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Sajnos a tudományos álláspont az, hogy nem bizonyított, hogy ezek 
a nevek egy-egy kavar törzs neve lenne. Semmilyen forrás nem utal 
a csatlakozott kabar törzsek nevére. Az utolsó kavarokkal kapcso-
latos forrás 950-ből származik. Ezen kívül a Kazár kaganátus elég 
sokszínű volt, sok nyelven beszélő népcsoport lakott a területén.  
források sem utalnak arra, hogy milyen etnikum csatlakozott a 
magyar törzsszövetséghez. Ép ezért nem bizonyítható az, hogy eze-
ken a településeken kabar/kavar etnikum élt! Így úgy tűnik, hogy 
Vörösberény nevéhez nem kapcsolhatunk kabar/kavar népességet!

Kovácsné Kasza Katalin
régész-technikus

Laczkó Dezső Múzeum
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Fodor István: A magyar- bolgár-török kapcsolatok történeti hátteréről

Első éves hallgató voltam a Nyugat Magyarországi egyetemen és a 
második fél évben szemináriumi témaként választottam és kaptam 
a magyarság etnogenezise témát. Mindig is nagyon érdekelt a kor-
szak, és kifejezetten ez a téma. Bele ástam magam a szakirodalomba, 
és olvasás közben megakadt a szemem azokon a szavakon, lehetsé-
ges településneveken, mint a Varsány, Örs, Berény. Jeles tudósaink 
kutatása szerint ezek kabar eredetű szavaink, település neveink. Fel-
kiáltottam: de hiszen ilyen település nevek szűk környezetemben is 
vannak, mint például Veszprémvarsány, Alsóörs, Felsőörs. És nem 
utolsó sorban Balatonalmádihoz mind közigazgatásilag, mind terü-
letileg kapcsolódó Vörösberény.

Magukat a kazárokat Belső-Szkítiából származtatják. Három 
testvér indult az övéivel együtt belső-szkítáiból, majd a Donnál 
(Tanaisz) kettéváltak. A Bulgar nevezetű testvér a Dunához vonult, 
ahol Maurikusz császártól (582-602) kért és kapott bebocsátást. A 
császár Felső-és Alsó-Moesiát és Dalmáciát adta oda Bulgarnak és 
az őt követőknek. A bizánciak őket nevezték bolgároknak. A másik 
két testvér az alánok földjére vonult, ezt hívták Barsziliának. Itt a le-
telepedés után egy idegen uralom alatt nevezték ezt a népcsoportot 
a legidősebb testvér neve (Kazarig) után kazárnak.

 A kabarok/kavarok kazárok lehettek, legalábbis ez idáig ez volt 
a tudományos világban az elfogadott hipotézis. Bíborban született 
Konstantin tudósításából az derül ki, hogy a felkelés előtt kazá-
roknak számítottak, nagyon úgy tűnik, hogy etnikailag nem kü-
lönültek el a kazár birodalmon belül. Majd a felkelés után, amikor 
elhagyták a kaganátust és a magyar törzsekkel együtt új szállásterü-
leten telepedtek le és váltak önálló kazár-kabar etnikummá. Maga 
a kabar/kavar, elnevezés sincs még tisztázva és azt sem tudjuk, hogy 
kik adták ezt a nevet a magyarokhoz csatlakozott törzseknek. Fel-
tevések vannak. A legelterjedtebb a névvel kapcsolatosan, hogy a 
kaganátuson belül kapták az elszakadók a kabar/kavar, azaz láza-
dó nevet. A másik feltevés, hogy a magyarok adták az elnevezést, 
vagy pedig saját maguk nevezték így magukat az önállóságuk, ösz-
szetartozásuk jeleként. A lázadás okát nem csak vallási alapokra kell 
helyezni (zsidó vallás felvétele), hanem politikai okot kell sejteni 
mögötte. Valószínűleg voltak törzsek, amelyek a kagán ellen lázad-
tak fel, a hatalom magukhoz ragadása volt a cél. Nem sikerült, a 
mai szóhasználattal megfogalmazva a puccskísérlet, ezért törhetett 
ki a polgárháború és ezért távoztak a magyar törzsekkel együtt a 
fellázadt kabar/Kavar törzsek. Maga a csatlakozás, mármint a kabar-
ság csatlakozása a magyar törzsszövetséghez valószínűleg 881 előtt 
történhetett. A forrásból azt is tudjuk, (összesen kettő forrás áll ren-
delkezésünkre), hogy egy fejedelemnek engedelmeskedtek, egyes 
kabar csoportok neve ismeretlen, nem tudunk arról sem, hogy az 
egyes csoportokat irányította e valaki, csak azt tudjuk, hogy a há-
rom törzsnek egy törzsfőjük volt. Magyar kutatók többféle népet, 
népcsoportot feltételeztek a kabarsággal kapcsolatosan. Szóba ke-
rült hun, avar, bolgár, káliz, és székely népcsoport is. Letelepedésük 
vizsgálatakor vizsgálták a településnevek eredetét. Jellemzően kabar/
kavar telepeket sejtenek a Bercel, Berény, Varsány, Örs, Tárkány, 
Ladány nevezetű település nevek mögött. 

Új 2018

Buzáné Bartha Ildikó:  Szentesi porta
Vörösberény 2018

Művésztelep



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

Krónika

Tartalomjegyzék 
Ki mit tud Almádiról? 2. oldal 
Család és KarrierPont hírei 3. oldal 
Városháza hírei  4-8. oldal 
Turisztikai Egyesület hírei  9. oldal 
Györgyi Dénes Iskola hírei  9. oldal
Vörösberényi Iskola hírei    10. oldal 
Pannónia Könyvtár hírei  11. oldal 
Almádi programajánló  12-13. oldal 
Czuczor Sándor írása  14. oldal 
Hozzáférhető művészet - VasútARTjáró 15. oldal 
A tehetség útján 16. oldal
Nyáresti gondolatok és dallamok  17. oldal 
 Balettcsoport Carcassonne-ból  18. oldal 
Almádi a bauxitkutatás központja  19. oldal 
Sporthírek 20. oldal
Rendőrségi és polgárőr hírek   21. oldal 
Hirdetések  22-23. oldal 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 
Balatonalmádi Város hivatalos havilapja 
Felelős Kiadó: „Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1. Elnök: Dudás Zsolt Tel.: 20/48 38 780 • 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Csetényi 
Tamásné, Dudás Zsolt, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter 
(felelős szerkesztő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, Pászti 
György, Zatkalik András • Alapító: Veszeli Lajos • Nyomdai 
kivitelezés: Onyxprint Kft. 8200 Veszprém, Budapest u. 75. 
Felelős vezető: Bódiss Ákos • Engedélyszám: 005-18/1989 
• ISSN: 0864-7860 • Kapcsolat: e-mail: baujsag@gmail.com, 

telefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné 
Vincze Eszter) • Hirdetésfelvétel: a 
szerkesztőség címén vagy a +36 30 
29 88 995 telefonszámon (Kovácsi 
Szolga Mária) • Hirdetési árak: 1 
oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal = 
30 000 Ft + áfa, 1/4 oldal = 15 000 
Ft + áfa, 1/8 oldal = 7 500 Ft + áfa • 

Lapzárta: minden hónap 25-én!

2018. szeptember Család és KarrierPont hírek

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

20 gyermek vett részt a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesüle-
te által működtetett Család és Karrierpont szervezésében megvaló-
sult NAGYI TÁBORban. Rengeteg program, tengernyi élmény és 
csodaszép emlékek - ezekkel a tarsolyukban tértek haza a résztve-
vők. A szervezők nevében szeretnénk köszönetet mondani: 
- Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont (Jónásné Bóna 

Eszter és Papp Judit) 
- Éva Műhelye (Nemes Éva) 
- Veszprémi Civil Ház (Vajna Szabina) 
- Balatonalmádi Horgász Egyesület (Németh István)
- Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalköre (Juhász 

Rebeka) és Ringató Balaton Táncegyüttese (Veleginé Pavelka 
Gizella) 

- Ruder Major Városlőd (ifj. Csomai Géza és Csomai Anna) 
- Tászler-Busz Kft. (Fodor Péter)
- Balatonalmádi Városgondnokság (Juhász Sándor) 
- Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. (Galovics Károly) 
- Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE (Dudás Zsolt és Dudásné 

Pirik Mariann) 
- Szentesi Farm (Szentesi Vajk) 
- Honismereti és Városszépítő Egyesület (Kovács István) 
- Zóna Étterem (Halász Zsuzsa) 

Részt vettünk a Somlói Juhfark Fesztiválon, ahol az egész napos 
rendezvény keretében jó példaként mutattuk be Kádárné Hegedűs 
Veronikát, aki 2 gyermekes édesanya és feleség, 30 éve katona, s 
mindezek mellett előadóművészként is tevékenykedik.

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. 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 2018. október 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. november 8-án, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

Tisztelt Olvasó! A júniusi számban közölt téves megfejtésért 
elnézést, de mint ember, én is tévedhetek. A helyes megfejtés 
sorszám szerint. 
A 24. (márciusi szám)forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1920-es évek utolsó harmadában 
az Arany János utcában. Az építtető vitéz Mészáros István 
fényképész, veszprémi iparos. 
2. A felvétel az épület kivitelezése idején készült.  
3. Az épület szinte az eredeti formájában látható. 

A 25 (áprilisi szám)forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1930-as évek derekán épült, a Szent 
Imre úton, a Karácsony család tulajdonaként. 
2. A felvétel 1938-as.  
3. A kérdéses épület bővített formáját láthatjuk ma, a bővítés a 
tulajdonosok váltás során történt.

Kérdésünkre válasz a 25. fordulón közölt kérdésre érkezett. 
Gratulálunk a helyes válaszért Májlik Évának. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
szeptember 14-én, pénteken, 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról szá-

molt be a testületnek, hogy az idei turisztikai szezonban jóval töb-
ben érkeztek Balatonalmádi illetékességi területére, mint az előző 
évben. A kapitányság közterületi jelenléti óraszáma magas volt, iga-
zoltatások sok esetben történtek. A balesetek száma az előző év azo-
nos időszakához mérten kicsit magasabb lett, ezért is folyamatos a 
sebességellenőrzés a város útjain. A balesetek jelentős részének oka 
a sebesség nem megfelelő megválasztására és az ittas vezetésre vezet-
hetők vissza. A bűncselekmények száma is növekedést mutat, az idei 
hetedik-nyolcadik hónapban annyi garázdaság történt, mint a tavalyi 
évben összesen. A rendezvények biztosítása óriási erőket vont el más 
feladatoktól. A fokozott közterületi jelenlét eredményeképpen a kül-
területekre szorultak vissza az gépkocsi feltörők, amely típusú elköve-
tésnek csökkent a száma. A kapitányság dolgozói mindent megtettek, 
hogy az itt élők és a városba érkezők biztonságban érezzék magukat és 
értéktárgyaikat. A közlekedés biztonságát elősegítő intézkedésekre a 
továbbiakban is számítani kell. Az iskolarendőr program is újraindul 
szeptember 3-án, a tanév kezdetekor.  

A „Vörösberény Program 2018” projekt kiadási előirányzatainak 
felhasználásáról és bevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatót a Kép-
viselő-testület elfogadta. A Program megvalósításáról Kovács Piroska 
Rózsa projekt menedzser számolt be. A meghirdetett programok si-
keresen és nagy érdeklődésre számot tartva lezajlottak, a belépődíjas 
rendezvényekre is szinte minden alkalommal az összes jegy elkelt. A 
tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy az emberek szívesen 
vesznek részt színvonalas programokon legyen szó komoly zenéről, 
színházi előadásról, kabaréról vagy gyermek előadásról. A képzőmű-
vészeti táborok is sikeresen lezajlottak, a táborok végén rendezett tár-
latokat nagy érdeklődés övezte. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ba-
latonalmádi Város Önkormányzat költségvetésének 2018. I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. Balatonalmádi Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetését a 3/2018. (II.22.) sz. Önkormányzati rendeletével fo-
gadta el (központi, irányító szervi támogatás nélkül 6 539 333 437  
Ft összeggel).

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított 

előirányzata 7 121 710 622 Ft.
A jelentős előirányzat növekedés a 146/2018. (V.31.) Öh-tal fel-

osztott 2017. évi maradványból, a pályázati támogatásokból és a köz-
ponti intézkedések realizálásából származik.

A költségvetési előirányzatok terhére a pénzforgalmi bevétel 1 154 
553 364 Ft (múlt év azonos időszakaszában ez 1 251 695 666 Ft) 
volt, mely a módosított előirányzathoz képest 43,9 %-os (múlt évben 
57,6 %) teljesítést mutat.

 Az önkormányzati működési célú költségvetési támogatása a 704 
597 565 Ft összegű (előző évben 675 709 029  Ft) módosított elő-
irányzattal szemben  371 338 009 Ft összeggel (előző évben 366 247 
171 Ft) 52,7 %-on teljesült. Itt szerepelnek a költségvetési törvény 
szerinti általános és ágazati célú támogatások, valamint az egyéb ki-
egészítő támogatások finanszírozásai.

Az önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatása 224 
525 556 Ft összegű bevétellel realizálódott (előző évben 120 000 000 
volt). Felhalmozási célú támogatásként valósult meg az 1003/2018 
(I.15.) Korm. határozat alapján a Vörösberényi kolostoregyüttessel 
kapcsolatos feladatok 194 525 556 Ft összegű támogatása, valamint a 
2068/2017. (XII.28.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat fel-
adatellátását szolgáló fejlesztések (Városháza energetikai korszerűsíté-
se) megvalósítása céljából nyújtott 30 000 000 Ft összegű támogatás.  

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 51,3 %-os (múlt évben 
53,2 %) teljesítést mutatnak. 

Az önkormányzat közhatalmi bevételein belül a vagyoni típusú 
adók – építmény-és telekadó- teljesülése 53,9 % (előző évben 65,6 
% volt).

A termékek és szolgáltatások adói közé sorolt gépjárműadó (az ösz-
szes befizetett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot) 33 000 000 
Ft összegű előirányzatából 58,4 %-kal teljesült az I. félévben (tavaly 
ez a teljesülés 55,9  %-os volt). Az idegenforgalmi adóbevétel nagy ré-
sze a nyári szezonban realizálódik, ezért e bevétel június 30-án csupán 
21,6 %-os (múlt évben 18,8 %-os) teljesítést mutat.

A működési bevételek 38,7 %-kal (múlt évben 42,4 %) teljesültek 
2018. június 30-ig. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek teljesülése a 
módosított előirányzathoz képest átlagosan 26,2 %-os (előző évben 
42,0 %-os volt). A tervezett bevételek közül a közfoglalkoztatás tá-
mogatása, az építéshatósági feladatokhoz történő hozzájárulás, va-
lamint az EU-s projektek támogatása az időarányosnál alacsonyabb 
szinten teljesült. 

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei a tervezett elő-
irányzathoz képest alacsony, 

9 %-kal teljesültek, mivel a tervezett bevételek közül a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség által 2017. évben kiírt, elnyert strandi pályázatok 
ez évre áthúzódó bevételei 15 749 461 Ft értékben realizálódott, az 
EU-s projektek felhalmozási célú támogatási összegei azonban I. fél-
évben még nem teljesültek. 

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel teljesítése felhal-
mozási, működési és finanszírozási célra összesen 2 490 562 886 Ft 
(előző évben 1 107 738 769 Ft volt).

A 2018. évi finanszírozási bevételek között az értékpapírok be-
vételei között 1 000 000 000 Ft bevétel realizálódott államkötvény 
értékesítésével összefüggően. Említést igényel, hogy az értékpapírok 
kiadásai között 2 000 000 000 Ft összegű kiadás jelentkezett állam-
kötvény vásárlásával összefüggően. 

Állami támogatás megelőlegezés címen önkormányzatunk 4 074 
219 Ft összegű támogatást kapott a 2018 évi közfoglalkoztatás finan-
szírozásával összefüggően.  

Az Önkormányzat egészénél a működési célú kiadási előirányzatok 
35,5 %-kal teljesültek (2017. évben 38,6 %).

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
kilencedik, szeptemberi hír- és információs csokrát olvashatják a 
következő oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az 
önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban 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, ebben az esztendőben 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 megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei A beruházásoknál 2 082 092 659 Ft-os módosított előirányzattal 
szemben a teljesítés 154 383 002 Ft, amely 7,4 %-os (előző évben 
12,2 %-os) teljesítésnek felel meg. 

A felújítási kiadásoknál az 1 033 417 431 Ft módosított előirány-
zattal szemben a teljesült kiadások összege 58 693 584  Ft, amely 5,7 
%-os (előző évben 7,6  %-os volt) teljesítésnek felel meg. A beruhá-
zási és felújítási feladatok jelentős hányadánál szintén a II. félévében 
várható a kiadások realizálódása vagy valószínűsíthetően a következő 
évre áthúzódik.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ki-
adásokra 56 485 276 Ft került tervezésre, mellyel szemben összesen 6 
461 884 Ft összegű kifizetés történt. 

Hangsúlyozásra került, hogy a költségvetés biztonságos teljesülése 
érdekében további visszafogott, takarékos és hatékony költséggazdál-
kodást és eredményes bevétel beszedést kell végezni mind az intézmé-
nyeknek, mind a hivatalnak. A döntések meghozatalakor szükséges 
figyelembe venni a költségvetési egyensúly fenntarthatóságát.   

 A 2018. évi költségvetés szabad előirányzatainak alacsony összege 
rendkívül kis mozgásteret biztosít. A 2018.  év  során már számos 
projekt lebonyolításához (kollégium energetikai korszerűsítése, óvo-
dai étkező konyha felújítása, belterületi utak felújítása, Vörösberényi 
SÉD vízrendezése, Balatonalmádi kerékpáros barát várossá fejlesztése, 
egyéb pályázatok önrészének biztosítása) biztosított a Képviselő-tes-
tület jelentős összegű  eredetileg nem tervezett többlet forrást pályá-
zati önrészek terhére és  egyéb konkrét 2018. évre tervezett beruházási 
és felújítási feladatok előirányzatainak átcsoportosításával (úgy, hogy 
közben ezen  feladatok megvalósításához szükséges források pótlása a 
2019. évi költségvetésben egyenlőre bizonytalan).  

A 2018. évi költségvetésben eredetileg tervezett feladatok sorainak 
teljes felhasználásával és lecsökkentésével biztosításra került a szüksé-
ges bruttó 135 918 eFt összeg, amely elegendő a Séd, a Kerékpár út, 
valamint a folyó projektek lebonyolításához szükséges további felada-
tok ellátásához. 

Az említett két közbeszerzés (Séd, Kerékpár út) eredményes lezá-
rásához, valamint a felsorolt további feladatok ellátásához biztosított 
források átcsoportosításával a 2018. évi költségvetés összes tartaléka 
felhasználásra került.

Ezzel szemben már nem volt lehetséges a 2018. évi költségvetésben 
eredetileg tervezett feladatok sorait tovább lecsökkenteni és átcsopor-
tosítani oly módon, hogy a Wesselényi strand beruházásához szüksé-
ges bruttó 165 496 418 Ft többletfedezet igényt kielégíthesse.

Amennyiben a műszaki tartalom átdolgozása nem lehetséges a 
Wesselényi strandi projektnél, illetve a műszaki tartalom átdolgozása 
nem eredményezi a további forrás szükséglet nagymértékű csökkené-
sét, abban az esetben a pályázat megtartása érdekében – a már ren-
delkezésre álló forráson túl – további forrás biztosításához megoldást 
kell keresni.  

Az előterjesztéshez mellékelt könyvvizsgálói véleményezés is a 
működés/gazdálkodás várható nehézségére hívja fel a figyelmet. A 
könyvvizsgáló felhívja a figyelmet arra az aggasztó körülményre, hogy 
a költségvetésben rejlő tartalékok bevonásával szinte teljesen meg-
szűnt a költségvetés mozgástere.

A Képviselő-testület elfogadta a köztemetőről, a temetkezési te-
vékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról szóló rendeletet, mely 
2018. szeptember 7-én lép hatályba. Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló a Vödörvölgy utcai külterületi 026/1és 
026/2  hrsz-ú ingatlanokon lévő köztemetőben a temetőn belüli holt-
test hűtés biztosítását GLÓRIA IT Kft. végzi 2018. szeptember 7-től, 
2023. szeptember 7-ig. A köztemető nyitvatartási ideje egységesen a 
hét minden napján: áprilistól augusztus 31-ig 8.00 órától 20.00 órá-
ig, szeptembertől március 31-ig 8.00 órától 17.00 óráig.

Búcsú a magyar kultúra fáradhatatlan 
harcosától

Elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, publicis-
ta, érdemes és kiváló művész – közölte a Miniszterelnöki Sajtóiro-
da az MTI-vel augusztus 11-én. Temetésére a Fiumei Úti Nemzeti 
Sírkertben augusztus 31-én került sor a művészek parcellájában. 
Szeretett városát – Balatonalmádit – a Keszey János polgármester 
vezette küldöttség képviselte. 

A sírkertbe érkezőket a Csíksomlyói passió zenei részletei fogad-
ták, majd a katolikus egyház szertartási rendje szerint Szabó János 
plébános (Balatonalmádi) tartott búcsúzót. Idézett Szent Lukács 
könyvéből (…a százados látván, 
ami történt, dicsőíté az Istent, mond-
ván: Bizony ez ember igaz vala.), s 
azt követően Reményik Sándor 
Mi mindig búcsuzunk című ver-
sét mondotta el. Visszaemlékezve 
egyik személyes találkozásukra, így 
fogalmazott a plébános: Kerényi 
kézszorításából megállapíthattam, 
egyetlen célért, a keresztény Ma-
gyarország fennmaradásáért küz-
dünk. 

Kerényi Imre pályájának legemlékezetesebb pillanatait Götz Béla 
díszlettervező idézte fel, aki kiemelte a magyar nyelv korai szavai-
nak példaértékű megőrzését a Csíksomlyói passióban, a szentendrei 
népszínházi produkciókban, továbbá a Vígszínházban, a Madách 
Színházban stb. végzett kiemelkedő munkásságát; az István, a király 
színházi rendezését, a vörösberényi ifjúsági tábor szervezését.

Félelmetes tempó-
ban suhant végig az 
életen Kerényi Imre. 
Rendet teremtve ren-
dezett és tanított – 
mondotta a következő 
megemlékező, az egy-
kori főiskolás társ, ba-
rát, Huszti Péter szín-
művész.

Felemelő pillanat 
volt a rendező volt osz-
tályának összeölelkezve 
előadott dala, az Elin-
dultam szép hazámból 

Szabó János plébános búcsúztatta Kerényi Imrét

Az almádiak nevében Keszey János fejezte ki 
részvétét

Kerényi Katalin
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról szá-

molt be a testületnek, hogy az idei turisztikai szezonban jóval töb-
ben érkeztek Balatonalmádi illetékességi területére, mint az előző 
évben. A kapitányság közterületi jelenléti óraszáma magas volt, iga-
zoltatások sok esetben történtek. A balesetek száma az előző év azo-
nos időszakához mérten kicsit magasabb lett, ezért is folyamatos a 
sebességellenőrzés a város útjain. A balesetek jelentős részének oka 
a sebesség nem megfelelő megválasztására és az ittas vezetésre vezet-
hetők vissza. A bűncselekmények száma is növekedést mutat, az idei 
hetedik-nyolcadik hónapban annyi garázdaság történt, mint a tavalyi 
évben összesen. A rendezvények biztosítása óriási erőket vont el más 
feladatoktól. A fokozott közterületi jelenlét eredményeképpen a kül-
területekre szorultak vissza az gépkocsi feltörők, amely típusú elköve-
tésnek csökkent a száma. A kapitányság dolgozói mindent megtettek, 
hogy az itt élők és a városba érkezők biztonságban érezzék magukat és 
értéktárgyaikat. A közlekedés biztonságát elősegítő intézkedésekre a 
továbbiakban is számítani kell. Az iskolarendőr program is újraindul 
szeptember 3-án, a tanév kezdetekor.  

A „Vörösberény Program 2018” projekt kiadási előirányzatainak 
felhasználásáról és bevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatót a Kép-
viselő-testület elfogadta. A Program megvalósításáról Kovács Piroska 
Rózsa projekt menedzser számolt be. A meghirdetett programok si-
keresen és nagy érdeklődésre számot tartva lezajlottak, a belépődíjas 
rendezvényekre is szinte minden alkalommal az összes jegy elkelt. A 
tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy az emberek szívesen 
vesznek részt színvonalas programokon legyen szó komoly zenéről, 
színházi előadásról, kabaréról vagy gyermek előadásról. A képzőmű-
vészeti táborok is sikeresen lezajlottak, a táborok végén rendezett tár-
latokat nagy érdeklődés övezte. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ba-
latonalmádi Város Önkormányzat költségvetésének 2018. I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. Balatonalmádi Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetését a 3/2018. (II.22.) sz. Önkormányzati rendeletével fo-
gadta el (központi, irányító szervi támogatás nélkül 6 539 333 437  
Ft összeggel).

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított 

előirányzata 7 121 710 622 Ft.
A jelentős előirányzat növekedés a 146/2018. (V.31.) Öh-tal fel-

osztott 2017. évi maradványból, a pályázati támogatásokból és a köz-
ponti intézkedések realizálásából származik.

A költségvetési előirányzatok terhére a pénzforgalmi bevétel 1 154 
553 364 Ft (múlt év azonos időszakaszában ez 1 251 695 666 Ft) 
volt, mely a módosított előirányzathoz képest 43,9 %-os (múlt évben 
57,6 %) teljesítést mutat.

 Az önkormányzati működési célú költségvetési támogatása a 704 
597 565 Ft összegű (előző évben 675 709 029  Ft) módosított elő-
irányzattal szemben  371 338 009 Ft összeggel (előző évben 366 247 
171 Ft) 52,7 %-on teljesült. Itt szerepelnek a költségvetési törvény 
szerinti általános és ágazati célú támogatások, valamint az egyéb ki-
egészítő támogatások finanszírozásai.

Az önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatása 224 
525 556 Ft összegű bevétellel realizálódott (előző évben 120 000 000 
volt). Felhalmozási célú támogatásként valósult meg az 1003/2018 
(I.15.) Korm. határozat alapján a Vörösberényi kolostoregyüttessel 
kapcsolatos feladatok 194 525 556 Ft összegű támogatása, valamint a 
2068/2017. (XII.28.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat fel-
adatellátását szolgáló fejlesztések (Városháza energetikai korszerűsíté-
se) megvalósítása céljából nyújtott 30 000 000 Ft összegű támogatás.  

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 51,3 %-os (múlt évben 
53,2 %) teljesítést mutatnak. 

Az önkormányzat közhatalmi bevételein belül a vagyoni típusú 
adók – építmény-és telekadó- teljesülése 53,9 % (előző évben 65,6 
% volt).

A termékek és szolgáltatások adói közé sorolt gépjárműadó (az ösz-
szes befizetett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot) 33 000 000 
Ft összegű előirányzatából 58,4 %-kal teljesült az I. félévben (tavaly 
ez a teljesülés 55,9  %-os volt). Az idegenforgalmi adóbevétel nagy ré-
sze a nyári szezonban realizálódik, ezért e bevétel június 30-án csupán 
21,6 %-os (múlt évben 18,8 %-os) teljesítést mutat.

A működési bevételek 38,7 %-kal (múlt évben 42,4 %) teljesültek 
2018. június 30-ig. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek teljesülése a 
módosított előirányzathoz képest átlagosan 26,2 %-os (előző évben 
42,0 %-os volt). A tervezett bevételek közül a közfoglalkoztatás tá-
mogatása, az építéshatósági feladatokhoz történő hozzájárulás, va-
lamint az EU-s projektek támogatása az időarányosnál alacsonyabb 
szinten teljesült. 

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei a tervezett elő-
irányzathoz képest alacsony, 

9 %-kal teljesültek, mivel a tervezett bevételek közül a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség által 2017. évben kiírt, elnyert strandi pályázatok 
ez évre áthúzódó bevételei 15 749 461 Ft értékben realizálódott, az 
EU-s projektek felhalmozási célú támogatási összegei azonban I. fél-
évben még nem teljesültek. 

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel teljesítése felhal-
mozási, működési és finanszírozási célra összesen 2 490 562 886 Ft 
(előző évben 1 107 738 769 Ft volt).

A 2018. évi finanszírozási bevételek között az értékpapírok be-
vételei között 1 000 000 000 Ft bevétel realizálódott államkötvény 
értékesítésével összefüggően. Említést igényel, hogy az értékpapírok 
kiadásai között 2 000 000 000 Ft összegű kiadás jelentkezett állam-
kötvény vásárlásával összefüggően. 

Állami támogatás megelőlegezés címen önkormányzatunk 4 074 
219 Ft összegű támogatást kapott a 2018 évi közfoglalkoztatás finan-
szírozásával összefüggően.  

Az Önkormányzat egészénél a működési célú kiadási előirányzatok 
35,5 %-kal teljesültek (2017. évben 38,6 %).

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
kilencedik, szeptemberi hír- és információs csokrát olvashatják a 
következő oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az 
önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban 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, ebben az esztendőben 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 megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei A beruházásoknál 2 082 092 659 Ft-os módosított előirányzattal 
szemben a teljesítés 154 383 002 Ft, amely 7,4 %-os (előző évben 
12,2 %-os) teljesítésnek felel meg. 

A felújítási kiadásoknál az 1 033 417 431 Ft módosított előirány-
zattal szemben a teljesült kiadások összege 58 693 584  Ft, amely 5,7 
%-os (előző évben 7,6  %-os volt) teljesítésnek felel meg. A beruhá-
zási és felújítási feladatok jelentős hányadánál szintén a II. félévében 
várható a kiadások realizálódása vagy valószínűsíthetően a következő 
évre áthúzódik.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ki-
adásokra 56 485 276 Ft került tervezésre, mellyel szemben összesen 6 
461 884 Ft összegű kifizetés történt. 

Hangsúlyozásra került, hogy a költségvetés biztonságos teljesülése 
érdekében további visszafogott, takarékos és hatékony költséggazdál-
kodást és eredményes bevétel beszedést kell végezni mind az intézmé-
nyeknek, mind a hivatalnak. A döntések meghozatalakor szükséges 
figyelembe venni a költségvetési egyensúly fenntarthatóságát.   

 A 2018. évi költségvetés szabad előirányzatainak alacsony összege 
rendkívül kis mozgásteret biztosít. A 2018.  év  során már számos 
projekt lebonyolításához (kollégium energetikai korszerűsítése, óvo-
dai étkező konyha felújítása, belterületi utak felújítása, Vörösberényi 
SÉD vízrendezése, Balatonalmádi kerékpáros barát várossá fejlesztése, 
egyéb pályázatok önrészének biztosítása) biztosított a Képviselő-tes-
tület jelentős összegű  eredetileg nem tervezett többlet forrást pályá-
zati önrészek terhére és  egyéb konkrét 2018. évre tervezett beruházási 
és felújítási feladatok előirányzatainak átcsoportosításával (úgy, hogy 
közben ezen  feladatok megvalósításához szükséges források pótlása a 
2019. évi költségvetésben egyenlőre bizonytalan).  

A 2018. évi költségvetésben eredetileg tervezett feladatok sorainak 
teljes felhasználásával és lecsökkentésével biztosításra került a szüksé-
ges bruttó 135 918 eFt összeg, amely elegendő a Séd, a Kerékpár út, 
valamint a folyó projektek lebonyolításához szükséges további felada-
tok ellátásához. 

Az említett két közbeszerzés (Séd, Kerékpár út) eredményes lezá-
rásához, valamint a felsorolt további feladatok ellátásához biztosított 
források átcsoportosításával a 2018. évi költségvetés összes tartaléka 
felhasználásra került.

Ezzel szemben már nem volt lehetséges a 2018. évi költségvetésben 
eredetileg tervezett feladatok sorait tovább lecsökkenteni és átcsopor-
tosítani oly módon, hogy a Wesselényi strand beruházásához szüksé-
ges bruttó 165 496 418 Ft többletfedezet igényt kielégíthesse.

Amennyiben a műszaki tartalom átdolgozása nem lehetséges a 
Wesselényi strandi projektnél, illetve a műszaki tartalom átdolgozása 
nem eredményezi a további forrás szükséglet nagymértékű csökkené-
sét, abban az esetben a pályázat megtartása érdekében – a már ren-
delkezésre álló forráson túl – további forrás biztosításához megoldást 
kell keresni.  

Az előterjesztéshez mellékelt könyvvizsgálói véleményezés is a 
működés/gazdálkodás várható nehézségére hívja fel a figyelmet. A 
könyvvizsgáló felhívja a figyelmet arra az aggasztó körülményre, hogy 
a költségvetésben rejlő tartalékok bevonásával szinte teljesen meg-
szűnt a költségvetés mozgástere.

A Képviselő-testület elfogadta a köztemetőről, a temetkezési te-
vékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról szóló rendeletet, mely 
2018. szeptember 7-én lép hatályba. Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló a Vödörvölgy utcai külterületi 026/1és 
026/2  hrsz-ú ingatlanokon lévő köztemetőben a temetőn belüli holt-
test hűtés biztosítását GLÓRIA IT Kft. végzi 2018. szeptember 7-től, 
2023. szeptember 7-ig. A köztemető nyitvatartási ideje egységesen a 
hét minden napján: áprilistól augusztus 31-ig 8.00 órától 20.00 órá-
ig, szeptembertől március 31-ig 8.00 órától 17.00 óráig.

Búcsú a magyar kultúra fáradhatatlan 
harcosától

Elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, publicis-
ta, érdemes és kiváló művész – közölte a Miniszterelnöki Sajtóiro-
da az MTI-vel augusztus 11-én. Temetésére a Fiumei Úti Nemzeti 
Sírkertben augusztus 31-én került sor a művészek parcellájában. 
Szeretett városát – Balatonalmádit – a Keszey János polgármester 
vezette küldöttség képviselte. 

A sírkertbe érkezőket a Csíksomlyói passió zenei részletei fogad-
ták, majd a katolikus egyház szertartási rendje szerint Szabó János 
plébános (Balatonalmádi) tartott búcsúzót. Idézett Szent Lukács 
könyvéből (…a százados látván, 
ami történt, dicsőíté az Istent, mond-
ván: Bizony ez ember igaz vala.), s 
azt követően Reményik Sándor 
Mi mindig búcsuzunk című ver-
sét mondotta el. Visszaemlékezve 
egyik személyes találkozásukra, így 
fogalmazott a plébános: Kerényi 
kézszorításából megállapíthattam, 
egyetlen célért, a keresztény Ma-
gyarország fennmaradásáért küz-
dünk. 

Kerényi Imre pályájának legemlékezetesebb pillanatait Götz Béla 
díszlettervező idézte fel, aki kiemelte a magyar nyelv korai szavai-
nak példaértékű megőrzését a Csíksomlyói passióban, a szentendrei 
népszínházi produkciókban, továbbá a Vígszínházban, a Madách 
Színházban stb. végzett kiemelkedő munkásságát; az István, a király 
színházi rendezését, a vörösberényi ifjúsági tábor szervezését.

Félelmetes tempó-
ban suhant végig az 
életen Kerényi Imre. 
Rendet teremtve ren-
dezett és tanított – 
mondotta a következő 
megemlékező, az egy-
kori főiskolás társ, ba-
rát, Huszti Péter szín-
művész.

Felemelő pillanat 
volt a rendező volt osz-
tályának összeölelkezve 
előadott dala, az Elin-
dultam szép hazámból 

Szabó János plébános búcsúztatta Kerényi Imrét

Az almádiak nevében Keszey János fejezte ki 
részvétét

Kerényi Katalin
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2018. szeptember Városháza hírei
kezdetű. Őket az elhunyt leánya, Kerényi Katalin követte, aki al-
legorikus mesében idézte fel atyja pályáját. „Ahogy megrendezett 
mindenféle királyt, maga is király lett” – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök meghatódottan búcsúzott: A füg-
göny legördült. Hálát adunk, hogy részesei lehettünk egy egyszeri 
és megismételhetetlen előadásnak, amit egy rendkívüli művész és 
példás hazafi élete adott nekünk. […] Mindig sietett. Állandóan 
dolga volt. Megtanítani a szakma rejtelmeit, megalkuvás nélküli 
magyar színházat csinálni. Eljuttatni kultúránkat minden magyar 
emberhez, határon innen és túl. 

Ha magyarnak születtél – folytatta a miniszterelnök –, akkor 
egyedi, sőt különleges fajtához tartozol. Olyan nyelven beszélsz, 
olyan rugóra jár az agyad, olyan észjárás igazságai és törvényei 
szerint rendezed be az életed immár ezer éve ugyanazon a helyen, 
amely csak ránk jellemző. A magyar kivételes, de mivel ritka egye-
de az emberi fajnak, hát szükségszerűen veszélyeztetett is. Ezért ha 
magyarnak születtél, kötelességeid vannak. […] Barátunk azon ke-
vesek közé tartozott, aki nemcsak tudta, nemcsak hirdette, hogy 
a kultúránk tart meg minket magyarnak, hanem művelte is ezt a 
kultúrát. […] 

Európának ezen a táján a férfiak tudják, hogy azért vannak a vilá-
gon, hogy feltegyék valamire az életüket. Valamiféle nagy dologra. 
Nálunknál, személyes életünknél nagyobb és fontosabb dologra. 
Van, akiben ez a velünk született tudás idővel elhomályosodik, s 
úgy érzi, már az is szép teljesítmény egy élettől, ha talpon marad, 
és tisztességesen helytáll a mindennapokban, ha egyenesen meg-
állhat az asszonya, a gyermekei, a barátai és a munkatársai előtt. S 
mindannyian tudjuk, ez valóban nem lebecsülendő, komoly telje-
sítmény. Igazi férfimunka. És vannak olyanok, mint Kerényi Imre 
barátom volt, akinek a lelkében ott marad egy motoszkáló érzés, a 
fülében egy nyugtalanító hang, és időnként aritmikusan dobban 
egyet a szív, amely emlékezteti: még mindig nem tette fel az életét 
a rá váró, csak rá kirótt nagyszerű küldetésre. Hiába a siker, a szín-
házi nézőtér vastapsa és a szakmai elismerés, hiába a Kossuth-díj 
és a kollégák őszinte lelkesedése, hiába a pénz és a tisztes polgári 
jómód. Az ilyen emberen mindez nem segít, mert tudja, hogy végül 
úgysem kerülheti el a sorsát. S aztán egy nap el is éri őt a végzete, 
eljön a pillanat, amikor hirtelen megvilágosodik, hogy miben is áll 
az ő személyes, senki más által nem teljesíthető küldetése. Ilyenkor 
kiegyenesedik az élet, eltűnnek a vargabetűk, a cikcakkok és a zsák-
utcák, csak a nyílegyenes pálya marad […] amely az örökkévalóság 
ismeretlen tájaira is elviheti. […] Eljön hát a pillanat, a hívás, és az 
ember ilyenkor papnak áll, felcsap katonának, vagy orvos lesz. De 
leginkább politikusnak áll, vagy legalábbis belép a politika világába, 
ahol egyszerre lehet a három: pap, katona és orvos. Egyszerre telje-
síthet három szolgálatot; mutathat magasabb horizontot, harcolhat 

az övéiért, és megsegítheti a bajbajutottakat.
A sorsfordító pillanatokat gyakorta a megrendítő vereségek hoz-

zák el. Ez többekkel volt így 2002-ben, amikor négy szép, alkotó és 
felemelő év után visszatértek a hatalomba a „merjünk kicsik lenni” 
magyarok. Ekkor érte el Kerényi Imrét a végzete, ekkor fénylettek 
fel küldetésének körvonalai, és ekkor nyílt meg előtte az út. Így 
jutott arra a döntésre, már egy teljes színházi életművel a háta mö-
gött, hogy a magyar közélet szorítójába lép, és a tőle megszokott 
lelkiismeretességgel és munkabírással a polgári körök mozgalmának 
szellemi vezére lesz. Így lettem a bajtársa, s ő az enyém. És harcol-
tunk együtt jóban, rosszban […], diadalmas és lehanyatló zászlók 
alatt. És ezért gyászolunk most itt úgy, azzal a fájdalommal, ahogy 
csak bajtársak tudják egymást gyászolni. Jó harcos voltál. Tudtál úgy 
harcolni, ahogy senki más nem tudott. […] Te is annak a nyílt ösz-
szeesküvésnek voltál tagja, akik azt akarják, hogy legyen úgy, mint 
régen volt, és akkor a magyar név megint szép lesz.

Már olyan közel vagyunk hozzá. Azt hittem, nemcsak harcolni, 
de célba érni is együtt fogunk. Mert oda fogunk érni, efelől ugyan-
úgy nincsen bennünk semmi kétely, ahogy benned sem volt soha. 
Odaérünk nélküled is. De az nem ugyanaz lesz, mintha velünk len-
nél. […]     Direktor Úr! Nyugodj békében! – fejezte be beszédét 
Orbán Viktor

A szertartás befejező részében a sírhely megáldása, majd a ko-
porsós temetés következett. Szabó Jánostól Kosztolányi Halotti be-
szédét hallhattuk, majd a család tagjai egy-egy virágszálat, almádi 
földet, almádi diót ejtettek a sírgödörbe. A fejfa és a koszorúk elhe-
lyezését követően a Szózat hangjai mellett hajtott fejet a közönség 
Kerényi Imre emléke előtt.  

Kerényi Imre
Kerényi Imre hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének 

75. évében családja körében hunyt el.
Kerényi Imre 1943. szeptember 28-án született Csopakon. 1966-

ban a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett színház-rende-
zői diplomát. 1966-tól a Madách Színház rendezőjeként dolgozott, 
majd a szolnoki Szigligeti Színház igazgató-főrendezője, a Népszín-
ház és 1983-tól 1989-ig a Nemzeti Színház rendezője volt. 1968 óta 
a Színház-és Filmművészeti Főiskolán tanított a főiskolán.

1989 és 2004 között a Madách Színház igazgatója és művészeti 
vezetője. Sikeres rendezése a Csíksomlyói passió, melyet Lengyelor-
szágban, Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Francia-
országban is bemutattak. Ő rendezte az István, a király című rock-
opera első színpadi változatát.

Munkásságát több díjjal ismerték el: Jászai Mari-díj (1977), Ér-
demes művész (1981), Magyar Művészetért Díj (1988). 2002-ben 
Kossuth-díjat kapott a magyar színházművészetben játszott megha-
tározó szerepéért, iskolateremtő rendezői munkásságáért, kiemelke-
dő színházvezetői és művészetpedagógiai tevékenységéért.

1988 és 1992 között a Magyar Demokrata Fórum tagja volt, be-
választották a párt országos választmányába is. 1990-ben az MDF 
országgyűlési képviselőjelöltjeként indult a választásokon.

2011 és 2018 között a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás 
megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek 
megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős 
miniszterelnöki megbízott volt.

Nevéhez fűződik a 2012-ben elindított Nemzeti Könyvtár-soro-
zat, amely a magyar írott kultúra legjavát rendszerezi és teszi elér-
hetővé.

Kerényi Imre Balatonalmádival is szoros kapcsolatban állt. Ifjú-
korának jelentős részét töltötte a településen. Nevéhez fűződik a 
vörösberényi Magtár, a korábbi jezsuita kolostor és rendház jövő-
beni programjának kidolgozása, de színvonalas művészeti képzést 

Még otthonosabb lett a kollégium
Korábbi lapszámainkban 

már beszámoltunk a két tan-
nyelvű gimnázium felújítási 
munkálatairól. Ezen a képen 
a nyári munkák egy látvá-
nyos eleme, a homlokzat szi-
getelése látható a kollégium 
épületén. Az új nyílászárók 
már a helyükön vannak, a 
tanév zökkenőmentesen in-
dulhatott. 

Alakul a berényi posta 
épülete is

A vörösberényi posta és egészségház 
így néz ki a kivitelezési munkálatok 
közepette. 
A fotón a homlokzati portál üvegének 
beemelése látható.

Új út a kerékpárosoknak
Több mint háromszázötven millió forintból kezdődtek meg ke-

rékpáros-barát fejlesztések Balatonalmádiban, ahol új kerékpárút 
és jelzőlámpás csomópont is épül.

A projekt részeként több mint öt kilométer új kerékpáros útvonal 
épül a Veszprémből Szentkirályszabadján át Balatonalmádi határáig 
vezető kerékpárút belterületi folytatásaként. 

A terv és kivitelezés részeként a kerékpárutak építése mellett a 
belvárosban új kerékpártárolási lehetőséget is várhatóak.

A beruházásokra a város 265,4 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el, amelyet 87,2 millió forint önrésszel egészítettek 
ki. A munkaterületet augusztus közepén vette át a kivitelezést végző 
Strabag Általános Építő Kft., a munkák még ebben az esztendőben 
befejeződnek.

Orbán Viktor miniszterelnök búcsúbeszéde

(Gizella-tábor), kiállításokat is megálmodott Veszeli Lajos festő- és 
grafikusművész közreműködésével. Kerényi Imre elhunytával a fel-
adat végrehajtása új erőkre hagyatkozik.

Zatkalik András

Augusztus 20-i kitüntetettek 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Veszeli Lajos Balatonalmádi lakosnak kiemelkedő művészeti, kul-
turális és közéleti tevékenysége, a város kulturális életének fejlesz-
tése érdekében hosszú időn át kifejtett munkássága, Balatonalmádi 
városának érdekében tett fáradhatatlan tevékenysége elismerése-
ként „Balatonalmádi Város Díszpolgára” címet adományoz.

Veszeli Lajos Kisunyom-
ban született 1945. október 
20-án. 

A Szombathelyi Tanár-
képző Főiskola rajz szakán 
diplomázott. A főiskola 
elvégzése után Budapestre 
került, ott tanított, köz-
ben kiadóknak készített il-
lusztrációkat. Elvégezte az 
esztétika kiegészítő szakot 
Budapesten. Tizenkét évig 
rajzolóművésze és képző-
művészeti szerkesztője volt a Veszprémi Naplónak, majd felelős- és 
művészeti szerkesztője az Új Balaton irodalmi és művészeti folyó-
iratnak. 1992-től szabadfoglalkozású festőművész. 

35 éve él, alkot és szervez Balatonalmádiban. Kisberényi utcai 
otthona és műterme művészek és művészetek találkozóhelye, külö-
nös művészeti ötletek bölcsője.

Tagja a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Fes-
tők Társaságának, a Veszprémi Művész Céhnek.

Alkotóművészetét messze földön ismerik és elismerik, melyet 
hazai és nemzetközi egyéni és kollektív kiállítások sora bizonyít 
Bécstől Stuttgartig, Kuwaittól Walesig, vagy a görögországi Hydra 
szigettől Kézdivásárhelyig, Párizstól Berlinig. 2015-ben „A Balaton 
misztériuma” címmel kiállítása nyílt Helsinkiben.   Hazai kiállítása 
közül csak a legutóbbi, jelentős tárlatai, mint 2010-ben „Szakadt 
vitorláim” című - a művész képeit, balatoni akvarelljeit és különle-
ges technikával készült síkplasztikáit bemutató – tárlat a VAM De-
sign Centerben, a „”Fényárnyék” című kiállítása a badacsonyi Egry 
József Emlékmúzeumban, a balatonfűzfői Földalatti Erőműben 
rendezett nemzetközi kiállítás szervezésében való részvétel 2011-
ben, a veszprémi Érseki Palotában rendezett „Kötődések” című ki-
állítása 2012-ben, a Tihanyi Bencés Apátság galériájában 2013-ban 
megnyílt tárlata vagy a legutóbb a Laczkó Dezső Múzeumban nyílt 
„Változatlan Változó” című kiállítása is azt jelzi, hogy mint művész, 
egyik legtermékenyebb időszakát éli. 

Ugyanilyen tevékeny a kulturális szervezésben, az ifjú tehetségek 
felkarolásában.

Alkotói és közösségteremtő hátországa Szombathely – Budapest 
– Balatonalmádi háromszög, Veszprém megye és a Balaton felvidék. 
Számtalan barátjával és alkotótársával – ahogy ő mondja – a jóra 
összeesküvőkkel - új és új művészeti és kultúrateremtő attrakciókat 
indít, szervez és éltet Balatonalmádi és a megye számos helyszínén.

1990-ben az önkormányzattal együttműködve megalapította az 
Új Almádi Újságot, annak hosszú időn át főszerkesztője volt, meg-
adva a lap azóta is követendő színvonalát. Alapítója volt az Almádi-
ért Alapítványnak, elindítója a két évente országosan meghirdetett 
Balaton Tárlatnak, amit 20 éven keresztül szervezett és irányított.

1991-ben a balatonalmádi Városháza tetőterében létrehozta a 
Padlásgalériát, ahol számtalan kiállítást rendezett, illetve szervezett.

Nevéhez kötődik Balatonalmádi városának bekapcsolása az or-

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy szerkesztőségünkhöz 
beérkezett még egy megemlékező írás Kerényi Imréről, 
Gyuricza László tollából, melyet anyagtorlódás miatt a 

következő számban fogunk megjelentetni.
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kezdetű. Őket az elhunyt leánya, Kerényi Katalin követte, aki al-
legorikus mesében idézte fel atyja pályáját. „Ahogy megrendezett 
mindenféle királyt, maga is király lett” – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök meghatódottan búcsúzott: A füg-
göny legördült. Hálát adunk, hogy részesei lehettünk egy egyszeri 
és megismételhetetlen előadásnak, amit egy rendkívüli művész és 
példás hazafi élete adott nekünk. […] Mindig sietett. Állandóan 
dolga volt. Megtanítani a szakma rejtelmeit, megalkuvás nélküli 
magyar színházat csinálni. Eljuttatni kultúránkat minden magyar 
emberhez, határon innen és túl. 

Ha magyarnak születtél – folytatta a miniszterelnök –, akkor 
egyedi, sőt különleges fajtához tartozol. Olyan nyelven beszélsz, 
olyan rugóra jár az agyad, olyan észjárás igazságai és törvényei 
szerint rendezed be az életed immár ezer éve ugyanazon a helyen, 
amely csak ránk jellemző. A magyar kivételes, de mivel ritka egye-
de az emberi fajnak, hát szükségszerűen veszélyeztetett is. Ezért ha 
magyarnak születtél, kötelességeid vannak. […] Barátunk azon ke-
vesek közé tartozott, aki nemcsak tudta, nemcsak hirdette, hogy 
a kultúránk tart meg minket magyarnak, hanem művelte is ezt a 
kultúrát. […] 

Európának ezen a táján a férfiak tudják, hogy azért vannak a vilá-
gon, hogy feltegyék valamire az életüket. Valamiféle nagy dologra. 
Nálunknál, személyes életünknél nagyobb és fontosabb dologra. 
Van, akiben ez a velünk született tudás idővel elhomályosodik, s 
úgy érzi, már az is szép teljesítmény egy élettől, ha talpon marad, 
és tisztességesen helytáll a mindennapokban, ha egyenesen meg-
állhat az asszonya, a gyermekei, a barátai és a munkatársai előtt. S 
mindannyian tudjuk, ez valóban nem lebecsülendő, komoly telje-
sítmény. Igazi férfimunka. És vannak olyanok, mint Kerényi Imre 
barátom volt, akinek a lelkében ott marad egy motoszkáló érzés, a 
fülében egy nyugtalanító hang, és időnként aritmikusan dobban 
egyet a szív, amely emlékezteti: még mindig nem tette fel az életét 
a rá váró, csak rá kirótt nagyszerű küldetésre. Hiába a siker, a szín-
házi nézőtér vastapsa és a szakmai elismerés, hiába a Kossuth-díj 
és a kollégák őszinte lelkesedése, hiába a pénz és a tisztes polgári 
jómód. Az ilyen emberen mindez nem segít, mert tudja, hogy végül 
úgysem kerülheti el a sorsát. S aztán egy nap el is éri őt a végzete, 
eljön a pillanat, amikor hirtelen megvilágosodik, hogy miben is áll 
az ő személyes, senki más által nem teljesíthető küldetése. Ilyenkor 
kiegyenesedik az élet, eltűnnek a vargabetűk, a cikcakkok és a zsák-
utcák, csak a nyílegyenes pálya marad […] amely az örökkévalóság 
ismeretlen tájaira is elviheti. […] Eljön hát a pillanat, a hívás, és az 
ember ilyenkor papnak áll, felcsap katonának, vagy orvos lesz. De 
leginkább politikusnak áll, vagy legalábbis belép a politika világába, 
ahol egyszerre lehet a három: pap, katona és orvos. Egyszerre telje-
síthet három szolgálatot; mutathat magasabb horizontot, harcolhat 

az övéiért, és megsegítheti a bajbajutottakat.
A sorsfordító pillanatokat gyakorta a megrendítő vereségek hoz-

zák el. Ez többekkel volt így 2002-ben, amikor négy szép, alkotó és 
felemelő év után visszatértek a hatalomba a „merjünk kicsik lenni” 
magyarok. Ekkor érte el Kerényi Imrét a végzete, ekkor fénylettek 
fel küldetésének körvonalai, és ekkor nyílt meg előtte az út. Így 
jutott arra a döntésre, már egy teljes színházi életművel a háta mö-
gött, hogy a magyar közélet szorítójába lép, és a tőle megszokott 
lelkiismeretességgel és munkabírással a polgári körök mozgalmának 
szellemi vezére lesz. Így lettem a bajtársa, s ő az enyém. És harcol-
tunk együtt jóban, rosszban […], diadalmas és lehanyatló zászlók 
alatt. És ezért gyászolunk most itt úgy, azzal a fájdalommal, ahogy 
csak bajtársak tudják egymást gyászolni. Jó harcos voltál. Tudtál úgy 
harcolni, ahogy senki más nem tudott. […] Te is annak a nyílt ösz-
szeesküvésnek voltál tagja, akik azt akarják, hogy legyen úgy, mint 
régen volt, és akkor a magyar név megint szép lesz.

Már olyan közel vagyunk hozzá. Azt hittem, nemcsak harcolni, 
de célba érni is együtt fogunk. Mert oda fogunk érni, efelől ugyan-
úgy nincsen bennünk semmi kétely, ahogy benned sem volt soha. 
Odaérünk nélküled is. De az nem ugyanaz lesz, mintha velünk len-
nél. […]     Direktor Úr! Nyugodj békében! – fejezte be beszédét 
Orbán Viktor

A szertartás befejező részében a sírhely megáldása, majd a ko-
porsós temetés következett. Szabó Jánostól Kosztolányi Halotti be-
szédét hallhattuk, majd a család tagjai egy-egy virágszálat, almádi 
földet, almádi diót ejtettek a sírgödörbe. A fejfa és a koszorúk elhe-
lyezését követően a Szózat hangjai mellett hajtott fejet a közönség 
Kerényi Imre emléke előtt.  

Kerényi Imre
Kerényi Imre hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének 

75. évében családja körében hunyt el.
Kerényi Imre 1943. szeptember 28-án született Csopakon. 1966-

ban a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett színház-rende-
zői diplomát. 1966-tól a Madách Színház rendezőjeként dolgozott, 
majd a szolnoki Szigligeti Színház igazgató-főrendezője, a Népszín-
ház és 1983-tól 1989-ig a Nemzeti Színház rendezője volt. 1968 óta 
a Színház-és Filmművészeti Főiskolán tanított a főiskolán.

1989 és 2004 között a Madách Színház igazgatója és művészeti 
vezetője. Sikeres rendezése a Csíksomlyói passió, melyet Lengyelor-
szágban, Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Francia-
országban is bemutattak. Ő rendezte az István, a király című rock-
opera első színpadi változatát.

Munkásságát több díjjal ismerték el: Jászai Mari-díj (1977), Ér-
demes művész (1981), Magyar Művészetért Díj (1988). 2002-ben 
Kossuth-díjat kapott a magyar színházművészetben játszott megha-
tározó szerepéért, iskolateremtő rendezői munkásságáért, kiemelke-
dő színházvezetői és művészetpedagógiai tevékenységéért.

1988 és 1992 között a Magyar Demokrata Fórum tagja volt, be-
választották a párt országos választmányába is. 1990-ben az MDF 
országgyűlési képviselőjelöltjeként indult a választásokon.

2011 és 2018 között a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás 
megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek 
megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős 
miniszterelnöki megbízott volt.

Nevéhez fűződik a 2012-ben elindított Nemzeti Könyvtár-soro-
zat, amely a magyar írott kultúra legjavát rendszerezi és teszi elér-
hetővé.

Kerényi Imre Balatonalmádival is szoros kapcsolatban állt. Ifjú-
korának jelentős részét töltötte a településen. Nevéhez fűződik a 
vörösberényi Magtár, a korábbi jezsuita kolostor és rendház jövő-
beni programjának kidolgozása, de színvonalas művészeti képzést 

Még otthonosabb lett a kollégium
Korábbi lapszámainkban 

már beszámoltunk a két tan-
nyelvű gimnázium felújítási 
munkálatairól. Ezen a képen 
a nyári munkák egy látvá-
nyos eleme, a homlokzat szi-
getelése látható a kollégium 
épületén. Az új nyílászárók 
már a helyükön vannak, a 
tanév zökkenőmentesen in-
dulhatott. 

Alakul a berényi posta 
épülete is

A vörösberényi posta és egészségház 
így néz ki a kivitelezési munkálatok 
közepette. 
A fotón a homlokzati portál üvegének 
beemelése látható.

Új út a kerékpárosoknak
Több mint háromszázötven millió forintból kezdődtek meg ke-

rékpáros-barát fejlesztések Balatonalmádiban, ahol új kerékpárút 
és jelzőlámpás csomópont is épül.

A projekt részeként több mint öt kilométer új kerékpáros útvonal 
épül a Veszprémből Szentkirályszabadján át Balatonalmádi határáig 
vezető kerékpárút belterületi folytatásaként. 

A terv és kivitelezés részeként a kerékpárutak építése mellett a 
belvárosban új kerékpártárolási lehetőséget is várhatóak.

A beruházásokra a város 265,4 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el, amelyet 87,2 millió forint önrésszel egészítettek 
ki. A munkaterületet augusztus közepén vette át a kivitelezést végző 
Strabag Általános Építő Kft., a munkák még ebben az esztendőben 
befejeződnek.

Orbán Viktor miniszterelnök búcsúbeszéde

(Gizella-tábor), kiállításokat is megálmodott Veszeli Lajos festő- és 
grafikusművész közreműködésével. Kerényi Imre elhunytával a fel-
adat végrehajtása új erőkre hagyatkozik.

Zatkalik András
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turális és közéleti tevékenysége, a város kulturális életének fejlesz-
tése érdekében hosszú időn át kifejtett munkássága, Balatonalmádi 
városának érdekében tett fáradhatatlan tevékenysége elismerése-
ként „Balatonalmádi Város Díszpolgára” címet adományoz.

Veszeli Lajos Kisunyom-
ban született 1945. október 
20-án. 

A Szombathelyi Tanár-
képző Főiskola rajz szakán 
diplomázott. A főiskola 
elvégzése után Budapestre 
került, ott tanított, köz-
ben kiadóknak készített il-
lusztrációkat. Elvégezte az 
esztétika kiegészítő szakot 
Budapesten. Tizenkét évig 
rajzolóművésze és képző-
művészeti szerkesztője volt a Veszprémi Naplónak, majd felelős- és 
művészeti szerkesztője az Új Balaton irodalmi és művészeti folyó-
iratnak. 1992-től szabadfoglalkozású festőművész. 

35 éve él, alkot és szervez Balatonalmádiban. Kisberényi utcai 
otthona és műterme művészek és művészetek találkozóhelye, külö-
nös művészeti ötletek bölcsője.

Tagja a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Fes-
tők Társaságának, a Veszprémi Művész Céhnek.

Alkotóművészetét messze földön ismerik és elismerik, melyet 
hazai és nemzetközi egyéni és kollektív kiállítások sora bizonyít 
Bécstől Stuttgartig, Kuwaittól Walesig, vagy a görögországi Hydra 
szigettől Kézdivásárhelyig, Párizstól Berlinig. 2015-ben „A Balaton 
misztériuma” címmel kiállítása nyílt Helsinkiben.   Hazai kiállítása 
közül csak a legutóbbi, jelentős tárlatai, mint 2010-ben „Szakadt 
vitorláim” című - a művész képeit, balatoni akvarelljeit és különle-
ges technikával készült síkplasztikáit bemutató – tárlat a VAM De-
sign Centerben, a „”Fényárnyék” című kiállítása a badacsonyi Egry 
József Emlékmúzeumban, a balatonfűzfői Földalatti Erőműben 
rendezett nemzetközi kiállítás szervezésében való részvétel 2011-
ben, a veszprémi Érseki Palotában rendezett „Kötődések” című ki-
állítása 2012-ben, a Tihanyi Bencés Apátság galériájában 2013-ban 
megnyílt tárlata vagy a legutóbb a Laczkó Dezső Múzeumban nyílt 
„Változatlan Változó” című kiállítása is azt jelzi, hogy mint művész, 
egyik legtermékenyebb időszakát éli. 

Ugyanilyen tevékeny a kulturális szervezésben, az ifjú tehetségek 
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indít, szervez és éltet Balatonalmádi és a megye számos helyszínén.

1990-ben az önkormányzattal együttműködve megalapította az 
Új Almádi Újságot, annak hosszú időn át főszerkesztője volt, meg-
adva a lap azóta is követendő színvonalát. Alapítója volt az Almádi-
ért Alapítványnak, elindítója a két évente országosan meghirdetett 
Balaton Tárlatnak, amit 20 éven keresztül szervezett és irányított.

1991-ben a balatonalmádi Városháza tetőterében létrehozta a 
Padlásgalériát, ahol számtalan kiállítást rendezett, illetve szervezett.

Nevéhez kötődik Balatonalmádi városának bekapcsolása az or-

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy szerkesztőségünkhöz 
beérkezett még egy megemlékező írás Kerényi Imréről, 
Gyuricza László tollából, melyet anyagtorlódás miatt a 

következő számban fogunk megjelentetni.
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A tavaszhoz hasonlóan a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
ősszel is csatlakozik a Balatoni Regionális TDM Szövetség, már 
hagyományossá vált szezonteremtő kezdeményezéséhez a 2018. 
évi őszi Nyitott Balaton projekthez. A programok célja a szezon 
meghosszabbítása, megmutatni, hogy a Balaton nem csak a nyári 
kikapcsolódás, fürdőzés színtere lehet, hanem ősszel is számos prog-
ramlehetőséget kínál.

A projekt időtartama: 2018. október 5.- november 4. 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tervezett őszi programjai:
o Őszi városnéző séta
o Lovaskocsikázás Pincelátogatással
o Őszi teljesítménytúra
o Kerékpártúra 
o „Őszülő” –színes szezonzáró strandkavalkád Balatonalmádi 

strandjain (Október 20.)
Az őszi nyitott Balatonhoz lehetősége van csatlakozni szállásadók-

nak, vendéglátóhelyeknek és szolgáltatóknak. A szezonmeghosszab-
bító projektben részvevők felkerülnek a www.nyitottbalaton.hu 
oldalára, amely összefogja a térségek őszi kínálatát. További infor-
mációkért forduljon a Turisztikai Egyesület munkatársaihoz! 
Elérhetőségek: almtour@gmail.com; 0688/ 594-081; vagy személyesen 
a Tourinform irodában 8220, Balatonalmádi Városház tér 4.

Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban továbbra is várjuk ész-
revételeiket, ötleteiket!

Kulcsár Rita Elnök
Kepliné Blázsi Ágnes Irodavezető

Da Silva Vanessa Turisztikai referens
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület híreiszágos és nemzetközi képzőművészeti vérkeringésébe. Városi ün-
nepségek különleges díszleteinek tervezője, legemlékezetesebb a 
Szent Jobb almádi fogadásának impozáns díszlete.

Elsők között mozdult meg a vörösiszap katasztrófa károsultjainak 
megsegítésére a képzőművészet erejével, és szervezte meg a balatoni 
képzőművészek árverés-tárlatát, melynek során milliós nagyságren-
dű támogatást tudtak eljuttatni a rászorulóknak. Ugyancsak az ő 
nevéhez fűződik a japán földrengés károsultak megsegítésére szer-
vezett jótékonysági kép aukció. Neve és ismertsége százakat mozgat 
meg egy-egy tárlata, művészeti akciója során. 

Veszeli Lajos ötletgazdaként, művészeti koordinátorként és aktív 
szervezőként részt vett az Európa „Kézfogás” Szoborpark – e komp-
lex, művészeti és kulturális programokat is felölelő művészeti tér 
- létrehozásában. Az avatáskor, 2013-ban, közel 30 szobor díszítette 
a Szent Erzsébet ligetet, s a szoborállomány azóta is gyarapodik, 
változik. E munka során kialakított kapcsolatai átszövik ez Európai 
Unió számos országát, öregbítve ezzel is Balatonalmádi és az ország 
hírnevét.  Új látnivaló, maradandó kulturális érték született vele és 
általa Balatonalmádiban. 

2014-ben létrehozta a szobrásztábort az Öreghegyen, ahol jelen-
leg is lengyel művészek dolgoznak augusztus 28-ig.

A Vörösberény 2018 Program művészeti vezetője, az augusztus 
21-től 30-ig tartó vörösberényi Művésztelep újraindítója, a közeljö-
vőben megvalósítandó Kelet-Balaton Kulturantropológiai Múzeum 
munkálatainak szervezője.

Tevékenységét 2010-ben Balaton díjjal jutalmazták, a 2012-es 
megyei Príma Díjat a megye lakosságának szeretete és tisztelet okán 
tudhatja magáénak.   

Számos szakmai díja mellett 1990-ben Balatonalmádi Városért 
kitüntetést, 1998-ban Váth János díjat, 2013-ben „Dr. Óvári Fe-
renc” kitüntetést kapott városától a Balatonalmádiban kifejtett mű-
vészet-szervező és kultúrateremtő tevékenységéért, de birtokosa a 
Veszprém Megyéért Érdeméremnek és Veszprém Város díjának is.

2015-ben kiérdemelte a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári 
tagozatának kitűntetését.

Lakossági tájékoztató 
Baross Gábor – Petőfi Sándor utcai ivóvízvezeték rekonstrukció
A munkálatok 2018 szeptember 17-étől 2019 április végéig tarta-

nak. A Petőfi S. u. félpályásan lesz használható jelzőlámpás forgalom-
irányítás mellett. Várhatóan az aszfalt ideiglenesen november végére 
lesz helyreállítva. Baross G. utcán szigetszerű útfelbontásokra kell 
számítani. A járdákon a munkaterületek felett a gyalogos forgalmat a 
kivitelező biztosítja. 

A rekonstrukció alatt az ivóvíz ellátás időszakosan néhány órára 
szünetelhet, amiről a DRV az érintett lakóknak külön értesítést küld.
Az ivóvíz rekonstrukció után kerül sor az aszfaltburkolat felújítására 
2019. május 30-ig.

FŰTÉSTÁMOGATÁS
Határidő módosítás
A Kormány az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatával döntött ar-
ról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezeté-
kes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek 
viselésével összefüggésben.
Ennek igényfelméréséhez kérjük azon lakott háztartások jelentkezé-
sét, akik nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtenek, keressék fel a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalt (8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1. I.em. 30. iroda tel:88/542-441) ügyfélfogadá-
si időben az igények összesítése érdekében legkésőbb 2018. október 
15. napjáig.
Az igényléshez nyilatkozat kitöltése szükséges. 

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

Tanévkezdés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

Szeptember 3-án, hétfőn – az ország többi általános iskolájához 
hasonlóan- a Györgyi Dénes Általános Iskolában is becsengettek, 
ahol 14 tanulócsoportban összesen 343 diák kezdte meg a 2018-
2019-es tanévet. Az évnyitón az első osztályosokat  Ács Attila, az is-
kola igazgatója köszöntötte. A szülők, a gyerekek és a vendégek nagy 
tetszése közepette az újdonsült első osztályosok közül Rasovszky 
Csepke és Nagyidai Nándor József mondott vidám verset. Ezt kö-
vetően az 36 elsős apró ajándékot vehetett át, és mindenki ingére, 
blúzára felkerült az iskola címerét ábrázoló jelvény. 

Az iskola igazgatója minden köznevelésben érintettnek eredmé-
nyes, sikeres, nyugodt új tanévet kívánt.

Elkészült a játszótér 
A nyáron elkészült, és a tanév kezdetével birtokba is vették a gye-

rekek az iskola udvarán kialakított gumiburkolattal ellátott játszó-
teret és padokat. A „nagy Dani mászóvár” a Szülői Munkaközösség 
és az iskola pedagógusai által közösen megszervezett jótékonysági 
bál bevételéből, az iskola alapítványának és Balatonalmádi Váron 
Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Köszönet minden 
támogatónak és segítőnek.

Rendszeresen szerepelt Münchenben, Berlinben vagy Zürichben 
operaházi kórustagként. Általában olyan darabokban foglalkoztat-
ták – Tannhäuser, Lohengrin, Don Carlos –, amelyekben a szoká-
sostól eltérő, nehezebb feladat hárul a tenorszólamra. Az évtizedek 
során együtt muzsikált mások mellett Plácido Domingóval, José 
Carrerasszal és Klaus Florian Vogttal.

A stuttgarti kórusban való munka mellett számos feladatot elvál-
lalt: tizenöt éven át tanított a ludwigsburgi pedagógiai főiskolán, és 
ha ideje engedte, szólókoncerteket is adott, valamint hárfás zenész-
társával turnézott. 

Amíg nem térhetett haza, igyekezett megőrizni magyarságát és 
népszerűsíteni a magyar kultúra értékeit, például számos németor-
szági intézményben lépett fel és énekelt hazai áriákat. Nevéhez a 
már elmondottakon kívül több hanglemez és rádiófelvétel kötődik, 
valamint számos fellépés a Szekeres Madrigál Kórussal.

A rendszerváltozás óta egyre több időt tölt itthon: a lakás az egy-
kori családi birtok területén áll, ahol tizennyolc esztendőn át töltöt-
te fiatalkorát.

Bár hivatalosan nyugdíjba vonult naptára továbbra is fellépések-
kel telített. Az utóbbi években több megyei rendezvényen énekelt: 
idősotthonokban, falunapon, templomokban vállalt koncerteket. 
Nyaranta rendszeres fellépő művésze a Vörösberényi erődtemplomi 
koncerteknek. 

Itthoni szerepléseiért sosem fogad el pénzt. – Olyan sokat kaptam 
ettől az országtól és Almáditól, hogy ez a legkevesebb, amivel vi-
szonozhatom a támogatást – nyilatkozta 2016 szeptemberében egy 
interjú alkalmával.

A fellépések mellett zenepedagógiai tevékenységét tartja legfonto-
sabbnak. Balatoni kötődése nyomán széles körben gyűjti a Balaton-
ról megjelent ismertetéseket, festményeket, rézkarcokat.

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete Káplán György ének-
művésznek Balatonalmádi zenei életében betöltött szerepe, zene-
művészeti és zenepedagógiai tevékenysége, a település kulturális 
értékeinek gyarapítása terén elért eredményei elismeréseként „Bala-
tonalmádi Városért Érdemérmet” adományoz.

Káplán György 1952. február 18-
án, Budapesten született. Felmenői 
Balatonalmádiban éltek, fiatalkorát 
a művész is itt töltötte, a Szent Im-
re-templomban kezdett el énekelni. 

A zene szeretete egyfajta családi 
örökségként kapta – az egyik nagy-
szülője zenetanár volt, így érthető 
módon szülei zenei általános iskolá-
ba íratták be. 1970-ben a szentendrei ferences gimnáziumba került. 
A középiskola elvégzése után, 1976-tól a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola ének tanszakán folytatta tanulmányait.

A diploma megszerzése után 1976–1978 között énekelt a Buda-
pesti Operettszínházban, majd a hetvenes évek végén Németország-
ba, Stuttgartba költözött. Az akkori magyarországi politikai viszo-
nyok miatt nyolc évig nem jöhetett haza Magyarországra.

Németországban művészi pályafutása rövid idő alatt kiteljesedett. 
1978–1980-ban az Opernhaus Regensburg tenoristája, 1980-tól 
Süd-West Rundfunk Stuttgart (SWR Vocalensemble) tenorista. 
A világhírű SWR Vocalensemble kórussal bejárta az egész világot. 
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Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

A tavaszhoz hasonlóan a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
ősszel is csatlakozik a Balatoni Regionális TDM Szövetség, már 
hagyományossá vált szezonteremtő kezdeményezéséhez a 2018. 
évi őszi Nyitott Balaton projekthez. A programok célja a szezon 
meghosszabbítása, megmutatni, hogy a Balaton nem csak a nyári 
kikapcsolódás, fürdőzés színtere lehet, hanem ősszel is számos prog-
ramlehetőséget kínál.

A projekt időtartama: 2018. október 5.- november 4. 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tervezett őszi programjai:
o Őszi városnéző séta
o Lovaskocsikázás Pincelátogatással
o Őszi teljesítménytúra
o Kerékpártúra 
o „Őszülő” –színes szezonzáró strandkavalkád Balatonalmádi 

strandjain (Október 20.)
Az őszi nyitott Balatonhoz lehetősége van csatlakozni szállásadók-

nak, vendéglátóhelyeknek és szolgáltatóknak. A szezonmeghosszab-
bító projektben részvevők felkerülnek a www.nyitottbalaton.hu 
oldalára, amely összefogja a térségek őszi kínálatát. További infor-
mációkért forduljon a Turisztikai Egyesület munkatársaihoz! 
Elérhetőségek: almtour@gmail.com; 0688/ 594-081; vagy személyesen 
a Tourinform irodában 8220, Balatonalmádi Városház tér 4.

Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban továbbra is várjuk ész-
revételeiket, ötleteiket!

Kulcsár Rita Elnök
Kepliné Blázsi Ágnes Irodavezető

Da Silva Vanessa Turisztikai referens
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület híreiszágos és nemzetközi képzőművészeti vérkeringésébe. Városi ün-
nepségek különleges díszleteinek tervezője, legemlékezetesebb a 
Szent Jobb almádi fogadásának impozáns díszlete.

Elsők között mozdult meg a vörösiszap katasztrófa károsultjainak 
megsegítésére a képzőművészet erejével, és szervezte meg a balatoni 
képzőművészek árverés-tárlatát, melynek során milliós nagyságren-
dű támogatást tudtak eljuttatni a rászorulóknak. Ugyancsak az ő 
nevéhez fűződik a japán földrengés károsultak megsegítésére szer-
vezett jótékonysági kép aukció. Neve és ismertsége százakat mozgat 
meg egy-egy tárlata, művészeti akciója során. 

Veszeli Lajos ötletgazdaként, művészeti koordinátorként és aktív 
szervezőként részt vett az Európa „Kézfogás” Szoborpark – e komp-
lex, művészeti és kulturális programokat is felölelő művészeti tér 
- létrehozásában. Az avatáskor, 2013-ban, közel 30 szobor díszítette 
a Szent Erzsébet ligetet, s a szoborállomány azóta is gyarapodik, 
változik. E munka során kialakított kapcsolatai átszövik ez Európai 
Unió számos országát, öregbítve ezzel is Balatonalmádi és az ország 
hírnevét.  Új látnivaló, maradandó kulturális érték született vele és 
általa Balatonalmádiban. 

2014-ben létrehozta a szobrásztábort az Öreghegyen, ahol jelen-
leg is lengyel művészek dolgoznak augusztus 28-ig.

A Vörösberény 2018 Program művészeti vezetője, az augusztus 
21-től 30-ig tartó vörösberényi Művésztelep újraindítója, a közeljö-
vőben megvalósítandó Kelet-Balaton Kulturantropológiai Múzeum 
munkálatainak szervezője.

Tevékenységét 2010-ben Balaton díjjal jutalmazták, a 2012-es 
megyei Príma Díjat a megye lakosságának szeretete és tisztelet okán 
tudhatja magáénak.   

Számos szakmai díja mellett 1990-ben Balatonalmádi Városért 
kitüntetést, 1998-ban Váth János díjat, 2013-ben „Dr. Óvári Fe-
renc” kitüntetést kapott városától a Balatonalmádiban kifejtett mű-
vészet-szervező és kultúrateremtő tevékenységéért, de birtokosa a 
Veszprém Megyéért Érdeméremnek és Veszprém Város díjának is.

2015-ben kiérdemelte a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári 
tagozatának kitűntetését.

Lakossági tájékoztató 
Baross Gábor – Petőfi Sándor utcai ivóvízvezeték rekonstrukció
A munkálatok 2018 szeptember 17-étől 2019 április végéig tarta-

nak. A Petőfi S. u. félpályásan lesz használható jelzőlámpás forgalom-
irányítás mellett. Várhatóan az aszfalt ideiglenesen november végére 
lesz helyreállítva. Baross G. utcán szigetszerű útfelbontásokra kell 
számítani. A járdákon a munkaterületek felett a gyalogos forgalmat a 
kivitelező biztosítja. 

A rekonstrukció alatt az ivóvíz ellátás időszakosan néhány órára 
szünetelhet, amiről a DRV az érintett lakóknak külön értesítést küld.
Az ivóvíz rekonstrukció után kerül sor az aszfaltburkolat felújítására 
2019. május 30-ig.

FŰTÉSTÁMOGATÁS
Határidő módosítás
A Kormány az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatával döntött ar-
ról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezeté-
kes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek 
viselésével összefüggésben.
Ennek igényfelméréséhez kérjük azon lakott háztartások jelentkezé-
sét, akik nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtenek, keressék fel a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalt (8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1. I.em. 30. iroda tel:88/542-441) ügyfélfogadá-
si időben az igények összesítése érdekében legkésőbb 2018. október 
15. napjáig.
Az igényléshez nyilatkozat kitöltése szükséges. 

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

Tanévkezdés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

Szeptember 3-án, hétfőn – az ország többi általános iskolájához 
hasonlóan- a Györgyi Dénes Általános Iskolában is becsengettek, 
ahol 14 tanulócsoportban összesen 343 diák kezdte meg a 2018-
2019-es tanévet. Az évnyitón az első osztályosokat  Ács Attila, az is-
kola igazgatója köszöntötte. A szülők, a gyerekek és a vendégek nagy 
tetszése közepette az újdonsült első osztályosok közül Rasovszky 
Csepke és Nagyidai Nándor József mondott vidám verset. Ezt kö-
vetően az 36 elsős apró ajándékot vehetett át, és mindenki ingére, 
blúzára felkerült az iskola címerét ábrázoló jelvény. 

Az iskola igazgatója minden köznevelésben érintettnek eredmé-
nyes, sikeres, nyugodt új tanévet kívánt.

Elkészült a játszótér 
A nyáron elkészült, és a tanév kezdetével birtokba is vették a gye-

rekek az iskola udvarán kialakított gumiburkolattal ellátott játszó-
teret és padokat. A „nagy Dani mászóvár” a Szülői Munkaközösség 
és az iskola pedagógusai által közösen megszervezett jótékonysági 
bál bevételéből, az iskola alapítványának és Balatonalmádi Váron 
Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Köszönet minden 
támogatónak és segítőnek.

Rendszeresen szerepelt Münchenben, Berlinben vagy Zürichben 
operaházi kórustagként. Általában olyan darabokban foglalkoztat-
ták – Tannhäuser, Lohengrin, Don Carlos –, amelyekben a szoká-
sostól eltérő, nehezebb feladat hárul a tenorszólamra. Az évtizedek 
során együtt muzsikált mások mellett Plácido Domingóval, José 
Carrerasszal és Klaus Florian Vogttal.

A stuttgarti kórusban való munka mellett számos feladatot elvál-
lalt: tizenöt éven át tanított a ludwigsburgi pedagógiai főiskolán, és 
ha ideje engedte, szólókoncerteket is adott, valamint hárfás zenész-
társával turnézott. 

Amíg nem térhetett haza, igyekezett megőrizni magyarságát és 
népszerűsíteni a magyar kultúra értékeit, például számos németor-
szági intézményben lépett fel és énekelt hazai áriákat. Nevéhez a 
már elmondottakon kívül több hanglemez és rádiófelvétel kötődik, 
valamint számos fellépés a Szekeres Madrigál Kórussal.

A rendszerváltozás óta egyre több időt tölt itthon: a lakás az egy-
kori családi birtok területén áll, ahol tizennyolc esztendőn át töltöt-
te fiatalkorát.

Bár hivatalosan nyugdíjba vonult naptára továbbra is fellépések-
kel telített. Az utóbbi években több megyei rendezvényen énekelt: 
idősotthonokban, falunapon, templomokban vállalt koncerteket. 
Nyaranta rendszeres fellépő művésze a Vörösberényi erődtemplomi 
koncerteknek. 

Itthoni szerepléseiért sosem fogad el pénzt. – Olyan sokat kaptam 
ettől az országtól és Almáditól, hogy ez a legkevesebb, amivel vi-
szonozhatom a támogatást – nyilatkozta 2016 szeptemberében egy 
interjú alkalmával.

A fellépések mellett zenepedagógiai tevékenységét tartja legfonto-
sabbnak. Balatoni kötődése nyomán széles körben gyűjti a Balaton-
ról megjelent ismertetéseket, festményeket, rézkarcokat.

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete Káplán György ének-
művésznek Balatonalmádi zenei életében betöltött szerepe, zene-
művészeti és zenepedagógiai tevékenysége, a település kulturális 
értékeinek gyarapítása terén elért eredményei elismeréseként „Bala-
tonalmádi Városért Érdemérmet” adományoz.

Káplán György 1952. február 18-
án, Budapesten született. Felmenői 
Balatonalmádiban éltek, fiatalkorát 
a művész is itt töltötte, a Szent Im-
re-templomban kezdett el énekelni. 

A zene szeretete egyfajta családi 
örökségként kapta – az egyik nagy-
szülője zenetanár volt, így érthető 
módon szülei zenei általános iskolá-
ba íratták be. 1970-ben a szentendrei ferences gimnáziumba került. 
A középiskola elvégzése után, 1976-tól a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola ének tanszakán folytatta tanulmányait.

A diploma megszerzése után 1976–1978 között énekelt a Buda-
pesti Operettszínházban, majd a hetvenes évek végén Németország-
ba, Stuttgartba költözött. Az akkori magyarországi politikai viszo-
nyok miatt nyolc évig nem jöhetett haza Magyarországra.

Németországban művészi pályafutása rövid idő alatt kiteljesedett. 
1978–1980-ban az Opernhaus Regensburg tenoristája, 1980-tól 
Süd-West Rundfunk Stuttgart (SWR Vocalensemble) tenorista. 
A világhírű SWR Vocalensemble kórussal bejárta az egész világot. 
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Művészeti Napközis Tábor a Vörösberényi 
Iskolában

Június harmadik hetében a szabadidő 
hasznos eltöltése céljából a művészeti 
nevelés témakörében napközis alkotó tá-
borra került sor iskolánkban. A második 
osztályból 15 gyermek élvezhette a kö-
tetlen játékos, gyermekközpontú tanulás 
örömeit. A kisdiákok pedagógusaik szak-
szerű irányítása mellett ismerkedhettek 
meg új alkotó technikákkal. Ellátogat-
tunk a veszprémi Dubniczay-palotába, 
és népi mesterségeket próbálhattunk ki a 
zirci Reguly Antal Múzeum alkotóházá-
ban. A program az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával, uniós 
pályázat keretében valósulhatott meg, melynek során a gyermekek 
és mi magunk is sok szép élménnyel és új eszközökkel gazdagod-
tunk.

Domokosné Tóth Anikó és Zanathyné Gerstmár Erika
táborvezetők

Környezetvédelmi Napközis Tábor
Az iskola befejezése után az utolsó júniusi héten megvalósítottuk 

a kötelező nyári napközis tábort a 4. évfolyam számára (15 fő, 2 
pedagógus, 1 önkéntes). A támogatott program (EFOP-3.3.5) fő 
tematikája a környezetvédelem volt. A tematika tartalmazta a tűz 
keletkezéséhez, születéséhez és környezeti terheléséhez kapcsolódó 
problémák lokális megközelítésétől indulva a globális aspektusait, 
az ételek feldolgozásával, lakásunk fűtésével és hűtésével, árammal 
működő hétköznapi tárgyainkkal kapcsolatos ökológiai lábnyo-
munkat, a problémára adható mai és jövőbeli válaszokat, megol-
dásokat. 

Emellett kiemelt cél volt, szűkebb 
és tágabb környezetünk, lakóhelyünk 
természeti értékeinek bemutatása, ta-
pasztalati úton történő megismerése, 
természettudományos és környezettu-
datos gondolkodás fejlesztése, a problé-
mamegoldó képesség erősítése.

A héten ellátogattunk a balatonfűzfői 
tűzoltóságra, megfigyeltük munkáju-
kat, kipróbáltunk többféle tűzgyújtási 
technikát. Kirándultunk Csopakra, 
megnéztük a Plul-malmot, a Csákány-
hegy növény- és állatvilágát ismerhet-
tük meg a BFNP szakemberének jó-
voltából. A Nemzeti Park tanösvényén 
a patak élővilágát vehettük szemügyre. Egy másik napon szintén 
a nemzeti park vezetett túráján vehettünk részt Zircen, a Pintér-
hegyen. A Mandulás park lágyszárú növényeit határoztuk meg és 
rendeztük gyűjteménybe. A Balaton élővilágát is tanulmányoztuk 
mikroszkóp és kamera segítségével, valamint a víz fizikai jellemzőit 
vizsgálgattuk. Természetesen az egész heti komoly feladatokat játé-
kokkal tarkítva végeztük, így nem volt tanulásízű a nyári táborozás. 
Megfigyeléseinket rögzítettük rajzos formában, gyűjteményeket és 
tablókat készítettünk. A hét folyamán hangsúlyt fektettünk a zöld 
közlekedésre: 3 alkalommal kerékpárral közlekedtünk, mintegy 26 
km-t tettek meg a gyerekek biciklivel.

A tanulók régi és újonnan szerzett ismeretink birtokában, azok 
újra rendszerezésével jó motivációt kaptak egy környezettudatosabb 
életvezetéshez, mindezt egy játékkal, szórakozással teli nyári napkö-
zis táborban tették.

Purgel Henriett, 
Trázsi Erika

Könyvtári nyári és őszi kínálat
Kedves Olvasóink, Látogatóink!

Ismét eltelt a nyár, reméljük, mindenki jól érezte magát Balaton-
almádiban – mind az ide látogatók, mind a „nyaralósok”, mind 
a helyi lakosok. A könyvtár szolgáltatásai bővítésével kívánt ehhez 
hozzájárulni:

• A könyvtári nyitva tartást meghosszabbítottuk, hasonlóan az 
előző évek nyaraihoz: június 1-től augusztus 31-ig heti 56 órában 
vártuk a könyvtárhasználókat - hétfőtől péntekig 10-20 óra közt, 
szombaton 14-20 óra közt tartottunk nyitva. 

• Továbbra is ingyenes wifi elérhetőséget biztosítunk a város köz-
pontjában 24 órán keresztül.

• Strandkönyvtárat működtettünk július 1-től augusztus végéig 
a Wesselényi Strand keleti kapujánál heti hat napon, napi négy órá-
ban. Naponta 5-6 óra között meseórát tartottunk, amelyben önkén-
tesek is segítségünkre voltak, köszönet illeti őket: Töltési Erzsébetet 
és Horváth Márta/Báboskát. Mivel az elmúlt évben népszerűnek 
bizonyult a „Vedd és vidd” sarok, ezért ezt a szabadon használha-
tó könyvrészleget nem csak a Wesselényi strandon, de a Budatavai 
és a Káptalani strandon is megnyitottuk. (Köszönjük a strandok 
dolgozóinak, hogy gondjukat viselték!) Ezen könyvek és egyéb ki-
adványok kelendőek voltak, amennyiben az időjárás engedi, az ősz 
elején ezt a részleget működtetjük szezonhosszabbításként. 

• A nyár folyamán három kiállítást láthattak a Könyvtár Galéri-
ában: 

• Landi Vivien: Az én Balatonom
• Tóth Szabolcs: Zeng az erdő
• Balatonalmádi Mesemadár-műhely kiállítása (látogatható szept-

ember végéig) 

A könyvtár használatának nyári statisztikai adatai:
o A közel 1.400 regisztrált olvasónkból a nyári hónapokban 645 

fő regisztrált, ebből 159 új beiratkozó, 295 fő 16 éven aluli csatla-
kozott. 

o A nyáron több mint 9.000 látogató fordult meg a Pannó-
nia könyvtárában, a strandkönyvtár látogatottsága meghaladta az 
1400-at. 

o Az összes kölcsönzött dokumentum száma elérte a 21.700 
példányt, melyből a gyerek és ifjúsági 6.800 darab volt a nyár fo-
lyamán. (A kölcsönzött dokumentumok száma 7 ezerrel több volt, 
mint az elmúlt évben!)

Tudjuk, hogy a statisztika nem minden, de a számok sokat mon-
danak nekünk: azt, hogy nem dolgozunk hiába, a könyvekre, az 
információra – és a könyvtárakra tán még mindig szükség van a 
világban.

Még három gondolat a nyárról:

- Köszönet mindazoknak, akik könyveket, folyóiratokat adtak 
nekünk – a strandokon lévő „Vedd és vidd” polcokat ezen ajándé-
kokkal működtettük. A Pannónia előterében lévő könyvek is innen 
származtak. Emellett a könyvtári állomány is több száz szinte új 
„használt” könyvvel gyarapodott. Különleges gesztus volt például, 
hogy egy 30. születésnapját ünneplő, 30 könyvet adományozott 
könyvtárunknak…  

- A meleg nyárnak köszönhetően az idei évben is sok könyv szen-
vedett „vízkárt”… Egy-egy nedves törölköző egy párás vizespalack. 

Szerencsére a legtöbbet sikerült pótolni, s reménykedünk, hogy a 
jövő évben óvatosabbak lesznek az olvasni szeretők…

- Nagyon sok új, remek könyvet vásároltunk a nyáron, bíztatom 
mindazokat, akiknek nem volt idejük, jöjjenek, nézzenek körül, vi-
gyenek a hűvösebb napokra!

Őszi terveinkről:

Szeptember végén nem feledkezünk meg a Magyar Népmese 
Napjáról, s ekkor zárul a felnőttek kihívása, a Könyvek Európá-
ból (örömmel írom, hogy eddig több mint 300 könyvet olvastak 
el a résztvevők, átlagosan 8-at a felkínált 40-ből.) A Kihívás ered-
ményhirdetésére, valamint Könyvfaló 2018/19 indítására az októ-
ber első hetében tartandó Könyvtári héten kerül sor. E héten lesz 
vendégünk Tóth Krisztina költő-író, pótolva a tavasszal, betegség 
miatt elmaradt találkozót. Október 13-án Géczi Jánossal és Csányi 
Vilmossal közös könyvük, az Őszi kék kapcsán bemutatón vehe-
tünk részt. Arról már nem is szólva, hogy elkészült Czuczor Sándor 
új könyve az Almádi Füzetek sorozatban, Tényleg beszél a helynév 
címmel, amelynek várhatjuk megjelenését (a könyvtár polcain is)!

Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető

Tisztelt és kedves Keszey János Polgármester Úr!
Tisztelt és kedves hölgyeim és uraim, Almádi lakosai!

Amikor megtudtam július végén, hogy Balatonalmádi városért érdemérmet 
kapok, hihetetlen meghatottság és boldogság fogott el.
Almádival való kapcsolatom és érzésvilágom, csodálatos alapokra épült.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ezt az érdemérmet a Szent Imre 
templomkertben, drága szüleim és sírhelyem közelében vehettem át.
Itt kezdtem ebben a templomban a hitéletemet megalapozni, felépíteni, 
Istenben és életszeretetben.

1958-tól itt ministráltam Pintér Sándor atyának, aranyos Szendröi Hedvig 
szeretetét élvezve és nyaranta Mécs László papköltő miséin is boldogan 
tevékenykedtem.

1968-tól Hedvig növérke csodálatos egyházi áriákkal kényeztetett el, amiket a 
vasárnapi szentmiséken együtt adtunk elő.

Hivatásomat nagyon szeretem, az SWR Vokalensemblében több mint 30 évet 
énekeltem, helyemen most tehetséges fiam az utódom. Ez idö alatt, gyönyörű 
koncertekkel bejártam a fél világot. Örömmel mondhatom, mindenütt jól 
éreztem magam, de ha szeretett Almádimban vagyok KITŰNŐEN ÉRZEM 
magam. Nagyon jól esik a közönség mosolya, kedves szava, ha tetszett az 
énekem.
20 éve Majbó Gabi bácsitól kaptam egy szép érmet, az ő munkája támogatásáért. 
Mai napig nagy szeretettel őrzöm.

A mostani városi kitüntetés, szárnyakat adott nekem!

Drága Nővérkém, minden együttzenélés után, csillogó szemekkel, kezeit 
összekulcsolva, suttogva mondta:”Gyurikám, te az énekeddel kétszeresen 
imátkozol. ”Ma már látom, hogy igaza volt és ebben a jutalomban ő is részesült.
Szeretett Almádimtól ezzel az érdeméremmel, augusztus 20-án, szívért szívet 
kaptam.

Köszönettel, tisztelettel, kézcsókkal, jó egészséget kívánva mindenkinek, 
Káplán György Almádi szerelmese
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Művészeti Napközis Tábor a Vörösberényi 
Iskolában

Június harmadik hetében a szabadidő 
hasznos eltöltése céljából a művészeti 
nevelés témakörében napközis alkotó tá-
borra került sor iskolánkban. A második 
osztályból 15 gyermek élvezhette a kö-
tetlen játékos, gyermekközpontú tanulás 
örömeit. A kisdiákok pedagógusaik szak-
szerű irányítása mellett ismerkedhettek 
meg új alkotó technikákkal. Ellátogat-
tunk a veszprémi Dubniczay-palotába, 
és népi mesterségeket próbálhattunk ki a 
zirci Reguly Antal Múzeum alkotóházá-
ban. A program az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával, uniós 
pályázat keretében valósulhatott meg, melynek során a gyermekek 
és mi magunk is sok szép élménnyel és új eszközökkel gazdagod-
tunk.

Domokosné Tóth Anikó és Zanathyné Gerstmár Erika
táborvezetők

Környezetvédelmi Napközis Tábor
Az iskola befejezése után az utolsó júniusi héten megvalósítottuk 

a kötelező nyári napközis tábort a 4. évfolyam számára (15 fő, 2 
pedagógus, 1 önkéntes). A támogatott program (EFOP-3.3.5) fő 
tematikája a környezetvédelem volt. A tematika tartalmazta a tűz 
keletkezéséhez, születéséhez és környezeti terheléséhez kapcsolódó 
problémák lokális megközelítésétől indulva a globális aspektusait, 
az ételek feldolgozásával, lakásunk fűtésével és hűtésével, árammal 
működő hétköznapi tárgyainkkal kapcsolatos ökológiai lábnyo-
munkat, a problémára adható mai és jövőbeli válaszokat, megol-
dásokat. 

Emellett kiemelt cél volt, szűkebb 
és tágabb környezetünk, lakóhelyünk 
természeti értékeinek bemutatása, ta-
pasztalati úton történő megismerése, 
természettudományos és környezettu-
datos gondolkodás fejlesztése, a problé-
mamegoldó képesség erősítése.

A héten ellátogattunk a balatonfűzfői 
tűzoltóságra, megfigyeltük munkáju-
kat, kipróbáltunk többféle tűzgyújtási 
technikát. Kirándultunk Csopakra, 
megnéztük a Plul-malmot, a Csákány-
hegy növény- és állatvilágát ismerhet-
tük meg a BFNP szakemberének jó-
voltából. A Nemzeti Park tanösvényén 
a patak élővilágát vehettük szemügyre. Egy másik napon szintén 
a nemzeti park vezetett túráján vehettünk részt Zircen, a Pintér-
hegyen. A Mandulás park lágyszárú növényeit határoztuk meg és 
rendeztük gyűjteménybe. A Balaton élővilágát is tanulmányoztuk 
mikroszkóp és kamera segítségével, valamint a víz fizikai jellemzőit 
vizsgálgattuk. Természetesen az egész heti komoly feladatokat játé-
kokkal tarkítva végeztük, így nem volt tanulásízű a nyári táborozás. 
Megfigyeléseinket rögzítettük rajzos formában, gyűjteményeket és 
tablókat készítettünk. A hét folyamán hangsúlyt fektettünk a zöld 
közlekedésre: 3 alkalommal kerékpárral közlekedtünk, mintegy 26 
km-t tettek meg a gyerekek biciklivel.

A tanulók régi és újonnan szerzett ismeretink birtokában, azok 
újra rendszerezésével jó motivációt kaptak egy környezettudatosabb 
életvezetéshez, mindezt egy játékkal, szórakozással teli nyári napkö-
zis táborban tették.

Purgel Henriett, 
Trázsi Erika

Könyvtári nyári és őszi kínálat
Kedves Olvasóink, Látogatóink!

Ismét eltelt a nyár, reméljük, mindenki jól érezte magát Balaton-
almádiban – mind az ide látogatók, mind a „nyaralósok”, mind 
a helyi lakosok. A könyvtár szolgáltatásai bővítésével kívánt ehhez 
hozzájárulni:

• A könyvtári nyitva tartást meghosszabbítottuk, hasonlóan az 
előző évek nyaraihoz: június 1-től augusztus 31-ig heti 56 órában 
vártuk a könyvtárhasználókat - hétfőtől péntekig 10-20 óra közt, 
szombaton 14-20 óra közt tartottunk nyitva. 

• Továbbra is ingyenes wifi elérhetőséget biztosítunk a város köz-
pontjában 24 órán keresztül.

• Strandkönyvtárat működtettünk július 1-től augusztus végéig 
a Wesselényi Strand keleti kapujánál heti hat napon, napi négy órá-
ban. Naponta 5-6 óra között meseórát tartottunk, amelyben önkén-
tesek is segítségünkre voltak, köszönet illeti őket: Töltési Erzsébetet 
és Horváth Márta/Báboskát. Mivel az elmúlt évben népszerűnek 
bizonyult a „Vedd és vidd” sarok, ezért ezt a szabadon használha-
tó könyvrészleget nem csak a Wesselényi strandon, de a Budatavai 
és a Káptalani strandon is megnyitottuk. (Köszönjük a strandok 
dolgozóinak, hogy gondjukat viselték!) Ezen könyvek és egyéb ki-
adványok kelendőek voltak, amennyiben az időjárás engedi, az ősz 
elején ezt a részleget működtetjük szezonhosszabbításként. 

• A nyár folyamán három kiállítást láthattak a Könyvtár Galéri-
ában: 

• Landi Vivien: Az én Balatonom
• Tóth Szabolcs: Zeng az erdő
• Balatonalmádi Mesemadár-műhely kiállítása (látogatható szept-

ember végéig) 

A könyvtár használatának nyári statisztikai adatai:
o A közel 1.400 regisztrált olvasónkból a nyári hónapokban 645 

fő regisztrált, ebből 159 új beiratkozó, 295 fő 16 éven aluli csatla-
kozott. 

o A nyáron több mint 9.000 látogató fordult meg a Pannó-
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Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető
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Almádival való kapcsolatom és érzésvilágom, csodálatos alapokra épült.
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magam. Nagyon jól esik a közönség mosolya, kedves szava, ha tetszett az 
énekem.
20 éve Majbó Gabi bácsitól kaptam egy szép érmet, az ő munkája támogatásáért. 
Mai napig nagy szeretettel őrzöm.

A mostani városi kitüntetés, szárnyakat adott nekem!

Drága Nővérkém, minden együttzenélés után, csillogó szemekkel, kezeit 
összekulcsolva, suttogva mondta:”Gyurikám, te az énekeddel kétszeresen 
imátkozol. ”Ma már látom, hogy igaza volt és ebben a jutalomban ő is részesült.
Szeretett Almádimtól ezzel az érdeméremmel, augusztus 20-án, szívért szívet 
kaptam.

Köszönettel, tisztelettel, kézcsókkal, jó egészséget kívánva mindenkinek, 
Káplán György Almádi szerelmese
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Mikor-hová-miért?

Október 27. szombat 17 óra Ökumenikus istentisztelet a Szent Ignác 
templomban. Megemlékezés a klub elhunyt tagjairól,melyre minden 
klubtagot, hozzátartozót, ismerőst szeretettel  meghívunk és várunk.

Parapács Balatoni Mesekör 

Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2018. szeptember 17. hétfő 18.30 óra 
Helyszín: Balatonalmádi – Vörösberény LEADER Hagyományőrző 
Ház Ady E. u. 2.-6.  Információ: Molnár Enikő +36/30/2395048 és 
Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953  

BOLHAPIAC 
Bolhapiac október 31-ig minden vasárnap délelőtt a piactéren, Baross 
Gábor u. 60. 
Információ: 20 55 66 594, gymarta56@gmail.com

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Szeptember 7. péntek 10 óra kötetlen ismerkedő beszélgetés 
Szeptember 21. péntek 10 óra kötetlen közösségépítő beszélgetés
Október 5. péntek 10 óra - Bemutatkozik az almádi Család és 
KarrierPont Visszamennél dolgozni, de kicsik a gyerekek? Távmunkát 
vagy részmunkaidős állásról álmodsz? Továbbképeznéd magad vagy új 
szakmát tanulnál? Mi segítünk Neked, ha szeretnéd összeegyeztetni 
a családot és a munkahelyedet, ha munkaerőpiaci szolgáltatásokban 
szeretnél részt venni, ha atipikus és tipikus foglalkoztatási formákban 
szeretnél munkát találni. Hamarosan indulnak ingyenes szakmai 
képzéseink, melyeken Te is részt vehetsz! A Baba Mama Klubban 
bemutatkozik a balatonalmádi Család és KarrierPont! Várunk szeretettel! 
Helyszín: Balaton Játékpont (B.almádi Városház tér 4. - Pannónia 
földszintje) 
Alkalmaink ingyenesek. Szeretettel várunk minden anyukát és 
gyermekét!

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 szeptember 10-től: hétfőtől péntekig 10-18 óra 
között, szombaton 14-18 óra között.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Szeptember 14. péntek 18 óra Törékeny szépség - kiállítás 
megnyitó - részletek a 13. oldalon található plakáton. 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Könyvtár Galéria – szeptember végéig látogatható a könyvtárban a 
Mesemadár-műhely kiállítása.
Október 1-6. - Könyvtári hét
Ezen a héten indul a 2018/19-es tanév Könyvfalója, eredményt 
hirdetünk és jutalmazzuk a könyvtári kihívásokban részt vevő 
gyermekeket és felnőtteket. (Az érdekelteket levélben értesítjük.) 
Pénteken 17 órakor Találkozó Tóth Krisztinával – beszélgetőtárs 
Fűzfa Balázs. 
Keddtől péntekig várjuk vissza mindazokat a tartozásokat, amelyeket 
már régről görgetnek maguk előtt a késésben lévő olvasók – ezekben a 
napokban eltekintünk a késedelmi díjaktól.
Október 13. szombat 17 óra – Könyvbemutató
Géczi János – Csányi Vilmos: Őszi kék. Élet – történet – konstrukció. 
Két homo sapiens próbál átlépni az emberi megismerés korlátain. A 
szerzők nem mindennapi utazásra hívják az olvasót: két barát beszélget 
életről és halálról, alkotásról és kudarcról, apaságról és önmagunk 
becsapásáról. Arról, ami fontos és arról, amit sohasem érthetünk meg.
Helyszín: Pannónia olvasóterem

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Október 1. hétfő 18.00 óra A vörösbor szeretete - A Borregény c. 
könyv bemutatója; Ea: Valentin Zsuzsa írónő, a könyv szerzője
Október 15. hétfő 18.00 óra Erdei gombák gyűjtése, felhasználása, 
tartósítása. Kiskerti teendők ősszel. Gyógyteák. Ea: Takács Ferenc ker-
tészmérnök tanár

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Szeptember 13-16-ig csütörtöktől - vasárnapig A tusnádfürdői 
néptáncosok látogatása, közös program. Vendéglátók: a klub Ringató 
Balaton Néptánccsoport tagjai
Szeptember 19. szerda 16-17-ig Ügyelet: Befizetés vacsorára
Szeptember 26. szerda 16 órától A klub tagjainak köszöntése: Káplán 
György énekes ajándékműsora; A nyári kirándulások tapasztalatai –
videó klip Előadó: Lencse Sándor elnök;  Zenés szülinapi rendezvény 
(szeptemberiek) Zenél: Tóth István
Október 4. csütörtök 14 órától A Világ Gyalogló Nap alkalmából 
országos verseny külön program szerint. Résztvevők: a klub tagjai, 
gyermekeik és unokáik + meghívott személyek. Regisztráció: 13.30 – 
14-ig a Hagyományok Házában
Október 17. szerda  16-17-ig  Ügyelet: befizetés vacsorára
Október 24. szerda 16 órától Idősek Világnapja – ünnepi műsor 
- vacsora; A klub kitüntetéseinek átadása;  A jelölő és a választási 
bizottságok megalakítása- Előkészület a novemberi  vezetőség-
választásra;  Zenés szülinapi rendezvény

MEGHÍVÓ 
Az Almádiért Közalapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját, ismerőseit most megjelent helytörténeti témájú könyveinek 
bemutatójára. 

Időpont: 
2018. szeptember 29. szombat 18 óra 

Helyszín: 
Vörösberényi Kultúrház 

Bemutatjuk a következő köteteket: 

ALMÁDI FÜZETEK VIII. Kovács István: Dr. Óvári Ferenc tevékenysége 

ALMÁDI FÜZETEK IX. Kovács István: Almádi kilátói

ALMÁDI FÜZETEK X. Kovács István: Posták Balatonalmádiban

ALMÁDI FÜZETEK XI. Kovács István: Szent Margit kápolna története

ALMÁDI FÜZETEK XV. Czuczor Sándor: Tényleg beszél a helynév  
(Balatonalmádi járás helynevei)

A bemutató után koncertet ad a Pannónia Citerazenekar. 
A könyvek a rendezvényen megvásárolhatóak. 

Szeretettel várunk mindenkit! 
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Harminc év múltán
Elég sok komoly és alapos írás készült 

már a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium beindulásáról ahhoz, 
hogy elférjen közöttük egy kissé szubjek-
tív visszaemlékezés is. Magyarázat lehet 
netán olyan eseményekre, amelyek nem 
kerültek vagy kerülhettek reflektorfény-
be, de adott időszakban mégis felvidították az embert, sőt rávilá-
gítanak arra, hogy az egykor majdnem hollófekete fürtjeim között 
miért lett ennyi ősz hajszálam.

Kezdjük talán a gimnázium nevével, amelyek közül kétségtelenül 
egy elírás, a „Kétanyanyelvű” viszi el a pálmát, már csak azért is, 
mert hivatalos helyről érkezett borítékon olvashattam. Eredetileg 
egy híres ember után szerettük volna elnevezni az intézményt és 
ezért, némi után-érdeklődés nyomán kaptam is egy többoldalas, 
hivatalos nyomtatványt a Munkásmozgalomtörténeti Múzeumtól. 
Itt három személyt lehetett megjelölni érdemeik és helyi kötődésük 
ecsetelésével, amelyek közül majd ők fognak választani. A legna-
gyobb magyar, gróf Széchenyi István és a vörösberényi születésű 
Fábián Gábor munkásságát röviden ismertetve külön kitértem 
arra, hogy az angol-magyar kapcsolatok szempontjából sem elha-
nyagolható a két személyiség tevékenysége. A harmadik lehetőséget 
fenntartottam a hivatalos Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium 
elnevezésre, mint aranytartalékra. Postafordultával jött is a válasz, 
hogy annak a Széchenyi Istvánnak – csak így gróftalanítva – job-
ban ki kellene emelni a munkásmozgalmi érdemeit, mert különben 
nem hozható elvi döntés.

Mit volt mit tenni, nekiültem és a hídépítő, hajóipari, 
selyemhernyótenyésztési, valamint lóversenyzés-támogatási érde-
mei mellett a brit ipar iránti olthatatlan érdeklődését vázoltam fel. 
Nyomatékul még azt is megjegyeztem, hogy a nagycenki kastélyá-
ban előbb volt vízöblítéses angol vécé, mint Bécsben. Gyanítom, 
hogy nem kellett volna, mert a visszajelzés hiánya beszédes volt. Ro-
hamosan közeledett viszont az iskolaavató ünnepség, a kiadványok, 
meghívók és nyomtatványok nem mehettek ki névtelenül: maradt 
tehát a hallgatólagos Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium. El-
jött az első szülői értekezlet, amikor a diákok és a szülők rákérdez-
tek, így eléjük tártam a történteket. Gyors véleményezés és szavazás 
után maradt a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium, ami egy 
év múlva kiegészült a Kollégiummal, mivel az csak addigra készült 
el. Angol neve Dual Language School Balatonalmádi lett, ami szé-
pen lerövidült DLSB-re és ez a két név került fel az iskolacímerre.

Az iskola címere és jelvénye a régi római jelmondatból indult ki: 
„Navigare necesse est”, azaz: hajózni szükséges. A második részét 
„vivere non est necesse” – azaz: élni nem muszáj gondosan lehagy-
tuk, mert azt már Pompeius tette hozzá a gabonaszállító matrózok-
nak egy vihar alatt. Megjegyezném, hogy ugyanígy tett a portugál 
Tengerész Henrik is, amikor 400 évvel előttünk megalapította az 
első navigációs iskolát Sagresben. Ha neki jó volt így csonkán, ak-
kor nekünk is az lesz felkiáltással azon melegében lerajzoltam az 
első címerváltozatot, amelyet fogadott fiam, Balázs kerekített ki el-
fogadható szintre. Egy vitorláshajó magyar és brit lobogóval bevont 
vásznakkal dacol a hullámokkal, amit aztán Fábián László tett sza-
lon- és nyomdaképessé, hogy a hivatalos fejléceken és borítékokon 
is mutasson valahogy. Bajlódott vele, akárcsak a címergyártó kisipa-
ros, valamint az újpesti maszek öntödés a rézből készült hatalmas 
változattal, mert a vitorlás főárbócán lobogó, hetyke kis zászló meg 
az amerikai csillagos-sávos lobogót mintázta. Nem tudok jobb szót 
találni annak leírására, amikor egyik közvetlen főnököm először 

megpillantotta ezt a kompozíciót, mint hogy „hörrent” egy hatal-
masat. Ezután rögtön „Na, ezt azért már nem!” kiáltással átsatírozta 
a kis zászlót vörösre, hogy egyáltalán elfogadható legyen - szerinte. 
Kötöttem az ebet a karóhoz, hogy a hajózásban a vörös kódlobogó 
a vészhelyzet színe, de hajthatatlan maradt. Mit mondjak: maradt 
egy-két eredeti változat is a fiókban...

Azt gondoltam, hogy ezekkel a jelképekkel meg szimbólumokkal 
nem akad már több dolgom, amikor valaki megkérdezte, hogy ki 
lesz a zászlóanya? Szerencsére történelmi tanulmányaimból beug-
rott, hogy az ünnepélyes zászlóavatásoknál, mindig volt egy hölgy, 
akit az avatásra felkértek s aki egyben az adományozó hozzátarto-
zója is volt, vagy ha nem, akkor valaki magas állású személy hoz-
zátartozójára esett a választás. Nos, ilyen személy közel s távol nem 
látszott, ezért felkerestem Gubicza Ferencet, aki a Balatonfüred-
Csopak Tája Szövetkezet elnökét, aki nemes ügyek nagyszerű támo-
gatója volt már akkor is. Olyan szívesen fogadott és olyan gyorsan 
elfogadta a félénk felkérést, hogy egy férfi - aki közben a KB tagja 
volt - lett a zászlónk adományozója és átadója. Magam is csodálkoz-
tam, amikor egy keményhangú megyei telefon rövidesen kérdőre 
vont, hogy már megint merre kószálgatok. Nem is értettem elsőre 
ezt a rákérdezést, amikor már jött a ledorongolás, hogy rossz felé 
kacsintgatok: „Nem Nemesvámosra 
kellene vetni vigyázó tekintetemet, 
hanem Balatonfűzfőre, avagy Vesz-
prémre”. Szépen meg is válaszol-
tam, hogy a kacsintgatáson már túl 
lennénk, a zászló is „varródik”, ak-
kor mi a gond. Jóakaróm mindjárt 
mondta, hogy megbánom ezt én 
még „mint a koca amelyik kilencet 
kölkezett”, de nem volt mit tenni.  
Vártam a telefont, hátha nem min-
den nap fognak leteremteni, hanem 
csak másnaponként...

Nos, jött is a figyelmeztetés, hogy most kapjam magam össze, 
mert nagyon magas rangú vendég látogatja meg az építkezést. Jött 
is bizony Gyuricza László, Veszprém megye első embere komoly 
kisérettel, akiket akkoriban „sleppnek” neveztünk. Kétoldalt ma-
gas állású vezetőkkel, szépen körbevezettem a népes küldöttséget, 
válaszoltam, ha engem kérdeztek s hallgattam, amikor nem. Jött is 
a kérdés: „ugyan mi ez a szószék itt az aulában?” „Az a kiugró nem 
szószék, hanem egy erkély, amit nagyszerűen tudunk majd használ-
ni a színjátszó diákokkal, például a Rómeó és Júlia előadásán”. Nem 
mindenki hitte el elsőre, Gyuricza László sem, de csak azt mondta: 
„Nem jó válasz”. Ballagtunk kifelé, amikor megpillantotta a négy 
zászlótartó oszlopot s rá is kérdezett legott, hogy minek ennyi, ha 
három már elég lenne, mint máshol. Nem késett a válaszom s fel-
soroltam, hogy a brit, amerikai, magyar és helyi zászlók miatt van 
éppen ennyi. „Nem jó válasz” – jött rá a reakció és azután az egyik 
közvetlen főnököm úgy bokán rúgott, hogy láttam a csillagokat vi-
lágos nappal. Oda is sziszegte gyorsan, hogy másnap reggel mehetek 
a szőnyeg szélére a Zöld Házba, ha már ilyen hülye voltam.

Másnap reggel annak rendje és módja szerint felhívtam a titkár-
ságát és érdeklődtem, hogy mikor kell megjelennem? Visszacsodál-
kozott a titkárnő és bekapcsolt az irodájába, ahonnan az első titkár 
mosolyogva mondta, hogy szó sem esett ilyesmiről. Úgy meglepőd-
tem, hogy rögtön meghívtam az ünnepélyes iskolaavatóra, ahol a 
megnyitó beszédet is ő mondta. Ezt a beszédet két év múlva még az 
évkönyvünkbe is bevettem, amin viszont ő csodálkozott el. Hja, a 
tények azok tények s a történelem pedig tényekre épül egy újonnan 
létesült iskola esetében is.

Több dologról kellene még írnom, mert a bulvársajtó azt kapta 
fel a kezdeti napokról, hogy itt még a takarítónő is angolul beszél, 
holott egy hölgy éppen akkor „visszidált” Angliából s munkanél-
küli volt Vörösberényben. [Ez a „visszidál” azt jelentette a múlt 
században, hogy először disszidált, utána meg hazajött.] Mások 
pedig azon ájultak el, hogy szeptembertől menetrendszerűen meg-
állt a gyorsvonat Balatonalmádiban, amit nem a tanácselnök vagy a 
párttitkár intézett el ilyen gyorsan, hanem Hantos Gyula, tapolcai 
állomásfőnök. Ezekről viszont írtam már ezeken a hasábokon, így 
már csak egy kis történet maradt hátra:

Többször lelátogatott hozzánk a minisztérium felelős főosztály-
vezetője és egy alkalommal elsétált velem az Üvegipari Üdülőben 
létesített ideiglenes kollégiumba, ahol mindent rendben talált, a 
strandolási lehetőség pedig nagyon megnyerte a tetszését. Egyetlen 
egy dolgot kifogásolt, az pedig az út közben lévő vasúti átjáró volt, 
mert az bizony balesetveszélyes. Addig vakargatta a fejét, amíg meg 
nem találta a megoldást: „építsetek egy felüljárót és gond egy szál 
se”. Visszakérdeztem, hogy tudja-e mibe kerülne és mikorra készül-
ne el? Elgondolkodott s igazat adott nekem, de megoldás így is volt: 
„építsetek akkor inkább egy aluljárót.”

Czuczor Sándor

Rólunk írták:

Hozzáférhető művészet – a balatonalmádi 
VasútARTjáró mindenki előtt nyitva áll
SZERZŐ: KOVÁCS BETTINA KAROLINA

Művészettel nem csak kiállítótermek falai között találkozhatunk, 
olyan váratlan helyeken is felbukkanhat, mint egy vasúti átjáró. Ba-
latonalmádiban öt éve állítanak ki a városhoz kötődő művészek a 
VasútARTjáróban.

A strandot és Almádi főterét összekötő aluljáró korábban elha-
nyagolt része volt a városnak. Vonzotta a rongálókat, a nagy falfelü-
leteket a falfirkászok használták festővászonként. Agg Z. Tamás, a 
város gondnoka szerette volna megváltoztatni az áldatlan állapoto-
kat. A falakban lehetőséget látott: közös ötletelésre hívta az almádi 
művészeket, amire Jáger István grafikus előállt a kiállítótér gondo-
latával. Ő és a szintén grafikus Fábián László vállalták a művészeti 
vezetők szerepét az évente kétszer megrendezett kiállításra. Nyáron 
képzőművészek munkái, télen fotók láthatóak a felújított falakon.

A cél a kezdetek óta változatlan: az almádi kötődésű művészek-
nek teret adni és megmutatni, hogy a művészet mennyire változatos 
és csodálatos tud lenni – beszél az indulásról Jáger István. „Évről-
évre egyre színvonalasabb és izgalmasabb munkákat küldenek a jelent-
kezők, öröm látni a fejlődést.”

A kiállítás nem csak megjelenési felület, a művészi munkában is 
szerepe van. A döntések indoklása fontos visszajelzés minden pályá-
zónak, a kezdő művészeket pedig maga a megjelenési lehetőség is 
inspirálja. A kiállító művészekre a többiek munkái is hatnak. „Szá-
munkra is csodálatos, ahogy összehozza a művészeket, van idő egy kicsit 
megismerni egymás munkáit, igazán örülni tudunk egymásnak, gyö-
nyörködni egymás alkotásaiban” – mondja Sápi Margit festőművész 
a VasútARTjáróról.

Fekti Vera festőművész a kezdetek óta a kiállítók között van. „Az 
almádi festők társasága nagyon összetartó, felkarolják a tehetségeket, és 
Veszeli Lajos (szintén festőművész), Jáger István, és Fábián László kü-
lönösen sokat tettek és tesznek a művészeti életért. Testvéries az együtt-
működés, sokat köszönhet nekik a művészközösség” – meséli.

Megmutatkozik az odafigyelés

A falakon jó minőségű digitális nyo-
matok helyettesítik az eredeti műveket, 
mert többen is tartottak a rongálástól. 
Ilyen eddig csak egyszer fordult elő – a 
lakosság és a nyaralók is szeretik a kez-
deményezést, odafigyelnek rá. Jáger Ist-
vánt az egyik kiállítás megnyitója előtt 
kétségbeesve hívták, mert eltűnt három 
kép. Kiderült, hogy kicsúsztak a keret-
ből, valaki megtalálta őket és leadta a 
vasút jegypénztárába, nehogy bajuk es-
sen. „Az emberek alapvetően vigyáznak 
a képekre. Bebizonyosodott, hogy a kultu-
rált környezetre jobban figyelnek, tisztelik 
azt.”

A művészeti vezetők mindketten tanítanak is, a kezdetektől volt 
bennük nevelő szándék, ezért is adnak teret mindenféle műfajnak 
a tájképektől az egészen absztrakt alkotásokig. Szeretnék, ha a kö-
zönség a művészet minél több rétegével megismerkedhetne, idén 
például tájképek, számítógépes grafikák, képregények és rézkarcok 
is láthatóak. A képek tematikájában is a sokszínűség a cél, nincs 
megkötés. Vannak azonban visszaköszönő témák, ilyen a Balaton 
is – a tó állandó főszereplője, ihletforrása a kiállított képeknek.

Egy tér lehetőségei

A kezdeményezés népszerűsége meghaladta a várakozásaikat. 
A frekventált helynek köszönhetően tízezrek láthatták az eddigi 
VasútARTjárókat, Agg Z. Tamás szerint ez lehet az ország egyik 
leglátogatottabb kiállítása. Azt végképp nem sejtették, hogy valódi 
közösségi térré alakul az átjáró, de ez utólag természetesnek tűnik. 
Az aljegyző fogalmazta meg neki, hogy „a kultúra kultúrát teremt”, 
látva a megjelenő utcazenészeket és az érdeklődéssel nézelődő járó-
kelőket. Jáger István annak különösen örül, hogy a fiatalok leülnek 
az aluljáróban és a képek között töltik a szabad idejüket.

A VasútARTjáróval egy szerethető közösségi tér jött létre, ahol 
helye van a beszélgetésnek és zenélésnek is. A művészet hozzáférhe-
tő és lenyomatot hagy a legsietősebb léptűekben is, hiszen a színek, 
formák, hangulatok kikerülhetetlenül szólongatják az arra járókat. 
A VasútARTjárót felvették a balatonalmádi értéktárba, a szervezők 
remélik, hogy még sok-sok évig közvetíthetik az almádi művészek 
gondolatait az aluljáró falain.

Az Összkép magazin a magyar társadalom és gazdaság működéséről 
szól. Komoly elemző munkára épülő áttekintéseket készítünk, kutatások 
eredményeit foglaljuk össze és az országot jól ismerő vezetők, kutatók 
történeteit mutatjuk be arról, hogyan is működik a világunk. Kövessen minket, 
iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretné mélyebben megérteni és felfedezni 
Magyarországot.

Fekti Vera: Fürdőháznál

Jáger Attila: Izeg-mozog
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gyobb magyar, gróf Széchenyi István és a vörösberényi születésű 
Fábián Gábor munkásságát röviden ismertetve külön kitértem 
arra, hogy az angol-magyar kapcsolatok szempontjából sem elha-
nyagolható a két személyiség tevékenysége. A harmadik lehetőséget 
fenntartottam a hivatalos Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium 
elnevezésre, mint aranytartalékra. Postafordultával jött is a válasz, 
hogy annak a Széchenyi Istvánnak – csak így gróftalanítva – job-
ban ki kellene emelni a munkásmozgalmi érdemeit, mert különben 
nem hozható elvi döntés.

Mit volt mit tenni, nekiültem és a hídépítő, hajóipari, 
selyemhernyótenyésztési, valamint lóversenyzés-támogatási érde-
mei mellett a brit ipar iránti olthatatlan érdeklődését vázoltam fel. 
Nyomatékul még azt is megjegyeztem, hogy a nagycenki kastélyá-
ban előbb volt vízöblítéses angol vécé, mint Bécsben. Gyanítom, 
hogy nem kellett volna, mert a visszajelzés hiánya beszédes volt. Ro-
hamosan közeledett viszont az iskolaavató ünnepség, a kiadványok, 
meghívók és nyomtatványok nem mehettek ki névtelenül: maradt 
tehát a hallgatólagos Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium. El-
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után maradt a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium, ami egy 
év múlva kiegészült a Kollégiummal, mivel az csak addigra készült 
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„vivere non est necesse” – azaz: élni nem muszáj gondosan lehagy-
tuk, mert azt már Pompeius tette hozzá a gabonaszállító matrózok-
nak egy vihar alatt. Megjegyezném, hogy ugyanígy tett a portugál 
Tengerész Henrik is, amikor 400 évvel előttünk megalapította az 
első navigációs iskolát Sagresben. Ha neki jó volt így csonkán, ak-
kor nekünk is az lesz felkiáltással azon melegében lerajzoltam az 
első címerváltozatot, amelyet fogadott fiam, Balázs kerekített ki el-
fogadható szintre. Egy vitorláshajó magyar és brit lobogóval bevont 
vásznakkal dacol a hullámokkal, amit aztán Fábián László tett sza-
lon- és nyomdaképessé, hogy a hivatalos fejléceken és borítékokon 
is mutasson valahogy. Bajlódott vele, akárcsak a címergyártó kisipa-
ros, valamint az újpesti maszek öntödés a rézből készült hatalmas 
változattal, mert a vitorlás főárbócán lobogó, hetyke kis zászló meg 
az amerikai csillagos-sávos lobogót mintázta. Nem tudok jobb szót 
találni annak leírására, amikor egyik közvetlen főnököm először 

megpillantotta ezt a kompozíciót, mint hogy „hörrent” egy hatal-
masat. Ezután rögtön „Na, ezt azért már nem!” kiáltással átsatírozta 
a kis zászlót vörösre, hogy egyáltalán elfogadható legyen - szerinte. 
Kötöttem az ebet a karóhoz, hogy a hajózásban a vörös kódlobogó 
a vészhelyzet színe, de hajthatatlan maradt. Mit mondjak: maradt 
egy-két eredeti változat is a fiókban...

Azt gondoltam, hogy ezekkel a jelképekkel meg szimbólumokkal 
nem akad már több dolgom, amikor valaki megkérdezte, hogy ki 
lesz a zászlóanya? Szerencsére történelmi tanulmányaimból beug-
rott, hogy az ünnepélyes zászlóavatásoknál, mindig volt egy hölgy, 
akit az avatásra felkértek s aki egyben az adományozó hozzátarto-
zója is volt, vagy ha nem, akkor valaki magas állású személy hoz-
zátartozójára esett a választás. Nos, ilyen személy közel s távol nem 
látszott, ezért felkerestem Gubicza Ferencet, aki a Balatonfüred-
Csopak Tája Szövetkezet elnökét, aki nemes ügyek nagyszerű támo-
gatója volt már akkor is. Olyan szívesen fogadott és olyan gyorsan 
elfogadta a félénk felkérést, hogy egy férfi - aki közben a KB tagja 
volt - lett a zászlónk adományozója és átadója. Magam is csodálkoz-
tam, amikor egy keményhangú megyei telefon rövidesen kérdőre 
vont, hogy már megint merre kószálgatok. Nem is értettem elsőre 
ezt a rákérdezést, amikor már jött a ledorongolás, hogy rossz felé 
kacsintgatok: „Nem Nemesvámosra 
kellene vetni vigyázó tekintetemet, 
hanem Balatonfűzfőre, avagy Vesz-
prémre”. Szépen meg is válaszol-
tam, hogy a kacsintgatáson már túl 
lennénk, a zászló is „varródik”, ak-
kor mi a gond. Jóakaróm mindjárt 
mondta, hogy megbánom ezt én 
még „mint a koca amelyik kilencet 
kölkezett”, de nem volt mit tenni.  
Vártam a telefont, hátha nem min-
den nap fognak leteremteni, hanem 
csak másnaponként...

Nos, jött is a figyelmeztetés, hogy most kapjam magam össze, 
mert nagyon magas rangú vendég látogatja meg az építkezést. Jött 
is bizony Gyuricza László, Veszprém megye első embere komoly 
kisérettel, akiket akkoriban „sleppnek” neveztünk. Kétoldalt ma-
gas állású vezetőkkel, szépen körbevezettem a népes küldöttséget, 
válaszoltam, ha engem kérdeztek s hallgattam, amikor nem. Jött is 
a kérdés: „ugyan mi ez a szószék itt az aulában?” „Az a kiugró nem 
szószék, hanem egy erkély, amit nagyszerűen tudunk majd használ-
ni a színjátszó diákokkal, például a Rómeó és Júlia előadásán”. Nem 
mindenki hitte el elsőre, Gyuricza László sem, de csak azt mondta: 
„Nem jó válasz”. Ballagtunk kifelé, amikor megpillantotta a négy 
zászlótartó oszlopot s rá is kérdezett legott, hogy minek ennyi, ha 
három már elég lenne, mint máshol. Nem késett a válaszom s fel-
soroltam, hogy a brit, amerikai, magyar és helyi zászlók miatt van 
éppen ennyi. „Nem jó válasz” – jött rá a reakció és azután az egyik 
közvetlen főnököm úgy bokán rúgott, hogy láttam a csillagokat vi-
lágos nappal. Oda is sziszegte gyorsan, hogy másnap reggel mehetek 
a szőnyeg szélére a Zöld Házba, ha már ilyen hülye voltam.

Másnap reggel annak rendje és módja szerint felhívtam a titkár-
ságát és érdeklődtem, hogy mikor kell megjelennem? Visszacsodál-
kozott a titkárnő és bekapcsolt az irodájába, ahonnan az első titkár 
mosolyogva mondta, hogy szó sem esett ilyesmiről. Úgy meglepőd-
tem, hogy rögtön meghívtam az ünnepélyes iskolaavatóra, ahol a 
megnyitó beszédet is ő mondta. Ezt a beszédet két év múlva még az 
évkönyvünkbe is bevettem, amin viszont ő csodálkozott el. Hja, a 
tények azok tények s a történelem pedig tényekre épül egy újonnan 
létesült iskola esetében is.

Több dologról kellene még írnom, mert a bulvársajtó azt kapta 
fel a kezdeti napokról, hogy itt még a takarítónő is angolul beszél, 
holott egy hölgy éppen akkor „visszidált” Angliából s munkanél-
küli volt Vörösberényben. [Ez a „visszidál” azt jelentette a múlt 
században, hogy először disszidált, utána meg hazajött.] Mások 
pedig azon ájultak el, hogy szeptembertől menetrendszerűen meg-
állt a gyorsvonat Balatonalmádiban, amit nem a tanácselnök vagy a 
párttitkár intézett el ilyen gyorsan, hanem Hantos Gyula, tapolcai 
állomásfőnök. Ezekről viszont írtam már ezeken a hasábokon, így 
már csak egy kis történet maradt hátra:

Többször lelátogatott hozzánk a minisztérium felelős főosztály-
vezetője és egy alkalommal elsétált velem az Üvegipari Üdülőben 
létesített ideiglenes kollégiumba, ahol mindent rendben talált, a 
strandolási lehetőség pedig nagyon megnyerte a tetszését. Egyetlen 
egy dolgot kifogásolt, az pedig az út közben lévő vasúti átjáró volt, 
mert az bizony balesetveszélyes. Addig vakargatta a fejét, amíg meg 
nem találta a megoldást: „építsetek egy felüljárót és gond egy szál 
se”. Visszakérdeztem, hogy tudja-e mibe kerülne és mikorra készül-
ne el? Elgondolkodott s igazat adott nekem, de megoldás így is volt: 
„építsetek akkor inkább egy aluljárót.”

Czuczor Sándor

Rólunk írták:

Hozzáférhető művészet – a balatonalmádi 
VasútARTjáró mindenki előtt nyitva áll
SZERZŐ: KOVÁCS BETTINA KAROLINA

Művészettel nem csak kiállítótermek falai között találkozhatunk, 
olyan váratlan helyeken is felbukkanhat, mint egy vasúti átjáró. Ba-
latonalmádiban öt éve állítanak ki a városhoz kötődő művészek a 
VasútARTjáróban.

A strandot és Almádi főterét összekötő aluljáró korábban elha-
nyagolt része volt a városnak. Vonzotta a rongálókat, a nagy falfelü-
leteket a falfirkászok használták festővászonként. Agg Z. Tamás, a 
város gondnoka szerette volna megváltoztatni az áldatlan állapoto-
kat. A falakban lehetőséget látott: közös ötletelésre hívta az almádi 
művészeket, amire Jáger István grafikus előállt a kiállítótér gondo-
latával. Ő és a szintén grafikus Fábián László vállalták a művészeti 
vezetők szerepét az évente kétszer megrendezett kiállításra. Nyáron 
képzőművészek munkái, télen fotók láthatóak a felújított falakon.

A cél a kezdetek óta változatlan: az almádi kötődésű művészek-
nek teret adni és megmutatni, hogy a művészet mennyire változatos 
és csodálatos tud lenni – beszél az indulásról Jáger István. „Évről-
évre egyre színvonalasabb és izgalmasabb munkákat küldenek a jelent-
kezők, öröm látni a fejlődést.”

A kiállítás nem csak megjelenési felület, a művészi munkában is 
szerepe van. A döntések indoklása fontos visszajelzés minden pályá-
zónak, a kezdő művészeket pedig maga a megjelenési lehetőség is 
inspirálja. A kiállító művészekre a többiek munkái is hatnak. „Szá-
munkra is csodálatos, ahogy összehozza a művészeket, van idő egy kicsit 
megismerni egymás munkáit, igazán örülni tudunk egymásnak, gyö-
nyörködni egymás alkotásaiban” – mondja Sápi Margit festőművész 
a VasútARTjáróról.

Fekti Vera festőművész a kezdetek óta a kiállítók között van. „Az 
almádi festők társasága nagyon összetartó, felkarolják a tehetségeket, és 
Veszeli Lajos (szintén festőművész), Jáger István, és Fábián László kü-
lönösen sokat tettek és tesznek a művészeti életért. Testvéries az együtt-
működés, sokat köszönhet nekik a művészközösség” – meséli.

Megmutatkozik az odafigyelés

A falakon jó minőségű digitális nyo-
matok helyettesítik az eredeti műveket, 
mert többen is tartottak a rongálástól. 
Ilyen eddig csak egyszer fordult elő – a 
lakosság és a nyaralók is szeretik a kez-
deményezést, odafigyelnek rá. Jáger Ist-
vánt az egyik kiállítás megnyitója előtt 
kétségbeesve hívták, mert eltűnt három 
kép. Kiderült, hogy kicsúsztak a keret-
ből, valaki megtalálta őket és leadta a 
vasút jegypénztárába, nehogy bajuk es-
sen. „Az emberek alapvetően vigyáznak 
a képekre. Bebizonyosodott, hogy a kultu-
rált környezetre jobban figyelnek, tisztelik 
azt.”

A művészeti vezetők mindketten tanítanak is, a kezdetektől volt 
bennük nevelő szándék, ezért is adnak teret mindenféle műfajnak 
a tájképektől az egészen absztrakt alkotásokig. Szeretnék, ha a kö-
zönség a művészet minél több rétegével megismerkedhetne, idén 
például tájképek, számítógépes grafikák, képregények és rézkarcok 
is láthatóak. A képek tematikájában is a sokszínűség a cél, nincs 
megkötés. Vannak azonban visszaköszönő témák, ilyen a Balaton 
is – a tó állandó főszereplője, ihletforrása a kiállított képeknek.

Egy tér lehetőségei

A kezdeményezés népszerűsége meghaladta a várakozásaikat. 
A frekventált helynek köszönhetően tízezrek láthatták az eddigi 
VasútARTjárókat, Agg Z. Tamás szerint ez lehet az ország egyik 
leglátogatottabb kiállítása. Azt végképp nem sejtették, hogy valódi 
közösségi térré alakul az átjáró, de ez utólag természetesnek tűnik. 
Az aljegyző fogalmazta meg neki, hogy „a kultúra kultúrát teremt”, 
látva a megjelenő utcazenészeket és az érdeklődéssel nézelődő járó-
kelőket. Jáger István annak különösen örül, hogy a fiatalok leülnek 
az aluljáróban és a képek között töltik a szabad idejüket.

A VasútARTjáróval egy szerethető közösségi tér jött létre, ahol 
helye van a beszélgetésnek és zenélésnek is. A művészet hozzáférhe-
tő és lenyomatot hagy a legsietősebb léptűekben is, hiszen a színek, 
formák, hangulatok kikerülhetetlenül szólongatják az arra járókat. 
A VasútARTjárót felvették a balatonalmádi értéktárba, a szervezők 
remélik, hogy még sok-sok évig közvetíthetik az almádi művészek 
gondolatait az aluljáró falain.

Az Összkép magazin a magyar társadalom és gazdaság működéséről 
szól. Komoly elemző munkára épülő áttekintéseket készítünk, kutatások 
eredményeit foglaljuk össze és az országot jól ismerő vezetők, kutatók 
történeteit mutatjuk be arról, hogyan is működik a világunk. Kövessen minket, 
iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretné mélyebben megérteni és felfedezni 
Magyarországot.

Fekti Vera: Fürdőháznál

Jáger Attila: Izeg-mozog



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Krónika

17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2018. szeptember

„ Lelki polgárőrség” a Balatonalmádi 
járásban

A Balatonalmádi Egészségház Egészségfejlesztési Irodája 
(EFI) elnyert egy mentálhigiénés pályázatot, melynek szakmai 
vezetőjét, Kardos Klára pszichológust kérdeztük a részletekről:

Dr. Németh Ilona az Egészségház ügyvezető igazgatójának fel-
kérésére vállaltam ezt a feladatot. Születésemtől fenőtté válásomig 
Balatonalmádiban éltem, és azóta is rendszeresen hazajárok anyu-
kámhoz, sőt a családsegítő központ vezetőivel és munkatársaival is 
rendszeres szupervíziós kapcsolatom van évek óta.

Az EFI előző nagy pályázatában pedig csoportokat vezettem a 
járás településein, majd Almádiban pszichológiai tanácsadást tar-
tottam. Feltehetően ezért esett rám a választás.
Mi a projekt célja? Mit jelent a cím?

A cél a járás lakosságának lelki egészségét javítani és természete-
sen a pszichés betegségek kialakulásának megelőzése.

A hivatásos segítők munkáját szeretnénk segíteni, és emellett ön-
kéntesekből minden településen egy úgynevezett „lelki polgárőrsé-
get” megszervezni, és hatékony működését támogatni.

Két főállású szakember, egy pszichológus és egy szociális munkás 
a járás lakossága számára minden korosztálynak vonzó programo-
kat szervez. Az internet lehetőségeit is szándékunkban áll kiaknázni 
és a Facebook oldalunkon keresztül (Egészségfejlesztési Iroda Bala-
tonalmádi) érdekes és hasznos információkkal „bombázni” az em-
bereket, aktivizálni és invitálni őket. „Az egészség érték”! Ez volt kb. 
40 éve a Makk Marci program szlogenje. Ezt valljuk ma is. Minden 
programunk célja a lelki egészség szolgálata, a negatív beállítottság 
oldása.

Abban bízunk, ha a településeken létrehozzuk önkéntesekből a 
„lelki polgárőr”csapatokat, akkor az emberek nem maradnak egye-
dül a problémáikkal, és egyre többen válnak nyitottá a más emberek 
segítésére és támogatására. Lehetőség szerint senki ne izolálódjon, 
ne magányosodjon el, és ne kerüljön a depresszió csapdájába, illetve 
ha ott van akkor segítsünk neki megtalálni a kiutat.

Mindenkit arra bíztatunk majd, hogy érezze jól magát a bőrében. 
Persze ahhoz tudni kell, hogy kinek mi okoz jó érzést, örömet, bol-
dogságot. Annyira különbözőek vagyunk.
Honnan van a hite?

Több évtizedes munka után bízom az emberek lelki erejében. 
Gyakran ők nem tudják mijük van amit nem használnak, vagy nem 
megfelelően használnak.

Tavasszal a Veszprémi Petőfi Színház szervezett egy Érzékenyí-
tő Fesztivált. Az előadások után szakemberrel beszélhették meg az 
érzéseiket a nézők. Ez a szakember én lehettem. Csodás élményt 
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„Lelki polgárőrség” a Balatonalmádi
EFI működési területén

A tehetség útján
Speier Viktória a Lovasegyesület mindenkori legfiatalabb lovasa, 

(hat évesen vágtás túrán felnőttekkel együtt Bándig ellovagolt!!!) je-
lenleg a fotoművészet terén bontogatja szárnyait. A kéttannyelvű 
gimnáziumunkban érettségizett kiválóan, tanulása mellett Cseres-
nyés Pödri szárnyai alatt kiváló eredményeket ért el díjugratásban. 
Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan elvégzett egy fotó-stúdi-
umot, és géppel a kezében mint eddig mindenben kiválót alkot. 
Az Almádi borfesztivállal kapcsolatban az az ötlete támadt, hogy  
a borászatokról készít egy egy művészi fotót, ezeket a standokon 
kiállítja, lehet a képekre licitálni, és a befolyt összeget jótékonysági 
célra felajánlja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Bár az ötlet 
megvalósításához az igent a szervezőktől nagyon későn kapta meg, 
néhány nap alatt megvalósította ötletét. Annak ellenére hogy csak 
az utolsó előtti napon kapott propagandát a Balatoni Bormámor 
jótékonysági fotókiállítás, a szorgalom és a jó ötlet eredményeként  
140.000Ft került a szeretetszolgálathoz.

Reméljük, hogy Bánhalmi Norbert profi fotós irányításával vá-
rosunk szülötte Speier Viktória egyszer elismert fotóssá válik, én 
személy szerint erről meg vagyok győződve.

Sok sikert Vikó!
Szentesi István, VLE elnök

jelentett számomra, hogy a súlyos egyéni, családi, társadalmi prob-
lémákat megjelenítő előadások után a nézők jelentős része ott ma-
radt a beszélgetéseken a késői időpontok ellenére is, és őszintén, 
bizalommal mutatta meg önmagát, érzéseit.

Az emberek nagy részének igénye, hogy megoszthassák másokkal 
a gondolataikat, a tudásukat. A hasznosság élménye felemelő. Frá-
zis, de nagy igazság: „Az ember társas lény”!

Orgonakoncert az új orgonáért
Kovács Szilárd május végén biciklivel ment a pécsi székesegyház-

ba az esti szentmisén orgonálni, de útközben hirtelen fékeznie kel-
lett, és az első fékje túl jó volt. Ezért szó szerint lerepült a bringáról. 
De azért az esti misén még orgonált, csak ezt követően ment be a 
kórházba, ahol kiderült, hogy orsócsont törése van.

Így az augusztusra meghirdetett Almádi koncertje is rizikóssá 
vált, de szerencsére „formába tudta hozni magát”.  

Sikeresen zárult így a balatonalmádi Szent Imre templomban a 
vörösberényi templom új orgonájáért meghirdetett orgonakoncert 
sorozat, melyet a templom kántora szervezett.

Ezen az estén, Szabó János helyi plébános bevezetője után, Ko-
vács Szilárd többek között J.S. Bach, Pachelbel, Cesar Franck, Liszt 
Ferenc műveit játszotta,  majd meglepetésül az almádi közönségnek 
egy saját szerzeményét adta elő, “Változatok egy magyar népének-
re” címmel. A közönség vastapssal jutalmazta a pécsi orgonaművész 
szép játékát. Az eddig felajánlott adományoknak köszönhetően jövő 
nyárra (2019. június 30-ig) elkészül az új 2 manuálos barokk or-
gona.

Töltési Erzsébet 

„Nyáresti gondolatok és dallamok a 
káptalani fák alatt” 

Az előző évek hagyományainak folytatásaként „NYÁRES-
TI GONDOLATOK ÉS DALLAMOK A KÁPTALANI FÁK 
ALATT” címmel rendeztek verses, énekes estet Balatonalmádiban.

Először Kacskovics Lajos a Káptalanfüredi Fürdőegyesület elnöke 
köszöntötte az érdeklődőket, a közelről és távolabbról érkezőket au-
gusztus 4-én este a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna 
kertjében.

“Sok csudák voltanak jó Magyarországban - Énekek és versek a 

Szépkorú köszöntése
Virágcsokorral és ajándékkosárral köszöntötte özvegy Kovács 

Ferencnét 90. születésnapja alkalmából Keszey János polgár-
mester és Göndöcsné Sashegyi Csilla hatósági osztályvezető.

Dózsa György úti otthonában és kertjében ma is aktívan tevé-
kenykedő asszonyt Orbán Viktor gratuláló levelével a múlt hónap 
végén látogatta meg a városvezetés. Idu néni kedélyesen beszélge-
tett Almádi és lakosai múltjáról, a település fejlődéséről. Éveken át 
dolgozott adminisztratív munkakörben az „Amek” néven közismert 
nevelőotthonban, férjével közösen építette házát, gondozta az álla-
tokat, kertet. Egész nap szól a rádió nála, nézi a televízió híreit, így 
szinte mindenben naprakész információi vannak, s olykor szigorú-
an bíráló szavai is. Idején pontosan beosztja a kerti és házi munka, 
macskái ápolása között. Nyolcvanévesen még szívesen úszott a Ba-
latonban, pár éve gyalog is kiment a berényi temetőbe férje sírjához, 
de még a tavalyi közmeghallgatáson is ott ült.

Idu néni két lányt szült, három unokája, s ugyancsak három déd-
unokája van. Hosszú életét kemény, rendszeres munkájának, egész-
séges életmódjának köszönheti.

– zéa –

A 90 éves Idu nénit Keszey János polgármester köszöntötte

XVI – XVII. századból” címmel dr. Szabó András előadóművész és 
Lantos Szabó István lantművész közös műsorában Tinódi Lantos 
Sebestyéntől Balassi Bálintig, és más korabeli szerzőktől sok szép 
dal és vers hangzott el. 

A rendezvény végén szeretetvendégségre invitálta a Fürdőegyesü-
let a résztvevőket.

A program az EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Római Katolikus Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése 
pályázatból a Káptalanfüredi Fürdőegyesület szervezésében jött lét-
re.

Fotó és szöveg:  Töltési Erzsébet

Kovács Szilárd, orgonaművész
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„ Lelki polgárőrség” a Balatonalmádi 
járásban

A Balatonalmádi Egészségház Egészségfejlesztési Irodája 
(EFI) elnyert egy mentálhigiénés pályázatot, melynek szakmai 
vezetőjét, Kardos Klára pszichológust kérdeztük a részletekről:

Dr. Németh Ilona az Egészségház ügyvezető igazgatójának fel-
kérésére vállaltam ezt a feladatot. Születésemtől fenőtté válásomig 
Balatonalmádiban éltem, és azóta is rendszeresen hazajárok anyu-
kámhoz, sőt a családsegítő központ vezetőivel és munkatársaival is 
rendszeres szupervíziós kapcsolatom van évek óta.

Az EFI előző nagy pályázatában pedig csoportokat vezettem a 
járás településein, majd Almádiban pszichológiai tanácsadást tar-
tottam. Feltehetően ezért esett rám a választás.
Mi a projekt célja? Mit jelent a cím?

A cél a járás lakosságának lelki egészségét javítani és természete-
sen a pszichés betegségek kialakulásának megelőzése.

A hivatásos segítők munkáját szeretnénk segíteni, és emellett ön-
kéntesekből minden településen egy úgynevezett „lelki polgárőrsé-
get” megszervezni, és hatékony működését támogatni.

Két főállású szakember, egy pszichológus és egy szociális munkás 
a járás lakossága számára minden korosztálynak vonzó programo-
kat szervez. Az internet lehetőségeit is szándékunkban áll kiaknázni 
és a Facebook oldalunkon keresztül (Egészségfejlesztési Iroda Bala-
tonalmádi) érdekes és hasznos információkkal „bombázni” az em-
bereket, aktivizálni és invitálni őket. „Az egészség érték”! Ez volt kb. 
40 éve a Makk Marci program szlogenje. Ezt valljuk ma is. Minden 
programunk célja a lelki egészség szolgálata, a negatív beállítottság 
oldása.

Abban bízunk, ha a településeken létrehozzuk önkéntesekből a 
„lelki polgárőr”csapatokat, akkor az emberek nem maradnak egye-
dül a problémáikkal, és egyre többen válnak nyitottá a más emberek 
segítésére és támogatására. Lehetőség szerint senki ne izolálódjon, 
ne magányosodjon el, és ne kerüljön a depresszió csapdájába, illetve 
ha ott van akkor segítsünk neki megtalálni a kiutat.

Mindenkit arra bíztatunk majd, hogy érezze jól magát a bőrében. 
Persze ahhoz tudni kell, hogy kinek mi okoz jó érzést, örömet, bol-
dogságot. Annyira különbözőek vagyunk.
Honnan van a hite?

Több évtizedes munka után bízom az emberek lelki erejében. 
Gyakran ők nem tudják mijük van amit nem használnak, vagy nem 
megfelelően használnak.

Tavasszal a Veszprémi Petőfi Színház szervezett egy Érzékenyí-
tő Fesztivált. Az előadások után szakemberrel beszélhették meg az 
érzéseiket a nézők. Ez a szakember én lehettem. Csodás élményt 

EFOP-1.8.20-17-2017-00039
„Lelki polgárőrség” a Balatonalmádi
EFI működési területén

A tehetség útján
Speier Viktória a Lovasegyesület mindenkori legfiatalabb lovasa, 

(hat évesen vágtás túrán felnőttekkel együtt Bándig ellovagolt!!!) je-
lenleg a fotoművészet terén bontogatja szárnyait. A kéttannyelvű 
gimnáziumunkban érettségizett kiválóan, tanulása mellett Cseres-
nyés Pödri szárnyai alatt kiváló eredményeket ért el díjugratásban. 
Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan elvégzett egy fotó-stúdi-
umot, és géppel a kezében mint eddig mindenben kiválót alkot. 
Az Almádi borfesztivállal kapcsolatban az az ötlete támadt, hogy  
a borászatokról készít egy egy művészi fotót, ezeket a standokon 
kiállítja, lehet a képekre licitálni, és a befolyt összeget jótékonysági 
célra felajánlja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Bár az ötlet 
megvalósításához az igent a szervezőktől nagyon későn kapta meg, 
néhány nap alatt megvalósította ötletét. Annak ellenére hogy csak 
az utolsó előtti napon kapott propagandát a Balatoni Bormámor 
jótékonysági fotókiállítás, a szorgalom és a jó ötlet eredményeként  
140.000Ft került a szeretetszolgálathoz.

Reméljük, hogy Bánhalmi Norbert profi fotós irányításával vá-
rosunk szülötte Speier Viktória egyszer elismert fotóssá válik, én 
személy szerint erről meg vagyok győződve.

Sok sikert Vikó!
Szentesi István, VLE elnök

jelentett számomra, hogy a súlyos egyéni, családi, társadalmi prob-
lémákat megjelenítő előadások után a nézők jelentős része ott ma-
radt a beszélgetéseken a késői időpontok ellenére is, és őszintén, 
bizalommal mutatta meg önmagát, érzéseit.

Az emberek nagy részének igénye, hogy megoszthassák másokkal 
a gondolataikat, a tudásukat. A hasznosság élménye felemelő. Frá-
zis, de nagy igazság: „Az ember társas lény”!

Orgonakoncert az új orgonáért
Kovács Szilárd május végén biciklivel ment a pécsi székesegyház-

ba az esti szentmisén orgonálni, de útközben hirtelen fékeznie kel-
lett, és az első fékje túl jó volt. Ezért szó szerint lerepült a bringáról. 
De azért az esti misén még orgonált, csak ezt követően ment be a 
kórházba, ahol kiderült, hogy orsócsont törése van.

Így az augusztusra meghirdetett Almádi koncertje is rizikóssá 
vált, de szerencsére „formába tudta hozni magát”.  

Sikeresen zárult így a balatonalmádi Szent Imre templomban a 
vörösberényi templom új orgonájáért meghirdetett orgonakoncert 
sorozat, melyet a templom kántora szervezett.

Ezen az estén, Szabó János helyi plébános bevezetője után, Ko-
vács Szilárd többek között J.S. Bach, Pachelbel, Cesar Franck, Liszt 
Ferenc műveit játszotta,  majd meglepetésül az almádi közönségnek 
egy saját szerzeményét adta elő, “Változatok egy magyar népének-
re” címmel. A közönség vastapssal jutalmazta a pécsi orgonaművész 
szép játékát. Az eddig felajánlott adományoknak köszönhetően jövő 
nyárra (2019. június 30-ig) elkészül az új 2 manuálos barokk or-
gona.

Töltési Erzsébet 

„Nyáresti gondolatok és dallamok a 
káptalani fák alatt” 

Az előző évek hagyományainak folytatásaként „NYÁRES-
TI GONDOLATOK ÉS DALLAMOK A KÁPTALANI FÁK 
ALATT” címmel rendeztek verses, énekes estet Balatonalmádiban.

Először Kacskovics Lajos a Káptalanfüredi Fürdőegyesület elnöke 
köszöntötte az érdeklődőket, a közelről és távolabbról érkezőket au-
gusztus 4-én este a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna 
kertjében.

“Sok csudák voltanak jó Magyarországban - Énekek és versek a 

Szépkorú köszöntése
Virágcsokorral és ajándékkosárral köszöntötte özvegy Kovács 

Ferencnét 90. születésnapja alkalmából Keszey János polgár-
mester és Göndöcsné Sashegyi Csilla hatósági osztályvezető.

Dózsa György úti otthonában és kertjében ma is aktívan tevé-
kenykedő asszonyt Orbán Viktor gratuláló levelével a múlt hónap 
végén látogatta meg a városvezetés. Idu néni kedélyesen beszélge-
tett Almádi és lakosai múltjáról, a település fejlődéséről. Éveken át 
dolgozott adminisztratív munkakörben az „Amek” néven közismert 
nevelőotthonban, férjével közösen építette házát, gondozta az álla-
tokat, kertet. Egész nap szól a rádió nála, nézi a televízió híreit, így 
szinte mindenben naprakész információi vannak, s olykor szigorú-
an bíráló szavai is. Idején pontosan beosztja a kerti és házi munka, 
macskái ápolása között. Nyolcvanévesen még szívesen úszott a Ba-
latonban, pár éve gyalog is kiment a berényi temetőbe férje sírjához, 
de még a tavalyi közmeghallgatáson is ott ült.

Idu néni két lányt szült, három unokája, s ugyancsak három déd-
unokája van. Hosszú életét kemény, rendszeres munkájának, egész-
séges életmódjának köszönheti.

– zéa –

A 90 éves Idu nénit Keszey János polgármester köszöntötte

XVI – XVII. századból” címmel dr. Szabó András előadóművész és 
Lantos Szabó István lantművész közös műsorában Tinódi Lantos 
Sebestyéntől Balassi Bálintig, és más korabeli szerzőktől sok szép 
dal és vers hangzott el. 

A rendezvény végén szeretetvendégségre invitálta a Fürdőegyesü-
let a résztvevőket.

A program az EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Római Katolikus Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése 
pályázatból a Káptalanfüredi Fürdőegyesület szervezésében jött lét-
re.

Fotó és szöveg:  Töltési Erzsébet

Kovács Szilárd, orgonaművész
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Balettcsoport Carcassonne-ból 
Bajor testvérvárosunk francia testvérvárosából, Carcassonneból 

látogattak meg bennünket régi barátaink, Maryse és Alain Senesse 
25 fős csoporttal, 15 tàncos leány 10 felnőtt kíséretével.10-12 évvel 
ezelőtt jártak nálunk utoljára, s visszavágytak hozzánk. A felnőttek 
és a táncosok között is volt visszatérő barát, akik meg akarták mu-
tatni hazánkat a társaiknak. Egyesületünk fogadta őket, szervezte 
meg programjukat, s kísérte őket programról programra.

A 11-17 éves táncosok az Almádi Borfesztivál színpadán és az al-
sóörsi strandon kápráztatták el a közönséget nagy sikert aratva. Al-
mádi sétát tettek megérkezésük napján, Balatonfüredről Tihanyba 
hajóztak másnap, 20-án az alsóörsi strand vendégszeretetét élvezték, 
vizibicikliztek, csúzdáztak, s a tűzijátékkal zárták a napot. Másnap 
Budapesten fogadta őket francia idegenvezető, vele csodálhatták 
meg gyönyörű fővárosunkat. Nagy élménnyel zárták a kirándulá-
sukat a Kislődi Kalandparkban, ahol az utolsó napot töltötték. 10 
almádi barát társaságával tartottunk búcsúestet, remek hangulatban 
zártuk az együtt töltött napokat.

Akik most itt jártak nálunk, újra visszavágyhatnak. Más ország-
ban élünk, más nyelvet beszélünk, de a szívünk egy ütemre dobban. 

Köszönet mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak, különösen 
Balikó Esztinek és Zsuzsinak, Pandur Attilának és Ferinek, Magda 
Balázsnak, Dimitrisznek és kollégáinak, a Ráski családnak, Zsapka 
Adélnak és Andreának, Irtz Marinnéknak, Nagy Lacinak, Almádi 
és Alsóörs polgármesterének. Nélkülük ez nem jöhetett volna létre. 
Francia barátaink visszavágytak és mi szeretettel várjuk őket vissza. 

Silló Piroska
az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke 

Újra városunkba érkezik egy veteránbusz

Szeptember 22-én, szombaton egy fölújított Ikarus 31-es autó-
busz lesz a vendégünk. 10 órától 17 óráig a buszpályaudvarról szál-
lítja díjmentesen az érdeklődőket. 14 órától az öreghegyi volt vas-
útállomástól „Vonatpótló buszjárat” indul Veszprémbe az Almádi 
úti kisállomáshoz és vissza. Erre a járatra 30 fő jelentkezését tudjuk 
elfogadni. A városi körjáratra és a veszprémi útra a sorszámozott 
jegyeket a Szabó pékségnél és a Háztartási boltban lehet átvenni 
szeptember 19-től, valamint aznap a buszon. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Dér András

Almádi a bauxitkutatás központja XXIII. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 5.

Zárójelentéseink mellékleteként nagy mennyiségű rajzanyag ké-
szült. Csak felsorolásszerűen: a bauxittelepek fekűkőzetei felszíné-
nek szintvonalas térképe a szerkezeti (törés) vonalak feltüntetésével; 
a bauxit vastagságvonalas térképe; a bauxitfelszín szintvonalas tér-
képe; földtani szelvények; a bauxitot fedő meddő rétegek vastagság-
vonalas térképe, mely külfejtések esetén a meddő-letakarítás volu-
menének számítását segítette; a főkarsztvíz szintvonalas térképe; a 
felszíni geofizikai mérések eredmény-térképei; telep-értékelő lapok 
(ezek a fúrásban és a karotázs során észlelt réteghatárok összeha-
sonlítását, a pontos réteghatár kijelölését célozták); a bauxit egyes 
minőségi paraméterei eloszlásának térképei; fedő-fácies térképek. 

A rajzanyagok kéziratait a vállalat illetékes szakemberei készí-
tették, a kéziratok tisztázását, sokszorosítását, festését, színezését 
a térképészeti osztály rajzolói végezték elismerésre méltó, szép ki-
vitelben. E téma zárásaként nem hagyhatjuk említés nélkül azt a 
tényt, hogy a felsorolt földtani szelvények és térképek speciálisan a 
bauxitra vonatkozó szerkesztési elveit dr. Szabó Elemér osztályveze-
tő geológus dolgozta ki még a hatvanas évek elején egy tanulmány 
keretében. 

A zárójelentések mellett másik fő feladatunk volt éves rendsze-
rességgel a bauxitvagyon mérlegének elkészítése. Ez a munka 1979-
ig teljes mértékben manuálisan történt, később azonban a MAT 
központban dr. Fodor Béla és Lengyel Vilmosné által kifejlesztett 
számítógépes ásványvagyon nyilvántartási rendszer részünkről már 
csak az adatok megfelelő előkészítését igényelte. A jelzett időpont-
tól a mérleg információ-tartalma is lényegesen kibővült, bár 1979 
előtt sem volt szegényesnek tekinthető. Korábban is meghatároztuk 
az év közben beállott készletváltozásokat a földtani és a kitermelhe-
tő vagyonok vonatkozásában, a változások oka szerint elkülönítve, 
minőségi osztályonként, ismeretességi kategóriánként. Az akkor 
még létezett két bányavállalat (Fejérmegyei Bauxitbányák, Bakonyi 
Bauxitbányák) mérlegét is a mi vállalatunk dolgozta be az orszá-
gos bauxit-mérlegbe. A változás lehetséges okaként az új kutatás, a 
termelés, a termelési veszteség, az átminősítés és az átszámítás sze-
repelt. A mérleg alapegysége a bauxittelep volt, s ezeket elkülönítve 
csoportosítottuk, összesítettük igénybevételük állapota szerint. E 
csoportok a következők lehettek: felderítő kutatási fázisba tartozó, 
előzetes kutatási fázisban, illetve részletes kutatási fázisban lévő tele-
pek; megkutatott telepek; épülő bányák telepei; működő bányák és 
leállított bányák telepei. Az így összeállított készletmérleg azonban 

semmiféle információt nem adott a bauxitvagyon gazdasági értéké-
re nézve. 

1979 után az új ásványvagyon nyilvántartási rendszer bevezeté-
se lényeges változásokat hozott. Először is, a mérleg alapegysége 
az úgynevezett művelési tömb lett (bizonyos esetekben ez azonos 
lehetett az egész teleppel, gyakrabban azonban ennek csak elkülöní-
tett részét képezte). Másodszor, a készletek mennyiségi és minőségi 
adatain túlmenően a természeti paraméterek (pl. települési mély-
ség, vastagság, inhomogenitás, vízhozam stb.) vonatkozásában is 
hasznos információkat szolgáltatott a mérleg. Harmadszor, a teljes 
országos bauxitvagyon gazdasági értéke is szerepelt a mérlegben, a 
számítógéppel elvégzett műrevalósági minősítés eredményeként. 
Minden egyes művelési tömböt műrevalósági mutató is jellemzett. 
Ezáltal a földtani és a kitermelhető vagyon mellett az országos ipari 
vagyon is kiolvasható volt, ennek összes jellemző adatával.

Könnyen belátható, hogy ez az információ-bőség milyen nagy 
mértékben elősegítette az újabb bauxitbányák nyitására, ill. a kuta-
tás irányára vonatkozó elképzeléseket. 

Említést érdemel még, hogy vállalatunk éves rendszerességgel évi 
jelentést is készített, amely a tárgyévben elvégzett összes munkát, 
vizsgálatot (fúrások, laboratóriumi munkák, vízföldtan, geofizika, 
térképészet, földtani értékelés stb.) tartalmazott.

A kis létszámú földtani kamerális (időközben értékelőre magya-
rosított) osztály dolgozói: oszt.vezető dr. Szabó Elemér, beosztott 
dolgozók (rövidebb-hosszabb ideig): dr. Komlóssy György, dr. Mol-
nár Pál, Fábián József, Felvinczi István, Ágoston Zoltán geológusok, 
Kardos Lajosné és Gáspár János geológus technikusok, s végül e 
cikk. szerzője, R. Szabó István geológus-mérnök. 

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy a Bauxitkutató Vállalat évtize-
deken keresztül folyamatosan biztosította a szükséges mennyiségű 
és minőségű bauxitvagyont a bányászat részére, s ezzel hozzájárult a 
magyar-szovjet timföld-alumínium egyezmény alapján ránk háruló 
feladatok teljesítéséhez.

Rostási Szabó István
okleveles geológus-mérnök

A halimbai bauxittelep egy részének jellemző tagság-függvényei 
(fuzzy számok) dr. Bárdossy Gy. nyomán

Gondosan készül a térkép Siklósi Margit keze nyomán

Szerkesztőségi közlemény 
Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy ismét 

nem a szerkesztőbizottság hibája volt az, hogy augusztus 
hónapban ismét sokat késett az újság postaládákba kerülése. 

Továbbra is kérjük mindenkitől, hogy tartsák be 
az adott hónap 25-én lejáró lapzártát! 

Elnézést kérünk és köszönjük a megértésüket: a 
szerkesztőbizottság
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Balettcsoport Carcassonne-ból 
Bajor testvérvárosunk francia testvérvárosából, Carcassonneból 

látogattak meg bennünket régi barátaink, Maryse és Alain Senesse 
25 fős csoporttal, 15 tàncos leány 10 felnőtt kíséretével.10-12 évvel 
ezelőtt jártak nálunk utoljára, s visszavágytak hozzánk. A felnőttek 
és a táncosok között is volt visszatérő barát, akik meg akarták mu-
tatni hazánkat a társaiknak. Egyesületünk fogadta őket, szervezte 
meg programjukat, s kísérte őket programról programra.

A 11-17 éves táncosok az Almádi Borfesztivál színpadán és az al-
sóörsi strandon kápráztatták el a közönséget nagy sikert aratva. Al-
mádi sétát tettek megérkezésük napján, Balatonfüredről Tihanyba 
hajóztak másnap, 20-án az alsóörsi strand vendégszeretetét élvezték, 
vizibicikliztek, csúzdáztak, s a tűzijátékkal zárták a napot. Másnap 
Budapesten fogadta őket francia idegenvezető, vele csodálhatták 
meg gyönyörű fővárosunkat. Nagy élménnyel zárták a kirándulá-
sukat a Kislődi Kalandparkban, ahol az utolsó napot töltötték. 10 
almádi barát társaságával tartottunk búcsúestet, remek hangulatban 
zártuk az együtt töltött napokat.

Akik most itt jártak nálunk, újra visszavágyhatnak. Más ország-
ban élünk, más nyelvet beszélünk, de a szívünk egy ütemre dobban. 

Köszönet mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak, különösen 
Balikó Esztinek és Zsuzsinak, Pandur Attilának és Ferinek, Magda 
Balázsnak, Dimitrisznek és kollégáinak, a Ráski családnak, Zsapka 
Adélnak és Andreának, Irtz Marinnéknak, Nagy Lacinak, Almádi 
és Alsóörs polgármesterének. Nélkülük ez nem jöhetett volna létre. 
Francia barátaink visszavágytak és mi szeretettel várjuk őket vissza. 

Silló Piroska
az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke 

Újra városunkba érkezik egy veteránbusz

Szeptember 22-én, szombaton egy fölújított Ikarus 31-es autó-
busz lesz a vendégünk. 10 órától 17 óráig a buszpályaudvarról szál-
lítja díjmentesen az érdeklődőket. 14 órától az öreghegyi volt vas-
útállomástól „Vonatpótló buszjárat” indul Veszprémbe az Almádi 
úti kisállomáshoz és vissza. Erre a járatra 30 fő jelentkezését tudjuk 
elfogadni. A városi körjáratra és a veszprémi útra a sorszámozott 
jegyeket a Szabó pékségnél és a Háztartási boltban lehet átvenni 
szeptember 19-től, valamint aznap a buszon. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Dér András

Almádi a bauxitkutatás központja XXIII. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 5.

Zárójelentéseink mellékleteként nagy mennyiségű rajzanyag ké-
szült. Csak felsorolásszerűen: a bauxittelepek fekűkőzetei felszíné-
nek szintvonalas térképe a szerkezeti (törés) vonalak feltüntetésével; 
a bauxit vastagságvonalas térképe; a bauxitfelszín szintvonalas tér-
képe; földtani szelvények; a bauxitot fedő meddő rétegek vastagság-
vonalas térképe, mely külfejtések esetén a meddő-letakarítás volu-
menének számítását segítette; a főkarsztvíz szintvonalas térképe; a 
felszíni geofizikai mérések eredmény-térképei; telep-értékelő lapok 
(ezek a fúrásban és a karotázs során észlelt réteghatárok összeha-
sonlítását, a pontos réteghatár kijelölését célozták); a bauxit egyes 
minőségi paraméterei eloszlásának térképei; fedő-fácies térképek. 

A rajzanyagok kéziratait a vállalat illetékes szakemberei készí-
tették, a kéziratok tisztázását, sokszorosítását, festését, színezését 
a térképészeti osztály rajzolói végezték elismerésre méltó, szép ki-
vitelben. E téma zárásaként nem hagyhatjuk említés nélkül azt a 
tényt, hogy a felsorolt földtani szelvények és térképek speciálisan a 
bauxitra vonatkozó szerkesztési elveit dr. Szabó Elemér osztályveze-
tő geológus dolgozta ki még a hatvanas évek elején egy tanulmány 
keretében. 

A zárójelentések mellett másik fő feladatunk volt éves rendsze-
rességgel a bauxitvagyon mérlegének elkészítése. Ez a munka 1979-
ig teljes mértékben manuálisan történt, később azonban a MAT 
központban dr. Fodor Béla és Lengyel Vilmosné által kifejlesztett 
számítógépes ásványvagyon nyilvántartási rendszer részünkről már 
csak az adatok megfelelő előkészítését igényelte. A jelzett időpont-
tól a mérleg információ-tartalma is lényegesen kibővült, bár 1979 
előtt sem volt szegényesnek tekinthető. Korábban is meghatároztuk 
az év közben beállott készletváltozásokat a földtani és a kitermelhe-
tő vagyonok vonatkozásában, a változások oka szerint elkülönítve, 
minőségi osztályonként, ismeretességi kategóriánként. Az akkor 
még létezett két bányavállalat (Fejérmegyei Bauxitbányák, Bakonyi 
Bauxitbányák) mérlegét is a mi vállalatunk dolgozta be az orszá-
gos bauxit-mérlegbe. A változás lehetséges okaként az új kutatás, a 
termelés, a termelési veszteség, az átminősítés és az átszámítás sze-
repelt. A mérleg alapegysége a bauxittelep volt, s ezeket elkülönítve 
csoportosítottuk, összesítettük igénybevételük állapota szerint. E 
csoportok a következők lehettek: felderítő kutatási fázisba tartozó, 
előzetes kutatási fázisban, illetve részletes kutatási fázisban lévő tele-
pek; megkutatott telepek; épülő bányák telepei; működő bányák és 
leállított bányák telepei. Az így összeállított készletmérleg azonban 

semmiféle információt nem adott a bauxitvagyon gazdasági értéké-
re nézve. 

1979 után az új ásványvagyon nyilvántartási rendszer bevezeté-
se lényeges változásokat hozott. Először is, a mérleg alapegysége 
az úgynevezett művelési tömb lett (bizonyos esetekben ez azonos 
lehetett az egész teleppel, gyakrabban azonban ennek csak elkülöní-
tett részét képezte). Másodszor, a készletek mennyiségi és minőségi 
adatain túlmenően a természeti paraméterek (pl. települési mély-
ség, vastagság, inhomogenitás, vízhozam stb.) vonatkozásában is 
hasznos információkat szolgáltatott a mérleg. Harmadszor, a teljes 
országos bauxitvagyon gazdasági értéke is szerepelt a mérlegben, a 
számítógéppel elvégzett műrevalósági minősítés eredményeként. 
Minden egyes művelési tömböt műrevalósági mutató is jellemzett. 
Ezáltal a földtani és a kitermelhető vagyon mellett az országos ipari 
vagyon is kiolvasható volt, ennek összes jellemző adatával.

Könnyen belátható, hogy ez az információ-bőség milyen nagy 
mértékben elősegítette az újabb bauxitbányák nyitására, ill. a kuta-
tás irányára vonatkozó elképzeléseket. 

Említést érdemel még, hogy vállalatunk éves rendszerességgel évi 
jelentést is készített, amely a tárgyévben elvégzett összes munkát, 
vizsgálatot (fúrások, laboratóriumi munkák, vízföldtan, geofizika, 
térképészet, földtani értékelés stb.) tartalmazott.

A kis létszámú földtani kamerális (időközben értékelőre magya-
rosított) osztály dolgozói: oszt.vezető dr. Szabó Elemér, beosztott 
dolgozók (rövidebb-hosszabb ideig): dr. Komlóssy György, dr. Mol-
nár Pál, Fábián József, Felvinczi István, Ágoston Zoltán geológusok, 
Kardos Lajosné és Gáspár János geológus technikusok, s végül e 
cikk. szerzője, R. Szabó István geológus-mérnök. 

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy a Bauxitkutató Vállalat évtize-
deken keresztül folyamatosan biztosította a szükséges mennyiségű 
és minőségű bauxitvagyont a bányászat részére, s ezzel hozzájárult a 
magyar-szovjet timföld-alumínium egyezmény alapján ránk háruló 
feladatok teljesítéséhez.

Rostási Szabó István
okleveles geológus-mérnök

A halimbai bauxittelep egy részének jellemző tagság-függvényei 
(fuzzy számok) dr. Bárdossy Gy. nyomán

Gondosan készül a térkép Siklósi Margit keze nyomán

Szerkesztőségi közlemény 
Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy ismét 

nem a szerkesztőbizottság hibája volt az, hogy augusztus 
hónapban ismét sokat késett az újság postaládákba kerülése. 

Továbbra is kérjük mindenkitől, hogy tartsák be 
az adott hónap 25-én lejáró lapzártát! 

Elnézést kérünk és köszönjük a megértésüket: a 
szerkesztőbizottság



INGYEN KIVÁGJUK
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, 
örökzöld cserjéjét, 
vagy dekoratív nagy lucfenyőjét
karácsonyi városdekorálás céljából,
 november hónapban. 

Balatonalmádi Városgondnokság
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Új fekete öves lett a Balatonalmádi 
Dojoban!

Az idei év sikeres volt tech-
nikai színvonal emelkedésben 
is a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do Sportegyesületnél. 
Szombathelyi Klaudia a nyári 
országos központi edzőtábor-
ban 1. Danos, sikeres fekete 
öves vizsgát tett. Így a Sport-
egyesület összességében már 10 
Dan fokozattal rendelkezik, hi-
szen ebben az évben tett sikeres 
magas rangú övvizsgát az Egye-
sület elnöke, Rézmüves Miklós 
is, aki 6. Danos lett. Ezek után 
a Dojoban 4 fekete öves Mester 
van: Rézmüves Miklós 6. Dan, 
Varga Orsolya 2. Dan, Rézmüves Mónika 1. Dan és Szombathelyi 
Klaudia 1. Dan.

A nagyszerű versenyeredmények elérése után egy nagyon nehéz 
megmérettetésen ment keresztül Klaudia. Sikerrel vette az ide év 
kihívásait, igazi példakép lehet mindenki számára a fiatal sportoló. 

Aki szeretne megismerkedni a Shotokan Karate szépségeivel, a 
japán harcművészet mozgásanyagával megismerkedni, szeretne egy 
nagyszerű sportközösség tagja lenni, akkor szeretettel várjuk a Ba-
latonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület edzés időpontjai-
ban a jelentkezőket, a sportolni vágyókat.
Edzéseink a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium 
tornatermében kedden és csütörtökön 17:00 és 18:30 között, 
valamint pénteken 19 és 20 óra között.

Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület

Egész évben közlekedünk….
A közlekedés veszélyes üzem! Szinte már a csapból is ez folyik. 

Egyre több a közlekedő jármű – a kerékpár is az - az utakon, és még-
is azt tapasztaljuk mi rendőrök, hogy ez valahogy nem tudatosul a 
közlekedőkben.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. 
első 7 hónapjában 36 sérüléssel járó baleset történt. Ebből 1 halál-
lal végződött, amikor is kerékpáros az esés következtében szerzett 
sérüléseibe a kórházban meghalt. 9 esetben súlyos sérülés, míg 26 
esetben könnyű sérülés keletkezett a balesetek következtében.
Érdemes vizsgálni a balesetek bekövetkezésének okait is!

• Kiemelkedik a „haladás az úton” szabályainak 12 esetben 
   történt megszegése, 
• az elsőbbségi szabályok be nem tartása 7 esetben,
• a kanyarodási szabályok megszegése 6 esetben,
• 3szor az előzés volt szabálytalan, 4 esetben nem tartották be a
   követési távolságot,
• és volt 2 elalvás a volánnál is.
A balesetek zöme 12 és 18 óra között történt, okozója elsősorban 

személygépkocsi volt (27 esetben), csupán 2 tehergépkocsi, de 3 ke-
rékpáros és 1 gyalogos is volt. AQ közúti ellenőrzések kiemelt célja 
az ittas vezetők, mint potenciális balesetokozók, kiszűrése mellett a 
veszélyes magatartások megelőzése.

Ezek mellett meg kell említeni még a sérüléssel nem, csupán 
anyagi kárral járó eseményeket, amin 54 volt, úgynevezett koccanás, 
vagyis ráfutásos baleset, és ide tartozik a gépkocsik „meghúzása” is.

Hogy miért is a balesetekről írok így a nyár vége előtt? Mert ha-
marosan kezdődik a tanítás. Megnő a gyalogosan közlekedő gyere-
ke száma a lakott területeken, és főleg megnő az őket szállító szülők 
által vezetett gépkocsik száma az utakon és az intézmények környé-
kén.

Az oktatási intézményekben nem csak a tananyag része lehet a 
közlekedésbiztonság, hanem az iskola rendőrök is tudnak ebben a 
témakörben foglalkozásokat tartani igény esetén.

De a legfontosabb gyermekeink életében a környezetükben élő 
felnőttek magatartás mintája. Mert amikor a gyerekek elmondják, 
hogy a szülők csak a rendőr láttán kapcsolják be a biztonsági övet, 
bizony rossz példa, még akkor is, ha gyermekeiket gyermekbizton-
sági rendszerrel védik. 

A fegyelmezettség, a szabályok betartása nem azért szükséges, 
hogy a rendőröknek ne legyen munkája! Egy közösség, a közleke-
dők közössége tagjának lenni felelősség! Felelősség a saját családtag-
jaink iránt, a barátaink iránt, a szomszédok iránt, embertársaink 
iránt!

Egy másnak okozott baleset, még ha nem is mi vagyunk jog sze-
rint a felelősek, egy életre nyomot hagy lelkünkben!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor Önök kézébe kerül az újság, túl leszünk a nyári pihené-

sen, a vakáción. Az iskolába már becsengettek. A nyaraló ingatlanok 
kezdenek elcsendesedni.

De térjünk vissza augusztusra, hiszen közbiztonsági szempontból 
egy nagyon aktív hónap volt. Hajnalig tartó rendezvények sokasága. 
Ezért a munkánkat két részre kellett bontani, a rendezvényeken 
is részt vettünk, és a város egész területét bejártuk, jelezve a nem 
kívánt személyeknek, hogy Almádit érdemes elkerülni. Néhány 
kisebb lopást leszámítva kirívó bűncselekmény nem történt. 

Mindezek a paraméterek az egész nyári időszakra vonatkoztatha-
tók, rendőrségi adatok szerint is.

A polgárőrség tagsága 7 fő vizi mentővel nőtt, így már a fürdő-
zőknek is tudunk segíteni.

Tisztelt Olvasó engedje meg, hogy itt köszönjem meg polgár-
őr társaim munkáját, amit saját szabadidejükből elvéve ellen-
szolgáltatás nélkül végeztek azért, hogy az Önök biztonságát, 
és a város közbiztonságát elősegítsék. Ehhez július – augusztus 
hónapban 50 napot, több mint 720 órát teljesítettek. Köszö-
nöm nektek, és remélem a lakosság is így gondolja, és egyszer 
talán a véleményét le is írja, hogy jó vagy rossz az itt létünk, 
talán mindegy, de van véleménye és azt vállalja.
Néhány változásra szeretném felhívni a figyelmet, melyek már élet-
be léptek:

- a Veszprémi úton változás történt, Veszprém felé a baloldalon 
  megállni tilos folyamatosasan a piacig.
- A Dr. Óvári F. utca  újra kétirányú
- Szeptemberben megkezdődik a Petőfi út és közműveinek
  felújítása
Mint bizonyára tapasztalták, minden cikkben van egy rész, ami 

kiemelten foglalkozik a közlekedés egy-egy részvevőjével.
Most a gyalogosokról néhány szót. Figyelem – iskolakezdés, gye-

rekek az utakon!
A közlekedés egyik legnagyobb, fontos, és nem veszélytelen része.
Ennek ellenére vagy nem akarják, vagy nem tudják, hogy ők a 

legvédtelenebbek is. 
Tudom a közlekedés kultúra sok kívánni valót hagy maga után, 

de ettől még elvárható lenne miden közlekedőtől, így a gyalogostól 
is, hogy amit a másiknál elítél, azt maga se kövesse el. Az emberi élet 
egyszeri és megismételhetetlen.

A másik gond a ”kerékpározó” teljesen mindegy, ha nincs hely 
az úton: felugrik a járdára, vagy fordítva. A KRESZ-ről csak annyit 
tud, hogy nagy betűkkel írják.

Ha tetszik, ha nem, közeledik az őszi. Megyünk, segítünk az is-
kolásoknak a gyalogátkelőkön, felmérjük, hol kell nagyobb odafi-
gyelés az idős, egyededülálló, illetve rászoruló embertársunkra. Ké-
rem Önök is legyenek segítségünkre. A volánnál ülőktől kérek nagy 
odafigyelést, az időjárási viszonyoknak megfelelő jól felszerelt autót, 
és sok türelmet. Az iskoláknál megnő a forgalom, a várakozás. En-
nek ellenszereként ajánlani tudom a néhány perccel való korábbi 
indulást. 

Csak úgy várjunk segítséget a másoktól, ha mi is segítünk má-
sokon.

Elérhetőségünk:
baloghcs0310@freemail.hu tel: 06-30-621-5320

Balogh Csaba
elnök

Nemzetközivé lett az almádi 
kőfaragó tábor

A Balatonalmádiban működő Part Alapítvány immáron ne-
gyedik alkalommal fogadott kőfaragókat, szobrászokat és kép-
zőművészeket.

Az elmúlt hónap második felében csiszoló- és fúrógépek hang-
jától volt zajos a Balatonalmádi „tetején”, az egykori katonai loká-
tor állomás területén áldozatos munkával létrehozott művésztábor. 
Idén már a hazaiakon túl lengyel művészek is a hatalmas kőtömbök 
mögé álltak, s a szokatlan hőség ellenére is csodálatosan szép dara-
bokat álmodtak, majd faragtak kőbe. 

     Lapunk érdeklődésére Beretvás Csanád táborvezető elmondta: 
a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatuk révén 
tudták tető alá (pontosabban a verőfényes égboltozat alá…) hozni 
a Veszeli Lajos festő- és grafikusművésszel közösen megálmodott 
tábort. A résztvevőknek idén a helyi vörös kővel kellett megba-
rátkozniuk. Tematikus célkitűzés nem volt, ennélfogva szabadjára 
ereszthette képzeletét mindenki. 

     Látogatásunk idején Beretvás Csanád egy vitorlás plasztikán 
dolgozott, Szabó Hunor egy ház és a felette lebegő felhő játékát 
igyekezett összehozni, az elpusztult méhek emlékére jelképes kap-
tárt alkotott. Marek Brzózka a Balaton partján eleink által használt 
szőlőprések kifolyóján dolgozott.  Ezalatt Major Janka Vajkai Aurél 
portréját formázta a lokátor állomás hűsebb „hangárműtermében” 
A művésznő bízik abban, hogy majdan bronzba öntve Almádiban 
állíthatják fel a város jeles jótevőjének fejszobrát az „Almádi Pante-
on”-ban. Szabó László Zoltán stilizált „Harmadik szem”-et faragott 
fehér süttői mészkőbe.

     Karol Szostak két portré összekötése fölött törte a fejét. A tábor 
vendége volt még a számos képzőművészeti ágban jeleskedő világ-
utazók: Alicija Łukasiak és Grzegorz Drozd. 

Zatkalik
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Új fekete öves lett a Balatonalmádi 
Dojoban!

Az idei év sikeres volt tech-
nikai színvonal emelkedésben 
is a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do Sportegyesületnél. 
Szombathelyi Klaudia a nyári 
országos központi edzőtábor-
ban 1. Danos, sikeres fekete 
öves vizsgát tett. Így a Sport-
egyesület összességében már 10 
Dan fokozattal rendelkezik, hi-
szen ebben az évben tett sikeres 
magas rangú övvizsgát az Egye-
sület elnöke, Rézmüves Miklós 
is, aki 6. Danos lett. Ezek után 
a Dojoban 4 fekete öves Mester 
van: Rézmüves Miklós 6. Dan, 
Varga Orsolya 2. Dan, Rézmüves Mónika 1. Dan és Szombathelyi 
Klaudia 1. Dan.

A nagyszerű versenyeredmények elérése után egy nagyon nehéz 
megmérettetésen ment keresztül Klaudia. Sikerrel vette az ide év 
kihívásait, igazi példakép lehet mindenki számára a fiatal sportoló. 

Aki szeretne megismerkedni a Shotokan Karate szépségeivel, a 
japán harcművészet mozgásanyagával megismerkedni, szeretne egy 
nagyszerű sportközösség tagja lenni, akkor szeretettel várjuk a Ba-
latonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület edzés időpontjai-
ban a jelentkezőket, a sportolni vágyókat.
Edzéseink a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium 
tornatermében kedden és csütörtökön 17:00 és 18:30 között, 
valamint pénteken 19 és 20 óra között.

Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület

Egész évben közlekedünk….
A közlekedés veszélyes üzem! Szinte már a csapból is ez folyik. 

Egyre több a közlekedő jármű – a kerékpár is az - az utakon, és még-
is azt tapasztaljuk mi rendőrök, hogy ez valahogy nem tudatosul a 
közlekedőkben.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. 
első 7 hónapjában 36 sérüléssel járó baleset történt. Ebből 1 halál-
lal végződött, amikor is kerékpáros az esés következtében szerzett 
sérüléseibe a kórházban meghalt. 9 esetben súlyos sérülés, míg 26 
esetben könnyű sérülés keletkezett a balesetek következtében.
Érdemes vizsgálni a balesetek bekövetkezésének okait is!

• Kiemelkedik a „haladás az úton” szabályainak 12 esetben 
   történt megszegése, 
• az elsőbbségi szabályok be nem tartása 7 esetben,
• a kanyarodási szabályok megszegése 6 esetben,
• 3szor az előzés volt szabálytalan, 4 esetben nem tartották be a
   követési távolságot,
• és volt 2 elalvás a volánnál is.
A balesetek zöme 12 és 18 óra között történt, okozója elsősorban 

személygépkocsi volt (27 esetben), csupán 2 tehergépkocsi, de 3 ke-
rékpáros és 1 gyalogos is volt. AQ közúti ellenőrzések kiemelt célja 
az ittas vezetők, mint potenciális balesetokozók, kiszűrése mellett a 
veszélyes magatartások megelőzése.

Ezek mellett meg kell említeni még a sérüléssel nem, csupán 
anyagi kárral járó eseményeket, amin 54 volt, úgynevezett koccanás, 
vagyis ráfutásos baleset, és ide tartozik a gépkocsik „meghúzása” is.

Hogy miért is a balesetekről írok így a nyár vége előtt? Mert ha-
marosan kezdődik a tanítás. Megnő a gyalogosan közlekedő gyere-
ke száma a lakott területeken, és főleg megnő az őket szállító szülők 
által vezetett gépkocsik száma az utakon és az intézmények környé-
kén.

Az oktatási intézményekben nem csak a tananyag része lehet a 
közlekedésbiztonság, hanem az iskola rendőrök is tudnak ebben a 
témakörben foglalkozásokat tartani igény esetén.

De a legfontosabb gyermekeink életében a környezetükben élő 
felnőttek magatartás mintája. Mert amikor a gyerekek elmondják, 
hogy a szülők csak a rendőr láttán kapcsolják be a biztonsági övet, 
bizony rossz példa, még akkor is, ha gyermekeiket gyermekbizton-
sági rendszerrel védik. 

A fegyelmezettség, a szabályok betartása nem azért szükséges, 
hogy a rendőröknek ne legyen munkája! Egy közösség, a közleke-
dők közössége tagjának lenni felelősség! Felelősség a saját családtag-
jaink iránt, a barátaink iránt, a szomszédok iránt, embertársaink 
iránt!

Egy másnak okozott baleset, még ha nem is mi vagyunk jog sze-
rint a felelősek, egy életre nyomot hagy lelkünkben!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor Önök kézébe kerül az újság, túl leszünk a nyári pihené-

sen, a vakáción. Az iskolába már becsengettek. A nyaraló ingatlanok 
kezdenek elcsendesedni.

De térjünk vissza augusztusra, hiszen közbiztonsági szempontból 
egy nagyon aktív hónap volt. Hajnalig tartó rendezvények sokasága. 
Ezért a munkánkat két részre kellett bontani, a rendezvényeken 
is részt vettünk, és a város egész területét bejártuk, jelezve a nem 
kívánt személyeknek, hogy Almádit érdemes elkerülni. Néhány 
kisebb lopást leszámítva kirívó bűncselekmény nem történt. 

Mindezek a paraméterek az egész nyári időszakra vonatkoztatha-
tók, rendőrségi adatok szerint is.

A polgárőrség tagsága 7 fő vizi mentővel nőtt, így már a fürdő-
zőknek is tudunk segíteni.

Tisztelt Olvasó engedje meg, hogy itt köszönjem meg polgár-
őr társaim munkáját, amit saját szabadidejükből elvéve ellen-
szolgáltatás nélkül végeztek azért, hogy az Önök biztonságát, 
és a város közbiztonságát elősegítsék. Ehhez július – augusztus 
hónapban 50 napot, több mint 720 órát teljesítettek. Köszö-
nöm nektek, és remélem a lakosság is így gondolja, és egyszer 
talán a véleményét le is írja, hogy jó vagy rossz az itt létünk, 
talán mindegy, de van véleménye és azt vállalja.
Néhány változásra szeretném felhívni a figyelmet, melyek már élet-
be léptek:

- a Veszprémi úton változás történt, Veszprém felé a baloldalon 
  megállni tilos folyamatosasan a piacig.
- A Dr. Óvári F. utca  újra kétirányú
- Szeptemberben megkezdődik a Petőfi út és közműveinek
  felújítása
Mint bizonyára tapasztalták, minden cikkben van egy rész, ami 

kiemelten foglalkozik a közlekedés egy-egy részvevőjével.
Most a gyalogosokról néhány szót. Figyelem – iskolakezdés, gye-

rekek az utakon!
A közlekedés egyik legnagyobb, fontos, és nem veszélytelen része.
Ennek ellenére vagy nem akarják, vagy nem tudják, hogy ők a 

legvédtelenebbek is. 
Tudom a közlekedés kultúra sok kívánni valót hagy maga után, 

de ettől még elvárható lenne miden közlekedőtől, így a gyalogostól 
is, hogy amit a másiknál elítél, azt maga se kövesse el. Az emberi élet 
egyszeri és megismételhetetlen.

A másik gond a ”kerékpározó” teljesen mindegy, ha nincs hely 
az úton: felugrik a járdára, vagy fordítva. A KRESZ-ről csak annyit 
tud, hogy nagy betűkkel írják.

Ha tetszik, ha nem, közeledik az őszi. Megyünk, segítünk az is-
kolásoknak a gyalogátkelőkön, felmérjük, hol kell nagyobb odafi-
gyelés az idős, egyededülálló, illetve rászoruló embertársunkra. Ké-
rem Önök is legyenek segítségünkre. A volánnál ülőktől kérek nagy 
odafigyelést, az időjárási viszonyoknak megfelelő jól felszerelt autót, 
és sok türelmet. Az iskoláknál megnő a forgalom, a várakozás. En-
nek ellenszereként ajánlani tudom a néhány perccel való korábbi 
indulást. 

Csak úgy várjunk segítséget a másoktól, ha mi is segítünk má-
sokon.

Elérhetőségünk:
baloghcs0310@freemail.hu tel: 06-30-621-5320

Balogh Csaba
elnök

Nemzetközivé lett az almádi 
kőfaragó tábor

A Balatonalmádiban működő Part Alapítvány immáron ne-
gyedik alkalommal fogadott kőfaragókat, szobrászokat és kép-
zőművészeket.

Az elmúlt hónap második felében csiszoló- és fúrógépek hang-
jától volt zajos a Balatonalmádi „tetején”, az egykori katonai loká-
tor állomás területén áldozatos munkával létrehozott művésztábor. 
Idén már a hazaiakon túl lengyel művészek is a hatalmas kőtömbök 
mögé álltak, s a szokatlan hőség ellenére is csodálatosan szép dara-
bokat álmodtak, majd faragtak kőbe. 

     Lapunk érdeklődésére Beretvás Csanád táborvezető elmondta: 
a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatuk révén 
tudták tető alá (pontosabban a verőfényes égboltozat alá…) hozni 
a Veszeli Lajos festő- és grafikusművésszel közösen megálmodott 
tábort. A résztvevőknek idén a helyi vörös kővel kellett megba-
rátkozniuk. Tematikus célkitűzés nem volt, ennélfogva szabadjára 
ereszthette képzeletét mindenki. 

     Látogatásunk idején Beretvás Csanád egy vitorlás plasztikán 
dolgozott, Szabó Hunor egy ház és a felette lebegő felhő játékát 
igyekezett összehozni, az elpusztult méhek emlékére jelképes kap-
tárt alkotott. Marek Brzózka a Balaton partján eleink által használt 
szőlőprések kifolyóján dolgozott.  Ezalatt Major Janka Vajkai Aurél 
portréját formázta a lokátor állomás hűsebb „hangárműtermében” 
A művésznő bízik abban, hogy majdan bronzba öntve Almádiban 
állíthatják fel a város jeles jótevőjének fejszobrát az „Almádi Pante-
on”-ban. Szabó László Zoltán stilizált „Harmadik szem”-et faragott 
fehér süttői mészkőbe.

     Karol Szostak két portré összekötése fölött törte a fejét. A tábor 
vendége volt még a számos képzőművészeti ágban jeleskedő világ-
utazók: Alicija Łukasiak és Grzegorz Drozd. 

Zatkalik
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 

            +36 88 542 561

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

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

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 

TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Balatonalmádi Anno II. 2900.-
Balatonalmádi Anno III.  3000.-
Káptalanfüred évtizedei  1900.-
Almádi füzetek I.; II.   300.-
Almádi füzetek V.; VII.  500.-
Almádi füzetek VI. 1000.-
Almádi újság Reprint kiadás   500.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-
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ALMÁDI ÚJSÁG
SZEPTEMBER

ALMÁDI ÚJSÁG
Helynévi eszmefuttatás

Sajnos a tudományos álláspont az, hogy nem bizonyított, hogy ezek 
a nevek egy-egy kavar törzs neve lenne. Semmilyen forrás nem utal 
a csatlakozott kabar törzsek nevére. Az utolsó kavarokkal kapcso-
latos forrás 950-ből származik. Ezen kívül a Kazár kaganátus elég 
sokszínű volt, sok nyelven beszélő népcsoport lakott a területén.  
források sem utalnak arra, hogy milyen etnikum csatlakozott a 
magyar törzsszövetséghez. Ép ezért nem bizonyítható az, hogy eze-
ken a településeken kabar/kavar etnikum élt! Így úgy tűnik, hogy 
Vörösberény nevéhez nem kapcsolhatunk kabar/kavar népességet!

Kovácsné Kasza Katalin
régész-technikus

Laczkó Dezső Múzeum

Ajánlott irodalom:
 
Bartha Antal.1988. A magyar nép őstörténete. Akadémiai Kiadó. in.Kazár 
Kaganátus, alánok, keleti szlávok

Györffy György.1990.A magyarság keleti elemei Gondolat Kiadó. Budapest.in. A 
kabar kérdés (1983)

Honfoglalás és régészet. Szerkesztette: Kovács László.1994.Balassi Kiadó.Budapest.
in.Bálint Csanád: A 9.századi magyarság régészeti hagyatéka, Fodor István: Leletek 
Magna Hungariától Etelközig

Kiszely István.1996. A magyarság őstörténete (Mit adott a magyarság a világnak) 
Püski.Budapest.in.Árpád népének szálláshelyei a Kárpát-medencébe való bejutása 
előtt

Tóth Sándor:Kabarok és fekete magyarok. http://acta.bibl.u-szeged.hu/2734/1/
historica_084_023-029.pdf

Tóth Sándor László: A kavarok (kabarok) katonai és politikai szerepe Ta-
nulmányok. http://epa.oszk.hu/00000/00018/00027/pdf/EPA00018_
hadtortenelmi_2013_2_315-352.pdf

Fodor István: A magyar- bolgár-török kapcsolatok történeti hátteréről

Első éves hallgató voltam a Nyugat Magyarországi egyetemen és a 
második fél évben szemináriumi témaként választottam és kaptam 
a magyarság etnogenezise témát. Mindig is nagyon érdekelt a kor-
szak, és kifejezetten ez a téma. Bele ástam magam a szakirodalomba, 
és olvasás közben megakadt a szemem azokon a szavakon, lehetsé-
ges településneveken, mint a Varsány, Örs, Berény. Jeles tudósaink 
kutatása szerint ezek kabar eredetű szavaink, település neveink. Fel-
kiáltottam: de hiszen ilyen település nevek szűk környezetemben is 
vannak, mint például Veszprémvarsány, Alsóörs, Felsőörs. És nem 
utolsó sorban Balatonalmádihoz mind közigazgatásilag, mind terü-
letileg kapcsolódó Vörösberény.

Magukat a kazárokat Belső-Szkítiából származtatják. Három 
testvér indult az övéivel együtt belső-szkítáiból, majd a Donnál 
(Tanaisz) kettéváltak. A Bulgar nevezetű testvér a Dunához vonult, 
ahol Maurikusz császártól (582-602) kért és kapott bebocsátást. A 
császár Felső-és Alsó-Moesiát és Dalmáciát adta oda Bulgarnak és 
az őt követőknek. A bizánciak őket nevezték bolgároknak. A másik 
két testvér az alánok földjére vonult, ezt hívták Barsziliának. Itt a le-
telepedés után egy idegen uralom alatt nevezték ezt a népcsoportot 
a legidősebb testvér neve (Kazarig) után kazárnak.

 A kabarok/kavarok kazárok lehettek, legalábbis ez idáig ez volt 
a tudományos világban az elfogadott hipotézis. Bíborban született 
Konstantin tudósításából az derül ki, hogy a felkelés előtt kazá-
roknak számítottak, nagyon úgy tűnik, hogy etnikailag nem kü-
lönültek el a kazár birodalmon belül. Majd a felkelés után, amikor 
elhagyták a kaganátust és a magyar törzsekkel együtt új szállásterü-
leten telepedtek le és váltak önálló kazár-kabar etnikummá. Maga 
a kabar/kavar, elnevezés sincs még tisztázva és azt sem tudjuk, hogy 
kik adták ezt a nevet a magyarokhoz csatlakozott törzseknek. Fel-
tevések vannak. A legelterjedtebb a névvel kapcsolatosan, hogy a 
kaganátuson belül kapták az elszakadók a kabar/kavar, azaz láza-
dó nevet. A másik feltevés, hogy a magyarok adták az elnevezést, 
vagy pedig saját maguk nevezték így magukat az önállóságuk, ösz-
szetartozásuk jeleként. A lázadás okát nem csak vallási alapokra kell 
helyezni (zsidó vallás felvétele), hanem politikai okot kell sejteni 
mögötte. Valószínűleg voltak törzsek, amelyek a kagán ellen lázad-
tak fel, a hatalom magukhoz ragadása volt a cél. Nem sikerült, a 
mai szóhasználattal megfogalmazva a puccskísérlet, ezért törhetett 
ki a polgárháború és ezért távoztak a magyar törzsekkel együtt a 
fellázadt kabar/Kavar törzsek. Maga a csatlakozás, mármint a kabar-
ság csatlakozása a magyar törzsszövetséghez valószínűleg 881 előtt 
történhetett. A forrásból azt is tudjuk, (összesen kettő forrás áll ren-
delkezésünkre), hogy egy fejedelemnek engedelmeskedtek, egyes 
kabar csoportok neve ismeretlen, nem tudunk arról sem, hogy az 
egyes csoportokat irányította e valaki, csak azt tudjuk, hogy a há-
rom törzsnek egy törzsfőjük volt. Magyar kutatók többféle népet, 
népcsoportot feltételeztek a kabarsággal kapcsolatosan. Szóba ke-
rült hun, avar, bolgár, káliz, és székely népcsoport is. Letelepedésük 
vizsgálatakor vizsgálták a településnevek eredetét. Jellemzően kabar/
kavar telepeket sejtenek a Bercel, Berény, Varsány, Örs, Tárkány, 
Ladány nevezetű település nevek mögött. 
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