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Nyomot hagyott 
Berényben

Szomorú. hogy egyre fogyatkoz-
nak, eltávoznak azok az emblematikus 
vörösberényi emberek, akiket az ősi vá-
rosrész meghatározó lokálpatriótáiként tartottunk számon. A 
közelmúltban, Berényben, szűk családi körben helyezték örök 
nyugalomra JÁKÓI SÁNDORT. Ő volt Berény eseményfotósa, 
dokumentaristája. Nem mindennapi volt az élete. Jászárokszál-
láson nevelkedett 18 éves koráig. A család egyik ága a jászoktól 
származott, akik a XIII. században a hunokkal együtt telepedtek 
le hazánkban. Természethívő hagyományaikról ismertek, gon-
doljunk csak Lehel kürtjének legendájára. A család másik ága 
vörösberényi, ahová ő 1952-ben költözött. 1956-ban bevonult 
katonának, a forradalom alatti megpróbáltatások mély nyomot 
hagytak életében. Mint vegyésztechnikus nyugdíjazásáig Bala-
tonfűzfőn, a NIKE-nél dolgozott. Szabadidejében fáradhatatla-
nul örökítette meg fotóin, dokumentálva a vörösberényi esemé-
nyeket. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub fennállásának több mint 
20 éve alatt az élményszámba menő ünnepi összejövetelek állan-
dó résztvevője volt, hol fotómasinájával, hol video-apparátjával 
örökítette meg, majd archiválta a történéseket. Mindenki sze-
rette és tisztelte szorgalmáért, szenvedélyéért és derűs lényéért. 
Soha nem volt tolakodó, mindenkor kedves szavak kíséretében 
kattogtatta masináját, azután szerényen félrehúzódott. Sokszor 
volt alkalmam mindezt látni, tiszteltem őt, mint embert, egy kö-
zösség hasznos, oszlopos tagját. Amikor már szinte alig tudott 
járni, mégis jött, dolgozott, huncutul mosolygott, soha nem pa-
naszkodott, mindenkihez volt egy-egy kedves szava. Ezután visz-
szavonult házi laborjába. Családjával példaértékű szimbiózisban 
élt, ami igazán kiváltotta tiszteletemet iránta. Még arra is ügyelt, 
hogy lányának, unokáinak, dédunokájának olyan útravalót ad-
jon, amit az őseitől örökölt; mások megbecsülését, az otthonnak, 
a hely szellemének tiszteletét. A nyugdíjas klub tagjai külön le-
rótták kegyeletüket sírja előtt, közösen emlékezve rá. 

Sanyi bátyám, meghajtom fejemet emléked előtt, mindenkor 
hiányozni fogsz különösen a „Kultúr” nagytermének ajtaja mel-
lett balra, ahol bérelt széked volt az összejöveteleken. Sokáig em-
lékezni fogunk szemüveged alól kivillanó huncut mosolyodra, 
vicceidre, kedves szavaidra, egyéniségedre, a fotósra, aki nyomot 
hagyott maga után. Tudom, hogy unokáid, Kristóf és Norbi 
folytatják, amit Te elkezdtél, szeretett Berényed eseményeinek 
rögzítését. Reménykedjünk abban, hogy az ideköltöző fiatalok is 
átveszik ezt a szép hagyományt. Mi, ittmaradottak pedig ígérjük, 
hogy Vörösberény lelkületét, érzékenységét, büszkeségét hirdet-
jük továbbra is!  Nyugodj békében!    

Veszeli Lajos

Békés, boldog karácsonyt 
és az új esztendőre jó 
egészséget, sikereket 
és eredményeket kíván 
az Almádiért 
Közalapítvány 
kuratóriuma és az 
Új Almádi Újság 
szerkesztőbizottsága!
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ALMÁDIINFÓ
A magyar népi kalendárium a decembert a „karácsony havá”-

nak nevezi. Az Adventi időszak derekán járunk. Ezekben a he-
tekben lélekben már az ünnepre, Jézus születésére készülünk. 
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” 
kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A 
karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. 

Az idei karácsony más lesz, mint az eddig megszokottak. A kiala-
kult járványügyi helyzet miatt komolyan fontolóra kell venni, hogy 
leüljön-e egy asztalhoz a család. Ünnepelhetünk- e együtt a távoli 
rokonokkal, nagyszülőkkel? Hogyan tudunk majd felelősségteljes 
döntést hozni karácsonykor, a szeretet ünnepén? Tudunk-e távolsá-
got tartani azoktól, akiket a legjobban szeretünk, és akiket talán már 
hónapok óta nem mertünk átölelni?

Idén csendesebb lesz a karácsony, mert „csak” a szűk család üli 
majd körül az ünnepi asztalt. Csendesebb lesz, mert nem lesz han-
gos a ház a gyerekek, unokatestvérek és barátok nevetésétől. Mégis 
azt gondolom, hogy meg kell látni azt a csöppnyi jót, ami ebben 
a helyzetben adatik. Éljük meg szeretteink körében, csendesen és 
meghitten az ünnepeket, adasson meg így a lehetőség a pihenésre. 
Mert mit üzen nekünk az Adventi időszak, a karácsonyi készülődés? 
Ahogy a hó puha takaróként borítja a szunnyadó természetet, úgy 
borul lelkünkre a csend és nyugalom. Időt kapunk a gyógyulásra, a 
pihenésre, a lelassulásra és arra, hogy újult erővel induljunk neki az 
új évnek: egy reményeink szerint szebb és egészségesebb jövőnek.

Ez a csendes időszak alkalmat ad arra, hogy számot vessünk az 
elmúlt évben történtekről és arra is, hogy elkezdjük megtervezni a 
jövőt.

Balatonalmádiban számos beruházás vette kezdetét 2020-ban. 
Több közülük lezárásra és átadásra is került, és vannak olyan fejlesz-
tések is, amelyek a jövő évben fejeződnek be.

Korábbi AlmádiInfoban már részletesen beszámoltam a folya-
matban lévő fejlesztésekről, így itt most csak azokat szeretném ki-
emelni, amik december hónapban átadásra kerülnek.

A Balatonalmádi Sport Egyesület által elnyert MLSZ TAO tá-
mogatás és a Kormány határozatával Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata sportinfrastruktúra fejlesztéséből valósul meg egy élőfüves 
labdarugó pálya, egy 200 m2-s öltöző, 200 fő részére alkalmas lelátó 
és egy műfüves labdarugó pálya és pályavilágítás tartalmú fejlesztés.

A Vörösberényi Kolostor épületegyüttes felújítási munkálatai előre-
haladott állapotban vannak. A két épület elkészült, belső tereinek 
rekonstrukciója, eszköz- és bútorállományának beszerzése folya-
matban van. 

A Balatonfűzfői út mentén tavasszal kivágásra kerültek az ingat-
lanokra, vagyonra veszélyes nyárfák valamint dió és egyéb fák.  A 
fasor helyére, az ősz folyamán a Városgondnokság 130 db díszkör-
tefát telepített. 

A vörösberényi kerékpáros Pumptruck/pump pálya építése befeje-
ződött, az átadásra a közvilágítás és az ivókút kialakítását követően 
kerül sor.

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. III. ütemé-
nek keretében a Wesselényi, a Káptalanfüredi és a Budatava strandok 
szolgáltatási minőségének fejlesztése vette kezdetét, melynek szerződés 
szerinti befejezési határideje ez év november vége volt.

A Városháza épületének részleges külső felújítási munkálatai, va-
lamint a nyílászárók cseréi megtörténtek. 

A jövő év egyik legnagyobb projektje a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében megújuló Kánya 

villa. Az épületében 5 csoportos bölcsőde kialakítását tervezzük. Az 
elkészült műszaki tervdokumentáció alapján az építésre vonatkozó 
közbeszerzés elindítása várható.

A jövő évre vonatkozó tervek között szerepel a Vörösberényi Álta-
lános Iskola alatti parkoló kialakítása, megszűntetve ezzel a Magtár 
és az iskola közötti keskeny útszakaszon történő parkolást és az eb-
ből fakadó útszűkületet.

Az október 31-én benyújtott LEADER projekt támogatása ese-
tén várhatóan 2021. első felében elindul a Szent Erzsébet ligetbe 
tervezett Vízi játszótér kialakítása.

Az, hogy nehézségekben és izgalmakban gazdag évünk volt, nem 
kérdés. Bízom benne, hogy a jövő év egészséget, sikereket és po-
zitív jövőképet tartogat számunkra. Én azon leszek, hogy Polgár-
mesterként mindent megtegyek szeretett városunk fejlődéséért és 
Önökért. 

Dr. Kepli Lajos

Kedves Almádiak!
Az idei év a szokatlan, váratlan és különleges megoldásokat igény-

lő helyzetek éve. Sokan vártuk az adventet, a karácsonyt, és bíz-
tunk benne, hogy addigra minden megoldódik, és szeretteinkkel, 
barátainkkal együtt ünnepelhetünk. Terveztük az adventi vásárt, a 
gyertyagyújtást a szökőkútnál, a városi karácsonyt és az együtt ün-
neplést. 

A szem a lélek tükre és hiába kötelező egyre több helyen maszkot 
viselni: ha Almádiban járunk, látjuk egymás szemében a mosolyt. 
Ahogy egyre szürkül, egyre borul a november és a vírushelyzet, úgy 
lesz mindenki tanácstalanabb és szomorúbb. Amíg más években 
ilyenkor újra felpezsdül a város az ősz után, most mindenki egyre 
zárkózottabb. 

Mi, Almádiak összetartóak vagyunk. Mutassuk meg, hogy bár 
kell a másfél méter, és egyre több a szigorú korlátozás, mi gondo-
lunk egymásra! A Város Angyalai újra összefogtak, és munkájuk 
eredményeként most Mindenki küldhet karácsonyra jókívánságo-
kat és kedves szavakat a város többi lakójának! 

Felállítjuk a Remény fáját, amire díszeket és egymásnak írt üd-
vözlőlapokat várunk. Díszítsük fel együtt a várost is, hogy Almádi 
utcáin sétálva érezhessük: nem vagyunk egyedül ebben a nyomasztó 
és bizonytalan időszakban!

Az üzeneteket és a díszeket a Pannónia Könyvtárban (csengő se-
gítségével) és a Tourinform Irodában lehet leadni.

Kívánjunk együtt, egymásnak igazi ünnepet!
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1+1 – Nem egyre megy! 
Ilyen tanév még nem volt, amikor a gyermekek ennyire szeret-

nének iskolába járni. Egy maroknyi, lelkes csapat, szülők és a Ba-
latonalmádi Szociális Központ munkatársai elhatározták, mindent 
megtesznek azért, hogy az almádi iskolások és pedagógusok egész-
ségesebb, biztonságosabb környezetben végezhessék munkájukat. 

A levegőfertőtlenítő készülék hangtalanul semlegesíti a szabadal-
maztatott kerámia magján áthaladó levegőben található allergén és 
légszennyező anyagok 99,99%-át. Az elmúlt időszakban minden 
követ megmozgattunk, hogy minden osztályban legyen légfertőt-
lenítő berendezés. 

„Hogyha az emberek összefognak, elképesztő, hogy mi mindent elér-
nek. És sok mindenre rá tudnak venni másokat is.” Mondja Agatha 
Christie. A krimik királynőjének igaza lett, mindkét általános is-
kola szülői munkaközössége a kezdeményezés mellé állt, valamint 
Balatonalmádi Város Önkormányzata vállalta, hogy minden össze-
gyűjtött forint mellé további egy forinttal támogatja a célt. Novem-
ber elején így elindult az „1+1 nem egyre megy” adománygyűjtő 
kampány.

Olyan év sem volt, amikor az iskolabálok elmaradnak, nem talál-
kozhatunk barátainkkal. Az iskolák szülői munkaközösségei ezért 
arra kérték a szülőket, hogy az az idei tanévben elmaradó iskolabá-
lok helyett e célt támogassák. De nincs iskolabál szülői tánc nélkül, 
csak áthelyeztük azt is az online térbe. És hívtuk egy nagy almádi 
össztáncba az adománygyűjtésben résztvevő lelkes közreműködő-
ket, az adományozókat és a gyerekeket is. 

Az 1+1 táncos videója megtekinthető az ismert videó megosztó 
csatornán, bulizzatok velünk! „Ha összejövünk, az a kezdet, ha ösz-
szetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker.” (Henry Ford)

Támogatásokat gyermekeink nevében mindenkor, most is 
köszönjük!

Mentik, ami menthető! 
Élelmiszermentés a Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesületével 

Az áruházakban keletkezik az élelmiszerhulladék csaknem 5 %-a. 
Bár ez a szám kicsinek tűnik, a tényleges mennyiség korántsem elenyé-
sző. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az élelmiszer hulladék csök-
kentését tűzte ki célul. Ehhez az akcióhoz csatlakozott most a Nagycsa-
ládosok Balatonalmádi Egyesülete, akik régóta aktívan részt vesznek 
a rászorulók megsegítésében. Benedek Anna elnök asszonnyal beszél-
gettünk.

- A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 1988 óta műkö-
dik, 2013 óta vezetem én a szervezetet. Egyesületünk célja az élet és 
az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért 
érzett felelősség erősítése, valamint a nagycsaládok egymást ismerő 
és segítő közösséggé szervezése. Mindig nagyon fontos számunkra 
a segítségnyújtás, az adományok gyűjtése és a rászorulókhoz eljut-
tatása. Ez évtől sikerült bekapcsolódnunk a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület élelmiszermentési munkájába. 

- Hogyan zajlik az élelmiszermentés? 
- Az Élelmiszerbank egyik fontos élelmiszer- pazarlást csökken-

tő tevékenysége az áruházakban keletkező feleslegek megmentése. 
A folyamat lényege, hogy az adott áruházból a közelben működő 
partnerszervezetek közvetlenül elszállítják az élelmiszereket, ame-
lyet aztán eljuttatnak a rászorulókhoz. Ezek a termékek napi segít-
séget nyújtanak nehezebb sorsú embertársainknak, így a rendszeres, 
kiszámítható adományok életminőség váltást is eredményezhetnek.

- Az egyesület hogyan kapcsolódik be ebbe a munkába?
- Közösen dolgozunk a balatonfüredi Nagycsaládosok Szivárvány 

Egyesületével, akik már több éve részt vesznek a mentési folyamat-
ban. Elsősorban füredi élelmiszerboltokból (Tesco, Aldi) mentjük a 
felesleget, de szeretnénk bekapcsolni újabb áruházakat a rendszer-
be. A kölcsönös közreműködésnek köszönhetően az áruháznak sem 
kell kidobni az élelmiszert és a rászorulók is élelemhez juthatnak, 
így ez a kooperáció minden résztvevőnek igazán gyümölcsöző.

- Az egyesületnek kik segítenek még ebben a munkában? 
- Elsődlegesen a megmentett élelmiszercsomagok szállításához 

kértünk és kaptunk segítséget. Egyfajta vetésforgóban működünk 
együtt Fabó Péter képviselő úrral és kollégáival, valamint a Bala-
tonalmádi Városgondnoksággal. Minden héten váltjuk egymást. 
Önzetlen segítségüket ezúton is nagyon köszönjük.  

- Kik kapják a csomagokat? 
- Célunk az, hogy minél több a térségben élő, nélkülöző csalá-

dot el tudjunk érni és segíteni tudjunk nekik a mentett élelmisze-
rek odaadásával, ezért megkerestük a Családsegítő Szolgálatot és a 
Máltai Szeretetszolgálat balatonalmádi csoportját. Folyamatosan 
frissítjük a listánkat. Az élelmiszermentés már a kezdetek óta sike-
resen zajlik, így rengeteg élelmiszert mentünk meg a kidobástól és 
juttatunk el a nélkülözőkhöz. Ráadásul az élelmiszermentés teljes 
íve után követhető, hogy honnan, milyen termék hová, mely csalá-
dokhoz jut el. 

- Az ünnepekre hogyan készül az egyesület? 
- Régi hagyományunk a karácsonyi gyűjtés. November végén 

önkénteseinkkel és közösségi szolgálatos diákok segítségével két 
veszprémi áruházban gyűjtünk tartós élelmiszert, amit karácsonyra 
osztunk ki. Sokan vannak, akik támogatásra szorulnak, akik nélkü-
löznek, s ilyenkor év végén talán még fontosabb a munkánk, még 
fontosabb, hogy segítsünk azoknak, akik nélkülöznek. Az élelmi-
szermentéssel és az adománygyűjtéssel sokak számára szebb kará-
csonyt varázsolhatunk. Szeretném megköszönni az egyesület tag-
jainak áldozatos munkáját, a nálunk önkéntes szolgálatot teljesítő 

diákok és minden kedves, segítő embertársunk önzetlenségét, akik 
az egyesület tevékenységeiben részt vesznek. Egészségben gazdag, 
szeretetben és harmóniában bővelkedő ünnepeket, egyúttal boldog, 
vírusmentes 2021-es évet kívánok minden kedves olvasónak! 

JVE

„Karácsonyi gyűjtés 2020” - Fuchs Zsolt, Németh Roland, Benedek Anna
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A Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület 2020 évi beszámolója
Tisztelt Balatonalmádiak!

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület megalakulásának célja 
2007-ben Balatonalmádi turizmusában közvetlenül vagy közvetetten 
érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása 
az ideérkező vendégek színvonalas kiszolgálása érdekében, valamint a 
turizmus helyzetének javítása, együttműködve Balatonalmádi Város 
Önkormányzatával.  Fontosnak tartjuk, hogy a városlakók is értesül-
jenek munkánkról, és az ide érkező vendégek mellett Önök is mindig 
információhoz jussanak az egyesület által önkormányzati támogatás-
sal fenntartott Tourinform irodánkban, illetve online megjelenésein-
ken. 

Egyesületünk a 2020-as évet szokásos munkarendben kezdte, majd 
alkalmazkodva a körülményekhez az otthoni munkavégzés keretein 
belül láttuk el azokat a feladatokat, melyek még a karantén idősza-
kában sem lettek felfüggesztve. A Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) Tourinform Koordinációja a Tourinform irodákra támasz-
kodva gyűjt információkat a helyi viszonyokról a turizmus alakulásá-
nak tekintetében, országos statisztikák és stratégiák felépítését alátá-
masztó adatok szolgáltatásával. Emellett a Tourinform irodák kapták 
meg a feladatot, hogy tájékoztassák, és segítsék a szálláshelyeket a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz történő regisztráció 
elvégzésében, a korábban „Én vendégszobám”, jelenleg „Vendégem” 
nevű szálláshelykezelő alkalmazás használatában. Mindezek használa-
ta és megléte kötelező minden szálláshely-szolgáltató részére.

Az MTÜ felé történő feladatok, valamint a szálláshely-szolgáltatók 
informálása mellett a helyi turisztikai és egyesületi tevékenységeket 
látta el az egyesület két állandó munkatársa a tavaszi időszakban. Az 
éves információs füzet elkészítése, a városi térkép frissítése, a turisz-
tikailag frekventált pontokon elhelyezett információs és fényképes 
táblák felújítása volt kiemelt feladatunk.

Majd lassan beindult a szezon, és a nyár közepétől valóságos ven-
dégözön lepte el a Balatont. Irodánkban a vendégforgalom július- au-
gusztusban magasabb volt a korábbi évek azonos időszakához viszo-
nyítva. A hagyományos Hungarikum rendezvényünk idén lemaradt, 
de helyette újdonságnak számító programokkal készültünk. Ismét 
életre kelt a Szent Erzsébet Ligetben található Zenepavilon, megszer-
veztük a Szelíd Balaton elnevezésű túra utat, mely Almáditól Tiha-
nyig négy egyesület közös szervezésében valósult meg, az összefogást 
erősítve. A Mol Alapítvány helyi érték pályázatát elnyerve, önkor-
mányzati támogatással elkészült a város legújabb turisztikai beruházá-
sa, az „Almádi jól fest!” festőpavilon, melyben mindenki megfestheti 
saját festményét Almádiról, instruktor segítségével.

Programok szervezése volt az őszi időszak elfoglaltsága, konfe-
renciákon történő részvétel, és pályázatok írása mellett. A Balaton 
Napja immár hagyományosan megrendezésre került, valamint idén 
segítséget nyújtottunk a Nők a Balatonért Egyesületnek a jubileumi 
Tökfesztivál, illetve Balatonalmádi Város Önkormányzatának egyéb 
városi programok szervezésében.

Mindenkit szeretettel várunk a Pannónia földszintén található Tou-
rinform irodánkban, ahol városi emblémás termékek, reprodukciók, 
ajándéktárgyak mellett a saját ötletként megvalósult „Almádi Ízei” 
termékcsalád, a VasútArtjáróban kiállított képek és helytörténeti ki-
adványok kaphatóak.

Az adventi időszak a helyzet okozta rendelkezések hatására nyu-
godtnak ígérkezik, de a lehetőségekhez mérten a városi intézmények-
kel közösen, ünnepi díszbe öltöztetjük Balatonalmádit. 

Kívánjuk Önöknek, hogy az ünnepi időszak megnyugvást, békét, 

boldogságot hozzon, egy csendes, egyben szeretetteljes karácsony re-
ményében, hogy tiszta szívvel búcsúzhassunk a megpróbáltatásokkal 
teli 2020 évtől.
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk!

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

MEGZÖLDÜLÖK – 
eredményhirdetés 

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft a 
szolgáltatási területén található óvodákban és iskolákban „Megzöl-
dülök” címen rajzpályázatot hirdetett, a kerti zöldhulladék helyes 
felhasználása témakörben. A meghirdetett rajzpályázatra több mint 
300 alkotás érkezett, az almádi iskolák különösen aktívak voltak. 
Nehéz döntés előtt álltunk, ugyanis rendkívül kreatív és igényes pá-
lyamunkák közül kellett választanunk!
DÍJAZOTTAK
Óvodás kategória
I. helyezett:  Juhász Dóra Rebeka (nagycsoport)
  Balatonfűzfői Szivárvány Óvoda
II. helyezett: Erdősi Zsuzsanna (nagycsoport)
  Balatonfűzfői Szivárvány Óvoda
III. helyezett:  Simon Dorka
  Balatonfűzfői Szivárvány Óvoda (Radnóti úti tagóvoda)

Különdíj:  Barzsó Erik 
  /Balatonfűzfői Szivárvány Óvoda/
 
Alsó tagozatos kategória
I. helyezett: Jeszenszky Emese 10 éves
  Györgyi Dénes Általános Iskola
II. helyezett: Csuha-Dankó Maja 10 éves
  Györgyi Dénes Általános Iskola
III. helyezett:  Jakab Mihály Levente 8 éves
  Vörösberényi Általános Iskola
Különdíj: Meiczinger Vilma 6 éves 
  Györgyi Dénes Általános Iskola

Felső tagozatos kategória
I. helyezett: Keszei Levente 8. osztály
  Vörösberényi Általános Iskola
II. helyezett: Vajda Alexandra 7. osztály
  Vörösberényi Általános Iskola
III. helyezett: Rezi Bendegúz 8. osztály
  Vörösberényi Általános Iskola

A rajzpályázaton résztvevő legaktívabb intézmény a Györgyi Dé-
nes Általános Iskola volt. 

Az ajándékokat kupon formájában eljuttatjuk a nyertes tanulók is-
kolájába, melyeket a vírushelyzet után be tudnak váltani az élmény-
ajándékokra. A kialakult helyzetre való tekintettel a PKKK-ba ter-
vezett kiállítást elhalasztjuk és várhatóan jövő tavasszal tartjuk meg. 
A rajzok megtekinthetők online kiállítás formájában a Balkom Kft 
honlapján. www.balkom.hu/megzoldulok-rajzpalyazat-alsos/felsos/

Köszönjük minden pályázónak, hogy beküldték egyedi és külön-
leges munkáikat, a nyerteseknek, valamint a felkészítő pedagógu-
soknak pedig külön gratulálunk!
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Várakozás – Hozhat-e az új év új tetőt? 
Az advent a várakozásról szól. A szót használhatjuk hétköznapi 

értelemben is: várakozunk olyasmire, ami fontos, aminek megva-
lósulása nemcsak rajtunk múlik. Decemberben igyekszünk kedves, 
szép történeteket mondani egymásnak. Az idén erre még sokkal 
nagyobb a szükség, a vírus okozta sebek nehezen gyógyulnak. Az 
Aranyhíd Polgári Egyesület tagjai Balatonalmádi polgárait közös vá-
rakozásra hívják: gondolkodjunk együtt, hogyan óvjuk meg a gye-
rekek biztonságát és hogyan teremthető nagyobb és kényelmesebb 
tér tanulásukhoz.

- A Györgyi Dénes Általános Iskolát az 1848/49-es szabadságharc 
centenáriumán adták át. 1949-ben nyolc tanteremben, jelenleg 15-
ben folyik az oktatás. Az épületet 2010-ben részlegesen felújították, 
tetőszerkezete még az eredeti. 

- Így igaz, a 71 éves palatető kiállta az idő próbáját, szerkezete 
jelenleg rossz állapotban van, szigetelése sincs. Úgy tűnik, nélkü-
lözhetetlen a héjazat és a tetőszerkezet cseréje. Egy új tetővel gazda-
ságosabb lehetne az üzemeltetés is – összegzi a helyzetet az egyesület 
elnöke, Czompó Gábor. 

- Öt év múltán ismét felmerült már a felújítás szükségessége, de akkor 
ezt sem az önkormányzat, sem a KLIK nem támogatta. 

- A megnövekedett tanulói létszám és a megnövekedett tanu-
lócsoportok miatt az épületben több helyiséget kénytelenek vol-
tak tanteremmé nyilvánítani. Az iskolai könyvtárat egy korábban 
raktárnak használt helyiségbe kellett költöztetni, mert az addigi 
könyvtárteremből is osztályterem lett. Jelenleg a nyelvi labor, illetve 
a korábbi tornaterem helyén is tanterem van. Elengedhetetlen az 
iskolaépületben további osztálytermek, csoporttermek kialakítása. 
Az Aranyhíd szakértői szerint a tetőszerkezet felújítását és a bővítést 
célszerű lenne összekapcsolni.

- No de hogy kerül a csizma az asztalra? Vagyis szülőként érthető az 
aggodalmuk, de honnan a vehemencia? Miért érzi úgy egy civil egyesü-
let, hogy iskola átalakításba kell fognia?

- Természetesen nem mi akarjuk átalakítani az iskolát – szögezi 
le Czompó Gábor. Egyszerűen felelősnek érezzük magunkat város-
unkért. Nem a pálya széléről kívánunk bekiabálni, kritizálni. Egye-
sületünkben sokféle szakmával, tudással, tapasztalattal rendelkező 
tagok találkoznak. Ez a tudás összeadódik, ha az önkormányzat 
szakembereivel konzultálunk, de a polgárok véleményére is kíván-
csiak vagyunk. Ha az erős társadalmakban a sikerek alapját vizs-
gáljuk, ezt az összefogást találjuk meg. A 21. században a civilek 
nemcsak egy-egy hobbitevékenység köré tömörülnek. 

- Tehát önök javasolták az önkormányzatnak, hogy a közoktatási in-
tézmények állagát mérjék föl. Ezt szakembereivel megtette az Aranyhíd 
is – konzultálva az iskola igazgatójával…

- Igen, majd találkozót kezdeményeztünk a tankerület vezető-
jével, Szauer Istvánnal. A beszélgetésen sem az iskola igazgatója, 
sem szakértő tagunk nem tudott részt venni a járvány miatt, így 
az Aranyhíd önkormányzati képviselőjével, Schildmayer Ferenccel 
mentünk el. Jelen volt Csiszárné Páricsi Mariann gazdasági igazga-
tóhelyettes is. A tetőhéjazat és a tetőszerkezet teljes cseréjét javasol-
tuk. Elmondtuk, a főépület délnyugati tetőfelületének a kiemelésé-
vel lehetőség nyílna két egymás mellé sorolt tanterem kialakítására. 
A beavatkozással megmaradhatna az épület jelenlegi karaktere, de 
a belmagasság megnyerésével nagy terek alakulhatnának ki. A te-
tőre kerülő modern szigetelésnek köszönhetően az épület megfe-
lelő hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkezne. Ez az egész épület 
hőháztartásán sokat segítene, optimalizálná a működési költségeket 
is, hiszen lecsökkennének a lehűlő felületek. Szükség esetén a lift 
felvitele a tetőtérbe megoldható, de ha a jogszabályok megengedik, 

ezt elkerülnénk. Épületgépészeti és villanyszerelési szempontból 
egyszerűen megoldható a feladat. Elmondtuk, az épület helyi vé-
dettséget élvez, a beavatkozáshoz építési engedély kötelező. Mivel 
védelem alatt áll, ezért tervtanács állásfoglalás szükséges az enge-
délyhez. Egyelőre a tervezéshez és az előkészüléshez kértük a tan-
kerület segítségét. Megítélésünk szerint a helyszíni felmérés, a di-
gitalizálás, az engedélyezési terv, majd a kiviteli tervdokumentáció 
elkészítésének költsége bruttó 20 millió forint körül várható. Ezt 
követően lehetne a munkára tervezői költségbecslést készíteni, majd 
az ahhoz szükséges anyagi feltételeket megteremteni. 

- Nem lepték meg a tankerület vezetőit, gondolom, nem kellett hosz-
szan győzködniük őket a bővítés szükségességéről.

- Mindketten elfogadták érveinket, a tervezői költségek kifizeté-
sét vállalták. Szauer István elmondta, korábban egyeztetett a térség 
országgyűlési képviselőjével és ő is támogatja az iskola bővítését. A 
tervezői munka várhatóan még idén elindulhat.

- Ez az első lépés. A járvány miatt Balatonalmádi költségvetése meg-
lehetősen bizonytalan. Miből lesz pénz minderre?

- Erre számtalan lehetőséget látok. Ha a kezünkben lesz egy 
komplett terv, akkor könnyebben lehet elindulni. Pályázatokon, 
befektetői tárgyalásokon. Ha mi, vagyis Balatonalmádi szeretne 
valamit, akkor először tervezzük meg, hová, hogyan szeretnénk. A 
várakozás nem feltétlenül jelent tétlenséget.

Balogh Júlia

Paktum Workshop 
Szükséges-e a kis- és középvállalkozásoknak a marketingkom-

munikáció? Mit jelent a digitális átállás, kit érint a generációváltás 
és milyen ösztönzőkkel lehet megtartani egy munkavállalót? Ilyen 
és hasonló kérdések merültek fel a Paktum november 12-i vállal-
kozói workshopján a Blaha-házban. A meghívott előadók közül 
Forsthoffer Ágnes szállodaigazgató az együttműködés fontosságát 
hangsúlyozva úgy fogalmazott, hogy a nyilvános fórumok segíte-
nek közelebb jutni a vállalkozókat érintő kérdések megoldásaihoz. 

- Sokkal előbbre jutunk, ha együttműködünk. A marketing és az 
újfajta technikai vívmányok alkalmazása szinte megkerülhetetlen lett, 
és a generációváltás témakörében is látunk jó gyakorlatokat, amiket 
érdemes megosztani másokkal. – mondta Forsthoffer Ágnes. 

Az igazgató asszony az atipikus foglalkoztatási formákra is fel-
hívta a figyelmet. – Nyilván egy pultos nem tud home office-ban, 
otthonról dolgozni, de egyre több olyan dolog létezik, amire érdemes 
munkaadóként odafigyelni, és a dolgozókkal közösen kialakítva tu-
dunk egy jól működő munkarendet kialakítani, illetve egyéb juttatási 
területen olyan gyakorlatokat bevezetni, amik a munkavállalást ked-
vezőbbé teszik. 

A munkaerőpiaci programba ezidáig 347 résztvevőt sikerült be-
vonni, és november közepéig 181-en jutottak álláshoz a Paktum ré-
vén, ami a 156 fős célszámhoz képest már most túlteljesítést mutat, 
ennek ellenére még érdemes érdeklődni a májusig tartó program 
iránt.

Mórocz Anikó 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ hírei
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a Balatonal-

mádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat ügyfél-
fogadási rendje megváltozik, és az alábbiak szerint alakul:

Utolsó, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap 
2020. december 22. (kedd) 8.00–16.00-ig
Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:

december 23. (szerda) 9.00-14.00
december 24. (csütörtök) ZÁRVA

december 25. (péntek) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 28. (hétfő) 9.00-14.00
december 29. (kedd) 9.00-14.00
december 30. (szerda) 9.00-14.00

december 31.( csütörtök) 9.00-12.00
2021. január 1.(péntek) ZÁRVA - munkaszüneti nap
Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap

2021. január 04. (hétfő) 8.00-18.00-ig.
E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket: 

gondozasbalmadi@chello.hu
Telefonon, a következő elérhetőségeken találhatják meg munkatár-

sainkat a fent megjelölt nyitvatartási időben: 06-88-542-551

A SEGÍTSÉG ELÉRHETŐ AZ ÜNNEPEK ALATT IS!
A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által 

működtetett készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül krízis-
helyzetben hívható szám:06 20-378-9527. 

Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba került. 
„Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat. 24 órás ügyelete ingyenesen hív-
ható az ország területén vezetékes és mobilhálózatból: 116-123 vagy 
06/88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldozatává 
vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és mobil-
hálózatról. 06-80/20-55-20 Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálat.

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul, 
hívja az Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális Diszpé-
cserszolgálatát a 06-34/511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.

„Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.” Mint 
minden évben, így most is szeretnénk felhívni a figyelmet az adomá-
nyozásra. A tavalyi évben számos család, gyermek és felnőtt karácso-
nyát tudtuk megszépíteni az Ön segítségével!

Az Advent újra itt van és közeleg a Karácsony! Ilyenkor szeretnénk, 
ha mások is örülnének és ők is éreznék ennek az Ünnepnek a cso-
dáját. Talán ezért van az is, hogy ebben az időszakban szívesebben 
adunk és bízunk benne, hogy adományaikkal segíthetjük, hogy má-
sok se szenvedjenek szükséget. Ezen tervünk megvalósításához kérjük 
ismét az Ön támogatását! Szívesen fogadunk tartós élelmiszert, édes-
séget, tisztítószereket és tisztálkodó szereket. 

Kérjük, támogassák „Édes Karácsony” kampányunkat, amely-
ben idős gondozottjaink és kisgyermekes családok számára gyűjtünk 
édességet. Az adományokat december 11-ig várjuk, illetve tudjuk 
fogadni intézményünkben (Baross Gábor u 32.). Ezen kívül kérjük, 
hogy amennyiben módjukban áll, csatlakozzanak a Lounge Café által 
szervezett adománygyűjtési akcióhoz is! 

Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás reményé-
ben kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyt és örömökben 
gazdag újévet! 

Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető 

Öko-ovis vagyok!
Hulladékcsökkentési hét az Almádi Magocskák Óvodában

Az idei évben először csatlakozott intézményünk az Európai Hul-
ladékcsökkentési Hét programjához. Ez egy európai esemény, mely 
2009-ben jött létre. Azóta évente a kezdeményezéshez csatlakozó 
országokban aktív önkéntesek egy héten keresztül akcióikkal hívják 
fel a figyelmet az újrahasznosításra, újrahasználatra, a tudatos vásár-
lásra, a pazarlás csökkentésére. Óvodánk ennek kapcsán öt témát 
dolgozott fel, olyanokat, melyek a gyerekek életkori sajátosságainak, 
érdeklődési körének megfelelnek, és ezeket egész hetes projektként 
dolgoztuk fel, rengeteg játékkal és változatos tevékenységekkel: 

Csomagolásmentes vásárlás hulladék újrahasznosítással, 
újrahasználattal

Óvodai dekorációk hulladék újrahasznosítással, újrahasználattal
Óvodai fejlesztőjátékok hulladék újrahasznosítással, 

újrahasználattal
Karácsonyi, adventi díszek és ajándékok újrahasznosítással, 

újrahasználattal
Régiből újat: régi játékok eszközök átalakítása, javítása, új élete 

(javítóműhely, varróműhely)
Célunk egy fenntarthatóbb életminőség közvetítése, megalapo-

zása az óvodás korosztályban. Gyűjtöttük a szemetet, a hulladékot, 
megkerestük javításra szoruló tárgyainkat. A gyerekekkel játékosan 
szelektáltunk, válogattunk. Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűj-
tés fontosságáról. Különbséget tettünk szemét és hulladék között. A 
hulladékokból a gyerekek és a pedagógusok fantáziájának köszön-
hetően gyönyörű díszek, praktikus eszközök készültek. A papírt új-
rahasznosítottuk. Boltos játék során megismertettük a csomagoló-
anyagok fajtáit, az azokon lévő újrahasznosítási jelzéseket, a tudatos 
vásárlás szabályait. A hulladékból készült játékeszközök érdekeseb-
bek voltak a gyermekek számára, mint a drága bolti játékok. Előke-
rültek a témához kapcsolódó társasjátékaink is. Problémahelyzete-
ket teremtettünk, gondolkodtattunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
a gyerekek a családoknak köszönhetően fogékonyak erre a témára, 
sok ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek.

A szülők a járványhelyzet miatt sajnos csak virtuálisan tudtak 
kapcsolódni hetünkhöz. Pályázattal vontuk be őket a projektbe. 
Nagyon sok családtól érkeztek szép, kreatív, inspiráló, látványos pá-
lyamunkák, melyet kis aprósággal jutalmaztunk. A hét lezárásaként 
kiállítást szerveztünk, melyet a gyerekek saját csoportjukkal megte-
kinthettek, a szülőknek pedig videóval és képekkel mutattuk be az 
alkotásokat.

Kreatív munkatársainknak és az aktív szülőinknek köszönhetően 
eredményes, tartalmas hetet zárhattunk, mindannyian rengeteg él-
ménnyel, tapasztalattal és új ismerettel gazdagodtunk. Szeretnénk, 
ha ez a hét hagyománnyá válna óvodánkban, hisz a környezettuda-
tosság, a fenntartható fejlődésre nevelés óvodai programunk egyik 
alappillére, melynek a mindennapokban is kiemelt figyelmet szen-
telünk.

Nevelőtestület nevében
Beckerné Sabján Ottilia óvodavezető
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Hírek a Györgyi Iskolából
„Bolyais” sikerek

A Bolyai Csapatversenyek célja, hogy segítse a diákokat azon 
képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak 
meg problémákat. Átéljék az együttgondolkodás örömét, és nem 
utolsó sorban összemérhessék tudásukat. Ezek miatt olyan közked-
velt versenyzési forma. Ezért nem volt könnyű döntés, hogy nevez-
zünk-e az ebben a tanévben online formában megrendezett megyei 
fordulókba. De szerencsére vállaltuk a kockázatot, és sikeres ered-
ményeket értünk el.
Matematika
„NYOLCADIKOSOK” csapat: Ács Gergő, Gáspár Bence, Buda 
Roland, Körmendi György Felkészítő tanár: Sári Gyuláné
Ők meghívást kaptak az országos döntőre.
4. helyezett: „4OKOS KISMALAC” 4. osztályos csapat: Botlik Ba-
lázs, Cselik Mandula Lujza, Fazekas Csongor István, Óvári Csenge. 
Felkészítő tanár: Kucserkáné Moravcsik Katalin
„RÓZSASZÍN INTELLIGENS LÁMÁT” 6. osztályos csapat: 
Bagó Petra, Gulyás Dorka, Kovács Flóra, Kővári Kincső. Felkészítő 
tanár: Tóthné Kunstár Judit
6. helyezett: „MATEKZSENIK” 4. osztályos csapat: Demetrovics 
Barna, Lázár Emma Erzsébet, Szentkirályi- Tóth Kristóf Donát, 
Szomor Táltos Béla. Felkészítő tanár: Kucserkáné Moravcsik Ka-
talin
Magyar
2. helyezett: SZÓ-TA-GO-LÓK 3. osztályos csapat: Erdei Péter, Ja-
kus Kamilla, Lippai- Nagy Dániel, Varga-Karas Emese
Felkészítő tanár: Vadas Györgyné
5. helyezett VILLÁMCSAJOK 3. osztályos csapat: Braun Petra, 
Dióssy Flóra, Marton Kata,Szentkirályi - Tóth Helka
6. helyezett: MAGYAR ERŐK 3. osztályos csapat: Böröcz Ambrus, 
Böröcz Andor, Schildmayer Miksa, Nagyidai Nándor József. Felké-
szítő tanár: Glöckl Eszter

Aulart kiállítás a gimnázium 
kollégiumában

Idén rendeztük meg másodjára az Aulart kiállítást, melyet még 
annak idején Kellerné Papp Ágnes nevelőnk indított el. A vírushely-
zet miatt az élettel teli aula kihalttá vált, ezért úgy gondoltam, hogy 
ez egy kiváló lehetőség lenne, hogy egy kis színt vigyünk bele. A fel-
hívásra jó pár alkotás érkezett, többek között grafikák, fotók, illetve 
egyéb kreatív művek.

Bízom benne, hogy ez a szokás megmarad, és sok remekművet 
láthatunk még. 

Kácsor Judit, 11.A

World Education Week
A World Education Week októberi rendezvényén fiatal kollé-

gáink a gimnáziumban folyó angol nyelvoktatási jó gyakorlatokat 
mutatták be. 

A nemzetközi T4 World Education Week rendezvény az okta-
tásban megjelenő új gyakorlatok bemutatására adott lehetőséget 
100 iskolának 2020 októberében. Ennek az online konferenciának 
a keretén belül ismertette Krämer Kinga és Németh László a ba-
latonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban megjelenő 
módszertani újításokat.

Az előadás során szóba került a 21. századi (nyelv)tanulók meg-
változott igényeinek értelmezése és módszertani újragondolása. 
Fontos szem előtt tartani, hogy a különféle globalizációs hatásoknak 

köszönhetően, az angol nyelv már nem csak tanult idegen nyelvnek 
számít, hanem jóval több annál: interperszonális, interkulturális és 
nyelvi készségek fúziója, amelyet a pedagógusoknak egyaránt köz-
vetítenie és fejlesztenie kell. Így a nyelvtanulási folyamat önmagá-
ban is sokkal komplexebbé vált. Erre kínál remek lehetőséget a gim-
názium kéttannyelvű képzése, ahol a kor igényeihez alkalmazkodó 
szakmai munka folyik.

Módszertanilag az ún. tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL) le-
het a legmegfelelőbb válasz a már fent említett jelenségekre. A 
kéttannyelvű képzés ötvözi a tartalomalapú oktatás számos kom-
ponensét, a biológia, célnyelvi civilizáció, matematika, történelem 
szaktantárgyakat gimnáziumunkban is angol nyelven sajátítják el a 
diákok.

A modern oktatás egy másik lényegi eleme a digitális kompeten-
ciák fejlesztése. Számos már-már hagyományosnak számító nyelv-
tanulási stratégiát (pl. idegen nyelvű könyvek olvasása) gondolnak 
át különféle “játékos tanulással” (angolul: edutainment) foglalkozó 
cégek, akik angol nyelvű könyvek interaktív könyvtárát hozták lét-
re. Az applikáció digitális polcain pedig megtalálhatók különböző 
ismeretterjesztő, valamint nyelvi készségeket fejlesztő példányok is. 
Fontos azonban itt megjegyezni, hogy a digitális vívmányok hasz-
nálata önmagában nem elég, törekedni kell a tudatos és kritikus 
felhasználás promotálására.

A konferenciaelőadásban a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi-
um tanárai bemutatták, miként használják a fenti elveket és már jól 
bevált módszereket az osztályteremben is. Németh László a tarta-
lomalapú nyelvoktatás, míg Krämer Kinga az olvasással támogatott 
történetmesélés és történetfeldolgozás példáit ismertette. Az online 
előadás moderátora ezután több kommentelő kérdéseit vette sorra, 
így a bemutatott jó gyakorlatot más országok tanárkollégái is rész-
leteiben sajátíthatták el. 

Németh László és Krämer Kinga összefoglalója



10

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Pandémia, Pannónia, Panna Poppins
Minden reggel fél kilenckor sétálok végig a platánok alatt. Már a 

lépcső aljáról jól látszik a zöld papíron a ZÁRVA felirat. Nem en-
gedhetünk be senkit. A második napon csengőt szereltünk az ajtó 
mellé, hogy ne legyünk teljesen elvágva az olvasóktól.

Csörög a telefon, cseng a csengő, „Kedves Könyvtárosok!” – 
jönnek az emailek is, készülünk a délutáni kiszállításra. BB bámu-
latos gyorsasággal szerkeszti a legújabb könyvfutáros mémünket, 
miközben az Erika által rendelt könyvújdonságok csaknem bete-
metik. Amikor Renivel visszaosztjuk a könyveket, a hátsó polcoknál 
már lehet érezni a gyerekkönyvtárból felszálló festékszagot: Mesi az 
új dekoráción dolgozik. Mindeközben Anna néni próbál naprakész 
maradni a jogszabályokkal, hogy minden szabályszerűen működ-
hessen. Kettőkor pedig elindul a nagy, piros autó: Zoli és Éva há-
romdoboznyi könyvvel kelnek ma útra.  

Egy napunk a korona idején – és bármennyire is szeretnénk elfe-
ledkezni arról, ami kint történik, nem tudunk. Nem ül be senki a 
folyóirat olvasóba, nem kell a gépeknél segíteni, üres a könyvtár, és 
hiába van munka, a személyes jelenlét nélkül nem ugyanaz. Nincse-
nek rendezvények, kong a Pannónia, a kiscsoportok sem jöhetnek 
már régóta. 

Talán legszívesebben most elszállnék a nyugati széllel, hogy meg-
keressem Mary Poppinst, és megkérjem, hogy repüljünk együtt 
vissza, mert lassan szükségünk lenne nem csak arra a trükkre, ami-
kor csettintéssel visszaugranak a könyvek a polcra, de határtalan 
optimizmusára és az élethez való hozzáállására is. 

Amíg el nem ragad a szél, nincs más hátra: mosolyogni, odafor-
dulni, és hinni. Hinni, hogy egyszer ennek is vége lesz, hogy nem 
kell maszk mögé rejtenünk a mosolyt, és hogy örökre eltűnhet a 
kötelező másfél méter.

Nádas Panna

Hungarikumokat tenyésztenek 
Balatonalmádiban

Gyűrűsi Károly és neje, az Almádi Hársasuti Komondor Kennel 
gazdái több mint 30 éve kezdtek el ősi magyar pásztorkutyákkal, 
komondorokkal foglalkozni. Az idők folyamán számos nemzetközi 
és hazai bemutatón, valamint versenyen több mint száz érmet nyer-
tek a mosolygós komondorokkal. Ezek száma csak idén mintegy 
hússzal gyarapodott.

A balatonalmádi és vörösberényi Plébániák
ÁDVENTI KÉSZÜLETE
HAJNALI MISE. Ádvent hétköznapjain ünnepélyes „Roráte” mi-
séket tartunk hajnali 6 órakor. Hétfőn, szerdán, csütörtökön az 
Almádi, kedden és pénteken a Vörösberényi plébániatemplomban. 
(December 4. hétfő – december 22. kedd) 

GYERTYAGYÚJTÁS. Ádvent vasárnapjain a délelőtti szentmi-sék 
előtt ünnepélyes gyertyagyújtást tartunk.

GYÓNTATÁS. Az idei évben az ádventi vasárnapok esti szent-mi-
séje előtt a Szent Imre templomban 17.00 órától van lehetőség a 
karácsonyi szentgyónások elvégzésére. A hajnali szentmisék előtt 
5.30 órától is van lehetőség a szentgyónás elvégzésére. 

BETEGLÁTOGATÁS. Az ádventi szent idő folyamán keressük fel 
otthonaikban beteg, idős, hívő testvéreinket. Kérem a család-tago-
kat, hogy akiknél még nem jártam, de idős családtagjuk ezt igényel-
né, mielőbb jelezzék a plébánián!  

SZENT ERZSÉBET KÖR. Az idei évben 2020. december 10-e 
után juttatjuk el idős, egyedülálló vagy rászoruló családok számára 
a „Szent Erzsébet kötényébe” összegyűlt csomagokat. Köszönet az 
önkéntesek szolgálatáért. 

A balatonalmádi és vörösberényi Plébániák
KARÁCSONYI ÜNNEPLÉSE
KARÁCSONY VIGÍLIÁJA. December 24. csütörtök 15.00 órakor 
Karácsony vigíliájának szentmiséje és a jelenlévő gyermekek meg-
ajándékozása. Pásztorjáték a vírushelyzetre való tekintettel elmarad.

JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK SZENTMISÉJE. „ÉJFÉLI MISE”: 
Berényben 22.30, Almádiban éjfélkor.

KARÁCSONY. JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK FŐÜNNEPE. 
December 25. péntek.  Minden templomban vasárnapi miserend. 

KARÁCSONY II. NAPJA. December 26. szombat. Miserend: 
Káptalanfüred 9.00; Berény 10.30; Almádi 18.00

SZENT CSALÁD ÜNNEPE. December 27. vasárnap. 
Vasárnapi miserend. Jelen lévő családok ünnepélyes megáldása. 

DECEMBER 28-án hétfőn, 29-én kedden és december 30-án szerdán 
nem lesz szentmise templomainkban.

ÉV VÉGI („Szilveszteri”) HÁLAADÁS. December 31. csütörtök. 
Szent Szilveszter pápa ünnepe. Berényben 16.30; Almádiban 18.00. 
Szentmisével egybekötött hálaadás. Plébánosi beszámoló az elmúlt 
esztendőről. A 18.00 órai szentmisét, újévi előesti miseként ünne-
peljük. 

Január 1. péntek. Parancsolt ünnep: ÚJÉV. SZŰZ MÁRIA IS-
TENANYASÁGÁNAK FŐÜNNEPE.: Miserend: Káptalanfüred 
9.00; Vörösberény: 10.30; Almádi: 18.00

VÍZKERESZT. URUNK MEGJENÉSÉNEK FŐÜNNEPE. 
Január 6. szerda. Parancsolt ünnep. Miserend: Káptalanfüred: 9.00; 
Vörösberény: 10.30; Almádi: 18.00
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A csend éve volt
Azt hiszem, mindenki egyetért  a megállapítással: az idei évben 

az a legjobb, hogy nemsokára véget ér. Nyilván nem december 31-
én 24.00 órakor tűnik el varázsütésre a sok aggódás, betegség, fe-
szültség, testi-lelki és anyagi megpróbáltatás, amit ez az év hozott. 
De 2021, ha csak szimbolikusan is, már január elsején reményt és 
gyógyulást fog hozni. Azt kell hoznia.

2019. december 31-én nagy baráti társasággal, mindenféle fi-
nomsággal, pezsgővel és malacsülttel, egymást ölelgetve köszöntöt-
tük ezt az első ránézésre oly kiegyensúlyozott, szép kerek évszámot. 
2020! A Himnuszt  vigyázz állásban, könnyezve dúdoltuk, vagy ép-
pen hangosan énekeltük attól függően, hogy ki milyen önkritikát 
gyakorolt a saját énekhangját illetően. Én csak halkan dúdoltam,  
de – mint mindig-  minden szavát olyan mélyen átéreztem, hogy 
fogalmam sincs:  a könnyeim száradtak-e fel, vagy a libabőr múlt-e 
el először a csend beállta után - a pezsgők pukkanása előtt. Remény-
kedve koccintottunk tehát az új esztendőre, amiről azt hittük, hogy  
szebb, jobb, boldogabb lesz, mint az előző. Őszintén úgy éreztük, 
hogy megszenvedtük mi már a múltat és jövendőt. 

Néhány hónap alatt, folyamatosan, apránként adagolva szivár-
gott be a tudatunkba, a mindennapjainkba, bújt át a küszöb alatt, 
szökött be a nappalinkba, ívódott a bőrünk alá a rettenet, majd egy 
kora tavaszi reggelen arra ébredtünk: ez nem egy rémálom, de még 
csak nem is egy katasztrófafilm, hanem maga a valóság. 

Több-kevesebb sikerrel próbáltunk alkalmazkodni ehhez a va-
lósághoz, igyekeztünk a szabályokat tudomásul venni és betarta-
ni, mindeközben pedig nagyon sokat tanultunk.  Megismertük a 
pandémia kifejezést a karantén fogalmával együtt, rájöttünk, hogy 
valójában mit is jelent a karantén-vásárlás. Magam részéről például 
2020-ban értettem meg, hogy a régi NDK-s idős házaspár, Manfréd 
és Friderika, miért tartott apró lakótelepi lakásuk pici kamrájában 
annyi élelmiszert, ami az egész háztömbnek elég lett volna legalább 
egy hónapra. Azt mondjuk még mindig nem tudom, hogy miért 
hívták „M” készletnek. De nyilván a háborúban átélt mindenna-
pokban égett beléjük a nélkülözés, az éhség fogalma, a raktározás 
kényszere. Akkor picit még mosolyogtam is az amúgy nagyon fi-
nom  marhahúsos rolád és a sok csemege uborka felhalmozásán. 
Mára, ha nem is olyan mennyiségben, mint ők, de „soha nem lehet 
tudni” alapon én is raktározok ezt-azt. 

 2020-ban a szabályos kézmosást tökélyre fejlesztettük, az  
arcmaszk alapfelszereltség lett a táskáinkban és autóinkban. Ha 
valaki a sacc/per kábé másfél méteren belül megközelít minket, 
akkor rutinból hátrálni kezdünk. Majdnem azt írtam, hogy 
„ösztönösen” kezdünk hátrálni, de gyorsan javítottam! Mert az 
ösztönös az, hogy megöleljük azokat, akiket szeretünk, hogy kezet 

Bolhapiac december 20-án lesz 

a Városi Piactéren.

KÖSZÖNET
A Káptalanfüredi Fürdőegyesület vezetősége és tagsága nevében 

hálás köszönetemet fejezem ki Fabó Péter önkormányzati képviselő 
úrnak, aki egyhavi képviselői tiszteletdíját az egyesület részére fel-
ajánlotta és ezzel az egyesület további munkáját támogatja.

Kacskovics Lajos, elnök

nyújtunk, és elfogadjuk a kézfogást,  hogy puszit adunk, hogy 
megérintjük az ismerősöket, és az idegenek közelsége miatt sem 
hátrálunk el egészen a falig. Mert ez a normális! Az egész 2020 
pedig nem normális! 

Idén szilveszterkor sokaknál nem lesz pezsgő, és malacsült. Nem 
lesz nagy társaság, akikkel megölelhetjük egymást, és valószínűleg 
a Himnuszt is csak csendben, szűk családi körben fogjuk  dúdol-
ni. Könnycsepp a szemünkben, libabőr a testünkön viszont biztos, 
hogy lesz! Mert mostanra tényleg megszenvedtük a múltat és jö-
vendőt! 

Kedves 2021! Nagyon várjuk már, hogy add vissza a régi életünket 
a puszikkal, ölelésekkel, vidámsággal, egymás nyakába borulással.  
Boldog új évet, Balatonalmádi!
Szeretettel:

Szolga Mária



barátja hondurasi volt. Utána viszont már egy vietnámi kislánnyal 
közösen írt egy kedves „könyvet” angolul. A magával vitt számtan-
könyveket bemutatta a tanitó néninek, aki félájultan közölte, hogy 
az iskolájuk nem matematika tagozatos. Szinte el sem csodálkoztam 
azon a tényen, hogy azóta kis hazánkban is megjelentek az álegye-
temek és a kamufőiskolák a maguk nagyon öntudatos hallgatóival. 
Annak viszont tényleg örülök, hogy nálunk nem lehet semmiféle 
jobb- vagy baloldali előzéssel bekerülni a rangosabb egyetemekre 
sem.

Van már kínai negyedünk is, amit odakünn nagyon egzotikusnak 
találtam, mivel négy vagy öt embert is meg kellett kérdeznem, mire 
egyikük beszélt angolul. Nálunk a Chinatown Budapest a Néplige-
ten innen meg túl már külön látványosság és kereskedelmi központ, 
de legtöbbjük beszél magyarul is. Egyre több a kínai étterem is, csak 
a róluk szóló viccek nem változnak se angolul, se magyarul: „Két 
kicica társalog az étterem előtt és a nagyobbik megkérdi a kisebbet, hogy 
mi lesz, ha felnő? Pekingi kacsa!”

Nagyon nem tetszik nekem, hogy fölöttébb elszaporodtak az 
amerikai stílusú gyorsétkezdék, de ezt még gyermekeim és unokáim 
sem értékelik vagy nem értik. Gondoltam én, de talán még nem 
kaptak rá annyira, mint az amerikai népesség, ahol immár több ge-
neráció tartja természetesnek az autóban való hirtelen habzsolást. 
Nálunk jószerével most kezdi a második nemzedék és már nem is 
mosolyog azon, hogy miért nem esznek az óceánon túl csigát? Az 
angolok szerint ugyanis túl lassú az nekik. Pedig a „slow food”, azaz a 
lassú étkezés erősen üdvözlendő a dietetikusok tanácsai alapján, de 
ezt még emészteniük kell a fiatalabbaknak.

Advent első napjaiban ki nem hagyhatom karácsonyi emlékeimet 
sem, mert sok dolgon lepődtem meg odaát. A karácsonyi zenék a 
szezonális díszekkel együtt már október végén megjelentek a polco-
kon, miközben a képeslapokon erősen szorgalmazták a „szezonális 
üdvözlet” feliratot a „kellemes karácsonyi ünnepek” helyett. A sza-
loncukor Virginiában nem kapható, a csillagszórókat pedig betil-
tották a lakástüzek miatt. Ha nincs egyik „bennszülött” barátomnak 
július 4-ről, tehát a Függetlenség Napjáról bespájzolt csillagszórója, 
akkor nekünk sem lett volna karácsonyfára. 

Az angyalkák és a mikulások nem csupán fehérek voltak, hanem 
kreolok és feketék is, ami természetes az újvilági olvasztótégelyben. 
Először láthattam közelről a Hálaadás, a Hanuka és a Kwanzaa ked-
ves megünneplését, mert tisztelni kell más vallású embertársaink 
meghitt ünnepi eseményeit. Szíven ütött viszont az a felfoghatat-
lanul ellenséges jelenség, ahogyan a keresztállítást és a betlehemi 
jászolok köztéri megjelenését kísérte. Kisebbség acsargott, az igaz, 
de nagyon harsányan és nagyon sok fórumon. Egy normális érv 
nem hangzott el, hogy miért éppen a keresztény szimbólumok bán-
tanák a példásnak titulált demokráciát. A katolikusoknak pedig 
mentegetőzniük kellett. Iszonyatos érzés, hogy idén már itthon is 
kifogásolták egyesek a keresztet, de ennek ellenére megmarad vá-
rosunkban a kedves kis betlehemi jászol és az összes megszokott 
karácsonyi „kellék”.

Nem szóltam egy szót sem, csak álmélkodtam, hogy amerikai 
barátaim és tanítványaim nem ismerték a Szenteste fogalmát. Az 
ajándékok sem akkor kerültek a fa alá, hanem másnap és hatalmas 
dekoratív zoknikba. Más ország, más emberek, más vallások, más 
szokások. Azon már viszont megrökönyödtem, hogy egyetlen estére 
sem maradt otthon egyik család sem egy meghitt vacsorára vagy kö-
zös örömre és beszélgetésre. Akik nem rendeztek Christmas Partyt, 
azok autóba vágták magukat, majd egész éjjel sorra látogatták a leg-
rikítóbban kivilágított épületeket, kerítéseket és kerteket. Volt ott 
vágtató rénszarvas, rodeózó Mikulás és olyan sztroboszkópos törpe-
kollekció, hogy belevakult a jámbor szemlélő még napok múltán is. 
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Itthon vagyunk jobban otthon
Negyedszázad tapasztalata

Jövőre lesz 25 éve, hogy kiköltöztünk az Újvilágba, majd egy év 
múlva haza is jöttünk. Annyian jöttünk, ahányan mentünk, ami 
nekünk természetes volt, bár másoknak még most sem az.  Ter-
mészetesen, előtörténete van ennek is, mert többször leírtam már 
az egyik fontos életelvemet: az utazásban az a legjobb, hogy haza 
lehet jönni. Hovatovább elértem azt a kort is, amikor már az sem 
furcsa a számból, ha kimondom: utaztam már eleget, utazzon már 
más is. „East or west home is best” – azaz mindenütt jó, de legjobb 
otthon! Úgy látom, hogy erre még a világjárvány is ráerősített.

Óhatatlanul is hasonlítgat az ember, amikor átmegy a szomszé-
dos országba, hát még ha többezer kilométerrel messzebb viszi a 
sors. Minél távolabb megyünk, annál erősebben megmaradnak a 
jellegzetességek, kiugranak a különbségek. Egy negyedszázad arra is 
elegendő, hogy még a hasonló vonások is felszínre kerülhessenek, il-
letve azok a jelenségek, amelyek időközben „begyűrűztek” hozzánk. 
Elgondolkodtató azonban, hogy miért szorgalmazzák egyesek, hogy 
az ide nem illő és az ott sem kedvelt dolgok gyűrűzzenek be első-
ként. 

Semmiképpen sem fogalmaznék olyan erősen, mint H.G.Wells, 
az író, aki erősen kritizálta az Újvilágot, mondván: „Valahányszor 
átnézünk az óceánon, hogy megpillanthassuk a büszke sast, mindig 
csak egy pulyka fenekét láhatjuk.” A legtöbb európai hajlamos vég-
letekben fogalmazni Amerikával kapcsolatban, nyugatabbra kriti-
kusabban, keletebbre pedig félájultan. Ha mégis középen szeretnék 
maradni, akkor be kell vallanom, hogy engem bizony elképesztet-
tek a méretek, a távolságok és a rekordok. Ezek mind a mai napig 
megmaradtak bennem, de közben arra kellet rájönnöm, hogy a 
mindennapi életben egyre több dolgot vettünk át. Ezek közül a leg-
fájóbb a reklámok mindent elárasztó befurakodása életünkbe. Ná-
lunk azért még mindig nem áll meg egy film minden vadabb jelenet 
előtt, hogy a kéretlen reklámot kelletlenül végig nézve kivárjuk az 
izgalmas folytatást, de a legtöbb csatornán törekvés már van rá. Sőt 
rájuk is vertek! Talán azóta motoszkál bennem a kispolgári bosszú: 
amit a tévében hirdetnek, azt meg nem veszem!

Először elképedtem, hogy mennyi csatornát lehetett elérni Wa-
shington közelében, de ugyanez volt a helyzet a hatalmas ország 
távolabbi részein is. Itthon még mindig csak közelítjük ezt a számot, 
és hogy el ne érjük, erről a szolgáltatók gondoskodnak. Körülbe-
lül 500 csatorna közül jó, ha százat nézhetünk ténylegesen, de erre 
semmi szükség. Odakinn is csak tízet lehetett rendszeresen követ-
ni, ha a család minden egyes tagjának a választását is beszámítom, 
bár leginkább a New York-i magyar adást néztük. Ez a negyedórás 
műsor havonta jelentkezett és kevesebb volt a friss hír, mint a visz-
szaemlékezés. Nem is az lepett meg, hogy már szeptember végétől 
január végéig a pesti srácok domináltak, hanem az, hogy a kint élők 
mindegyike elsőként robbantotta ki a forradalmat és utolsóként 
menekült el a Corvin-közből.

Gyermekeim a koruknak megfelelő iskolába, illetve főiskolára 
jártak, sőt a legidősebbnek kötelező volt főiskolára járni, mert nem 
lébecolhatott csak úgy mellettünk. Nagyot nézett, amikor irodalom 
szakon a kerti szerszámokról kellett zárthelyit írni, majd pedig a vál-
tozatosság kedvéért irodai dolgokról. Nagyfiam inkább beállt dol-
gozni, mert nem akart 1000 dollár tandíjat fizetni „ottlakó idegen-
ként”, és inkább halasztott itthon egy évet, hogy pénzt kereshessen. 
A legkisebbik gyermeket pedig egy ír misszionárius iskolába írattuk 
be, ahol először spanyolul tanult meg káromkodni, mert legtöbb 
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A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek 
presbitériumai megválasztották az egyházkerület elnökségét a 
2021-26-os időszakra. A püspöki tisztségre 239 igen szavazat ér-
kezett, Steinbach József harmadik püspöki ciklusát kezdheti január 
elsején. Gratulálunk!

Érdi Szabó Márta Balaton-díjat kapott 

A járványhelyzet miatt némi csúszással vehették át az üdülőrégió 
önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetség legnagyobb elisme-
rését jelentő Balaton-díjakat a térségért bármely területen kiemel-
kedő munkát végző személyek vagy szervezetek. A több mint 100 
éves szövetség 1994 óta díjazza a legjobbjait. A közgyűlés egy-egy 
év kitüntetettjeiről mindig a következő évben dönt, vagyis most a 
2019-es díjakat adták át. Balaton díjat kapott Érdi Szabó Márta, 

Sikeres a paktum projekt

A paktum soron következő balatonfüredi rendezvényére meghív-
ták Hollókő polgármesterét, illetve a Hollókői Világörökség-kezelő 
Nonprofit Kft. igazgatóját. Hollókőn ugyanis van egy jól működő 
modell arra, hogyan juthat el leggyorsabban a helyi termék a fo-
gyasztóhoz. Kelecsényi Péter, a Kft. ügyvezető-igazgatója beszámolt 
arról, hogy teljesen újragondolták a turizmus és a helyi termékek 
kapcsolatát, ugyanis nem a terméket szállítják a vásárlóhoz, hanem 
a vásárlót viszik közvetlenül a helyi termelőhöz.

– Néhány évvel ezelőtt elkezdtük az „élő falu” projektet, aminek kö-
szönhetően elértük például, hogy már januárban, februárban is nyitva 
van a látnivalók jelentős része. Közös munka volt, rengeteg kompro-
misszummal az önkormányzat és a helyi vállalkozók részéről is, de már 
úgy látjuk megérte. Ennek a programnak a szerves része az úgynevezett 
faluséta, ami tulajdonképpen egy jegyrendszeren alapuló szolgáltatás. 
A látogatók által megvásárolt kártya tartalmaz várbelépőt, sajtkóstolót, 
péksütemény kóstolót, minden helyi látnivalót érinthet vele a turista. 
Tíz attrakciót kínálunk ebben a rendszerben ezek egyike például a sajt-
kóstoló, ahol néhány dekát kap ízelítőül a vásárló. Itt jön be a helyi 
termékek megismertetése és kereskedelmi értékesítése, hiszen a tapaszta-
latok szerint, aki kóstol, az biztos vásárol is. Más példát is említhetnék, 
ami kitűnően működik, mind a helyi termelők, mind a Hollókőre láto-
gató turisták megelégedésére. A helyi termelőket kedvezményes, mond-
hatni jelképes bérleti díjjal is segíti az önkormányzat, amelynek már 
több üzletben érdekeltsége is van. Létezik már önkormányzati étterem 
és cukrászda is Hollókőn. – mondta el előadásában Kelecsényi Péter.

A paktum rendezvényen Gajdos Attila projekt menedzser a helyi 
sajtónak elmondta, eddig jóval túlteljesítették a paktum előirány-
zott számait, a munkaerő projektben résztvevők száma a tervezett 
358 főhöz képest 371 fő volt, a projekt során álláshoz jutók száma 
a tervezett 156 főhöz képest pedig 203 fő.

Úgy megugrott a villanyáram fogyasztás és a vele együtt járó szám-
lák összege olyannyira, hogy városonként egy mindenkit lenyűgö-
ző kivilágítás villanyszámláját az önkormányzat fizette. A maradék 
ezernyi induló meg csak csöndben irigykedett és fogadkozott, hogy 
majd jövőre több égőt villantanak föl...

Ideért ez a szokás is. Olyannyira ideért, hogy még én is kirakok 
egy kis fényfüzért, ami inkább befelé villog mintsem kifelé, de vil-
log nem éjjel-nappal, hanem csak este. Talán nem is villog, hanem 
csak fölfénylik. Föl is kell fényleni valamennyi reménynek, mert 
különben mi lesz velünk? Mondhatják persze azt, hogy hazabeszé-
lek. Természetesen! Nem véletlenül választottuk az Új Almádi Újság 
jelmondatául Ábel üzenetét, amit Amerikából küldött haza a Kár-
pát-medencébe: „Azért születtünk erre a világra, hogy valahol otthon 
legyünk benne!”

Legyünk már itthon jobban otthon!
Czuczor Sándor

forrás: nol.hu

akinek munkássága országosan ismert és elismert. A Magyar Tele-
vízió, majd később a Duna TV szerkesztőjeként a kultúra ápolását, 
a művészeti alkotások gyerekekkel való megismertetését tűzte ki 
célul, műsoraiban helyet kaptak az ifjú tehetségek, fáradhatatlanul 
küzdött a gyerekkultúra fejlesztéséért. Nyugdíjba vonulását követő-
en a Cimbora Alapítvánnyal országos sorozatokat szervez, komoly-
zenei, irodalmi, játékos foglalkozásokat. Nevéhez kötődik a Klassz a 
pARTon komolyzenei koncertsorozat.  Az idén öt éves rendezvény-
sorozat nagy szerepet játszik a Balaton északi partjának kulturális 
fellendülésében és fejlesztésében, a Klassz a pARTon népszerűsége 
nagymértékben hozzájárult a sikerhez, hogy Veszprém városa és a 
Balaton Régió elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet.

Érdi Szabó Márta kulturális területen kiemelkedőt alkotott, ér-
tékteremtő munkájával hozzájárul a Balaton és térsége erkölcsi és 
anyagi értékeinek gyarapításához.

Gratulálunk! 
Forrás: hirbalaton.hu
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Vörösberényi Polgári Olvasókör hírei
Sajnos nincs sok beszámolnivalóm a Vörösberényi Polgári Olvasó-

kör életéből, mert a Covid - járvány továbbra is lehetetlenné tette a 
terveink megvalósítását.

A decemberi hagyományos Mindenki Karácsonya rendezvényün-
ket sem tarthatjuk meg a Kultúrházban. Így csak az maradt, hogy 
azon a fenyőfán, ami szokásosan a Posta előtti téren fog állni, a mi, 
a Polgári Olvasókör fényei, díszei fogják a vörösberényieket köszön-
teni!

Vezetőségünk nevében minden kedves tagunknak, támogatónk-
nak és olvasóinknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, 
vidám újesztendőt kívánunk!

A jövő évi találkozásunk reményében tisztelettel búcsúzom!
Kasza M. Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke
Egyesületünk elérhetősége: kaszakatalin@gmail.com
Telefon:+36 30 445 3781

Fotó: Pászti György - forrás: balaton.vehir.hu 

2013. évi Mindenki Karácsonya Vörösberényben

Nem olcsó a helyi termék, de egyre 
többen érdeklődnek a jó minőségű 
portékák iránt

Helyi termék és befektetés ösztönzés címmel rendeztek workshop-ot 
Alsóörsön november elején, a Balatonfüred és Balatonalmádi közös 
helyi foglalkoztatási együttműködés, vagyis a paktum keretében. A 
szakmai tanácskozáson a helyi termékek piacra juttatása és a tradici-
onális áruk turizmusra gyakorolt hatása volt a fő téma. A megjelen-
teket Gajdos Attila projektmenedzser köszöntötte, aki bejelentette, 
november végén befejeződik a paktum projekt, amely sikeres volt, 
hiszen a foglalkoztatással kapcsolatos elvárásokat teljesítették. Nem 
olcsó a helyi termék, minőségében azonban össze sem hasonlítható 
azokkal az élelmiszerekkel, amelyeket a multiáruházakban talál a 
vásárló, - hallottuk a fórumon. Hogy milyen minőségű lekvárt, son-
kát, sajtot fogyasztunk az elsősorban pénztárcafüggő, az azonban jól 
megfigyelhető, hogy egyre népszerűbbek a kézműves termékek, so-
kan keresik fel a termelői piacokat. A Balatonnál megjelent egy fize-
tőképes réteg, akik keresik és meg is vásárolják ezeket a portékákat. 
Persze ehhez elengedhetetlen, hogy a vásárló és a termelő rátaláljon 
egymásra, ebben segíthetnek a turisztikai egyesületek, vagy épp az 
önkormányzatok, akik teret, helyszínt biztosítanak a helyi vállalko-
zásoknak. A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület ötlete alapján idén 
próba jelleggel termelői piacot nyitottak, közvetlenül az alsóörsi 
strand bejáratával szemben. A tapasztalatok igen kedvezőek voltak, 
ezért továbbfejlesztik a területet. Erről Pataki Júlia Zsuzsa TDM 
menedzser beszélt részletesen a Balatonfüredi Naplónak:

Nagyon fontos szempont volt a piac kialakításánál, hogy az a köz-
pontban legyen. Alsóörsön ez a strand, a kikötő és a balatoni bringakörút 
találkozásánál a legegyértelműbb helyszín, utólag elmondhatom, nagyon 
jó döntést hoztunk. Tapasztaltuk, hogy a strandolás után, délután öt-hat 
óra felé nagyon sokan vásároltak a termelői piacon és csak úgy tértek 
vissza a nyaralójukba. Jövőre továbbgondoljuk ezt az egészet, egy na-
gyon egyedi megjelenésű építményben bringamozit nyitunk, amivel re-
ményeink szerint tovább erősödik ez a közösségi tér. Ez egy szórakoztató 
attrakció lesz a családoknak, időseknek és fiataloknak, amely szintén 
odavonzza a turistákat a helyi termelőkhöz. Tavasszal kezdődik a kivite-
lezés, szeretnék, ha sok helyi termelő csatlakozna és bemutatkozna ezen a 
platformon, mondta a menedzser.

A jó minőségű helyi termékekre egyre nagyobb a fogyasztói igény, 
az egészséges és tudatos táplálkozást főleg az ide látogató gazdagabb 
réteg engedheti meg magának, a réteg, amely most a Balatonnál nö-
vekvő tendenciát mutat, ebből profitálhatnak a helyi termelők is, 
hangzott el Alsóörsön. Egy vállalkozó, aki libahúsból állít elő kü-
lönböző termékeket azt mondta, az embereknek természetes igénye, 
hogy olyan élelmiszert fogyasszanak, amely biztonságos, káros anya-
goktól mentes és így egészségmegőrző is. A helyben termelt portékák 
igazi értéke épp ebben van, ezt pedig meg kell fizetni. Sok, fáradtsá-
gos munka van ezekben a termékekben, legyen szó sajtról, kolbász-
ról, vagy kerámiáról, de a vásárló mindig biztos lehet abban, hogy jó 
minőséget kap a pénzéért, hiszen egy név, egy személy, vagy családi 
vállalkozás áll a termék mögött.

A workshop-on résztvevő szakemberek egyetértettek abban, hogy 
a friss és helyben termelt áru nem csak az egészségmegőrzés miatt 
fontos, de környezetvédelemre is alkalmas. Szerencsés, ha a min-
dennapi betevőt nem utaztatjuk át az országon, vagy fél Európán, a 
káros anyag kibocsátás így jelentősen csökkenthető, hiszen kevesebb 
kamion közlekedik az utakon, kevesebb repülő száll az égen. Azt sem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a helyi érték, a helyi termék a 
turizmus fontos pillére mindenhol a világban, a Balatonnál is cél en-
nek erősítése. Ma már van arra példa, hogy híres termelői piacok nem 
csak a nyári főszezonban, de szinte egész évben várják a vásárlókat, 
erről már Semsei Sándor, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke 
beszélt lapunknak.

A képlet egyszerű. A keresletet össze kell hozni a kínálattal, vagyis a vá-
sárlót a termelőkkel. Most kísérletet teszünk arra, hogy nem csak a piacra 
csábítjuk le a vásárlókat, hanem igyekszünk őket elmozdítani azokhoz a 
helyi termelőkhöz, akik meghatározói a térségnek. Programot kínálunk 
ezzel a vendégeknek, akik megnézhetik, miként készülnek azok a ter-
mékek, amelyeket később a piacon meg is tudnak vásárolni. Szeretnénk 
összekapcsolni a fürdőzős balatoni lehetőséget egyfajta helyi kultúra, helyi 
termékkultúra képével. Ez hosszútávon mindenképpen hatással lehet a 
turizmusra, befolyásolja azt, hogy a vendég szívesen tér vissza a térségbe, 
akár az őszi vagy téli időszakban is – fogalmazott Semsei Sándor.

A Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási 
együttműködés záró rendezvényét november végén tartják, a paktum 
tapasztalatait és eredményeit ott ismertetik majd a szereplők. 

Bán László
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Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület sikeres évet zárt 2020-ban. 

Kiemelkedően magas közterületi szolgálatunk hozzájárult a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetéhez.  Mindeközben pedig a szörnyű 
vírussal kell együtt élnünk. 

Ne feledjük el a vírus elleni védekezést: maszk, kézmosás, távolság 
tartás! Csak rajtunk múlik! 

Idén átadtunk egy sebességmérő és -jelző berendezést 
Vörösberényben és egyet Budataván, a 71. sz. főúton. A két beruhá-
zás értéke összesen 3,5 millió forint, melyhez a városnak egy fillérrel 
sem kellett hozzájárulnia. 

Vannak köztünk egyedül élők, idősek, betegek, akik karácsony-
kor is egyedül vannak, lehetőség szerint keressük meg őket és vi-
gyük el hozzájuk az ünnep üzenetét. Tegyük ezt azért is, mert nem 
tudhatjuk, hogy mi mikor kerülhetünk hasonló helyzetbe.  

Minden kedves balatonalmádi lakosnak, kiemelten a Polgárőr-
ségnek segítséget nyújtóknak áldott karácsonyi ünnepeket és gazdag 
boldog újévet kívánok magam és a tagság nevében. Kívánjuk, hogy 
az újév az összefogás éve legyen. A gyűlölet – akár szóban, akár tet-
tekben – tűnjön el életünkből.   

Polgárőrség elérhetősége: 
baloghcs0310@freemail.hu 
tel: 30/621-5320

Balogh Csaba, elnök
Forrás: FB
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Bútorjavítás és összeszerelés
Vállalom lapra szerelt bútorok 

(Mömax, Möbelix, Jisk, KIKA) 

összeszerelését, beépítését. 

Továbbá vállalom már meglévő 

bútorainak helyszíni átalakítását, javítását. 

Forduljon hozzám bizalommal!

Baranyai Gábor T.: + 36 20 360 4660

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. 
Ma tegyünk a holnapért!

Balatonalmádi, Baross Gábor út 12/A   06-88-879-511

NYITVA TARTÁS: H-P: 8:00-15:00

Életbiztosítási védelem koronavírusra is!

Felezze meg kötelező biztosításának díját!

Részletekért keresse tanácsadóinkat!

Ádám Andrásné Ili: 06-30-243-6899

Bugovics Tímea: 06-70-622-2161
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Megéri a napelem telepítés télen is!

Sokan azt gondolják, hogy a késő őszi- téli időszakban nem érde-
mes napelemet telepíttetni, inkább a beruházást kitolnák a tavaszi 
időszakra, mivel télen kevesebbet termelnek a napelemek.

Nos, ez nem teljesen helytálló gondolat! Igaz, hogy a napelemek 
működéséhez elengedhetetlen a napsugárzás, és a minél több napos 
órák száma, emiatt a rendszerek a nyári, májustól szeptember végéig 
terjedő időszakban ontják az energiát. 

De ne feledkezzünk meg a maradék 6 hónapról sem, ha keveseb-
bet is, de télen is termelnek a rendszereink, ez mind hozzáadódik 
az éves energiahozamhoz, amit jellemzően a téli időszakban haszná-
lunk el, a több világításra fűtésre elektromos autózásra stb.

A másik érdekesség, hogy a tapasztalatunk szerint, akik ősszel 
gondolkoznak a napelem beruházásukon, tavasszal mikor bekö-
szönt a napos időszak, hosszabbak a nappalok, elkezdi felkeresni a 
lehetőségeket, kiválasztja a rendszert, az sok esetben április május 
lesz. Az engedélyezés, pályázati, banki ügyitézés elvisz újabb (leg-
jobb esetben!) 1,5- hónapot, máris június elejénél tartunk. Ugye itt 
már sokat süt a nap! A telepítő cégek leterheltségétől függően akár 
2 hét is lehet mire felkerül a tetőre a működőképes rendszer. Már 

június közepe van, és a megrendelő minden nap türelmetlen, hogy 
mikor fog  a rendszere áramot termelni!

Aki pedig ezt az egészet akár ősszel vagy télen engedélyezteti és 
telepítteti amikor megjönnek a tavaszi, márciusi hosszabb nappalok 
már naponta egyre több energiát fog neki termelni. „Miközben a 
szomszéd még csak gondolkozik rajta.”

Így az igazán energiatermelő hónapokat maximálisan ki tudta 
használni a megrendelő, ezáltal rengeteg energiát tud pufferelni-el-
tárolni a téli időszakra.

Tehát nem érdemes túl sokat várni. Már csak azért sem mert a 
jelenlegi 0%-os kamattal lévő támogatási forma előreláthatólag ta-
vaszig, a keret kimerüléséig fog kitartani! A jelenlegi támogatási for-
mában a megrendelő a rendszer árának a 10 %-ával feltelepíttetheti 
napelem rendszerét.

A jól megtervezett és felépített napelem rendszer növeli az in-
gatlan értékét, előre rangsorolja az energetikai besorolását, csök-
kenti a család rezsi költségét ezért ne késlekedjen, használja ki a 
kedvező lehetőséget!





Almádi Értéktár
VILÁGKÖRÜLI HAJÓZÁSI TELJESÍTMÉNYEK
Kompolthy Jób (XX.)

(Budapest, 1879. január 23. - Budapest, 1938. december 26.) 
utazó, földrajzi író. Kompolthy Tivadar fia.

A középiskolát Veszprémben és Fiuméban végezte. 1893-
tól a tengerészeti akadémia növendéke, 1897 júniusában, 18 
évesen hadnagyi vizsgát tett. 16 éves korában egy 19 hóna-
pos földkörüli útra indult az óriás Watjen-vasvitorlással. Az 
út Bréma-Tűzfőld-Chile-Japán-Madagaszkár-London volt. 
Második földkörüli útjára a hadnagyi vizsga után indult, mely 
már két és fél évig tartott. Kikötött az észak-amerikai San 
Franciscóban, a dél-amerikai Brazíliában, Chilében, illetőleg 
az ottani Valparaisóban, az Antillák szigetein, Jáva szigetén, 
Indiában és Japánban.

1900 júliusában sikeres vizsgát tett, és ekkor nevezték ki 
hosszújáratú tengerészkapitánynak. Mindössze 21 éves volt, 
ilyen rangra ilyen fiatal magyar tengerész még soha nem volt 
kinevezve.

Legjobban vonzotta Kína, az egykori „Mennyei Birodalom” 
és Japán. 1902-ben, huszonhárom éves korában megvált az 
Adria Társaságtól. Az ausztriai Lloyd Társaság Silesia nevű 
gőzhajóján indult el azzal a tervvel, hogy mint tengerésztiszt 
Japán szolgálatába áll.

Yokohamában partra lépve az a csalódás érte, hogy a japán 
kormány beszüntette az idegenek hajóstisztté való felvéte-
lét. Ellátogatott Japán fővárosába, Tokióba, azután Kínába 
hajózott, ahol az akkor újjászervezett kínai posta tisztje lett. 
Hivatalában gyorsan emelkedett, rövidesen a kínai császá-
ri posta tartományi igazgatójává nevezték ki. Megbízatása a 
legnagyobb kínai folyó, a Jangce partvidékének tartományára 
szólt. Állása „mandarin” ranggal, üveggombos kalappal járt. 
Megtanulta a kínai nyelvet, a Jangce melletti tartományok-
ban megszervezte a postaszolgálatot. Hivatala az egyik legna-
gyobb kínai városhoz, Sanghajhoz, majd Szecsuan tartomány 
fővárosához, Csengtuhoz kötötte, de részben hivatali útjai, 
részben egyéb utazásai során óriási területeket járt be lóháton, 
vitorlás kínai „dzsunk” hajón vagy gyaloghintón: „palankin”-
on, melyet négy szolga, kuli hordozott. Több városban szol-
gált, összesen tizenegy évet töltött Kínában.

 1912-ben hazajött, több tanulmányt és útirajzot írt, tér-
képet készített Kínáról. Az 1. világháborúban katonaként 
szolgált. 1919-től részt vett a dunai hajózás újjászervezésében, 
majd a kormányzóság várkapitányságán szolgált. Tárcái jelen-
tek meg veszprémi lapokban és a Pesti Hírlapban. A Kíná-
ban töltött évekről könyvekben, népszerű rádió-előadásokban 
számolt be. Balatonalmádiban, a családi kriptában helyezték 
örök nyugalomra.


