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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Megérkezett az ősz, amely energia- 
és megélhetési világválsággal szem-
besít minket minden nap. Az előző 
évek során nem erre készültünk. 
Nem tudunk „két perc alatt” naperő-
műveket, zöldkazánokat építeni.

A rezsivédelem megtartása mellett 
jelenleg csak nagyvonalú számítások 
vannak arról, hogy mennyibe fog ke-
rülni egy intézménynek, egy város-
nak, vagy az országnak az energia-
fogyasztása.

A szüleim, akik sok mindent meg-
éltek, azt mondják, hogy csak rosz-
szabb ne legyen. A saját életemből is 
vannak „fázós” emlékeim. Amikor 
30 éve a feleségemmel visszaköltöz-
tünk Almádiba, három évig a szüleim 
nyaralójában laktunk. A nappaliban 
egy fatüzeléses kályha volt, télen, 
reggelenként 13 fokkal. Megmaradt 
bennem. A nálam 10-15 évvel fiata-
labbaknak azonban már új ez az ér-
zés, furcsa lehet 18 fokokról hallani.

Az önkormányzati kollégákkal he-
tek óta erről gondolkodunk és tár-
gyalunk intézményeinknél, hivata-
lunknál. Megnézzük, hogyan tudunk 
spórolni, hogyan tudjuk összébb húz-
ni magunkat a szűkös időkre. Ezt úgy 
szeretnénk megtenni, hogy közben 
igyekszünk figyelni polgárainkra, ci-
vil közösségeinkre. Arra kérek min-
denkit, hogy figyeljék a város hon-
lapját, a kormányzati intézkedéseket. 
Ha pedig nehéz helyzetben vannak, 
használják ki a fűtéstámogatási lehe-
tőségeket.

Ilyen nehéz időszakokban fontosak 
a családok, a közösségek. Fontos, 
hogy senki ne maradjon egyedül.

Ehhez kívánok jó egészséget és ki-
tartást városunk polgárainak, közös-
ségeinek!

2022. szeptember - 
Balatonalmádi-Káptalanfüred

Fabó Péter, polgármester

Harmadik hónap a 
Városházán

Szeptember elején Balatonal-
mádi felvidéki testvértelepülésén, 
Nyitragerencséren járt egy városi 
küldöttség, melynek tagja volt Du-
dás Zsolt, a Humán Bizottság elnöke 
és felesége, Dudásné Pirik Mariann, 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium intézményvezető 
asszonya. 

Nyitragerencsér 2100 lakosú község 
Szlovákiában, a Nyitrai járásban, a 
Zoborhegy alatt. Balatonalmádi fel-
vidéki kapcsolatának előzménye egy, 
a Zoboraljai Kistérség és a Kelet-Ba-
latoni Kistérség közti kapcsolatterem-
tés, amelynek keretében minden tele-
pülés választott egy testvért magának. 
Nyitragerencsérrel 1997. augusztus 
20-án írta alá Balatonalmádi a test-
vértelepüléssé nyilvánítás dokumen-
tumát.

A két település között több évtized 
óta szoros kulturális kapcsolat él, 
minden évben kisebb almádi dele-
gációk látogatnak el a szlovák tele-
pülés hagyományos rendezvényeire. 
Ezek közül talán az egyik legfon-
tosabb a Rózsák napja, melyen a 
Kodály gyűjteményből származó 
„Gerencséri utca végig piros rózsa” 
népdalt formálták csodaszép helyi  

hagyománnyá. A két napos rendez-
vény ünnepi ebéddel kezdődött, 
majd hálaadó szentmise következett 
a Szent György  Római Katolikus 
Templomban. Balatonalmádi min-
den évben gyönyörű rózsatövekkel 
járul hozzá a nyitragerencsériek Ró-
zsaünnepéhez. A szentmisén megál-
dott rózsatöveket a testvértelepülé-
sek közösen ültették el a házigazda 
Nyitragerencsér központjában.  Az 
eseményen jelen voltak Finta Rudolf 
és Vrábel Anna, a település koráb-
bi vezetői, köszöntőt mondott Dr. 
Nagy Katalin regnáló polgármester-
asszony. A programot a Rozmaring 
Hagyományőrző Folklócsoport fel-
lépése zárta. 

Mindig örömteli és boldog a talál-
kozás, de a határon túli magyarok-
kal a testvértelepülési kapcsolatok 
ápolása nemcsak a barátság miatt 
lényeges, hanem a fogyatkozó ma-
gyar nyelvhasználat és az ott élők 
magyarságtudatának megőrzése mi-
att is fontos. Hasznos, nagyon szép 
és tanulságos utunk volt. Köszönjük, 
hogy e szép ünnepen mi képviselhet-
tük városunkat.

Dudás Zsolt és 
Dudásné Pirik Mariann

Rózsák napja Nyitragerencséren 

Fogadó óra: október 20. csütörtök
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LAPZÁRTA: MINDEN HÓNAP 25-ÉN! 

Meghívó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 8-án (kedden) 16.30 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében, 
(Városház tér 4.)

amelyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

A Kárpátok Európája 
Lengyelországban szeptember 6. 

és 8. között – immár 31. alkalommal 
– rendezték meg azt a Gazdasági Fó-
rumot, aminek mottója:„a Kárpátok 
Európája”. Ezúttal az Alsó sziléziai 
Karpacz városa adott otthont a ren-
dezvénynek. A tartalom és a helyszín 
együtt okozhatja, hogy a konferen-
cia a „Kelet-európai Davos”-ként is 
ismert. A síparadicsom legnagyobb 
szállodájában a Hotel Gołębiewski 
konferenciatermeiben három napon át, 
reggeltől estig zajlottak az előadások, 
panel-beszélgetések, és plenáris ülések 
közel két tucat szekcióban. Néhány ér-
dekesség a programból: 6-án itt került 
sor Fiala cseh és Morawiecki lengyel 
miniszterelnök találkozójára; külön 
szekció foglalkozott Ukrajna helyzeté-
vel, valamint itt került sor Orbán Ba-
lázs „A magyar stratégiai gondolkodás 
egyszeregye” c. könyvének bemutató-
jára. A hazaiak mellett számos külföldi 
előadót is meghallgathattak a résztve-
vők Olaszországtól az Egyesült Álla-
mokig, de előadóként találkozhattak 
Navracsics Tibor miniszter úrral, vagy 
Németh Zsolt úrral a Külügyi Bizott-
ság elnökével is. 

A sors úgy hozta, hogy – polgármester 
úr kérésére – én képviselhettem város-
unkat a „Regionális kooperáció” téma-
körében 7-én sorra került „Lengyel-
Magyar Önkormányzati Fórum” 

egyik panelbeszélgetésén. Beszélgető  
partnereim Tadeusz Chrzan úr, a Szejm 
tagja, Dariusz Chorużyk úr, egy Krak-
kótól délkeletre fekvő kisváros pol-
gármestere és Szabó Eszter a Women 
Business Angels elnöke voltak. 

„A városok szerepe a külpolitika for-
málásában” c. beszélgetésben elmond-
tam, hogy ha nem is a külpolitikát ala-
kítják a városok, de abban szerepük és 
felelősségük van, hogy egy országról, 
nemzetről, kultúráról más országok, 
nemzetek, más kultúrák képviselői 
milyen képet alakítanak ki. Ennek a 
folyamatnak van egy organikus és ke-
vésbé organikus felülete. Az organikus 
megjelenés az adott ország városszer-
kezetétől függ. Minél több meghatáro-
zó – valamiért fontos, vagy híres vá-
rosa van egy országnak annál több és 
erősebb „üzenetet” tud küldeni a vi-
lágnak és persze fogadni is. Elmond-
tam, hogy Lengyelország ebben sokkal 
jobban áll, mint mi magyarok (pláne  

Trianon után), hiszen Magyarország 
túlságosan „fejnehéz”, Budapest-köz-
pontú. A kevésbé organikus felület a 
testvérvárosi rendszer. Amennyiben ez 
aktív, tartalommal teli, akkor sokat se-
gíthet egymást megérteni, megismerni, 
„üzeneteket” küldeni és fogadni. Bala-
tonalmádi helyzetéről elmondtam, hogy 
– mint a Balaton régió jelentős városa 
– a mi üzenetünk a turisztika, a kultúra 
és a művészetek körül összpontosul. A 
főbb állításokkal kapcsolatban egyet-
értés volt, képviselő úr az államnak és 
a városoknak a külpolitikában betöltött 
szerepük különbségeiről, Szabó Eszter 
a városoknak a gazdaságfejlesztésben 
vállalható felelősségéről és saját cége 
ebbéli eredményeiről beszélt. 

Balatonalmádi nemzetközi „megvil-
lantása” mellett néhány olyan isme-
retséget is sikerült szerezni, amelyek 
– adott helyzetben – hasznára lehetnek 
városunknak.

Kajári Gyula
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Lassan már közhelynek számít, 
de ettől függetlenül tény, hogy a 
pandémia nehéz időszakát éppen ma-
gunk mögött hagyva, most az energia-
válság, az energia- és élelmiszerárak 
drasztikus emelkedése vetít előre 
mindannyiunk számára aggasztó téli 
hónapokat. A szociális olló nyílik, 
egyre több olyan személy és család is 
nehéz helyzetbe kerül, akiknek eddig 
nem kellett a Családsegítőhöz fordul-
nia az alapvető szükségletek hiánya, 
kilátástalan életkörülményeik miatt.

Dr.Sajtos Ildikó intézményvezető-
vel, Báles János intézményvezető-
helyettessel, az Együtt-Egymásért 
Közalapítvány elnökével, kuratóriu-
mi tagjaival beszélgettünk a Gondos 
Panni Szociális Központra, megszo-
kott nevén Családsegítőre háruló, 
hihetetlenül szerteágazó és sokrétű 
feladatról, amit nap-mint nap opti-
mistán és elhivatottan végeznek 50 
munkatársukkal közösen.

- Érződik-e már most, hogy az eddi-
gieknél többen fognak megjelenni az 
ellátórendszerükben? 

- Igen, egyértelműen.Ez egy nagyon 
nehéz időszak, okos megoldásokat 
kíván az intézmény részéről is, hi-
szen minket is érint az energiataka-
rékossági intézkedések sora. Át kell 
gondolnunk a nyitvatartási időtől, a 
szolgáltatási palettától kezdve a gép-
járműfutásig sok mindent. – válaszol 
Sajtos Ildikó. - Az ellátottjaink köre 
bővül, ellátási területünkön több mint 
600 kliensünk van, ami óriási szám, 
és már Balatonalmádiban is egyre 
több a segítségre szoruló. Munka-
társainkkal igyekszünk minden fel-
merülő problémát kezelni, segítséget 
nyújtani olyan esetekben is, ami nem 

Mi látszik a jóléti erkélyről?

tartozik kifejezett feladataink közé. A 
klienseink megtalálnak minket akár 
munkaidőn kívül, hétvégén is.

Az Élelmiszerbank Egyesülettel 
történt megállapodásunk értelmé-
ben egyik balatonalmádi szervezet-
ként élelmiszermentést is végzünk. 
Igyekszünk az Aldi-val meglévő 
szerződésünkön túl a Penny Mar-
kettel is megállapodni a „sárga cím-
kés”, azaz lejárathoz közeli, de még 
felhasználható élelmiszereknek a 
rászorulók közötti szétosztása ér-
dekében úgy, hogy a mozgásukban 
korlátozott gondozottainknak ház-
hoz is visszük a termékeket. A pá-
lyázatunkat már benyújtottuk erre, 
most a kedvező elbírálásra várunk. 
Van olyan településünk, ahol sorban 
állás van az élelmiszerre, de érzékel-
jük, hogy Balatonalmádiban sem kell 
sokat várni, hogy ez bekövetkezzen. 
A „szeretetstelázsiként” ismert pol-
cunkról is egyre többen veszik le az 
adományozóktól kapott tartós élel-
miszereket, tisztítószereket. Erről a 
polcról minden rászoruló bátran ve-
het, de akinek van módja, kérjük egy-
egy adománnyal támogassa azt, hogy 
ez mindig tele lehessen!

- Az adományok jellemzően kiktől 
érkeznek?

- A szolidaritás a szerényebb egzisz-
tenciájú emberekben jobban megszó-
lal, amikor adományozásról van szó. 
Hozzájuk valahogy hamarabb eljut 
ez az üzenet, mint az úgynevezett 
„jóléti erkélyekre”. Bár egyre több 
támogatónk van a biztos egziszten-
ciával rendelkezők közül is. Bízunk 
benne, hogy ez áttörik, mert egyre 
több meglepetés megkeresésünk és 
adományunk van. 

- Miben tudnánk segíteni az előttünk 
álló téli hónapokban?

- Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy a tavalyi évben rengeteg ado-
mányt tudtunk gyűjteni. Tudjuk, hogy 
ez az időszak most mindenkinek ne-
héz, de ha valaki pénzügyi felaján-
lást tud tenni az Együtt-Egymásért 
Közalapítvány 11748083–20014146–
00000000 számú számlaszámára akár 
kisebb összeggel is, azzal nagyon 
sokat tud segíteni a rászorulókon.
Az adományokkal minden esetben 
elszámolunk, minden forint nyomon 
követhető. Az Együtt Egymásért Köz-
alapítvány által évente meghirdetett 
tűzifa-támogatásra Balatonalmádiból 
idén több, mint hetvenen jelentkeztek, 
ami intő jel – mondja Báles János. Az 
igénylők között vannak, akiknek né-
hány tízezer forint a havi jövedelmük, 
és mentális vagy fizikai állapotuk 
lehetetlenné teszi akárcsak az alka-
lomszerű munkavállalást is. Őket a 
tűzifán kívül élelmiszerrel és minden 
egyéb módon támogatni kell. 

Ha össze tudna jönni egy ezermes-
terekből álló csapat, akik alkalomsze-
rűen kisebb munkákat elvégeznének 
a klienseinknél – gondolok itt egy 
izzócserére, vagy a rosszul működő 
nyílászárókba történő szigetelőcsík 
behelyezésére, esetleg egy-egy hétvé-
gi begyújtást el tudna vállalni valame-
lyik gondozottunknál, annak nagyon 
örülnénk. 

Sajtos Ildikóval és Báles Jánossal 
beszéltünk még arról, hogy a Gondos 
Panni Családsegítő Szolgálat most a 
demenciaellátás fejlesztését tekinti 
kiemelt feladatnak, és már komoly 
lépéseket is sikerült tenniük a nappali 
ellátás megoldásában, de a megvaló-
sulásra sajnos még várni kell. Erről a 
témáról az Új Almádi Újság követke-
ző számában szeretném tájékoztatni 
Önöket.

Kedves Ildikó, kedves János! Kö-
szönöm a beszélgetést, köszönjük a 
munkájukat. Az előttünk álló nehéz 
időszak átvészeléséhez pedig sok tá-
mogatót, jó egészséget kívánok Önök-
nek és a munkatársaiknak egyaránt. 

Szolga Mária
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A kerti munkák során keletkező fa- és 
bokornyesedék, a lenyírt fű, a gyom, 
ősszel pedig a lehullott falevél elhelye-
zése mindig fontos kérdés. A legjobb 
megoldás a komposztálás lenne, de ez 
a módszer még gyerekcipőben jár, saj-
nos Almádiban is. Az égetés azonban 
a helyi rendelet értelmében belterüle-
ten  szigorúan tilos. Almádi kommu-
nális szolgáltatója, a Balkom NP. Kft. 
jó megoldásokat kínál a helyi lakosság 
számára. A zöldhulladék elhelyezés le-
hetőségeiről Rákos András ügyvezető-
vel beszélgettünk. 

- A Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. több lehető-
séget is biztosít a közszolgáltatás ke-
retein belül. Balatonalmádiban házhoz 
menő gyűjtés van, áprilistól novembe-
rig, havi 1 alkalommal, a páratlan he-
teken. Ilyenkor 1 db 240 literes gyűj-
tőedénybe lehet kihelyezni a lágy- és 
fás szárú zöldhulladékot. Ha valaki 
nem rendelkezik edénnyel, vagy ez 
kevésnek bizonyul, a többlethulladék 
számára lebomló zsákot lehet vásárol-
ni, ami korlátlan számban kihelyezhe-
tő az ingatlan elé, ezeket a gyűjtőautó 
meghatározott időpontokban elszállít-
ja. Emellett a Balkom Kft. telephelyén, 
Budataván, a Szabolcs u. 4. sz. alatti 
hulladékudvar szintén átveszi a lakos-
sági zöldhulladékot, amelynek elhe-
lyezése éves szinten 150 kg-ig díjmen-
tes, efelett pedig 27 Ft/kg ellenérték 
megfizetése után elhelyezhető a zöld-
hulladék max. 5m3/nap mennyiségig. 
E feletti mennyiség esetén javasoljuk, 
hogy a balatonfüredi komposztálót ve-
gyék igénybe.

- A hulladékudvarba be kell-e előre 
jelentkezni? 

- Bejelentkezni nem szükséges, csu-
pán a gazdálkodó szervezeteknek. A 
hulladékudvar hétfőn, szerdán és pén-
teken tart nyitva, reggel 8 órától dél-
után 4 óráig, ebédidő 12-12.30 között 
van. 

- Mi a tapasztalat a hulladékudvar 
megléte kapcsán? Használják-e az em-
berek ezt a szolgáltatást? 

- Azt gondolom, hogy a hulladékud-
var létesítése mindenképpen szükséges 
volt, nemcsak a zöldhulladék, hanem 
az összes többi, háztartásban kelet-
kező hulladéktípus begyűjtése miatt 
is. Óriási igénybevételt tapasztalunk, 
tehát használják az emberek. A nyári 
időszakban egy-egy nap közel 100-an 
megfordulnak nálunk, de most, szept-
emberben is 50-60 ügyfél érkezik na-
ponta, hogy hulladékot helyezzen el. 
Persze, nem csupán a zöldet hozzák 
be az emberek, hanem pl. elektronikai 
hulladékot, vagy lom hulladékot is, de 
a sláger mindig a zöldhulladék. 

- Ágaprításra is van lehetőség? 
- Igen, van 3 gépünk, melyeket bérbe 

lehet venni, adott időszakra, díjmente-
sen, így otthon bárki készíthet a saját 
aprítékot, mellyel csökkentheti a zöld-
hulladék térfogatát, vagy felhasznál-
hatja a kertjében, mulcsként. 

- Mi történik azzal a zöldhulladékkal, 
amely bekerül a Balkom Kft telephe-
lyére? 

- A különböző módon hozzánk kerü-
lő zöldhulladék 100 %-ban a balaton-
füredi komposztálóra kerül, ahol első 
lépésben – amennyiben lehetséges 

– különválasztják a lágy és a fás szá-
rú hulladékot. A zöldhulladék aprítás-
ra, homogenizálásra kerül, majd egy 
gyorsított komposztálási eljáráson esik 
át, amely egy automatizált folyamat. 
A zöld ezután 28-35 napot érik 60-80 
fokon, ezt követően rostálják, majd 
utóérlelik, így készül el a komposzt. A 
fás szárú hulladékból pedig nagyobb 
részt fűtőanyag lesz, itt tehát energeti-
kai hasznosítás történik. 

- Országos és helyi szinten is fontos 
lenne, ha a zöldhulladék elhelyezése 
kapcsán minél többen választanák az 
otthoni komposztálás lehetőségét. A 
szolgáltatónak van-e rálátása, hogy Al-
mádiban hányan élnek ezzel a környe-
zetbarát módszerrel? 

- Mi azt a számot ismerjük, hogy egy 
pár évvel ezelőtt hány darab komposzt-
láda került kiosztásra, s nekem meg-
győződésem, hogy ezek nagy részét 
ma is használják az emberek. Az elmúlt 
években csökkent az éves szinten ösz-
szegyűjtött zöldhulladék mennyisége, 
persze, ennek az is lehet az oka, hogy 
míg korábban tulajdonképpen min-
dent, minden mennyiségben elszállí-
tott a cég, ma már szabályozva van ez 
a szolgáltatás, szigorúbb keretek közé 
szorítottuk a szállításokat, hiszen így 
igyekeztünk motiválni a lakosságot, 
hogy ők is próbálják meg csökkenteni 
a saját hulladékának mennyiségét. Az 
gondolom, hogy a különbözet nem ille-
gális módon kerül elhelyezésre, hanem 
az emberek megértették a hulladékügy 
fontosságát és maguk is tesznek a kör-
nyezetük tisztaságáért és egészségért. 

JVE

Zöldhulladék-elhelyezés lehetőségei Balatonalmádiban
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A vaddisznók velünk együtt élnek, 
nemcsak az erdőben, a külterületen, de 
a belvárosban is. Valljuk be, igazán ré-
misztő, még ha szemtől szembe nem is 
vagy nagyon ritkán találkozunk velük, 
csak autóból vagy az ablakon kitekintve 
látjuk őket, esetleg a látogatásuk követ-
kezményeivel szembesülünk, hogy pl. 
feltúrták a kertünket. Tény az, hogy a 
vadászható vadfajok településen törté-
nő megjelenése számos esetben okoz 
problémát a lakosság számára, nem 
csak Almádiban, de az ország szinte 
minden lakott területén. 

Miért jön be a városba a vad? Mert 
az utóbbi időben a természetes élőhe-
lyük folyamatosan csökken és sokszor 
visszafordíthatatlan átalakuláson megy 
keresztül, az urbanizációnak köszön-
hetően. Másik oka az, hogy bizonyos 
fajok, mint pl. a vaddisznó és a vörös 
róka rendkívül jó alkalmazkodóképes-
séggel rendelkeznek. Élelmet, vizet 
vagy csupán egy nyugodt zugot keresve 
a városban is megtalálják a „számításu-
kat”, hiszen hamar megszoknak, és már 
nem zavarja őket a járművek zaja vagy 
az ember közelsége. Ezért tűnhet úgy a 
lakosság számára, hogy a vadállomány 
elszaporodott. 

Almádi belterületén is számos elha-
nyagolt, gyomos-bozótos, bekerítetlen 
terület található, ahol a lehullott termés, 
a kidobott háztartási és kerti hulladék 
a vad számára könnyen elérhető táplá-
lékforrást jelent. Ha van enni- és inni-
való, ráadásul a bokros területen meg 
tud húzódni az állat, máris megtalálta a 
számára ideális életfeltételeket, még ak-
kor is, ha történetesen a város közepén 
tanyázott le. Kutatások bizonyították, 

ERDŐLAKÓK A VÁROSBAN – I. rész * Mit mond a vadásztársaság? 

hogy vannak olyan vaddisznók, ame-
lyek nem a vadászterületről vándorol-
tak be a városba, hanem egész életüket 
a belterületi részeken töltötték, tehát tu-
lajdonképpen „városlakók”. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodás-
ról, valamint a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvény szerint a belterület nem 
a vadászterület része, ezért ott jogszerű 
vadászati tevékenység nem folytatha-
tó, tehát nem lehet kilőni a kertünkbe 
bejáró vadakat. Az állomány apasztása 
folyamatos, a vadgazdálkodás országos 
szinten zajlik, így nálunk is odafigyel-
nek erre a szakemberek, ennek ellenére 
az egyes apró- és nagyvadfajok folya-
matosan jelen vannak a belterületi ré-
szeken. 

A probléma kezeléséhez szükséges 
a lakosság segítsége is! Sajnos, több 
esetben mi magunk alakítjuk úgy a 
környezetünket, hogy akarva-akaratla-
nul megteremtjük a vad számára ideá-
lis életfeltételeket. Ezért lenne fontos, 
hogy mindenki tartsa rendben a saját 
területét, számoljuk fel az elhanyagolt 
ingatlanokat, melyek biztonságos táp-
lálkozó- és búvóhelyet jelentenek a 
vadállatoknak. Kerítsük körbe a telkün-
ket, illetve a kerítést tartsuk megfelelő 
műszaki állapotban.

A vaddisznó alapvetően kerüli az em-
bert, de ritka esetben akár veszélyes 
is lehet! Fontos, hogy semmiképpen 
ne akarjunk az állat közelébe kerülni. 
Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisz-
nónak a menekülési lehetőséget, ne 
álljunk az útjába. Soha ne szorítsuk 
sarokba, távolodjunk el tőle. A kanok 
párzási időszakban veszélyesek, a ko-
cák pedig akkor, mikor csíkos hátú 

kicsinyeiket védelmezik. A vaddisznó 
ok nélkül nem támadja meg az embert! 
Kutyát azonban sose sétáltassunk póráz 
nélkül az erdőben vagy elhagyott ingat-
lanok közelében, mert rájuk rátámadhat 
a vaddisznó. 
Hasznos tanácsok a vadkár 
megelőzésére: 
• A kommunális és zöldhulladék illegá-

lis lerakását szüntessük meg! 
• Ne tegyük elérhetővé az élelmiszer-

maradványokat a vadon élő állatok 
számára! Se véletlenül, se szándéko-
san ne etessük a vadakat! 

• Tartsuk karban telkeinket, ne hanya-
goljuk el a kertjeinket, zöldterületein-
ket! 

• A vad által veszélyeztetett ingatlant 
kerítsük be! A kerítés létesítésekor erre 
a célra gyártott erős, csúszásmentes 
csomózású drót- vagy betonvas háló 
a legjobb megoldás, természetesen 
megfelelően a földbe süllyesztve. Vad-
disznó bejutása ellen a kerítés legyen 
legalább 1 méter magas, de a szarvas-
félékkel szemben minimum 1,8-2,5 m 
magas dróthálót kell alkalmazni. Ha 
villanypásztort szeretnénk kihelyezni, 
mindenképpen vegyük figyelembe az 
elektromos kerítés létesítésére vonat-
kozó szabályokat. 

• A kémiai vadriasztó szerek (granulátu-
mok, paszták), továbbá az elektromos 
vagy fényhatáson alapuló eszközök 
kihelyezése is eredményes lehet, de 
erről is konzultáljunk szakemberrel. 
Ha megfogadjuk a szakemberek taná-

csát, akkor csökkenthetjük az ember és 
a vad közötti konfliktushelyzet kiala-
kulásának lehetőségét és élhetőbb kör-
nyezetet alakíthatunk ki. Mindannyiunk 
számára fontos, hogy lakókörnyezetünk 
védelmét segítsük és a vad által okozott 
károk megelőzésében közreműködjünk. 

Hogy károkozás esetén kihez for-
duljunk, és hogy vadügyben az ön-
kormányzat illetve a rendőrség miben 
segíthet, erről bővebben az újság nov-
emberi számában olvashatnak. 

Folytatás a következő számban:  
ERDŐLAKÓK A VÁROSBAN –  
II. rész: Mit mond az önkormányzat? 

Forrás: Újkúti Vadásztársaság
JVE 
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- Miért pont Balatonalmádi?
- A szívem hozott ide. Itt találtam 

társra. Elváltam 26 évi házasság után. 
Interneten megismerkedtem a jelen-
legi feleségemmel. Ő itt lakott, én 
Borsodban, és úgy döntöttünk, hogy 
itt folytatjuk a közös életünket. Akkor 
kezdtem el errefelé munkát keresni, és 
próbáltam továbbadni a praxisomat. 
Ez több mint két év alatt sem sikerült.

- Senki nem kapott a lehetőségen?
- Nem. Pedig szépen elterveztem. 

Úgy gondoltam, átadom a praxist egy 
harmincas-negyvenes kollégának, és 
nyugodtan távozhatok. Arra készül-
tem, hogy lelkiismeretesen megis-
mertetem vele a körzetet, ezért majd 
egy évig heti két napot rendeltem ott, 
hogy ne sokkoljam a régi betegeimet. 
Nem jelentkezett senki. Elég kétség-
beejtő az orvoshelyzet.

- Almádiban hogyan lett körzete?
- Még udvaroltam, amikor tudomá-

somra jutott, hogy az itteni kolléganő 
külföldre készül. Megkerestem, meg-
állapodtunk. Amíg nem tudom átadni 
az ottani praxisom, addig csak helyet-
tesíteni tudok. Várom a megoldást, 
mert két praxisom nem lehet.

- Mi a véleménye az almádi orvosi 
ellátásról?

- Almádi szerencsés település, jó az 
orvosi ellátás. Én vagyok a legidő-
sebb orvos a magam 59 évével. 

- Pedig az körzeti orvosnál nem szá-
mít magas kornak…

A háziorvos félig pap, félig népművelő – 
Vörösberény új háziorvosa: Dr. Kébel Zsolt

- Az átlag jóval hatvan felett van.
- Mindig háziorvosként tevékeny-

kedett?
- Nem. Debrecenben végeztem, el-

vettem feleségül egy csoporttársa-
mat. Ő Ózdon nőtt fel, így ott lettem 
szülész-nőgyógyász, a feleségem 
pedig reumatológus. Kaptunk szol-
gálati lakást és kiemelt fizetést. Az-
tán rájöttem, hogy ez a szakma nem 
nekem való. Nem bírom az éjszaká-
zást, szeretem a nyugodt gyógyítást. 
Belgyógyász lettem, aztán Tiszaúj-
városban háziorvos. Háziorvosként 
lehet komoly, elkötelezett munkát 
végezni. Voltak olyan betegeim, 
akiket jobban ismertem, mint a saját 
férje-felesége. 26 évig dolgoztam 
ott, nehezen mentem el. Szép ez a 
szakma.

- Miben más Balatonalmádi, mint 
Tiszaújváros?

- Más habitusú emberek élnek er-
refelé. Sok itt az idős ember, sok az 
idős házaspár. Borsodban leginkább 
özvegyasszonyokkal találkoztam. 
Az az életvitel – a vegyipar, a három 
műszak – 70-75 tájékán „megette” a 
férfiakat. Itt sok 80, akár 90 év kö-
rüli idős úrral, hölggyel találkozom. 
Makkegészséges emberekkel, akik 
csak kopásos betegségekkel küzde-
nek. Ez egy nyugodt hely és szép 
a környezet. Jobbak az esélyeim a 
gyógyításra. Úgy érzem, jó döntést 
hoztam.

Megfiatalodott 
a Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület

Augusztus első szombatján már 
hagyomány, hogy a káptalanfüredi 
Angyalos Boldogasszony kápolna 
kertjében megrendezzük a „Nyáresti 
gondolatok és dallamok” című rendez-
vényünket, amit igyekszünk aktuális 
évfordulóhoz kötni. A Petőfi Sándor 
emlékév szellemében Sudár Anna-
mária előadóművészt hívtuk meg az 
„Isteni Sandrim” c. műsorával. A cím 
a költőre utal, hiszen így szólította 
Arany János egyik levelében nagyra 
tisztelt barátját. Sudár Annamária idé-
zett Petőfi verseit nemcsak lenyűgöző 
előadásában hallhattuk, hanem elgon-
dolkodhattunk azon is valóban meny-
nyire ismerjük mi „az istenek magyar 
kedvencét”, mit gondolt róla többek 
között Varró Dániel, Szabó Magda 
vagy Pilinszky János. 

Az idei közgyűlésen megfiatalodott 
a Fürdőegyesület. Kacskovics Lajost 
31 év után M. Staszny Éva követi az 
elnöki székben. Az eddigi 3 tag helyett 
7 tagú elnökség fogja vezetni az egye-
sületet, így mindenki szaktudásának 
megfelelően aktívabban tud bekapcso-
lódni Balatonalmádi káptalanfüredi 
részének életébe. Reméljük, hogy a 
minket körülvevő nehézségek köze-
pette Káptalanfüred meg tud maradni 
egy olyan helynek, ahol nemcsak a 
tölgyfák lombja nyújt hűs menedéket a 
rekkenő hőségben, hanem az itt lakók 
közös jóakarata és aktivitása is vonzó a 
különböző generációk részére.

Kacskovics Fruzsina
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Mikor is épülhetett?
Immár a jövő évi kerek és kevésbé 

kerek évfordulókat veszem számba, 
amikor rábukkantam egy fontosabb 
idei dátumra. Ez pedig a városi cí-
merünkbe is beemelt erődített temp-
lom datálása, amelyet éppen 725 éve 
említett egy fennmaradt forrásmű. 
Legtöbb útikönyv ezek alapján „ter-
mészetesen” ezt a dátumot, 1297-et 
tekinti a templom építési évszámá-
nak, holott akkor már egy régebb 
óta működő egyházi intézmény jog-
állásáról rendelkeztek Esztergom-
ban a veszprémvölgyi cisztercita 
apácák kérésére.

Ez a rendelkezés pedig nem más, 
mint Ladomér esztergomi érsek igazo-
lása arról a tényről, hogy a Szent Már-
ton tiszteletére szentelt „zaarbereni 
parochiális egyház” a kenesei és pad-
ragi Szent Mihály templommal együtt 
nem tartozik a veszprémi püspök jog-
hatósága alá, hanem közvetlenül az ér-
sek hatalma alatt áll. Ez a szárberényi 
plébánia, viszont még egy leányegy-
házzal is rendelkezett, mert a mámai 
Szent László templom a „filiája” volt. 
Ez azt jelentette, hogy a szárberényi 
plébános látta el az ottani lelkipásztori 
feladatokat is. Miért lehetett szükség 
vajon erre az igazolásra a XIII. szá-
zad utolsó éveiben? Viharos belpo-
litikai időszaknak mondhatnánk mai 
szóhasználattal az akkori viszonyo-
kat, amikor nagyhatalmú tartomány-
urak lázadoztak az utolsó Árpád házi 
királyunk, III. András uralkodásának 
kezdete óta. A Tiszántúlon a Borsák, 
a nyugati határszélen a Kőszegiek, a 
Felvidéken pedig Csák Máté garáz-
dálkodik. Az utóbbi főurat egyéves 
nádori tevékenység után fosztja meg 
méltóságától éppen ebben az évben a 
király, aki erre nyomban fel is lázad.  
Ladomér érsek pedig a Héder nembeli 
Kőszegi Jánost közösíti ki, aki ellen a 
király hadat is küld, hogy visszafoglal-
ja tőle Kőszeg várát, majd pedig Csák 
Mátétól Pozsony vármegyét.

A fiatal király egyértelműen védi az 
egyház és az állam jogait, amelyek-
re uralkodása kezdetén esküt is tett: 
„az egyház hű fia lesz, üldözi az or-
szág rablóit és gyújtogatóit, valamint     

gyarapítja Magyarországot.” Trónra 
léptekor pedig azzal kellett szembe-
sülnie, hogy a megvédendő s gyarapí-
tandó ország már a főrangú tartomány-
urak, oligarchák kezében volt, akik 
kiskirályokként tevékenykedtek saját 
birtokaikon. A négy legnagyobb tarto-
mányúrnak több vár volt a birtokában, 
mint magának a királynak. A bizony-
talan külpolitikai helyzet is kedvezőt-
lenül hatott a belpolitikai viszonyokra. 
Kire támaszkodhatott tehát ilyen kö-
rülmények között? Csakis az egyházra 
és a nemességre, de szeretett volna a 
városokra is.

A Monoszló nemzetségből származó 
Ladomér érsek jól ismerte a Veszprém 
vármegyei viszonyokat – innen szár-
mazott, Monoszlón is van eltemetve 
– és Veszprém püspöki városát, mi-
vel korábban itt volt éneklő kanonok. 
Bolognai tanulmányai után lett (nagy)
váradi püspök, majd pedig az ifjabb 
király „alkorlátnoka”, azaz a kancel-
láriai íródeákja. A pápa környezetében 
is jól ismerték, IV. Béla leánya, Mar-
git hercegnő szentté avatásai perében 
éppen ő vezette a vizsgálatokat, majd 
pedig ő helyezte a koronát II. András 
fejére. A veszprémi püspök viszont 
Héder nembeli Péter volt 1275 és 
1288 között, tehát az a személy, aki-
nek rokonát, Kőszegi Jánost korábban  

Ladomér közösítette ki a király elleni 
lázadása miatt.

Veszprém városa és maga a püspök-
ség szenvedő alanya lett az uralomért 
és birtokokért küzdő két nemzetség, a 
Kőszegiek és a Csákok váltakozó harci 
sikereinek. 1272-től Csák nembeli Pé-
ter lett a veszprémi ispán, miközben a 
Csákok birtoka volt Ugodtól kezdve a 
Bakony nagy része. A Kőszegieknek 
egyáltalán nem volt itt birtokuk, de a 
veszprémi káptalan, azaz a püspök ta-
nácsadó testülete mégis Kőszegi Pétert 
választotta meg püspökének. Nem ön-
ként és dalolva tette, hanem hatalmi 
szóra, hiszen ekkor Kőszegi Miklós 
volt a nádor és a család többi tagja is 
tekintélyes hivatalok birtokába került. 
A nádorság persze nem tartott sokáig, 
mert ugyanezen év novemberében már 
Csák Péter lett a nádor, vele együtt 
pedig gyorsan a család tagjai kezébe 
kerültek a főbb hivatalok meg a velük 
járó birtokok.

Polgárdi mellett a Csákok verik 
tönkre a Kőszegiek seregét, Székes-
fehérvár környékét pedig a Kőszegiek 
dúlják fel, sőt „a falvak felégetésén 
túl városokat rombolnak össze”, ame-
lyeket rendre megbosszul a másik fél. 
Az idegennek, németnek érzett Kő-
szegiek ellen a törzsökösnek tekintett 
Csákok a saját érdekeik mellett Árpád  
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utódait védik inkább. Sajnos nem válo-
gatós az eszközökben egyik párt sem és 
párját ritkító kegyetlenséggel fosztják 
ki a veszprémi székesegyházat, annak 
drága ereklyéit, rabolják el a püspök-
ség kincsestárát és gyilkolják halom-
ra a papokat a házuk népével együtt. 
A borzalmakat csak fokozzák azzal, 
hogy végül felégetik a székesegyházat 
és a híres veszprémi főiskolát, meg a 
kanonokok épületeit. Az okozott kárt 
több mint 50 000 márkára becsülik, 
ami irtózatos összeg, de az erkölcsi kár 
még tetemesebb. Az utóbbinak a hely-
reállítása csupán részleges lehetett és 
napjainkig tartott.

Ilyen kaotikus körülmények között 
született meg a ciszterci apácáknak 
írásban adott érseki védelem. Szüksé-
gük volt rá, mert ez által mentesültek 
a tizedfizetés kötelessége alól, amelyet 
a veszprémi püspök követelt tőlük. 
A korai görög szertartású, majd ben-
cés apácákat felváltó veszprémvölgyi 
ciszterciek 1240-ben, azaz a tatárjárás 
előtt kapták birtokul a Balaton észak-
keleti csücskénél elhelyezkedő fal-
vakat. Minden viszontagság és ínség 
ellenére sikerrel tartották fenn az ősi  

templomokat, amelyek közül a 
vörösberényi az egyik legrégebbi ala-
pítású lehet. Ismerünk olyan történészi 
szakvéleményt, hogy római és Árpád-
kori romokra épült, de azt már a régé-
szek is állítják, hogy a XI-XII. század 
óta temető vette körül, amelyet később 
megszüntettek. Az előszóban ismer-
tetett 725 év helyett akár ezer évről is 
beszélhetünk, hiszen 1297-ben már 
régóta működő, leányegyházzal bíró 
plébánia kapott érseki védelmet. Ez 
az egy értékes oklevél maradt fenn a 
templomról a korai időkből, de ez so-
kat mond annak, aki értőn olvassa. So-
kat mond már maga az a tény is, hogy 
Szent Márton tiszteletére avatták, mert 
ez eszünkbe juttatja, hogy a Savariában 
született szent képe a lázadó Koppány 
ellen vonuló István seregeinek a zászla-
ján szerepelt, majd pedig Magyarország 
védőszentje lett. Ezen túl emlékezünk 
arra a törvényre is, amelyben István 
elrendeli, hogy minden tíz falu épít-
sen templomot, amelyet két telekkel és 
két (rab)szolgával is lássanak el. Ezen 
kívül még lóval, kancával, hat ökörrel 
és két tehénnel, valamint harminc apró-
marhával – mai szóval: baromfival – is  

rendelkeznie kell a működőképes paró-
kiának, amelyhez ruhákról és      oltárta-
karókról a király gondoskodott, papról 
és könyvekről pedig a püspök.

Ennek a parókiának működnie kellett 
a valószínűsíthető XI. századi kezdet-
től a XIII. századi okleveles említésig, 
amikor a ciszterci apácák a folyamatos 
és akadálytalan igehirdetésről szerettek 
volna gondoskodni. Működött tisztes-
ségesen ezen az időszakaszon túl is, 
amit a több száz éves pereskedés fenn-
maradt iratai bizonyítanak, bepillantást 
engedve a falu mindennapi életébe. 
A több száz éves pereskedés inkább a 
birtokok miatt zajlott, amelyek elhatá-
rolása rengeteg információval szolgál 
Vörösberény és a környék életéről. Ki-
vételesen gazdag kulturális, történelmi 
és vallási örökséggel rendelkezik tehát 
városunk, amelynek ápolását nagysze-
rűen illusztrálják a hagyományos temp-
lomséták és a templomok éjszakája. 
Köszönet a tevékeny hagyományőr-
zőknek, akik évente igazolják: joggal 
és okkal szerepel az ősi és sokszor át-
alakított, erődített templomunk a város 
címerében.

Czuczor Sándor

Átadták a Nádas óvodát 
Szeptember első napja óta fogadják 

a gyermekeket a Nádas óvodában, de 
a hivatalos átadót pár nappal később, 
ünnepélyes keretek között tartották 
meg. Az eseményen megköszönték a 
fenntartó Balatonalmádi Református 
Egyházközség, a tervezők, a kivitele-
zők, a pedagógusok, a szülők, a helyi 
civil segítők munkáját és szolgálatát és 
nem utolsó sorban Magyarország Kor-
mányának támogatását. Balatonalmádi 
Nádas Református Óvoda 679.121.411 
Ft-os támogatással épült, a Magyar-
országi Református Egyház Országos 
Óvoda Programjának keretében. 

A háromszintes épület a Noszlo-
py utca és a Damjanich utca sarkán 
található, a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola és Magocskák Bölcsőde 
szomszédságában. Az intézmény 100 
kisgyermek befogadására alkalmas. 
Az óvoda az ökumené jegyében 
várja azokat almádi és a környék-
ben élő gyermekeket, akik családja  

számára fontos a hitben való nevelő-
dés. A pedagógiai munkában egyfor-
mán kap hangsúly a magas színvonalú 
szakmaiság és a keresztyén nevelés. 

Az ellátás ugyanúgy ingyenes, mint az 
Önkormányzat által működtetett intéz-
ményekben. 

JVE
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ALMÁDI HANGOK – indul 
az almádi podcast! 

A podcast tulajdonképpen egy szer-
kesztett hanganyag, olyan, mintha rá-
diót hallgatnánk, csak ezt akkor és ott 
tehetjük, ahol és amikor csak akarjuk. 
Megfelelő internetes térerő birtokában 
tehát bárhol és bármikor hallgathatjuk, 
pl. utazás vagy akár házimunka közben. 
Az almádi podcast szereplői helyi em-
berek, akik velünk együtt alkotják ezt a 
várost, akiknek érdekesek a mindennap-
jaik, és akiknek a gondolataikat érdemes 
megosztani. Ők a mi városunk hangjai. 
Innen a név: Almádi Hangok. 

Sümegi lányként 2001-ben kerültem a 
kelet-balatoni térségbe, a legtöbben az 
Öböl TV riportereként és műsorveze-
tőjeként ismernek. 2003-tól 12 éven át 
dolgoztam a Pannóniában, szerveztem 
a városi programokat, konferáltam a 
rendezvényeken. 2015-tól az Új Almádi 
Újság felelős szerkesztője vagyok. Rá-
diós újságíróként különösen nagy öröm 
volt számomra, mikor megtudtam, hogy 
elindul a városi podcast és én leszek az, 
aki almádiként almádiakkal beszélget-
het. S hogy kikkel beszélgetek? Azok-
kal, akikre kíváncsi vagyok, akik nélkül 
Almádi nem lenne az a város, aminek 
ismerjük és szeretjük. 

Első vendégem Fábián László grafi-
kusművész, nyugalmazott iskolaigazga-
tó volt. A macskadorombolással kísért 
beszélgetés közben szó esett a művé-
szetről, a gyermekekről és persze a csa-
lád háziállatairól is. 

A következő alkalommal Fényes Ló-
ránd látott vendégül a házában. Elindul-
tunk az asztrofotózástól, de beszélget-
tünk csillagászatról és Istenről, sőt, még 
a híres Fényes családról is. 

Somogyi Esztert sokan ismerik Al-
mádiban, talán leginkább az év elején 
megjelent Ébresztőmesék című könyvé-
ről, mellyel a nehezen ébredő gyerekek 
szüleinek nyújt segítőkezet. Azt viszont 
kevesen tudják, hogy kutatóbiológus-
ként hihetetlenül érdekes és rendkívül 
hasznos munkát végez.

Ők az Almádi hangok első vendégei, 
hallgassák meg a beszélgetéseinket, ér-
demes! Balatonalmádi Város Fb oldalon 
mindig elérhetőek lesznek az új adások.

Juhászné Vincze Eszter 

Berényi őrangyalok 

Ha esik, ha fúj, a berényi őrangya-
lok minden iskolai napon reggel 7 és 
8 óra között a város egyik legforgal-
masabb kereszteződésében segítik a 
gyalogos kisdiákok közlekedését. A 
Veszprémi út – Laposa utca – Thökö-
ly utca nehezen belátható zebrájánál 
sárga mellényben kísérik át az úton a 
gyerekeket, önkéntes szolgálatuk idén 
szeptemberben kezdte meg a második 
„tanévét”.  

- A covid után, 2021. szeptemberében 
kezdtünk szerveződni. – meséli az őr-
angyalok történetét az ötletgazda Dó-
zsáné Hídvégi Eszter – Mi, szülők fog-
tunk össze, hiszen a gyerekeink ezen 
a zebrán kelnek át nap mint nap az is-
kolába menet, és itt nagyon veszélyes 
a közlekedés. A szülői munkaközösség 
berkein belül toboroztuk a tagságot, 
de ma már sok olyan segítő társunk 
van, akinek nem iskoláskorú gyerekei 
vannak, hanem egyszerűen átérzi a 
problémát és igyekszik segíteni. Nem 
vagyok túl sokan, kb. 10 fő állandó 
segítőnk van, de akad olyan önkéntes 
is, aki nem rendszeresen tud segíteni, 
csak beugrik egy-egy alkalommal. Az 
ő munkája is nagyon fontos. Ezt szok-
tam hangsúlyozni akkor is, amikor agi-
tálom az embereket, hogy legyenek ők 
is őrangyalok, hogy nekünk az is se-
gítség, ha csak egy reggeli szolgálatot 
vállal valaki! 

- Hol lehet őrangyalnak jelentkezni? 
- Van egy nyilvános táblázat, me-

lyet minden közösségi oldalon  

megosztottam, ebbe a táblázatba bárki 
beírhatja magát. Nem egészen egy órás 
reggeli elfoglaltságot jelent ez, reggel 
7.10-től 7.55-ig állunk itt a zebra mel-
lett, természetesen sárga mellényben. 
Fontos tudni, hogy mi nem állítjuk 
meg a forgalmat, mint azt korábban a 
polgárőrök tették, mi csupán közleke-
dünk és így segítjük a berényi gyere-
kek gyalogos átkelését ezen az útsza-
kaszon. 

- Meddig tart a ti önkéntes munkátok? 
Mert hosszú távon ez nem megoldás… 

- A berényi őrangyalok addig vigyáz-
nak a gyerekekre ebben az átkelőben, 
amíg a régóta várt és tervezett kör-
forgalom elkészül. Sok ígéretet kap-
tunk már és tudjuk, hogy időbe telik, 
míg megvalósul, de már nagyon vár-
juk. Addig is megoldást jelenthetne 
egy plusz tükör a már meglévő mellé, 
amely a gyalogosnak segít a Veszpré-
mi útról a megyeszékhely felől érkező 
járművek észlelésében. Már korábban 
többször is kértük a tükör felszerelését, 
ígéretet is kaptunk, ezért bízunk benne, 
hogy hamarosan fel is kerül az oszlop-
ra. 

Őrangyalokra tehát nagy szükség van 
Berényben, hiszen az ő segítségükkel 
biztonságosan kelhetnek át a forgalmas 
úton a helyi diákok. Önkéntesek je-
lentkezését továbbra is várják, bővebb 
információ 30/758-8142-es telefonszá-
mon vagy a vorosberenyiorangyal@
gmail.com email címen kapható. 

JVE 
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Balatonalmádi Kék Hírek
Véget ért az idegenforgalmi sze-

zon – komolyabb problémák nélkül. 
Ezen a nyáron valamennyi bűncse-
lekménytípusban csökkenést mértek 
a rendőrök, kivéve a garázda károko-
zás, amelyek száma sajnos emelke-
dett.

Ezek nehezen lenyomozható ügyek, 
hiszen általában nincs előzményük. 
Ittas csoportok tagjai túl erősnek 
érzik magukat, és kárt okoznak a 
környezetünkben. Megrongálják ér-
tékeinket. Ilyen esetekben csak a tet-
tenérés vagy a jó minőségű kamera-
rendszer segíthet. Ebben az irányban 
folyamatos lépéseket tesz Balatonal-
mádi városa.

A „leglátványosabb” eset ezen a 
nyáron talán az volt, amikor kiégett 
egy autó a Wesselényi strand parko-
lójában és a tűz átterjedt a mellette 
álló járművekre is. Ezt a problémát 
műszaki hiba és nem gyújtogatás 
okozta.

Ilyen esetek az útjainkon is történ-
tek. A 710. úton teljesen kiégett egy 
autó. Budapest irányából jött két fi-
atal, égett szagot éreztek, félreálltak 
és mire kiszálltak, kigyulladt az autó 
és szénné égett. Személyi sérülés 
nem történt.

De történt ilyen Fűzfő határában is. 
Ami fontos: ha a kocsi lerobban vagy 
kiég, a rendőrség arra kéri a tulajdo-
nost, hogy gondoskodjon az elszállí-
tásáról. Ha úgy ítélik meg, hogy köz-
lekedésbiztonsági szempontból rossz 
helyen van a jármű, akkor azt a rend-
őrség a tulajdonos költségén elszál-
lítja és napi tárolási díjat számol fel. 
Jelenleg is van a telephelyükön egy 
lerobbant és otthagyott autó, a 710-
ről szállították be a rendőrök.

Ilyenkor – ha erre van mód – érte-
sítik a tulajdonost. Ha nagyon hosz-
szú ideig nem jelentkeznek az autó 
üzemben tartói, a rendőrök – pon-
tos szabályozás szerint – értékesítik 
az autót, a költségeiket levonják, és 
a maradékot átadják az autó tulaj-
donosának. A lényeg: ha az autónk 
lerobbant vagy tönkrement, akkor 
is felelősek vagyunk érte és gondos-
kodnunk kell az utóéletéről.

Köszönetnyilvánítás 
A Vörösberényi Polgári Olvasókör ne-

vében ezúton szeretnénk megköszönni 
a szüreti felvonulás sikeres megrende-
zéséhez nyújtott segítséget! 

Almási Noémi; Anita Virágbolt; 
Balatonalmádi Városgondnokság; 
Balmadifjak; Berill Kft.; Csalló Pálinka 

Manufaktúra – Csalló Gergő; Eigner 
Laura; Vörösberényi Gazdabolt; Győr-
ffy Sándor;  Háztartási Bolt;Herendi 
Anilla; Hunguest Hotel Bál Resort; 
Kreutz Károly; Lőrincz Attila; Németh 
Tamásné Izabella; Petőfi Színház – 
Oberfrank Pál; Pocca Pincészet – Tóth 
Balázs; Szabó Pékség; Szentesi Vajk; 
Veszprémi út 60. sz. alatti dohánybolt 

Kasza Katalin elnök

Szeptember elején városunkban jár-
tak a szentgotthárdi értéktár bizottság 
tagjai, hogy kölcsönösen tapasztalatot 
cseréljünk munkánkról. Egyben megte-
kintettek néhány helyi nevezetességet,  

különleges települési értéket: az erő-
dített templomot, a VasútArtjárót, az 
Európa Szoborparkor, a strandkönyv-
tárat és nem utolsó sorban az Öregpark 
egyéb kincseit.

Szentgotthárdiak Almádiban
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Karácsonyi 
városdekorálási célra 

alkalmas dekoratív 
fenyőjét, örökzöld 

cserjéjét ingyen kivágjuk 
november hónapban, 
Balatonalmádiban és 
15 km-es körzetében.

Balatonalmádi 
Városgondnokság 

88/542-561

KÉRJÜK, NE FELEDKEZZEN 
MEG SZERETTEI SÍRJÁNAK 

ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bala-
tonalmádi Város Önkormányzatának 
temető rendelete a Pinkóczi temető-
ben a temetési helyek újraváltásáról 
rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az 
1997-ben, vagy korábban beteme-
tett sírhelyek használati ideje lejár, 
azokat újraváltani szükséges.

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, 
hogy az újraváltás miatt keressék 
meg Géczy Krisztina temetőgond-
nokot:

Telefonon: 06 20/805-6816 
vagy személyesen: 

szerdán és szombaton a piac 
irodában 7-13 óra között

„Miért nem tudtunk erről?” Bármi 
is történjék Balatonalmádiban, a ren-
dezvény után ez olvasható a közösségi 
oldalakon, mert a plakátot nem látja 
mindenki, a Facebookon sincs fent 
mindenki, az újságot nem kapja meg 
mindenki. Ez mind igaz!

De okostelefonja (szinte) minden-
kinek van! Akinek pedig van, annak 
nincs más dolga, mint letölteni az 
AlmádiApp-ot. Az AlmádiApp-on 
vannak hírek, programok, időjárás, 
térkép, közlekedés, boltok, vendéglá-
tóhelyek, szállások, orvosi rendelők, 
bankautomaták helye, közművek – 

Forradalmárokra emlé-
kezünk október 23-án 

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 66. évfordulója alkalmából 
október 23-án, vasárnap 15 órára vá-
runk mindenkit a Baross utcai Hősi 
Emlékműhöz. Nemzeti ünnepünkön 
beszédet mond Dudás Zsolt, a Humán 
Bizottság elnöke, ünnepi műsorral pe-
dig a Magyar-Angol Tannyelvű Gim-
názium diákjai készülnek. A megemlé-
kezés koszorúzással zárul. 

minden lényeges és hasznos informá-
ció Balatonalmádiról. Erre mondja a 
művelt magyar: Az AlmádiApp-on 
van minden is! A legfontosabb hírekről 
vagy egyes programokról pedig értesí-
tést is küld az applikáció.

Az AlmádiApp egyetlen szépséghi-
bája, hogy jelenleg kizárólag android 
rendszerű mobiltelefonokon érhető el, 
iOS verzió még nem készült.

Kedves Almádi Polgárok! Nincs 
más dolgotok, minthogy a telefonotok 
Google Play áruházából letöltsétek az 
AlmádiApp-ot! Onnantól mindent tud-
ni fogtok.

Almádi APP – modern, egyszerű és a miénk
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MINDENSZENTEK és
HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT

a Pinkóczi és a Vörösberényi temetőhöz, 
valamint a Szt. Imre temetőkertbe és vissza

HÁZHOZ MENŐ RENDSZERBEN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy igény esetén 

„háztól-házig” temetői különjáratot indítunk az alábbi 
időpontban:

2022. október 30. vasárnap 
1000 és 1200 óra között

A járatot olyan Balatonalmádiban élő, rászoruló 

személyek vehetik igénybe, akik más módon nem 
tudják megoldani a temetőkertekbe történő ki- és 

visszajutást.

A járat igénybevételéhez előzetes 
regisztráció szükséges 

(név, lakcím és telefonszám megadásával), 
amelyet az alábbi elérhetőségeken tudnak megtenni:

Telefon: 06 88 542 561 vagy
E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

Jelentkezési határidő: 2022. október 21. péntek 1200
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Elsőseink

Gyögyi Dénes Általános Iskola  1.A osztály

Alsó sor (balról jobbra): Lepczynski Boglárka, Cselik 
Luca Boróka, Csontos Viktória Hanna, Lányi Mira, Zsuga 
Nóra, Kalocsa Blanka, Kovács Fanni Lara, Soltész Emma, 
Dankó-Perakovitcs Milla
Középső sor: Bohner András Tamás, Fried Sebestyén, 
Duric Alen János, Magyar Máté, Sárosi Léna, Kiss Szófia, 
Bacsi Ágoston, Koller Kristóf, Krizsán Máté Kászon, 
Benedek Kende
Felső sor: Teplán Ábel, Dudás Levente, Bakonyi Bene-
dek, Tudós Alex, Kassay Márk
Osztályfőnök Sütő Zsuzsanna 
Napközis csoportvezető: Vadas Györgyné

Gyögyi Dénes Általános Iskola  1.B osztály

Alsó sor (balról jobbra): Szőke Zsófia, Mits Kamilla, 
Rudner Adél, Karáth Adél, Johanidesz Zara, Kovács Luca, 
Szabó Emma Rozália, Erdélyi Boróka
Középső sor: Hodács Benedek, Mátéffy Botond, Csajághy 
Tamás, Nagy Hunor, Koch Dóra, Illés Gyárfás, Fülei- 
Lengyel Líviusz, Bodon Máté Andor, Csifcsák Alex
Felső sor: Farkas Emília, Sánta Szófia, Kismődi Lili Flóra, 
Czeglédi Barnabás, Pék Boldizsár, Fülöp György András, 
Lakatos Bernát
Napközis csoportvezető: Berendiné Herceg Gabriella, 
Osztályfőnök: Glöckl Eszter

Vörösberényi Általános Iskola  1. A osztály

Első sor balról jobbra: Váczi Boróka, Raffai Lilien, Báles 
Gréta Julianna, Horváth Maya, Török Letti Lujza, Szlávik 
Natália, Frank Léna, Balázs Zalán, Bozsó Büki Léna, Nyul 
Vivien Csenge
Második sor balról jobbra: Gébertné Gáli Katalin napkö-
zis csoportvezető, Borbély Patrik, Kiss Gábor Alex, Hor-
váth Lilla, Lendvay-Hálám Adrián, Kurucz Áron, Zugor 
Bálint, Zanathy Bátor, Hári Gábor, Papné Vékony Ildikó 
osztályfőnök
Hiányzó: Balai Marcell József

Vörösberényi Általános Iskola  1. B osztály

Alsó sor balról jobbra: Róth Vivien, Albert Emma Anna, 
Likó Emma, Király Laura, Bódi Dorottya, Szablics Nóra, 
Nagy Rozália, Kiss Olívia Lara, Ungi Zoé
Felső sor balról jobbra: Trázsi Erika osztályfőnök, Balogh 
Ádám, Kun Levente, Béndek Péter, Győrffy András, 
Fuchs Kristóf, Sipos Barnabás, Kocsis Domonkos, 
Drozdik Kornél, Somogyi Zalán, Kleiner Ilona napközis 
csoportvezető


