik jelentős személyisége, Szirmai Ottó, a rádióban 
dramaturgként dolgozott. Az utcai harcosok, zömmel fiatal meló-
sok, elfogadták őket, hallgattak rájuk. 

„Nyilván tisztában voltak a túlerővel, de küzdöttek, amíg tudtak. 

Apámat nem fogták el rögtön. Többen tanácsolták neki, mene-
küljön el nyugatra, mert szörnyű lesz a megtorlás, ő azonban azt 
mondogatta: aki ott volt az esküvőn, legyen ott a temetésen is! 
Márciusban tartóztatták le, gondolom, nagyon megkínozták őket. 
A Szirmai Ottó per harmadrendű vádlottjaként érthetetlen, hogyan 
úszta meg a halálos ítéletet. Életfogytiglani börtönbüntetést kapott. 
Angyal Istvánt és Szirmai Ottót kivégezték. 1963-ban az ENSZ 
nyomására amnesztiát hirdettek, apám akkor szabadult. Munkát 
nem nagyon kapott, 24 óránként jelentkeznie kellett a rendőrsé-
gen. Nyilvános helyre nem mehetett. Mesélte, hogy évekkel később 
egyszer sört kért valamelyik kocsmában, de két detektív „kikísérte” 
keményen figyelmeztetve a szabályokra. 

Nagyszüleim 1970-ben vettek telket a vörösberényi szőlőhegyen. 
Gyermekkorom nyarait itt töltöttük. Nem hősként tekintettem 
apámra, számomra természetes volt, hogy az iskolában kijavítottam 
a tanáraimat, hogy 1956-ban nem ellenforradalom zajlott, hanem 
forradalom és szabadságharc. 

Hat nappal a 10. születésnapom előtt itt Almádiban halt meg. 
Svájcba akart menni, de csak azzal a feltétellel engedték volna, ha 
kijelölt emberekről jelent. Apám nem vállalta.

A rendszerváltás után a nővéremmel kikértük az édesapámmal 
kapcsolatos iratokat. Tízezernél is több oldal. Átnézni, átolvasni is 
kemény volt. És persze szembesülni, hogy a tanúk egy része hogyan 
vallott a másikra, vagy legalábbis hogyan állították be a kihallga-
tók, hogy kicsikarják a beismerő vallomásokat.  Megdöbbentően 
szembesülhettünk a perbe fogottak védekezéseivel: miképp igyekez-
tek csökkenteni saját szerepüket, hogy elkerüljék a halálbüntetést. 
Mindezt úgy, hogy másoknak ne ártsanak. 

Megrendítő olvasmány. 
Az események sodorták magukkal apámat. Talán még az utcai 

harcok idején sem érezték, hogy ők hős ellenállók. Szerintem ak-
kor vált azzá, amikor eldöntötte, hogy itthon marad. A biztos halál 
tudatában vállalta tettei következményét. Ezért vagyok büszke rá.

A gyermekeimet még nem vittem el a Tűzoltó utcába, ahol az 
Angyal István portrét 11 társának márványoszlopa veszi körül, s az 
egyiken ott áll apám neve: Cselik Ferenc. De mesélni szoktam ne-
kik nagyapjukról. Nem akarok szobrot faragni belőle, tréfásan azt 
szoktam mondani, akkor most imádkozzunk nagypapáért, akinek 
köszönhetjük, hogy holnap nem kell iskolába mennetek!”

A Cselik unokák nem nyaralni járnak Balatonalmádiba, szüleik is 
itt élnek, ahogy az 56-os hős özvegye, Cserni Ilona is.

d.zs.

Cselik Ferenc unokái Balatonalmádiban nőnek fel
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Akinek az ecsete imádkozott
200 éve született Szoldatics Ferenc Vörösberényben

Furcsa dologra figyelhetünk fel a nagy festők kisvárosában, azaz 
Balatonalmádiban! Közismert tény, hogy Szentendre és Kaposvár 
után a legtöbb klasszikus festőről itt neveztek el utcát. A kortárs 
festők egymásnak adják a kilincset a biennálék, különböző kollektív 
vagy egyéni tárlatok okán. Éppen 
ezért el sem akartam hinni, hogy 
híres szülöttünkről, Szoldatics 
Ferencről az elmúlt két évszá-
zadban semmit sem neveztek el! 
Nem a 15 híres festő utcanevét 
akarom megkérdőjelezni, mert 
Benczúr Gyulától Egry Józse-
fen és Munkácsy Mihályon át 
egészen Zichy Mihályig joggal 
kaptak helyben is kitüntetett 
figyelmet. No de, tizenhatodik 
művészként csak megérdemel-
ne egy teret vagy utcát valahol 
abban a városban, ahol született 
és ahol immár több mint tízezer 
ember lakik?

Már csak azért is illene emlé-
két ápolni, mert a világ sok or-
szágában a legnagyobbak között 
tartották számon, képeiért ver-
sengtek Angliától egészen Auszt-
ráliáig. Belgiumban és az USA-
ban, illetve Olaszországban több 
képe található, mint Magyaror-
szágon, nem beszélve arról, hogy 
számtalan műve rejtőzik mind a 
mai napig magángyűjtemények-
ben. Fölöttébb kevés olyan ma-
gyar festőt tudnék hirtelen felso-
rolni, aki több pápa arcképét is 
elkészíthette, ráadásul Szoldatics 
Ferenc arcát fedezhetjük fel II. Szilveszter pápa síremlékének re-
liefjei között. Már kortársai is ilyen nagyra értékelték. Egyes úti-
könyvek sokáig tévesen írták, hogy nálunk a Szent Margit kápolna 
oltárképét ő festette, mert az bizony Feszty Masa alkotása és a most 
is látható; 1960-ban készült. Kovács Pista barátom derítette ki, 
hogy az első felajánlott oltárképet Kisovits József veszprémi kano-
nok nem fogadta el, így 1884-ben egy veszprémi rajztanár, viszont 
Blázy Imre festette a korábbi képet.

Sok téves adat kering Szoldatics Ferenc körül még ma is, holott 
a neves művészettörténész, Bálványos Anna gyönyörű kis kötetet 
szentelt munkásságának 15 évvel ezelőtt. Életmű katalógusa azonban 
még nincs, így aztán festményeinek és rajzainak számát megbecsülni 
sem tudják. Ráadásul egyik lexikonunk még veszpréminek is 
mondja, mert a szülei ott laktak. Anyakönyvi adatok bizonyítják, 
hogy itt született Vörösberényben csak nem akkor, amit a legtöbb 
kézikönyv állít. Jómagam is azért vártam novemberig ezzel a 
cikkel, mert hittem a téves adatoknak. Szögezzük tehát le, hogy 
1820. szeptember 29-én született a Vörösberényben, méghozzá 
a szőlőhegyen, és itt is keresztelte meg Horváth József plébános. 
Keresztszülei Somossi Mihály és Lévai Borbála jelen voltak az 

eseményen. Elemi iskoláit nálunk végezte, de édesanyja utána 
a veszprémi piarista gimnáziumba íratta be. Hentes-kereskedő 
édesapja 33 éves korában váratlanul meghalt, özvegy édesanyja 
pedig nem tudta fizetni taníttatását. Az akkor Veszprémben időző 
Hadik gróf lovas százada segítségével jutott el keresztapjához, 
Arleth Ferenchez Torontál vármegyébe. Hadik Andrásnak ugyanis 
nagyon megtetszett a kis Szoldatics rajza, amelyen a megkötözött 

Sobri Jóskát vezetik a pandúrok. 
Mondanom sem kell, hogy a kép 
holléte vagy megléte sajnos nem 
ismert.

A harmadik, sokhelyütt tévesen 
idézett adat, ami tényleg feltűnő, 
maga a név, mivel a legtöbb kézi-
könyv vagy lexikon a Szoldatits 
nevet használja. Van több más 
verzió is: Ferenc Soldatich, Franz 
Szoldatics, Ferenc Szoldaticz, 
Francesco Szoldaticz, illetve 
Franz Szoldatits. Az még rendjén 
lenne, hogy Bécsben, illetve Ró-
mában más-más nevet használt, 
de idehaza az édesapja Szoldatics 
volt és Rómában pedig a fia, 
Giuseppe Szoldatics, unokája, 
Francesca Szoldatics pedig még 
ma is él Milanoban. Hogy jár-
tak-e errefelé, azt nem tudni, 
de Szoldatics Ferenc mindvégig 
meglátogatta özvegy édesanyját, 
amíg élt. Hol Veszprémben, hol 
Vörösberényben.

Kiemelkedő rajztudású és na-
gyon aprólékos festő volt, aki-
nek művei még ma is elevenek, 
élénkek és hatnak. Nem a hét-
köznapi jelenségeket akarta meg-
örökíteni, hanem a lélek hétköz-

napiságból való kiragadását tűzte ki célul maga elé. Sokan másolták 
is a műveket, mint ahogy Szoldatics is másolt reneszánsz klasszi-
kusokat. Nem csak ezért volt sikeres, amíg élt, hanem kerülte a 
kérészéletű stílusirányzatokat és témaválasztásában pedig értékelvű 
maradt. Imádkozva, elmélkedve festett és képeivel hinni tanított, és 
tanít még ma is, mert a lelkét adta az alkotásaihoz. Ezért hatott a 
gödöllői művésztelep alkotóira és maradt a magyar művészettörté-
net jelentős személyisége egy híres helyi festő, aki 96 évig élt. Ha-
lálakor az Osztrák-Magyar Monarchia hadban állt Olaszországgal, 
talán ezért is maradt hazai visszhang nélkül. Akkor.

Nekünk viszont elég átmennünk Felsőörsre a Szent Mária Mag-
dolna oltárkép miatt vagy Kenesére, hogy az ottani Madonna képét 
megcsodáljuk. Veszprémben, az érseki palotában és a Bakony Mú-
zeumban, Egerben a főszékesegyház Mária kápolnájában további-
akat láthatunk, Nyitrán, Temesváron és a budapesti, sőt a római 
múzeumokban még sok értékes alkotásait őrzik. Egy ismert buda-
pesti galéria most is keresi képeit és azonnali vételi ajánlatot tenne 
bármelyik alkotására. Ezek után egyáltalán nem költői kérdés, hogy 
akarjuk-e ápolni emlékét városunkban?

Czuczor Sándor

Szoldatics Ferenc: Önarckép
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Vigyázunk az almádi óvodások 
egészségére! 

Az Almádi Magocskák Óvoda gyermekei, dolgozói nevében szeret-
nénk köszönetet mondani Sipos-Kerese Évának és Szűcs Enikő kép-
viselő asszonynak, hogy mindig a szívükön viselik az óvodás gyer-
mekek, és az óvoda dolgozóinak egészségét. Az ő közbenjárásukra 
indult el a kezdeményezés, mely által az óvoda mind a 10 csoportja 
fel lett szerelve légtisztító berendezéssel.

Köszönjük Polgármester úrnak az előterjesztést és a képviselőtes-
tület tagjainak, hogy szavazataikkal megerősítették a kezdeménye-
zést, így az Önkormányzat és a forgalmazó jóvoltából valósult meg 
a készülékek beszerzése. Hálásak vagyunk, hogy a mai gazdasági 
helyzetben is jelentős kedvezménnyel kaptuk meg a készülékeket, 
ráadásul egyet adományként ajánlottak fel.  

Köszönjük Szűcs Enikő képviselő asszony, Kreutz Balázs és mun-
katársaink, Pál Károly és Mihaleszkó Sándor gyors és szorgalmas 
munkáját, hogy mind a 10 készülék a helyére került.

A levegőfertőtlenítő készülék hangtalanul semlegesíti a szaba-
dalmaztatott kerámia magján áthaladó levegőben található aller-
gén és légszennyező anyagok 99,99%-át (legyen az pollen, állati 
szőr, poratka, allergén, penészgomba, baktérium, vírus vagy illé-
kony szervesanyag). Ezáltal jelentősen csökkenti a levegőben lévő 
szervesanyag részecskék számát. Emellett működése folytán a légtér 
ózontartalmát is 25%-kal csökkenti. A felszerelt készülékekkel meg-
előzhetjük a fertőzések nagymértékű elterjedését, ezáltal biztosítja a 
gyermekek (közvetve családjaik) és a dolgozók védelmét.

Ez egy hosszútávú befektetés az almádi óvodások, vagyis a felnö-
vekvő nemzedék és a dolgozók egészségének érdekében. Hálásan 
köszönjük a támogatásokat, segítségeket! Közös érdekünk, hogy 
ezek a levegőfertőtlenítő készülékek az óvodai csoportok után Bala-
tonalmádi valamennyi iskolájában minden osztályban működhes-
senek. Ezért kérjük, csatlakozzanak az adománygyűjtéshez, melyet a 
balatonalmádi Együtt-Egymásért Közalapítvány bonyolít le.

Beckerné Sabján Ottilia
óvodavezető

A megemlékezés méltósága
Október 23-án maszkok mögül szólt a Himnusz. Az ország leg-

nagyobb első világháborús hősi emlékműve előtt. A vörös homok-
kőből készült emlékhelyre idővel rávésték a következő világháború 
áldozatainak emlékét is - kiegészítve az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc, valamint az aradi vértanúkéval. Az egyszerű oszlo-
pon megférnek századok hősei: legyenek magyarok, lengyelek, szer-
bek, németek.

Nem volt zene, szónoklat, ünnepi műsor. Nem kellett meghall-
gatni az aktuális történelmi nap eseményeinek újbóli összefogla-
lását, sem annak mára szóló, többnyire politikai üzenetét. Nem 
agitálás, nógatás, kötelező megjelenés következményeként jöttek el 
az emberek. Néma főhajtással csak azok helyezték el az emlékezés 
koszorúit, a szabadságot jelképező sárga rózsát, akik valóban tiszte-
legtek 56 hőseinek és áldozatainak emléke előtt. A csend méltósága 
a gyerekeket is magával ragadta: egyetlen kérdés, egyetlen megjegy-
zés nem hangzott el. Kétmaroknyi ember fél órára igazi közösséget 
alkotott.

Megható volt látni, hogy az ünnepség után újabb családok érkez-
tek emlékeikkel, tiszteletükkel, maguk készítette koszorúval....

Felemelő volt október 23-án délelőtt balatonalmádinak lenni.
dallos zsuzsa

Zatkalik András újságíró, az Új Almádi Újság szerkesztőbizott-
ságának tagja a Magyar Nemzeti Írószövetség (MNÍ) Márai-pályá-
zatán a Szindbád jelet hagyott c. pályamunkájával első díjat nyert. Az 
elismerést Tábori László, a MNÍ alelnöke adta át a budapesti Puskin 
kávézóban. Gratulálunk!
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Dobogón a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium a kéttannyelvű 
középiskolák rangsorában!

Október második felében jelent meg a HVG különszáma, mely 
tartalmazza a legjobb 100 középiskola 2021-re vonatkozó rangso-
rát. Gimnáziumunk a top 100-as lista élére került a nyelvi érettsé-
gik tekintetében. Az országos listán a 29. helyet foglalja el, a vidéki 
gimnáziumok között a 11. helyen áll. 

A HVG rangsor alapján intézményünk Veszprém megye második 
legeredményesebb gimnáziuma. A két tannyelvű képzést is folytató 
iskolák rangsorában előre lépett és dobogóra került, az előkelő 3. 
helyet foglalja el. A kéttannyelvű képzést is folytató gimnáziumok 
megyei rangsorában a legeredményesebb.

A HVG különszáma interjút közöl Dudásné Pirik Mariann intéz-
ményvezetővel a rangsor kapcsán „A nyelvtanuláshoz nem elég beülni 
az órára” címmel. A beszélgetés a gimnáziumban folyó képzés sajá-
tosságait mutatja be az ebbe a hangulatos, családias légkörű, nem 
csak a nyelvtanulást, de az idegen nyelven közvetített természettu-
dományos ismereteket is hangsúlyozó, nyelvi előkészítő évfolyam-
mal és kollégiummal rendelkező intézménybe jelentkezni vágyó 
érdeklődőknek. 

A már 30 éve hatékonyan működő, az iskola profilját meghatározó 
nyelvoktatási rendszernek köszönhetően a nyelvi előkészítő tanév 
során, a heti 18 órás kiscsoportos angol oktatás segítségével még a 
kezdő szintről induló diákjaink is eljutnak B2, középfokú szintre, 
érettségizőink pedig több tárgyból angol nyelven vizsgáznak, és C1-
es, felsőfokú szinttel egyenértékű nyelvvizsgának megfelelő érettségi 
bizonyítványt szereznek. A végzősök mindegyike az általa választott 
területen tud továbbtanulni, többen akár külföldön is. Egyformán 
találunk az orvostudományi képzésre, vagy műszaki, gazdasági, 
jogi, tanár és bölcsésztudományi pályára, egyetemre jelentkezőket 
diákjaink között. 

Intézményünkbe olyan nyolcadikosok tudnak jelentkezni, akik 
magas szinten teljesítik a központi felvételi eljárás követelményeit, 
motiváltak, tanulni szeretnének és ezért tenni is képesek. Részletes 
felvételi információk és az iskolát bemutató anyagaink honlapun-
kon a 8. OSZTÁLYOSOKNAK menüpont alatt találhatóak:
http://www.kettannyelvu.sulinet.hu/hu/palyavalasztasi-tajekoztato. 

Kivonat a HVG különszámából

Dr. Szabó Tamás, városunk polgára október 23-a alkalmából 
magas állami kitüntetésben részesült. A Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztjét a rendszerváltozásban játszott szerepéért vehette át. A 
rendszerváltoztatás első szabadon választott kormányának tagjaként 
tevékenységével, egy igen hosszú idő után függetlenné vált országban 
segített a nemzet gazdasági és erkölcsi talpra állításában. A Cursillo 
Mozgalom szervezésével, a Mária Rádió beindításával, továbbá Má-
ria Út zarándoklatok megszervezésével hazánk erkölcsi megújításá-
nak érdekében folytat aktív missziós tevékenységet. Gratulálunk! 

Kép forrása:  MagyarKurir

Pályázat
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva – 105/2020. (X.27.), 106/2020. (X.27.) 
és 107/2020 (X.27.) PGB határozatával az Önkormányzat tulajdo-
nát képező, a Balatonalmádi 2175 helyrajzi számú, természetben 
8220 Balatonalmádi, Sirály u. 2. szám alatti strandon található há-
rom darab büfé profilú üzlethelyiség és a hozzátartozó strand felőli 
burkolt előkert bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatokat ír ki. 
Pályázatok a www.balatonalmadi.hu oldalon a „Pályázatok - bérbe-
adási pályázatok” menüpont alatt megtekinthetők.
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Az állatok világnapja Vörösberényben

Október 4-én a világon mindenütt megemlékeznek az állatok 
világnapjáról. Ez a téma nagyon közel áll a gyerekekhez, így a 
Vörösberényi Általános Iskola alsós tanulói kezei nyomán rengeteg 
alkotás készült az állati lét formáiról. Az elkészült művekből kiállí-
tást rendeztünk az iskola aulájában, folyosóin, abból a célból, hogy 
felhívjuk egymás figyelmét az ember és állat közötti barátság, az 
együttélés és az állatvédelem fontosságára. A legszebb alkotásokat – 
egy szülői felajánlás révén – jutalmazni is tudtuk.

Kosaras hírek Vörösberényből
Kissé kacifántosan indult az idei kosaras évünk. 
A járványhelyzet miatt sokkal több előírásnak kell megfelelnünk. 

Ez többek között azt is jelenti, hogy az idén nem csak az elsősök és 
a másodikosok, hanem a harmadik és negyedik osztályosok is kü-
lön csoportban kosárlabdáznak. Ennek legfőbb előnye, hogy kisebb 
létszámú csapatban több idő és lehetőség nyílik a mozgástechnika 
csiszolására.

Az edzések hangulatát a vidámság, az önfeledt játék és az együtt-
mozgás öröme határozza meg. Ahogy Kosaras indulónk is mondja: 
„Kosarasnak áll a világ, pattognak a csodalabdák…”

Nagy örömömre szolgál, hogy az új szezonban 6 berényi kosaras 
lett a Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda szakosztályának igazolt já-
tékosa. Ez egyben azt is jelenti, hogy ők már nem csak a „Dobd a 
kosárba!” program résztvevői, hanem az országos Kenguru bajnok-
ság szereplői is. Iskolánknak jelenleg különböző korosztályokban 
26 FAK-os igazolt kosárlabdázója van.

Az új reménységek, az elsős kosarasok is megkezdték az ismerke-
dést a labdával. Róluk mellékelek egy büszke fotót. 

Purgel Henriett

1956. október 23-i ünnepi 
megemlékezés iskolánkban
„Más ez az ősz…”

A Vörösberényi Általános Iskola ebben a megváltozott helyzetben 
is megtartotta ünnepi megemlékezését. Rendhagyó módon rádiójá-
tékkal készültek a 6. b osztályos tanulók. A műsorban szereplő diá-
kok (balról jobbra): László Alina, Nagy Emma, Horváth Valentin, 
Molnár Míra, Koronczai Ármina, Simkó-Tardi Márk, Takáts Bog-
lárka, Vajda Csenge, Balogh Enikő, (felső sor) Ladányi Szilveszter 
és felkészítő tanáraik Siposné Kórusz Zsuzsanna és Kittlinger And-
rás. Az iskola nevében az emlékezés koszorúját Kunné Solti Éva és 
Kittlinger András osztályfőnökök, valamint diákjaik, Gurin Patrícia 
és Vajda Csenge Abigél helyezték el a Hősi Emlékműnél.

Kívánjuk mindenkinek, hogy legyen 
életének része a rendszeres gyaloglás!

Október évek óta helyet ad a naptárban a Világ Gyalogló (Hó)
Napnak. A Vörösberényi Általános Iskola túraszakkörösei bene-
veztek a Magyar Szabadidősport Szövetség által kiírt országos ver-
senyre. A 6 km-es körtúrán - a járvány hozta előírások betartásá-
val - gyönyörű, őszi napsütésben jártuk végig a város nevezetesebb 
pontjait: a Jordán-kutat, az erődtemplomot, a Remete-forrást, az 
Óvári messzelátót és a régi mozdonyt. Az utat játékos feladatok tet-
ték még érdekesebbé. Örülünk, hogy a szakkörösökön kívül sokan 
velünk tartottak Almádi értékeinek felfedezésében! 
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Papírgyűjtés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

A DÖK szervezésében októberben került sor a már hagyományos-
nak számító iskolai papírgyűjtésünkre. Az idő kegyes volt hozzánk, 
hiszen napsütéses időben bonyolíthattuk le iskolai programunkat. 
Köszönet a lelkes szülőknek és gyerekeknek, a segítő tanulóinknak 
és kollégáknak, hogy ismét egy jó hangulatú és eredményes papír-
gyűjtést rendezhettünk. Az osztályok között meghirdetett verseny-
ben, alsó tagozatban az 1.a osztály, míg felsőben az 5.a osztály vég-
zett az első helyen! 

Gratulálunk! Ügyesek voltatok!

Közlekedési – Sport – Egészségnap 
Minden tanévben, az Európai Autómentes Nap hetében isko-

lánkban megrendezésre kerül a Közlekedési Nap. Ebben az évben a 
járványhelyzetre való tekintettel összevontuk ezt a napot az egész-
ségnappal, valamint a sportnappal. 

Minden osztály külön-külön egyéni programtervvel vett részt 
ezen a napon. Törekedtünk arra, hogy a gyermekek a szabadban, és 
egymástól minél nagyobb elkülönüléssel tudják ezt a programokkal 
teli napot teljesíteni.

2020-ban az EURÓPAI MOBILITÁSIHÉT témája a „Klíma-
barát közlekedés mindenkiért”. Iskolánk ehhez a programhoz a 
gyalogos, valamint a kerékpáros közlekedés népszerűsítésével kíván 
csatlakozni. 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók tudatos közlekedési ma-
gatartásának kialakítására. Nemcsak ezen a napon, hanem a tanév 
teljes keresztmetszetében törekszünk a gyermekek balesetmentes 
közlekedővé válásának kialakítására. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság magas színvonalú, segítő 
együttműködése nagyban hozzájárult ennek a pedagógiai feladat-
nak a megvalósításához. Ezúton is szeretnénk megköszönni Bor-
bély Zoltán rendőrkapitányságot vezető Rendőralezredes Úrnak és 
Stanka Mária Rendőrőrnagy Asszonynak a segítő munkáját.

A közlekedésre nevelés több színtéren is megvalósul iskolánkban. 
Technika és életvitel órák keretében, valamint az osztályfőnöki órá-
kon is évi 5-5 órában oktatjuk a mindennapi élethez szükséges köz-
lekedési ismeretek témakörét. 

A közlekedési nap már szinte összegzése, és felmérése annak, hogy 
mennyire sajátították el tanulóink az átadott ismereteket. 

Az egészségnap szervesen hozzákapcsolódott a közlekedés kap-
csán felmerülő közlekedési balesetek elsősegélynyújtási felada-
taihoz. Ehhez Iker Márta iskolavédőnő mindennapi munkáját 
szeretnénk megköszönni, aki a tanév minden napján odaadóan 

rendelkezésünkre áll, és aki mindig segít, bármilyen egészségnevelé-
si, elsősegélynyújtási vagy védőnői segítséget és/vagy feladatot kell 
ellátni. 

A sportnap egy, az Európai Unió által meghirdetett „Hivatalos” 
Európai Diáksportnap keretében zajlott le. Erre a napra iskolánk 
is pályázott, és nagy örömmel tettünk eleget annak a kihívásnak, 
amelyben 9000 iskola pályázott és 3000 000 diák vett részt ezen a 
napon az élményközpontú és örömteli mozgásban. Ez a nap arra 
hivatott, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a testnevelés és sport, 
az élményközpontú és örömteli mozgás jelentőségére, amely alapot 
biztosít az egészség és jó lét megtartására.

Reméljük, hogy ez a nap tanulóink számára élményszerű, a men-
tális egészséget javító és ismereteket hatékonyan beépítő volt.

Felhívás és közlemény
Mindenszentek és halottak napján sokan keresik fel a vörösberényi 

református temetőt. Ilyenkor az örök élet reménységében emléke-
zünk elköltözött szeretteinkre. Isten vigasztalását kérem minden 
gyászoló és megemlékező életére!

Városunk nagy érdeklődésének örvendő létesítménye a közel há-
romszáz éves vörösberényi református temető, melynek fenntartá-
sát, üzemeltetést, karbantartását és korszerűsítését csak közös össze-
fogással érhetjük el. Évek óta küzdünk azért, hogy felszámoljuk az 
illegális szemétlerakásokat. 

Ezúttal szeretném megköszönni mindazoknak, akik megértették, 
hogy ez az ügy közös, és a kijelölt helyre viszik a szemetet. Azoknak 
is köszönöm, akik hazaviszik, és szelektív módon kezelik azt!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ne hordjanak össze a te-
mető területén szemetet, hanem csak a kijelölt helyre, a ravatalo-
zó mögötti tárolóba szíveskedjenek azt tenni! Ha ezzel ellenkező 
magatartást látunk, szólítsuk meg az elkövetőt, kérjük meg, hogy 
felelős magatartást tanúsítva, a kijelölt helyre helyezze el a temetői 
szemetet!

Tájékoztatom, hogy a sír és közvetlen környezetének (a sírtól 
körbe 30 cm) gondozása a hozzátartozók feladata. Köszönetemet 
szeretném kifejezni azon személyeknek, akik nemcsak a szerettük 
sírját, hanem annak környékét is rendben tartják.

Az egyházközség 2011. január 1-től, és jelenleg is érvényben lévő 
határozatai értelmében a sírhely megváltója minden évben egy alka-
lommal hozzájárul a temető karbantartásához. Ez a támogatás nem 
a megváltott sírhely letakarítását szolgálja, hanem a temetőét: a zöld 
területek és utak karbantartását, a szemétdíj, víz és áram költségei-
hez járul hozzá. Ma ez a befizetendő összeg 1500 Forint/ év, amit 
csekken, banki átutalással, vagy a Lelkipásztori Hivatalban lehet 
befizetni. Kérjük tisztelettel, hogy ezt a támogató hozzájárulást ne 
halmozzák fel! 

Tisztelettel kérjük, hogy a 25 év után meg nem váltott sírhelye-
ket az érintett családok váltsák meg! Ha valaki végképp lemond a 
sírhelyről, szíveskedjen hivatalunkban nyilatkozni arról! Ellenkező 
esetben kezdeményezni fogjuk a meg nem váltott, az elhagyott, 
gondozatlan sírhelyek felszámolását. Megértésüket köszönöm!

Az egyházközség bankszámlaszáma: 11748083 – 20020244. A 
számlavezető bank: OTP.
Elérhetőségek:
8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 105.
Tel.: 88 430-433;
Mobil:+36 30 2282966.
E-mail: refbereny@gmail.com
Köszönettel és tisztelettel, 

Faust Gyula vörösberényi református lelkipásztor
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A Könyvfalós Gyerekek izzíthatják olvasókedvüket, mert a 
2020/2021-es könyvfaló már október 12-én elkezdődött! Új köny-
vekkel, még izgalmasabb feladatlapokkal és extra bagolyszerzési le-
hetőségekkel várunk továbbra is minden régi és új kis Könyvfalót!

Nem csak a gyerekeknek, felnőtt olvasóinknak is készültünk új 
kihívással. A következő egy évben arra invitáljuk minden verseny-
zőkedvű Olvasónkat, hogy válogassanak az alább felsorolt listából, 
és olvassanak el minél többet! Idén magyar, kortárs szerzőktől gyűj-
töttük össze a legjobb, legmegosztóbb, legérdekesebb könyveket. 
Lépjünk túl azon az előítéleten, hogy a magyar kortárs irodalom 
csak száraz és nehezen emészthető lehet!

 „Ha a félelmeinkre hallgatunk, bezárjuk magunkat. Ha az agresz-
sziónkra, bezárunk másokat is. Ha a hitünk kívülről jön, ha parancsra 
kapcsol be, akkor nem tart meg minket. Ha belülről, akkor viszont 
nekünk kell megtartanunk magunkat, ha már gerincet és észt kaptunk, 
amikor megszülettünk.” (Szabó T. Anna)

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.



Idén inkább a másik oldalról: fóliázni az asztalokat Anna néni-
vel és a tourinformosokkal, papírokat nyomtatni a Friderika-féle 
Alkonytúrához, végül két órát üldögélni a tiszta, őszi estében Perus 
Zsuzsa nénivel, aki minden arra járó túrázótól megkérdezte: sző, 
fon, nem takács, mi az? 

A sötétben nevetgélő, kisebb-nagyobb csapatok, a város apraja-
nagyja, ahogy próbálnak megfeledkezni valami évszázados, évezre-
des, közös, emberi félelemről: a sötétségről és a hidegről; az ismeret-
lenről és az ismeretlenben lapuló, ismerős félelmeikről. 

A csillagokat nem takarta felhő idén október 22-én: onnantól 
kezdve, hogy az első túrázók elindultak, egészen este kilencig, mikor 
az utolsó csoporttal és Zsuzsa nénivel mi is visszaértünk a Pannónia 
elé, világítottak nekünk a sötétben. Kicsit ők is ki akarták venni a 
részüket a feladatból: fényt vinni akkor is, amikor egy ismeretlen 
biológiai organizmus még az ismerőst is távolivá és bizalmatlanná 
teszi. 

Nádas Panna
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Lehetnénk mi is csillagok
Almádi vagyok: ha valaki azt mondja nekem, hogy töklámpás, az 

első dolog, ami eszembe jut, a Tökfesztivál. Mintha a Tökfesztivál 
a kistestvérem lenne, hiszen csak egy évvel vagyok nála idősebb. 
Narancssárga levelek, narancssárga ruhás gyerekek, narancssárga 
égbolt és narancssárga sütőtökök. Zsivaj, és narancssárga, édes süte-
mények. Gyerekkori illatok, színek és emlékek. 
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Szociális munka napja 

A Szociális Munkások Nemzetközi 
Szövetsége 1997-ben kezdeményezte a 
szociális munka emléknapjának beveze-
tését, Magyarországon 1998-ban ünne-
pelték először. 
2016-ban a Magyar Országgyűlés a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvénybe emelte a szociális munka napját.

A társadalmi szolidaritás eszméje és a szociális munkára való igény 
– ahogy a társadalomban együtt élő egyének természetes egymásra 
figyelése és segíteni akarása is – egyidős az emberiséggel. Az eleset-
tek, szegények, betegek támogatása széleskörű társadalmi összefo-
gást igényel, hiszen még a legfejlettebb társadalmakban is mindig 
lesznek olyanok, akik akár önhibájukból, akár azon kívül anyagi 
és emberi támasz nélkül maradnak, időszakosan vagy életük végéig 
kiszolgáltatottá és rászorulóvá válnak.

Az ő felkarolásuk és támogatásuk mindannyiunk közös emberi 
és társadalmi felelőssége!

November 12-én tehát nemcsak a „hivatásos” segítők ünnepel-
nek, hanem minden olyan embertársunkat is méltán köszönthet-
jük, akik emberségből bevásárolnak idős, beteg szomszédjuknak, 
aki nem mennek el közömbösen az utcán fekvő mellett, akik nem 
áldozatnak élik meg napi teendőik mellett, hogy segítő jobbot 
nyújtsanak.

A társadalmi szolidaritás, közösségvállalás az év mind a 365 nap-
ján feladatunk. 

A szociális munka, önkéntesség nem mindenképpen felemelő, de több 
lesz tőle az ember és emberibb hősöket talál.”
(Vecsei H. Miklós)

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének,

valamint lakhatási támogatásának segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
•	 Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendel-

kező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő vagy be-
jelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen (igazoltan) 
Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 

•	 akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át.

•	 egyszemélyes háztartásokban pedig a 350%-át
•	 Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség ösz-

szesen: 10 mázsa
A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása szük-

séges:
•	 pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó 

lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelemének összegét:  
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 
a pályázat benyújtását megelőző 1 hónap átlagáról; 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás; 
c) jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami 
foglalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba 
vételről,

•	 a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén az 
oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 

Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Portá-
ján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), az „Új Almádi Újságban”, 
a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálatnál (Baross G. Út 32.) szerezhető be, valamint letölthető 
Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 

Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok esetén a 
Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, amelyet az 
06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  

A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűjtőlá-
dába, valamint a Balatonalmádi Család-, és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, és fent meghatá-

rozott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adóazonosító jelének megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2020. december 14-ig folyamatosan.

Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma a benyújtott adatok, a rászorultság és a rendelkezésre álló 
források figyelembevétele mellett dönt és értesíti a pályázót.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2020. november 13. és 
december 14.

Báles János
kuratórium elnöke sk.
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Büszkék vagyunk rá! 

- Délután később jövök haza, mert a Bors Mátéval készítek ripor-
tot – mondom a férjemnek, és már nyúlok is a kulcsaimért, mielőtt 
elkezdhetne a vacsoráról faggatózni.

- A szörfös sráccal? Aki 96 perc alatt repült 80 kilométert Keszt-
helytől Keneséig? Tudtad, hogy a Horányi Andris kitefoil-os 1 óra 
55 perces idejét is lenyomta az iQFOiL-lal?

- Jajj, drágám, azt sem tudom, mi az a kitefoil, és egyelőre az 
iQFOiL is kínaiul hangzik.

Innentől percekig türelme-
sen hallgattam az én szárazföldi 
agyamhoz mérten lovagiasan 
lebutított magyarázatot, misze-
rint az iQFOiL nevű szörf egy 
új technika, ami nem suhan a 
vízen, hanem kiemelkedik ab-
ból, és szinte annyi szelet tud 
vele a versenyző befogni, mint 
egy hajó vitorlával. Sőt! Képzel-
jem el, hogy halzolni, fordulni, 
negyedszelezni, háromnegyed-
szelezni is tud, ami egy hagyo-
mányos szörffel lehetetlen.

Ez volt az a pillanat, amikor elhatároztam, hogy ha találkozom 
Mátéval, akkor a technikai, szakmai részletekről véletlenül sem 
kérdezem őt. A mi olvasóink többsége valószínűleg nem igényel 
szörfös továbbképzést, szívesebben olvasná fiatal, balatonalmádi 
sportolóbemutatkozását, aki tovább gyarapította városunk „Büszkék 
vagyunk rá” listáját.

Mátéval egy almádi kávézóban találkoztunk, ahol egy gyümölcslé 
mellett faggattam őt a vízi sportolók között nagy elismerést kiváltó 
eredményéről.

- Az iQFOiL viszonylag új sportág, de rajtad látszik, hogy régóta 
sportolsz.

- Mindenfélét sportoltam már az égvilágon. Óvodás koromban 
fociztam, mint minden kisfiú. Hat éves koromtól vitorlázom, ami 
családi sport, hiszen édesapám és a bátyám is elismert vitorlázók, 
többszörös magyar bajnokok. Mostanra már én is három magyar 
bajnoki címmel rendelkezem vitorlázásban. Régebben öt évet ké-
zilabdáztam is a Veszprém utánpótlás csapatában, ami nagyon jó 
alapot adott a szörfözéshez. Atlétikában, futásban is csapattag vol-
tam, snowboard-ban diákolimpiát nyertem, és szörfben is sikerült 
magyar bajnokságot nyernem. Közben folyamatosan kerestem azt a 
sportot, amivel kijuthatnék az Olimpiára. Az iQFOiL elsőre nagy 
szerelem lett, és amikor 2019-ben olimpiai osztálynak választották 
meg, eldöntöttem: mindent annak a célnak fogok alárendelni, hogy 
ebben a sportágban vehessek részt az olimpián.

- Miben más ez a sport a hagyományos szörfözéshez képest?
- Térbeli szabadságot ad. Míg a 

windszörffel többnyire csak félszelezni 
lehet, vagy csak pár fokot lehet a szél 
felé haladni, addig a foil-os szörffel 
ugyanazokat a szögeket lehet bevi-
torlázni, mint egy vitorlás hajóval. 
Bármerre lehet vele menni a vízen, 
nagyon jó túrákat lehet csinálni a Ba-
latonon. A szörfözés csodálatos sport-
ág, az alapok ugyanazok, mint a vi-
torlázásban. Az a szabadság, amit ad, 
a természet közelsége, és az az érzés, 

hogy a természettel birkózol, az egészen fantasztikus. Megtanít arra, 
hogy tiszteld a természetet, megismerd a saját határaidat, amiket 
biztonsággal feszegethetsz, közben egy hatalmas adrenalin-fröccsöt 
is kapsz. A motorozással lehetne összehasonlítani, de itt nincs alat-
tad egy gép, csak a természet erejét és a saját tudásodat használod.

- Az október elején felállított rekordodról mit kell tudni?
- A Keszthely-Balatonkenese versenyt 1921-ben eredetileg vitor-

lázókra írták ki, de a távot több kategóriában is lehet teljesíteni. Elő-
ször Varga Gábor 2016-ban szörffel, majd 2019-ben Horányi-Névy 

András kitefoillal döntötte 
meg a vitorlázók rekordját, 
ami engem nagyon motivált, 
és mindent megtettem, hogy 
az én nevemhez egy foil-os 
rekorddöntés fűződhessen. 
Nem kizárólag magam miatt, 
hanem így is szerettem volna 
népszerűsíteni ezt a korszerű 
sporteszközt. Komoly felké-
szülés után versenyen kívül 
teljesítettem a korrigált idő 
szerinti 1óra 36 percet, amit 
hitelesítettek, így most én va-
gyok a csúcstartó. 

- Mit csinál egy balatoni szörfös télen? Elég csak a szárazföldi 
edzés?

- Funkcionális és erőnléti edzéseket végzek, futok, biciklizek, va-
lamint most már egy-két téli edzőtábort is szeretnék beiktatni az 
edzéstervbe, melegebb országokban. Spanyolország és Portugália 
a terv, ott edzőtáboroznak a britek, és jó lenne például hozzájuk 
csatlakozni. Az elsődleges célom az, hogy éves szinten 250 napot 
edzhessek vízen.

- Gondolom, ehhez azért komoly anyagi források kellenek.
- A családom mindig mindenben mellettem áll, de ezt már nem 

lehet a családi kasszából finanszírozni. Keresztapám, Kerekes Csaba 
is támogat, valamint a Tihanyi Hajós Egyletnek is sokat köszönhe-
tek, de rajtuk kívül is szükség lesz még támogatókra, szponzorokra. 

- A sporton kívül mivel foglalkozol a hétköznapokban?
- Júniusban fejeztem be az egyetemet, ahol gazdaságinformatikát 

tanultam, most pedig a Testnevelési Egyetemre iratkoztam be egy 
szörf és vitorlás szakedzői OKJ-s képzésre.

- Hogyan és hol képzeled el a jövődet?
- A jövőmet illetően egészen pontos kép van már a fejemben. A 

következő 4 évben az olimpiára való felkészülésen lesz a hangsúly, de 
emellett elengedhetetlennek gondolom az arculatom, marketingem 
alakítását, építését. Szeretnék minél nagyobb szponzorokkal együtt 
dolgozni, és ismertté tenni a sportágamat. Az olimpiai ciklus után 
pedig az a tervem, hogy egy nemzetközi szintű nyári sporttábort 
hozzak létre gyerekek számára. Több vitorlástábort vezettem már, 
és az USA egyik legelitebb gyerektáborában is dolgoztam windsurf 
és vitorlás oktatóként. Ezeket a tapasztalataimat szeretném kama-
toztatni, és továbbadni a gyerekek számára azokat az élményeket, 
amikben én részesülhettem. Az pedig, hogy hol képzelem el a jö-
vőmet, nem kérdés. A sportnak köszönhetően sok helyen jártam a 
világban, de mindig is Balatonalmádi marad a kedvenc városom. 
Szerintem a világ legjobb dolga itt felnőni, mert a Balaton közelsége 
az élsporttól függetlenül is nagy kincs. A későbbiekben szeretnék 
aktívan hozzájárulni a város fejlődéséhez, segíteni a Balaton nép-
szerűsítésében. 

Szolga Mária 
Fotó: Szűcs Ábel
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Zöldhulladék-gyűjtés Balatonalmádi 2020. 
Emlékeztetjük Önöket, hogy a házhoz menő zöldhulladék-

gyűjtés november végéig tart, azaz ebben az évben a 47. héten 
gyűjtjük be utoljára a Balkom szabvány zöld zsákban/felmatricá-
zott edényben kihelyezett zöldhulladékot.

Amennyiben az egységcsomagot már felvette és további zsákok-
ra van szüksége, többlet zöldhulladékához szabvány zöld zsákot 
tud vásárolni korlátlan mennyiségben (bruttó 477 Ft/db áron) 
a Vörösberényi Gazdaboltban (Balatonalmádi, Alkotmány u. 1.  
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 - 15.00, szombat: 8.00 - 13.00.) 
vagy időpontfoglalással Ügyfélszolgálatunkon (https://balkom.hu/
idopontfoglalas/).

Ömlesztett fás szárú zöldhulladékot kérjük, továbbra se rakja-
nak ki, azt kizárólag a telephelyünkön tudjuk fogadni a lentiek 
szerint!

Telephelyünkön térítésmentesen zöldhulladékot átveszünk az aláb-
biak szerint:
•	fás	szárú	zöldhulladékot	(ágakat,	ágnyesedékeket…)	és
•	lágy	szárú	zöldhulladékot	(falevelet,	füvet…).	

Maximális térítésmentesen behozható mennyiség: összesen 150 
kg, vagyis ~2 m3 /ingatlan (ügyfél)/év. 
Telephelyi zöldhulladék átvétel nyitva tartása:
•	hétfő:	6.00-14.00,
•	péntek:	6.00-16.00

2 m3 feletti mennyiséget térítés ellenében:
•	Telephelyünkön	tudunk	átvenni	2000	Ft	+	ÁFA	/	m3 áron vagy
•	a	Balatonfüredi	Komposztáló	Telep	fogad	(Balatonfüred,	Aszófői	
út, 087/1 hrsz.), 2020. évben: 9000 Ft + ÁFA / tonna díj ellenében.

Balatonfüredi Komposztáló Telep nyitva tartása:
•	április	1-től	október	31-ig:	hétfőtől	–	péntekig:	8-15	óráig,	szom-
baton: 8-12 óráig,
•	november	1-től	március	31-ig:	hétfőtől	–	péntekig:	7-15	óráig.

Kérjük Önöket, hogy a házhoz menő gyűjtéshez zöldhulladéku-
kat csak szállítási héten, azaz a 47. héten helyezzék ki közterületre!

ZÖLDHULLADÉK HELYBEN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSA

Társaságunk, a zöldhulladék helyben történő visszaforgatása és 
hasznosításának elősegítése érdekében, könnyen használható kerti 
aprítógépeket biztosít a lakosság részére, mellyel a fás szárú zöld-
hulladékából, egyszerűen hasznos és környezetbarát ágaprítékot 
készíthet saját kezűleg otthonában.

•	 Az összeaprított ágak kisebb helyet foglalnak el, alkalmasak mul-
csozásra, vagyis a kert talajának takarására (fenyőkéreg vásárlá-
sa helyett). Az aprított gallyal takart területen nehezebben tud-
nak előtörni a gyomok, és a talaj is jobban tartja a nedvességet. 

•	 Amennyiben nincs szükségük annyi ágaprítékra a kertben, 
mint amennyi rendelkezésre áll a zöldhulladékból, akkor is jó 
hasznát vehetik, hiszen ha a gallyakat, vesszőket aprítva teszik a 

komposztálóba, ezzel egy szellőző réteget kialakítva, hamarabb és 
jobb minőségben készül el a komposzt. 

Társaságunk az aprítógépet 1 napra díjmentesen biztosítja, a 
gép szállítását és visszaszállítását Önöknek kell megoldani. Ameny-
nyiben a gép szállítását nem tudja megoldani, 3.937 Ft+ÁFA díj 
ellenében tudjuk ki- beszállítani. Az 1 napot meghaladó használat 
esetén fizetendő díj 2500 Ft+ÁFA/nap.

Az aprítógép igényléséhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot 
az ugyfelszolgalat@balkom.hu e-mail címen!

A gyorsabb kommunikáció érdekében, kérjük, az e-mailben szí-
veskedjenek megadni nevet, partnerazonosítót és telefonszámot!

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS ZÁRT EDÉNYBEN

Korábban megjelent hírünkre hivatkozva ismét figyelmükbe 
ajánljuk a zöldhulladék edényben történő gyűjtését!
•	 Az edényt Önöknek szükséges beszerezni, viszont az edénynek a 

zsákokkal ellentétben egyszeri költsége van! Társaságunknál hasz-
nált 240 l-es edény beszerezhető bruttó 9525 Ft-ért. 

•	 Az edényben könnyen gyűjthet akár fás szárú zöldhulladékot is, 
nem hasad szét az ágaktól, mint a zsák.

•	 Minél többen térnek át az edényhasználatra, annál kevesebb zsá-
kot szükséges gyártatni, vagyis az edény használatával hozzájárul 
a hulladék csökkentéséhez.

Kérjük, mielőtt edényre váltana, keresse fel ügyfélszolgálatunkat 
az ugyfelszolgalat@balkom.hu e-mail címen!

Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Egyesületi hírek

A Vörösberényi Polgári Olvasóköri híreket egy hiánypótlással 
kezdem, mert olyan sok jóindulatú segítséggel valósult meg a szer-
vezéstől kezdve a szeptemberi Szüreti felvonulásunk, hogy óhatatla-
nul volt, akinek részvételét nem tudtam megköszönni.

Ezúton pótolom és köszönöm meg a KOKÓ Lovastanya elegáns 
lovasainak, hogy a felvonulásunkat megtisztelték!

Mint ahogyan a tavaszra, nyár elejére  tervezett programjaink 
elmaradtak a pandémia miatt, most sem tudunk méltó módon 
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megemlékezni az alapító Nemes Mihály kántortanító úrra, aki 
110 éve hozta létre ezt az egyletet. A sírját, ahol feleségével együtt 
nyugszanak, megkoszorúzzuk, de a tervbe vett rajz-és mesemondó 
versenyt csak jövőre tudjuk kiírni.

Most helyhiány miatt azt ajánlom, hogy aki többet szeretne tud-
ni a névadónkról, az Kovács István Helytörténeti kutató munkáját 
keresse a Városi Könyvtárban.

Reméljük, hogy a hagyományos decemberi vörösberényi ünnep-
ségünket, a Mindenki karácsonyát meg tudjuk rendezni, mert sza-
badtéren tartjuk.

Kasza Katalin, elnök
Vörösberényi Polgári Olvasókör

Évadzáró, vendégfogadás, megemlé-
kezés és hogyan tovább?

Érdekes címszavak, vajon mit rejtenek, mit takarnak?
A Vörösberényi Nyugdíjas Klubban hagyomány az évadzáró par-

ti, melyen értékeljük, elismerjük a művészeti csoportok és a kézmű-
ves szakkör egész éves tevékenységét, egyben jó alkalom, és fontos 
cél is, hogy a közösségek megismerjék egymás munkáját és szoro-
sabb baráti kapcsolat alakulhasson ki a csoportok és tagjai között.

Ebben az évben a járvány miatt október első napjaira tolódott a 
rendezvény, melyen a vírustól való félelem miatt a néptáncosaink 
nem jelentek meg, ugyanakkor a nyári zempléni úti kiránduláson 
szerzett új barátokat, a tállyai népi iparművészek delegációját is 
meghívta a klub elnöksége erre a találkozóra, akik szívesen elfogad-
ták a meghívást. A partira a Magtárban került sor, ahol a járvány-
ügyi szabályok betartásával, Zsapkáné, Adél irányításával gyönyö-
rűen megterített asztalokkal várták a népdalosok, a kézművesek a 
Tállyáról, Európa mértani középpontjából, a királyi borok hazájá-
ból érkezett tíz vendéget. A szokásos elnöki köszöntés, az ajándékok 
átadása után először Dériné Érsek Ágnes elnök asszony, a delegáció 
vezetője mutatta be az egyesületet, melyben úri hímzők, fazekasok, 
fafaragók, bőrdíszművesek, szövők, gyöngyfűzök, stb. munkálkod-
nak. Majd egy rögtönzött kiállításon láthattuk az úri hímzés cso-
dálatos mintadarabjait Ezután Zsapkáné, Adél a szakkör vezetője 
beszélt az ügyes kezű kézművesek alkotásairól, a mindenszenteki 
koszorúkról, a karácsonyi asztaldíszekről, kopogtatókról, a húsvéti 
tojásokról, a gyöngyből készült ékszerekről, a nemzeti kokárdák-
ról, melyeket a szakkör tagjai készítettek, közben értéket teremtve 
értékesítettek. Elmondta, hogy több alkalommal vállalt házigazda-
szerepet is ünnepi terítéssel a szakkör, így segítve a klubot, sőt a báli 
rendezvényeken rendezői feladatot is elláttak, és beöltöztek a jel-
mezes farsangi karneválra is. A beszámoló végén megcsodálhattuk 
a szakkörvezető gyöngyékszer kiállítását. A Borostyán Népdalkör 
vezetője Navratyilné Ancsa örömének adott hangot, hogy kiváló új 
karnagya lett a csoportnak Papp Veronika személyében. Sokat fejlő-
dött a megnövekedett létszámú kórus. A vírus ellenére is megtartot-
ták a próbákat online térben, jelenleg pedig a szabályok betartásával 
közvetlen foglalkozásokon fejlesztik énektudásukat.  A csoport tag-
jai nagyon örültek a Csoóri Alapítvány pályázatán nyert összegnek, 
hálásan köszönték a klub elnökének az új fellépő elegáns ruhákat és 
a nagyszerűen sikerült, kitűnően megszervezett első folklórfesztivált 
a szabadtéren, melyen mindenki nagyon jól érezte magát. Ezután 
a népdalkör rövid bemutatót tartott. Lelkesedéssel, vidáman csen-
dültek fel előadásukban a tanult magyar népdalok, amelyeket a je-
lenlévők vastapssal jutalmaztak. A zempléni kirándulásról készült 
videó klip megtekintése után nosztalgiáztak a kirándulók, majd ha-
marosan megérkezett a pezsgő, s koccintottunk az elért sikerekre, az 
új barátságra. Az ünnepi vacsora elfogyasztása után a „Barátainkkal 

közösen…” feliratú oroszkrém tortából mindenki kapott egy-egy 
szeletet, és megkóstoltuk a híres tállyai királyi borokat is. 

A közös éneklés után megállapítottuk, hogy mily szerencsések a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai, akiket eddig elkerült a koronaví-
rus. Pedig négy napos salzburgi utazáson vettünk részt, utána három 
napra kirándultunk Zemplénben. Voltunk Szerencsen, Monokon, 
Vizsolyban, Baskón, Boldogkőváralján, Kassán és Sárospatakon. 
Megtartottuk Balatonalmádiban az első Folklórfesztivált, melyről 
kétórás film is készült, és most már leírhatjuk a találkozó után egy 
hónappal: hála az égnek, az évadzárón sem fertőződött meg senki. 
Így legyen ezután is! Annak is végtelenül örülünk, hogy 2020-ban 
senkit nem veszítettünk el. 

Ebben az évben is – immár hatodik alkalommal – október 31-én 
17 órakor kérésünkre ökumenikus istentisztelet keretében gyászmi-
sét celebrált László atya. Részt vett a szertartáson Steinbach József, a 
Dunántúl református püspöke is, továbbá lelkésze, Faust Gyula és 
együtt méltón emlékeztünk a Vörösberényi Nyugdíjas klub elhunyt 
67 tagjára. Az emlékezés színvonalát emelte a világhírű pánsíp mű-
vész, Kegye János előadásával, Tóth Istvánné szóló énekével és klu-
bunk Borostyán Népdalköre az alkalomhoz illő dallal. A szertartás 
után kimentünk a temetőbe, a keresztnél elhelyeztük Kochné Török 
Eszter felajánlott koszorúját, a kegyelet virágait, amit ezúton is kö-
szönünk. Mécsest gyújtottunk, majd imádkoztunk szeretteinkért. 
Aztán mindenki hazaballagott. Én is. 

Otthon azt vettem észre, hogy azon gondolkodom, ebben a gyor-
san terjedő vírusos világban hogyan tovább? Mi lesz a közösségek-
kel, a csoportokkal, az egyedül élőkkel, a magukra maradókkal? 

A klubunk 150 fős. Egy-egy rendezvényen 130-140 fő szokott 
részt venni. Ez ma tilos. A Művelődési Házban csak 60 főig engedé-
lyezett a részvétel, a Pannóniában 100 főig. Tudomásul kell vennie 
minden klubtagunknak, hogy egyelőre – saját érdekünkben – sem-
miféle rendezvényt nem tartunk, nem kísértjük a sorsot, betartjuk 
a szabályokat. Így már biztos, 2020-ban elmarad a meghitt karácso-
nyi ünnepélyünk a meglepetésekkel, de nem tartjuk meg a hagyo-
mányos, teltházas, családias hangulatú városi szilveszteri mulatságot 
és a svédasztalos pótszilveszterünket sem. Bizonyára sokunknak 
hiányozni fog a vidám, fergeteges farsangi jelmezes karnevál, höl-
gyeinknek pedig a szokásos kedves nőnapi köszöntés, meglepetés. 
Természetesen mi férfiak sem számíthatunk ünneplésre. Bár nem 
tudhatjuk meddig tart a pandémia, jóslatokba sem bocsátkozha-
tunk, de lehet, hogy tudomásul kell vennünk, sajnos a szokásos 3-4 
kitűnően előkészített belföldi kirándulásunkról, a testvérklubokkal 
való találkozásról – mely már nagyon aktuális – és a hagyományos 
külföldi utazásunkról is le kell mondanunk a jövő nyáron. Bár ne 
kellene!  Most a legfontosabb az egészség. A legfontosabb, hogy a 
fertőzés veszélyét elkerüljük. 

Hogyan tovább? 
Próbáljuk megtalálni azt a tevékenységet, ami kimozdít az una-

lomból, azt a lehetőséget, ami segít bíznunk abban, hogy valamikor 
vége lesz ennek az állapotnak, s minden ott folytatódik, ahol abba-
hagytuk. Újra tudunk majd őszintén örülni egymásnak… Addig 
egy-egy telefonhívás, egy-egy e-mail, egy-egy érdeklődés, egy-egy 
megosztás a facebookon, egy-egy séta, túra a szabadban, s óriási 
hit mindnyájunkban: tudjuk, sok mindent megéltünk és átéltünk. 
Most is győzni fogunk, és túléljük. Így legyen!  Én hiszek abban, 
hogy az égiek is velünk vannak, velünk maradnak, és vigyáznak 
ránk. 

Minden kedves klubtársamnak jó egészséget kívánva kérem, vi-
gyázzatok Ti is magatokra!

Lencse Sándor, a klub elnöke
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Sikeres évet zár a Honismereti és 
Városszépítő Kör  

A Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör tagjai minden 
évben szép programot állítanak össze, amiből idén is csak két prog-
ram maradt el a járvány miatt.

Minden év tavaszán Várostakarítási akciót hirdetnek, amikor még 
a zöld nem takarja el a tél során összegyűlt szemetet. Idén ez kétna-
posra fejlődött, március 7-8-án négy helyszínre hirdették meg akci-
ójukat, amiből végül nyolc lett. Baráti társaságok, lelkes önkéntesek 
és családok csatlakoztak, fogtak össze és tisztították meg a várost 
több mázsa szeméttől.

Terveztek Tojásfa állítást, Húsvéti játszóházat, de a járvány miatt 
ezek éppúgy elmaradtak, mint a Marosszéki Kodály Zoltán gyer-
mekkar látogatása Böjte Csaba atyával. Jövőre bepótolják!

Az online szervezhető városszépítéseknek viszont nem volt aka-
dálya. Most már évről évre évente háromszor hirdet Honismereti és 
Városszépítő Kör és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület közösen 
dekorációs pályázatot. Húsvétkor, ősszel és Adventkor környezetük 
szépítésére, természetes díszek elhelyezésére ösztönzik a város lakó-
it. Az otthonok, kapuk, kerítések, utcák dekorálására készült fotók 
beküldhetők, a Városszépítő kör fölteszi a Facebook oldalára, ahol 
szavazni lehet a képekre. A húsvéti pályázatot Bereczky Szilvia nyer-
te, az őszi pályázat október 31-én zárult, az adventi pályázatra még 
lehet beküldeni képeket!

Júliustól elindultak a Villaséták és a “Fekete László” templomsé-
ták Almádiban. A Honismereti és Városszépítő kör a Tourinform 
irodával összefogva közel tíz esztendeje ajánl már ingyenes város-
néző sétákat az itt nyaralóknak és itt lakóknak. Július és augusztus 
minden péntekén 18.00-kor indul a Villaséta a Tourinform Iroda 
elől. 

Az idei sétákat Illána Zsóka a Balatonfüredi Természetbarát egye-
sület elnöke vezette, segítségére Váci Helga önkéntes volt. Sok ér-
deklődőnek meséltek a város szép, végi villáiról, többek között a Te-
rike nyaralóról, a Fekete villáról, a Kurcz nyaralóról, a Bogdán féle 
rózsakertről, a Gizike nyaralóról és Brenner Lőrinc házáról. A tu-
risták alkalmanként bepillantást nyerhettek Terleczky József gyógy-
szerész úr “A Monarchia fürdőemlékei maketten“ c. kiállításába is.

Nyári szombatokon pedig 17.00-kor heti váltásban az Erődített 
templomot és a Szent Ignác templomot vagy a Szent Imre temp-
lomot és a Szent Jobb Kápolnát járhatják be a balatonalmádi szép 
templomai iránt fogékonyak. A szerencsések Kedves Lőrinc orgona-
játékát is hallhatták egy-egy alkalommal. A templomokat bemutató 
önkéntesek között volt Kovács Attila lelkész, Ferenczy Katalin és 

Váci Helga, mindegyiküket jellemzi, hogy szívük csücske Balaton-
almádi, és lelkesen mutatják meg szeretett városunk értékeit má-
soknak.

A szintén hagyománynak számító Templomok éjszakáját szept-
ember 12-én, a Szent Imre templomtól szervezték, ahol Szíjártó 
László plébános és Faust Gyula lelkipásztor vezetésével indult za-
rándoklat az Angyalos Boldogasszony kápolnához. Ott Martinné 
Staszny  Éva mutatta be a templomot, majd a Gaudium Kamara-
kórus énekelt egyházi énekeket Pusker János karnagy vezényletével. 
Szólót énekelt Balázs Márta. 

Kovács István, a Kör elnöke, akinek az Almádi füzetek sorozatban 
több könyve jelent már meg, újabb nagyobb lélegzetű könyv kiadá-
sára készül. (Idén sajnos csökkentette a lehetőségeket, hogy a városi 
civil pályázaton a járvány miatt visszavonták a támogatásokat, ami-
ből eddig évről évre finanszírozni tudták terveiket a városszépítők.)

A Kör tagjai gyűjtik Balatonalmádi hagyományait, történeteit, 
legendáit, szeretnék ezeket megőrizni az utókornak. Szívesen ültet-
nek virágokat a város közterületein, a templomoknál, a temetők-
ben. Gondozzák a Pinkóczi temetőben a Hősök sírját, a városért 
sokat tevők emlékhelyét. Rendszeresen részt vesznek koszorúzással a 
városi megemlékezéseken, hisz Babits Mihállyal együtt vélik: „Múlt 
nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több foná-
lon kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Töltési Erzsébet

Fotó: Molnár Jánosné Éva - Templomok éjszakája

A covid és a cégek
Hogy tudtak alkalmazkodni a nem turizmusból élő füredi cégek 

a koronavírus okozta helyzethez? - workshopot tartottak a foglal-
koztatási paktum keretében. A Balatonfüred és Balatonalmádi kö-
zös helyi foglalkoztatási együttműködés azaz a paktum keretében, 
újabb workshopot rendeztek. 

A szakmai tanácskozás ezúttal az atipikus foglalkoztatásról 
szólt. A rendezvényen több cég képviselője is beszámolt arról, 
miként alkalmazkodtak tavasszal a járvány okozta változásokhoz. 
A szokásostól eltérő foglalkoztatást szinte mindenhol bevezették, 
hol kevesebb, hol több sikerrel. Volt ahol teljesen, vagy részben 
átálltak a home office, azaz az otthonról történő munkavégzésre, 
de a munkaidő csökkentését, a munkaszerződések módosítását 
is alkalmazniuk kellett a vállalkozásoknak. Az előadók szerint a 
vírus egy komoly figyelmeztetés volt, hogy olyan irányból is érheti 
támadás a gazdaságot, a kis- és középvállalkozásokat, ahonnan 
a legkevésbé számítanának rá. A szeptember 29-i rendezvény 
Balatonfüreden az utolsó szakmai program volt, ahol előadást 
tartott többek között Pék Gyöngyi, a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt. humánpolitikai vezetője, Németh Árpád, a Telenor dél-nyugat 
magyarországi régiójának vezetője, valamint két balatonfüredi 
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cég képviselője. Az egyikük Balogh Ákos volt, aki tíz éve a 
Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. cégvezetője. Balogh 
Ákos a Balatonfüredi Napló kérdésére válaszolva azt mondta, az IT, 
azaz a számítástechnikai szektort kevésbé érintette a vírushelyzet, de 
gondjaik nekik is vannak.

Ezek a cégek sokkal rugalmasabban és jobban tudják azt a hely-
zetet kezelni, amibe került az ország. Nyílván ennek az az oka, hogy 
maga a munkafolyamat jórészt számítógépeken, az interneten tör-
ténik, a kommunikáció csatornái ugyancsak az interneten vannak 
és a feladatok is az interneten teremtődnek. Tulajdonképpen az 
embernek a szürkeállományán és a laptopján kívül nincs is szüksé-
ge másra, ha a megfelelő sávszélesség és megfelelő IT biztonság is 
rendelkezésre áll, ezek a szakemberek bárhonnan képesek dolgozni. 
Persze azért ez nem ilyen egyszerű, hiszen azok a cégek, akik nálunk 
vannak, küzdenek a helyzet okozta problémákkal, a piac megérezte 
a válságot. Az épületünk az első hullám idején gyakorlatilag kiürült, 
voltak felmondások is, de mára a cégek többsége visszajött, most 
már folyamatos munkavégzés van. Itt a második hullám és nekünk 
mint fenntartónak ez nem egy jó állapot, mindenesetre bízunk a 
jövőben. Bízunk a mellettünk lévő építkezés végeredményében, hi-
szen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beru-
házása számunkra is fontos, a mi épületünk által kínált potenciált 
erősíteni fogja - fogalmazott Balogh Ákos.

Budapesten és Balatonfüreden is működtet üzemet a 77Elektro-
nika Kft., amelynek helyi üzemvezetője ugyancsak a vírushelyzetről, 
az ahhoz való alkalmazkodásról beszélt. Pozsgai Norbert elmondta, 
hogy az első perctől kezdve felvették a kesztyűt.

Nagyon komoly óvintézkedéseket vezettünk be a munkavédelem 
és az egészségvédelem területén. Odafigyeltünk a megfelelő fertőt-
lenítésre és takarításra, ezen felül minden dolgozónk kapott masz-
kot, tisztító- és fertőtlenítőszert tartalmazó csomagot, amit otthon 
is tudtak használni, hiszen ezekből az eszközökből egyébként hiány 
volt a boltokban. Mi olyan gépekkel dolgozunk, amelyek bár na-
gyon korszerűek, emberi jelenlétre azért szükség van. Jelen pillanat-
ban olyan technikai beruházások folynak, melyek majd azt teszik 
lehetővé, hogy akár távoli asztalról, emberi jelenlét nélkül lehessen 
ezeket a gépeket irányítani, újraindítani vagy esetleg szervízelni. A 
füredi üzemben egyébként most is teljes létszámmal dolgozunk, sőt 
az első hullám idején sem volt egyetlen dolgozónk sem táppénzen. 
A folyamatos működéshez ez elengedhetetlen lesz a jövőben is, - 
mondta Pozsgai Norbert.

A workshopon Holczer András alpolgármester köszöntőjében 
úgy fogalmazott, ma csak az lehet sikeres vállalkozó és cégvezető, 
aki képes alkalmazkodni a kialakult helyzethez, kész kompromisz-
szumokat kötni. Előtérbe kell helyezni és a működés érdekében al-
kalmazni kell az atipikus foglalkoztatás minden lehetséges módját, 
- tette hozzá Holczer András.

Gajdos Attila, a paktum projektmenedzsere zárszavában elmond-
ta, hogy paktum projekt 2017. nyarán kezdődött és 2020. novem-
ber végén fejeződik be. A projekt során kitűzött mutatószámokat 
már több mint egy éve elérték, köszönhető ez a projektben részt ve-
vők munkájának. A projekt során 268 fő jutott álláshoz (a célérték 
156 fő volt) és 387 fő vett részt munkaerőpiaci programokban (a 
célérték 358 fő volt). A paktum a foglalkoztatás támogatása mellett, 
a partnerség építését is felvállalta, amely során számos rendezvényt 
(workshopot) tartottak Balatonfüreden és Balatonalmádiban.

 A rendezvények témáit úgy találták ki, hogy azok a foglalkozta-
táshoz kapcsolódjanak, a térség szereplői között információáramlás 
és véleménycsere történjen, a működési tapasztalatok cseréje is tör-
ténjen meg, valamint széles körű partnerség épüljön ki. 

Bán László

Polgárőr hírek
Mire az újság Önök előtt lesz, már novembert írunk.  De ma még 

süt a nap, mintha újra a tavasz jönne. De ez már itt az ősz, ezt lát-
juk járőrözéseink során is. Lakatok kerültek a nyaralóingatlanokra, 
érezhetően kevesebben vagyunk az utakon, a köztereken. És látjuk 
az itt élők  füstölgő kéményeit. 

De látjuk azt is, hogy a közlekedésben résztvevők még a nyári 
ütemben közlekednek, ami nagyon veszélyes! Az utak nedvesek, a 
féktáv megnőtt, a látási viszonyok romlottak, a gyalogosok látható-
sága is romlott. 

Közterületi járőrszolgálatot tartunk Halottak Napja, illetve Min-
denszentek ünnepén. Kérjük a temetői gyertyagyújtásnál vigyázza-
nak, hogy a koszorúk ne kapjanak lángra. 

A polgárőrség tagjai javasolják, hogy:
- Álljunk át az őszi – téli közlekedési viszonyokra. Vegyünk vissza 

a sebességből, sokkal nagyobb türelemmel legyünk egymással szem-
ben. A téli gumi cserére is fel kell készülni.

- Ha a megszokottól eltérő dolgokat, tárgyakat lát, hívja a rend-
őrséget, vagy bennünket.

- Lehetőség szerint csak számlával ellátott tüzelőt (fát, szenet) ve-
gyen, és a fizetésnél hívjon egy ismerőst.

- Minden begyújtás előtt győződjön meg arról, hogy kémény 
nincs eldugulva.

- Idegent ne engedjen a lakásába.
Végezetül szeretnék Önökkel is megosztani egy nagyszerű hírt.  
AZ OPSZ elnöke egyesületünket kérte fel az Országos regioná-

lis október 23. nemzeti ünnep rendezvényének megszervezésére 
és rendezésére. Az ünnepi beszédet polgármesterünk - aki régóta 
polgárőr társunk is – tartotta. Köszönetemet fejezem ki minden 
polgárőrnek és segítőnek. Az ünnepségen az OPSZ elnökétől a 
„Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát vehettem át.

Szeretnénk, ha jövőben sem történne a területünkön bűncselek-
mény.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06-30/621-5320

Balogh Csaba
elnök

Kiadó, nagyobb lakást keresek 
Balatonalmádiban, hosszabb időre. 

20/438-4436



18



19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

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

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

T. András

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. 
Ma tegyünk a holnapért!

Balatonalmádi, Baross Gábor út 12/A   06-88-879-511

NYITVA TARTÁS: H-P: 8:00-16:00
Életbiztosítási védelem koronavírusra is!

Felezze meg kötelező biztosításának díját!
Részletekért keresse tanácsadóinkat!
Ádám Andrásné Ili: 06-30-243-6899

Bugovics Tímea: 06-70-622-2161

Eladó garázst keresek
Budataván.  

30/654-6581




