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AlmádInfo
Interjú Dr. Kepli Lajossal, 
Balatonalmádi polgármesterével 

Csendesen indult a 2021. év Balatonalmádiban. A járványügyi 
korlátozások miatt elmaradtak a szilveszteri mulatságok, az újévkö-
szöntő fogadás, otthon ünnepeltünk. A Városházán zajlik a mun-
ka, de nyilvános összejövetelek, fórum, tájékoztatók megtartására 
továbbra sincs lehetőség. Dr. Kepli Lajos polgármestert kérdeztük 
arról, melyek most a legfontosabb történések a városban. 

- Sem képviselőtestületi, sem bizottsági ülések nincsenek a Hiva-
talban, mióta országosan, a koronavírus járvány miatt rendkívüli 
jogrend került bevezetésre. Balatonalmádiban miként zajlik a dön-
téshozatal, valóban teljesen egyedül dönt a polgármester? 

- A veszélyhelyzeti protokoll szerint nem lehet nyilvános ülése-
ket tartani, a törvény azt mondja ki, hogy a képviselőtestületi és a 
bizottsági hatásköröket a polgármester egy személyben gyakorolja. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy autokratikus döntéshozatal zajlik, 
hiszen a szabályozás nem zárja ki azt, hogy konzultáljunk a képvi-
selőkkel egy-egy előterjesztés vagy határozat kapcsán. Gyakorlatilag 
a formalizmus ugyanaz, mint korábban, elkészítjük az előkészítő 
anyagokat, e-mailben megküldjük a képviselőknek, akik vélemé-
nyezik azokat. Ha nem ütközik a többség ellenállásába a döntés, 
akkor azt én formálisan, egy személyben elfogadom és ezután a szo-
kott módon kihirdetjük a határozatot. A képviselők tehát ugyanúgy 
részesei a döntéshozatalnak, mint a veszélyhelyzet előtti időkben, 
csupán a személyes jelenlét és a nyilvános ülés marad el. 

- Előfordult már, hogy egy-egy döntés kapcsán nem volt egyetértés 
a testület tagjai között? 

- Természetesen vannak olyan témák, amikor különböznek a vé-
lemények, ilyen esetben inkább újra nekifutunk a vitás előterjesz-
tésnek, és azután fogadjuk el, ha mindenki megismerte a részlete-
ket, elegendő információt kapott az üggyel kapcsolatban, s a kért 
módosítások végrehajtása után fogadjuk el az adott határozatot. 
Olyan elháríthatatlan ellentét még nem volt a testületi tagok kö-
zött, ami miatt elbukott volna egy ügy. Egyedül talán tavasszal volt 
egy téma, amikor több képviselővel egyet nem érve egyedül döntöt-
tem az okos-zebra ügyében. Akkor abban nem volt összhang, hogy 
melyik gyalogátkelőnket tegyük okos-zebrává. Szűk volt a határidő 
a pályázat miatt, és kisebbségi támogatás mellett azt a döntést hoz-
tam, hogy a 71-es út mentén, Budatavára kerüljön az okos-zebra, s 
úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam. 

- Jelenleg a város az év egyik legfontosabb döntése előtt áll, hiszen 
február végére tervezik Balatonalmádi város 2021. évi költségveté-
sének elfogadását. Ez minden esztendőben nehéz feladat, de idén, a 
járványhelyzet miatt talán még súlyosabb a helyzet… 

- Sajnos, azt kell mondjam, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az 
idei esztendő sem az álmaink megvalósításának éve lesz. Városunk 
több milliós hiánnyal indult neki a 2021-es évnek, s ez a hiány 
a központi támogatások elvonásából keletkezett. Idén sem kaptuk 
meg a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó után származó bevé-
teleket, valamint az iparűzési adóbevétel felét is elvonták. Új díjakat 
nem vezethetünk be és adóemelésre sincs lehetőségünk. Így csak 
egy megoldás maradt: ahol tudunk, ott faragunk a költségvetésből, 
hogy az alapvető feladatainkat el tudjuk látni és intézményeinket 
működtetni tudjuk. Egyelőre az látszik, hogy önkormányzati for-
rásból nagyon kevés fejlesztést tudunk végrehajtani az idei évben, 
hiszen minimális fedezet áll rendelkezésünkre. Természetesen fo-
lyamatosan pályázunk, bízva projektjeink sikerében. Több olyan 
beruházás elindítása lenne szükséges, melyhez állami támogatást 
szeretnénk kérni, mert önerőből nem tudjuk megcsinálni, pedig 
ezek halaszthatatlan feladatok. Ilyen például a Györgyi Dénes Is-
kola tetőcseréje és a tetőtérben további tantermek kialakítása, vagy 
például a Vörösberényi Polgári Olvasókör, vagyis a berényi kultúr-
ház épületének felújítása, amely szintén sürgős ráfordítást igényel. 
Ilyen és hasonló horderejű projektek finanszírozásához szeretnénk 
kérni dr. Kontrát Károly államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk 
segítségét és támogatását. 

- Több, tavaly indult városi beruházás fejeződött be a közelmúlt-
ban… 

- Igen, átadásra került a sportközpont és befejeződtek a munkála-
tok a Kolostornál, valamint részben a strandokon és a biciklis aka-
dálypályánál is. A strandok esetében a Kisfaludy Program III. üte-
me zárult le, a IV. ütem közbeszerzése zajlik jelenleg, melyet április 
30-ig kell véglegesíteni. Ez egy feszített tempójú beruházás, mely 
során a szezonig le kell zajlania a zöldfelület rekonstrukciónak. Ez a 
Budatava és a Wesselényi strandot biztosan érinti, a Káptalanfüredi 
strand esetében jelenleg fellebbezünk egy elutasító döntés miatt, 
de szóban már kaptunk ezzel kapcsolatban bíztató híreket. Az őszi 
munkálatok során a vizesblokkok felújítása megtörtént, tavasszal 
pedig a zöldfelület rekonstrukciója és a vízbejárók cseréje történik 
meg. Ez a projekt strandonként 30 millió forint támogatást jelen-
tett a város számára. 

Felújításra vár a Györgyi Iskola   forrás: ositamas.ucoz.hu

Budatava strand fejlesztése - fotó Dér András

Forrás: veol.hu - fotó: Sági Ági



- Ki lesz idén a strandok kezelője? 
- A tavalyi évhez hasonlóan idén is a hivatal végzi ezt a feladatot, 

sőt több más tétel esetében is úgy döntöttünk, hogy saját hatás-
körben intézzük a dolgainkat. Ilyen például a strandi apartmanok 
kiadása. A Wesselényi strand főépületében található 8 db kis lakosz-
tály nyári kiadása közvetlen bevételt jelent majd a városnak. 

- Január elején átadásra került a sportcentrum is. 
- A pandémiás helyzet miatt csak kevesen lehettünk jelen az át-

adáson, de terveink szerint a járványhelyzeti korlátozások feloldása 
után nagyszabású átadóünnepséget és labdarúgó tornát szervezünk 
majd. Hasonló a helyzet a Kolostornál is, ahol maga az épület kész 
van, már birtokba vettük, csupán a megrendelt bútorok megérke-
zésére várunk. Ha a belső berendezés is elkészül és más akadály már 
nem lesz, ott is szeretnénk díszes ünnepséget tartani, reméljük, már-
cius környékén erre már lesz lehetőségünk. Nyárra pedig – a képvi-
selőtestület döntése alapján – a Petőfi Színház költözik be a Magtár 
és a Kolostor épületébe, és a főidényben színvonalas előadásokkal 
örvendeztetnek meg majd bennünket. A Kolostorban kialakított 
vendéglátó ipari egység üzemeltetésre pedig vállalkozót keresünk, 
aki éttermet vagy kávézót üzemeltet majd az épületrészben. 

- Hogy áll a bölcsőde-projekt? 
- A bölcsődével kapcsolatos tervek elkészültek, lezajlott az enge-

délyeztetési folyamat is, az építésre és a kivitelezésre a közbeszerzési 
eljárás hamarosan megindul. Jelenleg a műszaki ellenőr személyé-
nek kiválasztása zajlik. Ez egy hosszabb folyamat, úgy tervezzük, 
hogy ez év második felében indulhatnak meg a munkálatok és 
2022. év elejétől megnyithatja kapuit Almádi bölcsődéje. Ez egy 
nagy összegű projekt, ahol a folyamatok lassabban, de tervszerűen, 
a mérföldköveknek megfelelően haladnak. Már a kiviteli terveken 
is sokat dolgoztunk, közösen a tervezővel, hogy az igényeknek ma-
ximálisan megfeleljen az intézmény. Célunk, hogy modern legyen, 
de igazodjon az épület klasszikus jellegéhez, hiszen ez a Kánya villa 
esetében különösen fontos. Sokkörös egyeztetésen vagyunk túl, de 
azt gondolom, hogy olyan lett, amely büszkesége lehet majd Almá-
dinak. A bölcsődében 5 csoport kerül majd kialakításra, közel 60 
apróság töltheti majd itt a mindennapjait. 

- A vörösberényi kerékpáros akadálypályát a fiatalok már birtok-
ba vették… 

- Ez természetes, hiszen maga a pálya már elkészült. A közeljö-
vőben világítás kerül még kialakításra és egy ivókút, hiszen ez még 
hozzá tartozott a pályázathoz. Hivatalos átadót itt is tervezünk, en-
nek időpontját akkor tudjuk kitűzni, ha a program megtartása már 
nem ütközik akadályba. Nagy öröm, hogy a pálya rendkívül népsze-
rű, nap, mint nap rengetegen használják már most is. 
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- Új év kezdődött nemrég. Polgármesterként miként tekint 2021. évre? 
- Tavaly a Pannónia nagytermében együtt köszöntöttük az újévet, 

emlékszem, nagyon sokan eljöttek, hogy közösen koccintsunk a 
sikeres új esztendőre. Aztán március elején a járvány minden ko-
rábbi elképzelést felülírt. Lassan egy év telt el azóta. Új fogalmakat 
tanultunk meg, új szokásokat rögzítettünk a hétköznapjainkba és 
megváltoztak az ünnepeink is. A vírus rengeteg lehetőségtől fosz-
tott meg bennünket és egy másik irányba kellett indulnunk, nem 
oda, ahová egyébként szerettünk volna. A koronavírus hatalmas 
önfegyelemre kényszerítette az embereket. Példaértékű azonban 
a szociális összefogás, az egymásra odafigyelés, az együttműködés, 
mely Almádira is jellemző volt. Az elmúlt év megmutatta, hogy erős 
közösség vagyunk, amely a bajban is képes az összefogásra. Köszö-
nöm ezt minden almádi lakosnak. Azt gondolom, 2021. még nem 
nagyszabású tervek megvalósításáról fog szólni, hiszen a járvány és 
az ehhez kapcsolódó intézkedések kötik még a kezünket, de a tervek 
előkészítését és a háttérmunkát semmi sem akadályozhatja meg. Az 
új év új lehetőséget is jelent, s fontos, hogy higgyünk abban, hogy 
boldogabbá tehetjük saját, családunk és városunk életét. Ehhez kí-
vánok mindenkinek sok erőt és egészséget, szeretetet és nyugalmat. 

JVE

Bölcsőde lesz a Kánya villában   forrás: balatonalmadi.hu

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 
Balatonalmádi Város hivatalos havilapja 
Felelős Kiadó: „Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1. • Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: 
Czuczor Sándor, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter (felelős 
szerkesztő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, Pászti 
György, Zatkalik András • Alapító: Veszeli Lajos • Nyomdai 
kivitelezés: Onyxprint Kft. 8200 Veszprém, Budapest u. 75. 
Felelős vezető: Bódiss Ákos • Engedélyszám: 005-18/1989 
• ISSN: 0864-7860 • Kapcsolat: e-mail: baujsag@gmail.com, 
telefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné Vincze Eszter) • 

Hirdetésfelvétel: 
a szerkesztőség címén vagy a 
+36 30 29 88 995 telefonszámon 
(Kovácsi Szolga Mária) • 
Hirdetési árak: 1 oldal = 60 000 
Ft + áfa, 1/2 oldal = 30 000 Ft + 
áfa, 1/4 oldal = 15 000 Ft + áfa, 
1/8 oldal = 7 500 Ft + áfa • 
Lapzárta: minden hónap 25-én!

 

Tartalomjegyzék 
AlmádInfo 2-3. oldal 
Új büszkeségünk a Balatonalmádi 4. oldal 
Sportközpont
Almádi, ahol a nap születik 5. oldal 
Események, emlékek és évfordulók   6. oldal 
Ez is a magyar kultúra 7. oldal 
A kántortanító Csonka Ferenc I. rész  8. oldal 
Együtt ismét sikerült!  9. oldal 
Hogy állunk az EKF színe előtt?  10. oldal 
Ebugatta  11. oldal 
Ruttkay Gyulát köszönjük  12. oldal 
BSE hírei   13. oldal 
Hirdetések  14-15.oldal 
Almádi Értéktár – Magyar-Angol 16. oldal
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium



Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron4 Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Új büszkeségünk a Balatonalmádi 
Sportközpont

Szűk létszámú, csendes átadás után vette birtokban a város az új 
sportközpontot, melyre hosszú évek óta vártak már a helyi focisták. 
Nem túlzás azt mondani, hogy egy álom vált valóra, hiszen végre 
XXI. századi körülmények közt edzhet a Balatonalmádi Sportegye-
sület több mint 200 sportolója. A tervek szerint a nagyszabású át-
adóünnepség sem marad el. Erről és a napi működésről kérdeztük a 
BSE elnökét, Ács Attilát. 

- Január elején került átadásra a vadonatúj sportközpont, s azóta 
is sokan kérdezték tőlem, hogy lesz-e nyilvános átadó ünnepség. 
Természetesen lesz, mihelyst a vírushelyzet megengedi, szervezünk 
egy nagy, össznépi, egész napos programot, melynek keretében 
gyermek- és felnőtt focimeccseket tartunk majd, lesznek kulturá-
lis programok, például utcabál, de szó van arról is, hogy az egyik 
méltán híres hazai klubcsapatot is meghívjuk egy barátságos mér-
kőzésre. Ennek a részletei még nincsenek kidolgozva, de az biztos, 
hogy az új sporttelephez méltó nyitóprogramot szeretnénk szervez-
ni, hogy az almádiakkal együtt ünnepelhessük meg ezt a nagyszerű 
létesítményt. 

- Az egyesület tagjai már birtokba vették a pályákat? 
- Tulajdonképpen már december vége óta az új helyszínen tart-

juk az edzéseket, minden csapatunk számára ez egyfajta karácsonyi 
ajándék volt. Január eleje óta folyamatosan használjuk a sportköz-
pontot. Ahogy az már korábban többször is elhangzott, a beruhá-
zás keretében elkészült két nagyméretű futballpálya, egyik élőfüves, 
másik műfüves. Ez utóbbi – bátran állíthatjuk – hogy jelenleg az 
egyik legmodernebb pálya Magyarországon, rugalmas alátéttel és 
parafa granulátummal készült. Örömmel mondhatom, hogy már 
most vannak további fejlesztési elképzeléseink, melyek megvalósítá-
sáról folyamatosan egyezetünk a várossal. Sikerült már elérnünk azt, 
hogy a műfüves pálya mögötti részen egy 20x40-es élőfüves kispálya 
kerüljön kialakításra. A kivitelezés jelenleg zajlik, s ha elkészül, a 
legfiatalabb korosztály számára gyakorló pályaként üzemel majd. 

- Az élőfüves pályák használata azonban még nem kezdődhetett meg... 
- A hazai éghajlati viszonyok miatt az élőfüves pályát november-

től márciusig nem lehet használni, kivéve, ha az adott terület pl. 
fűtve van. Nálunk nincsenek ilyen speciális körülmények, mint 
pl. a NB1-es stadionokban. A régi sportpályával ez volt az egyik 
problémánk, persze a vizesedésen túl, hogy az év 12 hónapjából 5 
hónapig nem tudtunk még rámenni sem. Most azonban a műfüves 
pálya maximálisan ki van használva, az edzések délután fél 4-kor 
kezdődnek és az utolsó, a felnőtt csapat este fél 9-kor végez.  

- A sportközpont működési feladatait az egyesület látja el, de a vá-
ros támogatásával. Hogyan oszlanak meg a költségek? 

- A város és az egyesület között megköttetett egy működési szer-
ződés, ami ezeket a feladatokat szabályozza. Tudni kell azt is, hogy a 
TAO pályázat, amelyből a beruházási költségek jelentős része fedez-
ve lett, kimondja, hogy az egyesület 15 évig használhatja a létesít-
ményt. A működtetés kapcsán több lehetőség is felmerült, de egye-
sületünk már a tavalyi évben jelezte a város felé, hogy mi vállaljuk 
ezt a feladatot, mert így valóban lesz gazdája az új sportközpontnak. 
Az elmúlt 5 évben mi már erre tudatosan készültünk, hiszen a most 
átadott létesítmény első tervei, ötletei még 2016-ban kezdtek kör-
vonalazódni. Az elmúlt időszakban többször pályáztunk, hogy össze 
tudjuk gyűjteni azokat az eszközöket, gépeket, melyek majd a pálya 
fenntartásához és a központ működéséhez kellenek. Komoly gép-
parkunk van, melynek most nagy hasznát vesszük. Beszéltünk más 
egyesületekkel, akik hasonló szerződési keretek között működtet-
nek hasonló pályákat és igyekeztünk megjósolni azt, amit előre még 
nem látunk, vagyis hogy milyen rezsiköltsége van a létesítménynek 
és mekkora bevételt hozhat a jövőben. Az első év eltelte után ponto-
sabban látjuk majd a számokat, egyenlőre csak megbecsülni tudjuk 
a sportközpont költségvetését. A működési szerződés alapján a város 
támogatást nyújt az egyesület számára, de megszabja azt is, hogy 
bevételt termeljünk, melyet részben szeretnénk a Sportközpont to-
vábbi fejlesztésére, csinosítására fordítani. 

- Milyen további beruházásokat tervez még az egyesület? 
- Szeretnénk egy streetball pályát építeni, kültéri fitness eszközö-

ket vagy például kültéri  ping-pong asztalokat telepíteni. Az elkép-
zelések között szerepel továbbá egy tengó pálya kialakítása és van 
két teqball asztalunk, melyeket szintén szeretnénk kihelyezni. Az 
a cél, hogy ne csak a focistáké legyen az új sportközpont, hanem 
több sportág otthonra leljen itt és minden sportolni vágyó almádi 
bejöhessen ide, és találjon magának hasznos, szabadidős elfoglalt-
ságot. Szeretnénk, ha az élőfüves pályák kivételével a sportközpont 
minden része bárki számára használható lehetne, a biztonságra ka-
merarendszerrel felügyelünk majd. 

- Sokan várták, hogy lesz majd futókör a focipálya körül, de végül 
ez nem valósult meg. Miért? 

- Én a végsőkig kardoskodtam amellett, hogy legyen futókör. A 
kezdetekkor még atlétikai pályában is gondolkodtunk, de a terület 
ehhez szűk volt, nem fért el. Ekkor egy szabálytalan alakú futó-
kör kialakítását kezdtük tervezni, a sportközpont területén belül, 
de kiderült, hogy sajnos ez sem fér el. Én, mint testnevelő, nagyon 
szerettem volna egy futókört kijelölni, de a terület adottságai sajnos 
sehogy sem tették ezt lehetővé. 

Az gondolom, hogy a Balatonalmádi Sportközpont megépülése 
egy sikertörténet, amely arról szól, hogy széles összefogással, mely-
nek részese volt az állam, a város, a labdarúgó szövetség és a mi 
egyesületünk, miként lehet jó célt elérni. Rendkívül büszke vagyok 
rá, hiszen fantasztikus létesítménnyel lett gazdagabb Almádi. Bízom 
abban, hogy a vírus miatti korlátozások feloldása után mindenki 
örömmel veheti majd birtokba az új sportközpontunkat. 

JVE

Fotó: Stiger Ádám

Fotó: Stiger Ádám
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„Almádi, ahol a nap születik”
Fontos állomásához érkezett a közelmúltban a városunk fejlődését 

zászlajára tűző, több civil szerveződés tagjait is bevonó „Almádi ’30” 
kezdeményezés. November végén tettem az Önkormányzat asztalá-
ra a fejlesztési koncepciót tartalmazó „Első Könyvet” és a stratégiát 
meghatározó „Második Könyvet” és az azokat kísérő előterjesztést. 
Polgármester úr – aki jelenleg a Képviselő Testület hatáskörét egye-
dül gyakorolja – a képviselőkkel egyetértésben úgy döntött, hogy 
a Stratégia és Koncepció formális elfogadását a következő rendes 
testületi ülésen kezdeményezi.

A közel fél éves módszertani előkészítés után, tavaly október-
november fordulóján elkészült két dolgozat annak a kb. két tucat 
„alkotótársnak” a munkáját összegezi, szintetizálja, akik tavaly júni-
us 22-től kezdődően, változó intenzitással ugyan, de rendszeresen, 
saját akaratukból, szabadidejük rovására részt vettek abban a nyitott 
műhelymunkában, közös tanulási folyamatban, amely kezdemé-
nyezésünket mindvégig jellemezte. 

A munka következő fázisaként november-december folyamán 
munkacsoportokat hoztunk létre, amelyek az egyes – korábban 
közösen kijelölt – fejlesztési és szakterületekre koncentrálva rend-
szerezik, egyeztetik a felmerülő ötleteket, fejlesztési elgondolásokat. 
A munkacsoportok tagjaival nagyjából heti rendszerességgel tar-
tunk videokonferenciát, ahol az aktuális feladatokat, eredményeket 
tudjuk megbeszélni, értékelni. Ennek a most folyó munkának a 
részeredményeit folyamatosan megosztjuk annak érdekében, hogy 
minél több gyakorlati gondolkodó kapcsolódhasson be a munkába. 

Január végén alkalmunk nyílt találkozni dr. Navracsics Tibor kor-
mánybiztos úrral és Markovits Alíz asszonnyal a Veszprém-Balaton 
2023 Zrt. vezérigazgatójával, hogy személyesen tájékoztathassuk 
őket kezdeményezésünk létéről, céljairól, eredményeiről, illetve 
azokról a gondolatokról, amelyek közös pontokat jelenthetnek Al-
mádi hosszútávú fejlesztési koncepciójában és a VEB 2023 projekt-
ben, hiszen a 2023. esztendő az általunk megfogalmazott stratégiá-
ban is fontos szakaszhatár.

Ugyancsak a múlt hónap vége felé megszülettek az első olyan váz-
latok, amelyek a 6 fejlesztési területre vonatkozóan tartalmaznak 
konkrét javaslatokat, elgondolásokat. Itt persze még nem épületek, 
vagy objektumok konkrét megtervezése történik, csupán bizonyos, 
már meglévő, vagy tervezett funkciókra való utalások jelölése látha-
tó a rajzokon. Ebben a fázisban több, köztük országos hírű építész 
is bekapcsolódott civil, stratégiai együttműködésbe. Ennek köszön-
hető, hogy a szövegek (Kiinduló megfontolások) mellett, amelyek 
funkcionálisan írják le a pólusokat, ma a területek vázlatai is kézbe 
vehetők mindenki számára. Minél több ilyen vázlat készül, annál 
könnyebb lesz kiválasztani, megfogalmazni a „végső” megoldást, 
javaslatot, amelyet majd kellő szakmai megalapozottsággal kínál-
hat megfontolásra Balatonalmádi a fejlesztőknek, befektetőknek, a 
munka egy későbbi szakaszában. 

Néhány vázlatot a cikkel egyidőben közzétettünk az Almádi ’30 
Facebook oldalán is. A rajzok – természetesen – nagyobb érdeklő-
dést váltottak ki, mint korábban a „betűk”. Érdekes volt látni, hogy 
ezúttal olyanok is – esetenként nagy szenvedéllyel – leírták véle-
ményüket, érzéseiket, akik korábban csekély érdeklődést mutattak 
kezdeményezésünk iránt, nem vettek részt a munkában. Örömmel 
látjuk, hogy egyre többen vesznek részt a közös gondolkodásban 

és, hogy magukénak érzik a város jövőjét. Várjuk további alkotó 
észrevételeiket.

Fontos, hogy a munka továbbra is nyitott, szívesen vesszük az 
értékelhető ötleteket, javaslatokat akár írásban, akár szóban, sőt 
rajzban is. A rendkívüli jogrend feloldása után fórumokon fogunk 
a lakosság különböző köreivel találkozni az addigra elkészülő elgon-
dolások megvitatására. Az elfogadásra előterjesztett stratégia leegy-
szerűsített lényege, hogy Almádi legyen az egészség- és szépségtu-
rizmus, a művészetek és a tudomány kelet-balatoni központja. „A 
város, ahol a nap születik”.

Kajári Gyula
Az „Almádi ’30” kezdeményezés munkája 2020. nyara óta figyelemmel kísérhető a www.almadi30.hu weboldalon, a 

https://www.facebook.com/almadi30 Facebook oldalon. Vélemények és javaslatok küldhetők a velemeny@almadi30.hu és 

a javaslat@almadi30.hu email címekre.

Heti rendszerességgel síelnek a 
„Györgyis” diákok

Iskolánk az idei tanévben is szervez síelési lehetőséget a „Györ-
gyis” diákoknak Eplénybe, ahol ideális feltételek várják a téli spor-
tok szerelmeseit. A kezdeményezés rendkívül népszerű, immár 
harmadik éve, hétről hétre 40-50 fős gyerekcsapattal indulunk 
útnak a közeli Síarénába, ahol kedvezményes gyerekcsoport-jegyet 
veszünk igénybe. A résztvevőknek felszerelést is tudtunk biztosíta-
ni az iskola, valamint a szülők segítségével létrehozott saját iskolai 
kölcsönzőnkből. Örömteli látni, hogy az általunk tanított gyerekek 
lelkesedése milyen kitartó a sport iránt. Ebben a tanévben 17 fő 
teljesen kezdő gyermeket szerveztünk be a programba, melyet csak 
nagyfokú összefogással tudtunk ennyire hatékonnyá tenni. Lelkes 
szülők munkája nélkül nehezen lehetne megvalósítani a gyerekek 
oktatását, felügyeletét. 

Ezúton köszönjük minden közreműködő segítségét! Különös te-
kintettel Ormai Balázsnak, Ormai Bendegúznak és Cselik Szabolcs-
nak, akik szorgalmasan oktatják kezdő gyermekeinket. 
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Események, emlékek és évfordulók
„Ünnepnapok márpedig kellenek” – mondotta Dr. Gaál Zoltán 

professzor még tavaly decemberben. Nem csupán azért figyeltem fel 
erre a mondatra, mert a rektorok rektora mindig tudja, hogy mit és 
miért mond, hanem azért, mert történetesen nekem mondta. Ne-
kem mondta, méghozzá a 75. születésnapomon és ilyenkor igencsak 
éles az ember egyébként szelektív fülhallása, sőt megjavul az emlé-
kezete. Nem is tudtam mindenkinek méltóképpen megköszönni a 
leveleket, telefonokat és köszöntéseket, így aztán más évfordulókkal 
emlékeztetem barátaimat és olvasóimat a rektori bölcsességre.

Teszem ezt már csak azért is, mert a Lajtától nyugatra éppen mos-
tanában jelennek meg cikkek, hogy kellenek-e nekünk egyáltalán 
ünnepek vagy évfordulók. Következtetéseik rendre egy csapnivaló 
okoskodásban merülnek ki: „Hát az is csak egy nap, nemde?” Nos, 
nem! Lehet, hogy nekik az, de nekem és barátaimnak nem az, sok 
más jeles nappal egyetemben, így aztán amíg élünk máshogy íté-
lünk. Különben sem hagyok magamra erőltetni olyan véleményt, 
ami teljesen idegen tőlem, szokásaimtól és értékeimtől. Hála Isten-
nek jutottak még említésre és emlé-
kezésre méltó évfordulók az idei évre 
is, mivel éppen ötven éve szereztem 
tanári diplomát Debrecenben és 
kötöttem házasságot felejthetetlen 
feleségemmel. Negyedszázada pedig 
az Egyesült Államokban dolgoztam, 
ahonnan rendszeresen küldtem a 
cikkeimet az Új Almádi Újságnak. 
Másoknak ugyanilyen fontos és jeles 
évfordulók jutottak osztályrészül, 
ha nem fontosabbak és jelesebbek, 
mint az enyém!

Általános tallózás a világi és egy-
házi ünnepek, valamint a világna-
pok között ugyanerről győz meg 
bennünket, halandókat immár évti-
zedek óta. A szomorú csak az, hogy újabban ezek is inkább reklám-
célokat szolgálnak egyes országokban, sőt a családi vagy személyes 
évfordulók nagyipari ellátását már előnyomott képeslapok formá-
jában oldják meg. Nálunk viszont a helyi évfordulók kutatása és 
követése soha nem látott reneszánszát éli, amely jelenség valahol a 
polgárosodás bíztató jele. Az emberek ugyanis nem akarják már a 
„múltat végképp eltörölni” – ami hála Istennek korábban sem sike-
rült sehol sem. Hogyan is képzelték el ezt egykor olyanok, akik még 
a névnapokat is hetekig ünnepelték?

Balatonalmádi 32 éve, azaz várossá nyilvánítása óta figyeli tü-
zetesebben az évfordulóit, ami Vörösberény, Almádi, Budatava és 
Káptalanfüred történetén túl kiterjed Fűzfő, Szentkirályszabadja és 
Alsóörs jeles napjaira is, tekintettel a korábbi területi kapcsolatokra 
és együttélésre. Amióta a Balatonalmádi járás létezik, és ennek már 
hat éve, azóta viszont az ide tartozó 11 település múltját is illik 
figyelemmel kísérni. Ezek kutatása és nyilvántartása viszont már 
esetleges, bár egyre több bíztató jelet tapasztalhatunk. Kenese hatá-
rában tábla jelzi, hogy ezeréves településhez közeledünk, a 900 éves 
Küngös tavalyi Szent Kinga ünnepe és szoborállítása, avagy 100 éve 
készült el „Fűzfő balatoni fürdőtelep” terve.

Ugyancsak 100 éve, 1921. november 27-én született Pilinszky 
János „újholdas”, Baumgarten, József Attila és Kossuth díjas költő, 

aki nyarait rendszeresen a balatonkenesei nyaralójában töltötte. 
Nevét és emlékét viseli a kenesei általános iskola, mert tiszteletre 
méltó az az ember, aki ledöntötte katolikus és profán alkotók között 
a falat.

200 éve viszont, azaz 1821-ben a veszprémi építőmester, Kurcz 
György „egy berekforma erdő kiirtására” kért engedélyt a káptalantól, 
mert az árnyékot vetett a szőlejére. A káptalan felmérette az almádi 
erdőt és úgy döntött, hogy az utolsó 150 kisholdnyi erdőrészt nem 
engedi szőlővesszővel beültetni, hanem inkább meghagyja eredeti 
állapotában. A döntéshez hozzájárulhatott az a tény, hogy válságba 
került a bortermelés és kimerült az extenzív úton való termésnöve-
lés lehetősége. A káptalannak pedig semmi haszna sem származott 
abból a gyakorlatból, hogy a szomszédos helységek lakói legeltettek 
vagy szőlőt telepítettek Öreg-Almádiban, Új-Almádiban és a Vö-
dör-völgyben. Kurcz György emlékét – aki kápolnát és kabinokat is 
építtetett Almádiban – utca őrzi Balatonalmádiban.

1721-ből, tehát 300 évvel előttről maradt fenn Szentkirályszabad-
ja községi pecsétje, ami a nemesi önkormányzat fontos bizonyítéka. 
Valószínűsíthető, hogy már a középkorban is volt önkormányzat, 

de erről nincs írásos bizonyíték. Ettől 
az évtől kezdve azonban rendelkezés-
re áll az öregbíró és a 12 esküdt neve 
is. Összeírások viszont csak a neme-
sekről maradtak fenn a jobbágyokról 
és a zsellérekről nem, pedig ilyenek 
is éltek a faluban. Mivel az úrbéres 
jobbágyok száma elenyésző volt, 
Szentkirályszabadjának urbáriuma 
sohasem volt. Másutt, mint például 
Vörösberényben, urbáriumok sza-
bályozták a földesúr és a jobbágy 
közötti viszony jogait és kötelezettsé-
geit a Mária Terézia által kidolgozott 
alapelvek szerint, egészen 1836-ig.

400 éve, 1621-ben Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem csapatai foglalják el 
a veszprémi várat, akik véget vetnek 

a császárpárti katolikus várkapitány, Zichy Pál hatalmának. A Kas-
sáról kiszabadult Zichy két év múlva viszont visszafoglalta a várat 
és bosszút állt a veszprémi lakosokon. Ilyen széthúzás akkor sem 
hiányzott és most sem hiányzik a veszprémieknek, sőt a környékbeli 
lakosoknak sem.

Amikor 1521. december 11-én Habsburg Máriát megkoronáz-
zák Székesfehérvárott, annak már fél évezrede. A szertartást a zág-
rábi püspök végezte el, mert sem a veszprémi püspök, sem pedig 
az esztergomi érsek nem volt még felszentelve. Mária férje, II. La-
jos király is ugyanekkor teszi le a koronázási esküt, mert 1508-ban 
még az apja, II. Ulászló mondta el helyette. A veszprémi püspök a 
Gutkeled nembeli Kisvárdai Várdai Pál volt, de csak később szen-
telték fel.

Rómában, 1421. február 23-án V. Márton pápa megbízza a zirci 
apátot, hogy Miskolczi Tamás halálával megüresedett zalai főespe-
rességet Himházi László veszprémi kanonokra ruházza. A Himházi 
család legismertebb tagja Himházi Benedek [? - 1387] veszprémi 
püspök, aki magyar királlyá koronázta Zsigmond brandenburgi 
őrgrófot.  A Himházi család nevét egy dűlő őrzi Szentgálon és ez 
az egykori Himháza település emlékét tartotta fenn. A család azon-
ban Himfy vagy Heim néven sokkal több birtokkal rendelkezett a 
Balatonfelvidéken, immár 600 éve.
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1320. december 21.: Szabadi Use fia Tamás özvegye, Liliom úr-

asszony nem váltotta vissza a Peszének nevezett birtokon az elzálo-
gosított földjeit. Ezt a tartozást viszont Szabadi Junus fiai, György 
és Gergely a szükséges két márka dénárt, 1120 ezüstdénár, azaz 560 
gramm ezüst értékben kifizették. Ez az adat azt bizonyítja, hogy a 
szabadi nemeseknek más falvakban is voltak birtokaik vagy jószága-
ik, többek között Vörösberényben is.

Kereken 800 éve, azaz 1221-től szerepel a veszprémi főesperesség 
a történeti forrásokban. Legnyugatibb pontja Devecser, kelet felé 
Sáregres. A Balaton északi partján ide tartozik Vörösberény. A főes-
peresség területe nagyjából megfelelt a későbbi időkből ismert kö-
zépkori Veszprém megye területének. Végül pontosan 900 éve, tehát 
1121-ben Nána, veszprémi püspök felszenteli az Atyusz-nemzetség 
Zala vármegyei almádi monostorát [a mai Monostorapáti mellett] 
és királyi parancsra két példányban írásba foglalja a bencés apátság 
alapítólevelét. Almád falu mellett több birtokadományt sorol fel az 
oklevél: Szigliget [Zeglegeth], a Csopak melletti Kövesd [Cuesth], a 
balatonfüredi Magyaré [Mogioroi], Vöröstó [Weresthow] a környé-
künkön a többit pedig Zala, illetve Somogy vármegyében. Atyusz 
az atyai javak mellett még a saját szerzeményi birtokaiból is jelentős 
adományt tett: Pécsely, Szöllős [Balatonszőlős], Kövesd, Györök, 
Berény [Balatonberény], több kevésbé ismert hely mellett. A kiter-
jedt rokonságú nemzetség később még Felsőörsön is szerzett birto-
kokat, de sajnos nagyon kevés hiteles forrás maradt fenn. 

Mindebből a hirtelen felsorolásból is láthatjuk azonban, hogy van 
mire és kire emlékeznünk, amennyiben saját szűkebb pátriánkból 
kitekintünk egy kis sugarú körben. Egy világjárvány sem vakarhatja 
ki belőlünk az ünneplési vágyat, amelyet közösen, azaz együtt meg-
élni csak méltóbb, mint virtuálisan.

Czuczor Sándor 

„Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok...”                                                
(Füst Milán: A magyarokhoz)

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823- ban Csekén, ezzel a dátummal látta el a 
Himnusz kéziratát. Ezen a napon emlékezünk évezredes kulturális 
hagyományainkra, értékeinkre, melyek meghatározzák, különleges-
sé és értékessé teszik magyarságunkat.

Városunkban 2003-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából ke-
rült átadásra a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Intézmé-
nyünk 18 éve áll a művelődés szolgálatában és biztosítja a kulturális 
identitástudat fennmaradását és továbbörökítését.

Az idei évben, a vírushelyzet miatt erről a jeles napról is rendha-
gyó módon emlékeztünk meg. Kiss György gitáros, vers- és ének-
mondó előadását a város közösségi média felületén közvetítettük. 

Kovács-Árvai Ágnes

Ez is a magyar kultúra
Január 22-én megnéztem a Wikipédiát, és azt találtam, hogy a 

magyar kultúra minden, ami bármely módon a magyar nemzethez 
köthető. Az egyetemen oktató tanáraimnak pedig más és más a vé-
leménye arról, mi a kultúra. És valóban. Mint a legtöbb téma, ez is 
szubjektív és egyedi hozzáállást vált ki mindenkiből. 

Az az igazság, hogy nem szeretnék arról írni, hogy a magyar 
kultúra milyen sokrétű, milyen gazdag, és milyen színvonalas. Azt 
már megtették sokan mások. Arról viszont szeretnék, hogy meny-
nyire láthatatlan, és főleg most mennyire láthatatlan. Zárva vannak 
a színházak, a színészek ugyan készülnek a bemutatókra, de nem 
tudják, mikor állhatnak újra közönség elé. Zárva vannak a múze-
umok, nem léphetnek fel a zenekarok, és hiába élőzik mindenki, 
nem igaz, hogy ugyanaz az élmény a facebookon nézni a szakadozó 
közvetítést, ahol nem alakul ki közvetlen emberi kapcsolat előadó és 
közönsége között. És bizony, zárva vannak a könyvtárak, a művelő-
dési házak, és az emberek lassan leszoknak az igényes művészetről, 
a kultúráról. 

Sir Roy Shaw tudós-pedagógus szerint, ha az ember bármit csi-
nál (if anybody does anything), az már kultúra. Bár nem mindenben 
értek egyet Shaw-val, úgy gondolom, olyan időket élünk, amikor 
különösen fontos erre a bármire figyelni, különösen arra, hogy 
kulturált módon őrizzük meg emberi kapcsolatainkat. Amíg nem 
mehetünk színházba, koncertre, könyvtárba, múzeumba, addig tö-
kéletesítsük a köszönés kultúráját, a mosoly kultúráját, az egymással 
való kommunikáció kultúráját. Mert ezek legalább olyan fontosak, 
mint Kölcsey Himnusza vagy Radnóti „Nem tudhatom”- ja.

Nádas Panna

VÁR A SULI!
A 2021/2022-es tanévben a Vörösberényi Általános Iskola két 

első osztályt indít, melyeknek osztályfőnökei Schenek Zsanett és 
Lukács Emőke tanítónők lesznek. Sajnos a pandémia miatt a szoká-
sos Suliváró programok elmaradnak intézményünkben, de a tanító 
nénik most is nagy szeretettel, készülődéssel várják az új tanévet és 
az iskolás éveket megkezdő leendő első osztályosokat. A gyermekek 
és a szülők életében ez izgalommal, kíváncsisággal várt nagy fordu-
lópont. Örülünk, ha tudunk segíteni a szülőknek az iskolaválasztás-
ban, tájékoztatásban. Februártól az iskola honlapján https://www.
vorosberenyiiskola.hu, hivatalos Facebook profilján folyamatosan 
tájékozódhatnak az érdeklődő szülők az iskoláról, az esetlegesen 
megrendezhető személyes találkozókról és a beiratkozás folyama-
táról.

 Zanathy László igazgató
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A kántortanító Csonka Ferenc 
É. Szabó Márta emlékei nagyapjáról, a legendás Csonka 
Ferencről, az iskolaigazgatóról, akit még ma sem felejtet-
tek el Vörösberényben. 

I. rész

Legendákat meséltek arról, hogyan működött az osztatlan iskola. 
Elképzelni is nehéz ma már, én is tátott szájjal hallgattam, hogy 
a nagyobbak hogyan tanították a kicsiket. Az első padokban ül-
tek a legkisebbek, akik írni, olvasni tanultak, és fokozatosan jöttek 
egymás után a korcsoportok, végül hátul ültek a nagyok. Voltak 
vagy negyvenen, néha még többen is az osztályban, és volt egy szál 
pedagógus, nagyapám. Mai fejjel - és különösen napjaink iskolai 
történeteivel - nehéz elképzelni, hogyan tudott irányítani egy 6-tól 
14 éves korig terjedő negyvenfős gyerekcsapatot. 

Hihetetlen történeteket meséltek róla. Az órákon csönd volt, 
mert nagyon szigorú volt. Ügyesen vonta be a nagyobbakat az ok-
tatásba, játszva megtanította őket, hogyan kell a kicsikkel bánni és 
mire elhagyták az általános iskolát, nemcsak tanulni, hanem taníta-
ni is megtanultak. 

Vörösberényi életét a harmincas években a Dalárda megalapí-
tásával kezdte, férfikórusa évekig résztvevője volt az ország híres 
zenei versenyeinek. Bárhol szerepeltek, siker koronázta fellépései-
ket. Rendszeresen és büszkén hozták haza az első díjakat. Később, 
a fiatalokból létrehozta a falu színjátszó körét, és az előadásokkal 
felpezsdült Vörösberény kulturális élete. Negyvenfős dalárdája, 
színtársulata felekezetektől függetlenül működött. Sohasem vallási 
szempontok szerint válogatta szereplőit. Őt semmi más nem érde-
kelte, csak a tehetség. Fáradtságot nem kímélve, esténként és hétvé-
genként tartotta a próbákat és türelmesen alkalmazkodott szereplői 
szabad idejéhez. Munkakedve, tenni akarása példaértékű volt! Máig 
emlegetik, hogy azóta sincs hozzá hasonló pedagógus a környéken! 
Azzal a rendkívüli meggyőző képességgel rendelkezett, hogy köny-
nyedén elhitette tanítványaival: tehetségesek. Érdemes énekelniük, 
táncolniuk vagy színészként szerepelniük és a művészettel foglal-
kozniuk.

Rendezett, tanított, karmester volt és minden vasárnap ott ült 
az orgonánál. Olyan gyönyörűen játszott, hogy sokan kizárólag az 
ő kedvéért jártak misére. Bach orgonajátékának híre még a szom-
széd falvakból is idehozta a zenekedvelő embereket. Játéka engem is 
elbűvölt, pedig tíz éves sem voltam. De nemcsak a templomba jár-
tam vele, hanem a színházi előadásokon is ott ültem anyám ölében, 

tomboltam, tapsoltam, annyira tetszett minden. Könnyekig meg-
hatott a János vitéz, harsogva énekeltem, hogy egy rózsaszál szebben 
beszél, de valójában a gonosz boszorkány izgatott leginkább.

Nagyapa soha nem volt fáradt és sohasem volt beteg. Nem hal-
lottam tőle egy hangos szót vagy panaszt, hogy neki dolgoznia kell. 
Örömmel ment tanítani, intézkedni, próbálni vagy orgonálni. Lát-
tam kottát másolni, énekeseket korrepetálni, a dalárda és a színház 
próbáin mindenki remekül érezte magát, én is. 

Mert ami talán a legfontosabb, szerette, amit csinált. Hálás volt 
mindenki, szerették, mert dolga volt a világban, ez éltette, ez tette 
boldoggá. S ami ebben a mai pénzéhes világban még különösen ér-
tékelendő, hogy mindazért soha egy fillért sem fogadott el. Sőt, fel 
sem merült benne, hogy valami extra juttatás járna érte. Ő valóban 
a pedagógus hivatás klasszikus példája volt. Szép emlékeket idéző 
filmet készített róla Zsolt fiam a dalárda egykori tagjaival. A Magyar 
Televízió archívuma őrzi, hálás is vagyok érte!

A falu öregjei emlékeznek rá...
(folyt. köv.)

Csonka Ferenc 1892 - 1975

Tájékoztatás a közterületeken folyó 
faápolási és fakivágási munkákról

A fák szempontjából mélynyugalmi állapotnak nevezett január 
és február hónapok alkalmasak leginkább az aktuális  faápolási és 
az elengedhetetlenül szükséges fakivágási munkálatok elvégzésére. 
Ilyenkor éli túl legnagyobb eséllyel a növény a beavatkozást, mini-
mális a sebfertőzés veszélye, illetve kíméletes az  alvó állapotban lévő 
élő lény számára a kivágás.

Az űrszelvények gallyazásával a közszolgáltatás (hulladékszállítás) 
ellátását segítjük. 15-20 ilyen utca van, ahol évről-évre elvégezzük 
ezt a feladatot.

A parkfák és a sorfák gallyazása során eltávolítjuk a száraz, beteg, 
letört ágakat, kiszellőztetjük a lombkoronát. Ezzel is erőteljesebb, 
egészségesebb növekedésre serkentve a fákat. Fát csak végső esetben 
vágunk ki. Ennek leggyakoribb okai: kiszáradás, öregedés, termé-
szetes elhalás, vihar-vagy szélkár okozta külpontosság, nagy méret-
ből adódó veszélyeztetés emberre és/vagy vagyontárgyra, épületre, 
közművekre.

A József Attila úton öt korhadt, elhalás előtt álló ezüstjuhart, a 
Pannónia parkoló sarkában egy óriási méretű ezüstnyárfát szükséges 
kivágnunk. Ez utóbbi fa kivágásának indokai: óriási méreténél fog-
va kiterjedt lombkoronája veszélyes az  alatta parkoló gépjárművek-
re nézve, fejlett, erőteljes gyökérzete több helyütt megrongálta az itt 
folyó Remete patak fedett, burkolt árkát, elszakította a jelzőlámpa 
rendszer vezérlő vezetékét, illetve felnyomta az aszfaltos útburkola-
tot, amelyet két évvel ezelőtt egyszer már javítottunk a balesetve-
szélyes állapot megszüntetése érdekében. Ennek a fának az életét 
egy ízben már meghosszabbítottuk a tíz évvel ezelőtti erőteljes visz-
szacsonkolással, amelyet a fa szépen kihevert, túlnőtt, megifjodott.

Munkánkat minden esetben hatósági engedély birtokában vé-
gezzük, amely tartalmazza a fa kivágásának az okát és rendelkezik 
a kivágást követő pótlási kötelezettségről. Ez utóbbinak igen nagy 
örömmel teszünk eleget, míg a fakivágás nem kedvenc, de szükséges 
foglalatosságunk.

 Agg Z. Tamás, Balatonalmádi Városgondnokság
Forrás: balatonalmadi.hu 
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Együtt ismét sikerült!
December 29-én 4-8 fős csapatokban külön gyülekezve, összesen 

51 lovas (és hozzátartozóik) kétkezi munkájával második alkalom-
mal is tisztába tettük a lovarda környezetét. A területet szakaszokra 
osztottuk, minden csapat térképet kapott és megkezdte a munkát. 
Kicsik és nagyok dolgoztak szünet nélkül, kemény fizikai munkát 
végezve és megtapasztalva, hogy milyen káros és milyen nehezen 
jóvátehető hatása van a szemetelésnek, sőt itt-ott az illegális sze-
métlerakás mértékét is elérő környezetszennyezésnek. Nem csak 
1-1 sörösdobozt vagy pet-palackot szedtünk össze az út széléről, 
találtunk bőven autógumikat, háztartási szeméttel teli zsákokat, 
üvegtáblákat, éjjeliedényt, TV-t, tűzhelyet, hűtőt, konvektort és 
sok egyebet. Hamar teltek a Big-Beg zsákok, ezeket utánfutóval 
összegyűjtöttük és a lovardához szállítottuk hogy egy helyről tudja 
a városgondnokság elszállítani. Eközben pogácsával, teával, forralt 
borral és pálinkával kínáltuk a szorgos munkavégzőket.

Sok szülő hozta most is kisgyermekét, megmutatva a helyes 
irányt, időben elvetve a kis fejekben a szemetelés gondolatát, és bi-
zonyossá tenni számukra hogy a tiszta környezetért, a jó levegőért, 
elsősorban környezetbarát magatartást kell tanusítani, mert a meg-
előzés lenne a legfontosabb!

Köszönet Balatonalmádi Város Önkormányzatának, hogy az ösz-
szegyűjtött (kb. 22 m3) szemetet a Városgondnokság útján a lovar-
dából díjmentesen elszállíttatták és ártalmatlanították.

Mindenki közreműködését nagyon köszönjük, szuper csapat 
volt! Reméljük a következőkben inkább arról tudunk beszámolni, 
hogy nincs szükség „szemétszüretre”.

Szentesi István
Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

Nagycsaládos 
Egyesületi hírek

A Balatonalmádi Nagycsaládosok 
Egyesülete a Digitális Jólét megteremté-
sének segítése programsorozat részeként 
a Modern digitális szülő leszek címmel a 
GINOP- 3.3.3-17-2019-00148 pályá-
zata lezárult. 

A program célja az volt, hogy a digitális készségekkel nem ren-
delkező és ezen eszközök használatából kimaradó társadalmi réte-
gek felzárkóztatását segítse. A munkahelyek betöltésének ma már 
sokszor alapfeltétele az információs és kommunikációs  eszközök 
használata. A tudás hiánya hátrányosan érinti a leszakadó csoportok 
esélyét  a munkaerőpiacon. 

A „Modern digitális szülő leszek” programsorozat célja az volt, 
hogy a Google legfontosabb ingyenes, internet alapú alkalmazása-
inak gyakorlati szinten megismertesse a résztvevőkkel. Ezek során  
a résztvevők digitális alapkompetenciája és a személyes hatékony-
ság nő, elsajátítják a biztonságos internethasználatot, megismerik 
a személyes adatok védelmét, az online álláskeresés lehetőségét és 
a videókészítés alapjait. A programsorozat során segítséget nyúj-
tottunk a nagycsaládosoknak, gyermekes szülőknek, megmutatva, 
hogy milyen módszerekkel védhetik meg a gyerekek biztonságát a 
mai digitális veszélyektől.

Sok új ismerettel bővítették tudásukat a GYED-ről, GYES-ről 
visszatérők és a munkanélküliek, azok, akik nem rendelkeznek 
megfelelő digitális felkészültséggel, azonban szerették volna  elsa-
játítani az online rendszerek gyorsan változó, aktív használatát, a 
digitális írástudás fejlesztését, mely elősegíti a  munkaerőpiacra való 
visszatérést. Programsorozatunk több mint egy éve alatt mintegy 21 
alkalommal többszáz érdeklődőnek és tanulni vágyónak  tartottunk 
előadást, klubfoglalkozást, beszélgetést a digitális jólét témakörben.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete a továbbiakban is 
törekszik arra, hogy segítse a környéken élőket és képzéseinken ke-
resztül is támogatást nyújthassunk az érdeklődőknek és tagcsalád-
jainknak. 

Olvasói levél
„Ma kaptam meg az Új Almádi Újság januári számát. Az 
évek óta megszokott módon könnyedén (vagyis pontosabban 
hanyagul) elkezdtem lapozni. Ismerem, tudom, hogy mire 
számíthatok. Első oldal, belenézek egy röpke pillanatra, 
lapozok is tovább. Hoppá, vissza! Mintha valami más lenne. 
Beleolvasok, gondolom pár sor, s lapozok tovább úgyis. 
Észre sem vettem, hogy majd mindegyik cikket elolvastam. 
Ezek után nem tudtam megfogalmazni magamban, hogy 
miben más, számomra mit „üzent”? Kis gondolkodás 
után úgy gondolom, van válaszom rá: RÓLUNK SZÓL! 
Balatonalmádiról, a mi közösségünkről, arról a városról, 
melyhez sokan ezer szállal kötődünk. Ezúton is köszönöm a 
munkátokat!”

Kovács Mihály 
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2021-ben újra lesz információs füzet! 
A Balatonalmádi Tourinform Iroda Balatonalmádi Város Önkor-

mányzata és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület megbízásából a 
2021. évi nyári idényre is megjelenteti a vendégek és helybéliek által 
egyaránt hasznosnak tartott Balatonalmádi Információs Füzetet.

Az Információs Füzet, az évek óta bejáratódott (A/5 méret, kb.28 
fekete-fehér oldal + színes betét + színes borító) formában jelenik 
meg.

A kiadványban aktuális információkat, településünk jelentősebb 
közhasznú, szolgáltató intézményeit, kereskedelmi egységeit szeret-
nénk bemutatni, minél teljesebb képet nyújtva Almádiról. Fontos-
nak tartjuk, hogy az Ön vállalkozása, tevékenysége, szolgáltatása is 
megjelenjen. A kiadványt irodánk ingyenesen, szóróanyagként ter-
jeszti. A keretes hirdetést megrendelőnek is adunk meghatározott 
példányszámot a megrendelt hirdetési méret nagyságától függően.

Az információs füzet online változata megjelenik a város Web-
oldalán (www.balatonalmadi.hu) is. 

A hirdetési árakról információt kaphat a Tourinform irodában 
valamint a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Facebook oldalán, 
illetve www.balaton-almadi.hu oldalon. 

A hirdetést megrendelni a megrendelőlap kitöltésével, valamint 
a megjelentetni kívánt fotó, cégembléma, kész hirdetés anyagának 
CD-n, pendrive- on stb. történő csatolásával lehet.

Egyesületi tagjaink egy soros hirdetés erejéig, automatikusan in-
gyenesen bekerülnek az információs füzetbe. 

 Az Ön vállalkozását is szeretettel várjuk egyesületünkbe. Tag-
jainknak szolgáltatási körünkben több kedvezményt biztosítunk. 
Amennyiben belépési szándékát tagdíj befizetésével együtt vissza-
igazolja, a fent említett kedvezményt igénybe is veheti.   

A hirdetések leadásának végleges határideje: 2021. február 15.

Kulcsár Rita, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t az 
Almádiért Közalapítvány számára! 

Támogassa az Új Almádi Újság 
kiadását és a Balaton Játékpont 

működését! 

Adószámunk: 19262259-2-19

Köszönjük! 

Hogy állunk az EKF 2023 színe előtt?
Covid ide, járvány oda, úgy tűnik, két év múlva Veszprém, a Ba-

kony és a Balaton régióval közösen, Európa kulturális fővárosa lesz. 
Balatonalmádi természetesen nem marad ki ebből a rendezvény so-
rozatból.

- Másfél évvel ezelőtt civil egyesületek képviselőivel és magánsze-
mélyekkel kezdtünk közös gondolkodásba, de sokan csatlakoztak 
később is. Az Aranyhíd Egyesület meghívását elfogadva december-
ben közös prezentáció keretében mutattuk be ötleteinket az EKF 
vezetőinek. Balatonalmádi polgármestere részt vett a találkozón, 
amelyen 20-25 program lehetőségét vázoltuk. A képzőművészet-
tel kapcsolatos ötleteinket egyeztetjük Veszeli Lajossal, az irodalmi 
koncepciónk terén többek között Géczi János van segítségünkre. 
Célunk alapvetően az volt, hogy városunk iránt az érdeklődést fel-
keltsük, párbeszéd alakuljon ki az ötletek megvalósíthatóságáról - 
összegezte az előzményeket Dukai-Nagy Gergely, az Aranyhíd Pol-
gári Egyesület, s egyben a képviselő-testület gazdasági bizottságának 
külső tagja.

- Feltehetően a járvány idején készültek városi előterjesztések a 
programokról.

- Ezekről nincs tudomásunk, de már tettünk javaslatot találko-
zóra a programok összehangolása miatt. Az viszont biztos, hogy az 
EKF és a város között megszületett az együttműködési megállapo-
dás. 

- Úgy tűnik, az Aranyhíd aktívan keresi a kapcsolatot az EKF ve-
zetőivel. Sokan kérdezhetik, hogy kerül a csizma az asztalra. Miért 
a civilek„szervezkednek”?

- Egyszerű a válasz: mert ez az EKF célja, ezt tartalmazzák a meg-
kötött szerződések: az alulról jövő kezdeményezések adják a rendez-
vénysorozat lényegét. 

- Vannak már konkrét elképzelések?
- Elkészültek terveink az egykori vasúti felüljáró maradék elemén 

a 71-es út mellett a legendás Veszprém-Alsóörs közötti kisvonat 
megörökítésére, melyhez a város engedélyét köszönettel megkap-
tuk. Balatonalmádiban sok a lépcső, ha ezeket színesre festenénk, 
speciális turisztikai vonzerőt jelenthetne, de mindennapjainkat is 
vidámabbá varázsolhatnák. A harmadik egy nagyszabású, elsősor-
ban komolyzenei filmzene fesztivál sokféle muzsikával. Amennyi-
ben az EKF vezetői szerint javaslataink jól szolgálják az kulturális 
főváros céljait, akkor a megvalósítás egy részét a közös költségvetés-
ből fizetik Balatonalmádinak.

Balogjulia

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

T. András
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EBUGATTA
Kedves Almádi Polgárok! 

Két fontos fejleményről szeretnék tájékoztatást adni Balatonalmádi 
lakosainak az állattartás, és állatvédelem kérdésében illetve az állatba-
rát város érdekében történt lépésekről. Balatonalmádi város szerző-
dést kötött ebrendészeti feladatok ellátására az Ultimátum Állatvé-
delmi Alapítvánnyal. Ez azt jelenti, hogy az állatvédelmi kérdések, a 
kóborló ebek befogása, hazajuttatása illetve az ezek miatt esetlegesen 
indult eljárások ezentúl az alapítvány hatáskörébe tartoznak. Az ilyen 
esetek bejelentése az Alapítvány járőrszolgálati elérhetőségén történ-
het meg: +36 70 411 2265. Kérem, írják fel, mentsék el ezt a számot, 
és ha intézkedésre van szükség, ezt használják! 

A másik fejlemény, amiről beszámolhatok a kutyabarát település 
projekt alakulása. Balatonalmádi város lakóinak régi igénye volt, 
hogy kedvenceikkel a mai kor igényeinek megfelelő módon élhes-
senek a városban, használhassák azt a mindennapokban, szabadidős 
tevékenységeik alatt, állatbarát módon. A tudatosabb és felelősség-
teljesebb állattartás elősegítése érdekében általam (Földi Angéla) ki-
dolgozásra és előterjesztésre került „Állatbarát város projekt” meg-
nevezésű program, mely megvalósítását egyöntetűen támogatta a 
képviselő testület. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy programpontjainak megvalósítása 
nemcsak a kutyatartóknak, állattartóknak ad kedvező feltételeket, 
hanem a szabályozott keretek miatt minden olyan, nem kutyával 
rendelkező személy számára is biztonságot és békés együttélést jelent, 
akik a jelenlegi helyzet miatt esetlegesen hátrányt szenvednek. A 
projekt keretbe foglalja azt a célkitűzést, ami rövid és hosszú távon 
nemcsak biztosítaná kölcsönös békés együttélést állattartók és az 
azt ellenzők között, hanem a város turisztikai összképét javítaná 
a kialakított állatbarát település képpel. A szabályozott rendszer 
biztosítaná, hogy a városba érkező nyaralók és az itt élő lakosok is 
megelégedéssel, és biztonsággal tudják használni kedvenceikkel a 
városunkat. A turizmus részeként ma már igény van arra is, hogy a 
fogadó települések biztosítsák a kisállattal való nyaralás és szabadidő 
eltöltési lehetőséget. Ennek kommunikálásával a település vonzóbbá és 
keresettebbé válhat a szálláskeresők körében. A rendszer kialakításához 
természetesen anyagi forrásra és emberi erőforrásra is szükség van. 
Az anyagi források egy részét önkormányzati, magán támogatói és 
a pályázati lehetőségek kihasználásával szeretnénk biztosítani. Az 
emberi erőforrást pedig egyesületi társadalmi szerveződés keretein 
belül önkéntes alapon működtetnénk. 

A projekt megvalósítási ütemeinek kidolgozására munkacsoportot 
hoztunk létre, mely elkezdte felmérni és megkeresni a lehetőségeket a 
megvalósításra. A teljes projekt fejlesztése, és megvalósítása várhatóan 
hosszabb ideig (2-3 év) fog tartani, de a legfontosabb lépéseket és a 
jelenlegi helyzet normalizálását azonnal megkezdjük.  

Az alábbiakban a tervezett projekt néhány részletét szeretném be-
mutatni, mely megoldásaira keressük a lehetőséget, és amennyiben 
nem ütközik jogi, vagy fejlesztési akadályba az ütemezési terv szerint 
megkezdjük a megvalósítását. 

A jelenlegi helyzet normalizálása, alap fejlesztések 
megvalósítása

• Kutyafuttatók használhatóságának fejlesztése, körbekerítése. Pl: 
padok, víztartályok kihelyezése, szemetes, leválasztás, játék-aka-
dálypálya, zsiliprendszerű bejutás. Első elem a Lottó-telep melletti 
futtató megvalósítása.

• Kijelölt kutyafürdetők létrehozása. (Ez még nem kutyás strand!) 
Helyszín javaslat (vizsgáljuk a lehetőségeket): 

1. Budatava DRV telep melletti sávban, 
hozzákapcsolva a kutyafuttatóhoz, egy-
ben a futtató mellett a terület tisztításá-
val ligetesítés és park kialakítása.

2. Szent Erzsébet ligetben patakmeder egy 
részének kijelölésével, kialakításával, 
elkerülve a Mólónál, a sétányon való 
fürdetés miatti konfliktusokat.

3. Lottó-telep víz melletti részén, fürdetési 
sáv kijelöléssel.

4. Vörösberényi iskola melletti futtató át-
helyezése a patak melletti szakaszra. 

5. Káptalanfüred Kócsag utcai part menti 
önkormányzati terület felmérése, első 
ütemben tisztítással, kutyafürdetővé/
futtatóvá alakítása, majd a későbbiek-
ben ezen a területen a források biztosí-
tása után kutyás strand létrehozása. 

• A felesleges tiltó táblák eltávolítása néhány zöldterületen, parkban.
• Éttermek, üzletek, panziók, szállásadók bevonása kutyabarát helyi 

programba.
• Kötelező eb regisztráció, lakcím és chipnyilvántartás szerinti adat-

bázis alapján 
• Dog box, parkoló lehetőség főbb üzleteknél, központban.
• Kutyapiszok gyűjtő zacskók és szemetesek kihelyezése minél több 

helyre, főbb útvonalakra, saját város emblémás, lebomló zacskók 
használatával.

A felelős állattartásra nevelés, támogató rendszer
 kialakítása 

• Segítségnyújtás megfelelő állat (kutyafajta) választáshoz, javaslatok, 
és tartási tanácsadás  

• Egyesület, civil szerveződés működtetése (Olt-Alom Állatvédő 
Egyesület) a személyi feltételek, és a megvalósítás emberi erő forrá-
sainak biztosítására. 

• Felelős kutyatartásról előadás sorozat
• Kutyás összejövetelek, kirándulások, kiállítás, rendezvény szervezése.
• Információs, és segélykérő vonal Olt-Alom Egyesület: +36 20 591 

72 12 Kisállat temető létrehozása, engedélyeztetése.  
• Sárga szalag program: a nem barátkozós kutyák jelzése a másik ku-

tyatulajdonos felé, a pórázra és/vagy a kutyára kötve
• Sétálj a kutyáddal!! egészségprogram (közösségépítés, éves célkitű-

zések és azok teljesítése)
• Kedvezményes/ingyenes ivartalanítási program bevezetése, a fon-

tosságának hangsúlyozása, pályázatok, támogatások kihasználása az 
Olt-Alom Egyesület által 

Állatvédelem és szabályozás

• Állattartástól való eltiltás, állatvédelmi törvény betartatása az Ulti-
mátum Állatvédelmi Alapítvány által

• Kóbor vagy rendszeresen megszökő és kóborló ebek tulajdonosai-
nak felszólítása, és szankciók foganatosítása, az Ultimátum Állatvé-
delmi Alapítvány Ebrendészete által. 

• Kóbor macskák, kutyák és macska kolóniák felszámolása ivartala-
nítással a felesleges szaporulat megelőzése, az Olt-Alom Egyesület 
segítségével. 

Kérdés esetén: Földi Angéla +36 20 591 72 12
Egyesületi jelentkezés: Faceook: Olt-Alom Állatvédő Egyesület 
E-mail: oltalomallatvedoegyesulet@gmail.com 

Földi Angéla, munkacsoport-vezető, projektfelelős 
Fabó Péter, önkormányzati képviselő
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Krónika
Ruttkay Gyula, Ybl-díjas építész, 
aki Balatonalmádit választotta 
lakóhelyéül

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája – tagsága nevé-
ben is – tiszteletét kívánja kifejezni a 80. életévét betöltött Ruttkay 
Miklián Gyula nyugalmazott építésznek abból az alkalomból, hogy 
kamarai tagságának megszüntetését kérő levelét kézhez kaptuk.

Tisztelt Főépítész Úr!

Látjuk és tudjuk, hogy az idő, az időnk sajnos gyorsan múlik. Így 
természetesen megértve és elfogadva, de mégis meglepetéssel vettük 
a hírt, hogy ezután már nem leszel kamarai életünk egyik megha-
tározó személye:

• a tervező vállalati osztályvezető
• a tervezői tevékenységet kimagasló szinten művelő Ybl díjas épí-

tész
• a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári tagozatának kitüntetettje
• a Közép-dunántúli Területi Főépítész
• aki sok egyéb megvalósult épület terve mellett letette névjegyét – 

csak példaként említve – Ajka és Veszprém városközpontok, lakó-
házak és középületek, valamint Balatonalmádiban a Kéttannyelvű 
Gimnázium kitüntetett terveinek elkészítésével

• akinek neve és személye sokakban elsőként ötlik fel a megye épí-
tészeinek számbavételekor

• aki egyik alapítója, sőt névadója és éveken keresztül elnökségi tag-
ja volt a megyei építész kamarának.

Kedves Gyula!

A hivatali bürokráciát a maga helyén kezelni tudó, alkotó építész 
létedre éveken át vállaltál tisztségeket – a bizony jellemzően hiva-
talként működő – kamaránkban. Megoldandó feladatainknál az 
Építészet értékeire és érdekeire mindig figyelő feltartott mutatóujj 
voltál, amikor a kamaránkra erőltetett jogi és adminisztratív keretek 
szorongatni kezdtek bennünket. 

Ruttkay Gyula 2013-ban egy veszprémi díjátadón 
forrás: kormany.hu

Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület munkáját nagyban befolyá-

solta a vírushelyzet. Tavaszi problémák megoldásában segítettünk a 
polgárőr-gépkocsiba szerelt hangosbemondó használatával, maszkot 
osztottunk és biztosítottuk a parkok és a szükséges közterületek le-
zárását. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a nyári időszakban országszer-
te ”elszabadult a pokol”, és növekedésnek indult a megbetegedések 
száma. Mindemellett folytattuk a törvényben előírt feladatokat.

A 2020 évi rendezvények elmaradása miatt a szolgálatok így ala-
kultak:

Járőrszolgálat: 2375 óra a lovas 753 órával együtt, rendőrséggel 
224 óra, vízi polgárőrszolgálat 2113 óra szolgálatot volt. Összesen 
4712 óra, ami megfelel napi kb. 12 órának.

Kismotorral 2560 km utat jártunk be, kerékpárral 58 óra, 518 
km útszakaszt ellenőriztünk. Polgárőreink 5156 km utat jártak be 
gépkocsival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőöve-
zetben.

A rendezvények elmaradása miatt, a Közbiztonsági Alapítvány-
nyal közösen sikerült a közlekedésbiztonsági program egy részét 
teljesíteni. Kiépítettünk egy „LASSÍTS” sebességjelző berendezést 
a Vörösberényi helységtáblánál, valamint a 71. sz. főúton szintén a 
helységtáblánál (Budatava) „LASSÍTS” sebességjelző berendezést 2 
darab radarral (rendszámfelismerő). A radarok a városba érkező és 
távozó járműveket érzékelik. 

A két beruházás – ami nem önkormányzati pénzből készült – ösz-
szesen: 3.870.000 forintba került, és működik. Most a gyalogátké-
lők biztonságára fókuszálunk a munkánk mellett.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemai.hu  
Tel: 30/621-5320

Balogh Csaba
elnök

Bolhapiac lesz
február 28-án a Városi Piactéren.

Így visszatekintve, életedben voltak és ma is vannak kihívások, le-
győzendő nehézségek. Hűséges szolgálatod és helytállásod legalább 
akkora tiszteletet ébreszt, mint építész munkásságod, életműved. 

Egy kamarai tagság felhagyása általában nem szokott jelentős 
fordulópont lenni egy kapcsolatokkal rendelkező ember életében. 
Esetedben azonban, szándékod tudomásul vétele mégsem intézhető 
el egy semmitmondó, „két soros” hivatalos levéllel. Ezért a sajtó 
nyilvánosságát is felhasználva szeretnénk megköszönni eddigi ön-
zetlen tevékenységedet.

Szeretettel kívánunk Neked és családodnak egészséget az élethez 
és erőt a feladataidhoz!

Szabó Zoltán, MÉVMK elnöke 
Martin Gábor, MÉVMK alelnöke 

Wéber János, építész pályatárs 
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Krónika
Balatonalmádi Sportegyesület hírei 
az elmúlt időszakból

A járványhelyzet miatt csonkára sikeredett 2019/2020-as tavaszi 
szezon után 2020 nyarán labdarúgó csapataink megkezdhették a 
felkészülést a 2020/2021-es bajnoki idényre. Az őszi szezon rend-
ben indult, azonban az erősödő járványhelyzetre való tekintettel 
november közepétől nem kerültek megrendezésre bajnoki mérkő-
zések. Szerencsére csapatonként ez csupán 2-3 mérkőzést jelent, 
amelyet a tavaszi szezon előtt, februárban bepótolunk.

Két felnőtt csapatunk (megyei 1. és megyei 3. osztály), U19-es 
csapatunk, U16-os csapatunk, valamint U14-es csapatunk szere-
pel bajnoki rendszerben. Ezen kívül U6/7-es, U8/9-es, U10/11-es, 
U13-as csapataink Bozsik rendezvények keretein belül versenyez-
nek. A megyei első osztályban szereplő felnőtt csapatunk az élme-
zőny tagjaként, a 6. pozícióból várja a tavaszi folytatást. Az elmaradt 
mérkőzések sikeres teljesítése esetén dobogó közelben folytatódhat 
a tavaszi szezon.

A megyei harmadosztályban szereplő felnőtt csapatunk mind a 
12 mérkőzését megnyerte, így hibátlanul vezeti a tabellát. U19-es 
ifjúsági csapatunk szintén az élmezőny tagja, a megyei elsőosztály 4. 
helyén tölti a téli szünetet. Amennyiben az elmaradt mérkőzésüket 
megnyerik, fellépnek a 2. helyre. U16-os serdülő csapatunk szintén 
kiváló őszt produkált, veretlenül vezeti a tabellát Balatonfüred és 
Veszprém csapatai előtt.U14-es korosztályú csapatunkat zömében a 
mezőnynél fiatalabb gyerekek alkotják, számukra ez az első bajno-
ki rendszerű idény. Ennek ellenére szépen helytállnak, a tabella 7. 
helyét foglalják el.

Idén egyesületünk előtt lehetőség nyílt arra, hogy U11-es és U13-
as korosztályú csapatainkat a regionális Bozsik tornára is nevezhet-
tük. Ezeken az eseményeken Balatonfüred, Székesfehérvár Főnix 
Gold, Komárom, Maroshegy és Mór korosztályos csapataival mér-
kőztünk meg. A tornák nagyon hasznosnak bizonyultak, a kifogás-
talan szervezés és a magas szakmai színvonal hozzájárult a gyerekek 
fejlődéséhez. A Bozsik-program csoportvezető egyesületeként az el-
múlt ősz folyamán is klubunk szervezte és rendezte meg az U7-U9; 

U11-U13 Bozsik alaptornákat. Eddig Balatonfüred és Balatonfűz-
fő adott otthont az eseményeknek, azonban az új sportlétesítmény 
adottságainak köszönhetően tavasztól Balatonalmádiban rendezzük 
ezeket a tornákat, fesztiválokat.

A téli szünet sem a pihenésről szól, az edzések mellett U9-es, 
U11-es, U13-as, U15-ös és U17-es csapataink az MLSZ Veszprém 
Megyei Igazgatósága által szervezett megyei futsal bajnokságokban 
képviselik egyesületünket. Remek lehetőség ez a technika, a kombi-
natív összjáték fejlesztésére. Az Egyesület csapatai (9 utánpótlás-csa-
pat, 2 felnőtt csapat) januártól már az új létesítményben készülnek 
a tavaszi szezonra, ami viszonylag korán, már február elején elindul. 
Bízunk benne, hogy a vírushelyzet enyhülése lehetővé teszi, hogy a 
mérkőzések nézők előtt játszhatók majd le.

Ács Attila, BSE elnök 

Olvasói levél
Rólunk 
Ismereteink óta az ember küzd a megélhetésért, harcol maga és mások 
ellen a fennmaradásért! Felnőtté válásunkkor célokat tűzünk magunk 
elé, azok megvalósításáért küzdünk. Ez így van jól még akkor is, ha a 
megmérettetésünk a tét! A küzdelem soha nem ér véget, mindenkor 
szükségünk van újabb célokra, ezek visznek előre, ezek motiválnak. 
A járvány sokunknak segít abban, hogy magunkba forduljunk, hogy 
észrevegyük, átérezzük egymás helyzetét, küzdelmét. Van olyan is, 
amikor látszólag minden jól alakul, a kitűzött célok megvalósulnak, 
minden a helyén, csak kavics kerül a gépezetbe, ami megszokott 
biztonsággal működött, most felülíródik. Képesek vagyunk és leszünk 
arra, hogy leküzdjük a félelmeink és a mindenki érdekeit is, magunk 
elé tűzzük, amikor fontos lesz számunkra a másik ember hogyléte és 
becsülete, amikor nem a még több lesz a cél? 
Csodálatos élmény volt a Balatonalmádi ökumenikus nap, a felekezetek 
találkozása a vörösberényi katolikus templomban, ami újabb 
bizonyíték arra, hogy fontosak vagyunk egymásnak, amikor leküzdve 
korlátainkat, merünk egymás szemébe nézni és látni azt a jó irányt, 
ami érezhető volt ezen ünnep alkalmával! Az még külön kiemelendő, 
hogy a kedves meghívott református, evangélikus lelkészek és nem 
utolsó sorban, szeretett katolikus lelki atyánk, sorfalat állva köszöntek 
el tőlünk, résztvevőktől a templom kijáratánál! Köszönjük! 
Sok esetben sajnos, a közömbösség is falakat emelhet és elválaszthat 
bennünket, embereket! Vannak jó és hatékony gyógyszerek a 
kilábaláshoz, van remény és vannak bátorító, embertársaink által 
elhangzott szavak, amik segítenek. A kérdés az, hogy élünk-e az adott 
lehetőségekkel, össze tudunk-e kapaszkodni a bajban, segítők és 
segíthetők leszünk, vagy elindulunk a kétségbeesés útján? Mi, sokunk, 
akik részt vehettünk ezen az istentiszteleten, gazdagodtunk és lelki 
erősítést kaptunk a küzdelemhez, küzdelemben! Báthori Anna 
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Bejáró házvezetőnőt keresünk
családi házunkba és egyben három szobás panziónkba 

Balatonalmádi településen

Állandó feladatok:
• az ingatlan tisztán és rendben tartása, az ehhez szükséges eszközök és 

anyagok beszerzése
• mosás, vasalás, ruhaneműk rendben tartása - megfelelő korszerű 

háztartási gépek segítségével
• háztartási gépek felhasználói karbantartása

Eseti feladatok:
• bevásárlás (élelmiszer, patika, egyéb)
• postai-, hivatali ügyintézés
• gyerekek/idősek szállítása autóval (iskola, rendezvény, stb.)
• háziállat megetetése, sétáltatása

Elvárás:
• önálló, ügyes, figyelmes, megbízható, precíz, szorgalmas személyiség
• kedves, barátságos, pozitív habitus
• logikus gondolkodás
• e-mail és elterjedt telefonos üzenetküldő okostelefonos applikációk 

használata
• környezetbarát szemlélet
• folyamatos rendelkezésre állás

Előfeltételek:
• elfogadható szakmai önéletrajz rendelkezésre állása
• friss erkölcsi bizonyítvány belépéskor a munkaadó költségén
• saját gépjármű előnyt jelent

Juttatás:
• fix havi bér
• költségtérítés
• mobiltelefon és előfizetés
 
Jelentkezését írásban várjuk az alábbi email címre:
bee4175go@gmail.com 
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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

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
Balatonalmádi Anno II. és III kötete

Almádi Füzetek I-XV. 
Almádi Újság Reprint kiadás

Káptalanfüred évtizedei képekben
Almádi képeslapok Veszeli Lajos festményeivel  

(csak a Tourinform Irodában kaphatók)

Az Almádiért Közalapítvány által kiadott, helytörténeti 
könyvek megvásárolhatók:  Tourinform Iroda – 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Papír- írószer és 

könyvesbolt – Balatonalmádi Baross G. u. 51.; Kölcsey 
Könyvesbolt – Veszprém Cserhát lkt. 7.

OLVASSA ÖN IS BALATONALMÁDIT! 

Almádi Optika

Balatonalmádi, Baross G. u. 33. • Időpont foglalás: 88/430-449

• Computeres
   szemvizsgálat
• Polateszt vizsgálat
• Színtévesztő
   vizsgálat
• Szemüveg készítés és
   javítás   javítás
• Kontaktlencse illesztés



Almádi Értéktár

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium (DLSB) 1988-ban,  az országban elsőként indult 
tiszta profilú kéttannyelvű gimnáziumként. Az épület Ruttkay 
Gyula, Ybl-díjas építészmérnök és Kovács Lajos építészmér-
nök tervei alapján készült. A tervek elkészítésének folyamán 
fontos szempont volt, hogy az iskola épülete magán viselje 
a magyarországi, azon belül is a balaton-felvidéki, valamint 
az angolszász építészet jelentősebb jegyeit. A gimnázium és 
kollégium épülete visszaadja az angol és amerikai vörös téglás 
középiskolák és egyetemek hangulatát. Az iskola 1990-ben el-
nyerte az Év épülete díjat.

A gimnázium indulásakor tizenegyszeres túljelentkezéssel 
büszkélkedhetett. Az ország minden részéről érkeztek tanulók, 
hogy megírják a speciális felvételi vizsgát. Az iskola nem csak 
külsőleg, de oktatási programjában is szeretett volna hasonlí-
tani az angolszász oktatásra, így került bevezetésre a 12 fokú 
értékelési rendszer, mely országos pedagógiai újítási díjat is 
kapott. Ez nagyban segítette az angol nyelvterületekről érkező 
tanárok munkáját.

Kezdetben a tantestület majdnem egynegyedét külföldi ta-
nárok alkották, akiknek nem csak az értékelés, de egyéb, a 
magyar oktatási rendszerben bevett módszerek is szokatlanok 
voltak. Így az iskolában számos egyéb újítást is bevezettek, 
hogy megkönnyítsék a brit illetve amerikai oktatók munkáját. 
Ezek a tanárok több évre érkeztek, és a gimnázium épülete 
mellett, erre a célra épített szolgálati lakásokban laktak. 

A gimnáziumban az alapítástól kezdve öt évfolyamos rend-
szerű oktatás folyik. A gólyák „nulladik” évük keretein belül 
heti 20 angolórán vesznek részt, mely megalapozza, hogy a 
következő évtől több tantárgyat (matematikát, biológiát, 
egyetemes történelmet, brit és amerikai civilizációt) angol 
nyelven tanuljanak. 

Az iskola továbbtanulási statisztikái országos szinten ki-
emelkedőek, a végzős diákok több mint 90%-a továbbtanul, 
túlnyomórészt pénzügyi, gazdasági, mérnöki területeken. A 
tanulók az érettségi keretein belül emelt szinten vizsgáznak 
angol nyelvből és még két tárgyból idegen nyelven, így állami-
lag elismert, C1-es típusú nyelvvizsgára is szert tesznek.

A gimnáziumban az erős és színvonalas oktatás mellett 
színes diákélet is zajlik: a diákönkormányzat minden évben 
megrendezi a tanárok segítségével többek között a „Bemutat-
kozunk” gálaestet, a Halloween partit és a Valentin-bált. 

Az intézmény ünnepélyes avatása előtt Dr. Gubicza Ferenc, 
zászlót adományozott a gimnáziumnak, amelyre gróf Széche-
nyi István jelmondata került: „Egynek minden nehéz. Soknak 
semmi sem lehetetlen.” A DLSB- t azóta is Széchenyi gondo-
latai vezérlik, felejthetetlen diákéveket biztosítva az oda járó 
fiataloknak.


