
2017

JANUÁR

Új
ALMÁDI ÚJSÁG

LÁTVÁNYSZÖVÖDE

Fodorné László Mária szövő népi 
iparművész, a Népművészet Mestere, a Magyar 
Művészeti Akadémia levelező tagja. 2006-
ban nyitotta meg szövőműhelyét a Pannonia 
Kulturális Központ és Könyvtárban, ahol bárki 
megismerkedhet a szövés történetével, annak 
folyamatával, hagyományával. A műhelyben 
található kézi szövőszékek mind régi népi 
darabok, amelyeken elődeink végezték a szövés 
fáradságos munkáját. A Látványszövöde a 
sárközi szövéshagyományokat viszi tovább 
úgy, hogy a mai igényeknek megfelelően a 
mintaelemeket lazább formában alkalmazza. 
A műhely egyik alapelve, hogy a hagyományt 
nem csak őrizni, hanem életben tartani is kell: 
táplálni, formálni, hozzátenni az alkotó saját 
elképzeléseit, gondolatait, ízlését és a saját 
lelkét.

A műhely megnyitása óta számos fiatal 
ismerkedhetett meg a szövéssel a rendszeresen 
meghirdetett táborokon keresztül, így a 
szövőműhely biztosítja a fiatalokon keresztül 
ennek a fontos néprajzi örökségnek a 
továbbörökítését. Azonban nem csak a 
megismerkedésre van lehetőség itt, hanem a 
folyamatos továbbfejlődésre, a szövőszékek 
kezelésétől az új technikák megtanulásáig, 
hiszen ez egy összetett, sokrétű iparművészeti 
ág. A Látványszövödében kis csoportokban 
folyamatos képzés folyik, hogy a sárközi 
hagyományokon alapulva ebben a Balaton-
parti műhelyben tovább éljen ez az ősi 
iparművészeti tevékenység.

Almádi Értéktár

Kovács Piroska Rózsa: Fagyálló

A Vasútartjáró Almádiáim 4 című kiállításán szereplő felvétel
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Ki mit tud Almádiról? 

A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet Almádi-
ról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2017. január 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2017. február 10-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 
A 10. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1920-as évek elején épült, a Füssy család 
építette. A család leszármazottai ma is itt élnek Balatonalmádiban. 
2. Az épület Baross utcai oldalát mutatta a kép az úri és a női 
fodrászattal. A felvétel 1933-as. 
3. Az épület az eredeti architektúráját kissé megváltoztatva 
látható a Baross úton (Amaretto Kávézó). 
Kérdésünkre válasz nem érkezett.  
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Lapzárta: minden hónap 25-én!
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VASÚTARTJÁRÓ - ALMÁDI KÉPEK AZ 
ALULJÁRÓBAN
December 10-én már a nyolcadik kiállítás nyílt meg az aluljá-
róban - ezúttal ismét fotókat láthatunk, Almádiáim4 címmel. 
Most először ajánlott téma is volt: a „Vöröskő, kicsit másképp” 
témája sok érdekes alkotáson bukkan fel. Bár egyszerűnek 
tűnt Almádiban a vöröskővel kapcsolatos képet készíteni, de 
a beszámolók alapján tudható, hogy többen szerettek volna 
vörösköves képet készíteni, mint akiknek sikerült…
A kiállítást megnyitó Gyenes Ákos – a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület elnöke-többek között elmondta, hogy a 28 alkotó 70 
fotója ismét feltárt városunk rejtett szépségeiből egy csokorral. 
Örömünkre újabb kiállítók alkotásait üdvözölhettük, köztük 
az egyéni látásmóddal rendelkező fiatalok munkáit. A kiállítás 
létrejöttét ismét a Balatonalmádi Önkormányzat, a MÁV Zrt, 
az Almádi Városgondnokság és Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület támogatásának köszönhetjük, a kiváló nyomdai 
munkákat a Tradeorg nyomda végezte. 
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Polgármesteri évértékelő
A hagyományoknak megfelelően az újesztendő első napjaiban – 

2016. január 7-én –, értékelte a mögöttünk álló esztendőt Keszey 
János polgármester.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében a 
meghívott környékbeli polgármesterek, egyházak és intézmények 
vezetői körében ott volt és köszöntőt mondott dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő is. A rendezvényen közreműködött Teleki 
Gergő zongoraművész és Pató Bálint énekes.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták 
meghívásunkat a 2017-es újévi fogadásra, amikor a hagyományhoz 
hűen az éppen mögöttünk hagyott esztendő eseményeiről, az 
általunk elvégzett munkáról tartunk beszámolót. Ezzel együtt pedig 
szót ejtünk a múlt mellett a jövőről is, mindarról, amit tervezünk.

Meggyőződésem, hogy 
csakis úgy érdemes neki-
vágni az új esztendőnek, 
olyan célokat kell kitűzni 
magunk elé, amelyek al-
kalmasak az egész közösség 
javát előmozdítani. Egymás 
elfogadásával, a másik em-
ber nézőpontjának tudo-
másulvételével lehet tartós 
eredményt elérni. Ha a má-
sikat nem segíteni, hanem 
akadályozni, nem megérte-
ni, hanem elnyomni, nem 
tisztelni, hanem kihasználni tudjuk csak, akkor a saját eredményeink 
is mulandóak lesznek, ahogy az alap nélküli házat is elfújja a szél. 
Éppen ezért fontos, hogy saját érdekeinket is a város és az ország 
érdekeivel összhangban határozzuk meg. Ezért is külön köszönöm, 
hogy ilyen szép számban eljöttek, hiszen ez azt jelenti, hogy fontos-
nak érzik-érezzük a közösségünk jövőjét, és mindannyian felelősséget 
érzünk azért, hogy az itt élők – és különösen az utánunk következő 
nemzedékek, gyermekeink – sorsa miként alakul. 

Az elmúlt években Kovács Pista bácsinak köszönhetően sorra 
jelentek meg a településünk történetét, fejlődését képekben 
elmesélő, bemutató kiadványok. Nehéz időkben – vesztes háborúk 
között és után- készültek a fotók. Nem csodálkozhatnánk azon, ha 
reményvesztettséget, kétségbeesést, megalázottságot közvetítenének. 
Ezzel szemben büszkeséget és tartást, soha ki nem hunyó reményt, 
hitet, bizakodást és derűt sugároznak a legnagyobb nehézségek 
kellős közepén is. A hétköznapi feladatokkal, élethelyzetekkel, 
nehézségekkel megküzdő, egy jól működő település, áldozatot 
vállalni is képes közösség képe bontakozik ki belőle. Azonban a 
fotók mögött azt is láthatjuk, hogy mindez nem önmagától alakult 
így. Ez a rend nem különleges kegy, és még csak nem is a természet 
adománya. Mert ez a rend belülről fakadt: a hagyományaikat tisztelő, 
dolgos és tisztességes emberek jelleméből. Abból a tudásukból, ami 
ritmust adott az életüknek, a szellemiségből, aminek köszönhetően 
egy felfordult és megbolydult világban is önmaguk tudtak maradni.

Nem csak azért hoztam ezt szóba, hogy reklámot csináljak a kiad-
ványainknak, hanem azért is, mert évtizedekkel később, a mi korunk-
ban is ez a lelkület szükséges ahhoz, hogy településünkön egészséges 
közélet, jól működő önkormányzatiság legyen. Hiszen a közélet be-
lőlünk épül, éppen olyan és olyanná válik, amilyenek mi magunk is 
vagyunk. Elvárni is csak azt lehet tőle, amit magunktól is elvárunk. 

Akkor lesz hiteles a közélet, ha mi is hitelesek vagyunk. 
A magunk mögött hagyott időszakra tekintve elmondhatjuk – akár 

a rendezvényeinkre tekintve, akár az általunk korábban kitűzött célok 
és az eredmények fényében is –, hogy igyekeztünk az előbb említett 
mércének megfelelni. Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül a körülöttünk, a világpolitika színterén zajló változásokat sem. A 
menekültválság, a tőlünk keletre zajló fegyveres konfliktusok, a vi-
lág vezető hatalmainak élén történt változások mind-mind egészen 
közvetlenül is hatással lehetnek ránk, ezért fontos, hogy fel legyünk 
készülve rájuk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ilyenkor január elején szoktunk visszatekinteni az elmúlt év tör-
ténéseire, számba venni az eseményeket, rávilágítani az előttünk álló 
feladatokra.

Talán emlékeznek rá, hogy úgy vágtunk neki a 2016-
os esztendőnek, hogy az állandóan változó körülményeknek 
próbáljunk megfelelni. Épp hogy megtaláltuk például a szerepünket 
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ mellett 2017 január 
elsejétől az iskoláink működtetése is a Központhoz került. Nem 
kis munkát jelentett a kollégák, intézményvezetők számára 
az átadással kapcsolatos feladatok végrehajtása. Azt hiszem, a 
jelenlévő intézményvezetők megelégedésére elmondhatjuk, hogy ha 
tökéletesnek nem is nevezhettük ezt a felállást, mégis számíthattak 
ránk, bízom abban, hogy a jövőben is megtaláljuk a segítés módját! 

A 2015. évi beszámolóban nagyobb hangsúlyt kapott az időjá-
rás kedvező hatása, melynek következtében akkor rendkívüli ered-
ményességgel zárult a strandszezon, nőtt a vendégéjszakák száma. 
Ellentétben az idei nyárral, amikor is a csapadékos, hűvös időjárás 
miatt a strandok forgalma és bevétele az előző évi alatt maradt. A 
vendégéjszaka tekintetében ugyanakkor örvendetes a növekedés. A 
tavaly előtti 9,8%-os növekedéshez képest, a 2016-os újabb 9,6%-os, 
két év alatt összesen több mint 19%-os fizető vendégéjszaka szám 
növekedést jelent.

Komfortérzetet növelő, városképet javító, és turisztikai szempont-
ból is fontosak az út- és járdaépítések, felújítások.A helyi közúthá-
lózat részét képező, meglehetősen rossz állapotú lakó- és gyűjtőút 
hálózatnál részben pályázaton elnyert támogatásból, részben saját 
költségvetési forrásból történtek útépítések, útfelújítások. Pályázaton 
elnyert támogatással készült el a Györgyi Dénes utca útburkolatának 
és járdájának, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcai járda egy szakaszá-
nak felújítása. Önkormányzati saját forrásból készültek útépítések és 
felújítások egyebek mellett a Margaréta, Hadak, Erkel, Kompolthy, 
Istók, Zuzmó, Megyehegyi, Sátorhegyi, Páfrány, Báthory, Bem, és 
Vajda János utcáknál. 

Az elmúlt időszakban folytatódtak a járdafelújítások is. Önkor-
mányzati saját forrásból épült meg a Balatonfűzfői úti járda új bur-
kolata a Noszlopy Gáspár utca és a Bercsényi utca között. Elkészült a 
Balatonfűzfői út vörösberényi – Thököly út és a Szorosi utca közötti 
– szakaszán létesítendő járda terve.

Az önkormányzat tulajdonában álló támfalak műszaki állapota - 
nem utolsó sorban a csapadékvizek erodáló hatása miatt - romlik. 
Ez évben felújítási munkák történtek a Kilátóhegyi utca és a Ma-
lomvölgyi utca közterületek határán álló, közutakat megtámasztó 
támfalaknál.

2016. évben is folytatódtak a parképítések, parkfelújítások. Még 
az idegenforgalmi szezon előtt megújult a Vörösberényi Templom tér 
környezete. 2015-ben elkészült az Óvári messzelátó felépítményének 
szerkezeti felújítása, 2016-ban a környező zöldterület rendezése. To-
vább bővültek játszótereink.

Az elmúlt évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadék vizei 
miatt fokozott figyelem fordult a városi csapadékgyűjtő rendszer 
felújításának és bővítésének szükségességére. Vis maior támogatás 

Évértékelő beszédet tartott a pol-
gármester az újévi köszöntőn
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létrejöttét ismét a Balatonalmádi Önkormányzat, a MÁV Zrt, 
az Almádi Városgondnokság és Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület támogatásának köszönhetjük, a kiváló nyomdai 
munkákat a Tradeorg nyomda végezte. 
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Polgármesteri évértékelő
A hagyományoknak megfelelően az újesztendő első napjaiban – 

2016. január 7-én –, értékelte a mögöttünk álló esztendőt Keszey 
János polgármester.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében a 
meghívott környékbeli polgármesterek, egyházak és intézmények 
vezetői körében ott volt és köszöntőt mondott dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő is. A rendezvényen közreműködött Teleki 
Gergő zongoraművész és Pató Bálint énekes.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták 
meghívásunkat a 2017-es újévi fogadásra, amikor a hagyományhoz 
hűen az éppen mögöttünk hagyott esztendő eseményeiről, az 
általunk elvégzett munkáról tartunk beszámolót. Ezzel együtt pedig 
szót ejtünk a múlt mellett a jövőről is, mindarról, amit tervezünk.

Meggyőződésem, hogy 
csakis úgy érdemes neki-
vágni az új esztendőnek, 
olyan célokat kell kitűzni 
magunk elé, amelyek al-
kalmasak az egész közösség 
javát előmozdítani. Egymás 
elfogadásával, a másik em-
ber nézőpontjának tudo-
másulvételével lehet tartós 
eredményt elérni. Ha a má-
sikat nem segíteni, hanem 
akadályozni, nem megérte-
ni, hanem elnyomni, nem 
tisztelni, hanem kihasználni tudjuk csak, akkor a saját eredményeink 
is mulandóak lesznek, ahogy az alap nélküli házat is elfújja a szél. 
Éppen ezért fontos, hogy saját érdekeinket is a város és az ország 
érdekeivel összhangban határozzuk meg. Ezért is külön köszönöm, 
hogy ilyen szép számban eljöttek, hiszen ez azt jelenti, hogy fontos-
nak érzik-érezzük a közösségünk jövőjét, és mindannyian felelősséget 
érzünk azért, hogy az itt élők – és különösen az utánunk következő 
nemzedékek, gyermekeink – sorsa miként alakul. 

Az elmúlt években Kovács Pista bácsinak köszönhetően sorra 
jelentek meg a településünk történetét, fejlődését képekben 
elmesélő, bemutató kiadványok. Nehéz időkben – vesztes háborúk 
között és után- készültek a fotók. Nem csodálkozhatnánk azon, ha 
reményvesztettséget, kétségbeesést, megalázottságot közvetítenének. 
Ezzel szemben büszkeséget és tartást, soha ki nem hunyó reményt, 
hitet, bizakodást és derűt sugároznak a legnagyobb nehézségek 
kellős közepén is. A hétköznapi feladatokkal, élethelyzetekkel, 
nehézségekkel megküzdő, egy jól működő település, áldozatot 
vállalni is képes közösség képe bontakozik ki belőle. Azonban a 
fotók mögött azt is láthatjuk, hogy mindez nem önmagától alakult 
így. Ez a rend nem különleges kegy, és még csak nem is a természet 
adománya. Mert ez a rend belülről fakadt: a hagyományaikat tisztelő, 
dolgos és tisztességes emberek jelleméből. Abból a tudásukból, ami 
ritmust adott az életüknek, a szellemiségből, aminek köszönhetően 
egy felfordult és megbolydult világban is önmaguk tudtak maradni.

Nem csak azért hoztam ezt szóba, hogy reklámot csináljak a kiad-
ványainknak, hanem azért is, mert évtizedekkel később, a mi korunk-
ban is ez a lelkület szükséges ahhoz, hogy településünkön egészséges 
közélet, jól működő önkormányzatiság legyen. Hiszen a közélet be-
lőlünk épül, éppen olyan és olyanná válik, amilyenek mi magunk is 
vagyunk. Elvárni is csak azt lehet tőle, amit magunktól is elvárunk. 

Akkor lesz hiteles a közélet, ha mi is hitelesek vagyunk. 
A magunk mögött hagyott időszakra tekintve elmondhatjuk – akár 

a rendezvényeinkre tekintve, akár az általunk korábban kitűzött célok 
és az eredmények fényében is –, hogy igyekeztünk az előbb említett 
mércének megfelelni. Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül a körülöttünk, a világpolitika színterén zajló változásokat sem. A 
menekültválság, a tőlünk keletre zajló fegyveres konfliktusok, a vi-
lág vezető hatalmainak élén történt változások mind-mind egészen 
közvetlenül is hatással lehetnek ránk, ezért fontos, hogy fel legyünk 
készülve rájuk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ilyenkor január elején szoktunk visszatekinteni az elmúlt év tör-
ténéseire, számba venni az eseményeket, rávilágítani az előttünk álló 
feladatokra.

Talán emlékeznek rá, hogy úgy vágtunk neki a 2016-
os esztendőnek, hogy az állandóan változó körülményeknek 
próbáljunk megfelelni. Épp hogy megtaláltuk például a szerepünket 
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ mellett 2017 január 
elsejétől az iskoláink működtetése is a Központhoz került. Nem 
kis munkát jelentett a kollégák, intézményvezetők számára 
az átadással kapcsolatos feladatok végrehajtása. Azt hiszem, a 
jelenlévő intézményvezetők megelégedésére elmondhatjuk, hogy ha 
tökéletesnek nem is nevezhettük ezt a felállást, mégis számíthattak 
ránk, bízom abban, hogy a jövőben is megtaláljuk a segítés módját! 

A 2015. évi beszámolóban nagyobb hangsúlyt kapott az időjá-
rás kedvező hatása, melynek következtében akkor rendkívüli ered-
ményességgel zárult a strandszezon, nőtt a vendégéjszakák száma. 
Ellentétben az idei nyárral, amikor is a csapadékos, hűvös időjárás 
miatt a strandok forgalma és bevétele az előző évi alatt maradt. A 
vendégéjszaka tekintetében ugyanakkor örvendetes a növekedés. A 
tavaly előtti 9,8%-os növekedéshez képest, a 2016-os újabb 9,6%-os, 
két év alatt összesen több mint 19%-os fizető vendégéjszaka szám 
növekedést jelent.

Komfortérzetet növelő, városképet javító, és turisztikai szempont-
ból is fontosak az út- és járdaépítések, felújítások.A helyi közúthá-
lózat részét képező, meglehetősen rossz állapotú lakó- és gyűjtőút 
hálózatnál részben pályázaton elnyert támogatásból, részben saját 
költségvetési forrásból történtek útépítések, útfelújítások. Pályázaton 
elnyert támogatással készült el a Györgyi Dénes utca útburkolatának 
és járdájának, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcai járda egy szakaszá-
nak felújítása. Önkormányzati saját forrásból készültek útépítések és 
felújítások egyebek mellett a Margaréta, Hadak, Erkel, Kompolthy, 
Istók, Zuzmó, Megyehegyi, Sátorhegyi, Páfrány, Báthory, Bem, és 
Vajda János utcáknál. 

Az elmúlt időszakban folytatódtak a járdafelújítások is. Önkor-
mányzati saját forrásból épült meg a Balatonfűzfői úti járda új bur-
kolata a Noszlopy Gáspár utca és a Bercsényi utca között. Elkészült a 
Balatonfűzfői út vörösberényi – Thököly út és a Szorosi utca közötti 
– szakaszán létesítendő járda terve.

Az önkormányzat tulajdonában álló támfalak műszaki állapota - 
nem utolsó sorban a csapadékvizek erodáló hatása miatt - romlik. 
Ez évben felújítási munkák történtek a Kilátóhegyi utca és a Ma-
lomvölgyi utca közterületek határán álló, közutakat megtámasztó 
támfalaknál.

2016. évben is folytatódtak a parképítések, parkfelújítások. Még 
az idegenforgalmi szezon előtt megújult a Vörösberényi Templom tér 
környezete. 2015-ben elkészült az Óvári messzelátó felépítményének 
szerkezeti felújítása, 2016-ban a környező zöldterület rendezése. To-
vább bővültek játszótereink.

Az elmúlt évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadék vizei 
miatt fokozott figyelem fordult a városi csapadékgyűjtő rendszer 
felújításának és bővítésének szükségességére. Vis maior támogatás 

Évértékelő beszédet tartott a pol-
gármester az újévi köszöntőn
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei első hírcsokrát 
olvashatják alább. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az 
önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi 
Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, 
most is, s a 2017. évben is szükségünk van  (és lesz!) az Önök 
visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – 
eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Új vagyonrendelet, módosult 
támogatások

Jogszabályi kötelezettségének tett eleget az önkormányzat 
azzal, hogy az eddig általa működtetett köznevelési intézmények 
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési 
önkormányzati vagyont és vagyoni értékű jogot 2017. január 1-jén 
a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe 

átadta. Így a meghatározott köznevelési intézmények fenntartója 
és működtetője újra egységes lesz, a feladatot a törvényalkotó a 
tankerületi központokra telepítette. 

A köznevelési feladatellátást szolgáló vagyon és vagyoni 
értékű jogon kívül a tankerületi központ foglalkoztatotti 
állományába kerülnek a köznevelési intézmények működtetését 
és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 
köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha megfelelnek a 
külön jogszabályban meghatározott képesítési feltételeknek. 

Az érintett intézmények: Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégium, Györgyi Dénes Általános Iskola, Vörösberényi 
Általános Iskola, Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonalmádi 
Tagintézménye ingatlanai és ingóságai. 

Nem adták viszont vagyonkezelésbe a Bajcsy-Zsilinszky E. út 37. 
szám alatti ingatlanon, a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Balatonalmádi Tagintézményével egybeépült ingatlanrészt, azt a 
hivatal továbbra is önállóan, irattárként használja. Hasonlóképp nem 
került vagyonkezelésbe a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziummal 
és a Vörösberényi Általános Iskolával egybeépült melegítő konyha 
és a hozzá tartozó étterem. A gimnáziumhoz tartozó 1 db szolgálati 
lakás esetében a Tankerület bérlőkijelölési joggal rendelkezik. 
A konyhák és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek továbbra 
is a gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat ellátását 
biztosítják. Emellett az Önkormányzat a vörösberényi iskola 
melletti műfüves labdarugó pályát sem adta át.  

Az át nem adott ingatlanrészekre vonatkozóan az ingatlan üze-
meltetési költségmegosztását külön megállapodásban rögzítik. 
Ugyancsak megállapodás készül az önkormányzat kérelme alapján 
a Tankerület vagyonkezelésébe adott, köznevelést ellátó ingatlanok 
önkormányzati, helyi közösségi, kulturális és sport rendezvények 
lebonyolításai céljából történő, ingyenes használata biztosításáról, 
tanítási időn kívüli, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
nem zavaró időszakokra. 

Új vagyonrendeletet fogadott el a képviselő-testület, melyet a 
többszöri jogszabályváltozások tettek szükségessé. A vagyonrendelet 
az önkormányzat egyik legfontosabb rendelete annak ellenére, 
hogy rendelkezései az állampolgárok nagyobb tömegét közvetlenül 
nem érintik. A  vagyonrendeletben kerülnek meghatározásra azon 
döntési jogosítványok, és ezek gyakorlásának módjai, amelyek 
az önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati 
vagyon működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

Módosult a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet is. 
A települési támogatások esetében a kérelmező családjában az egy 
főre jutó havi jövedelemhatárt megemelték. A települési szilárd hul-
ladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatásánál – figyelem-
be véve a közszolgáltatási díj kiszámlázásának alakulását – átmeneti 
szabályozást építettek be. A rendkívüli élethelyzetben adható tele-
pülési támogatás összege 50.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra emelkedett.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a 2016. februárban elfogadott 2 milliárd 402 
ezer forinthoz képest a júniusi módosításkor 1 milliárd forinttal, 
majd szeptemberben 55,2 millió forinttal növekedett. A jelenlegi 
módosítás 438,4 millió Ft-os emelkedést eredményezett a 2016. 
évi költségvetés főösszegét tekintve, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

A képviselő-testület a korábbi gyakorlata szerint a 2017. évi 
központi költségvetés figyelembevételével meghatározta a 2017. évi 
költségvetés tervezésének szempontjait is, és megszabta azokat a fő 

igénybevételével folytak vízrendezési munkálatok a Panoráma 
sétánynál a partfal-helyreállítással összefüggően. Ezen túlmenően 
saját költségvetési forrásból – zömében útfelújításokkal egyidejűleg 
- kisebb belterületi vízrendezések valósultak meg a Malomvölgyi, a 
Mátyás király, a Veszprémi, az Erkel és a Rákóczi Ferenc utcáknál.

A belterületi szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítésének tervei 
már évekkel ezelőtt elkészültek. Az elmúlt évben a vízjogi létesítési 
engedély meghosszabbítására volt szükség, ami meg is történt. A több 
mint tíz kilométeres hálózat félmilliárd forintot is meghaladó kivi-
telezési munkáihoz még szükséges pénz-
ügyi fedezet megteremtésére csak európai 
uniós pályázaton elnyert támogatással 
nyílik reális lehetőség. A Nemzeti Fejlesz-
tési Programiroda Nonprofit Kft., mint 
leendő konzorciumvezető irányításával és 
a szolgáltató DRV Zrt. közreműködésével 
megkezdődött a pályázat benyújtásának 
előkészítése.

Városképi szempontból is meghatározó 
jelentőségű – az utóbb létesített épületek-
kel építészeti összhangban lévő - autóbusz-
váró készült a 71. főút mentén a volt nevelőotthonnál álló műanyag 
beálló helyén, valamint több régebbi felújítására is sor került.

A városi strandok üzemeltetését az idei évtől a Balatonalmádi Vá-
rosgondnokság látta el. A strandokon végzett felújítási, karbantartási 
munkák közül kiemelkedik a Wesselényi strand jobb oldali apartma-
nok felújítása 12.4 millió Ft értékben.

2016-ban szorosabbra fűztük kapcsolatainkat testvér települése-
inkkel. Júniusban Eggenfeldenben is megünnepeltük testvérvárosi 
szerződésünk aláírásának 15 éves jubileumát. Az ünnepre meghívást 
kapott a városvezetés mellett a Ringató Balaton vörösberényi nép-
tánc-csoport és az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság is. Az 
évforduló alkalmából Veszeli Lajos Balatonalmádiban élő festőmű-
vésznek nyílt Balaton témájú tárlata a bajor város művészeti negye-
dében. 

Az őszi nyitragerencséri Rózsák Napjára idén is hivatalos volt a 
város. Ekkor ünnepelte testvértelepülésünk önállóvá válásának 25., 
valamint Kodály Zoltán látogatásának 110. évfordulóját, aminek al-
kalmából a delegációval utazott és többször fellépett a Vörösberényi 
Borostyán népdalkör.

Településünk jóhirét öregbítette Balatonalmádi Város Vegyeskara a 
horvátországi Vörösmarton tett látogatása alkalmából.
Tisztelt Jelenlévők!

Ejtsünk néhány szót az előttünk álló év feladatairól, kiemelve a 
beadott fejlesztési pályázatainkat.

Önkormányzatunk az elmúlt évben a 2014 – 2020-as fejleszté-
si időszakra megjelent európai uniós forrású pályázati felhívásokra, 
valamint hazai forrású fejlesztési kiírásokra 15 db projekttervet ké-
szített, összesen 1,7 milliárd Ft-ot meghaladó értékben nyújtott be 
pályázatokat, melyek elsősorban a város élhetőbbé tételét, környezeti 
állapotának javítását, turizmusfejlesztését tűzték ki célul.

A pályázatok közül kiemelve néhányat megemlítenék:
- Az Ady E. utca 2-6. szám alatti épület rekonstrukciójával méltó 

körülményeket kívánunk biztosítani a vörösberényi lakosság orvosi 
alapellátásához. Egy épületben kap elhelyezést a felnőtt és gyermek 
körzeti orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, valamint megújul a posta 
épületrész is. A beruházás megvalósításához a maximális 60 millió 
Ft támogatási lehetőségen felül további, közel 60 millió Ft saját erő 
biztosítása is szükséges. 

- A Mogyoró utcai óvoda épület elbontásával az ingatlanon sze-
retnénk felépíteni az Almádi Magocskák Óvoda új, 1414 m2 nettó 
alapterületű 10 csoportos épületét. A jelenleg három különálló épü-

letben működő óvodai csoportok egy korszerű, vadonatúj épületben 
nyerhetnének elhelyezést. A beruházás összköltsége 593 millió Ft, s 
reményeink szerint teljes mértékben finanszírozható lesz támogatási 
forrásból.

- Az elöntéssel fenyegető Vörösberényi Séd patak mederrendezé-
sével régóta megoldásra váró problémákat kívánunk megoldani.  A 
Veszprémi utat keresztező hídtól a Balatonba történő csatlakozásig 
1588 m szakaszon végeznénk el műszaki beavatkozásokat 118 millió 
Ft értékben.

- Projektet dolgoztunk ki a Veszprém- 
Balatonalmádi közötti kerékpárút város-
unk belterületéig történő továbbépítésére 
a Töltés utca - Vécsey Károly utca - dr. 
Óvári Ferenc utca és több levezető utca 
szakaszán haladva. Kiépülhetne a 71. sz. 
útnál a Balatoni Bringakörúthoz történő 
biztonságos csatlakozás is.

- A Wesselényi strand látogatottságának 
fellendítése céljából új létesítményeket ter-
veztünk, melyek növelik a turisztikai vonz-
erőt jelentő kínálatot. A strand szolgáltatói 

köre bővülne csúszdaparkkal, új - lelátóval és szertárral rendelkező - 
homokos sportpályával, vízi színpaddal és egy vízparton elhelyezkedő 
bárral. A projekt teljes összköltsége 183 millió Ft. 

- A Vidékfejlesztési Program keretében nyílt lehetőség pályázat 
benyújtására a Városháza épületének energetikai korszerűsítésére. A 
projekt egyrészt az épület gazdaságosabb fenntartását teszi lehetővé, 
másrészt komfortosabb, barátságosabb környezetet biztosít a dolgo-
zók és a lakosság részére. Az igényelt támogatás közel 50 millió Ft-ja 
mellett 17 millió Ft saját forrás is szükséges. 

Az előzőekben felsorolt európai uniós forrású fejlesztési projektek 
határidőben benyújtásra és befogadásra kerültek, jelenleg a bíráló bi-
zottságok döntésére várunk.

Hazai források tekintetében ugyanakkor eredményesen lezárult a 
„Büszkeségpont” pályázatunk, a Szent Erzsébet ligetben felavatott 
Ungár József emlékmű felállításához 5 millió Ft támogatást nyertünk. 

Pozitívan bírálták el a nyári felhőszakadások miatt károsodott utak 
helyreállításához kapcsolódó 3,6 millió Ft összegű vis maior támoga-
tásunkat is.

Ugyanakkor felemás döntés született a Balatonalmádi 
Sportegyesület által az MLSZ-hez benyújtott Tao-s pályázat 
ügyében, melynek értelmében egy új élő és műfüves pálya épülhetne 
a kiszolgáló egységekkel. A további lépésekről az idei évben az első 
döntések között kell határoznunk az egyesülettel közösen.

Decemberben lezárult az adósságkonszolidációban nem érintett 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását célzó több-
éves kormányzati program. Balatonalmádi Város Önkormányzata 
181 millió Ft támogatásban részesült, melyet kizárólag kötelező ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre lehet fordítani.  A 
pályázatunkban megjelölt célok belterületi utak, járdák felújítását, 
építését tartalmazzák, melyek a következők: 

- Bajcsy - Zsilinszky út és járda felújítása a Noszlopy utca és Veszp-
rémi út közötti szakaszon,  

- Szabadság út és járda felújítása a Noszlopy utca és Kövesalja utca 
között,

- Venyige utca útépítése,
- Remete köz útépítése,
- Egry József utca útépítése a Gárdonyi utca és Dózsa György út 

közötti szakaszon.
A szükséges tervekkel és építési engedélyekkel rendelkezünk, így a 

munkálatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2017-ben 
elkezdődhetnek.

Karácsonyi ajándékként is felfogható a Belügyminisztérium ma-
radványkeretéből az év végén megítélt 120 millió forint ingatlan vá-
sárlásra, illetve kisebb átalakításra. A Magtár épület megvételéről van 
szó.

Itt szeretném kihasználni az alkalmat és megköszönni Dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselőnknek az egész éves munkáját és segít-
ségét, mellyel hozzájárult városunk gyarapodásához.

Ugyanígy szeretném megköszönni az önkormányzat és intézmé-
nyei vezetőinek, munkatársainak, vállalkozóknak, családoknak és 
magánszemélyeknek a kitartó, áldozatos munkáját. A sportegyesü-
leteinknek, civil szervezeteinknek és egyházi közösségeinknek azt 
köszönöm, hogy lelket adtak, közösséget alkottak, és eredményesen 
képviselték Balatonalmádit településünk határain kívül is.

2016-ban minden olyan fejlesztési pályázati lehetőséget megragad-
tunk, melyben meg tudtunk felelni a pályázati kiírásokban megfo-
galmazott feltételeknek és melyek céljai illeszkedtek a város középü-
leteinek, köztereinek védelméhez, állapotának felújításához, vagy 
infrastrukturális fejlesztési koncepciójához. A tervezett beruházások 
hatásai jelentősek lehetnek a település életminőségére, társadalmi, 
gazdasági és környezeti helyzetére. 

„Összejönni – kezdés. Együtt maradni – haladás. Együtt is dolgozni 
– siker.” Hiszem, hogy Henry Ford szavainak szellemében fogunk 
haladni, és közös dolgainkat siker koronázza majd. Bízom abban, 
hogy 2017 egy olyan év lesz, amelyet városunk históriáskönyvében 
a bő esztendők között fognak jegyezni!

Ennek szellemében kívánok valamennyiüknek sikerekben és 
egészségben gazdag boldog új évet!

A rendezvényen számos közéleti személy vett részt



2017. januárÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 54

Városháza híreiPolgármesteri évértékelő

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei első hírcsokrát 
olvashatják alább. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az 
önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi 
Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, 
most is, s a 2017. évben is szükségünk van  (és lesz!) az Önök 
visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – 
eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Új vagyonrendelet, módosult 
támogatások

Jogszabályi kötelezettségének tett eleget az önkormányzat 
azzal, hogy az eddig általa működtetett köznevelési intézmények 
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési 
önkormányzati vagyont és vagyoni értékű jogot 2017. január 1-jén 
a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe 

átadta. Így a meghatározott köznevelési intézmények fenntartója 
és működtetője újra egységes lesz, a feladatot a törvényalkotó a 
tankerületi központokra telepítette. 

A köznevelési feladatellátást szolgáló vagyon és vagyoni 
értékű jogon kívül a tankerületi központ foglalkoztatotti 
állományába kerülnek a köznevelési intézmények működtetését 
és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 
köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha megfelelnek a 
külön jogszabályban meghatározott képesítési feltételeknek. 

Az érintett intézmények: Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégium, Györgyi Dénes Általános Iskola, Vörösberényi 
Általános Iskola, Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonalmádi 
Tagintézménye ingatlanai és ingóságai. 

Nem adták viszont vagyonkezelésbe a Bajcsy-Zsilinszky E. út 37. 
szám alatti ingatlanon, a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Balatonalmádi Tagintézményével egybeépült ingatlanrészt, azt a 
hivatal továbbra is önállóan, irattárként használja. Hasonlóképp nem 
került vagyonkezelésbe a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziummal 
és a Vörösberényi Általános Iskolával egybeépült melegítő konyha 
és a hozzá tartozó étterem. A gimnáziumhoz tartozó 1 db szolgálati 
lakás esetében a Tankerület bérlőkijelölési joggal rendelkezik. 
A konyhák és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek továbbra 
is a gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat ellátását 
biztosítják. Emellett az Önkormányzat a vörösberényi iskola 
melletti műfüves labdarugó pályát sem adta át.  

Az át nem adott ingatlanrészekre vonatkozóan az ingatlan üze-
meltetési költségmegosztását külön megállapodásban rögzítik. 
Ugyancsak megállapodás készül az önkormányzat kérelme alapján 
a Tankerület vagyonkezelésébe adott, köznevelést ellátó ingatlanok 
önkormányzati, helyi közösségi, kulturális és sport rendezvények 
lebonyolításai céljából történő, ingyenes használata biztosításáról, 
tanítási időn kívüli, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
nem zavaró időszakokra. 

Új vagyonrendeletet fogadott el a képviselő-testület, melyet a 
többszöri jogszabályváltozások tettek szükségessé. A vagyonrendelet 
az önkormányzat egyik legfontosabb rendelete annak ellenére, 
hogy rendelkezései az állampolgárok nagyobb tömegét közvetlenül 
nem érintik. A  vagyonrendeletben kerülnek meghatározásra azon 
döntési jogosítványok, és ezek gyakorlásának módjai, amelyek 
az önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati 
vagyon működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

Módosult a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet is. 
A települési támogatások esetében a kérelmező családjában az egy 
főre jutó havi jövedelemhatárt megemelték. A települési szilárd hul-
ladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatásánál – figyelem-
be véve a közszolgáltatási díj kiszámlázásának alakulását – átmeneti 
szabályozást építettek be. A rendkívüli élethelyzetben adható tele-
pülési támogatás összege 50.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra emelkedett.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a 2016. februárban elfogadott 2 milliárd 402 
ezer forinthoz képest a júniusi módosításkor 1 milliárd forinttal, 
majd szeptemberben 55,2 millió forinttal növekedett. A jelenlegi 
módosítás 438,4 millió Ft-os emelkedést eredményezett a 2016. 
évi költségvetés főösszegét tekintve, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

A képviselő-testület a korábbi gyakorlata szerint a 2017. évi 
központi költségvetés figyelembevételével meghatározta a 2017. évi 
költségvetés tervezésének szempontjait is, és megszabta azokat a fő 

igénybevételével folytak vízrendezési munkálatok a Panoráma 
sétánynál a partfal-helyreállítással összefüggően. Ezen túlmenően 
saját költségvetési forrásból – zömében útfelújításokkal egyidejűleg 
- kisebb belterületi vízrendezések valósultak meg a Malomvölgyi, a 
Mátyás király, a Veszprémi, az Erkel és a Rákóczi Ferenc utcáknál.

A belterületi szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítésének tervei 
már évekkel ezelőtt elkészültek. Az elmúlt évben a vízjogi létesítési 
engedély meghosszabbítására volt szükség, ami meg is történt. A több 
mint tíz kilométeres hálózat félmilliárd forintot is meghaladó kivi-
telezési munkáihoz még szükséges pénz-
ügyi fedezet megteremtésére csak európai 
uniós pályázaton elnyert támogatással 
nyílik reális lehetőség. A Nemzeti Fejlesz-
tési Programiroda Nonprofit Kft., mint 
leendő konzorciumvezető irányításával és 
a szolgáltató DRV Zrt. közreműködésével 
megkezdődött a pályázat benyújtásának 
előkészítése.

Városképi szempontból is meghatározó 
jelentőségű – az utóbb létesített épületek-
kel építészeti összhangban lévő - autóbusz-
váró készült a 71. főút mentén a volt nevelőotthonnál álló műanyag 
beálló helyén, valamint több régebbi felújítására is sor került.

A városi strandok üzemeltetését az idei évtől a Balatonalmádi Vá-
rosgondnokság látta el. A strandokon végzett felújítási, karbantartási 
munkák közül kiemelkedik a Wesselényi strand jobb oldali apartma-
nok felújítása 12.4 millió Ft értékben.

2016-ban szorosabbra fűztük kapcsolatainkat testvér települése-
inkkel. Júniusban Eggenfeldenben is megünnepeltük testvérvárosi 
szerződésünk aláírásának 15 éves jubileumát. Az ünnepre meghívást 
kapott a városvezetés mellett a Ringató Balaton vörösberényi nép-
tánc-csoport és az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság is. Az 
évforduló alkalmából Veszeli Lajos Balatonalmádiban élő festőmű-
vésznek nyílt Balaton témájú tárlata a bajor város művészeti negye-
dében. 

Az őszi nyitragerencséri Rózsák Napjára idén is hivatalos volt a 
város. Ekkor ünnepelte testvértelepülésünk önállóvá válásának 25., 
valamint Kodály Zoltán látogatásának 110. évfordulóját, aminek al-
kalmából a delegációval utazott és többször fellépett a Vörösberényi 
Borostyán népdalkör.

Településünk jóhirét öregbítette Balatonalmádi Város Vegyeskara a 
horvátországi Vörösmarton tett látogatása alkalmából.
Tisztelt Jelenlévők!

Ejtsünk néhány szót az előttünk álló év feladatairól, kiemelve a 
beadott fejlesztési pályázatainkat.

Önkormányzatunk az elmúlt évben a 2014 – 2020-as fejleszté-
si időszakra megjelent európai uniós forrású pályázati felhívásokra, 
valamint hazai forrású fejlesztési kiírásokra 15 db projekttervet ké-
szített, összesen 1,7 milliárd Ft-ot meghaladó értékben nyújtott be 
pályázatokat, melyek elsősorban a város élhetőbbé tételét, környezeti 
állapotának javítását, turizmusfejlesztését tűzték ki célul.

A pályázatok közül kiemelve néhányat megemlítenék:
- Az Ady E. utca 2-6. szám alatti épület rekonstrukciójával méltó 

körülményeket kívánunk biztosítani a vörösberényi lakosság orvosi 
alapellátásához. Egy épületben kap elhelyezést a felnőtt és gyermek 
körzeti orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, valamint megújul a posta 
épületrész is. A beruházás megvalósításához a maximális 60 millió 
Ft támogatási lehetőségen felül további, közel 60 millió Ft saját erő 
biztosítása is szükséges. 

- A Mogyoró utcai óvoda épület elbontásával az ingatlanon sze-
retnénk felépíteni az Almádi Magocskák Óvoda új, 1414 m2 nettó 
alapterületű 10 csoportos épületét. A jelenleg három különálló épü-

letben működő óvodai csoportok egy korszerű, vadonatúj épületben 
nyerhetnének elhelyezést. A beruházás összköltsége 593 millió Ft, s 
reményeink szerint teljes mértékben finanszírozható lesz támogatási 
forrásból.

- Az elöntéssel fenyegető Vörösberényi Séd patak mederrendezé-
sével régóta megoldásra váró problémákat kívánunk megoldani.  A 
Veszprémi utat keresztező hídtól a Balatonba történő csatlakozásig 
1588 m szakaszon végeznénk el műszaki beavatkozásokat 118 millió 
Ft értékben.

- Projektet dolgoztunk ki a Veszprém- 
Balatonalmádi közötti kerékpárút város-
unk belterületéig történő továbbépítésére 
a Töltés utca - Vécsey Károly utca - dr. 
Óvári Ferenc utca és több levezető utca 
szakaszán haladva. Kiépülhetne a 71. sz. 
útnál a Balatoni Bringakörúthoz történő 
biztonságos csatlakozás is.

- A Wesselényi strand látogatottságának 
fellendítése céljából új létesítményeket ter-
veztünk, melyek növelik a turisztikai vonz-
erőt jelentő kínálatot. A strand szolgáltatói 

köre bővülne csúszdaparkkal, új - lelátóval és szertárral rendelkező - 
homokos sportpályával, vízi színpaddal és egy vízparton elhelyezkedő 
bárral. A projekt teljes összköltsége 183 millió Ft. 

- A Vidékfejlesztési Program keretében nyílt lehetőség pályázat 
benyújtására a Városháza épületének energetikai korszerűsítésére. A 
projekt egyrészt az épület gazdaságosabb fenntartását teszi lehetővé, 
másrészt komfortosabb, barátságosabb környezetet biztosít a dolgo-
zók és a lakosság részére. Az igényelt támogatás közel 50 millió Ft-ja 
mellett 17 millió Ft saját forrás is szükséges. 

Az előzőekben felsorolt európai uniós forrású fejlesztési projektek 
határidőben benyújtásra és befogadásra kerültek, jelenleg a bíráló bi-
zottságok döntésére várunk.

Hazai források tekintetében ugyanakkor eredményesen lezárult a 
„Büszkeségpont” pályázatunk, a Szent Erzsébet ligetben felavatott 
Ungár József emlékmű felállításához 5 millió Ft támogatást nyertünk. 

Pozitívan bírálták el a nyári felhőszakadások miatt károsodott utak 
helyreállításához kapcsolódó 3,6 millió Ft összegű vis maior támoga-
tásunkat is.

Ugyanakkor felemás döntés született a Balatonalmádi 
Sportegyesület által az MLSZ-hez benyújtott Tao-s pályázat 
ügyében, melynek értelmében egy új élő és műfüves pálya épülhetne 
a kiszolgáló egységekkel. A további lépésekről az idei évben az első 
döntések között kell határoznunk az egyesülettel közösen.

Decemberben lezárult az adósságkonszolidációban nem érintett 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását célzó több-
éves kormányzati program. Balatonalmádi Város Önkormányzata 
181 millió Ft támogatásban részesült, melyet kizárólag kötelező ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre lehet fordítani.  A 
pályázatunkban megjelölt célok belterületi utak, járdák felújítását, 
építését tartalmazzák, melyek a következők: 

- Bajcsy - Zsilinszky út és járda felújítása a Noszlopy utca és Veszp-
rémi út közötti szakaszon,  

- Szabadság út és járda felújítása a Noszlopy utca és Kövesalja utca 
között,

- Venyige utca útépítése,
- Remete köz útépítése,
- Egry József utca útépítése a Gárdonyi utca és Dózsa György út 

közötti szakaszon.
A szükséges tervekkel és építési engedélyekkel rendelkezünk, így a 

munkálatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2017-ben 
elkezdődhetnek.

Karácsonyi ajándékként is felfogható a Belügyminisztérium ma-
radványkeretéből az év végén megítélt 120 millió forint ingatlan vá-
sárlásra, illetve kisebb átalakításra. A Magtár épület megvételéről van 
szó.

Itt szeretném kihasználni az alkalmat és megköszönni Dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselőnknek az egész éves munkáját és segít-
ségét, mellyel hozzájárult városunk gyarapodásához.

Ugyanígy szeretném megköszönni az önkormányzat és intézmé-
nyei vezetőinek, munkatársainak, vállalkozóknak, családoknak és 
magánszemélyeknek a kitartó, áldozatos munkáját. A sportegyesü-
leteinknek, civil szervezeteinknek és egyházi közösségeinknek azt 
köszönöm, hogy lelket adtak, közösséget alkottak, és eredményesen 
képviselték Balatonalmádit településünk határain kívül is.

2016-ban minden olyan fejlesztési pályázati lehetőséget megragad-
tunk, melyben meg tudtunk felelni a pályázati kiírásokban megfo-
galmazott feltételeknek és melyek céljai illeszkedtek a város középü-
leteinek, köztereinek védelméhez, állapotának felújításához, vagy 
infrastrukturális fejlesztési koncepciójához. A tervezett beruházások 
hatásai jelentősek lehetnek a település életminőségére, társadalmi, 
gazdasági és környezeti helyzetére. 

„Összejönni – kezdés. Együtt maradni – haladás. Együtt is dolgozni 
– siker.” Hiszem, hogy Henry Ford szavainak szellemében fogunk 
haladni, és közös dolgainkat siker koronázza majd. Bízom abban, 
hogy 2017 egy olyan év lesz, amelyet városunk históriáskönyvében 
a bő esztendők között fognak jegyezni!

Ennek szellemében kívánok valamennyiüknek sikerekben és 
egészségben gazdag boldog új évet!

A rendezvényen számos közéleti személy vett részt
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színes szélesvásznú álomkabát, Kölyök, Oroszlánkirály, Macskák. 
A teltházas előadások nagyobb városi művelődési központok 
színháztermeiben és a Veszprémi Petőfi Színházban voltak. Luca 
énektudása fejlesztése érdekében magánéneket is tanul a Veszprémi 
Csermák Antal Zeneiskolában. 

Az éneklés és a zene mellett a tánc is fontos számára. Három évig 
akrobatikus rock-and-rollt táncolt a Balatonfüredi Acro-Dance 
Egyesületben, sok versenyen vett részt. Három éve pedig klasszikus 
táncot tanul a Winners Versenytánc Egyesületben. Luca rendszeresen 
részt vesz az iskola ünnepi és kulturális eseményein is. Szavalataival, 
énektudásával évek óta hozzájárul a megemlékezések, közösségi 
alkalmak színesebbé tételéhez, méltó megünnepléséhez. 

Aktív résztvevője osztálya kulturális és közösségi életének. Ötleteivel, 
kreativitásával elősegíti a fontos alkalmak (farsang, Mikulás, egy-egy 
osztálytárs búcsúztatása stb.) megszervezését.

 „Költői vénájának”, olvasottságának köszönhetően az irodalom-
tananyagot és az irodalomórákat egy-egy általa költött verssel 
teszi érdekesebbé, emlékezetessé. Szorgalmasan és kitartóan végzi 
iskolai feladatait, megbízható. Humán érdeklődése szerteágazó. A 
szépirodalom, a zene, a tánc és az előadóművészet egyaránt érdekli. 
Tanulmányi versenyeken is sikeresen teljesít. A Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny meghatározó résztvevője évek óta. 

A Veszprémi Játékok Nemzetközi Versenyen 2014-ben és 2015-
ben szólóének kategóriában először bronzérmet, egy évvel később 
ezüstérmet nyert.

Versenytáncban a Magyar Területi és Magyar Országos 
Bajnokságon, valamint a Balatonfüreden megrendezett Európa-
bajnokságon is 1. helyezést ért el. További 6 érmet nyert akrobatikus 
rock-and-roll területi versenyeken.

Luca a „Nemzet fiatal tehetségeiért ösztöndíj” kedvezményezettje, 
melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
meghirdetett pályázaton nyert el idén augusztusban.

Mesics Jeromos

Mesics Jeromos a Vörösberényi Általános 
Iskola 8. b osztályos tanulója. Magatartása 
és szorgalma példás, tanulmányi eredménye 
jeles. Jeromos életvidám, sokoldalú, színes 
egyéniség. A magyar nyelv és irodalom iránti 
érdeklődése, kimagasló előadókészsége már 
alsó tagozatos korában megmutatkozott. Az 
iskolai szavalóversenyek állandó résztvevője 
és tehetségéből eredően folyamatosan 
dobogós helyezettje. Az utóbbi években 
saját verseit szavalja, melyekkel nagy 
sikert arat. Írásai komoly gondolkodásáról, gazdag lelkivilágáról és 
példamutató hazaszeretetéről tesznek tanúbizonyságot. Legnagyobb 
elismerése a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd versenyen elért 
megyei 3. helyezése. Az Országos Ifjúsági Honvédelmi Csapatverseny 
különdíjában részesült.

Az irodalom mellett a zene is fontos szerepet tölt be Jeromos 
életében. Négy éve tanul a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskolában, hangszere a trombita. Játékával számtalanszor emelte az 
iskolai ünnepélyek fényét, hangulatát. 

Iskolai tanulmányaiban is kiemelkedő, több tantárgyi versenyen 
méreti meg tudását, sikereket ér el. A szabadidős tevékenységekben is 
lehet rá számítani, szívesen képviseli iskoláját honvédelmi versenyen, 
horgászversenyen.

Választott sportága a lovaglás. Évek óta a Vöröshegyi Lovas 
Egyesület tagja, lovas tájékozódási versenyek nyertese, 1-3. helyezettje 
2012 óta. A klub keretén belül sok önkéntes munkát vállal, végez.

Hobbija a néptánc, 12 éves kora óta táncol a helyi Gurgolya 

Tánccsoportban, majd a Balatonalmádi Néptáncműhelyben. Nyáron 
heti rendszerességgel vannak néptáncos fellépései, viselet bemutatói.

Jeromos az iskolai közösségi élet meghatározó személyisége, az 
iskolarádió állandó hírolvasója, az iskolai rendezvények megbízható, 
felelősségteljes, felkészült konferansziéja. Társai példaként tekintenek 
rá, elismerik tudását, tehetségét. Segítőkészségével, rátermettségével 
méltán képviseli a Vörösberényi Általános Iskolát.

Bagoly Anna

Bagoly Anna a Kósa György Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola diákja 2009 
óta. A Zeneiskolában eltöltött évek 
alatt tehetsége és kimagasló szorgalma 
érdemessé tette arra, hogy Balatonalmádi 
zeneiskoláját sokszor és sok helyen méltón 
képviselje nem csak választott hangszerén, 
a hegedűn, hanem a kötelező szolfézs tárgy 
és a szabadidejében végzett kamarazene 
területén is.

2011 óta rendszeres szereplője a városi és a városban működő civil 
szervezetek rendezvényeinek, városon kívüli zeneiskolai fellépéseknek. 
A zeneiskola évfolyam tanulója címet 2012-től minden évben 
elnyerte. Töltési–díj sikeres nyertese volt 2015-ben.

Kósa György szerzői estjén 2015. április 9-én az Óbudai 
Társaskörben hegedűjátékával is, kórusénekléssel is hozzájárult az 
almádi zeneiskolások sikeres fellépéséhez.

Zeneiskolásoknak hirdetett megyei és területi hegedűversenyek 
rendszeres helyezettje 2013 óta. Felkészítő tanára Horváthné 
Domokos Tímea. A megyei Auer Lipót Hegedűversenyen 2013-
ban arany oklevél birtokosa lett. A Sistrum hegedűversenyen 2012-
ben és 2016-ban ezüst oklevelet kapott. A Balaton-körüli Megyék 
Vonóstalálkozóján 2014-ben 3. helyezést ért el, a Veszprém Megyei 
Hegedűversenyen 2014-ben és 2015-ben pedig ezüst oklevelet 
kapott. 

Kamaraéneklési és népdaléneklési versenyeken több bronz, ezüst 
és arany minősítést szerzett az elmúlt hat évben. Oklevelet szerzett 
2011-ben és 2012-ben, a Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei 
Találkozóján pedig ezüst oklevelet. A Sistrum Kamarazenei 
versenyen 2014-ben és 2015-ben ezüst oklevéllel jutalmazták, míg a 
Renaissance Művészeti Fesztiválon arany oklevelet kapott.

Anna 2011 óta részt vesz szolfézsversenyeken, amelyeken a 2 arany, 
2 ezüst és 1 bronz oklevél mellett bekerült a legutóbbi, XI. Országos 
Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny döntőjébe, 
melyen – 2014-ben Debrecenben – a 24. helyen végzett.

Tóth Lilla Katalin

Tóth Lilla a Magyar–Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium 11. osztályos 
tanulója. Irodalmi alkotásával az Írás és 
szolidaritás elnevezésű országos programban 
első helyezést ért el 2016 tavaszán. 
Minden iskolai programban részt vesz, hol 
szervezőként, hol közreműködőként. Állandó 
tudósítója az iskolai eseményeknek, írásai az Új 
Almádi Újságban is megjelennek. Kimagasló 
tanulmányi és kulturális munkája példaértékű 
szorgalommal társul.

A díjazott tanulóknak gratulálunk elért eredményeikhez és 
sikereikhez. A jövőben, az eddigiekhez hasonló kitartást, türelmet és 
szorgalmat kívánunk!

Dr. Walter Rózsa a Humán Bizottság elnöke

Városunk önkormányzata immáron tizenöt éve adományoz 
„Jó tanuló – jó sportoló” díjat azoknak a tanulóknak, akik mind 
tanulmányi, mind sportteljesítményükkel kitűnnek közösségükből. 
2013-tól a kimagasló kulturális tevékenységet folytató tanulók is 
elismerésben részesülnek.

A díjak odaítéléséről az önkormányzat Humán Bizottsága 
átruházott hatáskörben döntött. Az elismerések átadására a december 
13-i ülésén ünnepélyes 
keretek között került sor.

Városunk és a 
köznevelési intézmények 
is méltán lehetnek 
büszkék tanulóikra, akik 
tudásukkal, szorgalmukkal 
és kiemelkedő egyéni- és 
csapatteljesítményeikkel 
öregbítik iskolájuk és 
Balatonalmádi hírnevét.

„Jó tanuló – jó sportoló” díjban részesült

Csíki Lilian

Csíki Lilian a Vörösberényi 
Általános Iskola 8.a osztályos tanulója.

Lili fegyelmezett, és kitartóan 
élenjáró kitűnő tanulmányi 
munkájára a tanárai a nyolc év alatt 
folyamatosan számíthattak, így az 
iskola legmagasabb tanulmányi 
díjazásait is elnyerte. 

Példamutató szorgalma a sport 
területén is sikerekhez segítette. 
Választott sportága az úszás, melyet több éven át a Lutra Sport 
Egyesület tagjaként űzött. Edzője Kenyeres Tibor volt.

Akaraterejének, kitartásának, edzőjének és a támogató szülői 
hátterének köszönhetően a versenyeken kiemelkedő sikereket ért 
el. A Vidra Sportegyesületben eltöltött eredményes pályafutását 
száznál is több érem jelzi. Az elmúlt években több aranyjelvényes 
szintet is úszott. Teljesítménye alapján beválogatták a Jövő Bajnokai 
programba, ahol a Magyar Úszó Szövetség is figyeli munkáját. 

Lili az utóbbi években megyei és országos diákolimpiai 
bajnokságokon mell-, hát- és gyorsúszásban is 1. és 2. helyezéseket 
ért el. 2015-ben a Claudius nemzetközi versenyen több számban is 
– vegyes, pillangó, hát – dobogós helyezést ért el. 2016-ban országos 
„A” kategóriás diákolimpián a megye legjobbjaként, meghívás alapján 

vehetett részt, ahol 200 m vegyes 3. helyével a továbbtanuláshoz is 
szerzett plusz pontokat. 100 m háton pedig 5. lett.

Személyiségét a sportszerű küzdelem és kitartás, valamint a feltétlen 
feladatmegoldásra való törekvés jellemzi, miközben társaival barátias 
és segítőkész, tanáraival pedig minden esetben tisztelettudóan 
viselkedik. Sporttevékenységével, hozzáállásával, példamutató 
magatartásával gazdagítja iskolája hírnevét. 

Sági Tamás

Sági Tamás a Györgyi Dénes Általános 
Iskola 8. a osztályos tanulója, s első 
osztályos kora óta kitűnő tanuló. A 
mindennapi edzések, versenyek és 
gyakori mérkőzések az iskolai tanulmányi 
munkájában soha nem jelentettek 
hátrányt. Az iskolai életben szerény, 
tisztelettudó mind a felnőttekkel, mind 
pedig tanulótársaival. Közösségi munkája 
kiemelkedő, részt vállal a közösségi 
programok szervezésében, osztály- 
és iskolai műsorok szerkesztésében, 
kivitelezésében.

Az elmúlt években több tantárgyból (matematika, magyar nyelv 
és irodalom, angol, történelem) vett részt tanulmányi versenyeken is, 
ahol kiemelkedő eredményeket ért el.
Legjelentősebb tanulmányi eredményei:

A 2015/2016. tanévben a Bolyai matematika versenyen a megye 6 
legjobb csapata között szerepelt társaival.  A Cholnoky alapműveleti 
matematikaverseny 3. helyezettje 2014/2015. tanévben. Zrínyi Ilona 
matematika csapatversenyen megyei 3. helyezést elért csapat tagja 
2015-ben, és ugyanekkor a Bendegúz anyanyelvi versenyen országos 
14. helyezés ért el.

Tamás kis kora óta rendszeresen sportol. Eleinte úszott, majd egyre 
inkább a labdarúgás bűvkörébe került. A Balatonalmádi Focisuli 
Alapítvány keretei között ismerkedett meg a sportág alapjaival, 
2012 óta pedig a Balatonalmádi Sportegyesület igazolt labdarúgója. 
Jelenleg az U16-os serdülő csapat oszlopos tagja. Szorgalmának, 
tehetségének köszönhetően az idei szezonban bemutatkozott az U19-
es ifjúsági csapatban is. 

Az iskolában is sokrétű, szerteágazó sporttevékenységet folytat. Több 
sportágban is képviselte iskoláját a diákolimpiai versenyeken. Úszó és 
atlétikai diákolimpiai csapatversenyeken dobogós helyezéseket ért el. 
Labdarúgó diákolimpia körzeti 1., megyei 1., országos 15. helyezett 
csapat tagja 2015-ben. 2016-ban pedig a körzeti 1. és megyei 3. 
helyezést nyerték el. A BSE U15-ös futsal csapat tagjaként a megyei 
bajnokságban 2. helyezést elért csapat tagja.

„Kiváló kulturális tevékenységért” díjban részesült:

Piller Luca

Piller Luca a Györgyi Dénes Általános 
Iskola 7. a osztályos tanulója. 7 éves kora óta 
foglalkozik hangszeres zenével, énekléssel 
és tánccal. Öt éve jár a Balatonalmádi Kósa 
György Zeneiskolába, ahol fuvolázni tanul. 
Ebben az évben kezdett el zongorázni 
az Ars Nova Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben. Harmadik éve jár a 
Veszprémi Dal-ma Egyesület Musical 
Színházába, ahol Völler Adél énekművész 
tanár és Módri Györgyi színművész irányításával – társaival együtt 
– teljes musicaleket tanul. Luca az alábbi darabokban szerepelt: 
Grease, Dzsungel könyve, Abigél, Isten pénze, Diótörő, József és a 

irányokat, melyek az önkormányzat jövő évi céljainak, feladatainak 
megvalósítását szolgálják.

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek 
kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, 
hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa 
kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll-rendszerek 
megfelelőségét illetően. Az önkormányzat költségvetési szerveire 
vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta a képviselő-
testület.

Döntött továbbá a képviselő-testület az önkormányzat tulajdo-
nában lévő sporttelepek üzemeltetéséről, a József Attila u. 63. szám 
alatti üzlethelyiség területbérleti ügyében, a Bornemissza utca ön-
erős útépítési kezdeményezése, a Móra Ferenc utca 6./4. szám alatti 
lakás hasznosítása és védett építmény fenntartásának tárgyában is. 
Emellett jóváhagyta a 2017. évi munkatervét, határozott az Öböl 
Televízió és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület kérelméről.
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színes szélesvásznú álomkabát, Kölyök, Oroszlánkirály, Macskák. 
A teltházas előadások nagyobb városi művelődési központok 
színháztermeiben és a Veszprémi Petőfi Színházban voltak. Luca 
énektudása fejlesztése érdekében magánéneket is tanul a Veszprémi 
Csermák Antal Zeneiskolában. 

Az éneklés és a zene mellett a tánc is fontos számára. Három évig 
akrobatikus rock-and-rollt táncolt a Balatonfüredi Acro-Dance 
Egyesületben, sok versenyen vett részt. Három éve pedig klasszikus 
táncot tanul a Winners Versenytánc Egyesületben. Luca rendszeresen 
részt vesz az iskola ünnepi és kulturális eseményein is. Szavalataival, 
énektudásával évek óta hozzájárul a megemlékezések, közösségi 
alkalmak színesebbé tételéhez, méltó megünnepléséhez. 

Aktív résztvevője osztálya kulturális és közösségi életének. Ötleteivel, 
kreativitásával elősegíti a fontos alkalmak (farsang, Mikulás, egy-egy 
osztálytárs búcsúztatása stb.) megszervezését.

 „Költői vénájának”, olvasottságának köszönhetően az irodalom-
tananyagot és az irodalomórákat egy-egy általa költött verssel 
teszi érdekesebbé, emlékezetessé. Szorgalmasan és kitartóan végzi 
iskolai feladatait, megbízható. Humán érdeklődése szerteágazó. A 
szépirodalom, a zene, a tánc és az előadóművészet egyaránt érdekli. 
Tanulmányi versenyeken is sikeresen teljesít. A Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny meghatározó résztvevője évek óta. 

A Veszprémi Játékok Nemzetközi Versenyen 2014-ben és 2015-
ben szólóének kategóriában először bronzérmet, egy évvel később 
ezüstérmet nyert.

Versenytáncban a Magyar Területi és Magyar Országos 
Bajnokságon, valamint a Balatonfüreden megrendezett Európa-
bajnokságon is 1. helyezést ért el. További 6 érmet nyert akrobatikus 
rock-and-roll területi versenyeken.

Luca a „Nemzet fiatal tehetségeiért ösztöndíj” kedvezményezettje, 
melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
meghirdetett pályázaton nyert el idén augusztusban.

Mesics Jeromos

Mesics Jeromos a Vörösberényi Általános 
Iskola 8. b osztályos tanulója. Magatartása 
és szorgalma példás, tanulmányi eredménye 
jeles. Jeromos életvidám, sokoldalú, színes 
egyéniség. A magyar nyelv és irodalom iránti 
érdeklődése, kimagasló előadókészsége már 
alsó tagozatos korában megmutatkozott. Az 
iskolai szavalóversenyek állandó résztvevője 
és tehetségéből eredően folyamatosan 
dobogós helyezettje. Az utóbbi években 
saját verseit szavalja, melyekkel nagy 
sikert arat. Írásai komoly gondolkodásáról, gazdag lelkivilágáról és 
példamutató hazaszeretetéről tesznek tanúbizonyságot. Legnagyobb 
elismerése a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd versenyen elért 
megyei 3. helyezése. Az Országos Ifjúsági Honvédelmi Csapatverseny 
különdíjában részesült.

Az irodalom mellett a zene is fontos szerepet tölt be Jeromos 
életében. Négy éve tanul a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskolában, hangszere a trombita. Játékával számtalanszor emelte az 
iskolai ünnepélyek fényét, hangulatát. 

Iskolai tanulmányaiban is kiemelkedő, több tantárgyi versenyen 
méreti meg tudását, sikereket ér el. A szabadidős tevékenységekben is 
lehet rá számítani, szívesen képviseli iskoláját honvédelmi versenyen, 
horgászversenyen.

Választott sportága a lovaglás. Évek óta a Vöröshegyi Lovas 
Egyesület tagja, lovas tájékozódási versenyek nyertese, 1-3. helyezettje 
2012 óta. A klub keretén belül sok önkéntes munkát vállal, végez.

Hobbija a néptánc, 12 éves kora óta táncol a helyi Gurgolya 

Tánccsoportban, majd a Balatonalmádi Néptáncműhelyben. Nyáron 
heti rendszerességgel vannak néptáncos fellépései, viselet bemutatói.

Jeromos az iskolai közösségi élet meghatározó személyisége, az 
iskolarádió állandó hírolvasója, az iskolai rendezvények megbízható, 
felelősségteljes, felkészült konferansziéja. Társai példaként tekintenek 
rá, elismerik tudását, tehetségét. Segítőkészségével, rátermettségével 
méltán képviseli a Vörösberényi Általános Iskolát.

Bagoly Anna

Bagoly Anna a Kósa György Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola diákja 2009 
óta. A Zeneiskolában eltöltött évek 
alatt tehetsége és kimagasló szorgalma 
érdemessé tette arra, hogy Balatonalmádi 
zeneiskoláját sokszor és sok helyen méltón 
képviselje nem csak választott hangszerén, 
a hegedűn, hanem a kötelező szolfézs tárgy 
és a szabadidejében végzett kamarazene 
területén is.

2011 óta rendszeres szereplője a városi és a városban működő civil 
szervezetek rendezvényeinek, városon kívüli zeneiskolai fellépéseknek. 
A zeneiskola évfolyam tanulója címet 2012-től minden évben 
elnyerte. Töltési–díj sikeres nyertese volt 2015-ben.

Kósa György szerzői estjén 2015. április 9-én az Óbudai 
Társaskörben hegedűjátékával is, kórusénekléssel is hozzájárult az 
almádi zeneiskolások sikeres fellépéséhez.

Zeneiskolásoknak hirdetett megyei és területi hegedűversenyek 
rendszeres helyezettje 2013 óta. Felkészítő tanára Horváthné 
Domokos Tímea. A megyei Auer Lipót Hegedűversenyen 2013-
ban arany oklevél birtokosa lett. A Sistrum hegedűversenyen 2012-
ben és 2016-ban ezüst oklevelet kapott. A Balaton-körüli Megyék 
Vonóstalálkozóján 2014-ben 3. helyezést ért el, a Veszprém Megyei 
Hegedűversenyen 2014-ben és 2015-ben pedig ezüst oklevelet 
kapott. 

Kamaraéneklési és népdaléneklési versenyeken több bronz, ezüst 
és arany minősítést szerzett az elmúlt hat évben. Oklevelet szerzett 
2011-ben és 2012-ben, a Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei 
Találkozóján pedig ezüst oklevelet. A Sistrum Kamarazenei 
versenyen 2014-ben és 2015-ben ezüst oklevéllel jutalmazták, míg a 
Renaissance Művészeti Fesztiválon arany oklevelet kapott.

Anna 2011 óta részt vesz szolfézsversenyeken, amelyeken a 2 arany, 
2 ezüst és 1 bronz oklevél mellett bekerült a legutóbbi, XI. Országos 
Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny döntőjébe, 
melyen – 2014-ben Debrecenben – a 24. helyen végzett.

Tóth Lilla Katalin

Tóth Lilla a Magyar–Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium 11. osztályos 
tanulója. Irodalmi alkotásával az Írás és 
szolidaritás elnevezésű országos programban 
első helyezést ért el 2016 tavaszán. 
Minden iskolai programban részt vesz, hol 
szervezőként, hol közreműködőként. Állandó 
tudósítója az iskolai eseményeknek, írásai az Új 
Almádi Újságban is megjelennek. Kimagasló 
tanulmányi és kulturális munkája példaértékű 
szorgalommal társul.

A díjazott tanulóknak gratulálunk elért eredményeikhez és 
sikereikhez. A jövőben, az eddigiekhez hasonló kitartást, türelmet és 
szorgalmat kívánunk!

Dr. Walter Rózsa a Humán Bizottság elnöke

Városunk önkormányzata immáron tizenöt éve adományoz 
„Jó tanuló – jó sportoló” díjat azoknak a tanulóknak, akik mind 
tanulmányi, mind sportteljesítményükkel kitűnnek közösségükből. 
2013-tól a kimagasló kulturális tevékenységet folytató tanulók is 
elismerésben részesülnek.

A díjak odaítéléséről az önkormányzat Humán Bizottsága 
átruházott hatáskörben döntött. Az elismerések átadására a december 
13-i ülésén ünnepélyes 
keretek között került sor.

Városunk és a 
köznevelési intézmények 
is méltán lehetnek 
büszkék tanulóikra, akik 
tudásukkal, szorgalmukkal 
és kiemelkedő egyéni- és 
csapatteljesítményeikkel 
öregbítik iskolájuk és 
Balatonalmádi hírnevét.

„Jó tanuló – jó sportoló” díjban részesült

Csíki Lilian

Csíki Lilian a Vörösberényi 
Általános Iskola 8.a osztályos tanulója.

Lili fegyelmezett, és kitartóan 
élenjáró kitűnő tanulmányi 
munkájára a tanárai a nyolc év alatt 
folyamatosan számíthattak, így az 
iskola legmagasabb tanulmányi 
díjazásait is elnyerte. 

Példamutató szorgalma a sport 
területén is sikerekhez segítette. 
Választott sportága az úszás, melyet több éven át a Lutra Sport 
Egyesület tagjaként űzött. Edzője Kenyeres Tibor volt.

Akaraterejének, kitartásának, edzőjének és a támogató szülői 
hátterének köszönhetően a versenyeken kiemelkedő sikereket ért 
el. A Vidra Sportegyesületben eltöltött eredményes pályafutását 
száznál is több érem jelzi. Az elmúlt években több aranyjelvényes 
szintet is úszott. Teljesítménye alapján beválogatták a Jövő Bajnokai 
programba, ahol a Magyar Úszó Szövetség is figyeli munkáját. 

Lili az utóbbi években megyei és országos diákolimpiai 
bajnokságokon mell-, hát- és gyorsúszásban is 1. és 2. helyezéseket 
ért el. 2015-ben a Claudius nemzetközi versenyen több számban is 
– vegyes, pillangó, hát – dobogós helyezést ért el. 2016-ban országos 
„A” kategóriás diákolimpián a megye legjobbjaként, meghívás alapján 

vehetett részt, ahol 200 m vegyes 3. helyével a továbbtanuláshoz is 
szerzett plusz pontokat. 100 m háton pedig 5. lett.

Személyiségét a sportszerű küzdelem és kitartás, valamint a feltétlen 
feladatmegoldásra való törekvés jellemzi, miközben társaival barátias 
és segítőkész, tanáraival pedig minden esetben tisztelettudóan 
viselkedik. Sporttevékenységével, hozzáállásával, példamutató 
magatartásával gazdagítja iskolája hírnevét. 

Sági Tamás

Sági Tamás a Györgyi Dénes Általános 
Iskola 8. a osztályos tanulója, s első 
osztályos kora óta kitűnő tanuló. A 
mindennapi edzések, versenyek és 
gyakori mérkőzések az iskolai tanulmányi 
munkájában soha nem jelentettek 
hátrányt. Az iskolai életben szerény, 
tisztelettudó mind a felnőttekkel, mind 
pedig tanulótársaival. Közösségi munkája 
kiemelkedő, részt vállal a közösségi 
programok szervezésében, osztály- 
és iskolai műsorok szerkesztésében, 
kivitelezésében.

Az elmúlt években több tantárgyból (matematika, magyar nyelv 
és irodalom, angol, történelem) vett részt tanulmányi versenyeken is, 
ahol kiemelkedő eredményeket ért el.
Legjelentősebb tanulmányi eredményei:

A 2015/2016. tanévben a Bolyai matematika versenyen a megye 6 
legjobb csapata között szerepelt társaival.  A Cholnoky alapműveleti 
matematikaverseny 3. helyezettje 2014/2015. tanévben. Zrínyi Ilona 
matematika csapatversenyen megyei 3. helyezést elért csapat tagja 
2015-ben, és ugyanekkor a Bendegúz anyanyelvi versenyen országos 
14. helyezés ért el.

Tamás kis kora óta rendszeresen sportol. Eleinte úszott, majd egyre 
inkább a labdarúgás bűvkörébe került. A Balatonalmádi Focisuli 
Alapítvány keretei között ismerkedett meg a sportág alapjaival, 
2012 óta pedig a Balatonalmádi Sportegyesület igazolt labdarúgója. 
Jelenleg az U16-os serdülő csapat oszlopos tagja. Szorgalmának, 
tehetségének köszönhetően az idei szezonban bemutatkozott az U19-
es ifjúsági csapatban is. 

Az iskolában is sokrétű, szerteágazó sporttevékenységet folytat. Több 
sportágban is képviselte iskoláját a diákolimpiai versenyeken. Úszó és 
atlétikai diákolimpiai csapatversenyeken dobogós helyezéseket ért el. 
Labdarúgó diákolimpia körzeti 1., megyei 1., országos 15. helyezett 
csapat tagja 2015-ben. 2016-ban pedig a körzeti 1. és megyei 3. 
helyezést nyerték el. A BSE U15-ös futsal csapat tagjaként a megyei 
bajnokságban 2. helyezést elért csapat tagja.

„Kiváló kulturális tevékenységért” díjban részesült:

Piller Luca

Piller Luca a Györgyi Dénes Általános 
Iskola 7. a osztályos tanulója. 7 éves kora óta 
foglalkozik hangszeres zenével, énekléssel 
és tánccal. Öt éve jár a Balatonalmádi Kósa 
György Zeneiskolába, ahol fuvolázni tanul. 
Ebben az évben kezdett el zongorázni 
az Ars Nova Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben. Harmadik éve jár a 
Veszprémi Dal-ma Egyesület Musical 
Színházába, ahol Völler Adél énekművész 
tanár és Módri Györgyi színművész irányításával – társaival együtt 
– teljes musicaleket tanul. Luca az alábbi darabokban szerepelt: 
Grease, Dzsungel könyve, Abigél, Isten pénze, Diótörő, József és a 

irányokat, melyek az önkormányzat jövő évi céljainak, feladatainak 
megvalósítását szolgálják.

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek 
kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, 
hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa 
kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll-rendszerek 
megfelelőségét illetően. Az önkormányzat költségvetési szerveire 
vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta a képviselő-
testület.

Döntött továbbá a képviselő-testület az önkormányzat tulajdo-
nában lévő sporttelepek üzemeltetéséről, a József Attila u. 63. szám 
alatti üzlethelyiség területbérleti ügyében, a Bornemissza utca ön-
erős útépítési kezdeményezése, a Móra Ferenc utca 6./4. szám alatti 
lakás hasznosítása és védett építmény fenntartásának tárgyában is. 
Emellett jóváhagyta a 2017. évi munkatervét, határozott az Öböl 
Televízió és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület kérelméről.
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Nemzetközi Geopark Tábor
Muskauer Arch Európai Geopark, Németország és 
Lengyelország

Időpont: 2016. augusztus 13. – augusztus 20.
Résztvevők: német, lengyel és magyar diákok
Iskolánkból: Kácsor Andrea, Pirtyák Borostyán, Kucsápszky Nóra 
a 10. A osztályból és Szabó Natália, Somogyi Nanetta, Hegedűs 
Johanna a 10. B osztályból
Kísérők: Bíró Boglárka geoturisztikai szakreferens (Bakony-Bala-
ton Geopark) és Kurbucz Tamásné tanárnő
A tábor témája: A geopark találkozása a művészettel. A geoparkban 
fellelhető nyersanyagok felhasználásával művészeti alkotások készí-
tése.

Kucsápszky Nóra:
„Nekem a táj sokszínűsége tetszett a legjobban, mivel sok szép fotót 
tudtam készíteni. A változatos programok is tetszettek.”
„I liked the best the colourful countryside, because I could take a lot of 
beautiful pictures. I also liked the varied programmes.”
Hegedűs Johanna:
„Nagyon élveztem a programokat, örültem, hogy rengeteg új bará-
tot szerezhettem. A kézműves foglalkozás volt a kedvencem.”
„I really enjoyed the programmes, and was glad about meeting new 
friends. My favourite part was the handicraft.”
Szabó Natália:
„Nekem a kedvenc helyem a skanzen volt. Itt többet között kosarat 
fonhattunk, körbenézhettünk, és különböző kézműves finomságo-
kat kóstolhattunk.”
„My favourite place was the open-air museum. Here we could weave 
baskets and taste different handmade cakes.”
Somogyi Nanetta:
„A tábor alatti egy hétben sok jó emberrel ismerkedhettem meg, és 
szép emlékeket szerezhettem. Nekem a múzeumok, erdei ösvények 
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és Berlin tetszett a legjobban. Hiányozni fog a tábor alatt eltöltött 
idő.”
„During that one week in the camp I met lots of nice people and I 
gained beautiful memories. I liked the museums, forest paths and Ber-
lin. I miss the time I spent in the camp.”
Pirtyák Borostyán:
„A kedvenc részem a csokoládégyár volt, ahol nem csupán mi díszít-
hettük ki a saját csokoládédarabunkat, de alpakákat is láthattunk. 
A tábor csodálatos volt, élménydús, egy percig sem unatkoztunk. 
Muskau gyönyörű, mindenkinek csak ajánlani tudom.”
„My favourite part was the chocolate factory, where we could not only 
decorate our piece of chocolate, but even could caress alpacas and other 
lovable animals. The camp was exciting, full of experience, and we did 
not get bored at all. Muskau is marvellous, I recommend everybody to 
visit it.”
Kácsor Andrea:
„A legizgalmasabb program számomra egy működő, felszíni bánya 
megtekintése, illetve a bányatavak felkeresése volt.”
„The most interesting programme for me was the visit of an open-cast 
mine and several post-mining lakes.”

Újrahasznosítás kreatívan 
December 1-jén a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban az 

Erasmus+ program keretében, melynek témája a dekoratív újra-
hasznosítás, raklapbútorokat készítettünk a programban résztvevő 
tanárokkal és diákokkal.

A raklapokat először simára csiszoltuk Perczel Ildikó tanárnő se-
gítségével és irányításával, majd Kanyó Péter tanár úrral szereltük 
össze. Ez alatt azok, akiknek nem jutott szerelési munka, a könyv-
tárban készítették a párnákat egyedi, csomózásos technikával. Utá-
na Rozsos Karola tanárnő és fiai közreműködésével lefestettük az 
ülőalkalmatosságokat. Ráadásnak egy raklapkarácsonyfát is készí-
tettünk, fenyőfa alakban tűztünk fel rá égőket és kisebb díszeket. 
Miután végeztünk, örömmel konstatáltuk, hogy a bútorok kiválóan 
illeszkednek az iskolai aula otthonos légkörébe. A többi tanuló is 
boldogan vette használatba az új, kényelmes kanapékat.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk a prog-
ramban, és számos új, ötletesen kivitelezett használati tárggyal gaz-
dagíthatjuk iskolánk épületét.

Hegedűs Johanna, Kácsor Andrea, Szabó Natália
10. évfolyam

Tisztelt berényi és almádi lakosok, 
kedves Almádi Újság olvasók!

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs ben-
nem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló 
tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, le-
gyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, 
mit sem érek.”

Pál apostol korinthusiakhoz írt első leve-
lének a szeretet himnuszaként is elhíresült 
részéből nem véletlenül idéztem most, a 
2017-es esztendőt köszöntő és a 2016-osat 
értékelő írásom bevezetőjeként. Hiszem és 
vallom ugyanis, hogy bennünket, embere-
ket, akár politikai vezetőként akár hétköznapi 
emberként, mindennapi cselekedeteink során 
a szeretet kell, hogy motiváljon. A mélyen 
belülről, az ember legbensőbb lelki magjából 
származó szeretet az, amely valóban termé-
keny és inspiráló lelki táptalajt jelent a mindennapi életünk során. 
Olyan pozitív hajtóerőt, amely átsegít a nehéz időszakokon, segít, 
hogy célunktól a legkeményebb külső támadások közepette se tér-
jünk el, mert az a számunkra kijelölt út.

A 2016-os esztendő embert próbáló volt számunkra ebből a 
szempontból is. Sokszor úgy érezzük, a szeretet kiveszőben van a 
világból, a helyét a felszínes érzelmek, vagy épp a gyűlölet veszi át. 
Magam is megéltem nehéz pillanatokat az országos politikában, e 
tekintetben az elmúlt hónapok során. Pontosan az a stabil legbenső 
nyugalom segített ennek átvészelésében, amely mindvégig azt súg-
ta, amit teszek azt szűkebb vagy tágabb környezetem, városom és 
hazám hosszú távú és valós érdekeit szem előtt tartva cselekszem. 
Akkor is, ha a napi szintű pártpolitikai csatározások sokszor csalóka 
fényében ez másként is jelenik meg a média szinte mindig görbe 
tükrén keresztül tájékozódó állampolgár szemében.

Tiszta lelkiismerettel állhatok Önök elé évet értékelni. Ország-
gyűlési képviselői munkám során Almádiért, Hazámért dolgoztam, 
számtalan kisebb nagyobb sikert tudtam – többnyire közvetve – 
elérni. Nekünk ellenzéki képviselőknek sokszor az egyetlen fegy-
verünk, hogy egy bizonyos ügyre reflektorfényt irányítva kénysze-
rítsük a döntéshozókat intézkedés meghozatalára. Így tudtam jó 
néhány balatoni és környékbeli ügyben valós eredményt elérni az itt 
élők érdekében. Ellenzéki pozíciómból adódóan természetesen nem 
tudtam tízmilliókat osztogatni a településeknek, de azt gondolom 
nem is ez a lényeg. A fejlesztések pozitív dolgok, de nem egyetlen 
mércéje a képviselői munkának. Hiszem, hogy Balatonalmádi és 
Magyarország kritikus és nehéz időszak előtt áll a következőkben. 
Külföldről a határainkra nehezedő migrációs nyomás, belülről az 
elvándorlás, az oktatás, vagy épp az egészségügy helyzetének rend-
betétele jelent komoly feladatot a politikusok számára. Voltak és 
vannak ügyek, amelyekben pártok feletti összefogással, de komp-
romisszumok nélkül lehet csak eredményeket elérni. Így van ez a 
helyi ügyekben is. 

Balatonalmádi fejlődése alapvetően nem pártpolitikai kérdés; 
minden itt élő embernek, politikai színezettől függetlenül egyaránt 
érdeke. Fejlődés alatt én elsősorban minőségi fejlesztéseket értek. A 
korlátlanná váló mennyiségi fejlesztés – amely egy közeli városban 
bárki számára megtapasztalható – nem feltétlenül fejlődés egy tele-
pülés számára. Almádi szerencsére tudomásom szerint nem kívánja 
ezt az utat követni, és nem a felépülő apartman lakások számában 
méri a fejlődést. Tudomásom szerint rengeteg pályázat lett beadva 

az idei évben, melyek elbírálása remélem idén meg is történik. Óvo-
da fejlesztésre, útjaink és intézményeink korszerűsítésére ugyanúgy 
szükség van, ahogy szükség volna munkahelyteremtő beruházások 
létrehozására is. Sajnos ez utóbbira a környékünkben az elmúlt 
években elenyésző példa akadt. Itt szintén meg kell jegyezni, hogy 
számomra a Balaton régió rendeltetéséhez nem illeszkedő veszélyes 
üzemek idetelepítése nemkívánatos alternatíva. Ahogy annak ide-
jén harcoltam a Szentkirályszabadjai reptér Almádi kárára történő 
fejlesztése ellen, ugyanígy harcolok most a Balatonfűzfőre tervezett 
hadianyaggyár megvalósulása ellen. Munkahelyet – akár ipari mun-
kahelyet is – teremteni lehet, sőt kell is, de nem olyat, ami a helyben 
élők és ide nyaralni érkezők életét vagy egészségét veszélyeztetné.

Befejezésként visszatérnék a nyitó gondolathoz, a szeretethez. 
Választási kampány előtti év a 2017-es. Valószínűleg sosem látott 
mélységekbe fog süllyedni a hazai politikai „kultúra”. Egyet ígér-
hetek, és erre kérnék is egyben minden helyi közéleti szereplőt: ne 
szálljunk le az elmúlt hónapokban országosan tapasztalt színvonal-
ra, maradjunk korrektek politikai csatározásaink közben is. Vezes-
sen a szeretet tetteink során. Ezen elvek mentén dolgozom tovább 
városunkért és Hazánkért! 
Boldog, békés, szeretettel teli Új Esztendőt kívánok mindnyájuknak!

Kepli Lajos
országgyűlési képviselő, Balatonalmádi lakos

Magocskák Alapítvány hírei

Boldog új évet kívánunk, és fantasztikus sikerekről adunk hírt, 
amely egyaránt köszönhető az Almádi Magocskák Óvoda 
pedagógusainak, dadusainak, a kézműveskedésben jeleskedő 
anyukáknak és támogató almádi művészkezeknek, a zord hideg-
ben adományt gyűjtő önkénteseknek, a gyerekeknek, valamint 
minden adományozónknak. “Aprót az aprókért” adománygyűjtő 
kampányunk során összesen 171 150 Ft-ot gyűjtöttünk, amit a 
2017-es óvodai rendezvények, pl. gyereknap, kirándulások, és az 
óvodai hétköznapok színesebbé tételére fordítunk. 

Korábbi adománygyűjtő akciónk bevételéből decemberben 
mindkét oviba beszereztünk egy-egy kreatív sablonvágó gépet, 
amik sokoldalúan támogatják a csoportok alkotó munkáját 
és számtalan új lehetőséget adnak majd a kézműveskedésre. 
Szintén tavalyi beszerzés egy nagy teljesítményű száraz-
nedves takarítógép, hogy gyorsan bevethető legyen az óvodai 
helyiségek hatékony és alapos tisztítására.
Szeretettel várunk minden óvodást és családját a jelmezes ovis 
farsangi rendezvényünkre február 11-én délután a Pannónia 
nagytermébe!

A Magocskák Alapítvány Önkéntesei 
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Nemzetközi Geopark Tábor
Muskauer Arch Európai Geopark, Németország és 
Lengyelország

Időpont: 2016. augusztus 13. – augusztus 20.
Résztvevők: német, lengyel és magyar diákok
Iskolánkból: Kácsor Andrea, Pirtyák Borostyán, Kucsápszky Nóra 
a 10. A osztályból és Szabó Natália, Somogyi Nanetta, Hegedűs 
Johanna a 10. B osztályból
Kísérők: Bíró Boglárka geoturisztikai szakreferens (Bakony-Bala-
ton Geopark) és Kurbucz Tamásné tanárnő
A tábor témája: A geopark találkozása a művészettel. A geoparkban 
fellelhető nyersanyagok felhasználásával művészeti alkotások készí-
tése.

Kucsápszky Nóra:
„Nekem a táj sokszínűsége tetszett a legjobban, mivel sok szép fotót 
tudtam készíteni. A változatos programok is tetszettek.”
„I liked the best the colourful countryside, because I could take a lot of 
beautiful pictures. I also liked the varied programmes.”
Hegedűs Johanna:
„Nagyon élveztem a programokat, örültem, hogy rengeteg új bará-
tot szerezhettem. A kézműves foglalkozás volt a kedvencem.”
„I really enjoyed the programmes, and was glad about meeting new 
friends. My favourite part was the handicraft.”
Szabó Natália:
„Nekem a kedvenc helyem a skanzen volt. Itt többet között kosarat 
fonhattunk, körbenézhettünk, és különböző kézműves finomságo-
kat kóstolhattunk.”
„My favourite place was the open-air museum. Here we could weave 
baskets and taste different handmade cakes.”
Somogyi Nanetta:
„A tábor alatti egy hétben sok jó emberrel ismerkedhettem meg, és 
szép emlékeket szerezhettem. Nekem a múzeumok, erdei ösvények 

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

és Berlin tetszett a legjobban. Hiányozni fog a tábor alatt eltöltött 
idő.”
„During that one week in the camp I met lots of nice people and I 
gained beautiful memories. I liked the museums, forest paths and Ber-
lin. I miss the time I spent in the camp.”
Pirtyák Borostyán:
„A kedvenc részem a csokoládégyár volt, ahol nem csupán mi díszít-
hettük ki a saját csokoládédarabunkat, de alpakákat is láthattunk. 
A tábor csodálatos volt, élménydús, egy percig sem unatkoztunk. 
Muskau gyönyörű, mindenkinek csak ajánlani tudom.”
„My favourite part was the chocolate factory, where we could not only 
decorate our piece of chocolate, but even could caress alpacas and other 
lovable animals. The camp was exciting, full of experience, and we did 
not get bored at all. Muskau is marvellous, I recommend everybody to 
visit it.”
Kácsor Andrea:
„A legizgalmasabb program számomra egy működő, felszíni bánya 
megtekintése, illetve a bányatavak felkeresése volt.”
„The most interesting programme for me was the visit of an open-cast 
mine and several post-mining lakes.”

Újrahasznosítás kreatívan 
December 1-jén a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban az 

Erasmus+ program keretében, melynek témája a dekoratív újra-
hasznosítás, raklapbútorokat készítettünk a programban résztvevő 
tanárokkal és diákokkal.

A raklapokat először simára csiszoltuk Perczel Ildikó tanárnő se-
gítségével és irányításával, majd Kanyó Péter tanár úrral szereltük 
össze. Ez alatt azok, akiknek nem jutott szerelési munka, a könyv-
tárban készítették a párnákat egyedi, csomózásos technikával. Utá-
na Rozsos Karola tanárnő és fiai közreműködésével lefestettük az 
ülőalkalmatosságokat. Ráadásnak egy raklapkarácsonyfát is készí-
tettünk, fenyőfa alakban tűztünk fel rá égőket és kisebb díszeket. 
Miután végeztünk, örömmel konstatáltuk, hogy a bútorok kiválóan 
illeszkednek az iskolai aula otthonos légkörébe. A többi tanuló is 
boldogan vette használatba az új, kényelmes kanapékat.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk a prog-
ramban, és számos új, ötletesen kivitelezett használati tárggyal gaz-
dagíthatjuk iskolánk épületét.

Hegedűs Johanna, Kácsor Andrea, Szabó Natália
10. évfolyam

Tisztelt berényi és almádi lakosok, 
kedves Almádi Újság olvasók!

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs ben-
nem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló 
tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, le-
gyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, 
mit sem érek.”

Pál apostol korinthusiakhoz írt első leve-
lének a szeretet himnuszaként is elhíresült 
részéből nem véletlenül idéztem most, a 
2017-es esztendőt köszöntő és a 2016-osat 
értékelő írásom bevezetőjeként. Hiszem és 
vallom ugyanis, hogy bennünket, embere-
ket, akár politikai vezetőként akár hétköznapi 
emberként, mindennapi cselekedeteink során 
a szeretet kell, hogy motiváljon. A mélyen 
belülről, az ember legbensőbb lelki magjából 
származó szeretet az, amely valóban termé-
keny és inspiráló lelki táptalajt jelent a mindennapi életünk során. 
Olyan pozitív hajtóerőt, amely átsegít a nehéz időszakokon, segít, 
hogy célunktól a legkeményebb külső támadások közepette se tér-
jünk el, mert az a számunkra kijelölt út.

A 2016-os esztendő embert próbáló volt számunkra ebből a 
szempontból is. Sokszor úgy érezzük, a szeretet kiveszőben van a 
világból, a helyét a felszínes érzelmek, vagy épp a gyűlölet veszi át. 
Magam is megéltem nehéz pillanatokat az országos politikában, e 
tekintetben az elmúlt hónapok során. Pontosan az a stabil legbenső 
nyugalom segített ennek átvészelésében, amely mindvégig azt súg-
ta, amit teszek azt szűkebb vagy tágabb környezetem, városom és 
hazám hosszú távú és valós érdekeit szem előtt tartva cselekszem. 
Akkor is, ha a napi szintű pártpolitikai csatározások sokszor csalóka 
fényében ez másként is jelenik meg a média szinte mindig görbe 
tükrén keresztül tájékozódó állampolgár szemében.

Tiszta lelkiismerettel állhatok Önök elé évet értékelni. Ország-
gyűlési képviselői munkám során Almádiért, Hazámért dolgoztam, 
számtalan kisebb nagyobb sikert tudtam – többnyire közvetve – 
elérni. Nekünk ellenzéki képviselőknek sokszor az egyetlen fegy-
verünk, hogy egy bizonyos ügyre reflektorfényt irányítva kénysze-
rítsük a döntéshozókat intézkedés meghozatalára. Így tudtam jó 
néhány balatoni és környékbeli ügyben valós eredményt elérni az itt 
élők érdekében. Ellenzéki pozíciómból adódóan természetesen nem 
tudtam tízmilliókat osztogatni a településeknek, de azt gondolom 
nem is ez a lényeg. A fejlesztések pozitív dolgok, de nem egyetlen 
mércéje a képviselői munkának. Hiszem, hogy Balatonalmádi és 
Magyarország kritikus és nehéz időszak előtt áll a következőkben. 
Külföldről a határainkra nehezedő migrációs nyomás, belülről az 
elvándorlás, az oktatás, vagy épp az egészségügy helyzetének rend-
betétele jelent komoly feladatot a politikusok számára. Voltak és 
vannak ügyek, amelyekben pártok feletti összefogással, de komp-
romisszumok nélkül lehet csak eredményeket elérni. Így van ez a 
helyi ügyekben is. 

Balatonalmádi fejlődése alapvetően nem pártpolitikai kérdés; 
minden itt élő embernek, politikai színezettől függetlenül egyaránt 
érdeke. Fejlődés alatt én elsősorban minőségi fejlesztéseket értek. A 
korlátlanná váló mennyiségi fejlesztés – amely egy közeli városban 
bárki számára megtapasztalható – nem feltétlenül fejlődés egy tele-
pülés számára. Almádi szerencsére tudomásom szerint nem kívánja 
ezt az utat követni, és nem a felépülő apartman lakások számában 
méri a fejlődést. Tudomásom szerint rengeteg pályázat lett beadva 

az idei évben, melyek elbírálása remélem idén meg is történik. Óvo-
da fejlesztésre, útjaink és intézményeink korszerűsítésére ugyanúgy 
szükség van, ahogy szükség volna munkahelyteremtő beruházások 
létrehozására is. Sajnos ez utóbbira a környékünkben az elmúlt 
években elenyésző példa akadt. Itt szintén meg kell jegyezni, hogy 
számomra a Balaton régió rendeltetéséhez nem illeszkedő veszélyes 
üzemek idetelepítése nemkívánatos alternatíva. Ahogy annak ide-
jén harcoltam a Szentkirályszabadjai reptér Almádi kárára történő 
fejlesztése ellen, ugyanígy harcolok most a Balatonfűzfőre tervezett 
hadianyaggyár megvalósulása ellen. Munkahelyet – akár ipari mun-
kahelyet is – teremteni lehet, sőt kell is, de nem olyat, ami a helyben 
élők és ide nyaralni érkezők életét vagy egészségét veszélyeztetné.

Befejezésként visszatérnék a nyitó gondolathoz, a szeretethez. 
Választási kampány előtti év a 2017-es. Valószínűleg sosem látott 
mélységekbe fog süllyedni a hazai politikai „kultúra”. Egyet ígér-
hetek, és erre kérnék is egyben minden helyi közéleti szereplőt: ne 
szálljunk le az elmúlt hónapokban országosan tapasztalt színvonal-
ra, maradjunk korrektek politikai csatározásaink közben is. Vezes-
sen a szeretet tetteink során. Ezen elvek mentén dolgozom tovább 
városunkért és Hazánkért! 
Boldog, békés, szeretettel teli Új Esztendőt kívánok mindnyájuknak!

Kepli Lajos
országgyűlési képviselő, Balatonalmádi lakos

Magocskák Alapítvány hírei

Boldog új évet kívánunk, és fantasztikus sikerekről adunk hírt, 
amely egyaránt köszönhető az Almádi Magocskák Óvoda 
pedagógusainak, dadusainak, a kézműveskedésben jeleskedő 
anyukáknak és támogató almádi művészkezeknek, a zord hideg-
ben adományt gyűjtő önkénteseknek, a gyerekeknek, valamint 
minden adományozónknak. “Aprót az aprókért” adománygyűjtő 
kampányunk során összesen 171 150 Ft-ot gyűjtöttünk, amit a 
2017-es óvodai rendezvények, pl. gyereknap, kirándulások, és az 
óvodai hétköznapok színesebbé tételére fordítunk. 

Korábbi adománygyűjtő akciónk bevételéből decemberben 
mindkét oviba beszereztünk egy-egy kreatív sablonvágó gépet, 
amik sokoldalúan támogatják a csoportok alkotó munkáját 
és számtalan új lehetőséget adnak majd a kézműveskedésre. 
Szintén tavalyi beszerzés egy nagy teljesítményű száraz-
nedves takarítógép, hogy gyorsan bevethető legyen az óvodai 
helyiségek hatékony és alapos tisztítására.
Szeretettel várunk minden óvodást és családját a jelmezes ovis 
farsangi rendezvényünkre február 11-én délután a Pannónia 
nagytermébe!

A Magocskák Alapítvány Önkéntesei 
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Mikulástól karácsonyig
Vajon az igazi Mikulás látogat el 

iskolánkba?- kérdezgették az első-
sök december 6-án. A titok termé-
szetesen titok maradt, és ebben a 
csodavárásban teltek az év utolsó 
napjai. Sokszínű programjaink 
közül a Mikulásnak előadott első 
osztályosok műsora, és az alsó ta-
gozatosok jótékonysági vására csillogtatta meg a legkisebbek sze-
mét. A csodálatos kézműves termékek és a szülők aktív támogatása 
nélkül nem történt volna meg a varázslat. Köszönjük segítségüket!

Ebben az évben december 9-én tartottuk a felsősök Mikulás napi 
buliját. Újdonságként a felső tagozatos osztályok  külön-külön szer-
veztek változatos programokat (kézműves foglalkozás, játékos ve-

télkedők, karaoke) tanáraikkal és  
a diákönkormányzat lelkes tagja-
ival. Tanulóink örömmel vettek 
részt a hangulatos programokon. 
Termeiket díszítették, mézeskalá-
csot sütöttek, szendvicseket ké-
szítettek, és élvezettel kínálgatták 
társaikat. A programokat a szülők 
is támogatták. Köszönjük segítsé-
güket!

Több éve hagyomány hogy 
adventkor nem csak az iskolai 
folyosókat, termeket, hanem lel-
künket is ünnepi díszbe öltöztet-
jük dalokkal és versekkel, melyre 
minden osztály lelkesen készült. 
Az idén két alkalommal csendül-
tek meg a harangocskák, először a 
felső-, majd az alsó tagozat tehet-
séges előadói segítségével.

Vörösberényi Iskola hírei

Az igazi Mikulás

Felsős osztályprogram

„Itt van a karácsony, most nyílik virága…”
A 3. osztályosok szívhez szóló karácsonyi ünnepi műsort 

készítettek, amelyben a hó tündérek mindent elkövetnek azért, 
hogy mi emberek itt a földön boldogan ünnepelhessünk. A műsort 
osztályfőnökük Trázsi Erika és Purgel Henriett tanítónő állította 
össze, amelyet előadtak a nyugdíjasoknak szervezett ünnepségen és 
Vörösberényben a „Mindenki Karácsonya” rendezvényén is.

A hagyományos karácsonyi koncertünket a felső tagozatosokból 
álló kórus a Hark! The herold angels sing… című karácsonyi dallal 
nyitotta meg. A berényi zeneiskolások többféle hangszeren mutat-
hatták be kiváló tudásukat. 

Végül meglepetésként Teleki Gergő zongoraművész, a Kósa 
György Zeneiskola tanára adott elő egy Rahmanyinov darabot, il-
letve egy improvizációt A Karib-tenger kalózai című filmzenéből 
a diákok kérésére, hatalmas sikert aratva a közönség soraiban. A 
kitűnő koncert szervezője Mészáros Márta tanárnő volt, a kíséretet 
Kis Szilvia tanárnő biztosította. Köszönjük az ünnepi hangulatot 
és élményt a szervezőknek, segítőknek és a felkészítő tanároknak.

…és ezzel megkezdődött a karácsonyvárás utolsó néhány napja, 
most már tanítás nélkül, családi körben. Mindenkinek kellemes ünne-
peket kíván a Vörösberényi Általános Iskola tantestülete és diákközössége!

Alsó tagozatos adventi műsor

A 3. osztály ünnepi műsora

Énekkar

Teleki Gergő tanár úr

Mikulás délután az alsósoknál

 Felső tagozatos műsor

Példamutatásból jeles
Új elemmel bővült a Györ-

gyi Dénes Általános Iskola 
4.A osztályos tanulóinak ad-
venti programja. A szokásos 
karácsonyi készülődés, kéz-
műves foglalkozások és egy-
más megajándékozása mel-
lett az idei évben az osztály 
csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat „Karácsonyi cipősdoboz 
akciójához”. 

A  gyerekek lelkesen hozták be otthonról a már nem használt, jó 
állapotú játékaikat, könyveiket, és csillogó szemmel, nagy gonddal 
készítették el a gyönyörű, cipős dobozba csomagolt ajándékaikat. 
Az osztályban 21 csomag gyűlt össze és indult útnak december 15-
én, hogy Szenteste nehéz sorsú, nélkülöző családok gyermekeinek a 
Karácsonyát tegye szebbé. 
Emberségből, gondoskodásból a 4.A osztály jól vizsgázott.
Bízunk benne, jövőre több osztály is követi a jó példát.

REndőr-MEntő-TŰzoltó játékos vetélkedőn, 
első helyezést ért el csapatunk!

2016. november 25-én, pénteken egy igazán érdekes és moz-
galmas vetélkedőn vehettünk részt Balatonfűzfőn. A versenyen 
közlekedési, elsősegély nyújtási és tűzoltási kérdéseket tartalmazó 
feladatokat kellett megoldanunk. Kerékpározási ügyességünket is 
megmutathattuk. Megismerhettük a rendőr-és a tűzoltóautó mű-
ködését. 

Köszönjük Lőrincz Gábor bácsinak, iskolarendőrünknek, hogy 
felkészített bennünket. 
Fotón: Kovács Janka, Tamás Kata, Fazekas Máté, Szántód László, 
Györgyi Dénes Általános Iskola 4.a osztályos tanulói

SEHA-liga kézilabda-mérkőzésen jártunk

A téli szünet előtt, december 20-án a Veszprém Arénában néz-
hettük meg a veszprémi csapat Zágráb elleni mérkőzését. Az iskolai 
kézilabdás lányaiból álló csapatunk valamennyi tagja nagy izgalom-
mal várta a mérkőzést, jó páran most először voltunk ilyen rangos 
meccsen. Nem csalódtunk, óriási hangulatú, izgalmas mérkőzésen 
három góllal győztek a hazaiak. Köszönet Csoknyai Istvánnak és 
kedves felségének, Móni néninek, hogy lehetővé tették számunkra, 
hogy ebben a feledhetetlen, nagyszerű élményben lehetett részünk.

Ács Fanni, Farkas Eszter 
3.A osztályos tanulók

Diáksportos elismerések
December 14-én a veszprémi Simonyi Zsigmond Általános Isko-

lában tartották meg a hagyományos diáksportos évzáró ünnepséget. 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Diáksport 
Szövetség és a Veszprém Megyei Diáksport Egyesület szervezésében 
megtartott eseményen az elmúlt tanévben országos szintű ered-
ményt elérő diáksportolókat és a diáksport területén sikeresen dol-
gozó testnevelőket, edzőket, sportvezetőket jutalmazták.

Iskolánkból Bokros Csenge, a Györgyi Dénes Általános Iskola 8. 
osztályos tanulója vehetett át jutalmat. Csenge a tavalyi tanévben is 
kerékpár sportág mountain bike szakágában lett országos diákolim-
piai bajnok. Ácsné Szalai Eszter testnevelő tanár is elismerésben ré-
szesült, aki Veszprém Megye Diáksportjáért kitüntetést vehetett át.

Mindkettőjüknek gratulálunk, további hasonló szép eredménye-
ket kívánunk!
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MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 
Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 

minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 
Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 

Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra között, szombaton 14-18 
óra 

Állandó programok: 
Hétfő – Babráló – kézműveskedés Judittal 
Kedd – Egyszer volt… mesés délután Évával 
Szerda – Kuckó meséi – diavetítés Krisztivel 
Csütörtök – Sziszi-fuszi Műhely – kézműveskedés Andival 
Péntek – szombat – Szabad a játék!

Almádi Gombászok Asztaltársasága Információ: 88/438-224 

Január 13. (péntek) 17:00 A „Gombászösvényeken” c. természetfilm 
vetítése Helyszín: a PKKK olvasóterme 
Február 10. (péntek) 17:00 Gombák bemutatása videofilmen 
Fényképezte:  Szenthe László Helyszín: a PKKK olvasóterme 
Február 24. (péntek) 17:00 A gombák csodálatos világa IV: Ehető ez 
a gomba? Dr.Jancsó Gábor előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától 
Legközelebbi klubalkalmunk január 20-án lesz, 10 órától a 
Játékpontban. Vendégünk: Kalincsák Beáta, akivel a szülést követő 
regenerációs mozgásformákról beszélgetünk.

Balatonalmádi Kertbarát Kör Információ: 70/366-01-81  
(Lőrincz József ) Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

Január 10. kedd 18 óra Évnyitó megbeszélés     

Január 27. kedd 18 óra Drónok a háborúban, békében, felderítésben, 
agráriumban….. Előadó: Dr. Domokos Endre docens, Pannon Egyetem  

Február 7. kedd 18 óra Hazai rezisztens almafajták környezetkímélő 
termesztése. Előadó: Prof. Dr. Tóth Magdolna pomológus, az MTA 
doktora; Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar

Február 21. kedd 18 óra Borok kezelése. Hordók kezelése, fejtés, 
derítés, kénezés… Előadó: Dr.Borsi Lőrinc kispincés borász

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület  
Információ: 30/912-4259 (Csécsi Zoltán) 

Horgászbál 2017 – A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 
szervezésében a tradicionális horgászbál ismét megrendezésre kerül. 
Üdvözlő ital, színvonalas műsor, bőséges büfévacsora, élőzene, tombola. 
Időpont: 2017. február 4. 19 óra; Helyszín: Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár. Belépő vásárolható 2016. december 5-től Csécsi 
Zoltánnál, 06 30/912-4259; A belépő ára: 4 500 Ft. Szeretettel vár 
mindenkit a szervező, BASHE vezetősége!

Honismereti és Városszépítő Kör Információ: 88/430-091 
(Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési Erzsébet)

Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a 
Pannónia 1. termében

Cimbora Klub Információ:70-455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 

Január 14. szombat 15 óra Jelmezek és álarcok. Beöltözős batyus buli.

Február 11. szombat 15 óra Barátunk az Internet. Mit játszunk? 
Hogyan játszunk?
Jó játék! Egész évben várjuk az írásaitokat, rajzaitokat a Könyvtárban 
ezzel a címmel – Bagoly jár érte! 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete  
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 

Szülő Klub 2016/2017. programja: Február 20. hétfő Duró Zsuzsa: 
Tehetséges gyerekekről mindenkinek * Könyvbemutató beszélgetés – 
Tóth Zsófia könyvtárossal 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 

Január 28. szombat 15 óra – Értékeink: Látványszövöde. Bemutatja: 
Fodorné László Mária, a Népművészet Mestere, az MMA tagja. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Február 13. hétfő 16 óra - Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy 
film és könyv? Beszéljük meg!
Szabó Magda: Az ajtó. Várunk minden érdeklődőt a könyvtárba!
Február 14. kedd – International Book Giving Day – Nemzetközi 
könyvajándék nap!

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 

Kiállítás (előcsarnok és olvasó terem) Adventi Tárlat jan. 31-ig  
Január 14. szombat 18 óra Köszöntjük barátainkat, partnereinket, 
csoportjainkat. Vidám est – sztárvendéggel a Pannónia nagytermében. 
Január 15. vasárnap 9.00-15.00 óra között Megyei csapatbajnokság a 
Kelet-Balatoni Sakk Egyesület szervezésében 
Január 21. szombat 18 óra Magyar Kultúra Napja alkalmából A 
világgal békémet mára megkötöttem az  ÉSTE Formáció koncertje a 
Pannónia nagytermében. 
Január 27. péntek 19 óra Katolikus bál  a Pannónia nagytermében. 
Február 3. péntek 18 óra – Komorjai László és Farkas Mária 
kiállításának megnyitója
Február 4. szombat délelőtt horgászgyűlés – este  horgászbál 
Február 11. szombat délután  Magocskák farsangi bál  
Február 18. szombat Tavaszváró- zenés táncgála

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör  
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök)  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

Január 16. hétfő 18.00 Nyelvünk ősisége helyneveink tükrében ea.: 
Czuczor Sándor EU Jószolgálati Nagykövet, ny. Gimn.igazgató
Január 21. szombat 14.00 Vince nap rügy- és bormustra Nagy 
József tagtársunk pincéjénél az Új-hegyen Indulás: 14.00 órakor a 
vörösberényi posta elől
Február 4. szombat 15.00 Fábián József emlékére Szőlész-Borász 
találkozó Alsóörsön Indulás: 14.15-kor a vörösberényi posta elől,/
felszállási lehetőség az autóbusz pályaudvaron/
Február 6. hétfő 18.00 Közgyűlés - Beszámoló a 2016. évben végzett 
munkáról és a gazdálkodásról ea.: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit 
gazd.vez., Gottschall Henrikné el.biz.elnök
Február 20. hétfő 18.00 Ki mit tud az otellóról? ea.: Dr Kerényi László 
ny. polgármester 
Március 6. hétfő 18.00 Ehető és mérgező gombapárok
ea.: Szente László gombavizsgáló szakellenőr, az Almádi Gombászok 
Asztaltársaságának vezetője

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

Szereti az almát?
Ha Ön tényleg szereti az almát és szeretne beszerezni kis 
ráfordítással termelhető jó ízű alma csemetét, érdemes 

meghallgatni és megnézni 

Prof. Dr. Tóth Magdolna almakutató, pomológus 

Hazai rezisztens almafajták környezetkímélő termesztése 
című vetítettképes előadását.  

Időpont: 2017. február 7. 17 óra
Helyszín: Pannonia KKK olvasóterme. 

A professzor asszony a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
a Kertészeti egyetem korábbi tanszékvezetője. Évtizedek óta 

foglalkozik almakutatással, melynek gyakorlati színhelye 
Budapesten az egyetem Soroksáron működő tangazdasága. 

Az előadáson bemutatásra kerülnek új, rezisztens, esztétikai és 
minőségi szempontból egyaránt kiváló almafajták. Az oltványok 
kedvezményes áron megvásárolhatók a Balatonalmádi Kertbarát 

Kör tagjainak segítségével.
Ha szereti az almát, elfogadja meghívásunkat! 

	 	 Lőrincz	József	elnök
	 	 Balatonalmádi	Kertbarát	Kör
	 	 06-70-366-01-81	•	bereny.lorincz@gmail.com

Jeges Balaton - Kovács András képei
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MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 
Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 

minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 
Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 

Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra között, szombaton 14-18 
óra 

Állandó programok: 
Hétfő – Babráló – kézműveskedés Judittal 
Kedd – Egyszer volt… mesés délután Évával 
Szerda – Kuckó meséi – diavetítés Krisztivel 
Csütörtök – Sziszi-fuszi Műhely – kézműveskedés Andival 
Péntek – szombat – Szabad a játék!

Almádi Gombászok Asztaltársasága Információ: 88/438-224 

Január 13. (péntek) 17:00 A „Gombászösvényeken” c. természetfilm 
vetítése Helyszín: a PKKK olvasóterme 
Február 10. (péntek) 17:00 Gombák bemutatása videofilmen 
Fényképezte:  Szenthe László Helyszín: a PKKK olvasóterme 
Február 24. (péntek) 17:00 A gombák csodálatos világa IV: Ehető ez 
a gomba? Dr.Jancsó Gábor előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától 
Legközelebbi klubalkalmunk január 20-án lesz, 10 órától a 
Játékpontban. Vendégünk: Kalincsák Beáta, akivel a szülést követő 
regenerációs mozgásformákról beszélgetünk.

Balatonalmádi Kertbarát Kör Információ: 70/366-01-81  
(Lőrincz József ) Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

Január 10. kedd 18 óra Évnyitó megbeszélés     

Január 27. kedd 18 óra Drónok a háborúban, békében, felderítésben, 
agráriumban….. Előadó: Dr. Domokos Endre docens, Pannon Egyetem  

Február 7. kedd 18 óra Hazai rezisztens almafajták környezetkímélő 
termesztése. Előadó: Prof. Dr. Tóth Magdolna pomológus, az MTA 
doktora; Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar

Február 21. kedd 18 óra Borok kezelése. Hordók kezelése, fejtés, 
derítés, kénezés… Előadó: Dr.Borsi Lőrinc kispincés borász

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület  
Információ: 30/912-4259 (Csécsi Zoltán) 

Horgászbál 2017 – A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 
szervezésében a tradicionális horgászbál ismét megrendezésre kerül. 
Üdvözlő ital, színvonalas műsor, bőséges büfévacsora, élőzene, tombola. 
Időpont: 2017. február 4. 19 óra; Helyszín: Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár. Belépő vásárolható 2016. december 5-től Csécsi 
Zoltánnál, 06 30/912-4259; A belépő ára: 4 500 Ft. Szeretettel vár 
mindenkit a szervező, BASHE vezetősége!

Honismereti és Városszépítő Kör Információ: 88/430-091 
(Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési Erzsébet)

Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a 
Pannónia 1. termében

Cimbora Klub Információ:70-455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 

Január 14. szombat 15 óra Jelmezek és álarcok. Beöltözős batyus buli.

Február 11. szombat 15 óra Barátunk az Internet. Mit játszunk? 
Hogyan játszunk?
Jó játék! Egész évben várjuk az írásaitokat, rajzaitokat a Könyvtárban 
ezzel a címmel – Bagoly jár érte! 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete  
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 

Szülő Klub 2016/2017. programja: Február 20. hétfő Duró Zsuzsa: 
Tehetséges gyerekekről mindenkinek * Könyvbemutató beszélgetés – 
Tóth Zsófia könyvtárossal 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 

Január 28. szombat 15 óra – Értékeink: Látványszövöde. Bemutatja: 
Fodorné László Mária, a Népművészet Mestere, az MMA tagja. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Február 13. hétfő 16 óra - Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy 
film és könyv? Beszéljük meg!
Szabó Magda: Az ajtó. Várunk minden érdeklődőt a könyvtárba!
Február 14. kedd – International Book Giving Day – Nemzetközi 
könyvajándék nap!

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 

Kiállítás (előcsarnok és olvasó terem) Adventi Tárlat jan. 31-ig  
Január 14. szombat 18 óra Köszöntjük barátainkat, partnereinket, 
csoportjainkat. Vidám est – sztárvendéggel a Pannónia nagytermében. 
Január 15. vasárnap 9.00-15.00 óra között Megyei csapatbajnokság a 
Kelet-Balatoni Sakk Egyesület szervezésében 
Január 21. szombat 18 óra Magyar Kultúra Napja alkalmából A 
világgal békémet mára megkötöttem az  ÉSTE Formáció koncertje a 
Pannónia nagytermében. 
Január 27. péntek 19 óra Katolikus bál  a Pannónia nagytermében. 
Február 3. péntek 18 óra – Komorjai László és Farkas Mária 
kiállításának megnyitója
Február 4. szombat délelőtt horgászgyűlés – este  horgászbál 
Február 11. szombat délután  Magocskák farsangi bál  
Február 18. szombat Tavaszváró- zenés táncgála

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör  
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök)  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

Január 16. hétfő 18.00 Nyelvünk ősisége helyneveink tükrében ea.: 
Czuczor Sándor EU Jószolgálati Nagykövet, ny. Gimn.igazgató
Január 21. szombat 14.00 Vince nap rügy- és bormustra Nagy 
József tagtársunk pincéjénél az Új-hegyen Indulás: 14.00 órakor a 
vörösberényi posta elől
Február 4. szombat 15.00 Fábián József emlékére Szőlész-Borász 
találkozó Alsóörsön Indulás: 14.15-kor a vörösberényi posta elől,/
felszállási lehetőség az autóbusz pályaudvaron/
Február 6. hétfő 18.00 Közgyűlés - Beszámoló a 2016. évben végzett 
munkáról és a gazdálkodásról ea.: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit 
gazd.vez., Gottschall Henrikné el.biz.elnök
Február 20. hétfő 18.00 Ki mit tud az otellóról? ea.: Dr Kerényi László 
ny. polgármester 
Március 6. hétfő 18.00 Ehető és mérgező gombapárok
ea.: Szente László gombavizsgáló szakellenőr, az Almádi Gombászok 
Asztaltársaságának vezetője

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

Szereti az almát?
Ha Ön tényleg szereti az almát és szeretne beszerezni kis 
ráfordítással termelhető jó ízű alma csemetét, érdemes 
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Prof. Dr. Tóth Magdolna almakutató, pomológus 

Hazai rezisztens almafajták környezetkímélő termesztése 
című vetítettképes előadását.  

Időpont: 2017. február 7. 17 óra
Helyszín: Pannonia KKK olvasóterme. 

A professzor asszony a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
a Kertészeti egyetem korábbi tanszékvezetője. Évtizedek óta 

foglalkozik almakutatással, melynek gyakorlati színhelye 
Budapesten az egyetem Soroksáron működő tangazdasága. 

Az előadáson bemutatásra kerülnek új, rezisztens, esztétikai és 
minőségi szempontból egyaránt kiváló almafajták. Az oltványok 
kedvezményes áron megvásárolhatók a Balatonalmádi Kertbarát 
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	 	 Lőrincz	József	elnök
	 	 Balatonalmádi	Kertbarát	Kör
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Jeges Balaton - Kovács András képei
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Aszók, málok és dűlők
Határneveink közül talán csak a legutolsó szó jelentése egyértel-

mű mindenkinek, ezért aztán a tisztázásuk sem haszontalan. Erede-
tüket már a legendás Lőrincze Lajos professzor is firtatta, amikor 
még idejárt le fürödni Szabadiból, ahol a barátjánál nyaralt. A ’föld-
rajzi nevek’, meg a ’névélettan’ fogalmakat is ő vezette be a tudo-
mányba. A dűlőnevek felosztását pedig Kálmán Béla professzor úr 
is átvette később, mert addigra már közel egy millióra gyarapodott a 
számuk a Kárpát-medence egész területéről. Kicsiben persze mind-
egyik megvan nálunk is, jobbára csak írott formában, mert egy-egy 
határnevet csupán 40-50 ember ismert általában. Idővel aztán ezek 
a nevek változtak, ezért kellett nekem is összebogarásznom innen-
onnan, hiszen a 14. századtól egészen máig ível előfordulásuk. Saj-
nos, előbb-utóbb majdnem mind feledésbe merülnek, ahogy egyre 
kevesebben és egyre ritkábban művelik a környező földeket.

Az ’aszó’ szavunk eredetileg száraz völgyet jelentett, méghozzá az 
’aszik’ igéből képezték, de mára már az aszalás is ősrégi tartósítás 
egyeseknek. A Balaton-felvidéken a sivár, homokos területeket tisz-
telték meg ezzel a névvel, száraz füves völgy pedig akadt erre bőven 
Hajmáskértől Sólyon át egészen Aszófőig. Hajmáskéren ’Aszói-
árok’, Sólyon ’Aszói-kapu’, Vilonyán ’Aszótoroki út’, Kenesén 
’Kerékaszó’, nálunk meg ’Aszóvölgyhegy’. Tihanytól északra sem 
úgy keletkezett egy kis település, hogy 
ijesztésül kitettek egy levágott koponyát 
szikkadni és legott elnevezték Aszófőnek, 
hanem az a szép völgy ihlette a névadó-
kat, amely Pécsely felé nyílik a másik ol-
dalon. Tihany felé ugyanis elég mocsaras 
volt a mező mindig, a felső résznél, azaz a 
’főnél’ viszont kiváló szőlőtermő hely ke-
letkezett, kiváltképpen a ’Vörösmáli dű-
lőben’. Maga az ’aszó’ szó először éppen a 
tihanyi apátság alapítólevélben található 
leírva 1055-ben.

Településünkön a mai Malomvölgyet 
nevezték egykor ’Aszóvölgynek’, mert 
esős időben nagyobb, száraz időkben 
pedig egy kisebb patak csordogált benne 
végig. Nem véletlenül volt még meg a 
múlt század elején is az a kis tó, amely két 
malmot hajtott a felduzzasztott vízével. 
Ennek a pataknak, azaz a vörösberényi 
Sédnek az egyik ága a mai Ferenc-forrás-
nál eredt, de a völgy tovább nyílik Szent-
királyszabadja felé, így a mellette levő kis 
hegy neve lehetett Aszóvölgyhegy már 1380-ban. Ez a hegy ma 
is megtalálható, de nem a Sátorhegy, nem is a Várhegy, hanem a 
Szentkirályszabadja felé eső komolyabb domb a Kőszikla heggyel 
átellenben. Ismert volt persze már jóval korábban, hiszen Szabadi 
Junus [még nem János] ispán leszármazottai 1314-ben itt adomá-
nyoznak több telket: konkrétan kilencholdnyi földet a veszprémi 
káptalannak az Aszó-völgyben...

A ’mál’ szavunk szintén nagyon régi s eredetileg olyan 
domboldalt jelölt, ahol szőlő vagy gyümölcsös volt. Ha valahol 
sok ’mál’ volt akkor az a mi környékünk, mert a fűzfői strand 
környékét ’Alsó-málnak’, a volt hármashatár környékét pedig 
’Felső-málnak’ nevezték. Ez a hármashatár Vörösberény, Kenese 

és Papvására területeinek találkozását jelentette egészen 1958-ig, 
amikor hivatalosan is létrejött az önálló Balatonfűzfő. Papvására 
területén meg már korábban [1730!] megosztozott Papkeszi és 
Litér. A határok változnak, velük változnak a nevek is, de egyes 
nevek fennmaradnak, mint a ’mál’ is. Alsóörsön például az egykori 
’Gölye-mál’ neve nem anyadisznóra utal, hanem Gelyánus ispán 
birtokait jelölte méghozzá 1272-től. Olyan fontos nemes volt ez 
a Geliánus ispán, no meg a felesége Buga úrnő, hogy egyenesen V. 
István király aludvarbírója ítélkezett abban a birtokperben, amelyet 
a veszprémi püspök indított Örs faluban lévő vitatott földek miatt. 
Ezek a földek azért komoly birtokot sejtetnek, ha erdők, ligetek, 
rétek, berkek, gyümölcsösök, elhagyott szőlők és szántóföldek, sőt 
még halászó helyek is tartoztak hozzá! Mit tesz isten: nem a püspök, 
hanem Buga úrnő és hites férje nyerte meg a pereskedést 1315-
ben, tehát alig 43 évet kellett várniuk az igazságra. A hosszú per 
sok iratot jelentett már akkoriban is, ennek köszönhetően maradt 
ránk egy rakás helynév, amelyek különben elvesztek volna: Alsómál, 
Felsőmál, Gölyemál, Málaszó, hogy most csak a „málokat” említsük 
meg közülük.

Tévedés lenne azt hinni, hogy csak a szomszédban alakultak ki 
ilyen cifra nevek. Voltak ilyenek azért nálunk is szép számmal: 
’Berenmal’ már 1243-tól ismert, amikor két püspöki jobbágy, 
Penthe és János eladta itteni szőlejét. Vörösmál neve 1560-ból ma-

radt fenn, amikor egy Malomvölgyig 
húzódó szőlőt ad el a felsőörsi Szentgáli 
Imre a berényi Kis Mihálynak. 1622-
ben Német Márton adja el a Kádárta 
Mállya helyen lévő szőlejét, amit a mel-
lette birtokos Németh György kovács is 
követ ugyanebben az évben. Úgy tűnik, 
hogy az akkori ’bebírók’, akiket akkor 
’extrénusoknak’, azaz más helységből 
valóknak hívtak, mindenképpen meg 
akartak szabadulni az elparlagosodott 
szőlőktől, ahol bizony tragédiák is elő-
fordultak. Erre utal a búskomor ’Kató 
halála’ nevet viselő birtok, amit a neve 
szerint nem véletlenül adtak el. Min-
denesetre a török kor vége felé több volt 
már a bebíró mint a helybeli birtokos: 
37 helyi tulajdonosra 259 külső birto-
kos esett. Kádártáról például mindjárt 
28, így aztán nem véletlenül neveztek 
el egy teljes hegyoldalt Kádárta-málnak, 
avagy korabeli írásmóddal ’Kádárta-
mállyának’.

Vigyázni kell viszont a dűlők írásmódjával: ha határrészt jelöl, 
akkor kötőjelesen kell írni, ha pedig utat, akkor pedig külön. A 
korábbi víz- és domborzati nevektől markánsan különböznek ezek 
a dűlőnevek, hiszen egyre többször nevezték el a birtokosáról, aki 
viszont változott az idők folyamán. Igaz, hogy voltak földterüle-
tek egy-egy család birtokában hosszabb időn át is, de nem csak így 
maradtak fenn, hanem valamilyen peres ügyben kerültek említésre. 
Éppen egy múlt évi számban írtam a ’Márkó’ nevű dűlőről, amit 
még korábban ’Kis Devecsernek’ is nevezett az egész Vörösberényt 
bérlő Zichy Mihály gróf. Talán a helybeli kis épületegyüttes - a 
rendház a templommal és a magtárral együtt – a devecseri birtokára 
emlékeztette, de kicsiben. Nem is habozott nevet adni a birtoknak, 
csakhogy utána más bérlők jöttek és más nevek...

Veszeli Lajos: Múló idő 

Tegyenek próbát barátaikkal hozzám hasonlóan, mert akivel csak 
összefutottam tavaly, legott nekiszegeztem a kérdést, hogy szerin-
te mit jelent egy-két helynév? Azután fölsoroltam pár cifra példát: 
Pinkóc, Pityórka, Prokes, Szökcsér, Tekefeneri. Furcsán néztek rám 
a fiatalabbak, csak a tapasztaltabbak kapták föl a fejüket egy-egy 
névnél. A jelentésüket pontosan persze egyikük sem tudta, de hogy 
merre található, azt viszont még nálam is jobban elmondták. A fia-
taloktól is tanultam azért valamit, méghozzá a modern névadásról. 
Állítólag az interneten is kering már az a vicc, amikor egy zsenge 
munkavállaló beállít a személyzeti felelőshöz és jelentkezik a meg-
hirdetett állásra:

„– Hogy hívják? – jön az első kérdés. 
– Kovács Gültem – hangzik rögtön a válasz.
– Mi az maga török?
– Nem, magyar vagyok – felel a koma.
– Hogy a fenébe lett maga magyar ilyen névvel?
– Ez volt édesanyám első kérése, amikor megszülettem.  Édes-

apám ugyanis rögtön berohant a szülészetre és amint édesanyám 
meglátta őt, csak annyit tudott neki elrebegni: »Legyengültem«. 
Apám erre azonnal rábólintott: »Legyen«!”

Kikopnak a köztudatból a gazdátlanul hagyott helyek és birto-
kok, elenyésznek a régi nevek, jönnek helyettük az újak. Sütő And-
rás szavaival „hályogos szemmel tekint a világba az, akit a múltjától 
megfosztanak”.  Szerintem, ezért kellene ezeket a helyneveket egy-
szer egy kis kötetbe rendezni, hátha kedvet kapnak később mások is 
a múlt személyes emlékeinek megőrzésére, ahogyan Horváth József, 
Schildmayer Ferenc és Kovács István barátaim követésre méltóan 
kezdeményezték.

Czuczor Sándor

Utóirat: Tavaly októberben ünnepelhettük volna 200 éves év-
fordulóját annak, hogy egy bérleti szerződésben először említették 
Budatavát. A hír igaz, csak azt nem tudjuk, hogy miért nevezték 
el éppen azt a területet Budatavának? Mára már eljutottunk oda, 
hogy nagyjából tudjuk, hogy mit nem tudunk. Szerintem ez sem 
kis dolog...

Karácsonyi dupla bemutató
2016. december 14-én a Vörösberényi Nyugdíjas Klub adventi 

jótékonysági vására és sütipartija előtt dupla megnyitónak 
örülhettek a résztvevők. Veszeli Lajos festőművész mutatta be 
Tóth Zoltán nyomdász fotokiállítását és drónfelvételeit. Utána 

Kovács Istvánnak, a Honismereti és Városszépítő Kör elnökének 
legújabb művét pedig Czuczor Sándor jószolgálati nagykövet 
ajánlotta a megjelentek szíves figyelmébe.

Lencse Sándor elnök ünnepi hangulatú köszöntője után közvet-
len beszélgetés formájában mutatta be Veszeli Lajos Tóth Zoltán 
nyomdász fantasztikus fényképkiállítását valamint drónfelvételeit, 
amelyek Szudánban, Tihanyban és Vörösberényben készültek. Az 
ismert nyomdatulajdonos, Tóth Zoltán szerényen számolt be távoli 
utazásairól, könnyűbúvár kalandjairól és fotós hobbijáról, amely-
hez lenyűgöző hátteret biztosítottak művészi képei, illetve zenei 
aláfestéssel kísért kisfilmje Vörösberényről. Az utóbbit lélegzetvisz-
szafojtva nézte végig a hálás közönség és hatalmas tapssal honorálta. 
Bemutatták Tóth Zoltán frissen megjelent 2017-es naptárát is.

Kovács István friss kiadványában, „A postások tevékenysége Bala-
tonalmádiban” amely az Almádi Füzetek IV. köteteként jelent meg, 
helyi adalékok ismeretlen sorai és képei emlékeztetnek bennünket, 
hogy mennyivel tartozunk a pos-tásoknak. Baross Gábor a Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár vezérigazgatója, aki 1926 és 1930 kö-
zött volt az Almádi Fürdő és Építő Rt. igazgatósági tagja, az őt kö-
vető Dr. Tormay Béla pénzügyminiszteri tanácsos és vezérigazgató, 
illetve Dr. Búd János pénzügyminiszter mellett, Szőke Béla a Postás 
Otthon gondnoka elegáns fehér öltönyben tárja elénk a korabeli 
világot, azt az országos és helyi összefogást, amelyből Almádi 1925 
óta hihetetlenül sokat profi-
tált. Olyannyira sokat nyert, 
hogy legszebb épületeink, 
kilátóink, strandjaink nekik 
köszönhetik létrejöttüket, 
csínosodásukat és korszerűsí-
tésüket: a Postás Otthon, azaz 
a volt Gecső villa], a Remete 
híd, az Irredenta emlékmű, 
Pannónia Kávézó [a Liget Ká-
véház leánykori neve], a Fö-
venyfürdő, teniszpályák, majd 
a mai Négyméteres feltöltése 
és a Lovarda mellett a Csere-
hegyi kilátó képei mind-mind 
láthatók, hogy csak a legfon-
tosabbakat soroljuk fel.

Gazdagodott városunk, az itt lakók és az idelátogatók, amint ta-
pasztalhatták már 80 éve is. Gazdagodott az egész város tavaly is, 
akárcsak a Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai, akik egy kis forralt 
bor meg pazar házi sütemények mellett élvezték a bemutatókat és 
az estét.

Czuczor SándorVeszeli Lajos és Tóth Zoltán

Fotó: Lencse Sánor

Tóth Zoltán emblematikus drón fényképe
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Aszók, málok és dűlők
Határneveink közül talán csak a legutolsó szó jelentése egyértel-

mű mindenkinek, ezért aztán a tisztázásuk sem haszontalan. Erede-
tüket már a legendás Lőrincze Lajos professzor is firtatta, amikor 
még idejárt le fürödni Szabadiból, ahol a barátjánál nyaralt. A ’föld-
rajzi nevek’, meg a ’névélettan’ fogalmakat is ő vezette be a tudo-
mányba. A dűlőnevek felosztását pedig Kálmán Béla professzor úr 
is átvette később, mert addigra már közel egy millióra gyarapodott a 
számuk a Kárpát-medence egész területéről. Kicsiben persze mind-
egyik megvan nálunk is, jobbára csak írott formában, mert egy-egy 
határnevet csupán 40-50 ember ismert általában. Idővel aztán ezek 
a nevek változtak, ezért kellett nekem is összebogarásznom innen-
onnan, hiszen a 14. századtól egészen máig ível előfordulásuk. Saj-
nos, előbb-utóbb majdnem mind feledésbe merülnek, ahogy egyre 
kevesebben és egyre ritkábban művelik a környező földeket.

Az ’aszó’ szavunk eredetileg száraz völgyet jelentett, méghozzá az 
’aszik’ igéből képezték, de mára már az aszalás is ősrégi tartósítás 
egyeseknek. A Balaton-felvidéken a sivár, homokos területeket tisz-
telték meg ezzel a névvel, száraz füves völgy pedig akadt erre bőven 
Hajmáskértől Sólyon át egészen Aszófőig. Hajmáskéren ’Aszói-
árok’, Sólyon ’Aszói-kapu’, Vilonyán ’Aszótoroki út’, Kenesén 
’Kerékaszó’, nálunk meg ’Aszóvölgyhegy’. Tihanytól északra sem 
úgy keletkezett egy kis település, hogy 
ijesztésül kitettek egy levágott koponyát 
szikkadni és legott elnevezték Aszófőnek, 
hanem az a szép völgy ihlette a névadó-
kat, amely Pécsely felé nyílik a másik ol-
dalon. Tihany felé ugyanis elég mocsaras 
volt a mező mindig, a felső résznél, azaz a 
’főnél’ viszont kiváló szőlőtermő hely ke-
letkezett, kiváltképpen a ’Vörösmáli dű-
lőben’. Maga az ’aszó’ szó először éppen a 
tihanyi apátság alapítólevélben található 
leírva 1055-ben.

Településünkön a mai Malomvölgyet 
nevezték egykor ’Aszóvölgynek’, mert 
esős időben nagyobb, száraz időkben 
pedig egy kisebb patak csordogált benne 
végig. Nem véletlenül volt még meg a 
múlt század elején is az a kis tó, amely két 
malmot hajtott a felduzzasztott vízével. 
Ennek a pataknak, azaz a vörösberényi 
Sédnek az egyik ága a mai Ferenc-forrás-
nál eredt, de a völgy tovább nyílik Szent-
királyszabadja felé, így a mellette levő kis 
hegy neve lehetett Aszóvölgyhegy már 1380-ban. Ez a hegy ma 
is megtalálható, de nem a Sátorhegy, nem is a Várhegy, hanem a 
Szentkirályszabadja felé eső komolyabb domb a Kőszikla heggyel 
átellenben. Ismert volt persze már jóval korábban, hiszen Szabadi 
Junus [még nem János] ispán leszármazottai 1314-ben itt adomá-
nyoznak több telket: konkrétan kilencholdnyi földet a veszprémi 
káptalannak az Aszó-völgyben...

A ’mál’ szavunk szintén nagyon régi s eredetileg olyan 
domboldalt jelölt, ahol szőlő vagy gyümölcsös volt. Ha valahol 
sok ’mál’ volt akkor az a mi környékünk, mert a fűzfői strand 
környékét ’Alsó-málnak’, a volt hármashatár környékét pedig 
’Felső-málnak’ nevezték. Ez a hármashatár Vörösberény, Kenese 

és Papvására területeinek találkozását jelentette egészen 1958-ig, 
amikor hivatalosan is létrejött az önálló Balatonfűzfő. Papvására 
területén meg már korábban [1730!] megosztozott Papkeszi és 
Litér. A határok változnak, velük változnak a nevek is, de egyes 
nevek fennmaradnak, mint a ’mál’ is. Alsóörsön például az egykori 
’Gölye-mál’ neve nem anyadisznóra utal, hanem Gelyánus ispán 
birtokait jelölte méghozzá 1272-től. Olyan fontos nemes volt ez 
a Geliánus ispán, no meg a felesége Buga úrnő, hogy egyenesen V. 
István király aludvarbírója ítélkezett abban a birtokperben, amelyet 
a veszprémi püspök indított Örs faluban lévő vitatott földek miatt. 
Ezek a földek azért komoly birtokot sejtetnek, ha erdők, ligetek, 
rétek, berkek, gyümölcsösök, elhagyott szőlők és szántóföldek, sőt 
még halászó helyek is tartoztak hozzá! Mit tesz isten: nem a püspök, 
hanem Buga úrnő és hites férje nyerte meg a pereskedést 1315-
ben, tehát alig 43 évet kellett várniuk az igazságra. A hosszú per 
sok iratot jelentett már akkoriban is, ennek köszönhetően maradt 
ránk egy rakás helynév, amelyek különben elvesztek volna: Alsómál, 
Felsőmál, Gölyemál, Málaszó, hogy most csak a „málokat” említsük 
meg közülük.

Tévedés lenne azt hinni, hogy csak a szomszédban alakultak ki 
ilyen cifra nevek. Voltak ilyenek azért nálunk is szép számmal: 
’Berenmal’ már 1243-tól ismert, amikor két püspöki jobbágy, 
Penthe és János eladta itteni szőlejét. Vörösmál neve 1560-ból ma-

radt fenn, amikor egy Malomvölgyig 
húzódó szőlőt ad el a felsőörsi Szentgáli 
Imre a berényi Kis Mihálynak. 1622-
ben Német Márton adja el a Kádárta 
Mállya helyen lévő szőlejét, amit a mel-
lette birtokos Németh György kovács is 
követ ugyanebben az évben. Úgy tűnik, 
hogy az akkori ’bebírók’, akiket akkor 
’extrénusoknak’, azaz más helységből 
valóknak hívtak, mindenképpen meg 
akartak szabadulni az elparlagosodott 
szőlőktől, ahol bizony tragédiák is elő-
fordultak. Erre utal a búskomor ’Kató 
halála’ nevet viselő birtok, amit a neve 
szerint nem véletlenül adtak el. Min-
denesetre a török kor vége felé több volt 
már a bebíró mint a helybeli birtokos: 
37 helyi tulajdonosra 259 külső birto-
kos esett. Kádártáról például mindjárt 
28, így aztán nem véletlenül neveztek 
el egy teljes hegyoldalt Kádárta-málnak, 
avagy korabeli írásmóddal ’Kádárta-
mállyának’.

Vigyázni kell viszont a dűlők írásmódjával: ha határrészt jelöl, 
akkor kötőjelesen kell írni, ha pedig utat, akkor pedig külön. A 
korábbi víz- és domborzati nevektől markánsan különböznek ezek 
a dűlőnevek, hiszen egyre többször nevezték el a birtokosáról, aki 
viszont változott az idők folyamán. Igaz, hogy voltak földterüle-
tek egy-egy család birtokában hosszabb időn át is, de nem csak így 
maradtak fenn, hanem valamilyen peres ügyben kerültek említésre. 
Éppen egy múlt évi számban írtam a ’Márkó’ nevű dűlőről, amit 
még korábban ’Kis Devecsernek’ is nevezett az egész Vörösberényt 
bérlő Zichy Mihály gróf. Talán a helybeli kis épületegyüttes - a 
rendház a templommal és a magtárral együtt – a devecseri birtokára 
emlékeztette, de kicsiben. Nem is habozott nevet adni a birtoknak, 
csakhogy utána más bérlők jöttek és más nevek...

Veszeli Lajos: Múló idő 

Tegyenek próbát barátaikkal hozzám hasonlóan, mert akivel csak 
összefutottam tavaly, legott nekiszegeztem a kérdést, hogy szerin-
te mit jelent egy-két helynév? Azután fölsoroltam pár cifra példát: 
Pinkóc, Pityórka, Prokes, Szökcsér, Tekefeneri. Furcsán néztek rám 
a fiatalabbak, csak a tapasztaltabbak kapták föl a fejüket egy-egy 
névnél. A jelentésüket pontosan persze egyikük sem tudta, de hogy 
merre található, azt viszont még nálam is jobban elmondták. A fia-
taloktól is tanultam azért valamit, méghozzá a modern névadásról. 
Állítólag az interneten is kering már az a vicc, amikor egy zsenge 
munkavállaló beállít a személyzeti felelőshöz és jelentkezik a meg-
hirdetett állásra:

„– Hogy hívják? – jön az első kérdés. 
– Kovács Gültem – hangzik rögtön a válasz.
– Mi az maga török?
– Nem, magyar vagyok – felel a koma.
– Hogy a fenébe lett maga magyar ilyen névvel?
– Ez volt édesanyám első kérése, amikor megszülettem.  Édes-

apám ugyanis rögtön berohant a szülészetre és amint édesanyám 
meglátta őt, csak annyit tudott neki elrebegni: »Legyengültem«. 
Apám erre azonnal rábólintott: »Legyen«!”

Kikopnak a köztudatból a gazdátlanul hagyott helyek és birto-
kok, elenyésznek a régi nevek, jönnek helyettük az újak. Sütő And-
rás szavaival „hályogos szemmel tekint a világba az, akit a múltjától 
megfosztanak”.  Szerintem, ezért kellene ezeket a helyneveket egy-
szer egy kis kötetbe rendezni, hátha kedvet kapnak később mások is 
a múlt személyes emlékeinek megőrzésére, ahogyan Horváth József, 
Schildmayer Ferenc és Kovács István barátaim követésre méltóan 
kezdeményezték.

Czuczor Sándor

Utóirat: Tavaly októberben ünnepelhettük volna 200 éves év-
fordulóját annak, hogy egy bérleti szerződésben először említették 
Budatavát. A hír igaz, csak azt nem tudjuk, hogy miért nevezték 
el éppen azt a területet Budatavának? Mára már eljutottunk oda, 
hogy nagyjából tudjuk, hogy mit nem tudunk. Szerintem ez sem 
kis dolog...

Karácsonyi dupla bemutató
2016. december 14-én a Vörösberényi Nyugdíjas Klub adventi 

jótékonysági vására és sütipartija előtt dupla megnyitónak 
örülhettek a résztvevők. Veszeli Lajos festőművész mutatta be 
Tóth Zoltán nyomdász fotokiállítását és drónfelvételeit. Utána 

Kovács Istvánnak, a Honismereti és Városszépítő Kör elnökének 
legújabb művét pedig Czuczor Sándor jószolgálati nagykövet 
ajánlotta a megjelentek szíves figyelmébe.

Lencse Sándor elnök ünnepi hangulatú köszöntője után közvet-
len beszélgetés formájában mutatta be Veszeli Lajos Tóth Zoltán 
nyomdász fantasztikus fényképkiállítását valamint drónfelvételeit, 
amelyek Szudánban, Tihanyban és Vörösberényben készültek. Az 
ismert nyomdatulajdonos, Tóth Zoltán szerényen számolt be távoli 
utazásairól, könnyűbúvár kalandjairól és fotós hobbijáról, amely-
hez lenyűgöző hátteret biztosítottak művészi képei, illetve zenei 
aláfestéssel kísért kisfilmje Vörösberényről. Az utóbbit lélegzetvisz-
szafojtva nézte végig a hálás közönség és hatalmas tapssal honorálta. 
Bemutatták Tóth Zoltán frissen megjelent 2017-es naptárát is.

Kovács István friss kiadványában, „A postások tevékenysége Bala-
tonalmádiban” amely az Almádi Füzetek IV. köteteként jelent meg, 
helyi adalékok ismeretlen sorai és képei emlékeztetnek bennünket, 
hogy mennyivel tartozunk a pos-tásoknak. Baross Gábor a Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár vezérigazgatója, aki 1926 és 1930 kö-
zött volt az Almádi Fürdő és Építő Rt. igazgatósági tagja, az őt kö-
vető Dr. Tormay Béla pénzügyminiszteri tanácsos és vezérigazgató, 
illetve Dr. Búd János pénzügyminiszter mellett, Szőke Béla a Postás 
Otthon gondnoka elegáns fehér öltönyben tárja elénk a korabeli 
világot, azt az országos és helyi összefogást, amelyből Almádi 1925 
óta hihetetlenül sokat profi-
tált. Olyannyira sokat nyert, 
hogy legszebb épületeink, 
kilátóink, strandjaink nekik 
köszönhetik létrejöttüket, 
csínosodásukat és korszerűsí-
tésüket: a Postás Otthon, azaz 
a volt Gecső villa], a Remete 
híd, az Irredenta emlékmű, 
Pannónia Kávézó [a Liget Ká-
véház leánykori neve], a Fö-
venyfürdő, teniszpályák, majd 
a mai Négyméteres feltöltése 
és a Lovarda mellett a Csere-
hegyi kilátó képei mind-mind 
láthatók, hogy csak a legfon-
tosabbakat soroljuk fel.

Gazdagodott városunk, az itt lakók és az idelátogatók, amint ta-
pasztalhatták már 80 éve is. Gazdagodott az egész város tavaly is, 
akárcsak a Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai, akik egy kis forralt 
bor meg pazar házi sütemények mellett élvezték a bemutatókat és 
az estét.

Czuczor SándorVeszeli Lajos és Tóth Zoltán

Fotó: Lencse Sánor

Tóth Zoltán emblematikus drón fényképe



Pannónia könyvtár ajánlója Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2017. január

ÉDESAPÁM EMLÉKÉRE
Édesapám, Kopár István dr. a “kórházi jelentések szerint 2016. 

december 28-án reggel hunyt el”, de családi információink szerint 
december 27-én, Laci öcsém halála napján (1983) szállt egy hajóba 
kisebbik fiával. 92. évében járt, így a kívülálló talán a “várható volt” 
megjegyzést fűzi a hírhez. Nekem azonban Édesapám, de nem 
volt, hanem marad örökre, mert a végtelen számunkra így válik 
kézzelfoghatóvá.

Hatéves voltam, amikor szüleim elváltak és én akkoriban 
szokatlan módon Édesapámnál maradtam. Ő azonban az alkotó 
munka megszállottjaként nem volt alkalmas a papáskodásra, ezért 
tűzoltásként gyereknevelésre alkalmas új feleséget szerzett magának.

Keszthelyen született, Balatonalmádiban nőtt fel, így nem 
véletlenül lett a Balaton és a vitorlázás életen át tartó szerelme. 
Veszprémi és budapesti tanulmányait a II. világháború borzalmai 
tették rendkívülivé: a Balaton északi partját védő német páncélvonat 
felcserjeként szerb fogságba is került. Ezek az előzmények jó 
edzésnek bizonyultak a Rákosi-korszak túlélésére, és örökké alkotó, 
szépítő optimizmusának megőrzésére...

1950-től a MAHART alkalmazottjaként - félévszázadon keresztül 
- dolgozott a magyar hajózásért és hajósokért - soha nem a fizetésért! 
Magam immár 63 évesen, mesterségemnek is köszönhetően sok 
helyen megfordultam és számtalan embert megismertem, de 
Édesapámnál becsületesebb, tisztességesebb és kötelességtudóbb 
emberrel nem találkoztam. A teremtő, jobbító munka volt az élete. 

A hajdani MAHART különleges szuper vállalat volt, 8 ezer 
alkalmazottal és 5 üzemigazgatóssággal. Az Újpesti Hajójavítónál 
kezdte, ahol a lakatos műhelyek, sólyaterek, nagy teljesítményű 
Ganz-daruk beüzemelése viseli a keze nyomát. Szolgálata alatt, 
mert ő munkáját annak tekintette (szolgálva a hazát, a vállalatot 
és munkatársait) a mammut cég minden területén jelentős 
fejlesztéseket ért el, beleértve a magyar hajózás minden szakágát és 
kiszolgáló részlegeit. Szakmai karrierje csúcsán volt a vállalatóriás, 
gazdasági igazgatója (vezérigazgató-helyettesi rangban) is, de 
szívéhez legközelebb a balatoni hajózás ügye állt. A vállalat vezetése 
mindig a frontvonalba vezényelte, oda, ahol baj és probléma volt, 
hasonlóan a német páncélvonat parancsnokához, aki őt jóhiszeműen 
a sérültek, sebesültek ápolására választotta ki. Minden korábban 
rosszul irányított, működtetett, elherdált üzemegység szakmailag új 
életre kelt és dinamikus fejlődésnek indult irányítása alatt.

A Balaton Hajózás a 125. és a 150. évfordulóját is neki 
köszönhetően ünnepelhette csúcsformájában. Hajók, kikötők, 
marinák, campingek épültek igazgatósága idején, miközben az 

állomány új tanműhelyt, étkezdét, üdülőt és folyamatosan javuló 
ellátmányt kapott.

Nyilvánvaló, hogy ilyen létforma mellett nem sok ideje maradt 
a férj és apa szerepre. Szerencsémre engem is korán megcsapott a 
mozdony füstje, neki köszönhetően, hiszen 1950-ben ő alapította 
meg a MAHART vitorlás szakosztályát Balatonalmádiban. Ez a 
klub volt a “füstölőm”, irányított a vitorlázás, a hajók és a tenger 
felé, és második generációs hajósként lettem tengerész. Kettőnk 
életformája kevés alkalmat adott az ideális apa-fia kapcsolat 
ápolására, közös témaként a szakmai kérdéseken túl csak a politika 
létezett számunkra..

A Balatoni Hajózás igazgatását, nyugdíjazása előtt, mint 
stafétabotot szerettem volna tőle átvenni és befejezetlen terveit 
(Sió-csatorna egész éves hajózhatóságát) megvalósítani. A vállalat 
hierarchiája iránti lojalitása és a személyes érdekeltséget kizáró 
tisztessége miatt azonban az igazgatói pozíció megpályázásáról 
nem értesített, bár arra szakmailag minden szempontból esélyes 
lettem volna. Ennek nyomán kivándoroltam az USA-ba, hogy 
mesterségemet tovább űzhessem. 

Ő azonban nyugdíjasként is megszállottként küzdött a Balatonért, 
a megmaradt Magyar Tengerért. Jól tudta, hogy a Balaton jövője 
a Sió egész éves hajózhatóságán alapszik, hiszen a folyamatosan 
feltöltődő tó állandó kotrásának a termékét csak vízi úton lehet 
gazdaságosan elszállítani. Létrehozta a Sió-menti Önkormányzatok 
Szövetségét, elkészítette a szükséges 4 zsilip megépítésének 
tanulmányi számításait, terveit, és 90 éves koráig Don Quijote- ként 
ostromolta az illetékes hatóságok, minisztériumok bevehetetlen 
bástyáit. Nagy példaképéhez, Széchenyi Istvánhoz hasonlóan szinte 
beleőrült a magyar valóságba, mígnem sorsa egy november eleji agyi 
infarktussal megpecsételődött.

Orvos unokájával, Piroskával azonnal repülőre szálltunk, hogy a 
kritikus időszakban mellette legyünk. Decemberi Golgota járását 
Ildi mamával közösen kísértük végig, folyamatosan megkérdőjelezve 
tetteinek, tisztességének ilyen méltatlan “jutalmazását”. Ő 
azonban tovább küzdött, de most először “önzően” a családért és 
a szeretetünkért, bár még mániákusan ismételgette a Sió csatorna 
megépítendő zsilipeinek a nevét... Krisztushoz hasonlóan gyakran 
ejtette el súlyos keresztjét, azt azonban bénultsága, szaporodó 
felfekvései, súlyosbodó köhögő rohamai ellenére felemelte és utolsó 
leheletig cipelte, hogy szeretetét átadhassa.

Az ő szenvedése árán, de apa és fia egymásra talált..
Hálás vagyok, hogy magyarnak születtem, és hogy Édesapámnak 
hívhatom. Mindent köszönök Neked, különösen azt, hogy Te vol-
tál, vagy és maradsz az Édesapám!

Ifj. Kopár István

Az Almádi mólón, a Kopár táblánál

Az általa megmentett Helkán 1996-ban

Könyvajánló
A hosszú téli esték kiválóan alkalmasak arra, hogy utazásokról 

olvasgassunk. Az ötletet onnan kaptam, hogy egy kedves olvasónk 
sorra kölcsönzi a legjobb útikönyveket távoli és közeli országok-
ról. Arra gondoltam, hogy nehezen választ úti célt, de mosolyogva 
mondta, hogy nem: ilyenkor van ideje könyveket olvasva kóborolni 
a világban. Kedvet kaptam kipróbálni, s mondhatom: remek estéim 
vannak! Így adódott, hogy a januárban egy-két ismert vagy kevésbé 
ismert útleírást ajánlok az Önök figyelmébe. Nem klasszikus úti-
könyveket, hiszen azokat ismerik – remek sorozatok jelentek meg 
a könyvpiacon az utóbbi években, frissítve az 1970-80-as évekbeli 
Panoráma útikönyvek kínálatát: az Útitárs, a Lonely Planet, a Nati-
onal Geographic, az Útitárs, a Kossuth Kiadó sorozatát bátran me-
rem ajánlani. Az útleírás azonban más műfaj, erőteljesen személyes 
jellegű – számomra több mint a hagyományos útikönyv, mert a 
szerző lelke is megjelenik benne.

Három új beszerzésünket ajánlom: az egyik Kós Károly: Sztambul 
című könyve. Nem nehéz kitalálni, hogy Konstantinápoly-Bizánc-
Isztambul történetét írja le, a város fejlődését, építészetének, művé-
szetének alakulását – mindezt alaposan, de a nagyközönség számára 
érthetően. Megtudhatjuk, hogy alakult ki a Boszporusz partján, 
hogy lett a kereszténység keleti fővárosa, majd a történelem évszá-
zadai alatt hogy vált Isztambullá, amely – ugyan nem a fővárosa 
Törökországnak - de a legfontosabb, a két földrészt összekapcsoló 
települése.

Michael Palin – a név talán ismerős: a híres Monthy Python-
csoport tagja – remek könyveket ír. Az egyik olvasója írja: „Nagy 
kedvencem, senki sem tud olyan útinaplókat írni, mint ő. Humo-
ra kicsit fanyar, néha már szarkasztikus, éppen az én kedvencem.” 
Pironkodva írom, hogy két könyve van meg a könyvtárunkban: 
az „Utazás a Csendes-óceán körül” és a „Pole to Pole” – az utóbbi 
angol nyelvű -, de ígérjük, hogy gyarapítjuk az állományt! Nem 
egyszerű feladat, hamar elkapkodják.

Láttam röhögő tevét is – ezt a címet adta Sz. Pőrdy Mária apró 
útirajzokat tartalmazó kötetének. A mérnök-tanár szerző sok helyen 
járt életében, más tájak, más emberek, más szokások – mindezeket 
a felejthetetlen élményeket megosztja velünk. „Képeslapok”-nak 
nevezi írásait, ajánlom fáradt esték felvidítására, mert valóban azok 
– tarkák, rövidek. Az egyik fejezetben a Káli-medencéről ír, de jár-
hatunk vele a Szentföldön, Szlovákiában, Ausztriában és Ausztráli-
ában. Többek közt…

S ha már szóba került közvetlen környezetünk, vegyék kézbe 
Ézsiás Erzsébet: Az én Balatonom című könyvét, amelyet Vecsey 
Kiss Mária ajánl figyelmünkbe – különleges szellemi kalandot ígér-
ve, hiszen Erzsébet élete nagy részét itt tölti városunkban. A szerző 
előző könyve „Az én Toszkánám” pedig másik szerelméhez visz el 
bennünket, ahová szintén visszajár évtizedek óta. Az ő szemével is 
érdemes megnézni az ismerős tájakat.

Megemlítem még a Történelmi útikönyvek sorozatot, amely-
lyel vendégeskedhetünk az antik Athénban és Rómában, az ókori 
Egyiptomban, a szultán Isztambuljában, a reneszánsz Firenzében és 
Shakespeare Londonjában. Időutazáson vehetünk részt. A kötetek 
rendkívül szórakoztatók, ugyanakkor hasznosak és informatívak. 
Olvasásuk közben észrevétlenül lopódzik be fejünkbe a kultúrtörté-
neti tudásanyag, a történelem „tapinthatóvá” válik.

Kívánok jó olvasást, tervezgetést, emlékezést - szóval utazást sza-
vakkal és képekkel mai és régmúlt tájakon. Teljék benne legalább 
annyi örömük, mint nekem!

Fábiánné Sáray Anna

Dániel András abszurd mesevilága
Mindenki tudja, hogy milyen fontos a gyermeknek olvasni. Leg-

inkább esténként, meghitt fényviszonyok között, afféle utolsó na-
pirendi pontként, erősítve az anya/apa/mama/papa/stb.-gyerek vi-
szonyt. Gyakorló szülők azonban tudják, hogy a romantikus idillt a 
valóságban sok minden elronthatja. Például könnyen előfordulhat, 
hogy a gyermek kedvenc könyve felnőtt szemmel rettenetesen bár-
gyú, nyálas és idealizált. És persze könyörögnek érte napjában nem 
csak egyszer-kétszer, de tízszer is. Heteken át. Néha hónapokon át.  
Az ezen átesett szülők tudják igazán értékelni az olyan könyveket, 
amiket nem csak a gyerekek, hanem a felnőtt olvasói is élveznek. 
Erre remek példa Dániel András író-illusztrátor könyvei.

Első látásra talán sokan nem hinnék, hogy a szerző egyedi, már-
már abszurd rajzai mennyire meg tudják fogni már a legkisebbe-
ket is.  És persze az is sokat számít, hogy hiába gyerekkönyv, nem 
gügyögő, nem leereszkedő, és nincs a történetekre rátelepedő ko-
molykodó tanulság. A felolvasók pedig az apró, (nem is annyira) 
rejtett poénokon ugyanúgy tudnak szórakozni, mint a gyerekek a 
fantáziadús történeten.
Könyvtárunkban is megtalálható könyveiből ajánlunk néhányat.
Kuflik sorozat (Egy kupac kufli, A kuflik és a nagy eső, Szerintem 
mindenki legyen kufli! Jó éjszakát kuflik, Kuflik a hóban)

„Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de nem is kavics. Kufli.
Egy kufli sok mindenre hasonlít, és semmire sem. Pattog, mint egy gu-
milabda, pedig nem is az.
Színes, mint egy nyalóka, pedig nem ehető. Van kicsi, van nagy. Van 
kövér és van sovány. Jönnek-mennek, sosem tudni, honnan hova...”

A szerző talán legismertebb művei. Kis alakú, gyerekkézben is 
könnyen forgatható könyvekben a Bogyó és Babóca című köte-
tekhez hasonlóan két-két, egymáshoz lazán kapcsolódó történettel 
ismerkedhetünk meg. Az elsőben ezek a kukacszerű lények egy vi-
haros éjszakán az elhagyathatott réten találnak maguknak egy tet-
szetős kis kupacot. Na de milyen réten! Itt bizony a vadmarcipán 
bokor mellett nő a zúzmarás rozmárfa, ahol sörényes bolhanyúl 
együtt éldegél a lábascsigával... Nyugi, a gyerekek érteni fogják, 
már ha a felnőttek képesek lesznek a fel-feltörő nevetésük ellenére 
érthetően végigmesélni.
3 éves kortól ajánljuk.
Mit keresett Jakab az ágy alatt? (és mi történt ott vele?)

Jakab a szobájában játszik a teherautójával, ami színültig meg van 
pakolva üveggolyóval. De jaj, az autó felborul, és az összes golyó be-
gurul a rettegett sötétségbe, az ágy alá… Jakab fél, de mégis bemá-
szik utánuk. És milyen jól teszi, örülhet az olvasó! Egy új, titkos vi-
lágot fedeznek fel Jakabbal együtt, tele nyelvi és képi leleményekkel. 
Egyedülálló fantáziájának köszönhetően, a könyv többféleképpen is 
olvasható: lehet böngésző, lehet mesekönyv, lehet foglalkoztató. De 
hidegen senkit sem fog hagyni.
5 éves kortól ajánljuk.



Pannónia könyvtár ajánlója Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2017. január

ÉDESAPÁM EMLÉKÉRE
Édesapám, Kopár István dr. a “kórházi jelentések szerint 2016. 

december 28-án reggel hunyt el”, de családi információink szerint 
december 27-én, Laci öcsém halála napján (1983) szállt egy hajóba 
kisebbik fiával. 92. évében járt, így a kívülálló talán a “várható volt” 
megjegyzést fűzi a hírhez. Nekem azonban Édesapám, de nem 
volt, hanem marad örökre, mert a végtelen számunkra így válik 
kézzelfoghatóvá.

Hatéves voltam, amikor szüleim elváltak és én akkoriban 
szokatlan módon Édesapámnál maradtam. Ő azonban az alkotó 
munka megszállottjaként nem volt alkalmas a papáskodásra, ezért 
tűzoltásként gyereknevelésre alkalmas új feleséget szerzett magának.

Keszthelyen született, Balatonalmádiban nőtt fel, így nem 
véletlenül lett a Balaton és a vitorlázás életen át tartó szerelme. 
Veszprémi és budapesti tanulmányait a II. világháború borzalmai 
tették rendkívülivé: a Balaton északi partját védő német páncélvonat 
felcserjeként szerb fogságba is került. Ezek az előzmények jó 
edzésnek bizonyultak a Rákosi-korszak túlélésére, és örökké alkotó, 
szépítő optimizmusának megőrzésére...

1950-től a MAHART alkalmazottjaként - félévszázadon keresztül 
- dolgozott a magyar hajózásért és hajósokért - soha nem a fizetésért! 
Magam immár 63 évesen, mesterségemnek is köszönhetően sok 
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Édesapámnál becsületesebb, tisztességesebb és kötelességtudóbb 
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című könyve. Nem nehéz kitalálni, hogy Konstantinápoly-Bizánc-
Isztambul történetét írja le, a város fejlődését, építészetének, művé-
szetének alakulását – mindezt alaposan, de a nagyközönség számára 
érthetően. Megtudhatjuk, hogy alakult ki a Boszporusz partján, 
hogy lett a kereszténység keleti fővárosa, majd a történelem évszá-
zadai alatt hogy vált Isztambullá, amely – ugyan nem a fővárosa 
Törökországnak - de a legfontosabb, a két földrészt összekapcsoló 
települése.

Michael Palin – a név talán ismerős: a híres Monthy Python-
csoport tagja – remek könyveket ír. Az egyik olvasója írja: „Nagy 
kedvencem, senki sem tud olyan útinaplókat írni, mint ő. Humo-
ra kicsit fanyar, néha már szarkasztikus, éppen az én kedvencem.” 
Pironkodva írom, hogy két könyve van meg a könyvtárunkban: 
az „Utazás a Csendes-óceán körül” és a „Pole to Pole” – az utóbbi 
angol nyelvű -, de ígérjük, hogy gyarapítjuk az állományt! Nem 
egyszerű feladat, hamar elkapkodják.

Láttam röhögő tevét is – ezt a címet adta Sz. Pőrdy Mária apró 
útirajzokat tartalmazó kötetének. A mérnök-tanár szerző sok helyen 
járt életében, más tájak, más emberek, más szokások – mindezeket 
a felejthetetlen élményeket megosztja velünk. „Képeslapok”-nak 
nevezi írásait, ajánlom fáradt esték felvidítására, mert valóban azok 
– tarkák, rövidek. Az egyik fejezetben a Káli-medencéről ír, de jár-
hatunk vele a Szentföldön, Szlovákiában, Ausztriában és Ausztráli-
ában. Többek közt…

S ha már szóba került közvetlen környezetünk, vegyék kézbe 
Ézsiás Erzsébet: Az én Balatonom című könyvét, amelyet Vecsey 
Kiss Mária ajánl figyelmünkbe – különleges szellemi kalandot ígér-
ve, hiszen Erzsébet élete nagy részét itt tölti városunkban. A szerző 
előző könyve „Az én Toszkánám” pedig másik szerelméhez visz el 
bennünket, ahová szintén visszajár évtizedek óta. Az ő szemével is 
érdemes megnézni az ismerős tájakat.

Megemlítem még a Történelmi útikönyvek sorozatot, amely-
lyel vendégeskedhetünk az antik Athénban és Rómában, az ókori 
Egyiptomban, a szultán Isztambuljában, a reneszánsz Firenzében és 
Shakespeare Londonjában. Időutazáson vehetünk részt. A kötetek 
rendkívül szórakoztatók, ugyanakkor hasznosak és informatívak. 
Olvasásuk közben észrevétlenül lopódzik be fejünkbe a kultúrtörté-
neti tudásanyag, a történelem „tapinthatóvá” válik.

Kívánok jó olvasást, tervezgetést, emlékezést - szóval utazást sza-
vakkal és képekkel mai és régmúlt tájakon. Teljék benne legalább 
annyi örömük, mint nekem!

Fábiánné Sáray Anna

Dániel András abszurd mesevilága
Mindenki tudja, hogy milyen fontos a gyermeknek olvasni. Leg-

inkább esténként, meghitt fényviszonyok között, afféle utolsó na-
pirendi pontként, erősítve az anya/apa/mama/papa/stb.-gyerek vi-
szonyt. Gyakorló szülők azonban tudják, hogy a romantikus idillt a 
valóságban sok minden elronthatja. Például könnyen előfordulhat, 
hogy a gyermek kedvenc könyve felnőtt szemmel rettenetesen bár-
gyú, nyálas és idealizált. És persze könyörögnek érte napjában nem 
csak egyszer-kétszer, de tízszer is. Heteken át. Néha hónapokon át.  
Az ezen átesett szülők tudják igazán értékelni az olyan könyveket, 
amiket nem csak a gyerekek, hanem a felnőtt olvasói is élveznek. 
Erre remek példa Dániel András író-illusztrátor könyvei.

Első látásra talán sokan nem hinnék, hogy a szerző egyedi, már-
már abszurd rajzai mennyire meg tudják fogni már a legkisebbe-
ket is.  És persze az is sokat számít, hogy hiába gyerekkönyv, nem 
gügyögő, nem leereszkedő, és nincs a történetekre rátelepedő ko-
molykodó tanulság. A felolvasók pedig az apró, (nem is annyira) 
rejtett poénokon ugyanúgy tudnak szórakozni, mint a gyerekek a 
fantáziadús történeten.
Könyvtárunkban is megtalálható könyveiből ajánlunk néhányat.
Kuflik sorozat (Egy kupac kufli, A kuflik és a nagy eső, Szerintem 
mindenki legyen kufli! Jó éjszakát kuflik, Kuflik a hóban)

„Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de nem is kavics. Kufli.
Egy kufli sok mindenre hasonlít, és semmire sem. Pattog, mint egy gu-
milabda, pedig nem is az.
Színes, mint egy nyalóka, pedig nem ehető. Van kicsi, van nagy. Van 
kövér és van sovány. Jönnek-mennek, sosem tudni, honnan hova...”

A szerző talán legismertebb művei. Kis alakú, gyerekkézben is 
könnyen forgatható könyvekben a Bogyó és Babóca című köte-
tekhez hasonlóan két-két, egymáshoz lazán kapcsolódó történettel 
ismerkedhetünk meg. Az elsőben ezek a kukacszerű lények egy vi-
haros éjszakán az elhagyathatott réten találnak maguknak egy tet-
szetős kis kupacot. Na de milyen réten! Itt bizony a vadmarcipán 
bokor mellett nő a zúzmarás rozmárfa, ahol sörényes bolhanyúl 
együtt éldegél a lábascsigával... Nyugi, a gyerekek érteni fogják, 
már ha a felnőttek képesek lesznek a fel-feltörő nevetésük ellenére 
érthetően végigmesélni.
3 éves kortól ajánljuk.
Mit keresett Jakab az ágy alatt? (és mi történt ott vele?)

Jakab a szobájában játszik a teherautójával, ami színültig meg van 
pakolva üveggolyóval. De jaj, az autó felborul, és az összes golyó be-
gurul a rettegett sötétségbe, az ágy alá… Jakab fél, de mégis bemá-
szik utánuk. És milyen jól teszi, örülhet az olvasó! Egy új, titkos vi-
lágot fedeznek fel Jakabbal együtt, tele nyelvi és képi leleményekkel. 
Egyedülálló fantáziájának köszönhetően, a könyv többféleképpen is 
olvasható: lehet böngésző, lehet mesekönyv, lehet foglalkoztató. De 
hidegen senkit sem fog hagyni.
5 éves kortól ajánljuk.
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„MINDENT A GYERMEKEKÉRT”
Mikulás szoba a Balaton Játékpontban – az Almádiért Közalapítvány 
szervezésében

Régi tervünk volt, hogy Mikulás napon olyan csodával várjuk 
az almádi gyerekeket, amilyenben még nem volt részük. Szerettük 
volna berendezni a Mikulás szobáját, ahol mindenki találkozhat a 
nagy szakállúval, ahonnan melegség és szeretet árad, s ahol – akár 
csak egy pillanatra is – a felnőtt újra gyermeknek érezheti magát és a 
gyerek igazán otthonra találhat. Ötletből és elképzelésből nem volt 
hiány, csupán a financiális háttér hiányzott…

Egyik napon jött a jó hír, hogy az OTP Bank nagylelkű szpon-
zorálásának köszönhetően berendezhetjük a Mikulás szobáját a 
Balaton Játékpontban. Nagy volt az öröm, osztottunk-szoroztunk, 
hogy mire mennyi fog jutni, hogy a terveinkből mit tudunk valóra 
váltani. Az azonban nem is volt kérdés számunkra, hogy amennyire 
tudásunkból és erőnkből telik, a lehető legjobb és legszebb környe-
zetet szeretnénk a Játékpontba varázsolni a kis látogatóink számára. 

A célunk az volt, hogy legyen kellően meseszerű, ugyanakkor való-
sághű, hogy aki belép a szobába, legyen az felnőtt vagy gyerek, pon-
tosan tudja, hogy ki „lakik” ott, abban a hangulatos kis helyiségben.

Titokban dolgoztunk, titokban készítettük elő a kellékeket, a 
díszleteket, csak a felnőttek látták, hogy itt valami készül. A szülők, 
nagyszülők, akiknek megengedtük, hogy bepillantsanak a kulisz-
szák mögé – persze gyerekek nélkül..., nos, az ő arcukon láttuk, 

hogy bizony jó úton haladunk. Volt, akin 
látszott, hogy egy röpke pillanatra ismét gye-
reknek érezte magát, és nekünk pontosan ez 
volt a célunk. Ezek után a lelkesedésünk és 
elszántságunk még inkább szárnyalni kezdett. 
Mindenki csodálkozott, hogy mekkora fába 
vágtuk a fejszénket, firtatták az okát, hogy mi-
ért csináljuk, amire a mi válaszunk csak annyi 
volt, hogy a gyerekek arcán az öröm lesz a „fi-
zetség” plusz munkáért, túlórákért.

És igen, csodálatos napunk volt, nekünk, szervezőknek minden-
képpen és bizton állíthatom, hogy minden gyermeknek, apukának, 
anyukának, nagymamának, nagypapának és mindenkinek, aki el-
jött december 6-án a Balaton Játékpontba. Talán soha ennyien még 
nem jártak nálunk egy nap alatt, hiszen közel 300 apróság találkoz-
hatott a Nagyszakállúval, mesélhetett neki az álmairól, a vágyairól 
… Egész nap csilingelt a gyerekdal: Mikulás, Mikulás, kedves Miku-
lás, gyere már, gyere már, minden gyerek vár. Krumplicukor, csokoládé, 
jaj, de jó! De a virgács jó gyereknek nem való!

Sok külső segítséget is kaptunk, melyért ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani.Hálásak vagyunk Fodorné László Mária népi 
iparművésznek, aki legféltettebb szőtteseit adta kölcsön a dekorá-
cióhoz, köszönjük Czoma-Szegedi Nórának, Bálint Henriettának és 
Boros Lászlónak, hogy megfelelő jelmezt felöltve ránk és a gyerekek-
re szánták egész napjukat. 

Köszönjük, hogy az anyagi háttér megteremtéséért az OTP Bank-
nak, köszönjük a nagylelkű támogatást a Plafon LM Kft-nek, az 
Onyxprint Kft-nek, a Stiger Photo-nak a sok segítséget a Nagycsa-
ládosok Balatonalmádi Egyesületének, Perus Zsuzsának, de azoknak, 
akik a munkában részt vettek: Matosné Goda Éva, Ördög Krisztina, 
Papp Judit, Simicz Andrea. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet az alapítvány elnökének, 
Dudás Zsoltnak, aki nem csupán támogatja az ötleteket, de segít a 
megvalósításban is. S bár a sikert személyesen nem élhette át, hiszen 
igazoltan volt távol, Veszprémben vette át az Év önkéntese 2016. 
elismerést, melyhez ezúton is gratulálunk! 

Köszönet a képekért az alapítvány dolgozóinak és a balaton.vehir.
hu oldal munkatársának, Beke G. Lászlónak! 

JVE

A Balatonalmádi karatékák sikerei a 
Shotokan Karate SKS-SKDUN Szövetség 
Magyar Bajnokságán

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport Egyesület verseny-
zői részt vettek 2016. 12.17-én az Eger városában megrendezésre 
került SKS-SKDUN Shotokan Karate Szövetség Magyar Bajnok-
ságán.

A Magyar Bajnokságon 289 versenyző vett részt. Több ver-
seny kategóriában egyéni /Kata, Kumite/, valamint csapat /Kata, 
Kumite/ versenyszámokban.

A Balatonalmádi Sport Egyesület tizenegy versenyzővel nevezett, 
vett részt ezen a rangos, színvonalas eseményen. 

A Balatonalmádi S.E. versenyzői tizenhárom érmet - három 
Aranyérmet, három Ezüstérmet, hét Bronzérmet-  nyertek egyéni 
és csapat versenyszámokban.

A Balatonalmádi Egyesület női csapata /formagyakorlat/ Csapat 
Kata versenyszámban Magyar Bajnok lett. 

A csapat tagjai: Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália és Varga 
Orsolya. Szombathelyi Klaudia és Varga Orsolya egyéni Kata /for-
magyakorlat/ versenyszámban negyedik helyezést ért el. 

Csapat Katában /formagyakorlat/ ezüstérmet nyert a Balatonal-
mádi Shotokan Karate-Do Sport Egyesület /Nippon-Dojo/ a 12-14 
éves kategóriában: Rézmüves Miklós, Morvai Anna, Herczeg Bog-
lárka, továbbá bronzérmet nyert Csapat Katában /formagyakorlat/ 
Farkas Bence, Rézmüves Ádám, Csontos Tamás.

Egyéni versenyszámokban Kumitében /küzdelem/ Farkas Bence 
és Csontos Tamás bronzérmet nyertek. Egyéni helyezést ért még el 
Réger-Cserép Krisztofer Katában /formagyakorlat/ a döntőbe ju-
tott, negyedik helyezést ért el.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület sikeres évet 
zárt, hiszen a 2016. évben több hazai és nemzetközi versenyen vett 
részt, és valamennyi versenyen nagyszerű eredményeket értek el.

2016. december 10-11-én övvizsga edzőtáboron vettek részt a 
fent nevezett versenyzők sikeres övvizsgát tettek, és valamennyien 
magasabb övfokozatot értek el.

Rézmüves Miklós 5. Dan 
Shotokan Karate-Do Sportegyesület elnöke

Gesztenyés kuglóf
A mogyorókrémmel töltött gesztenyés muffin receptjét dolgoz-

tam át egy mutatós kuglóffá. Ebbe nem került mogyorókrém, de 
cserébe kapott egy kis csurgatott csokimázat és reszelt narancshéjat. 
A gesztenyével nagyon jó triót alkotnak. 

Hozzávalók: 4 tojás; 10 dkg barna nádcukor; 10 ml rumaroma; 
25 dkg gesztenyemassza; 10 dkg olvasztott vaj; 1 nagyobb narancs 
reszelt héja és leve; 20 dkg liszt; 0,5 cs sütőpor; 1 csipet só; 10 dkg 
étcsoki

Elkészítése: 
A tojások sárgáját és a fehérjét különválasztjuk. A sárgáját habosra 

keverjük a nádcukorral és a rumaromával. Belereszeljük a narancs 
héját és hozzáadjuk a levét is. Ehhez adjuk az előzetesen villával 
áttört gesztenyét, az olvasztott vajat, majd a lisztet és a sütőport is. 

A tojás fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd fo-
kozatosan adagoljuk hozzá a gesztenyés masszához (robotgéppel az 
1-es fokozaton). 

Merev falú karton kapszliba kanalazunk 1 evőkanál tésztát, majd 
ráteszünk 1 teáskanál mogyorókrémet, végül újabb egy evőkanál 
tésztával lezárjuk. Hogy könnyebb legyen a sütiket mozgatni, ezért 
a megtöltött kapszlikat egy tepsibe raktam és azzal együtt tettem a 
sütőbe.

180 fokra előmelegített sütőben 28-30 perc alatt készítjük el. Tű-
próbával ellenőrizzük, mert sütőnkénti eltérés előfordulhat. 

Ha kihűlt a kuglóf, kivesszük a formából és gőz felett megolvasz-
tott csokit csurgatunk a tetejére. 

Jó étvágyat! 
Harcos Csilla – http://etkek-vetkek.blogspot.hu

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Shotokan Karate SKS-SKDUN Szövetség 
Magyar Bajnokságán

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport Egyesület verseny-
zői részt vettek 2016. 12.17-én az Eger városában megrendezésre 
került SKS-SKDUN Shotokan Karate Szövetség Magyar Bajnok-
ságán.

A Magyar Bajnokságon 289 versenyző vett részt. Több ver-
seny kategóriában egyéni /Kata, Kumite/, valamint csapat /Kata, 
Kumite/ versenyszámokban.

A Balatonalmádi Sport Egyesület tizenegy versenyzővel nevezett, 
vett részt ezen a rangos, színvonalas eseményen. 

A Balatonalmádi S.E. versenyzői tizenhárom érmet - három 
Aranyérmet, három Ezüstérmet, hét Bronzérmet-  nyertek egyéni 
és csapat versenyszámokban.

A Balatonalmádi Egyesület női csapata /formagyakorlat/ Csapat 
Kata versenyszámban Magyar Bajnok lett. 

A csapat tagjai: Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália és Varga 
Orsolya. Szombathelyi Klaudia és Varga Orsolya egyéni Kata /for-
magyakorlat/ versenyszámban negyedik helyezést ért el. 

Csapat Katában /formagyakorlat/ ezüstérmet nyert a Balatonal-
mádi Shotokan Karate-Do Sport Egyesület /Nippon-Dojo/ a 12-14 
éves kategóriában: Rézmüves Miklós, Morvai Anna, Herczeg Bog-
lárka, továbbá bronzérmet nyert Csapat Katában /formagyakorlat/ 
Farkas Bence, Rézmüves Ádám, Csontos Tamás.

Egyéni versenyszámokban Kumitében /küzdelem/ Farkas Bence 
és Csontos Tamás bronzérmet nyertek. Egyéni helyezést ért még el 
Réger-Cserép Krisztofer Katában /formagyakorlat/ a döntőbe ju-
tott, negyedik helyezést ért el.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület sikeres évet 
zárt, hiszen a 2016. évben több hazai és nemzetközi versenyen vett 
részt, és valamennyi versenyen nagyszerű eredményeket értek el.

2016. december 10-11-én övvizsga edzőtáboron vettek részt a 
fent nevezett versenyzők sikeres övvizsgát tettek, és valamennyien 
magasabb övfokozatot értek el.

Rézmüves Miklós 5. Dan 
Shotokan Karate-Do Sportegyesület elnöke

Gesztenyés kuglóf
A mogyorókrémmel töltött gesztenyés muffin receptjét dolgoz-

tam át egy mutatós kuglóffá. Ebbe nem került mogyorókrém, de 
cserébe kapott egy kis csurgatott csokimázat és reszelt narancshéjat. 
A gesztenyével nagyon jó triót alkotnak. 

Hozzávalók: 4 tojás; 10 dkg barna nádcukor; 10 ml rumaroma; 
25 dkg gesztenyemassza; 10 dkg olvasztott vaj; 1 nagyobb narancs 
reszelt héja és leve; 20 dkg liszt; 0,5 cs sütőpor; 1 csipet só; 10 dkg 
étcsoki

Elkészítése: 
A tojások sárgáját és a fehérjét különválasztjuk. A sárgáját habosra 

keverjük a nádcukorral és a rumaromával. Belereszeljük a narancs 
héját és hozzáadjuk a levét is. Ehhez adjuk az előzetesen villával 
áttört gesztenyét, az olvasztott vajat, majd a lisztet és a sütőport is. 

A tojás fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd fo-
kozatosan adagoljuk hozzá a gesztenyés masszához (robotgéppel az 
1-es fokozaton). 

Merev falú karton kapszliba kanalazunk 1 evőkanál tésztát, majd 
ráteszünk 1 teáskanál mogyorókrémet, végül újabb egy evőkanál 
tésztával lezárjuk. Hogy könnyebb legyen a sütiket mozgatni, ezért 
a megtöltött kapszlikat egy tepsibe raktam és azzal együtt tettem a 
sütőbe.

180 fokra előmelegített sütőben 28-30 perc alatt készítjük el. Tű-
próbával ellenőrizzük, mert sütőnkénti eltérés előfordulhat. 

Ha kihűlt a kuglóf, kivesszük a formából és gőz felett megolvasz-
tott csokit csurgatunk a tetejére. 

Jó étvágyat! 
Harcos Csilla – http://etkek-vetkek.blogspot.hu

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Almádi a bauxitkutatás központja VIII.
Anyagvizsgálatok vállalatunknál 2.
Műszeres részleg

Az ásványtani vizsgálatokat az 
Erdei–Paulik találmánya alap-
ján készült MOM gyártmányú 
derivatográffal végeztük. Az eljárás 
alapja az, hogy 1000 C0-ig történő 
hevítéssel az egyes ásványok külön-
böző, az ásványra jellemző hőmér-
sékleten veszítik el kristályvizüket, 
vagy olyan átalakuláson mennek 
keresztül, mely szintén súlycsökke-
néssel jár. A súlycsökkenést mérni 
lehet, melyből az egyes ásványok 
mennyisége kiszámolható. Ezzel 
a műszerrel a bauxit kristályvíz-
tartalmú alumínium-ásványait 
(boehmit, gibsit) és vas-ásványait (goethit, pirit) határoztuk meg. 
A készüléket a világ számos országában használta az alumíniumipar, 
sőt a talajtani kutatásokban is nagy szerepet kapott. Az 1966-os 
évben 120, 1975-ben pedig már 460 ásványtani vizsgálat készült 
a műszeres részlegben. Ezek a vizsgálatok hozzájárultak a bauxit 
timföldtechnológiai sajátosságainak megismeréséhez. 

A bauxit fő- és járulékos elemei mellett nyomelem vizsgálatok 
is készültek. A nyomelemek rendkívül kis mennyiségeket képvisel-
nek, a mérőszám egysége a gramm/tonna, azaz egy milliomodnyi 
rész. Az NDK (Zeiss) gyártmányú UV emissziós kvarc-spektro-
gráf a bauxitok nyomelem tartalmát vizsgálta, különös tekintettel 
az ipari értékeket is képviselő galliumra és vanádiumra. Gallium a 
félvezető-gyártásban, a vanádium pedig ötvözetek készítésénél hasz-
nosul. Mindkét elemet az ajkai timföldgyár ki is nyerte és hasznosí-
totta. Bauxitmintákból általában 11 alkotó mennyiségi és 16 alkotó 
félmennyiségi vizsgálat készült, ezek mennyisége 1 és 100 g/t között 
változott. A színképelemzési vizsgálatok szá-
ma 1978-ban tetőzött 469 mintával. 1978-
ban megkezdődött a nyomelem-adatok szá-
mítógépes feldolgozása is. 

Egy másik zseniális magyar találmány a 
Tatár-féle neutronaktivációs elemzési mód-
szer, melyet a 1960-as évek végén fejlesztet-
tek ki az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet-
ben. Ennek az eljárásnak az alapja az, hogy 
neutron bombázással egyes elemekből rövid 
életű izotópok keletkeznek, melyeket mérni 
lehet. Ez a műszer a bauxit két legfontosabb 
alkotója – az alumínium és szilícium – mé-
résére alkalmas. Az eljárás előnye, hogy a minőségről gyors (a minta 
előkészítéssel együtt 1–1,5 óra) és megbízható információt adott. 
Elsősorban a bányáknál használták, de igény volt arra is, hogy a 
kutatásoknál a gyorsabb döntés érdekében igénybe vegyék. Ez a 
műszer az 1980-as évek elején került a Bauxitkutató Vállalat labo-
ratóriumába. 

A fotódokumentációs részleg a vállalat teljes fotóigényét ellátta, 
a kőzetekről közvetlenül, vagy mikroszkópon készült felvételektől a 
színes diapozitívok és iratmásolatok készítésén át kiállítási prospek-
tusok képanyagának előállításáig. Volt kapacitása még bérmunkára 
is, például éveken át a balatonfűzfői Nitrokémia Vállalat és az Or-
szágos Találmányi Hivatal számára. 

Nem rendelkeztünk olyan nagyműszerekkel, amelyekkel ugyan 
értékes, de a napi bauxitkutatással közvetlenül összefüggésben 
nem álló vizsgálatokat lehetett volna végezni. Lehetőségünk volt 
azonban megrendelni azokat más intézményeknél és részt vettünk 
kiértékelésükben is. Ezek a következők voltak: 
•	 röntgendiffraktometria (mennyiségi ásványtani fáziselemzés), 

ALUTERV-FKI 1980-tól;
•	 infravörös spektrográfia (agyagásványok vizsgálata), 

ALUTERV-FKI, majd az MTA Geokémiai Kutatólaboratóri-
uma (GKL); 

•	 tömegspektrográfia (ólomizotóp arányok vizsgálata), Bányá-
szati Kutató Intézet; 

•	 mikroszondás bauxitszöveti és nyomelem-vizsgálatok, MTA 
GKL.

1995-ben a Bauxitkutató Vállalat jogutódja, a Geoprospect Kft. 
is megszűnt, a bauxitkutatási tevékenység, s ezzel együtt a bauxit 
elemzések is a Bakonyi Bauxitbánya keretében folytatódtak.

A laboratórium teljes élettartama 30 év volt. Ez alatt kétszeresen 
is megtérítette a létrehozásához szükséges beruházást. Fennállása 
alatt a bauxit-anyagvizsgálatok meghatározó és elismert műhelyévé 
vált. Laboránsaink – jórészt balatonalmádi lakosok – Balatonfűz-
főről a Nitrokémiától, illetve közvetlenül a szakmunkásképzőből 
jöttek, gyorsan elsajátították a tennivalókat, és a vezetőikkel együtt 
kiváló munkát végeztek. Ötalkotós elemzéseknél például, amikor 
ugyanazon minta több laboratóriumban történő ellenőrző elemzé-
sére (un. parti-elemzés) került sor, általában a mi elemzésünket fo-
gadták el, mint a legpontosabbat. A vékonycsiszolat készítésre szin-
te alkalmatlan, puha, porózus bauxitminták fenyő-gyantában, un. 
befőzéssel végzett megszilárdításának és csiszolásának technológiá-
ját ugyan az ELTE tanszékeinek csiszoló műhelyeitől vettük át, de 
a nagy számban történő „gyártásnak” köszönhetően olyan tökélyre 
fejlesztettük, hogy később minket bíztak meg ilyenek elkészítésével.

 Különös gondot fordítottunk arra, hogy a nagyszámú vizsgá-
lat eredményeit minél alaposabban, minél szélesebb körben – más 
intézmények szakembereivel közösen – értékeljük, lehetőleg tudo-

mányos szinten. E tevékenységből számos 
szakcikk és kutatási jelentés született a 
bauxit nyomelemeinek korrelációjáról, 
a kénes (pirites) bauxitokról, a sziderites 
bauxitokról, a kaolinit kristály-rende-
zettségének fokáról és az ólomizotóp-
arányokról. Közülük az első három téma 
gazdaságilag – a timföldipari felhasznál-
hatóságra – szolgáltatott fontos infor-
mációkat, az utóbbi kettő az ősföldrajzi 
következtetések levonásával új területek 
kutatását segítette. A fekü és fedőkőze-
tekből végzett földtani anyagvizsgálatok 

az egyes bauxitelőfordulások, közvetve a Dunántúli középhegység 
földtani felépítésének jobb megismeréséhez járultak hozzá, eseten-
ként országosan is új ismeretekkel. A bauxitokból végzett üledék-
földtani (vékonycsiszolatos szöveti, mikromineralógiai, őslénytani) 
vizsgálatok pedig a magyar bauxitok rétegtani helyzetének, erede-
tének és felhalmozódási körülményeinek a megismerését segítették.

Munkájának elismeréseként 2004-ben az anyagvizsgáló osztály 
kollektívája, megszervezője és első vezetője (1965-68), Dudich 
Endre személyében a „Bauxitbányászatért Emlékplakett” kitünte-
tésben részesült. 

Tóth Kálmán
okleveles geológus

Dr. Selényiné Eszter vegyész-
mérnök derivatográffal

Büttel Elza laboráns színképelemzést végez

Néhány gondolat …
Igaz, hóval még nem találkoztunk még, de az igazi téli hideg már 

kopogtatott az ajtónkon. Annak, hogy erről írok, tragikus apropója 
van. Egy balatonalmádi ingatlanban történt két kihűléses haláleset 
gyakorlatilag egy héten belül. 

A tél közeledtével a szociális szolgálat és a polgárőrség mellett a 
rendőrség is készül a zord időjárásban veszélyeztetett emberekre tör-
ténő nagyobb odafigyelésre.

A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba so-
rolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. 

Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!
Sok idős ember is egyedül él!

Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rokkan-
tak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan él-
nek a települések külterületein, kieső helyeken, rossz körülmények 
között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel senki. Ők 
azok, akikre a hidegben is jobban kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területeket, kol-
légáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az 
idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén 
intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatóságok 
felé. A segítség igazán házhoz megy! Ha az utcán találkozunk el-
esett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el! A rend-
őrség értesítésével megtesszük azt az állampolgártól, az embertől 
elvárható lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az időben 
érkező segítség a legnagyobb segítség!

Tudom, a segítségre szorulók között vannak olyanok is, akik nem jel-
zik, mire van szükségük, és vannak olyanok is, akik nem veszik igénybe, 
vagy nem fogadják el a segítséget. Úgy gondolom, aki lelkiismerete sze-
rint megteszi a tőle elvárhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét esténként.
Boldog újévet kívánok Kollégáim nevében is!

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor a híreket olvassák, már 2017 évet írunk. Ezért engedjék 

meg, hogy az Óévben végzett munkánkat összefoglaljam. 
Közbiztonság szempontjából jó évet zártunk. Kirívó bűncselek-

mény nem történt Balatonalmádi területén. Ezt a megelőző mun-
kának tudom be, ami a járőrözéseket, a rendezvényeken lévő jelen-
létet jelenti. Jó megelőzés, ha nem adunk lehetőséget a bűnözőknek 
az elkövetésre. Nem kell mást tenni, mint vigyázni saját tulajdo-
nunkra, és lehetőség szerint a másokéra is.  

Közterületen 2300 óra járőrszolgálatot teljesítettünk, gépkocsi-
val 6330 km tettünk meg. Közös szolgálatokat végeztünk a rend-
őrökkel, ez mindkét fél számára fontos, hisz Almádi területének 
ismerete elengedhetetlen a gyors reagálás érdekében. Kiemelt fel-
adat volt a rendezvények biztosítása. Elmondhatom: esemény nem 
történt. Ez kiváló eredmény, hiszen ezzel komolyan gondolhatjuk, 
hogy az idén is sokan fogják felkeresni a várost, és a rendezvényeket. 

Amit nem sikerült megoldani, hogy rengeteg a szabálytalan he-
lyen közlekedő gyalogos, a parkolás ugyan ingyenes a városban, de 
ez nem jelenti, hogy a parkolási szabályokat nem kell betartani és 
egyre agresszívabb embereket lehet látni a volánnál. Remélem, hogy 
múló probléma, és az idén már egyre ritkábban találkozunk ilyen-
nel.

Találtunk csőtöréseket, nyitott aknákat (elvitték a fedelét) veszé-
lyes törött faágakat, a közlekedés biztonságát veszélyeztető problé-
mákat. Minden esetben az illetékesek kiértesítésre kerültek. Sajnos 
két esetben is eltűnt személy keresésében is részt kellett vennünk, 
mindkét esetben sértetlenül került elő a keresett személy.
Általános kérések:

Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén 
vásárlását. Bolti vásárlásnál (és összességében minden esetben) a 
pénztárcát egy belső vagy jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fize-
téskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még mennyi pénz van 
a tárcában. Higgyék el, vannak, akik ezt figyelik, majd követik a 
kiszemelt személyt, és egy adandó alkalommal megszerzik a tárcát. 
Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy ez így is marad-
jon, ne adjunk esélyt erre senkinek.
Közlekedés:

Az utak nedvesek, jegesek, a féktáv megnőtt, a látási viszonyok 
romlottak. Vegyünk vissza a sebességből, türelemmel legyünk egy-
mással szemben. A téli gumi nagyon ajánlott.
Megváltozott a buszpályaudvarról induló buszok helye, kérem, 
figyeljenek erre.

Kívánom, hogy az újév – az összefogás, egymás megértése, és 
segítése – éve legyen.   Ez csak rajtunk múlik. 

Balogh Csaba elnök

Kedves Lakosok!
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely részére 
immár harmadik alkalommal tárgyi adománygyűjtést szerveztünk 
a Györgyi Dénes Általános Iskolában. Hála Nektek rengeteg takaró, 
törölköző és egyéb melegítésre alkalmas textil gyűlt össze. Ezeken 
felül érkeztek még konzerv és száraz táp felajánlások is.
Továbbá itt is szeretném megköszönni az iskola igazgatójának, 
Ács Attilának, amiért idén is partner volt benne, hogy az iskolában 
bonyolíthassam le a gyűjtést.
Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult az akció sikerességéhez! 
Bízom benne, hogy az összefogásnak lesz még folytatása…

Pacsi Nektek: Harcos Csilla
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Erdei–Paulik találmánya alap-
ján készült MOM gyártmányú 
derivatográffal végeztük. Az eljárás 
alapja az, hogy 1000 C0-ig történő 
hevítéssel az egyes ásványok külön-
böző, az ásványra jellemző hőmér-
sékleten veszítik el kristályvizüket, 
vagy olyan átalakuláson mennek 
keresztül, mely szintén súlycsökke-
néssel jár. A súlycsökkenést mérni 
lehet, melyből az egyes ásványok 
mennyisége kiszámolható. Ezzel 
a műszerrel a bauxit kristályvíz-
tartalmú alumínium-ásványait 
(boehmit, gibsit) és vas-ásványait (goethit, pirit) határoztuk meg. 
A készüléket a világ számos országában használta az alumíniumipar, 
sőt a talajtani kutatásokban is nagy szerepet kapott. Az 1966-os 
évben 120, 1975-ben pedig már 460 ásványtani vizsgálat készült 
a műszeres részlegben. Ezek a vizsgálatok hozzájárultak a bauxit 
timföldtechnológiai sajátosságainak megismeréséhez. 

A bauxit fő- és járulékos elemei mellett nyomelem vizsgálatok 
is készültek. A nyomelemek rendkívül kis mennyiségeket képvisel-
nek, a mérőszám egysége a gramm/tonna, azaz egy milliomodnyi 
rész. Az NDK (Zeiss) gyártmányú UV emissziós kvarc-spektro-
gráf a bauxitok nyomelem tartalmát vizsgálta, különös tekintettel 
az ipari értékeket is képviselő galliumra és vanádiumra. Gallium a 
félvezető-gyártásban, a vanádium pedig ötvözetek készítésénél hasz-
nosul. Mindkét elemet az ajkai timföldgyár ki is nyerte és hasznosí-
totta. Bauxitmintákból általában 11 alkotó mennyiségi és 16 alkotó 
félmennyiségi vizsgálat készült, ezek mennyisége 1 és 100 g/t között 
változott. A színképelemzési vizsgálatok szá-
ma 1978-ban tetőzött 469 mintával. 1978-
ban megkezdődött a nyomelem-adatok szá-
mítógépes feldolgozása is. 

Egy másik zseniális magyar találmány a 
Tatár-féle neutronaktivációs elemzési mód-
szer, melyet a 1960-as évek végén fejlesztet-
tek ki az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet-
ben. Ennek az eljárásnak az alapja az, hogy 
neutron bombázással egyes elemekből rövid 
életű izotópok keletkeznek, melyeket mérni 
lehet. Ez a műszer a bauxit két legfontosabb 
alkotója – az alumínium és szilícium – mé-
résére alkalmas. Az eljárás előnye, hogy a minőségről gyors (a minta 
előkészítéssel együtt 1–1,5 óra) és megbízható információt adott. 
Elsősorban a bányáknál használták, de igény volt arra is, hogy a 
kutatásoknál a gyorsabb döntés érdekében igénybe vegyék. Ez a 
műszer az 1980-as évek elején került a Bauxitkutató Vállalat labo-
ratóriumába. 

A fotódokumentációs részleg a vállalat teljes fotóigényét ellátta, 
a kőzetekről közvetlenül, vagy mikroszkópon készült felvételektől a 
színes diapozitívok és iratmásolatok készítésén át kiállítási prospek-
tusok képanyagának előállításáig. Volt kapacitása még bérmunkára 
is, például éveken át a balatonfűzfői Nitrokémia Vállalat és az Or-
szágos Találmányi Hivatal számára. 

Nem rendelkeztünk olyan nagyműszerekkel, amelyekkel ugyan 
értékes, de a napi bauxitkutatással közvetlenül összefüggésben 
nem álló vizsgálatokat lehetett volna végezni. Lehetőségünk volt 
azonban megrendelni azokat más intézményeknél és részt vettünk 
kiértékelésükben is. Ezek a következők voltak: 
•	 röntgendiffraktometria (mennyiségi ásványtani fáziselemzés), 

ALUTERV-FKI 1980-tól;
•	 infravörös spektrográfia (agyagásványok vizsgálata), 

ALUTERV-FKI, majd az MTA Geokémiai Kutatólaboratóri-
uma (GKL); 

•	 tömegspektrográfia (ólomizotóp arányok vizsgálata), Bányá-
szati Kutató Intézet; 

•	 mikroszondás bauxitszöveti és nyomelem-vizsgálatok, MTA 
GKL.

1995-ben a Bauxitkutató Vállalat jogutódja, a Geoprospect Kft. 
is megszűnt, a bauxitkutatási tevékenység, s ezzel együtt a bauxit 
elemzések is a Bakonyi Bauxitbánya keretében folytatódtak.

A laboratórium teljes élettartama 30 év volt. Ez alatt kétszeresen 
is megtérítette a létrehozásához szükséges beruházást. Fennállása 
alatt a bauxit-anyagvizsgálatok meghatározó és elismert műhelyévé 
vált. Laboránsaink – jórészt balatonalmádi lakosok – Balatonfűz-
főről a Nitrokémiától, illetve közvetlenül a szakmunkásképzőből 
jöttek, gyorsan elsajátították a tennivalókat, és a vezetőikkel együtt 
kiváló munkát végeztek. Ötalkotós elemzéseknél például, amikor 
ugyanazon minta több laboratóriumban történő ellenőrző elemzé-
sére (un. parti-elemzés) került sor, általában a mi elemzésünket fo-
gadták el, mint a legpontosabbat. A vékonycsiszolat készítésre szin-
te alkalmatlan, puha, porózus bauxitminták fenyő-gyantában, un. 
befőzéssel végzett megszilárdításának és csiszolásának technológiá-
ját ugyan az ELTE tanszékeinek csiszoló műhelyeitől vettük át, de 
a nagy számban történő „gyártásnak” köszönhetően olyan tökélyre 
fejlesztettük, hogy később minket bíztak meg ilyenek elkészítésével.

 Különös gondot fordítottunk arra, hogy a nagyszámú vizsgá-
lat eredményeit minél alaposabban, minél szélesebb körben – más 
intézmények szakembereivel közösen – értékeljük, lehetőleg tudo-

mányos szinten. E tevékenységből számos 
szakcikk és kutatási jelentés született a 
bauxit nyomelemeinek korrelációjáról, 
a kénes (pirites) bauxitokról, a sziderites 
bauxitokról, a kaolinit kristály-rende-
zettségének fokáról és az ólomizotóp-
arányokról. Közülük az első három téma 
gazdaságilag – a timföldipari felhasznál-
hatóságra – szolgáltatott fontos infor-
mációkat, az utóbbi kettő az ősföldrajzi 
következtetések levonásával új területek 
kutatását segítette. A fekü és fedőkőze-
tekből végzett földtani anyagvizsgálatok 

az egyes bauxitelőfordulások, közvetve a Dunántúli középhegység 
földtani felépítésének jobb megismeréséhez járultak hozzá, eseten-
ként országosan is új ismeretekkel. A bauxitokból végzett üledék-
földtani (vékonycsiszolatos szöveti, mikromineralógiai, őslénytani) 
vizsgálatok pedig a magyar bauxitok rétegtani helyzetének, erede-
tének és felhalmozódási körülményeinek a megismerését segítették.

Munkájának elismeréseként 2004-ben az anyagvizsgáló osztály 
kollektívája, megszervezője és első vezetője (1965-68), Dudich 
Endre személyében a „Bauxitbányászatért Emlékplakett” kitünte-
tésben részesült. 

Tóth Kálmán
okleveles geológus

Dr. Selényiné Eszter vegyész-
mérnök derivatográffal

Büttel Elza laboráns színképelemzést végez

Néhány gondolat …
Igaz, hóval még nem találkoztunk még, de az igazi téli hideg már 

kopogtatott az ajtónkon. Annak, hogy erről írok, tragikus apropója 
van. Egy balatonalmádi ingatlanban történt két kihűléses haláleset 
gyakorlatilag egy héten belül. 

A tél közeledtével a szociális szolgálat és a polgárőrség mellett a 
rendőrség is készül a zord időjárásban veszélyeztetett emberekre tör-
ténő nagyobb odafigyelésre.

A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba so-
rolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. 

Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!
Sok idős ember is egyedül él!

Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rokkan-
tak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan él-
nek a települések külterületein, kieső helyeken, rossz körülmények 
között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel senki. Ők 
azok, akikre a hidegben is jobban kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területeket, kol-
légáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az 
idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén 
intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatóságok 
felé. A segítség igazán házhoz megy! Ha az utcán találkozunk el-
esett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el! A rend-
őrség értesítésével megtesszük azt az állampolgártól, az embertől 
elvárható lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az időben 
érkező segítség a legnagyobb segítség!

Tudom, a segítségre szorulók között vannak olyanok is, akik nem jel-
zik, mire van szükségük, és vannak olyanok is, akik nem veszik igénybe, 
vagy nem fogadják el a segítséget. Úgy gondolom, aki lelkiismerete sze-
rint megteszi a tőle elvárhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét esténként.
Boldog újévet kívánok Kollégáim nevében is!

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor a híreket olvassák, már 2017 évet írunk. Ezért engedjék 

meg, hogy az Óévben végzett munkánkat összefoglaljam. 
Közbiztonság szempontjából jó évet zártunk. Kirívó bűncselek-

mény nem történt Balatonalmádi területén. Ezt a megelőző mun-
kának tudom be, ami a járőrözéseket, a rendezvényeken lévő jelen-
létet jelenti. Jó megelőzés, ha nem adunk lehetőséget a bűnözőknek 
az elkövetésre. Nem kell mást tenni, mint vigyázni saját tulajdo-
nunkra, és lehetőség szerint a másokéra is.  

Közterületen 2300 óra járőrszolgálatot teljesítettünk, gépkocsi-
val 6330 km tettünk meg. Közös szolgálatokat végeztünk a rend-
őrökkel, ez mindkét fél számára fontos, hisz Almádi területének 
ismerete elengedhetetlen a gyors reagálás érdekében. Kiemelt fel-
adat volt a rendezvények biztosítása. Elmondhatom: esemény nem 
történt. Ez kiváló eredmény, hiszen ezzel komolyan gondolhatjuk, 
hogy az idén is sokan fogják felkeresni a várost, és a rendezvényeket. 

Amit nem sikerült megoldani, hogy rengeteg a szabálytalan he-
lyen közlekedő gyalogos, a parkolás ugyan ingyenes a városban, de 
ez nem jelenti, hogy a parkolási szabályokat nem kell betartani és 
egyre agresszívabb embereket lehet látni a volánnál. Remélem, hogy 
múló probléma, és az idén már egyre ritkábban találkozunk ilyen-
nel.

Találtunk csőtöréseket, nyitott aknákat (elvitték a fedelét) veszé-
lyes törött faágakat, a közlekedés biztonságát veszélyeztető problé-
mákat. Minden esetben az illetékesek kiértesítésre kerültek. Sajnos 
két esetben is eltűnt személy keresésében is részt kellett vennünk, 
mindkét esetben sértetlenül került elő a keresett személy.
Általános kérések:

Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén 
vásárlását. Bolti vásárlásnál (és összességében minden esetben) a 
pénztárcát egy belső vagy jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fize-
téskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még mennyi pénz van 
a tárcában. Higgyék el, vannak, akik ezt figyelik, majd követik a 
kiszemelt személyt, és egy adandó alkalommal megszerzik a tárcát. 
Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy ez így is marad-
jon, ne adjunk esélyt erre senkinek.
Közlekedés:

Az utak nedvesek, jegesek, a féktáv megnőtt, a látási viszonyok 
romlottak. Vegyünk vissza a sebességből, türelemmel legyünk egy-
mással szemben. A téli gumi nagyon ajánlott.
Megváltozott a buszpályaudvarról induló buszok helye, kérem, 
figyeljenek erre.

Kívánom, hogy az újév – az összefogás, egymás megértése, és 
segítése – éve legyen.   Ez csak rajtunk múlik. 

Balogh Csaba elnök

Kedves Lakosok!
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely részére 
immár harmadik alkalommal tárgyi adománygyűjtést szerveztünk 
a Györgyi Dénes Általános Iskolában. Hála Nektek rengeteg takaró, 
törölköző és egyéb melegítésre alkalmas textil gyűlt össze. Ezeken 
felül érkeztek még konzerv és száraz táp felajánlások is.
Továbbá itt is szeretném megköszönni az iskola igazgatójának, 
Ács Attilának, amiért idén is partner volt benne, hogy az iskolában 
bonyolíthassam le a gyűjtést.
Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult az akció sikerességéhez! 
Bízom benne, hogy az összefogásnak lesz még folytatása…

Pacsi Nektek: Harcos Csilla



Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 22 23Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

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

T. András.

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem, vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2017. 01. 23. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 01. 25. 16.00 óra

 Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

A Westhouse Ingatlaniroda csapata életkortól 
függetlenül munkatársat keres ingatlanos 

munkakörbe Balatonalmádi és vonzáskörzete 
területén. Előny a szakirányú végzettség. 

Jelentkezni,	érdeklődni	az	alábbi	elérhetőségeken	lehet:

Westhouse Ingatlaniroda
Modok Andor, irodavezető: 06-70/216 2036

8174 Balatonkenese, Katona J. u. 6.
westhouse.kenese@gmail.com

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2017. (A4 méretben)   1500.-
Balatonalmádi Anno II.     2900.-
Balatonalmádi Anno III.     3000.-
Káptalanfüred évtizedei    1900.-
Almádi füzetek I.; II.     300.-
Almádi füzetek III.; IV.          ingyenes kiadvány 
Almádi újság Reprint kiadás    300.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle)  100.-
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LÁTVÁNYSZÖVÖDE

Fodorné László Mária szövő népi 
iparművész, a Népművészet Mestere, a Magyar 
Művészeti Akadémia levelező tagja. 2006-
ban nyitotta meg szövőműhelyét a Pannonia 
Kulturális Központ és Könyvtárban, ahol bárki 
megismerkedhet a szövés történetével, annak 
folyamatával, hagyományával. A műhelyben 
található kézi szövőszékek mind régi népi 
darabok, amelyeken elődeink végezték a szövés 
fáradságos munkáját. A Látványszövöde a 
sárközi szövéshagyományokat viszi tovább 
úgy, hogy a mai igényeknek megfelelően a 
mintaelemeket lazább formában alkalmazza. 
A műhely egyik alapelve, hogy a hagyományt 
nem csak őrizni, hanem életben tartani is kell: 
táplálni, formálni, hozzátenni az alkotó saját 
elképzeléseit, gondolatait, ízlését és a saját 
lelkét.

A műhely megnyitása óta számos fiatal 
ismerkedhetett meg a szövéssel a rendszeresen 
meghirdetett táborokon keresztül, így a 
szövőműhely biztosítja a fiatalokon keresztül 
ennek a fontos néprajzi örökségnek a 
továbbörökítését. Azonban nem csak a 
megismerkedésre van lehetőség itt, hanem a 
folyamatos továbbfejlődésre, a szövőszékek 
kezelésétől az új technikák megtanulásáig, 
hiszen ez egy összetett, sokrétű iparművészeti 
ág. A Látványszövödében kis csoportokban 
folyamatos képzés folyik, hogy a sárközi 
hagyományokon alapulva ebben a Balaton-
parti műhelyben tovább éljen ez az ősi 
iparművészeti tevékenység.

Almádi Értéktár

Kovács Piroska Rózsa: Fagyálló
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