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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Közeledik az év vége. Mikor legyünk 
optimisták, ha nem most? Persze lehet-
ne panaszkodni, hogy a környezetünk 
bizonytalan, nehéz megítélni, mire szá-
míthatunk. Ez igaz, de nincs értelme 
erre hivatkozni.

Keressük és szerintem megtaláljuk a 
megoldásokat. Egyben kell tartanunk a 
város költségvetését. Ügyelnünk kell a 
beruházásainkra. Forrásokat kell talál-
nunk. Jó megoldásokat kell keresnünk a 
fejtörést okozó vaddisznóhelyzetre.

Abban biztos vagyok, hogy akkor van 
esélyünk az előrelépésre, ha közösen 
gondolkodunk. Jövőre mérsékelt adó-
emelést hajtunk végre. De ettől még 
nem oldódnak meg a gondjaink. Ha 
mondjuk egy család egy évben 12 ezer 
forint adót befizet, az fontos számunk-
ra. De azt is tudnunk kell, hogy 1 négy-
zetméter út felújítása 20 ezer forintba 
kerül.

A feladatunk tehát az, hogy közösen 
gondolkodjunk. Ezért minden almádi 
polgár ötleteit, javaslatait, segítségét 
várom.

Akkor lesz erős a városunk, ha önerő-
ből fenn tudjuk tartani magunkat. Ez 
ebben a pillanatban még nincsen így. 
De jön a 2023-as év és vannak céljaink.

Most az ünnepek időszaka érke-
zik. Vasárnaponként a városrészek 
karácsonyfáinál találkozunk. Nov-
ember végén a központban, dec-
ember 4-én Káptalanfüreden, 11-én 
Vörösberényben, 18-án Budataván. 
Mindenütt ott leszek, és remélem sok 
barátommal, polgártársammal tudok 
váltani néhány szót.

Az ünnepeken én is meglátogatom a 
szüleim, szerencsés ember vagyok, hi-
szen várják a látogatásomat.

Aztán január 1-jén újra várom pol-
gárainkat. Jól jönne most egy sikeres 
és szerencsés év valamennyiünknek. 
Együnk meg együtt egy lencsegulyást, 
dolgozzunk meg Balatonalmádi szeren-
csés 2023-as évéért!

Áldott ünnepeket, boldog új évet kívá-
nok minden Almádi Polgárnak!
2022. november - Balatonalmádi-Káptalanfüred

Fabó Péter, polgármester

Ötödik hónap a 
Városházán
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Közlemények
Balatonalmádi város polgármestere 

az év utolsó fogadóóráját 2022. dec-
ember 16-án, pénteken 9 órától tartja. 

Bejelentkezni email-ben a 
polgarmester@balatonalmadi.hu cí-
men vagy a titkárság telefonszámán 
(+36/88/542-410) lehetséges.

2022. december 16-án, pénteken 14-
16 óra között képviselői fogadóórát 
tartok a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár 1. klubszobájában, ahová 
szeretettel várom mindazokat, akiknek 
kéréseik, javaslataik, problémáik van-
nak.

Dér András, alpolgármester

Meghívó
Balatonalmádi Város polgármestere 

szeretettel meghívja a város polgárait a 
december havi bizottsági és képviselő-
testületi ülésekre, melyek helyszíne a 
Városháza kisterme. Valamennyi nyil-
vános, a testületi ülésről élő közvetítést 
is megtekinthetnek a város Youtube 
csatornáján.
• Humán Bizottság ülése  

– 2022. december 13. 8:30 óra 
• Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság ülése 
– 2022. december 13. 13 óra 

• Képviselő-testületi ülés  
– 2022. december 15. 9 óra
Szeretettel várjuk az érdeklődő pol-

gárokat!
Mind a három ülés nyílt, szeretettel 

vár minden polgárt Polgármester úr. 
Megjegyzés: online csak a Képviselő-
testületi ülés kerül közvetítésre.

Meghívó
Kedves Almádiak! 

Szeretettel meghívjuk mindenkit vá-
rosfejlesztési fórumra, melyet 2022. 
december 15-én, csütörtökön tartunk 
17-20 óra között a Pannónia Kulturális 
Központban.

Téma: HÉSZ és településrendezési 
terv módosításáról való egyeztetés

A fórumon rész vesz Fabó Péter pol-
gármester, Kajári Gyula, a Pénzügyi, 
Településfejlesztés és Környezetvé-
delmi Bizottság elnöke és Mezei Gá-
bor, a Pénzügyi, Településfejlesztés 
és Környezetvédelmi Bizottság külső 
szakértője.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt La-

kosságot, hogy a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatalban 
IGAZGATÁSI SZÜNET lesz 2022. 
december 22-től 2023. január 6-ig. 

Ezen időszak alatt az ügyfélfogadás 
és minden ügyintézés szünetel, kivé-
ve a halotti anyakönyvvel kapcsolatos 
ügyintézés.

Az igazgatási szünet alatt csak és 
kizárólag halotti anyakönyv ügyében 
lehet intézkedni, ezzel kapcsolatban 
az elérhetőséget az igazgatási szünet 
megkezdése előtt közzétesszük.

FONTOS! 
Minden további ügyintézés határideje 

is szünetel, tehát a határidők nem jár-
nak le az igazgatási szünet ideje alatt!

Továbbá felhívjuk a Lakosság fi-
gyelmét, hogy a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár szintén zárva 
tart 2022. december 19. és 2023. ja-
nuár 10. között.

Megértésüket köszönjük! 



Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 3

2022. december

Tájékoztatás
Balatonalmádi Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete a 2022. novem-
ber 24. napján tartott ülésén megalkotta 
a közterületek használatáról és haszná-
latuk rendjérőlszóló 36/2022. (XI.24.) 
önkormányzati rendeletét. A közterület-
használati díjakat a rendelet melléklete 
tartalmazza, amely megtalálható Bala-
tonalmádi Város Önkormányzatának 
honlapján, és a www.njt.hu oldalon. A 
közterület használat eseteit, az nem en-
gedély köteles közterület használatának 
körét szintén a rendelet tartalmazza.

1. Aki közterületet engedély nélkül 
vagy az engedélytől eltérő módon, illetve 
azt meghaladó mértékben használ, köte-
les a polgármester felhívására a jogelle-
nes közterület-használatot haladéktalanul 
megszüntetni, továbbá kártalanítás nél-
kül kötelezhető a közterület eredeti álla-
potának helyreállítására.

2. Aki közterületet engedély nélkül, 
vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő-
en használ, azzal szemben közigazgatá-
si szankció alkalmazásának van helye.A 
közterületet engedély nélküli használó, 
illetve az engedélyben foglaltaktól eltérő 
közterületet használó természetes sze-
mély kettőszázezer forintig, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet kettőmillió forintig terjedő köz-
igazgatási bírsággal, vagy ötvenezer fo-
rintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

3. Kamion, autóbusz, vontató traktor, 
munkagép, 3,5 t összsúlyt meghaladó 
tehergépkocsi, valamint pótkocsi, lakó-
kocsi, lakóautó és lakóbusz közterületen 
nem tárolható.

4. Tilos közterületen, forrásnál, pata-
koknál és azok partjainál járműveken 
olajcserét végrehajtani.

5. Üzemképtelen, a közúti közlekedés-
ben való részvételre alkalmatlan jármű-
vet erdőben, zöldterületen tilos tárolni.

6. Üzemképtelen járművet közterületen 
- legfeljebb 30 napig - közterület-haszná-
lati engedéllyel díj megfizetése ellenében 
lehet tárolni.

7. Tilos a szeszes ital fogyasztása az 
alábbi közterületeken:

a) a 2283 hrsz-ú ingatlanon, a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár intézmé-
nyi területének közforgalom elől el nem 
zárt részén, 

b) a 2284/2 hrsz-ú ingatlanon (Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár 
parkolója),

c) a Széchenyi sétány és Park utca által 
határolt területen,

d) a Véghelyi Dezső utca és a közfor-
galmú vasút által határolt területen,

e) a Szabolcs utcai tömbbelső területe,
f) a 716/27 hrsz-ú közterület – Mandu-

lás – területe,
g) a Szent István parkban.
A tilalom nem terjed ki: 
a) az önkormányzat által szervezett, 

támogatott, vagy a közterület tulajdono-
sának, illetve kezelőjének engedélyével 
rendelkező alkalmi rendezvényekre, a 
rendezvény ideje alatt, a rendezvény 
helyszínén 

b) december 31-én 14.00 órától január 
1-jén 10.00 óráig terjedő időszakra, 

c) vendéglátó előkertre, illetve teraszra 
közterület-foglalási engedéllyel rendel-
kező vendéglátó egységekre, az üzemel-
tető által bejelentett nyitvatartási időben,

d) a közterület filmforgatási célú 
igénybevételének időtartamára

8. A közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartást követ el az, aki:

a) közvilágítási kandeláberen vagy 
elektromos vezeték tartóoszlopán, 
transzformátorházon, kapcsoló-szekré-
nyen, nyilvános távbeszélő fülkéken, 
autóbuszvárókon reklámtáblát, reklá-
mot, plakátot, feliratot, egyéb tárgy he-
lyez el,

b) közterületi fára reklámtáblát, rek-
lámot, plakátot, feliratot, egyéb tárgyat 
helyez el,

c) közterületen szállásférőhelyet ide-
iglenesen gépjárműre szerelten, gépjár-
művön vagy járműben elhelyezett, illet-
ve kézben tartott hirdető berendezéssel, 
hirdetménnyel reklámoz,

d) a járművek közterületen való tárolá-
sának e rendeletben szabályozott szabá-
lyait megsérti, valamint

e) a szeszes ital fogyasztás rendeletben 
meghatározott rendelkezésit megszegi. 

A közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartást megvalósító ter-
mészetes személy kettőszázezer forin-
tig, jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet kettőmillió 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal, 
vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal sújtható.

Balatonalmádi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2022. novem-
ber 24. napján tartott ülésén megalkotta 
a környezetvédelem helyi szabályairól 
szóló 38/2022. (XI.24.) önkormányzati 
rendeletét.

1. Balatonalmádi Város közigazgatási 
területén szabályozásra kerültek a zajjal 
járó tevékenységek. A lakóövezetben 
lévő ingatlanon a magánszemélyek ház-
tartási igényeit kielégítő zajjal, zajki-
bocsátással járó felújítási, karbantartási 
tevékenység munkanapokon korlátozás 
nélkül, szombaton 8.00 és 20.00 óra, va-
sárnap és munkaszüneti napon 9.00 óra 
és 12.00 óra között végezhető.

2. Vendéglátó üzletekben 24.00 óra és 
02.00 óra között zene-, illetve műsor-
szolgáltatás csak zárt helyiségen belül, 
zárt ablakok mellett, a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapí-
tásáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–
EüM együttes rendeletben foglalt ha-
tárértéket meg nem haladó hangerővel 
lehetséges.

3. Zöldterületnek minősülő közterület-
re gépjárművel való ráhajtás, továbbá a 
zöldterületen való megállás, várakozás 
tilos. Ezen megsértése miatt a közterü-
let-felügyelő helyszíni bírságot szabhat 
ki. A helyszíni bírság mértéke ötvenezer 
forintig terjedhet.

4. A település területén lévő ingatlanok 
tulajdonosai, tényleges használói köte-
lesek az ingatlant tisztán tartani, meg-
művelni, és rendben tartani. A tényleges 
használó kötelessége a járda mellett növő 
gyom kiirtása, és az ingatlanról a járdára 
vagy közterületre kinyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyesése. Járműbehajtók átere-
szeinek építése, és tisztántartása minden 
esetben az ingatlan használójának köte-
lessége. Az ingatlantulajdonos vagy a 
tényleges használó köteles gondoskodni 
az ingatlana allergiát okozó gyomnövé-
nyektől való megtisztításáról. A parlagfű 
irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a 
virágzás előtt – az időjárástól függő gya-
korisággal - kell gondoskodni.

5. A közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sérti, aki fenti szabályokat meg-
sért. A magatartás természetes személy 
elkövetője kettőszázezer forintig, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet elkövetője kettőmillió 
forintig terjedő bírsággal sújtható.
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Balatonalmádi Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 2022. 
november 24. napján tartott ülé-
sén megalkotta ahelyi adókrólszóló 
32/2022. (XI.24.) önkormányzati ren-
deletét. A Rendelet 2023. január 1. 
napján lép hatályba. 

Az építményadó a korábbi 900 Ft-
ról 1.250 Ft-ra emelkedik a lakások, 
üdülők és a hozzájuk tartozó garázsok 
esetében négyzetméterenként. Az adó 
mértékéből 950 Ft adókedvezmény 
illeti meg a lakás céljára használt la-
kásokat. A kereskedelmi egységek, 
szállásépületek és az egyéb nem la-
kás céljára szolgáló – garázsok, gép-
járműtárolók kivételével – épületek, 
épületrészek után az adó mértéke 630 
Ft/m2-ről 950 Ft/m2-re emelkedik. Az 
adó alapja az építmény m2-ben számí-
tott hasznos alapterülete.

Mentes az adó alól:
a) a vállalkozónak nem minősülő 

magánszemély tulajdonában lévő la-
kás 40 m2 feletti területrészéből sze-
mélyenként 25 m2, amennyiben az 
adóalany és közeli hozzátartozói az 
adott lakást lakás céljára használják, 
az adóév január 1-jei állapotának 
megfelelően, illetve

b) az a 70. életévét betöltött, vállal-
kozónak nem minősülő magánsze-
mély, aki egyedül él és lakását leg-
alább 5 éve lakás céljára használja, 
mindenkori tulajdonrésze után.

Az a) pontban meghatározott sze-
mélyenkénti mentességet a legalább 
5 éve ténylegesen és életvitelszerűen 
a településen lakó, vagy korábban 
legalább 5 évig ténylegesen és élet-
vitelszerűen a településen lakott ma-
gánszemély veheti igénybe, gyermek 

Tájékoztató az adórendelet módosításáról születésekor a mentesség a születést 
követő évtől jár.

A telekadó esetében az egyes kör-
zetekben kialakított 50,100,150 Ft/m2 

adómérték 2004. évben került beve-
zetésre, azóta adóemelés nem történt. 
Az új szabályozás szerint a telekadó 
esetében a korábbi három övezet he-
lyett két övezet kerül kialakításra. Az 
I. övezetben megszűnik a teleknagy-
ság szerinti differenciált adóztatás. Az 
adó mértéke január 1. napjától 365 Ft/
m². A II. övezetbe tartozó, 7000 m2 te-
rületet meghaladó telkek esetében az 
adó évi mértéke 365 Ft/m2, a 7000 m2 
területet meg nem haladó telkek 200 
Ft/m2. 

Az idegenforgalmi adó 580 Ft/fő/
vendégéjszaka. 

Az iparűzési adó mértéke nem vál-
tozott. Iparűzési tevékenység esetén 
az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az 
ünnepi időszakban a Gondos Panni 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálat folyamatosan 
fogadja Önöket megváltozott ügyfél-
fogadási rendben:
december 27. és december 29., va-
lamint január 2. és 5. között: 8.00-
14.00-ig,
december 30-án és január 6-án 8.00-
tól 13:00-ig.

Első, teljes munkarend szerinti 
nyitvatartási napunk: 2023. január 
09. (hétfő) 8.00-18.00-ig

E-mail-ben az alábbi címeken érhet-
nek el bennünket: 
almadikozpont@gmail.com vagy 
almadikozpont@almadikozpont.hu
Telefonos segítségnyújtás, infor-
máció: 
Gondos Panni Szociális Központ, 
munkaidőben: 88/542-551, munka-
időn kívül folyamatosan: 
06 20-378-9527
„Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat 
(24 órás): 116-123 vagy a 
06/88/422-205
Kapcsolati erőszak esetén hívható krí-
zisvonal: 06-80/20-55-20
Utcai Szociális SegítőkRegionális 

Diszpécserszolgálata (0-24h) 
06-34/ 511-028
Országos segélyhívó: 112
Szolgáltatásfejlesztési támogatás 
karácsonyra

Advent első vasárnapját megelőzően 
érkezett a hivatalos értesítés, hogy a 
város által demens nappali ellátás ki-
alakítására 2022. május 31-én benyúj-
tott, TOP-Plusz-3.3.2-21 kódszámú pá-
lyázatunkat támogatásra érdemesnek 
ítélték. Így a tervezés fázisát hamaro-
san a megvalósítás veszi át.Városunk 
Balatonfűzfővel együttműködve egy 
új szociális szolgáltatással bővül majd, 
amely a demenciával éritettek bizton-
ságos ellátását támogatja, valamint 
a két irányban is gondozó szendvics-
generáció terheit némileg csökkenti. 
Egy elképzelés, egy álom válik valóra 
sokak megsegítésére. Olyan ajándék 
ez, amely sokak számára jelent majd 
megoldást a mindennapok nehéz hely-
zeteiben, küzdelmében. Az üzenet, az 
örömhír az, hogy Balatonalmádi Város 
Önkormányzata sikeresen szerepelt a 
Demens nappali ellátás kialakítására 
benyújtott pályázatával.Külön köszö-
net illeti a város vezetését, polgármes-
terét, aki e fontos ügy mellé állt. 

A nyertes pályázat nem csupán egy 
épület átalakítását jelenti, hanem 
egy új, az érinettek emberi méltó-
ságát is biztosító egy eddig nem je-
lenlévő szolgáltatást hoz létre egy 
meglévő, és égető szükséglet kielé-
gítésére. A jövőnket jelentősen be-
folyásoló idősödő társadalom egyik 
legnagyobb kihívása a demencia 
jelensége. Az egyik legnagyobb, 
mert nem csupán azt érinti, aki ezzel 
küzd, hanem mindenkit, aki az érin-
tett körül van., legyen az családtag, 
barát, szomszéd. 

A projekt során a Gondos Panni 
Szociális Központ egyik épületrésze 
teljesen megújul, megfelelő ellátás 
kialakítása érdekében.

Mai életünkben sorsdöntő ese-
mények zajlanak. Kicsit félve te-
kintünk a jövőbe, ezért különösen 
fontos, hogy a helyi közösségben a 
biztonságot nyújtó, háttérszolgálta-
tást biztosító szolgáltatásokat meg-
tartsuk, fejlesszük. Ez egy lépés is-
mét ebben az irányban. 

Békés és Boldog Ünnepeket kívá-
nunk, elkötelezetten, az Önök csa-
ládsegítői, a Gondos Panni Szociális 
Központ csapata

A Gondos Panni Szociális Központ ünnepi nyitvatartása 
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Nemrég lelkigyakorlatot tartott a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat balaton-
almádi csoportja arról, hogy ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben hogyan 
tudnának még jobban segíteni az em-
bereknek. Lelki vezetőjük, Megyesi Fe-
renc atya, érseki szertartó arról beszélt, 
hogy a legfontosabb a szeretet, az oda-
fordulás, az együttérzés, akkor is, ha az 
anyagiakon nem tudunk segíteni.

A Máltai Szeretetszolgálat almádi cso-
portja 1994-ben alakult, 13 taggal és 
közel 20 önkéntessel működik. Almádi-
ban a Veszprémi út 89. alatt, a festékud-
var hátuljában minden csütörtökön 14-
16, Fűzfőn a Jókai utca 19. alatt minden 
szerda 14-16 óráig vannak nyitva.

Céljuk a rászorulók segítése, jobb élet-
re motiválása. Sok adományt kapnak 
jólelkű emberektől, főleg ruhaneműt, 
konyhai eszközöket és bútort.

Biztatnak mindenkit, a fiatalokat is, 
hogy jöjjenek hozzájuk ruháért, cipő-
ért, iskolaszerért, egyéb dolgokért, hisz 
mostanában senkinek sem könnyű! So-
kan gondolják úgy, hogy ők nem annyi-
ra rászorulók, pedig könnyebb lenne, ha 
igénybe vennék a máltai segítséget.

Szívesen adnak mindenkinek - Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A máltai önkéntesek köszönik min-
den adományozónak, hogy támogatják 
őket!  A feleslegessé vált holmik más-
hol jó szolgálatot tehetnek még. A fel 
nem használt tartós élelmiszerek, az 
újabbra cserélt konyhai eszközök nagy 
pénzkiadástól mentesítik azokat, akik-
nek amúgy is kevés.

A legtöbben ennivalót, konzerveket 
tisztálkodási szereket szeretnének, ezért

2022. december 15-20-ig az „Adni 
öröm!” akcióban a füredi és a veszp-
rémi SPAR üzletekben végzik a máltai 
önkéntesek a tartós élelmiszergyűjtést. 
Ebből nehéz sorsú családoknak juttat-
nak karácsonyi csomagot. Örömmel 
várnak önkénteseket erre a feladatra is 
a 06 30 9719 446-os számon.

Töltési Erzsébet önkéntes
Fotó: Fürgéné Illési Gabriella

Az Európa Kulturális Fővárosa 
VeszprémBalaton 2023 infrastrukturá-
lis beruházások támogatásával megva-
lósuló volt Jezsuita Kolostor és Rend-
ház kertjének felújítási munkálatai 
megkezdődtek. A Garten Studio táj- és 
kertépítész tervező iroda tervei alapján 

Nagycsaládosok 
Balatonalmádi 

Egyesülete

A Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete áldott, békés 
ünnepeket és boldog új évet 
kíván minden kedves olvasónak! 
Köszönetet szeretnénk mondani 
támogatóinknak és az egyesület 
munkáját pártolóknak, amivel 
az egyesület céljait, mindennapi 
munkáját segítik. 2022-ben 
mintegy 9000 adag ételt osztottunk 
ki, közel 13 millió forint értékben! 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete hisz abban, hogy 
jóságosnak lenni, szívet melengető 
dolog, segíteni a rászorulókon 

önzetlenség.

Szeretetteljes ünnepeket kívánva,
Benedek Anna

Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete elnöke

a kivitelező megkezdi a munkát, mely 
várhatóan február 15-én fejeződik be. 
A Veszprémi és Thököly úti udvar tel-
jes kertépítészeti rekonstrukciója során 
a kertben pergola, szökőkút, pihenő-
rész, komplexen felújított közösségi 
tér is várja a látogatókat.
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A Prima Primissima Díj 2005-től 
egészült ki a területi Prima díjak rend-
szerével, ekkortól szűkebb környeze-
tünk kiválóságai is méltó elismerés-
ben részesülhetnek. Idén is veszprémi 
Megyeháza Szent István adott otthont 
az elegáns rendezvénynek, ahol töb-
bek között elismerésben részesültek a 
szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a 
művészet és a sport megyei legjobbjai. 
A díjazás célja, hogy megőrizze a ma-
gyar értelmiség és szellem helyi ered-
ményeit, erősítve a kisebb társadalmi 
egységek összetartozását, elősegítve 
fejlődésüket. A Prima-díj a megye leg-
fontosabb, független és mértékadó el-
ismerése, hiszen a díjazottak azok az 
emberek, akik itt élnek velünk, s meg-
ismerhető, kézzel fogható példaképei-
vé válhatnak szűkebb hazájuk közös-
ségének.

Városunk számára nagy büszkeség, 
hogy a három megyei díjazott közül 
ketten Balatonalmádiban élnek. 

Fazekas Nándor a MAGYAR SPORT 
kategóriában vehette át az elismerést. 
Pályafutása során kétszer erősítette a 
veszprémi kézilabdacsapatot, 12-szer 
lett magyar bajnok, 12-szer magyar 
kupagyőztes, egyszer szuperkupa 

győztes és játszott Bajnokok Ligája 
döntőben. 236 alkalommal volt válo-
gatott játékos, a nemzeti együttessel öt 
világbajnokságon és két olimpián vett 
részt. Jelenleg a VKKFT kapusedzője-
ként dolgozik.

Fényes Lóránd asztrofotográfus 
a MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET 
kategóriában  érdemelte ki az elis-
merést. Lóránd a Brit Királyi Ob-
szervatórium kiemelt presztízsű 
nemzetközi megmérettetésének, az 

Díj a megye legjobbjainak – Almádiak kapták az idei Prima Primissima díjat

Az esküvő szakma 2019 után idén újra 
megrendezte évzáró rendezvényét és díj-
kiosztó gáláját. A Hungarian Wedding 
Gala & Awardon kizárólag a szakma 
szavaz az adott év csúcsteljesítményeire. 
Az Együttműködés Díja „cukrász” ka-
tegória díját Streit Krisztina, a Balaton-
almádi Desszeretlek Torta- és Desszert-
műhely vezetője vehette át.

Igazából minden jelölt megérdemelte 
volna a díjat – nyilatkozta a győztes. Ki-
csi szakma a miénk, ismerjük, figyeljük 
és elismerjük egymást. Tanulunk egy-
mástól. Több olyan műhelyt is tudok 
mondani, akik idén nem kerültek a jelöl-
tek közé. Például a Gála desszertasztalát 
az előző győztes Marangona készítette. 
Minden szép volt és finom. Remek este 
volt, jót beszélgettünk én pedig boldog 
vagyok!

Mit jelent ez az elismerés a műhely szá-
mára?

Az elismerés nagyon fontos dolog, a 
munka értékmérője. Mégis azt mondom, 
hogy a díjakat a helyükön kell kezelni. 
A sajtó számára nyilván jól kommuni-
kálható, ha valakire azt mondják, ő ké-
szítette az év legjobb esküvői tortáit. De 
ez így nem igaz. A díj nem is igazán ezt 
jelenti. Amit viszont jelent, az számomra 
nagyon fontos és büszkeséggel tölt el.

Miért fontos számodra ez a díj?
Ezt a díjat a szakma adja. A mi munkánk 

az esküvő előtt több hónappal kezdődik, 
de az esküvő kezdete előtt véget ér. A fia-
tal pár eljön hozzánk, együtt kiválasztjuk 
a nagy nap tortáját, desszertjeit. Sokszor 
többször is egyeztetünk, telefonon, le-
vélben. Aztán eljön az esküvő napja. Az 
elkészült tortát a helyszínre szállítjuk, a 
esküvőt rendező kollégák átveszik. Ezzel 
a mi munkánk befejeződött. Ha a szak-
ma ránk szavazott, az sok mindent jelent. 
Egyrészt időben és pontosan szállítot-
tunk. A tortánk jól kezelhető volt, nem 

Streit Krisztina sikere

Astronomy Photographer of the Year 
kategóriagyőztese, több nemzetközi 
asztrofotós pályázat díjazottja, az Év 
természetfotósa verseny különdíjasa. 
A National Geographic hazai magyar 
kiadása több éven keresztül díjazta a 
felvételeit, a NASA szakemberei ál-
tal üzemeltetett online galéria pedig 
számos esetben ismerte el felvételeit 
a legjobb asztrofotókat rendező napi 
válogatásában.   
Gratulálunk!

kép forrása: Napló

esett szét a tálalók kezei között. És ami 
a legfontosabb: nyilván ők is megkóstol-
ták a tortánkat, és úgy vélték, hogy amit 
készítünk, az finom. Ezek az emberek 
objektívek. Nem vagyunk szoros kap-
csolatban, semmire sem számíthatnak 
tőlünk. Egyszerűen elismerik a teljesít-
ményünket. Óriási dolog!

A megyei Prima-díjat Fazekas Nándor korábbi válogatott kézilabdázó, Padisák Judit 
biológus, és Fényes Lóránd asztrofotográfus vehette át.

fotó: Szebényi Éva
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A képviselőtestület az októberi ülésén 
döntött a kinevezéséről, Bár hivatalosan 
csupán december 1-jétől tölti be a posz-
tot, már október vége óta folyamatosan 
egyeztet, dolgozik, szinte minden nap-
ját az irodákban tölti.

- Kicsit zavarban vagyok, hiszen azt 
szeretném, ha majd az elvégzett munka 
alapján ítélne meg a közösség, ugyan-
akkor azzal is tisztában vagyok, hogy 
egy kulturális intézmény vezetője a 
személyiségével is dolgozik, így most 
röviden bemutatkozom. Bár a főváros-
ban születtem, én mégis vidéki lány 
vagyok, hiszen Zircen nőttem fel, cso-
dálatos időszak volt. A szüleim életében 
azonban változás történt, így a család 
Veszprémbe költözött, s ez engem, a 12 
éves kiskamaszt nagyon megviselt. El-
képzelni sem tudtam mit lehet csinálni 
egy városban. Kicsúszott lábam alól a 
talaj, minden szabadidőmet a szobám-
ban töltöttem magányosan. Szüleim 
unszolására kerestem fel a város akkori 
Művelődési Központját, a „Dimitro-
vot”. Szerencsémre tárt karokkal fo-
gadtak és csatlakozhattam a színjátszó 
csoporthoz, ahol rövid időn belül talpra 
álltam. Barátaim lettek újra, sikerült fel-
vennem a városi tempót, egyértelműen 
jó irányba indult az életem. Ez annyira 
meghatározó pont volt az életemben, 
hogy nem is volt kérdés a pályaválasz-
tásnál merre tovább.

- A színház lett az első szerelem? 
- Igen, már a gimnáziumi éveim alatt, 

esténként a színházban jegyszedőként 
dolgoztam, minden előadást megnéz-
tem, teljesen beszippantott ez a csodála-
tos világ. Több, mint tíz évig dolgoztam 
színházakban, voltam ügyelő, rendező-
asszisztens és a színpadon is kipróbál-
tam magam. Érdekelt a pszichológia, 
nagyon megindított az elesettség, így 
szociális munkás diplomát szereztem. 
Néhány év elteltével éreztem, hogy 
bár csodálatos a szakmám, nem érzem 
teljesnek az életem, így visszatértem a 
kulturális területre. A Balatonfüred Kul-
turális Nonprofit Kft. rendezvényszer-
vező munkatársa lettem, majd a szak-
mai kompetenciák megszerzése után a 
közművelődési munkatársak csoport-
vezetője. Szerencsémre az intézmény 
vezetői bizalmat szavaztak nekem, így 
olyan nagyrendezvényeket is szervez-
hettem, mint a Balatonfüredi Borhetek 
vagy a Könyv-Bor-Jazz Fesztivál. 

- Almádihoz régi a kötődésed… 
- Igen, mire én megszülettem, már volt 

egy családi nyaralónk itt. Anyukám ta-
nárnő, így amint kitört a nyári szünet, 
bepakoltunk az autóba és költöztünk is, 
hogy augusztus végén könnyes búcsú-
val térjünk vissza állandó lakóhelyünk-
re. A nyarak egészen addig így teltek, 
amíg férjemmel és fiammal közösen 
ide nem költöztünk 6 évvel ezelőtt. Úgy 
érezzük befogadott minket a város, bol-
dogok vagyunk itt.

- Milyen terveid vannak a város kultu-
rális életével kapcsolatban? 

- Nehéz röviden összefoglalni, sőt 
egyelőre részleteiben lehetetlen is, hi-
szen a legfontosabb feladatom, hogy 
a város kulturális életének résztvevői-
vel megismerkedjek, beszélgessek, el-
képzeléseiket meghallgassam, a közös 
munka lehetőségeit együtt kidolgozzuk. 
Balatonalmádi egyedi településszerke-
zete, egyedi megoldásokat kíván, a Pan-
nónia valamennyi városrész kulturális 
jólétéért felel. Az sem megkerülhető, 
hogy Balatonparti város vagyunk, fel-
adatunk a nyaranta városunkba érkező 
turisták és nyaralótulajdonosok kulturá-
lis igényeire is reagálni. Szeretném, ha 
olyan színvonalas programkínálat lenne 
Almádiban, ami elsősorban azokat szó-
lítja meg, akiket a közösség örömmel és 
szívesen fogad itt nyaranta, akik szíve-
sen ismerkednek értékeinkkel – hiszen 
azzal szerencsére bőségesen rendel-
kezünk – és vigyáznak is rájuk. Nagy 
örömömre Fábiánné Sáray Annától egy 
biztos alapokon álló intézményt vehe-
tek át. Tényleg nagyon szerencsésnek 
érzem magam, hiszen mostanra megis-
merkedtem az intézmény munkatársai-
val és látom, hogy egy tehetséges, biz-
tos szakmai tudással rendelkező csapat 
vezetője lehetek, akik nyitottak az új-
donságokra, miközben tisztelik a múlt 
eredményeit. A Pannónia Könyvtár sze-
rintem nem csak megyei, de országos 
szinten is kiemelkedő munkát végez, 
fontos feladatomnak tartom, hogy ezt 
az értékes működést segítsek megőriz-
ni. Január 28-án ünnepeljük a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár fennál-
lásának huszadik születésnapját, amire 
mindenkit nagy szeretettel várunk, fúj-
juk el közösen az ünnepi torta gyertyáit! 

Záró gondolatként hadd kanyarod-
jak vissza az interjú elejéhez, amikor 
bemutatkoztam. Akkor lennék igazán 
elégedett az általam vezetett intézmény 
munkájával, ha az a 12 éves kislány, aki 
valamikor én voltam, és egy kis unszo-
lásra betért egy kulturális intézménybe, 
itt Balatonalmádiban, a Pannóniában is 
megkapná azt a segítséget, amit a kö-
zösség és a közösen végzett alkotómun-
ka nyújt.

JVE  

Töltsük meg élettel Balatonalmádit!
Bemutatkozik Magyar Kinga, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár új igazgatója

Magyar Kinga igazgató és Fábiánné Sáray Anna nyugalmazott igazgató 
a Pannónia lépcsőjén
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Ki volt Nepomuki Szent János?

Csehország védőszentje, Nepomuki 
János 1340 és 1350 között eredetileg 
Wolflin (Wölflin, Velflín) Jánosként 
született a Pilsen városától 35 km-re 
fekvő Nepomukban (akkori nevén 
Pomukban). Gyermek és ifjúkoráról 
kevés hiteles információ áll rendelke-
zésre. 

Legismertebb szobra a prágai Ká-
roly hídon látható. Az alakját formá-
ló szobrokon jellemzően a feje körüli 
dicsfénnyel és öt csillaggal (Krisztus 
öt sebe) jelenítik meg, van mikor mu-
tatóujjával az ajkán, kezében pedig a 
Jézus alakját a kereszten, ritkább eset-
ben pálmaágat (is) tartva.

Nepomuki Szent János a folyók, hi-
dak, hajósok, vízimolnárok, halászok 
védőszentje. A gyónási titok mártírja-
ként is számon tartják. Vajon miért?
Egy legenda változat

IV. Vencel cseh és német-római király 
nem éppen a legharmonikusabb vi-
szonyban állt a prágai érsekkel. 1392-
ben az érsek panaszlevelet írt az ural-
kodónak mondván, hogy az elnyomja 
a klérust, az egyházat. A király egy új 
püspökséget kívánt létrehozni egy sa-
ját emberével az élén, egyfajta ellen-
pólusát a prágai érsekségnek. 

Az érseki helynök, azaz János, nem 
azt nevezte ki, akit a király szeretett 
volna. Ezen az „ellenszegülésen”, 
pontosabban az egyházhoz és érseké-
hez való hűségen az uralkodó teljesen 
felbőszült. 1393-ban a katonáival lefo-
gatta a papot, szó szerint tűzzel-vassal 
megkínoztatta (melyben a monda sze-
rint saját maga is részt vett), megveret-
te, majd az inkább halott, mint élő tes-
tét a prágai Károly-hídról a Moldvába 
dobatta. 
Egy másik legenda

Mintegy félévszázaddal később meg-
született, és gyorsan terjedt az a legen-
da, hogy a király valójában magán-
jellegű ügy miatt ragadtatta el magát. 
Eszerint IV. Vencel erővel akarta ki-
szedni a papból mindazt, amit gyónás 

közben vallott be neki a második fele-
sége, Wittelsbach Zsófia. A féltékeny 
és kissé iszákos felség minden áron 
be akarta bizonyítani neje hűtlenségét 
(habár ennek nem volt alapja), de a pap 
megtagadta a gyónási titok szentségé-
nek megtörését. A király bebörtönözte, 
megkínoztatta, de János mégsem adta 
ki a titkot. A feldühödött IV. Vencel a 
végén a katonáival ledobatta az Ó és 
Újváros közötti kőhídról, ahol János 
vízbe fúlt. 

A római katolikus egyház az elmúlt 
2000 évben több mint 10 ezer embert 
avatott szentté, akiknek többségét (ki-
véve, ha honfitársunk volt) még a ma-
gyar vallásgyakorlók sem ismerik. A 
szentek nagy létszámú „seregén belül” 
ugyanakkor vannak olyan neves ala-
kok is, akik nem csupán a katolikus 
hívők, hanem más vallásúak, sőt még 
az ateisták többsége számára is isme-
rősek. 

A közismertségnek örvendő szentek 
sorában bizton említhetjük Nepomuki 
Szent Jánost, aki kétség kívül Csehor-
szág és hazánk egyik legnépszerűbb és 
legtöbb szoborral megörökített szent-
jének számít. Szinte nincs is olyan 
magyar ember, aki ne látta volna már 
Nepomuki Szent János (vagy ahogyan 
Magyarországon a nép hívta) Jánoska 
szobrát.

A szabadtéri Nepomuki Szent János 
szobrok elhelyezésük szerint több cso-
portra oszthatók. A legtöbb szobrot 

utak mentén és köztereken áhították, 
kb. egyenlő arányban, ezt követi a vi-
zek közelében emelt emlékek száma, 
ami jól mutatja a szent vízi patronátusát. 
A mi (almádi/berényi) Jánoskánk

A barokk stílusú műalkotás, a XVIII. 
század közepén készült. A festett szo-
bor hagyományos beállításban ábrá-
zolja Nepomuki Szent Jánost. A ha-
sonló ábrázolásokon túl a jellegzetes 
vöröshomokkő posztamens különböz-
teti meg, így is jelezve, hogy a közös-
ség mennyire sajátjának érzi. 

„Az 1846-os egyházlátogatási jegy-
zőkönyv említést tesz egy szoborról, 
melyet tévesen Keresztelő Sz. János 
szobrának nevez, holott valójában Ne-
pomuki Szent Jánost ábrázolja. Haj-
dan a templomtól Almádi felé vezető 
út hídjánál állt. A háború idején egy 
katonai jármű ledöntötte s a szobor 
megrongálódott. 1948-ban a hívek új 
talapzatot készítettek számára. A leg-
újabb utcarendezés során a talapzatát 
elbontották és a szobor jelenleg ideig-
lenesen magánterületen áll.”  (Hor-
váth József, római katolikus lelkész, 
helytörténész nyomán.)

Balatonalmádi/Vörösberény Nepo-
muki Szent János szobrát 1995-ben 
Majbó Gábor 1924 – 2009) alpolgár-
mester vezetésével felújították és visz-
szahelyezték eredeti helyére: ma is a 
Séd patak mellett (Lehel u. 1.) áll.

Gráfik Imre

Épített örökségünk / szakrális kisemlékek / Nepomuki Szent János szobra 
Balatonalmádi / Vörösberényben
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„A zene az életnek olyan szükséglete, 
mint a levegő. Sokan csak akkor veszik 
észre, ha már nagyon hiányzik.” Ko-
dály Zoltán soraival indul a balaton-
almádi Kósa György Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógiai program-
ja. Városunkban már a 70-es évek eleje 
óta van zeneoktatás, kezdetben a műve-
lődési házban, majd az I. és a II. sz. is-
kolákban tartották az órákat. Balatonal-
mádi Város Önkormányzata 1991-ben 
alapította önálló Zeneiskoláját. Igazga-
tójának Lovas József zenepedagógust 
kérte fel, aki sokat segített az indulási 
nehézségek megoldásában, és nyugdíj-
ba vonulásáig aktívan közreműködött a 
zeneoktatás arculatának kiépítésében.
Az intézmény 2002-ben vette fel Kósa 
György zeneszerző és zongoraművész 
nevét. Küldetésük, hogy megkeressék 
a gyermekben rejlő titkokhoz, kin-
csekhez vezető utat, s tudást adjanak 
a kezébe, amellyel kinyithatják a zene 
birodalmának kapuját, s megtalálják 
benne önmagukat. A zeneiskola az élő 
zenekultúra legfontosabb helyi bázi-
sa, továbbítója és színtere, amely al-
kalmas a gyerekek zenei ismeretének  
gyarapítására, zenei készségeik, képes-
ségeik fejlesztésére, s hozzájárul, hogy 
a növendékek a zene segítségével har-
monikus, széles látókörű személyiség-
gé váljanak. 

A zeneiskola közoktatási intézmény, 
s a tanév – mint a többi tanintézetben 
– szeptember elsején indul. Az év eleje 

a pótbeiratkozás időszaka, majd meg-
kezdődik az órabeosztás, ezt követően 
oktatás. 

- Az almádi zeneiskolába bárki be-
iratkozhat, kortól és lakhelytől függet-
lenül. – tájékoztat Tombor Krisztián 
intézményvezető – Természetesen az 
iskolaépület mérete, a tantermek és a 
tantestület létszáma meghatározó, a mi 
esetünkben 160 fő a maximum, jelen-
leg is ennyien tanulnak nálunk. Minden 
helyünket betöltöttük.

- Mi a tapasztalat, mi alapján válasz-
tanak zeneiskolát a növendékek? 

- Egy zeneiskolában a tanár sze-
mélye a meghatározó, aki beiratko-
zik, az zenetanárt választ. Az almádi  
zeneiskolába Balatonfűzfőről, Ba-
latonakarattyáról, de Veszprémből 
és Szentkirályszabadjáról is járnak  

A mi zeneiskolánk

növendékek. Itt nincs körzet, mint az 
általános iskolák esetében, hozzánk va-
lóban bárki jöhet zenét tanulni. A ná-
lunk választható hangszerek a zongora, 
a hegedű, a trombita, a fuvola, a furu-
lya, a klarinét és a gitár. 

- A város egyik legszebb épületében 
működik a zeneiskola, de felújításra és 
karbantartásra itt is szükség van… 

- Ősszel várhatóan több termünket 
újrafestik, idén egyelőre ennyi reno-
válásra számíthatunk. Az épület régi, 
nagyon ráférne egy nagyobb szabású 
helyreállítás. 

- A zeneiskola miként vesz részt a vá-
ros kulturális életében? 

- Rendszeresen szervezünk hang-
szerbemutatókat az iskolákban, talán 
ennek is köszönhető, hogy teljes lét-
számmal, sőt, tekintélyes „várólistá-
val” dolgozunk, sok növendékünk van. 
Rendezvényeket is szervezünk, főként 
itt helyben, az iskolában, a nagy közön-
séget vonzó hangversenyeinket pedig a 
Pannónia Kulturális Központban tart-
juk, ahol növendékeink bemutathatják 
a tanultakat. Hiszen az a legfontosabb, 
hogy amit a zeneiskolában megtanul-
tak, azt közönség előtt, egy koncert 
keretében eljátszhassák. A Zeneisko-
la nem „profiképző”, nem szakgim-
názium, a zenekedvelők és amatőrök 
képzését tartjuk a legfontosabb hivatá-
sunknak. Elsősorban a zene szeretetére 
szeretnénk megtanítani a gyerekeket, 
mert ha ez már kiskorban kialakul, ak-
kor az felnőttkorra is megmarad. 

JVEForrás: Kósa György Zeneiskola archívuma
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Dr. Boros Szilvia elnökasszony és 
Veszeli Lajos festőművész nagy érdek-
lődéssel kísért értéktári előadásában 
hallhattunk a közelmúltban Balatonal-
mádi szobrairól. Tisztán elkülöníthetők 
a legrégebbi történelmi szobraink a ké-
sőbbi Kézfogás szoborparkban elhelye-
zett kortárs alkotásoktól, illetve a Pan-
theon szobraitól. Az utóbbiak városunk 
történetében kimagasló szerepet játszó 
személyiségekről készült mellszob-
rok, de rajtuk kívül is léteznek korábbi 
köztéri alkotások, sőt olyan művek is, 
amelyek egyik kategóriába sem sorol-
hatók. Ezeken túl városunk polgárai is 
előrukkoltak olyan szakrális és világi 
alkotásokkal, amelyek hozzájárulnak 
Balaton-almádi szebbé és értékesebbé 
tételéhez. Lehetnek ezek laikus, profán, 
vagy csak öntevékeny műkedvelésből 
született művek, mind megannyi szín-
folt az itt lakók és itt nyaralók őszinte 
örömére.

Ha mégis kronológiai sorrendet sze-
retnénk megállapítani a szobraink te-
kintetében, akkor első helyre a szakrális 
emlékek kívánkoznak. Lehetnek ezek 
köztereken vagy temetőkben, illetve 
templomok közelében. Őket követik a 
történelmi alkotások az Öregparkban, a 
Szent Erzsébet Ligetben vagy a Petőfi 
Parkban, valamint a köztereken Kos-
suth Lajos 1903-ban állított mellszob-
rától a 2010-es Táblakönyvekig, vagy 
akár a díszkutakig. A Kézfogás Európa 
Szoborpark 56 kortárs alkotása a kon-
tinens gálánsabb országaiból szinte 
évente megújul, mivel sokukat kölcsö-
nözték csak nekünk. Az Egészségügyi 
Központ melletti Pantheonba pedig a 
Balatonalmádiért sokat tevő polgárok 
mellszobrai kerülnek és számuk egyre 
gyarapszik. Találhatók ezeken túl még 
sajátos alkotások is, mint például a Tu-
rulmadár a Rákóczi út elején, de több 
szobor pompázik magánterületen. Őket 
követik az öntevékeny amatőr polgárok 
alkotásai többnyire magántulajdonban, 
mint például a hangulatos Horgász a 
Kócsag utca elején, vagy a kedélyes 
Tökfilkó egy hatalmas körtefa alatt a 
Dankó utcában. 

Sajnos egyre több szobor vagy jelen-
tős képzőművészeti alkotás tűnt el az 

évek folyamán, illetve diplomatikusab-
ban fogalmazva nem ott található, ahol 
eddig tudtuk. Ilyen a Borsos Miklós 
Auróra című csodaszép alkotása a nevét 
gyakran változtató és megújuló szállo-
dánkban. Ennek a szállodának a külső 
faláról egy jelentős dombormű tűnt el, 
mert bevakolták, de az autóbusz pálya-
udvar váróterméből hiányzik a madaras 
falkép. Nyoma veszett a hatalmas Há-
rom ecset kompozíciónak a szökőkút 
elől, amely jelezte, hogy városunk ne-
ves festőművészekkel és kiállításokkal 
büszkélkedhet. Már a II. világháború 
után nyoma veszett Lord Rothermere 
emlékpadjának, ahonnan újabban már 
Váczi Mihály mellszobra is eltávozott. 
Déri Tibor és Keresztúry Dezső mell-
szobrai a Balaton Akadémia aulájában 
voltak egykor, mindkettő Sigmond Oli-
vér szobrászművész alkotása. Úgy tű-
nik, hogy az akadémiával tartottak.

Az Új Almádi Újság a múlthavi számá-
ban szóltunk az elszállt négy turulma-
dárról s örvendetes hír, hogy több olyan 
kiegészítés érkezett hozzám, amelyek 
tisztázzák anyagukat, egykori pontos 
elhelyezésüket, de hollétük továbbra is 
homályban maradt. A kiegészítő infor-
mációkat köszönöm Keresztes György-
nek és Kovács Istvánnak, velük együtt 
vallom, hogy elodázhatatlan művészeti 
értékeink XXI. századi nyilvántartásá-
nak frissítése. Naprakész leltár lenne 
a legjobb, amelyre azonban sem pénz, 
sem paripa nem áll rendelkezésre. Ezért 
aztán térképen való elhelyezkedésük, al-
kotóik megismerése és fényképes meg-
örökítésük látszik kivitelezhetőnek, ez 
is csupán áldozatkész egyéni hozzájáru-
lások révén. Üdvös lenne természetesen 
a karbantartásuk és megmaradásuk is, 
amely azonban a jelenlegi helyzet alap-
ján csupán hiú ábránd, hacsak önzetlen 
szponzorok nem akadnak, mint az alig 
ismert Nereus szobor esetében. Ez utób-
biról kisfilm készül ezért nem bocsát-
koznék itt és most további részletekbe.

Értékeinket, épített és természeti kin-
cseinket a 2013-ban alakult helyi Ér-
téktár Bizottság szedte csokorba és tet-
te közzé egy színes kiadványban. Egy 
évtized múltán elmondhatjuk, hogy 
34 olyan helyi értékkel rendelkezünk, 

amelyekre más települések is büszkék 
lennének. A múlt héten Dr. Gráfik Imre 
elnök úr nagyívű előadásban tisztázta 
a nemzeti értékek és a hungarikumok 
közti különbséget s rávilágított a helyi, 
valamint a megyei értékek közötti ano-
máliákra is. Ezek az értékek művésze-
ti kincsek, amelyek által gazdagabb és 
színesebb városunk. A minden irányból 
idevezető utak mentén nem véletlenül 
köszöntötte már régóta három nyelven 
minden látogatónkat Veszeli Lajos fes-
tőművész által megálmodott alkotása. 
Az ízléses faoszlopok még meg-meg-
vannak, a feliratok viszont eltűntek. 
Gyanítom, hogy nem az egyre gyakrab-
ban garázdálkodó vaddisznó kondák 
között kellene keresnünk a tetteseket!

Területi elhelyezkedésüket nézve 
egyértelmű Almádi szoborgazdagsá-
ga, ezért elodázhatatlan Vörösberény, 
Budatava és Káptalanfüred fokozatos 
bevonása ebbe az esztétikai fejlesztési 
folyamatba. Szakemberek multipliká-
tor hatásnak nevezik azt a folyamatot, 
amikor kedvező kortárs példák nyomán 
az adott település lakosai saját maguk 
is finanszíroznak egyes szobrokat, ké-
szítenek műalkotásokat, illetve vidítják 
fel családjukat, szűkebb és tágabb kör-
nyezetüket. Valamikor ez kizárólag ker-
ti törpékre korlátozódott, de mára talán 
már jóval nagyobb alkotásokra is képe-
sek vagyunk.

Czuczor Sándor

Értékeink, emlékeink és alkotásaink
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Ha a vaddisznó megjelenik a vá-
rosban, a lakott területen, annak több 
oka lehet. Az állat vagy élelmet keres, 
vagy egy zugot, ahol biztonságban 
meghúzhatja magát. Egy jól bekerített 
és masszív lábazatú kerítéssel körbe-
vett kertbe nem jut be, de az ingatlan 
előtt elhelyezett kommunális hulladék 
jó eséllyel bevonzza a vadállatot, hi-
szen éhségét csillapíthatja az ott talált 
élelmiszermaradványból. A vaddisznó 
szempontjából mindegy, hogy zsákban 
vagy zárt edényzetben, kukában tárol-
juk a hulladékot, bármelyikhez köny-
nyedén hozzáfér. A témával kapcsolat-
ban a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezető-
jét, Rákos Andrást kérdeztük. 

- Mi elsősorban akkor szembesülünk 
a problémával, ha a lakosságtól értesí-
tést kapunk, hogy a hulladék szétszó-
ródott a közterületen és szedjük ösz-
sze. Ez azonban nem a mi feladatunk, 
hiszen az ide vonatkozó rendelet is 
kimondja, hogy a szolgáltató, akkor 
köteles a közterületet megtisztítani, 
ha a szállítás alkalmával, az átvételkor 
szennyeződött. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy ez a probléma általában azo-
kon a területeken gyakori, ahol főként 
nyaralótulajdonosok ingatlanjai talál-
hatóak és zsákban gyűjtik a szemetet. 
De a gond alapvetően nem a zsákkal 
van, hiszen a zárt edényzet felborítása 
sem okoz problémát egy több mázsás 

vaddisznó számára. Az fő probléma 
az, hogy bár az önkormányzati rende-
let kimondja, hogy hulladékot nem tá-
rolhat senki közterületen, azaz a kukát, 
illetve a zsákot csak a szolgáltató által 
meghatározott ürítési napon szabad 
kihelyezni az utcára, ennek ellenére 
sajnos az esetek többségében az elszál-
lításra kihelyezett szemét több napot is 
eltölthet az utcán.

- Hiszen ha a tulajdonos nem 
tartózkodik állandó jelleggel az  
ingatlanban, akkor a zsákos szemetet 
vagy a kukát nem ürítési napon helye-
zi ki az utcára, hanem akkor, amikor 
elutazik. Lehet, hogy csak pár napról 
van szó, de ez bőven elegendő kóbor 
állatnak, kutyának, macskának, de a 
vadállatoknak, rókáknak, vaddisznók-
nak is, hogy „átnézzék” a gondosan 
összekészített hulladékot. 

- Így arra kérjük az ingatlantulajdono-
sokat, hogy figyeljenek rá és lehetőség 
szerint az ürítési nap reggelén tegyék 
ki a zsákot, a kukát az ingatlan elé. Ez-
zel teljes mértékben elkerülhetjük azt, 
hogy az állatok szétszórják a szemetet. 
A legjobb megoldás persze az lenne, 
ha azokon területeken, ahol  a vadálla-
tok” randalírozása” jellemzőbb és már 
a szállítást megelőző este kihelyezésre 
kerül a közterületre a zárt edényzet, 
ott azokat -– akár gumipókkal – a tu-
lajdonos rögzítené, ezt az állat bizto-
san nem tudja feldönteni. Elsősorban a 

ERDŐLAKÓK A VÁROSBAN – III. rész * Mit mond a Balkom?

fotó: Novák László

gumipókos megoldást javasoljuk, mert 
ahhoz mi egy egyszerű mozdulattal  
hozzáférünk, míg a lakat, a lánc és 
egyéb megoldások egyáltalán nem 
praktikusak. 

- Van-e lehetőség arra, hogy a 
meglévő rendeletet módosítsa az 
önkormányzat? 

- Igen, már jeleztük az önkormányzat 
felé és meg is indultak a tárgyalások, 
egyeztetések ebben az irányban, hi-
szen közös célunk a probléma meg-
oldása. A jelenlegi rendelet kimondja, 
hogy közterületen kizárólag ürítési 
napon szabad hulladékot tárolni. De 
ha pl. a nyaralótulajdonos rendelkezik 
egy zárt és rögzített gyűjtőedényzettel 
közvetlenül a kapuja előtt, melyben 
akár továbbra is a szolgáltató logójával 
ellátott matricás zsákban is tárolhatja 
a szemetet, akkor a kukáját nem lop-
ják el és a vadállatok sem szórják szét 
a szemetet. A rendeletmódosítás ezt a 
megoldást támogatná, reméljük, miha-
marabb megvalósul. 

- Meg lehet-e szüntetni a zsákot? 
- Nem lehet… a többlethulladékos 

zsák kötelező eleme a hulladékszál-
lításnak, nemcsak nálunk, hanem az 
egész országban. Ha bárki többlethul-
ladékot termel, vásárolhat sárga zsá-
kot, melyet kirakhat a kukája mellé és 
a szolgáltató köteles azt elszállítani. 

JVE
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Második alkalommal hirdetett rajzpá-
lyázatot a Vörösberényi Polgári Olva-
sókör a helyi általános iskolás diákok 
számára. A feladat nagyon különleges 
volt, hiszen Navratil Andrea, Liszt-
díjas népdalénekes énekeit hallgatva 
alkothattak Balaton témájú műveket 
a gyerekek. Több mint 200 pályamű 
érkezett, melyeket a szakértő zsűri, 
Várszegi Kata, Jáger István és Fábi-
án László szemlézett és választotta ki 
nyerteseket.

Az ünnepélyes díjátadóra a Pannóni-
ában került sor, ahol nemcsak az ösz-
szes alkotást lehetett megtekinteni, de 
Navratil Andrea, népdalénekes is tisz-
teletét tette és amellett, hogy két dalt 
elénekelt, a közönséget is sikerült meg-
daloltatnia. A Ringató Balaton Nép-
tánccsoport is fellépett az eseményen. 
Kasza Katalin, az Olvasókör elnöke és 
Fábián László, a zsűri elnöke adták át 
a gyerekeknek a nyereményüket, akik 
csokoládéval, VPOK logóval ellátott 
tollal és a veszprémi művészellátóba 
érvényes vásárlási utalványokkal let-
tek gazdagabbak, de minden pályázó 
gyermek kap majd csokoládét, melyet 
az iskolákba fog eljuttatni az Olvasó-
kör.

A díjátadó után vidám táncházat 
tartottak Kreutz Karály és táncosai, 

melyhez a gyerekek lelkesen és öröm-
mel csatlakoztak, az előtérben pedig 
szeretetvendégséggel kedveskedtek az 
érdeklődőknek.
Díjazott gyerekek: 

Tóth Liliána (4.o), Kárpáti Júlia (2.o), 
Kasek-Székely Bendegúz (2.o), Dankó 
Lilla (7.o), Tálas Olivér (4.o), Csomor 
Dominik (4.o), Szoboszlai Szonja Dea 
(5.o), Steigler Dalma (4.o), Török Raj-
mund (7.o), Nagy Gréta (5.o.)Vajda 
Hanna Hargita (5.o), Szűcs Dóra (4.o), 
Lendvai Péter (8.o), Takáts Boglár-
ka (8.o), Cziráki Sára (6.o), Tabányi 
Emma (4.o)
Felkészítő tanáraik: 

Bucsyné Mészöly Judit, Domonkosné 

Vörösberényi Polgári 
Olvasókör hírei 

ALMÁDI HANGOK 
– a mi podcast-csatonánk!  

Új beszélgetéseket hallgathatnak meg 
a városi podcast-csatornán. Az Almádi 
Hangok között Novák László termé-
szetfotós mesélt csodálatos hobbijáról 
és arról, hogyan sikerült a lappantyú 
bizalmát elnyernie. Kovács Piroska 
Rózsa azon kevés almádiak egyike, aki 
egész életében a településért dolgozott 
és akinek sokat köszönhet ez a város. 
Nádasné Varga Katalin 17 éve énekel 
együtt a legkisebbekkel a Tücsökzene 
foglalkozáson, csengő hangja igazi al-
mádi karakter, mégis kevesen tudják 
róla, hogy eredetileg nem pedagógus-
nak, hanem operaénekesnek készült. 

A beszélgetéseket megtalálhatják 
Balatonalmádi város honlapján és a 
Facebook oldalunkon is, hallgassanak 
ránk! 

JVE 

Tóth Anikó, Bújtás Hilda, Doda Niko-
lett, Hegyesi Takács Edit, Rózsa Má-
ria, Hofstetterné Vollain Márta, Mester 
Ferencné, Benedeczki Éva, Ruzsonik 
Kitti

Gratulálunk a gyerekeknek és felké-
szítő tanáraiknak!

Az Olvasókör szeretettel vár minden-
kit a december 23-i, immár sok éve ha-
gyományos Mindenki Karácsonya ün-
nepségre a Berényiek kútjához, az Ady 
térre. A program 16 órakor kezdődik. 

Kasza Katalin, elnök 
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VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
decemberi programja 

2022. december 7. szerda 16-17 óráig – Ügyelet 
a Leader házban, befizetés a karácsonyi vacsorára

2022. december 14. szerda 16 órától – Karácsonyi 
ünnepség a Pannónia nagytermében

2023. január 11. szerda 10 órától – Közgyűlés a 
Leader házban, az alapító tagok adatainak rögzí-
tése

2023. január 25. szerda 16 órától – Pótszilveszter 
a Pannóniában, minden érdeklődő jövendő tagot is 
szeretettel várunk!

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetősége
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A hangok minden ember életében je-
lentős szerepet töltenek be. Hangokkal 
kommunikálunk, hangok által fogjuk 
fel az információkat, élvezzük a ter-
mészet hangjait, zenét hallgatunk. A 
hangok figyelmeztetnek bennünket a 
veszélyhelyzetekben is. Sokan azon-
ban a halláscsökkenést az időskorral, 
vagy a zajos munkahellyel hozzák 
összefüggésbe. Tény, hogy ezeknél a 
személyeknél nagyobb arányban for-
dul elő halláscsökkenés, de nem lehet 
kizárni a genetikailag öröklődő, vagy 
valamilyen betegség folytán szerzett 
halláscsökkenést sem.

Sokan nem figyelnek a korai jelekre, 
de ezekben az esetben gyanakodha-
tunk halláscsökkenésre:

Mindig hangosabbra állítja a TV-t, 
mint az az Önnel együtt élők számára 
még komfortos lenne.

Sokszor visszakérdez csendes körül-
mények között egy beszélgetés köz-
ben.

Egy nagyobb társaságban nehezen, 
vagy nem tudja követni a beszélgetést.

Zajban nehezen érti a közvetlenül Ön 
mellett álló személy beszédét, félreért 
szavakat.

Gyakran visszakérdez.
Ha a fenti jeleket tapasztalta már vala-

ki, akkor tudja, mennyi plusz energiá-
ba kerül, kikövetkeztetni a nem hallott 
információkat és ez milyen sok feles-
leges stresszhez és fáradékonyságat 
okoz. Ha ez a szituáció folyton fennáll, 
előbb-utóbb a halláscsökkenéssel élő 
személy kerülni kezdi azokat a helyze-
teket, ahol nehezen boldogul, ez pedig 
elszigetelődéhez vezethet.

Látható tehát, hogy a halláscsökke-
nés életünk minden területére kiterjed: 

A halláskárosodás korai jelei befolyásolja társas kapcsolatokat, az 
iskolai és munkahelyi előremenetelt, 
és ezeken keresztül jelentősen befo-
lyásolja az életminőséget is. Ezért 
olyan lehetetlen elhinni a statisztikát, 
mely szerint az első halláscsökkenés-
re utaló jelek megjelenésétől számít-
va átlagosan 7 év telik el, mire valaki 
hallásvizsgálatra megy, és diagnoszti-
zálják a halláscsökkenését, majd meg-
kezdődik a rehabilitáció. Ezalatt a 7 
év alatt, mely során az agyunk nem 
kapja meg a hangokat, és bizonyos 
agyi pályák ennek következtében el-
kezdhetnek leépülni, és befolyásolni 
fogják a beszédmegértési képessége-
ket. Hosszútávon elősegíti a demencia 
kialakulását. 

Ezért nagyon fontos, hogy a fenti 
panaszok megjelenése esetén amilyen 
hamar csak lehet, keressen fel egy 
audiológiát, és kérjen egy ellenőrző 
hallásvizsgálatot. 




