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2022. évi helyi kulturális pályázatok eredménye
A) kategória
2022. évi
támogatási
összeg (Ft)

Pályázó neve

Pályázati cél

Dr. Somogyi Eszter - a Cimbora
Klub támogatójaként

Cimbora Klub: Vibók Ildi kortárs író
meghívása
„A szobrok életre kelnek” Program-személyi
és dologi kiadások

300.000,-

Balaton Napja 2022.

400.000,-

Almádi P-Art Alapítvány
Balatonalmádi Turisztikai
Egyesület
Eggenfelden-Balatonalmádi
Baráti Társaság

Rendezvény (Testvérvárosi Találkozó fogadó
estje)
Zenei Napok, (oklevél, ajándéktárgy,
Almádi Zeneiskoláért Alapítvány Kósa
kártyanaptár, büfé)
napi rendezvény,Kiskarácsony
Magocskák Közhasznú Alapítvány Márton
rendezvény
Kult.tev.: Tojásfa avatás, Kodály
Zoltán gyermekkórus programjai,
Veszprém Megyei Honismereti
Templomséták, Villaséták, Templomok
Egyesület
éjszakája, (Honismereti és Városszépítő Kör
Balatonalmádi)
Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Folklórfesztivál (Vb.Nyugdíjas Klub)
Veszprém megyei Egyesülete
Nyáresti gondolatok és dallamok, fellépők,
Káptalanfüredi Fürdőegyesület
plakát, virág
Kulturális események, rendezvény:
Vörösberényi Polgári Olvasókör
rajzpályázat, szüreti felvonulás, Mindenki
karácsonya, vendéglátás
Népalkörök találkozója,
Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Megyei
ajándékcsomag, virág, étkezés, plakát
Veszprém megyei Egyesülete
(Vb.Nyugdíjas Klub )
Fiatal Néptáncosok Ba. Egyesülete Péter-Pál napi és szüreti táncház

50.000,-

0
150.000,150.000,-

200.000,-

100.000,100.000,400.000,50.000,100.000,-

B) kategória
Pályázati cél

Pályázó neve
Almádi Zeneiskoláért Alapítvány

Kottatartó mappa, póló
támogatás: karnagy, fellépő
Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Működési
ruhák, úti ktg. (Vb.Nyugdíjas Klub Borostyán
Veszprém megyei Egyesülete
Népdalkör)
támogatás: karnagy, fellépő ruhák,
Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Működési
úti ktg. (Vb.Nyugdíjas Klub, Ringató Balaton
Veszprém megyei Egyesülete
Néptánccsoport)
Fiatal Néptáncosok Ba. Egyesülete Tiszteletdíj

2022. évi
támogatási
összeg (Ft)

90.000,120.000,120.000,320.000,-

C) kategória
2022. évi
támogatási
összeg (Ft)

Pályázó neve

Pályázati cél

Almádi P-Art Alapítvány
Eggenfelden Balatonalmádi
Baráti Társaság
Kertészek és Kertbarátok
Veszprém Megyei Területi
Egyesület
Kertészek és Kertbarátok
Veszprém Megyei Területi
Egyesület

Kottatartó mappa, póló
Működési ktg., és Buadatvai díszkút avató
ünnepsége

250.000,-

Működési ktg.

150.000,-

Működési ktg. és program

100.000,-
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90.000,-

2022. évi
támogatási
összeg (Ft)

Pályázó neve

Pályázati cél

Almádi Zeneiskoláért Alapítvány
Magocskák Közhasznú Alapítvány
Nyugdíjasok „Életet az Éveknek”
Veszprém megyei Egyesülete
Fiatal Néptáncosok Ba. Egy
BENT (Balatoni Női Vállalkozói
Egyesület)
Kertészek és Kertbarátok
Veszprém Megyei Területi
Egyesület (Fábián József Kertbarát
Kör)

Házi versenyek, Oklevél, toll, ajándék, kotta
Gyermeknapi koncert, erdei kirándulás
Kirándulás, Halottakról megemlékezés (Vb.
nyugdíjas Klub)
Működési ktg. (tiszteletdíj)

100.000,100.000,-

3. Street Training Balaton rendezvény

100.000,-

Működés és program

150.000,-

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Veszprém Megyei Szervezete

Működési támogatás: bútorszállítás,
postaktg.,élelmiszer, gázpalack, tisztítószer,
szemétszáll., (Balatonalmádi csop)

250.000,-

100.000,350.000,-

2022. évi sport pályázatok elbírálása és diáksport
egyesületek támogatása
A) kategória
Pályázó neve
Veszprém Megyei Diáksport Egyesület, Balmádi DSB
Ba. Focisuli Alapítvány
Herkules Sport Egyesület
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
Balatonalmádi Tenisz Club 1925 SE
Vörösberény Szabadidő Egyesület
Vörösberény Szabadidő Egyesület
Kid Rock And Roll Sportegyesület
Balatonalmádi Sportegyesület

2022. évi támogatási összeg (Ft)

150.000,150.000,160.000,200.000,150.000,380.000,90.000,100.000,120.000,-

B) kategória
Pályázó neve
Balatonalmádi Sportegyesület
Mongúzok Taekwon-do SE
Kid Rock And Roll Sportegyesület
Balatonalmádi Herkules Sport Egyesület
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület
Balatonalmádi Tenisz Club 1925 SE
Kelet-Balatoni Sakk Egyesület
Balatonalmádi Sportegyesület

2022. évi támogatási összeg (Ft)

1.500.000,2.000.000,200.000,400.000,200.000,300.000,855.000,330.000,120.000,-

C) kategória
Pályázó neve
Mongúzok Taekwon-do SE
Balatonalmádi Tenisz Club 1925 SE

2022. évi támogatási összeg (Ft)

350.000,150.000,-

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az egyéb működési
célú állami támogatás államháztartáson kívülre kiadások között „Diáksport-egyesületek támogatása” diáksport keret terhére rendelkezésre
álló összesen 450.000 Ft keretösszeg erejéig a következő felosztásban:
Almádi Diáksport Kör: 225.000.- Forint, Vörösberényi Diák Sport
Egyesület: 225.000.-Forint

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron

2022. május

Almádi30’ – Balatonalmádi város
hosszú távú fejlesztési stratégiájának
összefoglalása

kivonat az önkormányzati határozat mellékletéből
Almádi legyen az egészség- és szépségturizmus, a tudományok a
sport és a művészetek észak balatoni központja. Legyen közvetítő
középváros, ahol jó élni és ahová érdemes ellátogatni. Meg kívánjuk
újítani a jelenlegi turisztikai szolgáltatásokat mind minőségben, mind
pedig a szolgáltatások sokféleségében. Szolgáltatásainkat úgy szervezzük át, hogy azok a környezetünk (régió) számára is elérhetőek és
értékelhetőek legyenek…. Nem támogatjuk, és nem bátorítjuk a telepszerű lakó- és üdülő célú ingatlanfejlesztéseket, minden lehetséges
eszközzel megakadályozzuk, hogy zöld területeink ésszerűtlen módon
csökkenjenek és azt is, hogy városi tulajdonú jelentős ingatlanok elidegenítésre kerülhessenek. Az extenzív fejlesztéssel szemben tehát,
a kompakt, intenzív minőségfejlesztést, egyediséget megteremtő fejlesztést kezdeményezzük és támogatjuk.
Szorgalmazzuk, hogy a 2020. nyarán elkezdett stratégiaalkotó folyamat során azonosított 6 akció terület fejlesztési területté történő
minősítése megtörténjen, továbbá hogy a hosszú ideje kihasználatlanul álló ingatlanok tulajdonosai számára alakítsunk ki olyan érdekeltségi rendszert, amely fejlesztési elképzelések kidolgozására ösztönöz,
illetve közös kockázatvállalással, üzleti partnerként vegyünk részt a
város stratégiájába illő fejlesztési céljaik megvalósításában. A stratégia
alkotás folyamatában azonosított akcióterületek (akupunktúra pontok) a következők:
1. Parti sáv („Nyárország”, vagy „Fürdőváros”)
A budatavai strandtól a káptalanfüredi „kis” strandig terjedő partszakasz nem magántulajdonban lévő része. A legfontosabb feladat
a terület minél nagyobb hányadának közösségi megnyitása. Hosszú
távon cél a kerítések elbontása, a strandok működési modelljének
megváltoztatása. Ugyancsak fontos a terület szerves összekapcsolása
Almádi belvárossal a meglévő átkelők fejlesztésével és újak nyitásával.
A szolgáltatások körét és színvonalát is fejleszteni kell, ezzel is segítve
az idény hosszabbítását. A szabadon elérhető partszakaszt már rövidtávon is növelni kell.
2. Almádi belváros
Prioritás a parti sávval való kapcsolat javítása a meglévő aluljáró
amfiteátrum-szerű felnyitásával, új átkelési pontok nyitásával, Veszprémből érkező járműforgalom kivezetése a 71 sz. útra, Petőfi S. utca
alsó szakaszának a jármű forgalom előli elzárása. Fontos lenne a Baross G. utca déli szakaszának a járműforgalom előli elzárása (sétáló
utca kialakítása). Ugyancsak fontos a shopmix ésszerűsítése a Baross
G. utca - Petőfi S. utca utca-József A. utca által bezárt területen. A
Baross G. utca, Petőfi S. utca, Jókai utca által bezárt területen új
épület(tömb) létrehozása is támogatható, amely illeszkedik a volt
Tulipán Szálló és a vasútállomás architektúrájához, helyet adhat egy
színház/mozi teremnek, míg a földszintjén üzletek, vendéglátók, szolgáltatók kaphatnának helyet. A terület keleti oldalán a zöld az úr, a
Széchenyi sétány új hangsúlyt és régi jelentőséget kell, hogy kapjon.
3. Szabadidő és szórakoztató központ
Ez a terület a volt sportpályát és az ún. négyméteres partszakaszt
foglalja magába. A terület a szárazföldön és a víz felől is rendkívüli
adottságokkal rendelkezik. A hosszú parti sétatér (Long Beach) csúcspontjává tehető sport szabadidős és szórakoztató funkciók megtelepítésével. A Belvárossal immár összekapcsolódó parti sávval együtt

értelmezve Almádi új városközpontja lehet. Korszerű (veszélyes hulladék-kezelés, smart funkciók, köztéri vendég-kikötőhelyek) nyilvános,
átjárható, városi tulajdonú vitorláskikötő, oktató és képző központ,
agóra, prémium szálláshelyek és wellness funkciók is helyet kaphatnak itt a vendéglátó és shopping szolgáltatások mellett.
4. Berény központ
Identikus, megújult épületeivel (Posta, Orvosi rendelő, Berények
kútja, Kolostor) új jelentést kapott a faluközpont. Két temploma, a
volt jezsuita kolostor és a Magtár karakteres képet mutat a Veszprém
felől érkezőnek is. Egy korábbi terv alapján támogatott a Veszprém
felől érkező járműforgalom kivezetése egy körforgalmi csomópont
segítségével a 71 sz. főútra a patak mellett kialakított nyomvonalon.
Ezáltal a Szent Ignác templom és a Magtár közötti tér gyalogosan
járható közösségi funkciót kapna. Az új kivezetés mentén üzletek, lakóingatlanok és irodák létesítése lenne támogatható. Az új útvonal
teremtene közvetlen kapcsolatot a „szilícium völgy” és az egyetemi
campus irányába.
5. Köcsi-tó natúr park (Zöld Almádi Ökokapu)
A természet-közeliség almádi jelképe lehet. A vörös homokkő és a
fehér mészkőrétegek találkozása, a római út közelsége tematizálható.
Korszerű látogató központ, gyalogos és lovas túrák kiinduló pontja,
kertmozi és többcélú közösségi tér alakítható ki. A meglévő táborhelyek tulajdonosait fejlesztésre, helyreállításra, vagy a terület értékesítésére célszerű ösztönözni.
6. Lozsánta
Páratlan természeti érték, közel 80 hektár termőföld besorolású természetes (elvadult) mezőgazdasági terület számos – többnyire – magántulajdonos birtokában. Minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályozandó a beépítés, különösen telepszerű lakó-, vagy üdülő
ingatlanok céljára. Célszerű a tulajdonosokat a törvény (A termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény) szerinti eredeti állapot
helyreállítására felszólíttatni, illetve kötelezni. A terület egyes részeinek közcélra való igénybevételét (kisajátítással) kezdeményezheti a
város. Bizonyos részek helyt adhatnak tudományos, oktatási és gazdaságfejlesztési célú létesítményeknek, úgy, hogy a zöldterület legfeljebb
3-4%-a lehetne beépíthető.
Veszprém megyében Balatonalmádi rendelkezik a leghosszabb közút hálózattal. Ez jelentős, illetve növekvő terhet ró az önkormányzatra. Szükséges a közlekedés rendjének rendszeres felülvizsgálata, bizonyos területeken forgalomcsillapító intézkedések (sebességkorlátozás,
átmenő forgalom tiltása, gyalogos zónák kijelölése, stb.) meghozatala.
Ugyancsak elengedhetetlen új parkolóhelyek létesítése, meglévő parkolóhelyek korszerűsítése… Újra kell szabályozni a vasút és a tópart
közötti terület forgalmi rendjét, szigorúbb, de egyszerűbben értelmezhető szabályok kialakításával. A közterületi parkolás ingyenességének
további fenntartása súlyos károkat okoz a városnak költségvetési és
infrastrukturális szempontból egyaránt.
Elengedhetetlen egy olyan új településképi rendelet megalkotása,
amely figyelemmel van Balatonalmádi négy városrészének sajátosságaira. Ennek megfelelően szabályozza épületek, közterek, reklámfelületek, cégérek, kerítések és egyéb tereptárgyak támogatott, tűrt és
tiltott (3T) megjelenését, élve a 2016. évi LXXIV. Törvényben írt
felhatalmazásokkal, és figyelembe véve a kötelezettségeket is.
Az itt leírt stratégia megvalósításának egyetlen járható útja az összes
településrendezési eszköznek (HÉSZ, ITS, Arculati Kézikönyv, stb.)
olyan módosítása vagy újraalkotása, amely az elfogadott stratégia elemeit tartalmazza, illetve nem engedi az attól eltérő, azzal ellenkező
döntések meghozatalát.

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Tájékoztató - Országgyűlési
választás és országos népszavazás
Balatonalmádi eredményéről

A 2022. április 3. napján lezajlott országgyűlési képviselők általános választása során Balatonalmádiban, a névjegyzékben szereplő
7 683 választópolgár közül, 5 882 fő járult az urnákhoz, ekként
a részvételi arány 76,56%, amely magasabb, mint az országos és
a megyei részvételi arány. Veszprém megye 02 számú egyéni választókerületében dr. Kontrát Károly szerezett egyéni képviselői
mandátumot. A szavazatok száma Balatonalmádiban jelöltekként
az alábbiak szerint alakult:
Jelölt neve

Szavazat száma:

Berta Ákos

89

Kontrát Károly

2961

Kárpáti Zoltán

230

Kovács Attila

362

Benedek Szilveszter

2148

Dalmadi Róbert

38

Az országgyűlési választásokkal egy időben tartott országos népszavazás során Balatonalmádiban
Érvényesen szavazott: 3 763 (48,98%)
Érvénytelenül szavazott: 2 045 (26,62%)
Nem szavazott: 1 874 (24,40%)
Igen-Nem szavazatok száma és aránya: Igen: 259 (6,88%)
Nem: 3 504 (93,12%)

Tájékoztató - települési
polgármester időközi választásáról
Balatonalmádi Város Helyi Választási Bizottsága jogerős 1/2022.
(IV. 11.) HVB határozatával a települési polgármester időközi választásának időpontját 2022. június 26. (vasárnap) napjára tűzte
ki és egyúttal megállapította a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján a választás határnapjait is. Ezen legfontosabb határnapok és
kapcsolódó információk az alábbiak:
A szavazókörök

A szavazás kitűzésétől (2022. április 11.) 2022. június 26-ig nem
lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím
besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház
jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.
Szavazókörök Balatonalmádiban:
1. Magyar-Angol Gimnázium
Rákóczi u. 39.
2. Györgyi Dénes Általános Iskola*		
Bajcsy-Zs. u. 30.
3. Pannónia Kulturális Közp. alsó szint*
Városház tér 4.
4. Pannónia Kulturális Közp. felső szint*
Városház tér 4.
5. Mogyoró úti óvoda*			
Mogyoró u. 1.
6. Vörösberényi kultúrház			
Gábor Á. u. 6.
7. Vörösberényi Általános Iskola		
Táncsics u. 1.
8. Zeneiskola				
Bajcsy-Zs. u. 60.
* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör
A szavazóköri névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. április 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő
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megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az
értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. május 6. napig kell megküldeni. A helyi választási iroda az
értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2022. április
20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Jelöltállítás

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát
el. A jelöléshez legalább 248 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki az időközi választáson
a szavazóköri névjegyzékben szerepel. Egy választópolgár több jelöltet
is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás
nem vonható vissza. A polgármester jelöltet legkésőbb 2022. május
23-án kell bejelenteni.
A választási kampány

A választási kampányidőszak 2022. május 7. napjától 2022. június
26. napján 19.00 óráig tart.
2022. június 26-án nem tartható választási gyűlés és politikai reklámot sem lehet közzétenni, valamint nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül
tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,
2022. július 26-ig köteles eltávolítani.
Mozgóurna iránti kérelem

A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2022. június 22. napig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
2022. június 24. napig,
vagy
ac) 2022. június 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton a szavazás napján 2022. június 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
a szavazás napján 2022. június 26-án legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.
A aa) és ab) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda a beérkezése napján, vagy ha nem munkanapon érkezik
be, akkor a következő munkanapon, legkésőbb 2022. június 24-én
16 óráig bírálja el.
A szavazás előkészítése

A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek
a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították
– sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon 2022. május 23-án 16.00 óra után végzi el.
A helyi választási iroda 2022. június 25-én átadja a szavazóköri
névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a
szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. Az iratok és a kellékek őrzését 2022.
június 26-ig a helyi választási iroda biztosítja.

2022. május
A szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2022. június 26-án 6.00 órától
19.00 óráig lehet. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet a jelölt neve melletti, körbe tollal írt, két
egymást metsző vonallal. A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A
választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Az eredmény megállapítása

STRANDJEGYÁRAK 2022. - BALATONALMÁDI
A 2022. évi strandjegyárak 2022. július 1-től a veszélyhelyzet
feloldását követően, illetve annak függvényében módosulnak.
A bérletek a strandi szezonális nyitva tartás időszakának 2022.
július 1-ig megállapított arányos összegében válthatók meg.
2022. május 28-tól 2022. június 30-ig zöld, 2022. július 1-től 2022.
szeptember 4-ig piros színnel megjelölve.
Bruttó díj
2022.
06.30-ig

Bruttó díj
2022.
07.01-től

Felnőtt napi belépő (tartalmazza a vele belépő 6 év

1 000 Ft

1 500 Ft

Felnőtt napi visszatérős belépő (tartalmazza a

1 200 Ft

1 700 Ft

A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján
megállapítja az időközi polgármester választás eredményét. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő
három napon belül, 2022. június 29-én 16.00 óráig megtekinthető.

Szolgáltatás megnevezése

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője: dr. GáspárFekete Judit jegyző
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó adatok:
címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefonszáma: 88/ 542-412
e-mail címe:jegyzo@balatonalmadi.hu
fax száma: 88/542-493
A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást az önkormányzati hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
Tárnoki Renáta Sára aljegyző HVI vezető helyettes (I. em. 36. szoba)
telefon: 88/542-430)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) telefon:
88/542-447)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (I. em. 30. szoba) telefon: 88/542-440
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése,
- lakcímnyilvántartás

Felnőtt napi belépő 17.00-19.00 óra közötti
kedvezményes (tartalmazza a vele belépő 6 év alatti

650 Ft

900 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező napi belépő

650 Ft

900 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező napi belépő 17.00-19.00 óra közötti
kedvezményes

450 Ft

700 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező napi visszatérős belépő

750 Ft

1 000 Ft

Csoportos belépés 15 főtől diák, nyugdíjas

500 Ft

700 Ft

Helyi Választási Iroda

Az időközi polgármester választással kapcsolatos információk a
város hivatalos honlapján a https://balatonalmadi.hu/valasztas/idokozipolgarmester-valasztas rovatban olvashatók.
Balatonalmádi, 2022. április 25.
dr. Gáspár-Fekete Judit, Helyi Választási Iroda Vezetője

Közlemény az időközi polgármester
választás kapcsán

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a szerkesztőbizottság egyöntetű állásfoglalása alapján az időközi választást megelőző időszakban
minden politikai célú közlemény, hirdetés, cikk, riport, leadásától
- beleértve a fizetett hirdetéseket is - elzárkózunk.
Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan a választáson induló
polgármester-jelöltek bemutatkozására lehetőséget adunk. A bemutatkozásra személyenként 1400 karakter (szóközökkel) + fénykép helyet biztosítunk. A szöveget és a képet elektronikus formában kérjük az újság e-mail címére elküldeni: baujsag@gmail.com.
Viszontelérhetőséget kérünk (telefon, e-mail cím). A fényképet
csatoltan kérjük, ne legyen a szövegbe szerkesztve. A bemutatkozó
írások az Új Almádi Újság 2022. júniusi számában jelennek meg.
Bővebb információ: +36-20/9703479.
LAPZÁRTA: 2022. május 25.
Köszönettel: A szerkesztőbizottság

alatti gyermekek belépését)

vele belépő 6 év alatti gyermekek belépését)

gyermekek belépését)

(diákok esetében+2 felnőtt kísérő)

-

1 000 Ft

Családi belépő (2 felnőtt és legfeljebb 4 gyermek
0-14 éves korig)

3 000 Ft

5 000 Ft

Felnőtt heti bérlet

5 000 Ft

7 000 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező heti belépő

3 300 Ft

4 800 Ft

Felnőtt idénybérlet Balatonalmádi állandó
lakóhellyel rendelkezik

1 700 Ft

6 600 Ft

Felnőtt idénybérlet nem rendelkezik
Balatonalmádi lakóhellyel

6 460 Ft 17 820 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező idénybérlet - nem rendelkezik
Balatonalmádi lakóhellyel

2 550 Ft

9 900 Ft

Diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal és
Balatonalmádi állandó lakóhellyel rendelkező
lakos, település intézményei és költségvetési
szervei dolgozói idénybérlet

850 Ft

3 300 Ft

Gyermek idénybérlet 14 éves korig,
Balatonalmádi állandó lakóhellyel rendelkezik

0 Ft

100 Ft

Gyermek idénybérlet 14-18 éves korig,
Balatonalmádi állandó lakóhellyel rendelkezik

-

1 000 Ft

Bérlet pótlása

3 000 Ft

5 000 Ft

Pótdíj

8 000 Ft

8 000 Ft

Csoportos felnőtt belépés 15 főtől

3 Személyes kabin /Wesselényi
strand, Káptalanfüredi strand/

Idény bérlet

8 500 Ft 33 000 Ft

Szörftároló Budatava

Idény bérlet

17 000 Ft 39 600 Ft

Szörftároló Káptalanfüred

Idény bérlet

- 25 000 Ft

Idény bérlet

18 000 Ft 18 000 Ft

Budatava strand családi kabin 3
személyes

Heti bérlet
Napi jegy

Budatava strand kabin 4 személyes

Idény bérlet

5 000 Ft

5 000 Ft

850 Ft

850 Ft

8 500 Ft 33 000 Ft

Értékmegőrző

400 Ft

700 Ft

Öltözőszekrény

550 Ft

800 Ft

Hangosbemondás

600 Ft

800 Ft

1 500 Ft

2 500 Ft

Születésnapos

100 Ft

100 Ft

Mozgáskorlátozott igazolvánnyal

100 Ft

100 Ft

Reklámszöveg bemondása

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

STRANDJEGYÁRAK 2022. - BALATONALMÁDI
Bruttó díj
2022.
06.30-ig

Bruttó díj
2022.
07.01-től

Felnőtt napi belépő

650 Ft

700 Ft

Felnőtt napi visszatérős belépő

750 Ft

800 Ft

Felnőtt napi belépő 16.00-19.00 óra közötti
kedvezményes

500 Ft

550 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező napi belépő

500 Ft

550 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező napi belépő 16.00-19.00 óra közötti
kedvezményes

400 Ft

450 Ft

Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező napi visszatérős belépő

550 Ft

600 Ft

Csoportos belépés 15 főtől diák, nyugdíjas
(diákok esetében +2 felnőtt kísérő)

350 Ft

400 Ft

-

600 Ft

2 000 Ft

2 300 Ft

Belépő megnevezése Káptalanfüredi
„Kis” strand

Csoportos felnőtt belépés 15 főtől
Családi belépő (2 felnőtt és legfeljebb 4
gyermek 0-14 éves korig)
3 Személyes kabin idénybérlet

A Diákönkormányzat tanárnők segítségével fogta össze a diáknapi programot. A focibajnokság, a kollégiumi éjszakába nyúló karaoke-est mellett nagy szerepet kaptak a sportos tevékenységek, a
röplabda, a pingpong, a kosárlabda és a tengó. A fáradtabbak teával
és mozizással kényeztethették magukat, a 10B osztály diákjai által
kialakított EU-s szabadulószobának nagy sikere volt. A drámajátékok, Kanyó Emese és Beke Eszter (Balmádifjak) ifjúsági cserékről és
az önkéntességről szóló workshopja jól megfért két, éves önkéntességét Magyarországon (Fekete sereg) töltő finn és orosz fiatal által
tartott interkulturális foglalkozással.

- 50 000 Ft

Belépő vásárlásakor csak egy kedvezmény vehető igénybe.
A jegyárak Ft-ban értendők, az áfa-t tartalmazzák.
603/2020. (XII. 18.) Korm. Rendelet hatályának módosítása miatt az árváltozás jogát
fenntartjuk!

Gimnázium hírei
DLSB-s siker a Veszprém megyei
angol nyelvi versenyen

9 diákunk jutott tovább a 27 fős döntőbe, és nem is
akármilyen helyezéssel!
Az OH Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja angol
nyelvi versenyt (írásbeli) rendezett a 9. és 10. évfolyamra járó diákoknak, valamint a két tanítási nyelvű gimnáziumok 9kny.és 9. évfolyamos diákjainak. A cél egy olyan verseny létrehozása és hagyománnyá fejlesztése, amely hasonlít a 11. és 12. évfolyamok OKTV
megmérettetéséhez, így a fiatalabb korosztály is kipróbálhatja magát egy rangos versenyben. Iskolánkból a teljes 9kny és 9. évfolyam
(140 fő) részt vett az első, regionális fordulón, ahol Veszprém és
Fejér Megyéből 648 tanuló versenyzett. A 9kny. évfolyam kategóriájában 8 fő jutott tovább az országos fordulóba, akik közül négyen
iskolánk tanulói: Rácz Mihály 1. helyen, Agárdi Attila 2. helyen,
Szabó Eszter 4. helyen, Elek Bálint 6. helyen. A 9. évfolyamból a
7 továbbjutóból 5 iskolánk diákja: 1. helyen továbbjutott Keserű
Zalán Bese, 2. lett Csontos Tamás Szabolcs, 3. Fider Júlia, 5. Kárász
Nimród, 6. Baján Alexandra.

Angol nyelvi siker a szépkiejtési
versenyen
A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium online angol szépkiejtési versenyén 4 fő indult az I kategóriában iskolánkból: Agárdi Attila,
Kertics Anna, Steidl Liza (9knyB) és Kárász Nimród (9B) osztályos
tanulók. Agárdi Attila a 13 fős mezőnyben 2. helyezést ért el.
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Az iskolában egyre nagyobb népszerűségnek örvend a slampoetry műhely, a 10-szavas keretből helyben megírt művek közül
az első három helyezett (Tóth-Almási Borbála, Dombi Anna Nóra
és Farkas Domonkos 11B) könyvjutalomban részesült. Az Európa-nap teremdíszítő versenyét a 10B Magyarország terme nyerte,
a második helyezett Franciaország-teremmel (10A) és a harmadik
helyezett Magyarország- (12B) és Olaszország (9knyB) termekkel.
A focibajnokságon a 9knyA lett a nyertes, a 11A és 11B csapatai a
második, a 10B és a 9A csapatai a harmadik helyen követték őket.
Az EU-s csapatversenyt a 10A „KSSE” nyerte, második 1 ponttal
lemaradva a „71.” harmadik helyezést pedig „A valószínűleg” csapat
kapta.

2022. május

Györgyi iskola hírei
A Zrínyi Ilona matematikaversenyen
megyei 2. helyezést ért el iskolánk
Iskolánk tanulói az idei tanévben is nagyszerűen szerepeltek a
verseny megyei fordulójában. Egyéniben és csapatban is figyelemreméltó eredményeket értek el diákjaink. Az általános iskolák közötti
rangsorban -az elmúlt évekhez hasonlóan- iskolánk az előkelő 2.
helyen végzett.

Megyei diákolimpiai bajnok lett a fiú
és a lány csapatunk is

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának eredményei:
2. osztály: 2. helyezés: Kovács Ábel; 3. helyezés: Kocsis Lara; 4.
helyezés: Pirik Zsigmond; 10. helyezés: Lakatos Márton
Felkészítő tanárok: Mester Ferencné, Hofstetterné Vollain Márta
3. osztály: 6. helyezés: Ther Dénes; Felkészítő tanára: Csécsi
Zoltánné
4. osztály: 4. helyezés: Gáspár Gergő; 9. helyezés: Jakus Kamilla
Felkészítő tanárok: Glöckl Eszter, Vadas Györgyné
8. osztály: 6. helyezés: Lipcsei Márk; Felkészítő tanára: Sári Gyuláné
Csapatverseny:
2. osztály: 1. helyezés: Kocsis Lara, Kovács Ábel, Pirik Zsigmond
3. osztály: 2. helyezés: Lipcsei Adél, Ther Dénes, Zentai Jázmin
4. osztály: 3. helyezés: Gáspár Gergő, Jakus Kamilla, Lippai-Nagy
Dániel
7. osztály: 5. helyezés: Bagó Petra, Gulyás Dorka, Kővári Kincső
8. osztály: 3. helyezés: Keil Olivér, Kiss Luca Mária, Lipcsei Márk
Az országos döntőbe jutott Gáspár Gergő 4. osztályos tanuló.

A fiúk és a lányok labdarúgás megyei döntőjét is megrendezték a
IV. korcsoportosok mezőnyében Veszprémben. Nagy küzdelemben
a rendes játékidőben 1:1 lett a döntő végeredménye, így következtek a büntetőrúgások, amit 3:1-re nyert meg csapatunk. Iskolánk
eddig még nem indult a lányok mezőnyében labdarúgás Diákolimpián, az idei év volt az első, hogy részt vettünk a megmérettetésen.
A döntőben a füredi Radnóti Iskola volt az ellenfél, ahol egy találat
döntött a javunkra (1:0), így a lányok mezőnyében is iskolánk csapata lett a megyei bajnok.

A fiú csapat tagjai: Kristály Martin, Gönczöl Marcell, Horváth Milán, Tóth-Pusztai Benedek, Keil Olivér, Tamás Endre, Áment Zalán,
Pusztay Balázs, Kovács Levente, Réger-Cserép Filip. Köszönjük a segítséget Horváth Krisztiánnak.

Gratulálunk tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak!

Idegennyelvi versenyeredmények
Iskolánk felső tagozatos tanulói angol, illetve német nyelvi versenyeken vettek részt. A német nyelvi vetélkedőn iskolánkat 7 tanuló
képviselte két kategóriában: 5.-6. osztály: Golubkovics Márk, Horváth Csenge, Kovács Benedek. 7.-8. osztály: Bagó Petra, Gulyás
Dorka, Tamás Endre, Kiss Luca. Az öt iskolából összeállt népes mezőnyben Horváth Csenge és Gulyás Dorka kategóriájában 2. helyezést ért el, Golubkovics Márk pedig szerepléséért különdíjat kapott.
Felkészítő pedagógus: Varga Anikó. Az angol nyelvi versenyen iskolánkból 2 csapattal indultunk. 5-6. évfolyam: Takács Petra, Varga
Botond, Táborosi Attila, Petrik Lilla. 7-8. évfolyam: Varga Zsombor, Nagy Emma, Farkas Luca, Németh Flórián. Felkészítő tanárok:
Geréd-Bakó Tünde, Győrffy-Kucserka Tímea.

A lány csapat tagjai: Ács Fanni, Blazsur Hanna, Tárkány-Szűcs
Emma, Kiss Luca, Tóth Virág, Farkas Eszter, Mayer Zsófi, Kovács
Luca, Oláh Rebeka, Éliás Lilla.

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Vörösberényi iskola hírei
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
A Zrínyi Ilona
Matematika Verseny
megyei fordulójának
legeredményesebb
iskolai tanulói egyéniben: 3. hely Lencz
Kristóf 5.b; 4. hely
Gál Benedek 3.a,;
9. hely Bodor Fanni
5.a; 10. hely Balogh
Enikő 7.b;13. hely
Vollain Tilda 5.a 14.
hely Boros Lilla. 6.o.
és Szabó Zénó 8.o. 16. hely Boros Sámuel 2.b, Remsei Hanna 3.a,
Puspán Elena 4.a és Takáts Boglárka 7.b; 18. hely Bodor Samu
3.b;19. hely Cziráki Sára 5.b; 21. hely Lehoczky Gergő 5.a; 25. hely
Szántó Bence 4.a; 26. hely Demeter Ádám 6.o. és Literáti-Nagy
Dorottya 7.a; 27. hely Ujfalussy Ádám 3.b
Csapatban: 1. hely 5. évfolyam (Lencz Kristóf, Bodor Fanni,
Vollain Tilda); 3. hely 3. évfolyam (Gál Benedek, Remsei Hanna,
Bodor Samu); 4. hely 7. évfolyam (Balogh Enikő, Takáts Boglárka, Literáti-Nagy Dorottya); 5. hely 4. évfolyam (Puspán Elena,
Szántó Bence, Berki Boróka); 6. hely 8. évfolyam (Szabó Zénó,
Vajda Alexa, Szántó Dániel); 8. hely 2. évfolyam (Boros Sámuel,
Puspán Edvárd, Török Izabella); és 6. évfolyam (Boros Lilla, Demeter Ádám, Szabó Nándor); A kép készítésekor hiányzott: Puspán
Elena és Edvárd
Az országos döntőn Balatonalmádi város iskoláit 3 tanuló képviselhette, ebből kettő a Vörösberényi Általános Iskola diákja volt:
Gál Benedek 3.a, aki a 21. helyet és Lencz Kristóf 5.b osztályos
tanuló, aki a 99. helyet szerezte meg. Felkészítő pedagógusok:
Bucsyné Mészöly Judit, Kovács Katalin, Kovácsné Ulrich Julianna, Raffai Róbertné Feicht Éva és Zanathy László.

Kenguru Országos Matematikaverseny
A Kenguru Országos Matematikaverseny megyei fordulóján szép
sikereket értek el tanulóink Bucsyné Mészöly Judit, Kovács Katalin, Kovácsné Ulrich Julianna, Dr. Raffai Róbertné Feicht Éva és
Zanathy László pedagógusok felkészítésében. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Iskolánk I. korcsoportos
labdarúgó csapata körzeti
3. helyezést ért el az őszi
és tavaszi fordulók alapján.
A bronzéremhez a csapat
minden tagjának gratulálunk! Ügyesek voltatok! A
képen láthatók: 1.sor balról
jobbra: Kun Zsigmond 2.b,
Boros Sámuel 2.b, Szentkirályi-Tóth Zalán 2.b, Lovas
Kristóf 1.b. 2.sor balról
jobbra: Obermayer Benett 2.a, Polgár Olivér 2.a, Kiss Balázs 1.a,
Puspán Edvárd 2.a, Lieber Márk 2.b, Jónás Mihály 1.b

Atlétika sikerek

Az atlétika diákolimpia körzeti bajnokságán, Veszprémben a
Vörösberényi Általános Iskola a II. korcsoportban képviseltette magát. Nagyszerű eredmények születtek, a fiú csapat 2. helyezést ért el,
a lányok pedig megnyerték a versenyt, így továbbjutottak a megyei
döntőre. Vajai Luca az egyéni összetett versenyben kiemelkedő teljesítménnyel szintén aranyérmet vihetett haza. A csapatok résztvevői a fényképen balról jobbra: Tóth Domonkos, Dobson Róbert, Gál
Domonkos, Czoma Csaba Bence, Geiszt Simon, László Szabolcs,Juhász
Gréta, Puspán Elena, Vajda Hanna, Czoma Luca, Vajai Luca, Bódi
Sára. Gratulálunk a kitartó és lelkes küzdelemhez!”

Költészet napja Vörösberényben

Április 11-én megemlékeztünk nagy költőinkről. Az iskola szavalóversenyén a következő diákok lettek díjazottak: 1. évfolyam 1.
László Soma; 2. Dózsa Enikő; 3. Oláh Zente; 2. évfolyam: 1. Kovács Flóra; 2. Rácz Attila; 3. Szentkirályi-Tóth Zalán; 3. évfolyam:
1. Küküllősi Nóra; 2. Szűcs Dóra Adél; 3. Polgár Liza; 4. évfolyam:
1. Dózsa Emese; 2. Geiszt Simon; 3. Maus Gergő; 5. évfolyam: 1.
Varsányi Panna; 2. Szűcs Olivér; 3. Cziráki Sára; 6. évfolyam: 1. Szabó Nándor Boldizsár; 7. évfolyam: 1. Koronczai Ármina; 2. Takáts
Boglárka; 3. Baghy Balázs; 8. évfolyam: 1. Szőlősi Blanka
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A Pirula Panda c.
filmhez kapcsolódóan
országos
pályázatot
hirdetettek. Az osztály
közös ötletelése után a
versenyre küldött alkotástörténete Dózsa
Emese nevéhez fűződik. Totemállatunk, a
macskabagoly papírmasé szobrát pedig Berki Boróka alkotta meg.
Az országos pályázaton 3 munkát díjaztak, az első helyen szerepel iskolánk 4.a osztályának munkája. A nyeremény egy mozizás az
egész osztálynak! Büszkék vagyunk az alkotókra!
Trázsi Erika, tanító

2022. május

Pörge a Petkében
Első pillantásra talán se füle se farka sincs a fenti címnek, pedig
egykor bizony volt. Aki áll az most üljön le: a Pörge egy rakoncátlan
tehén neve volt, a Petke pedig egy kerté, amelynek birtokosa a telekkönyv szerint még Petke Imréné volt a XIX. században. Ha valaki
eddig azt hitte volna, hogy minden helynév kialakulásáról írtam már
a korábban megjelent két kis füzetben, akkor itt a bizonyíték, hogy a
Petke bezzeg kimaradt...
Kétszer is el kellett olvasnom Véghely Dezső postaműszaki főigazgató visszaemlékezéseit, amelyet a tudós főlevéltáros, Dr. Hudi József rendezett sajtó alá és olyan alapos jegyzetekkel látta el, hogy csak
gratulálni lehet hozzá. Nos, itt tűnt fel a Petke helynév, méghozzá
több oldalon is, de a szó eredetéről semmit sem találtam. Maga a
könyv két éve jelent meg, de az eredeti kéziratot még a felejthetetlen
alpolgármester-helytörténészünk, Schildmayer Ferenc mentette át az
utókorra 2007-ben, amikor számítógépre vitte. Nem véletlenül bízta
egy neves szakemberre a kiadatását sem, mert szerette volna, ha ez az
egyetlen személyes forrás Almádi „aranykoráról” minél több ember
kezébe eljuthat.
Az Almádiért oly sokat tevő Véghely alispán hasonló nevű fia fogta magát és a nosztalgikus gyermekkori emlékeitől a fiatal koráig
mindent leírt, amire csak emlékezni tudott. Volt mire emlékeznie
és becsületére legyen mondva, hogy a szép dolgoktól kezdve a szomorúakig, illetve a jótettektől a diákcsínyekig rendre bekerült a vis�szaemlékezések közé. Jó memóriája volt az ifjabb Véghely Dezsőnek
[1882-1955], mert a visszaemlékezéseket csak 1944-ben kezdte írni a
nyugati határszélen, majd pedig Bajorországban folytatta. Olyan sok
korabeli karakterről – a főrendűektől kezdve egészen a pásztorokig
– tudunk meg páratlan és pótolhatatlan dolgokat, amelyek nélküle
elvesztek volna. Az éledező és felvirágzó fürdőhelyre ugyanis felettébb
sokan jöttek az ország minden sarkából és ez nem csupán az akkori
Nagy-Magyarországot jelentette, hanem az Osztrák-Magyar Monarchiát. Ezek nyaralók, „gyüttmentek”, illetve új birtokosok pedig mulatni, szórakozni szerettek volna a főszezonban, akárcsak ma...
Véghely Dezső, Veszprém vármegyei alispán 1886-tól kezdve bizonyíthatóan almádi nyaralótulajdonos, aki kibővített egy pincével
rendelkező földszintes lakóházat. Ehhez először verandát építtetett,
majd emeletet emeltetett fölé egy új szárnnyal. A hozzácsatolt díszes
tornyával ez lett Almádi legnagyobb és legelegánsabb nyaralója, amelyet a mostani hotelfelújítási munkálatok során mintha eredeti formájában állítanának helyre.
A nyugalomra vágyó alispánnak nyaralója már volt, alatta pincével, amelyhez a szomszédos másfél holdnyi szőlőterületet kellett csak
megszereznie, hogy a pince megtelhessen borral. Ennek a szomszédos
szőlőnek a szentkirályszabadjai Földes Lina volt a tulajdonosa, férjezett nevén Petke Imréné, amíg 1000 osztrák értékű [azaz ezüst alapú]
forintért el nem adta Véghely Dezsőnek. Igen jó üzletet csinált ez a
Petke Imréné, mert ezt a szőlőt ő négy évvel korábban 200 osztrák
értékű forintért vette csak meg. Valahogy mégsem vette zokon ezt az
alispán, mert majdnem 4 hold lett a megnagyobbodott birtok és a
gyümölcskertes részét pedig Petkének hívta attól kezdve mindenki.
Ez a terület azért kisebbedett később, mert a vasúthoz, majd pedig a
71-es úthoz csíptek le belőle egy-egy szélesebb sávot.
Bár szőlősgazda lett az alispán, de a pincében tárolt bort inkább a
vendégek, és ahogy nőttek-növögettek, a gyermekei itták meg – legalábbis az ifjabb Véghely visszaemlékezései szerint. Az apjuk sokkal
jobban lelkesedett a gyümölcsfákért, amelyeket egyenként számon is
tartott a termésükkel együtt – legyenek azok hazai almák, berkenyék,
vagy különleges körték. Legnagyobb becsben azért mégis a rózsákat

A Véghely-birtok kialakulása a Városháza környékén

tartotta a Petke legaljában, azaz a Remete-patakhoz legközelebbi részeken. Külön vincellér őrizte a virágokat még éjjel-nappal, aki még
fokossal is felfegyverezte magát. Kellett is vigyázni, mert az alispán
egyenesen Berlinből hozatott magának piros színű tearózsákat, amelyek nála virágoztak először Európában. A magokat szépen visszaküldte Berlinbe, ahol a kereskedő-főkertész „Thea Véghely” elnevezéssel honorálta a nemes gesztust. Még a veszprémi püspök kertésze és
a Margit-szigeten József főherceg birtokán dolgozó fővárosi főkertész
is felnézett reá.
Képzeljük magunk elé azt az almádi botanikus kertet, ahol minden
virág és gyümölcsfa neve egy kis táblán latinul volt felírva és tizenkét napszámos dolgozott köztük állandóan. A gyümölcsök számát is
fejben tartotta az alispán, a fákra pedig nem volt tanácsos felmászni
még a gyermekeinek sem. Milyen a végzet: éppen az ifjú Véghelynek
tetszettek meg azok a körték, amelyek egy öreg fán mosolyogtak le rá.
Megpróbál felmászni, de nem tudott és erre egy parasztfiút küldött
fel, aki a Véghely család tehenét, a Pörgét legeltette a Petkében. Hadd
idézzem pontosan az emlékiratot: ”Amint a Pörge észrevette, hogy
szabad, kitört belőle a magas vére és az édesapám virágos ágyásaiban
táncolta el a Kállay-kettőst.” Hiába jajveszékelt kórusban mindenki,
aki csak látta, a pusztítás irtózatos volt. Az ifjabb Véghely büntetése
azonnali elfenekelés lett, aki ezt olyan értelmetlennek és igazságtalannak találta, hogy igen gyorsan megtanult fára mászni: ne kelljen
senkit se maga helyett felküldeni...
Nem bírtam ki és utánanéztem ennek a Pörge szónak, ami régen
fölfelé pöndörödő bajuszt jelentett. Erre föl kapta az alispáni család
kedvenc tehene a nevét, mert a szarvai ugyanúgy álltak, mint a jól
megpödört bajusz. Ezen után persze a Petke szó eredete sem maradhatott homályban, hiszen ez a családnév már a XV. század eleje óta
megtalálható írásban, méghozzá Hont vármegyében. Onnan a család
egyik ága Békésbe, a másik pedig Veszprémbe származott el. Különböző névtárakban a Balaton-felvidék egyik gyakori családneve, akik
közül többen még Amerikába is kivándoroltak. A szomszédos Alsóörsön és Balatonfüreden szintén laktak Petkék és a nyelvészek szerint
a Péter szó egyik régi, becézett formája. Balatonfüreden van is egy
Péter-hegy, sőt Rácz János szerint az Arácsi úttól északra volt a Petke
dűlő, amelyet az egyik ilyen nevű család birtoka volt. A Baricska dűlő
után a Petke dűlőben termettek egykor a legjobb borok s láss csodát,
az egyik szőlő a család nőtagjának, Petkénének tulajdona volt.
Ha egyszer megírja valaki a balatonalmádi Városháza történetét,
akkor a mostani helyén létezett egykori Petke helynevet sem hagyhatja ki, ahol a Pörge nevű tehén táncolta szét a pompás virágoskertet.
Czuczor Sándor

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

2023-ban nagyszabású rendezvényeknek ad otthont városunk
Jövőre Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa (EKF). A megyeszékhely már több éve készül arra, hogy e jeles címet méltóképpen viselje 2023-ban. Balatonalmádi számára azért különösen fontos és izgalmas ez a téma, mert a projekt nem kizárólag a királynék
városáé, hanem Veszprém a Balatonnal együtt képviseli hazánkat
Európa kulturális színpadán, bevonva a feladatellátásba a környék
intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit.
Közösségépítés, önkéntesség, hagyomány, innováció és fenntarthatóság – ezek a Veszprém-Balaton 2023 program értékei.
2019-ben Almádiban szerveződött egy széles körű megbeszélés, amelyen az EKF vezető tisztségviselői is részt vettek, mint pl.
Navracsics Tibor kormánybiztos és Mészáros Zoltán, akkori vezérigazgató. Ezen a megbeszélésen megfogalmazódott az a gondolat,
hogy álljon össze egy olyan csapat, amely Almádiban kiemelten
foglalkozik az EKF ügyével, csatlakoztatja a várost ehhez a nagyszabású kezdeményezéshez és segíti azokat a civil szerveződéseket,
amelyek a jövőben e kulturális mozgalom mozgatórugói lesznek.
Az Aranyhíd Polgári Egyesület akkor felvállalta volna a feladatot, de a
képviselőtestület nem adta rá az áldását, így ez a csapat nem kezdett
el dolgozni. Balatonalmádi számára talán emiatt indult késve ez a
történet, hiszen a város igazából csak az idei év elején kezdett el az
EKF-fel érdemben foglalkozni.
De miről is szól pontosan az Európa Kulturális Fővárosa program? Az EKF az embereknek szól, akik civil szervezeteken keresztül
tudnak csatlakozni a mozgalomhoz. Egy kulturális projektről van
szó, de nem az a cél, hogy legyen egy szebb falunapunk vagy egy
jobb bor- esetleg folklórfesztiválunk, ez sokkal inkább egy csatlakozási pont egy európai kulturális közösséghez, amely a mi térségünk jó hírét viszi el a világba. A támogatott rendezvények esetében
fontos szervezési szempont, hogy szakmailag is összekapcsolódjunk
más nemzetekkel, pl. úgy, hogy a borfesztiválra meghívunk külföldi
borászokat és ez által elindul egy nemzetközi szakmai tapasztalatcsere. Ez a projekt nem az egyéni érdekekről szól, hanem az egész
térség bemutatásáról és egy kulturális palettára való rácsatlakoztatásról, ahol a gasztronómia és a művészetek játsszák a főszerepet.
Ahol eddig megvalósították a kulturális főváros programot, ott
mindenhol fejlődést hozott. Ez pedig Balatonalmádinak is fontos,
ezért vesz részt a város ebben a projektben. A többi résztvevő településsel egyetemben Balatonalmádi önkormányzata is ún. fejpénzt
fizet be, melynek összegét a lakosságszám tekintetében állapították
meg. Nagyságrendileg 30 millió forintról van szó, amely 3 év alatt
kerül befizetésre, s ennek fejében pályázati úton minimum 50 millió forint támogatást kap majd vissza a település. Ám nagy esély van
arra, hogy jó programterveknek és az aktív helyi civil szervezeteknek
köszönhetően ennél jóval több pénzt is lehívhat a város.
Már az elmúlt években is kapott támogatást Almádi. Például a 71es út mentén az Alsóörs-Veszprém vasútvonalnak állít emléket egy
óriási mozdonykép, amely az Aranyhíd Polgári Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően valósult meg, de a Vers a parton és a Vers
a peronon programokat is nekik köszönhetjük. Az önkormányzat a
Kolostorkert megújítására adott be pályázatot, és elnyert 120 millió
forint támogatást, így ez a beruházás is hamarosan megvalósul.
Ez azonban még csak a kezdet, hiszen nemcsak az EKF vár el
többet Almáditól, de Almádi is sokkal többre hivatott annál, mint
amennyi eddig történt. 2022. év elején végre felpörögtek az események és a város önkormányzata összehívta a helyi civil szerveződések vezetőit és tartottak egy ötletbörzét. Mindenki összeállított
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egy-egy rendezvénytervet, melyet 2023-ban meg tudna valósítani,
és amely passzol az EKF szellemiségéhez. Az EKF vezetői átnézték
ezeket a terveket és kiválasztották a számukra tetsző és támogatni
kívánt programot. A listában azonban nem csak egy, hanem több
olyan ötletet is láttak, amelyek szintén nagy eséllyel pályázhatnak
az EKF-nél.
A rendezvények szervezői a nemrég megjelent felhívásra jelentkezhetnek majd és nagy eséllyel eredményesek lesz a pályázatok,
hiszen a projekt vezetői már elvi támogatásukról biztosítottak a várost.
Egyik ilyen program az Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért szervezet rendezvénye, a B.E.A.T. Balaton’sExtreme Art-Treasure, egy
összművészeti, kulturális program, amely interaktív és aktív szórakozási lehetőséget nyújt a résztvevők számára. A központi elem itt
a street art, valamint az egyéb urban-műfajok. A látványos bemutatók széles közönségréteget vonzanak majd, izgalmas program lesz a
kisgyerekes családok és az idősebb korosztály számára is.
Támogatásra javasolták az Aranyhíd Polgári Egyesület három rendezvénytervét is. Az egyik a Balatoni Filmzene Fesztivál, melynek
alapkoncepciója illeszkedik a tavaly már megismert filmfesztivál
programjához, kihasználja a Balaton egyedi és vonzó atmoszféráját
és Balatonalmádi egy-egy hangulatos helyszínén magas nívójú szimfonikus- és kamarazenekarok előadásában az elmúlt évtized legizgalmasabb magyar és nemzetközi filmzenéi csendülnek majd fel.
A másik program a Színes lépcsők – a Radnóti rejtély elnevezésű
esemény. Balatonalmádiban a domborzati viszonyok következtében
nagyon sok lépcső található. Profi és amatőr festőművészek közreműködésével megfestve a lépcsők egy történetet mondanak el. A
harmadik pedig a Csikász Imre életművének bemutatásáról szóló
projekt, melynek fő eleme a művész szobrainak bronzból történő
kiöntése.
Az EKF számára fontos a fenntarthatóság, vagyis hogy a színes
kulturális paletta ne szürküljön el 2023 után sem. Valamennyi támogatott rendezvény esetében meg kell találni a módot, hogy az
adott program tovább éljen és a későbbiekben is megrendezésre
kerüljön. Egy-egy rendezvény sikere nem kizárólag a városvezetés
érdeke, hanem mindenkinek fontos, aki Almádiban él. Minden
adottságunk megvan ahhoz, hogy sok látogatót vonzó rendezvényeket szervezzünk, és abból mindenki profitál, a vendéglátós, a szobakiadó, a rendezvényszervező, a civilek, a vállalkozók, a szolgáltatók,
tehát minden almádi.
JVE
forrás: Balatonalmádi Város Önkormányzata
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Polgárőr elismerések
A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége hétvégén tartotta
tisztújító közgyűlését Herenden, ahol újraválasztották az elnököt és
az elnökséget, illetve elismeréseket is átadtak.

Borbély Zoltán rendőr alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője Az év veszprémi polgárőre díját kapta.
Hilbert Elek, a Balatonalmádi Polgárőrség titkára elismerő oklevelet kapott a szövetség elnökétől, Mezei Józseftől, Csapó Sándor,
szintén Balatonalmádi Polgárőr egyesületi tag, pedig a Rendőrséggel
való közös szolgálatért Szent György üvegplakett elismerést kapott.
A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége felügyelőbizottságának elnöke Balogh Csaba.
Gratulálunk és további jó munkát kívánunk!
Forrás: Balatonalmádi város FB oldala

Meglepődve tapasztaltam, hogy dr. Baróti professzor emlékére
Balatonalmádiban semmi sem emlékeztet. Ennek oka valószínűleg az
azóta eltelt 45 esztendő viharos időszaka lehetett és azóta új nemzedék
nőtt fel!
Ma, amikor nagyjaink emlékét az egész országban híven őrzik és fiatalságunk elé példaképül állítják életútjukat, méltányos és illő cselekedet
volna, ha Balatonalmádi nagyközség tanácsa Baróti professzornak ő
megillető, méltó emléket állítana.
Midőn az itt elmondottakra igen tisztelt Elnök elvtárs szíves figyelmét felhívni bátorkodom, egyben közlöm, hogy az elhunyt professzor
családjából talán él még ott valaki. Onnan gondolom, hogy hasonnevű
orvos fia a múlt évben a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum meghívására és felkérésére, magnószalagra felvett hosszú interjút adott édesatyjának munkásságáról és családjuknak Ady Endrével való hosszú évekig
tartó benső barátságukról. (Erről hosszú ismertetést közöl az Irodalomtörténeti szakfolyóirat múlt évi 4. száma)
Értesültem arról is, hogy Baróti professzorról annak idején kiváló
szobrászművészek mellszobrot és reliefet készítettek. A szobrok – ha a
zűrzavaros idők alatt el nem pusztultak, talán fellelhetőek lennének
és azokról minimális költséggel másolatot lehetne készítetni, aminek
felállításával Balatonalmádi kevés számú emlékműve egy kiváló szoborművel lenne gazdagabb.
Maradtam kiváló tisztelettel:

Varga Ádám történetíró
Budapest 1091 Üllői u. 21. I. 4.

Olvasói levél

2021. novemberében jelent meg az Új Almádi Újságban a P’Art
Alapítvány beszámolója, melyben a jövőbeli terveikkel kapcsolatban jelezték, hogy milyen szobrok kiállítása várható az elkövetkezendő években. Kutatásaim során leltem rá erre a levélre, melyet
teljes terjedelmében közzé adok és ajánlom az ott leírtakat a P’Art
Alapítvány kuratóriumának figyelmében. Talán dr. Baróti profes�szor szobra is ott lesz majd egyszer az almádi hírességek sorában…
Kovács István, a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke
Kelt Budapest 1978. IV 27.
Igen tisztelt Tanácselnök elvtárs!
Most készülő helytörténeti könyvem második kötetéhez adatgyűjtés
céljából Balatonalmádiban is megfordultam. Valamennyi régebbi és új
lexikonból tudomásom van arról, hogy dr. Baróti Lajos tanár, történettudós, irodalomtörténész és Petőfi-kutató 33 évig Balatonalmádiban
élt és nagy betegen itt is folytatta irodalmi munkásságát 1933. március
13-án bekövetkezett haláláig.
Az 1967-ben megjelent Magyar Életrajzi Lexikon, mely dr. Baróti
tanár életrajzát és munkásságát is tartalmazza, előszavában megjegyzi,
hogy lexikonjuk azok életrajzát tartalmazza, akik a magyar nép története folyamán a politikában, a tudományban, művészetben hozzájárultak a magyar történelem és művelődés, tehát a magyar társadalom
politikai és szellemi történeti alakulásához. A történettudomány legnevezetesebb művelői között ismerteti dr. Baróti Lajos tudósunk életrajzát
és közli kutatásainak eredményét, amelyeket a legújabban megjelent
szakkönyvek és értekezések is sűrűn emlegetnek és méltányolnak.

BOLHAPIAC LESZ MINDEN VASÁRNAP
DÉLELŐTT A PIACTÉREN.

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Zene tücsökperspektívából
Mai, hátrányára változott világunkban az is nagy szó, ha egy fesztivált egyáltalán sikerül megrendezni, a Klassz a pARTon! nevű klas�szikus zenei rendezvénysorozat azonban idén nyolcadik alkalommal
nyitja meg kapuit. Ha lenne neki olyan… hiszen a művészek idén
is a szabad ég alatt várják hallgatóságukat a Szent Erzsébet Ligetben
vagy a Wesselényi strandon és szerte a Balaton partján.
A Klassz a pARTon! helyszíne Almádiban, a Szent Erzsébet Ligetben mintha a Balaton folytatása lenne. A fesztivál akkordjai
partközelbe csalogatják modern korunk vízen járóit, a suposokat,
és a vitorláscsónakok alkalmi hajósait. A klasszikusok muzsikája
egy sohasem létezett harmóniát idéz. Itt a zene tényleg mindenkié,
nincs belépő, és azok számára is felcsendülnek az évszázados dallamok, akik klasszikus zenét szinte elvből nem hallgatnak. Jó érzés
látni, hogy a komolyzene is képes tömegeket vonzani, és felveszi
a versenyt a könnyűzenével – fogalmazott Érdi Tamás, művészeti
igazgató.

A legnevesebb művészek a szokatlan vagy tábori körülmények
ellenére is szívesen jönnek. A Klassz a pARTon! ugyanis nem egy a
sokezer klasszikus zenei fesztivál közül, hanem egy olyan ingyenes
rendezvénysorozat, amely a Balaton part köztereire viszi a komolyzenét!
P. Zs.

Vegyeskarunk jubileumi koncertje

Tavaly a fesztivál nem kevesebbet, az élet visszatérését jelképezte, a felszabadulást a pandémia bezártsága alól, amelyhez klasszikus
zeneművek akkordjai adtak csodálatos kíséretet. Idén a kulturális
események egyre szűkösebb anyagi forrásai miatt kisebb fajta csoda,
hogy teljes vértezetében áll előttünk a fesztivál. Gyógyító ereje van
a muzsikának, amelyre most az ukrajnai háború fegyverropogása
kíséretében is óriási szükségünk van.
A fesztivál olykor sziszifuszi igyekezettel munkálkodik azon, hogy
legkiválóbb művészek adjanak ízelítőt a klasszikus zenéből, és olykor – megtörtént! – marékszámra nyeljék a szúnyogokat a parton.
Hét év alatt több mint háromszázötven koncertet adtak, kétszáz
szólista és hatvan együttes szerepelt a színpadokon. A klasszikus
zene akadémiai merevségét száműzték a ligetből.
Emlékezetes hangversenyekben idén sem lesz hiány. Budataván,
a strandon új koncerthelyszín várja a nagyérdeműt, amelyet gyerekprogramokkal avat fel a fesztivál. Vörösberényben Sebestyén Márta
énekel majd, a megújult orgonát Szamosi Szabolcs orgonaművész
szólaltatja meg–, amely nem kis öröm Érdi Tamásnak, hisz a hangszer egykori muzsikusa, Csonka Ferenc iskolaigazgató a dédapja volt.
A fesztivált a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara
nyitja meg július 11-én, és a nemzetközi hírű művész házaspár Madaras Gergely és Győri Noémi is fellép a rendezvénysorozaton.
Itt lesz a FaReMiDo operatársulata, amelynek tagjai néhány éve
egy teherautó platójáról próbálták elénekelni a legismertebb és
legnépszerűbb operaáriákat. Almádi rendőrségének éber járőrei
azonban lecsaptak a vidám kompániára, és a közlekedési szabályok
betartására figyelmeztették az énekeseket. Az alkalmi koncert így
sem maradt el: lelkes nézőket csalt az egykori Auróra, ma Hunguest
Hotel ablakaiba, és parázs hangulatot varázsolt a fülledt Wesselényi
strandra is.
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Balatonalmádi Város Vegyeskara 30+2 születésnapja alkalmából, 2022. április 23-án ünnepélyes koncertet adott az érdeklődő
almádiaknak, illetve meghívott vendégeinek a Kerényi Imre KultMagtárban. Az előadáson fellépett még Káplán György énekművész, a balatonfüredi vegyeskar, illetve a várpalotai Tinódi Kamarakórus. Városunk énekkara a jeles alkalomból díszoklevelet kapott
Kórusok Országos Tanácsának (KÓTA) képviselőjétől a magyar
zenekultúra szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért.

fotó: Kovács Piroska Rózsa
Az ünnepi beszédek közös üzenete volt, hogy az elmúlt két év
milyen nehézségeket gördített a művészeti egyesületek elé, főként
a gyakorlások hiánya, a csapattagok elmaradása és a finanszírozás
miatt. Pandur Ferenc, megbízott polgármester felidézte az elmúlt
évtizedekben gyűjtött személyes élményeit a kórussal, Somogyvári
Ákos, a KÓTA képviseletében pedig hangsúlyozta, hogy egy ilyen
hosszú távon fennmaradó zenei közösség milyen nagy értéket képvisel Magyarország összes településén.
A vegyeskar nevében ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak, különösen a város önkormányzatának eddig nyújtott
segítségét. Az ünnepi hangulatban is be kell azonban ismernünk,
hogy a költségvetési megszorítások miatt az elmúlt hónapokban
minket is megérintett a szétesés veszélye. A megoldáson közösen
dolgozunk az önkormányzattal, és itt is megragadjuk az alkalmat,
hogy a zeneszerető almádi polgárok további támogatását kérjük az
egyébként igen alacsony működési költségeink finanszírozásában.
Rajtunk nem fog múlni, továbbra is minden kedden és csütörtökön
ott leszünk a Pannóniában, és várjuk az éneklésre vágyó új társaink
jelentkezését!
Borbásné Gazdag Gabriella, karnagy
Vajainé Majbó Judit, kórustitkár
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Korfa – Balatonalmádi 2022.
Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három irányból közelíthető
meg szárazföldi utakon, illetve a Balatonnal határos. A
fő megközelítési irányok Budapest felől a 71.sz főúton,
Veszprém felől két úton Szentkirályszabadja, illetve Felsőőrs felől, a harmadik irány Balatonfüred felől szintén
a 71 sz. főútvonalon. Ebből következik, hogy a város
meglehetősen nagy átmenő forgalommal bír, mely kiegészül a Budapest – Tapolca vasútvonallal is. Az adottságokból következik, hogy a város idegenforgalomból tartja
fent magát, ipara nincs. A nyári főszezonban a nyaralókkal együtt a lakosság létszáma eléri, vagy meghaladja a
30.000 főt, míg az állandó lakosok száma 10.108 fő.
Az adatok szerint: 0-18 évesek a tavalyihoz képest enyhe emelkedés: 0-18 éves: 1826 fő – férfi: 955 fő, nő: 71
fő. Az aktív korosztály erőteljes növekedés. Arra nincs
adat, hogy az aktív korúaknál hány fő kap nyugdíjszerű
ellátást: 19-65 éves: 6016 fő – férfi: 2907 fő, nő: 3109
fő. A nyugdíjasok száma csökkent az előző évhez: 66-100
éves: 2266 fő – férfi: 1036 fő, nő: 1230 fő
Nő: 5210 fő – teljes lakosság 51,5 %-a
Férfi: 4898 fő – teljes lakosság 48,5 %-a
Balatonalmádi vezetésének komoly feladata lesz a fiatalok megtartása. Ennek érdekében új óvoda, bölcsőde
épült. Szükséges új munkahelyek felkutatása, akár a környék bevonásával is. Biztosítani kell a lakhatási és szórakozási lehetőségeket. Az orvosi ellátás kiegyensúlyozott.
A háziorvosi ellátás mellet a szakrendelések, a folyamatos
ügyelet, illetve a veszprémi, balatonfüredi kórházak gyors
elérhetősége biztosítja a szakszerű orvosi ellátást. A közrendrend és közbiztonság szempontjából országos szinten a három legbiztonságosabb település egyike Almádi,
ennek fenntartását a városi rendőrkapitányság, illetve
Óvodai létszám: 2019-ben 249 fő, 2020-ban 251 fő, 2021-ben 252 fő, 2022-ben 252 fő.
polgárőrség biztosítja a városban. Rendezvények sokasáIskolai létszám – Györgyi Iskola: 2020-ban 355 fő, 2021-ben 377 fő, 2022-ben 377 fő.
gát nem csak a hivatalok, hanem a helyi civil szervezetek
Iskolai létszám – Vörösberényi Iskola: 2020-ban 276 fő, 2021-bn 301 fő, 2022-ben 322 fő.
szervezik, illetve rendezik.
Balatonalmádi állandó lakosának létszáma 10.108 fő (2022. március 7.)
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Összeállította: Balogh Csaba, a Közbiztonsági Alapítvány elnöke
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