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A lapzárta előtti estén összejövetelt 
tartott a Megfőzzük Almádit Egye-
sület. Átbeszéltük, hogy a csapat hol 
és milyen módon tudja részvételével, 
munkájával támogatni Balatonalmá-
dit.

Minden ilyen találkozó után jókedvű 
és optimista leszek. Az egész napos 
munka után eszünk egy jót. Az sem 
akármi. De a mi titkunk a közös be-
szélgetés, az összetartozás.

Összegyűlnek ezek a vendéglátó 
szakemberek, akik néhány napja kap-
ták meg az első, nagy összegű szám-
láikat, és azon gondolkodnak, hogyan 
lehetnek a közösség hasznára. Mikép-
pen lehet támogatni a városi rendez-
vényeket, hogyan lehet részt vállalni 
az adventi készülődésből.

Amíg ez így van, nincs mitől tarta-
nunk. Ha nem tudunk nagy felületeket 
fűteni, majd összehúzódunk kisebbek-
re. Nincs lehetőségünk ünnepi dísz-
kivilágításra? Akkor összegyűlünk a 
karácsonyfánál, beszélgetünk, meg-
eszünk egy tál meleg ételt, megiszunk 
egy pohár forró teát vagy bort. 4 szép 
és egyedi hangulatú városrészünk 
van, mindegyiknek jut majd egy ad-
venti vasárnap, ahol találkozhatunk és 
beszélgethetünk.

Ez egy olyan időszak, amikor össze 
kell tartanunk. Ha valakinek problé-
mái vannak, írjon nekem bizalommal. 
Nagyon figyelek rá, hogy mindenki 
válaszokat kapjon. Ha valaki mégsem 
kapott választ, jelezze felém. Minden 
héten vannak képviselői fogadóórák, 
én is várom azokat, akik személyesen 
akarnak beszélni velem.

A polgármesteri oldalamon a város-
sal kapcsolatos gondolataimat osztom 
meg, a Balatonalmádi Város oldal pe-
dig minden fontos információt megje-
lentet.

Szép őszi napokat és jó egészséget 
kívánok mindenkinek!

2022. október - 
Balatonalmádi-Káptalanfüred

Fabó Péter, polgármester

Negyedik hónap a 
Városházán

Az energiaárak robbanására haladék-
talanul reagálnunk kell, ugyanis az ön-
kormányzatok nem minősülnek lakos-
sági fogyasztónak, így csak piaci áron 
tudják beszerezni a villamos energiát 
és a földgázt.

Balatonalmádi önkormányzata taka-
rékossági intézkedések meghozatalá-
ról döntött.

Igazgatási szünet a Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatalban 
2022. december 21-30. között. A fény-
források teljes körű cseréje korszerű 
ledes világítótestekre, mind a hiva-
talban, mind a Balatonalmádi Város-
gondnokság telephelyén.

Díszkivilágítások kikapcsolása
1.  Szent Erzsébet Liget és Szoborpark.
2.  Épületek díszkivilágítása, beleértve 

a közvilágítási hálózatról üzemelte-
tett templomok díszkivilágítása is.

3.  Szökőkutak díszkivilágítása.
4.  Az idei karácsonyi díszkivilágítás 

elmarad.
Balatonalmádi Város üzemeltetésé-

ben lévő strandok látogathatóságának 
korlátozása, a strandterület közvilágí-
tásának részleges kikapcsolása.

A fényforrások teljes cseréje korszerű 
LED-es világítótestekre Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatalában, 
a Balatonalmádi Városgondnokság 
Rákóczi utcai telephelyén. A Magocs-
kák Óvoda és Bölcsőde épületeiben a 
korszerű világítás szakaszolható, ame-
lyet takarékosan használnak.

A Gondos Panni Család és Gyermek-
jóléti Központ és Szociális Szolgálat 
épületének alsó szintjén a működést 
megszüntetik. A fűtési hőmérséklet 20 
fok az épületben, munkaidőn kívül 16 
fok.

A Balatonalmádi Sportközpont épü-
leteiben ledes fényforrások működ-
nek. Az öltözőkben és mosdókban 
jelenlét érzékelők gondoskodnak a 
takarékos energiafelhasználásról. A 
létesítmény területén lekapcsolták az 
éjszaka térvilágítást.

A Balatonalmádi Városgondnok-
ság adminisztratív feladatait ellátó  
munkatársai és az intézményvezető 

2022. december 1. napjától a Város-
háza alsó szintjére – a Járási Hivatal 
által visszaadni kívánt épületszárnyba 
– költözik.

Az Almádi Magocskák Óvoda és 
Bölcsőde intézményevezetője meg-
vizsgálja a csoportösszevonás lehe-
tőségét a Kánya Villa működésének 
átmeneti szüneteltetése érdekében. 
Erről a testület novemberben tárgyal.

A Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár nyitvatartása:

2022. november 10. és 2023. március 
31. között a szerda-csütörtök-pénteki 
napokon 9-19 óra között, többi napo-
kon zárva tart. Nyitvatartási időben a 
fűtés 18 fokot biztosít az intézmény-
ben, nyitvatartási időn kívül 15 fokos 
temperálás lesz.

2022. december 19. és 2023. január 
8. között az intézmény zárva tart.

A Vörösberényi Kultúrház 2022. 
november 10. és 2023. március 31. 
között zárva tart.

A Leader Közösségi tér nyitva tart 
hétfőtől péntekig a csoportok műkö-
dési rendjéhez igazodva, 18 fokos hő-
mérsékletre szabályozva a fűtést.

A közvilágítás energiadíjának csök-
kentése érdekében tervezői szakvéle-
mény készül a következő lehetőségek-
ről:
1.  egyes világítótestek kikötése a há-

lózatból, 
2.  a közvilágítási órák átállítását rövi-

debb kapcsolási időre, 
3.  a gyalogos forgalmú közterületek 

közvilágításának időszakos lekap-
csolásáról

Energiatakarossági intézkedések 
Balatonalmádiban
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LAPZÁRTA: MINDEN HÓNAP 25-ÉN! 

- Mutatkozzon be, kérem…
Három hónapja dolgozom Balaton-

almádiban. Győrből érkeztem, a győri 
önkormányzat útkezelő szervezeténél 
dolgoztam csaknem húsz évig. Ott 1 
intézmény végezte az utakkal kapcso-
latos összes feladatot a beruházásoktól 
az útfenntartásokon át a felújításokig. 
Én voltam a vezetőhelyettes, és nem 
volt ott semmi bajom, csak új kihívá-
sokra vágytam. Mi az, ami más itt? A 
domborzat. Almádi dombosabb vidék. 
Győrben az volt a baj, hogy nem folyt 
el a víz, Almádiban pedig az, hogy na-
gyon gyorsan folyik el. Sokat fejlődöm 
mindennap, és egy percig sem bántam 
meg, hogy idejöttem. Alsóörsön van 
egy téliesített hétvégi házunk 40 éve. 
Mindig is arról álmodtam, hogy ott 
élem majd a nyugdíjaskoromat. Kicsit 
előbb jöttem... úgy 20 évvel.

Milyen problémákkal kell itt megküz-
denie? A sok csőtörés?…

A DRV-vel már legalább négyszer 
tárgyaltunk. Van egy gördülő tervük 
a vízvezetékrendszer felújításáról. Ezt 

a tervet évente frissítik és ütemezik. 
Most éppen a Szabadság utca kerül 
sorra, második helyen szerepel a terv-
ben. Jövőre számíthatunk a csövek  
cseréjére. Benyújtottunk egy pályá-
zatot az Óvári Ferenc utcáról is, ahol 
szintén rendbe szeretnénk hozni a 
vízvezetékrendszert. Ha a múlt héten 
beadott pályázatunk nyer, kicseréljük 
a vezetékeket az útfelújítást megelő-
zően.

A vízcsőcsere egy nagyon költséges 
felújítás, és a helyzetünk megnyugtató 
rendezéséhez ez is kevés. Balatonal-
mádi ősztől-nyárig nyirádi karsztvi-
zet kap, nyáron, amikor a fogyasztás 
drasztikusan megnövekszik Balaton-
ból is hozzá kell pótolni. A DRV kö-
zéptávú terve tehát Nyirád bővítése. 
Hosszú távon a rákhegyi vízbázis 
velünk való összekapcsolása a meg-
oldás. Erre még minimálisan 10 évet 
kell várnunk.

Útépítések is jönnek hamarosan…
Valóban. Túlverekedtük ma-

gunkat az engedélyezéseken, a  

papírmunkán, van már kivitelezőnk is. A  
munkálatokat kora tavasszal kezdjük 
el. Ha már utat tudunk építeni, csinál-
juk meg rendesen, tartósra.

Kezdjük a járdaépítésekkel, amelyek 
már zajlanak. Az egyik járda a József 
Attila út a 71. út melletti része, amely 
a Damjanich utcáig tart. Az öntött  
aszfalt járdát cseréljük ki térkőre, il-
letve a páros oldalon is cseréljük a 
betonjárdát a buszmegállóig. A pá-
lyázati összegbe még egy kisebb sza-
kasz belefér. Ez a Kolostor előtti rövi-
debb járdaszakasz, amely bazaltbeton 
nagykocka burkolatú lesz. A másik 
Káptalanfüreden a 71. melletti járda-
szakasz a 100 lépcsőtől a Posta utcáig. 
A töredezett aszfaltjárdát térkőjárdára 
cseréljük. Ott is maradt egy kis tar-
talékunk. Most azon gondolkodunk, 
hogy a 100 lépcsőtől hogyan tudnánk 
behozni a gyalogosokat a Határ csár-
dáig. Ez nagyon hosszú szakasz, ezt 
még nem találtuk ki, de folyamatban 
van.

A 400 milliós támogatásból egy köz-
beszerzést már lezártunk. Ez a nem 
engedélyköteles utak tekintetében ke-
rült kiírásra. Itt már van kivitelezőnk 
is. Szerintem itt a munkák február-
ban kezdődnek el. Mondom az utcá-
kat. Szabolcs utca, Szabadság utca (a 
Kurcz utcától a Noszlopy útig), Nosz-
lopy út – Hadak útja Bajcsy Zs. út kö-
zött parkolók épülnek, Kurcz Rudolf 
utca, Galagonya utca. 

Az engedélyköteles utcák (van ben-
ne gyalogátkelőhely vagy épített par-
koló): Kőrösi Csoma Sándor utca, 
Napraforgó köz, Szabadság utcában 
parkolóépítés, Vadvirág utca (ez még 
csak ideiglenes burkolatot kap, amely 
tartós, de nem végleges, mert az utca 
alatti csöveket a közműszolgáltatónak 
cserélnie kell).

A munkát jövő év nyár végére, ősz 
elejére be szeretnénk fejezni. Van dol-
gunk elég.

Városi lexikon
Vaszkó Péter, a településfejlesztési osztály vezetője
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Hadrianus császár csaknem 1900 
esztendő után szűkebb udvartartá-
sával ismét Pannoniába látogatott, 
ezúttal a lacus Pelso északi partjára, 
melyet szerény és bölcs bólintással 
meghagyott Budatavának, s nem ra-
gaszkodott nevének feliratozásához a 
hadiút egyik táblájánál sem.

A hadakozást csak vonakodva alkal-
mazó helytartó az esztendő nyolcadik 
hónapjában – october – érkezett egy 
kútavatóra. Okosan gondolkodott, mi-
kor ennek létesítésére parancsot adott, 
hiszen a vonuló seregeknek – embernek 
és állatnak egyaránt – inni kellett a fá-
rasztó munkanapok alatt. Trónszékéből 
méltóságteljesen szemlélte a munkála-
tokat, s végezetül gyalogosan (!) körbe 
is járta a friss vizet bugyogó kutat, arra 
kegyes áldását adva. 

Valahogy ekképp jegyezhette le Had-
rianus valamelyik história-fogalmazó-
ja azt a díszkút-avatót, melyet – szinte 
nyári melegben – Balatonalmádi ősi 
településrészére, Budatavára szer-
vezett az Almádi P-Art Alapítvány 
sok-sok lelkes lokálpatrióta önkéntes 
közreműködésével. Akik pedig a hely 
szellemét megidézték, azok a Magyar–
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollé-
gium tanulói voltak a TIT Váci Mihály  

Pannon földön Budatava díszkútja 
Irodalmi Színpad alkalmi császára, 
Márta Attila és többek – korhű öltözetű 
– közreműködésével.   

Az egybegyűlteket Boros Szilvia, a 
P-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke 
köszöntötte, s elmondta, hogy a telepü-
lésrésznek régtől fogva tervezik a mél-
tó, központi emlékhelyét, a díszkutat, 
ám a járvány, s egyéb körülmények – 
régészeti területen kezdték az alapozó 
ásásokat – többéves késést okoztak. 

A folytatásban Fekete Fruzsina régész 
előadásában a kétezer évvel ezelőtti 
életet idézte fel. Elmondta, hogy a Pan-
noniát megszállók villagazdaságokat 
alakítottak ki (törekedve a békés együtt-
élésre azokkal, akik már korábban lete-
lepedtek itt), virágzott a gabonakeres-
kedelem, s posztóból készült ruházattal 
látták el a katonákat, de egyre-másra 
szaporodtak a szőlőültetvények is. Az 
építkezéshez, temetkezésekhez fölhasz-
nálták a könnyebben faragható vörös 
követ.

Perémi Ágota fő-muzeológus, régész 
nemcsak alapos összefoglalót tartott 
a budatavai feltárásokról, hanem sze-
mélyes élményeit is belefűzte érdek-
feszítő előadásába. Megtudtuk, hogy 
1984-ig csak szórványosan kerültek elő 
elsősorban pénzek, majd a tudományos 

munkálatok következtek, melyek során 
temetőket tártak föl, aztán a lakótelep és 
az új utcák, vízvezeték kialakítása során 
is sorra kerültek elő használati tárgyak, 
sírok, egy szarkofág is. Az előadó arról 
is szót ejtett, hogy egyrészt az évszáza-
dok alatt a sírrablók, majd a nem is tá-
voli múltban „mások” is el-eltulajdonít-
hattak értékes leleteket. Minderről egy 
kiállítás fotós-szöveges tablóiról olvas-
hattak a rendezvény vendégei.    

Veszeli Lajos, az alapítvány művészeti 
vezetője a szó szoros értelmében meg-
mozgatott minden követ, hogy a régé-
szeti feltárásokat követően felgyorsul-
hasson a díszkút építése. Alkotónak az 
Almádihoz sok szállal kötődő Beretvás 
Csanád szobrászművészt kérte fel, aki 
míves vitorlákat faragott vörös kőből. 
Ez került a díszkút közepére, melyet a 
feltörő víz tart a nap örökös csillogásá-
ban.

Tudják, ismerjék meg az ideköltözők 
a hely szellemét – hangsúlyozta Veszeli 
Lajos, aki elmondta azt is, hogy nem a 
polgárok zsebéből vették ki a díszkút-
hoz a pénzt, hanem segítőkész helybé-
liek adták erejüket, idejüket egy nemes 
cél érdekében.

A város polgármestere, Fabó Péter el-
ismeréssel szólt a díszkútról, köszönetét 
fejezte ki a közreműködőknek.

Szöveg és kép: Zatkalik

Gillich László
Schildmayer Ferenc 
Ódor Gáspár (Víz-Szerviz Kft)
Szántó Tamás (Process-Tech Kft)
Máhl Ferenc (Máhlferro Gépészeti Kft)
Piedl György (Piedl-Ker Kft) 
Fabó Péter (BERILL Reklámstúdió Kft)
Balatonalmádi Városgondnokság

Aranyhíd Polgári Egyesület
Mistina Gábor és családja, Somody Ferenc, Gáspár 
Gábor, Illés Tibor, Szigeti Dénes, Dezső Géza, 
Boros Ferenc, Pucsek Sándor, Galajda Miklós, 
Bartl Kálmán, Borsovszky Gyula, Búzás Attila, 
Géczy Krisztina, Kucséber Viktória, Bartalos Béla, 
Pribojszki Mátyás, Papp Attila , Fekete Fruzsina, 
Kovács Mihály, Pandur Ferenc

Külön köszönet az avató ünnepség 
megrendezésében segítőknek:
Almádi P-Art Alapítvány kuratóriumának tagjai
MNM Villa Romana Baláca munkatársai
Veszprémi Petőfi Színház
Balatonalmádi Pannonia Kulturális Központ 
Papp Bettina, Borsné Simon Györgyi

A díszkút létrehozását tervezéssel, munkával, anyaggal, pénzadománnyal támogatták:
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A vaddisznók megjelenése lakott te-
rületen nem új keletű jelenség, mára 
viszont már egyértelműen kijelenthető, 
hogy az állat sok esetben nem az erdő-
ből szökik be a városba randalírozni, 
hanem egyenesen velünk él. Feltúrt 
kertek, felforgatott virágágyások, meg-
rongált kerítések jelzik a jelenlétüket. 
Balatonalmádiban is időről időre meg-
jelennek a vaddisznók, de azt tudnunk 
kell, hogy az állatokat jobbára a szaba-
don hagyott élelmiszerek, a zöldhulla-
dék, a bozótos kertek vonzzák a telkek 
környékére, ahol el is tudnak bújni, akár 
családostul is. Szinte valamennyi tele-
pülésrészen lehet vadcsapást találni. A 
vadásztársaság véleményéről és az álla-
tok távoltartásának módszereiről az ok-
tóberi számban már olvashattak. Hogy 
miben tud segíteni a város, erről kérdez-
tük a hivatal illetékesét. 

Takács Veronika, a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Telepü-
lésfejlesztési Osztályának környezet-
védelmi ügyintézője arról tájékoztatott, 
hogy főként a nyári időszakban sokan 
keresik fel a hivatalt, főleg telefonon, 
hogy segítséget kérjenek, mert vadkárt 
tapasztaltak a telkükben. 

- Sajnos, városunkban is van jó pár 
elhanyagolt ingatlan, s bizony a vad-
disznók előszeretettel beköltöznek az 
ilyen telkekre. Ezért nagyon fontos a 
hivatal számára, hogy felderítse a gon-
dozatlanság okát és felszólítsa a tulaj-
donost, hogy tegyen rendet a portáján. 
Első körben a közterület felügyelők 

megpróbálják megkeresni a rendezetlen 
ingatlan tulajdonosát. Ha nem tudnak 
személyesen beszélni senkivel, akkor a 
rendetlen portáról készült fotók alapján 
írásban felszólítjuk a telek gazdáját. Ha 
így sem érünk el eredményt, akkor az 
ügyet továbbítjuk a kormányhivatalnak, 
ők tudnak szankcionálni, tehát büntetést 
róhatnak ki az elhanyagolt ingatlan tu-
lajdonosára. Szerencsére városunkban 
kevés ilyen problémás eset van… 

- Gond lehet az is, ha a telek nincs be-
kerítve, vagy rossz a kerítés... Lehet-e 
kötelezni az ingatlantulajdonosokat, 
hogy kerítsék be a telküket? 

- Nem, nincs erre rendelet, de szeren-
csére egyre többen belátják azt, hogy 
sok szempontból fontos, hogy körben 
zárt legyen az ingatlan. 

- Mit várnak az emberek ilyen esetben 
az önkormányzattól? 

- A legtöbben azért telefonálnak, hogy 
megkérdezzék, hogy mit tudnak tenni, 
hogy megvédjék kertjüket a vaddisz-
nóktól. Az első kérdésem mindig az, 
hogy körbe van-e kerítve a telek, és 
ami a legfontosabb, hogy van-e lábaza-
ta a kerítésnek, hiszen a vaddisznót ez 
tartja távol, a sima kerítést egyszerűen 
feltúrja. Mindig azt javaslom mindenki-
nek, hogy a kerítést meg kell erősíteni. 
Ez sajnos nem olcsó, de nagyon fontos, 
mert így tudja megvédeni a saját tulaj-
donát a külső behatolóktól, tehát a vad-
állatoktól is. 

- Tehát a hivatal csupán tanácsot tud 
adni segítségként… 

- Igen, mást nem tudunk tenni. Folya-
matosan egyeztetünk a vadásztársaság-
gal az aktuális vadhelyzetről, de többet 
tenni mi sem tudunk, mint hogy felhív-
juk a tulajdonosok figyelmét arra, hogy 
ne hanyagolják el kertjeiket, zöldterüle-
teiket és mi is elmondjuk a vadásztár-
saság által is közölt hasznos tanácsokat, 
melyek segíthetnek a kertektől távol 
tartani a vadállatokat. Jó hír azonban, 
hogy folyamatban van egy rendeletmó-
dosítás, általa nagyobb ráhatásunk lehet 
a gondozatlan ingatlanok felszámolásá-
ra. Reményeink szerint a módosított ren-
delet 2023. január 1-jétől életbe léphet.

Biztosan sokat tapasztaltuk már, hogy 
hiába a zárt kerítés, hiába a gondozott 
kert, ha a zsákos szemét kinn marad az 
utcán, mert a kukásautó éppen akkor 
nem járt erre, a vadállatok szétszakítják 
a zsákot és széthordják a szemetet. Az 
ételmaradék pedig továbbra is odavonz-
za a vadakat a lakókörnyezetünkbe. Az 
újság következő számában ezzel kap-
csolatban megkérdezzük a Balatonal-
mádi Kommunális Szolgáltató Kft-t. 

Folytatás a következő számban:  
ERDŐLAKÓK A VÁROSBAN – III. 
rész: Mit mond a Balkom?

JVE

ERDŐLAKÓK A VÁROSBAN – II. rész * Mit mond az önkormányzat?

ALMÁDI HANGOK 
– itt az almádi podcast!

Már elindult az Almádi Hangok, a 
városi podcast. A beszélgetések in-
ternet birtokában bárhol és bármikor 
meghallgathatóak. A podcast szerep-
lői olyan helyi emberek, akik nélkül 
Almádi elképzelhetetlen, ők a város 
igazi hangjai. Fábián Lászlóval a 
művészetről, az iskoláról és Almádi-
ról beszélgettünk. Fényes Lóránddal 
az asztrofotográfia mellett szó esett a 
vallásról és a híres Fényes-családról 
is. Somogyi Eszter biológus vírusku-
tató munkája mellett az Ébresztőme-
sék c. könyvéről is mesélt. Fodorné 
László Mária népi iparművésszel 
főként a szövésről volt szó, pozitív 
életszemlélete és mosolygó szemé-
lyisége miatt érdemes meghallgatni 
ezt a podcast-et is. Az Almádi Han-
gok beszélgetései a városi honlapon 
meghallgathatók.

fotó: Kovács András  
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A Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022-ben 
harmadik alkalommal szervez szem-
léletformáló pályázatot a helyi diákok 
körében. A „Megzöldülök!” elnevezé-
sű programsorozat 2020-ban egy rajz-
pályázattal vette kezdetét, majd 2021-
ben a szolgáltató egy fotópályázattal 
hívta fel a figyelmet a környezetvéde-
lem fontosságára. A hulladékok meg-
felelő kezelése a legalapvetőbb teen-
dő, melyet megtehetünk környezetük 
védelme érdekében. Ezért döntött úgy 
a „BalKOM”, hogy évről évre egy zöld 
pályázat során igyekszik felhívni a fi-
gyelmet erre a nagyon fontos témára. 
A „Megzöldülök!” szemléletformáló 
projekteket minden évben az Európai 
Hulladékcsökkentési Héthez igazod-
va novemberben szervezi, a pályázat 
során elkészült alkotásokat pedig a 
Fenntarthatósági Témahéten április-
ban állítja ki.

„Az Európai Hulladékcsökkentési 
Hét elnevezésű program minden év-
ben november utolsó hetében kerül 
megrendezésre. A fenntartható jövő 
érdekében 2009-ben indított kezdemé-
nyezésben résztvevő országokban egy 
teljes héten keresztül lelkes önkéntesek 
saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a 
tudatos hulladékgazdálkodásra, a hul-
ladék keletkezésének megelőzésére, a 
termékek újra használatára, valamint 
az anyagok újra hasznosításának fon-
tosságára. Az esemény a kontinensen 
és hazánkban is egyre népszerűbb. Az 
Európai Unióban a tavalyi évben több, 
mint 12.400 akciót valósítottak meg a 
programhoz csatlakozó önkéntesek.”

Az Európai Hulladékcsökkenté-
si Hét ez évi témája a körforgásos és 
fenntartható textíliák. Ehhez igazodva 
a „BalKOM” idén kreatív alkotó pá-
lyázatot hirdet a helyi oktatási-nevelé-
si intézményekben, „A farmer örök” 
mottóval.

Pályázni az alábbiak szerint lehet:
A gyerekektől olyan alkotásokat 

várnak, melyek bemutatják a textíli-
ák körforgását a mindennapi életben, 
felhívják a figyelmet pazarló fogyasz-
tási szokásainkra, illetve bemutatják a 
farmer újra használati lehetőségeit. Az 

idei évben nincs különösebb megkötés 
az alkotás formáját illetően, lehet az 
figyelemfelkeltő plakát, pachwork far-
mer takaró, kollázs falikép, mindegy 
csak hordozza a szemléletformálás esz-
méjét. Várnak továbbá olyan megmoz-
dulásokat, mint a ruhabörze, garázsvá-
sár stb., melyeknek a textil körforgás 
hangsúlyozása mellett közösség építő, 
érzékenyítő szerepe is van. Amennyi-
ben ilyen akció kerül megvalósításra, 
fotókkal ellátott beszámolót szükséges 
készíteni, melyből megismerhető a le-
bonyolítás folyamata.

Technikai megkötések:
Egy megkötés van csupán, hogy  
csoportok, osztályok jelentkezését  

Idén is „megzöldülünk”! – Újra pályázatot hirdet a Balkom
várják, ennek megfelelően csoport, il-
letve osztálypénzen keresztül kívánják 
jutalmazni a gyerekek kreatív munká-
ját, melyet aztán szabadon használhat 
fel a közösség akár osztálykirándulásra 
is.

A pályázat nyereményei:

I. helyezett 150 000 Forint
II. helyezett 100 000 Forint
III. helyezett   50 000 Forint
A pályázati időszak:

2022. november19-27.
A beérkezett alkotások tavasszal a 
Fenntarthatósági Témahéten kiállításra 
kerülnek.
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Életének 90-ik évében hunyt el az 
56-os szabadságharcos, Balatonalmádi 
város díszpolgára, vitéz Hatvári Hugó 
Jenő. Tagja volt egy balatoni fiatalok-
ból álló ellenálló csoportnak, amelynek 
tagjait 1953-ban halálra vagy hosszú 
börtönbüntetésre ítélt a fékevesztett 
kommunista hatalom.

A történet még a második világhábo-
rú végén kezdődött. A Balaton-parton 
húzódott a Margit-vonal, a magyar 
haderő védvonala. Az akkoriban még 
10-12 éves fiúk az erdőben portyázva 
eldobott fegyvereket találtak. Ezek 
egy részét eltették, kalandoztak, ahogy 
ezt a fiúk szokták gyerekkorukban. 
Később – középiskolásként – a kisvo-
naton utazva Alsóörsről Veszprémbe 

arról beszélgettek, hogy mit lehetne 
tenni a kommunista hatalom, a meg-
szállás ellen. Persze szóba kerültek az 
eldugott fegyverek, de senki sem gon-
dolhatta komolyan, hogy ezekkel esé-
lyük lenne bármilyen ellenállásra a jól 
felfegyverzett hatalom ellen.

A fiúkat elfogták, a „főkolomposo-
kat” halálra ítélték. Az ő ítélete így 
hangzott:

3. rendű Hatvári Hugó, született 
1932., Somlóvásárhely, három közép-
iskolai osztályt végzett iskolai tanuló. 
Bűnös kémkedés, népi demokratikus 
államrend elleni bűncselekmény elkö-
vetésében –  bűnös. Büntetése: Kötél 
általi halál és vagyonának teljes elkob-
zása.

Hatvári Hugó Jenő (1932-2022) Két fiatalon végre is hajtották az ítéle-
tet, Hatvári Hugó ítéletét életfogytigla-
ni börtönbüntetésre változtatták. Erre az 
időszakra így emlékezett:

Az elsőfokú ítélet után a másodfokú 
ítéletig három hónap telt el. Mindenki 
más cellába került; én 91 napig voltam 
a siralomházban... Együtt voltam Ungár 
Józseffel, amikor kiszólítottak, szedjem 
össze a takarómat... Ungárral a sira-
lomházban verseket mondtunk és taní-
tottunk egymásnak. Sokat énekeltünk. 
Kedvenc versem Vörösmarty Mihály 
Gondolatok a könyvtárban című költe-
ménye volt, különösen az utolsó vers-
szakot szerettem. Ungár odaugrott az 
ajtóhoz, a lábát odatette, hogy ne csuk-
hassák be: – Mondd el még egyszer a 
versedet!

Mi dolgunk a világon? küzdeni
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé 

viszen…
A börtönből 1956-ban kiszabadították. 

Felkelőnek állt. Feljegyezték róla, hogy 
Rákosi Mátyás 1. sorszámot viselő 
MDP párttagkönyvét ő találta meg.

A forradalom leverése után Nyugatra 
emigrált. Névtelenek című önéletraj-
zi könyvében megörökítette a nemzeti 
ellenállásban részt vevő Balaton-felvi-
déki fiatalok siralomházbeli emlékeit. 
A rendszerváltás után hazatért és itt élt, 
ahol mindig is élni akart. 2022. október 
17-én temettük el. Nyugodjon békében!

Balatonalmádi idén is folytatja a 
Világító Adventi Kalendárium kez-
deményezést az adventi várakozás 
idejére. A játék résztvevői a díszítők 
és a vadászok. A program lényege, 
hogy az adventi időszak alatt a vá-
rosban minden nap más ház feldí-
szített és kivilágított ablaka „nyílik 
ki”, mint egy adventi kalendárium.  
A díszítőnek jelentkezők között elő-
zetesen titkos sorszámokat osztunk 
ki 1-24-ig. Az aktuálisan „kinyíló” 
ablakban a díszek mellett meg kell 
jelennie a sorszámnak is. Szenteste 
a kalendárium ablakai egyszerre vi-
lágítanak. Az, hogy melyik nap hol 
„nyílik” ki a következő ablak, legyen  

Világító adventi kalendárium 

2021 évi játék egyik fotója - készítette Tudósné Ódor Eszter

meglepetés! A vadászok pedig min-
den nap megkereshetik a városban, 
merre világít fel az aznapi dátum  

száma egy vagy több ablakban. 
További részletekért figyeljék Bala-

tonalmádi város Facebook oldalát. 



8

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

94.2967.1 leltári szám alatt őriznek 
a keszthelyi Balaton Múzeum digi-
tális gyűjteményében egy 1931-es 
fekete-fehér 14x9 cm balatonalmádi 
képeslapot, amelynek előterében egy 
márvány turulszobor áll, háttérben 
pedig az alig beépített Öreghegy. A 
kiadó Kálmán Imre könyv- és pa-
píráruháza, Veszprém. Ugyanezt a 
szárnyaló turulmadarat láttam vala-
mikor Schildmayer Ferenc barátom 
csodálatos képeslap gyűjteményé-
ben is. Meg is lepődtem rendesen!

Első pillantásra feltűnik, hogy az 
Öreghegy déli lejtőjét még csak el-
kezdték beépíteni, a vasút vonala még 
országút nélkül választja el a tóparti 
füves területeket a nyaralóktól. Mint-
ha védelmezőn terjesztené ki hatalmas 
szárnyait a jövendő városra egy fehér 
márvány turul szobor. Tagadhatatlan, 
hogy impozáns kép, talán olyan erős 
érzelmi töltettel, mint amikor élelmes 
kereskedők egy hatalmas pálmafát ül-
tettek ki hordóban a strand bejárta elé, 
mintegy jelezve, hogy itt kezdődik a 
balatoni Riviéra, nem pedig Alsóörs-
nél...

A látszat persze ott is csalt, meg itt 
is! A pálmafát ugyanis tavasszal ültet-
ték ki és ősszel visszakerült a szokott, 
védett helyére. A turulmadár szobra 
pedig nem a réten áll egymagában, ha-
nem egy épület sarkán, csak a másik 
hármat nem tudta belekomponálni a 
fotós a felvételbe. Ez az épület pedig 
a nagystrand főbejárata volt. A Wes-
selényi strand épületének a tetején állt 
ugyanis kiterjesztett szárnyakkal négy 

turulmadár. Ezek ott vigyázták a tájat 
egészen 1945-ig, amíg a szovjet csa-
patok be nem jöttek. No de miért csak 
addig? A mindenre emlékező honisme-
reti és városszépítő elnökünk, Kovács 
Pista finoman fogalmaz: „Utána el-
szálltak a madarak!”

Nem tudjuk, hogy pontosan mikor 
kerültek oda, mára azt is homály fedi, 
hogy éppen mikor szálltak el, de egy 
dolog biztos: 1931 és 1945 között ott 
voltak. Harmincnégy év alatt rendesen 
megizmosodtak, mert tehették: a kor 
elfogadott közízlése igényelte őket.

Téved, aki azt hinné, hogy csak ez 
alatt a harmincnégy év alatt kedvel-
ték őket, mert a turul-madár a nemzet 
jelképe volt honfoglaló eleink hitvi-
lágától, a hadijelvényeken keresztül 
a Turul nemzetségig, majd egészen a 
későbbi köztéri szobrokig. Sajnálatos, 
sőt szerencsétlen, hogy egyesek kizá-
rólag a második világháború utolsó 
éveihez kötik, holott a hivatalos jel-
kép nem a turulmadár volt akkor. Az 
áldozatok és leszármazottaik bűnös 
jelképként tekintenek le rá, mivel volt 
olyan helyszín, ahol az atrocitások 
egy turul emlékmű közelében történ-
tek. Sem a szobor, sem az emlékmű 
nem akkor, hanem korábban készült 
és nem kegyeletsértés céljából ma-
radt fenn mind a mai napig. A XX. 
század vérzivataros éveiben magától 
értetődően az elesettek emlékművé-
nek díszítő és jelképi tartozéka lett az 
Álmos és Árpád címerpajzsáról élet-
re keltett madár. Tudósok sora vitat-
ta, vajon héja vagy keselyű, sas vagy  

sólyom, zongor illetve kerecsen, meg-
felelő-e a tollazata vagy a csőre, no meg  
mivel karmol egyáltalán? Egy dolog-
ban értettek egyet: ragadozó madár 
volt! Őseink vándorlása olyan hihetet-
lenül hosszú volt az őshazától a Kár-
pát-medencéig, – szerény számítások 
szerint is több, mint háromezer kilo-
méteres út – annyi ragadozó madarat 
láthattak, hogy mind a mai napig nem 
fogalmazható meg a biológiailag egy-
általán elfogadható hű leírása.

Így maradt a művészekre, kiváltkép-
pen festőkre, ötvösökre és szobrászok-
ra annak eldöntése, hogyan is nézzen 
ki az Emese álmában megjelent raga-
dozó madár. Ki is alakult valamiféle 
konszenzus: etalonként nálunk a ta-
tabányai Kő-hegyen emelkedő Turul- 
emlékművet tekintjük. Nyelvészeink 
sem maradtak tétlenek, mert kutatásaik 
nyomán az Ural északi részén kerecsen 
a középső tájakon zongor, míg a déli 
vidékein turul megjelölés járja a párat-
lan röp- és vadász-képességekkel ren-
delkező ragadozómadárra. Más nem-
zetek biztos nem bíbelődtek ennyit 
ősi jelképeikkel s nekünk sem kellene, 
mert van elég gondunk ilyen homály-
bogozás nélkül is.

Sokkal örvendetesebb viszont az a 
tény, hogy városunk a XXI. századra 
nem csupán a festők, hanem a szobrok 
városa is lett. Szoborparkunk, pante-
onunk és köztéren található szobraink 
száma az emlékművekkel együtt sze-
rintem meghaladja a százat. Szeret-
ném hinni: van még egy magyar vá-
ros, ahol minden századik lakosra jut 
egy szobor! Ebbe a számba még bele 
sem számoltam azokat az alkotásokat, 
amelyek nem köztéren, hanem magán-
területen találhatók. Egészen elképesz-
tő számban szaporodtak szobraink és 
emlékhelyeink a rendszerváltozás óta. 
Gondolok itt a Dél-Amerikából hozott 
négy évszakot ábrázoló allegorikus 
nőalakokra, a neves litván művész 
által alkotott Nereus szoborra, vagy 
a kevesek által ismert, a néhai kiváló 
kardkovács, Mészáros Sándor által al-
kotott Turul szoborra Budataván. Ezek 
szerint az eltűnt négy helyett van egy 
ötödik turulmadarunk. Úgy tűnik: visz-
szaszállt.

Czuczor Sándor

Hová lettek turuljaink?
Fényes égen száll a turul,

Két szép szárnya széjjel tárul,
Aranyosi Ervin: Fényes égen
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Balatonalmádiban 1966-ban nyílt 
meg a II. számú Általános Iskola, mely 
1973-ban egy ünnepélyes avató kere-
tében vette fel a Váci Mihály Általá-
nos Iskola nevet és működött egészen 
2004-ig, amikor a csökkenő tanuló-
szám és a veszteséges üzemeltetés 
miatt bezárták. Az épület üresen állt 
több, mint 16 évig és félő volt, hogy 
végleg a sok elhagyatott szellemépület 
sorsára jut. Szerencsére nem így tör-
tént, hiszen időközben a Zirci Ciszteci 
Apátság tulajdonába került, akik a fej-
lesztést saját forrásból mintegy 10 év 
alatt valósították meg, a felújítás 2020. 
elején kezdődött és végül 2021. júni-
us 14-én adták át a kívül-belül teljesen 
megújult épületet, mely a Ciszterci Re-
kreációs Központ nevet kapta.

 A 120 fő befogadására alkalmas épü-
letet elsősorban a rend által fenntartott 

oktatási intézmények diákjai számára 
tervezték üzemeltetni amellett, hogy 
helyet kaphat benne cisztercis tábo-
rok és pedagógusok továbbképzése is. 
Mindezeken felül azonban az épület 
teljesen nyitott szállóvendégek, ren-
dezvények, egyéb táborok és osztály-
kirándulások számára is, így jelenleg 
már Ciszterci Rendezvény és Üdülő-
központ néven működik, ami sokkal 
jobban tükrözi annak profilját.

Természetesen továbbra is előnyt él-
veznek a cisztercis rendezvények, a 
nyári táborok például 6-8 hétig lefog-
lalják az intézményt, ugyanakkor igye-
keznek ezeket a nyár elejére időzíteni, 
hogy a csúcsszezonban már szállóven-
dégeket is tudjanak fogadni a 28 szo-
bával rendelkező épületben. 

Mint rendezvényközpont, otthont 
tud adni különböző típusú és stílusú 

Modern rendezvény és üdülőközpont Balatonalmádi szívében
rendezvényeknek, úgymint, osztály-
kirándulások, konferenciák, céges 
rendezvények, családi események. 
Különösen alkalmas keresztelők vagy 
esküvők megtartására, hiszen az épü-
let saját felszentelt kápolnával is ren-
delkezik, melynek a színes ablakain 
átszűrődő napfény igazán különleges 
hangulatot tud varázsolni a szertartá-
soknak. 

A felújított épületre jellemző a mo-
dern, minimál stílus, amit a színes ki-
egészítők, bútorok tesznek barátságos-
sá. Két szinten 2-6 ágyas kényelmesen 
berendezett, fürdőszobával ellátott, 
klimatizált szobák várják a vendé-
geket. Céges rendezvények számára 
rendelkezésre áll egy 80 fős konfe-
renciaterem professzionális hang- és 
vetítéstechnikával, valamint több ki-
sebb terem is egyidejű foglalkozások, 
meetingek megtartására. Az épületben 
saját főzőkonyha van, napi háromszori 
étkezést tudnak biztosítani, de lehető-
ség van akár egyedi menüajánlat ösz-
szeállítására is rendezvények esetén.

A komplexumhoz hatalmas udvar tar-
tozik közösségi térrel, tűzrakóhellyel, 
foci-, kézilabda- és kosárlabdapályá-
val, ping-pong asztalokkal, 6 saját ke-
nuval, így táborok számára tökéletes 
helyszín, ugyanakkor kerékpár, SUP, 
csónak vagy vízibicikli bérlésben, 
egyéb szabadidős programok szerve-
zésében is tudnak segítséget nyújtani.
www.crk.hu • www.facebook.com/
CiszterciRekreaciosKozpont

Fotókat készítette: Ifj. Nagy György
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Akinek a környezetében volt már 
demenciában szenvedő beteg, jól tudja, 
hogy ez a betegség milyen terheket ró a 
családra lelkileg és fizikailag egyaránt. 
Az, hogy tehetetlenül végig kell nézni, 
ahogy a hozzátartozó elveszti az egyé-
niségét, az emlékeit, a méltóságát, az 
már önmagában is gyógyíthatatlan se-
beket okoz a családtagoknak is. A min-
dennapokban felőrlődnek a hozzátar-
tozók, mert a beteg 24 órás felügyelet 
igényel, egy percre sem lehet magára 
hagyni. A családból valakinek fel kell 
áldoznia nem „csak” a munkáját, de a  
magánéletét is a gondozás érdekében. 
Jobb esetben egy erre szakosodott in-
tézményben lehet elhelyezni a beteget, 
aminek viszont a lelkiismeret-furdalás 
mellett komoly anyagi vonzata is van. 
Jó megoldás nincs, csak fájdalom van 
és tehetetlenség. 

Ezekre a problémákra nyújthatna 
valamelyest megoldást egy, a demens 
betegek nappali ellátására, felügyele-
tére szakosodott intézmény, annál is 
inkább, mivel a nemzeti szolgáltatás-
fejlesztési célkitűzések az otthonközeli 
ellátások fejlesztését preferálják a drá-
ga bentlakásos intézmények helyett. 

A Gondos Panni Család- és Gyermek-
jóléti Központ és Szociális Szolgálat, 
ismertebb nevén a „balatonalmádi 
Családsegítő”, 2019 óta küzd a nappali 
demens ellátásért, és 2021. június 8-án 
nyújtott be Balatonalmádi akkori pol-
gármesteréhez egy tájékoztatást „dön-
tés előkészítéshez az idősek nappali 

Gomb a nagykabáthoz

ellátása, valamint demens nappali ellá-
tás Baross Gábor u. 32. sz. székhelyen 
történő kialakításával kapcsolatosan”, 
amiben részletezték a kiinduló állapo-
tot, valamint röviden leírták a tervezett 
állapotot. 2022. június elsején az elké-
szített pályázatot benyújtották, most a 
döntésre várnak. A lehetőségek szerint 
a házi segítségnyújtás keretein belül a 
demens betegeket természetesen most 
is ellátják, de ez a legnagyobb elköte-
lezettség mellett sem elégséges ellátási 
forma.

Időközben sikerült forrásokat is ta-
lálni a megálmodott központhoz, a be-
rendezési tárgyak jó részét már meg is 
vásárolták. A kabáthoz tehát megvan a 
gomb…

Erről a tervezett beruházásról sze-
rettem volna részletesen tájékoztatni 
Önöket,  mint ahogy ezt az októberi 
számban jeleztem is, de az október 18-i 
kormányzati bejelentésben említett 
jogszabálytervezet miatt, (ami ebben a 
szegmensben a későbbiekben karitatív 
szervezeteket jelölne meg kompetens 
hozzáértőknek), nem biztos, hogy a tá-
jékoztatásom időszerű lenne. 

Úgy gondolom, hogy célszerű meg-
várni az újabb intézkedéseket, és azok 
hatásait a tervezett demencia központ 
létrehozásával kapcsolatban, és remél-
jük, hogy az új intézkedések tükrében 
is marad lehetőség a megvalósításra, 
amiről boldogan fogom tájékoztatni az 
olvasókat.

Szolga Mária

Rendőrségi hírek
Balatonalmádi belterületén egy ke-

rékpárral közlekedő enyingi lakos 
beosont egy családi házba és onnan 
elemelt egy üveg bort. Úgy érez-
te, hogy nagyon könnyű dolga volt, 
ezért visszament a további zsákmány 
reményében. A házban 8 fiatal aludt, 
akiket megpróbált kifosztani. A tu-
lajdonos gyermeke felébredt és du-
lakodni kezdett a behatolóval, aki 
lerázta magáról a fiút és elmenekült. 
A személyleírás alapján 5 napon be-
lül elfogta a veszélyes besurranót a 
rendőrség.

Litérnél – Veszprém irányában – 
szerencsétlen gázolás történt. Egy 
hölgy szaladt át az úton a buszmeg-
állóhoz, de egy Veszprém felé ha-
ladó kisteherautó elütötte. Súlyos 
sérülésekkel szállították kórházba. 
Az a döntés született, hogy erre az 
útszakaszra egy mobil sebességpont 
boxot telepít a rendőrség és az ön-
kormányzat. Ebbe kerülhet majd bele 
az a traffipax berendezés, amelynek 
jelenléte biztonságosabbá teheti a 
környéket.

A Csajág-Bükkösd útszakaszon 
október 21-én 18:50-kor cserbenha-
gyásos gázolás történt. Ezek a viszo-
lyogtató cselekmények mindig foko-
zott figyelemre és munkára késztetik 
a rendőröket. Azonnal drónt vetettek 
be, elemezték a helyszíni anyagma-
radványokat. Kielemezték a környék 
térfigyelő kameráinak felvételeit. 
Bekopogtattak az út menti házakba 
kérdezősködni. Az elkövetőhöz más-
nap 14:50-kor becsöngettek a rend-
őrök. Az elkövető azzal védekezett, 
hogy azt hitte, őzet ütött el, ezért 
hajtott tovább. Most azt vizsgálják, 
hogy ittas volt-e a gázolás időpont-
jában.

A rendőrség továbbra is munkatár-
sakat toboroz. Ami fontos: az Almádi 
Rendőrkapitányság keresi kollégá-
it, tehát ha valaki most jelentkezik, 
Balatonalmádiban teljesítheti szolgá-
latát. Egy középkorú felsőfokú vég-
zettségű hölgy már jelentkezett is, 
most várják a végleges belépését. A 
végzettség, amelyet a munkavégzés 
megkövetel: érettségi vizsga.

kép: freepik.com
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A Vörösberényi Polgári Olvasókör 
október végén a Leader-házban ven-
dégül látta a kertbarátos és nyugdíjas-
klubos testvérszervezetek érdeklődő-
it azon a programon, aminek előadója 
Győrffy Gyula, vitorlázó volt. Vide-
ós, képes beszámolója a Francia-Po-
linézia legendás szigeteinek körbevi-
torlázásának élményeiről szólt.

Új hírünk a Balatoni népdalok rajz-
pályázatához: leadás 2022. november 
11-től 13-ig a Pannónia Kulturális 
Központ portáján.

 Az ünnepélyes eredményhirdetés: 
2022. november 25-én, 17 órakor 
a Pannónia Kulturális Központban. 
Díszvendég: Navratil Andrea nép-
dalénekes, fellép a Ringató Balaton 
Néptánccsoport. 

A díjátadás után a vendéggyerekek-
kel, szülőkkel táncház, amin Kreutz 
Károly és táncosai  is részt vesznek. 

Minden érdeklődőt örömmel vá-
runk!

Vörösberényi Polgári Olvasókör hírei 

Vízicentrum a focipályán  

Október 25-én Kopár István földke-
rülő vitorlázó, városunk díszpolgára 
bemutatta a képviselő-testület tag-
jai számára azt a fejlesztési projektet, 
amelynek eredményeként egy városi 
tulajdonú, nyilvános szabadidőközpont 
és vízicentrum jöhet létre a volt sport-
pálya és környéke területén. Az átjár-
ható, világszínvonalú vitorlás kikötőn 

kívül – egyebek között – kereskedelmi, 
vendéglátó egységek, közösségi tér, 
vitorlás-oktató képző központ és szál-
láshelyek is létesülnek a területen úgy, 
hogy a kialakítandó mólószáron a je-
lenleginél hosszabb partszakaszon lehet 
majd sétálni, horgászni, kikapcsolódni, 
miközben a tó vízfelülete nem csök-
ken, hanem nő. A koncepció részleteit a  

következő hetekben lakossági fórumok 
keretében ismerhetik meg az érdeklődő 
almádiak.

Első fórum időpontja: 2022. novem-
ber 16. szerda 17 óra – helyszín: Vá-
rosháza – nagyterem   

Kajári Gyula, 
a Pénzügyi, Településfejlesztés és 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke

fotó: Dér András 
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Városunk számára hatalmas büsz-
keség, hogy a balatonalmádi Mongú-
zok Taekwon-do SE részt vett a 8. ITF 
Taekwon-do Világkupán Szlovéniá-
ban, ahol Magyarország a leghatéko-
nyabb csapatként végzett összesítésben 
a 7. helyen, és az almádi versenyzők is 
éremmel tértek haza. Kosztyu Veroni-
ka két arany- (formagyakorlat és erő-
törés) és két ezüstérmet (küzdelem és 
speciáltechnikai törés) szerzett, Kör-
mendi Petra bronzérmes (formagya-
korlat) lett, míg Körmendi Miklós a 9. 
helyen (küzdelem) végzett. A bajno-
kokkal a világkupáról és a taekwon-
doról beszélgettünk. 

Körmendi Petra 4 és fél éve taekwon-
dozik, eddig csak hazai versenyeken 
vett részt, de a világkupa most igazán 
különleges élmény volt számára. 

KP: A japán, az ukrán és az argen-
tin versenyzők tetszettek a legjobban, 
de szinte mindenhonnan jöttek részt-
vevők, és nagyon jó volt látni, ahogy 
mások versenyeznek. Számomra a 
küzdelem a legérdekesebb, én azt sze-
retem a legjobban. – meséli Petra, aki 
az egyesület egyik legeredményesebb 
ifi versenyzője. 

KV: Egy laikus számára valóban a 
küzdelem a legizgalmasabb látvány, 
de számomra például törés a legked-
vesebb, én azt szeretem a legjobban 
– mondja Kosztyu Veronika, vagyis 
Roni, aki versenyzőként vett részt a 
bajnokságon, de edzőként is segítette 
az ifik munkáját.  

ÚAÚ: Kik a legjobbak nemzetközi 
szinten ebben a sportágban? 

KV: Vannak nagy taekwon-do nem-
zetek, mint pl. Lengyelország, Norvé-
gia és Olaszország, de az argentinok 
is többször letették már a névjegyün-
ket. Mi, magyarok amatőrként és nem 
profiként indulunk a versenyeken. Ez 
azt jelenti, hogy nem főállású sporto-
lók vagyunk és állami támogatást sem 
kapunk. Az idei világkupa különösen 
jól sikerült, pedig mindössze 22 hazai 
versenyző vett részt rajta, míg más or-
szágokból 100-120 sportoló indult el a 
megmérettetésen. Ebben a mezőnyben 
hazánk számára a 7. hely fantasztikus 
eredmény, és nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy mi hárman, almádiak része-
sei lehettünk ennek a sikernek! Ezúton 
szeretnénk megköszönni Balatonalmá-
di Város Önkormányzatának az anyagi 
támogatást, az ő segítségükkel tudtunk 
részt venni a világkupán. 

Körmendi Miklós 5. éve űzi ezt a 
sportágat, kéköves, ugyanúgy, mint 
Petra. Annak ellenére, hogy érmet nem 
szerzett, kiválóan versenyzett, hiszen 
egyéni rekordját is sikerült megdönte-
nie. 

KM: Van egy olyan versenyszám, 
ahol egy kifeszített szalag felett kell 
átugrani és utána eltalálni a célpontot. 
A versenyben 120 cm a minimum ma-
gasság, amit át kell tudni ugrani. Én 
130 cm-et ugrottam, ez az én saját re-
kordom – meséli Miki szerényen, de a 
részleteket Roni mondja el. 

KV: Erről a 130 cm-ről azt kell tudni, 
hogy ez az ifi EB szint, hiszen a fekete-
öves 15-18 évesek, akik részt vehetnek 
a kontinensbajnokságon, ezt a magas-
sági szintet teljesítik. Ezért nagy dolog 
a 13 éves Miki teljesítménye. 

ÚAÚ: Roni, most mesélj magadról, 
mióta taekwon-dozol? Mit jelent neked 
ez a sport? 

KV: Én már nagyon régóta csinálom, 
az első európabajnokságom 2013-ban 
volt, azóta versenyzem nemzetközi 
szinten, persze voltak kihagyások, de 
nekem szükségem van erre a sportra, 
ez az életem. A világkupán szinte min-
den számban elindultam, formagya-
korlatban, küzdelemben, erőtörésben 
és speciáltechnikai törésben is, még 
akkor is, ha ez utóbbi nem igazán tar-
tozik az erősségeim közé. Igazából a 
taekwon-doban mindenki megtalálhat-
ja a neki tetszőt, mert nagyon sokrétű 
sportág. Öt versenyszám van, és nyil-
ván a küzdelemhez és az erőtöréshez 
kell egy kicsit bevállalósnak lenni, 
de aki ugrálni szeret, az választhatja 
a speciáltechnikai törést, aki nagyon 
precíz, az pedig formagyakorlatokat 
vagy tradicionális formai küzdelmet 
végez. A taekwon-doban tehát van vá-
lasztási lehetőség, nem csak a küzde-
lem létezik, így mindenki a magának 
tetszőt választhatja ki. Petrának és Mi-
kinek is megvannak az erősségeik, de 
még előttük az élet, sokat fognak még 
tanulni és fejlődni, de azt gondolom, 
hogy mindkettőjükben megvan a ké-
pesség és a tehetség ahhoz, hogy sokra 
vigyék. 

ÚAÚ: Szerencsére az egyesület mö-
göttük áll és támogatja őket.. 

KV: Igen, ez az egyik legfontosabb 
feladatunk. A Mongúzok Taekwondo 
SE 2013 óta működik hivatalos egyesü-
letként, nemsokára 10 évesek leszünk. 
Volt olyan időszakunk, mikor több 
mint 100-an edzettünk a vörösberényi 
Erőd Teremben. Sajnos, a covid után 
megcsappant a létszámunk, jelenleg 
kb. 50 fővel dolgozunk. Ketten, a fér-
jem, Kosztyu György és én foglalko-
zunk az ifjú sportolókkal, igyekszünk 
minél több versenyen részt venni, 
hogy sportsikereinkkel öregbítsük Ba-
latonalmádi hírnevét. 

JVE

Világbajnok az almádi Mongúzok SE
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Használt személyautó-gumiabroncs leadásának 
lehetőségei Balatonalmádiban

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a használt 
személyautó gumiabroncs„ingyenes” leadására:

1. Gumiszervizben történő gumicsere utánmódjában áll ingyen, 
vagy alacsony díj ellenében a szervizben hagyni azokat.

2. Keresse fel a legközelebbi Hulladékudvart! Szállítsa a 
hulladékudvarba!

Fontos, hogy évi egy személyautó gumi szett (max. 5 db/év/
háztartás) leadása lehetséges ingyenesen! 

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági 
ingatlanhasználó köteles a lakcímkártyáját és az utolsó 
negyedévesközszolgáltatási díjról szóló számlájának 
megfizetését igazoló bizonylatotbemutatni. Ezek hiányában, 
– a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az átvételt az 
üzemeltető megtagadhatja.

A hulladékudvarban kizárólag a gyűjtőkörzetben, szerződéssel 
rendelkező lakossági, tartozásmentes ügyfélnekáll módjában a 
gumiabroncsot leadni.

3. Hulladékudvar elérhetősége:
Telephely cím: Balatonalmádi Szabolcs u. 4.
Üzemeltető: ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.
Hulladékudvar gyűjtőkörzete: Balatonalmádi, Alsóörs, 
Lovas, Balatonfűzfő, Királyszentistván

A nyitva tartásról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:
https://balkom.hu/hulladekudvar/
Email cím: bamerleg@ebhkft.hu
Telefonszám: +36 70 375 5323
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