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AlmádInfo – 2021. május 
A beruházásokról 

Balatonalmádi nagyberuhá-
zásai az utóbbi hónapokban 
befejeződtek. A sportközpont 
átadásáról már többször be-
széltünk, a sportegyesület már 
használatba vette. A hivatalos 
átadó ünnepségre még várni 
kell, de a vírushelyzet enyhü-
lése után lehetőségünk lesz 
ünnepélyes keretek között 
bemutatni városunk egyik új 
büszkeségét. 

A kolostor szintén elkészült. 
Az épület felújítása már hó-
napok óta befejeződött, az 
utóbbi időszakban az étterem 
és a szobák berendezése történt 
meg. Szintén a pandémiás helyzet alakulásának függvénye, hogy ezt 
a beruházást mikor tudjuk hivatalosan átadni. Nincs még végleges 
koncepció a létesítmény jövőjére vonatkozóan. Jelenleg még foly-
nak a tárgyalások, hogy a Kolostor és a Magtár épületegyüttest a 
Petőfi Színház bérbe vegye és az egyes létesítményelemek működ-
tetéséről ők gondoskodjanak, vagy pedig az éttermet és a szálláshe-
lyeket külön kezeljük. Tudni kell azt, hogy a támogatás fennállási 
ideje alatt üzleti célú szálláshely-szolgáltatásként ezeket a szobákat 
nem használhatjuk. A színházzal még nem született meg az együtt-
működési megállapodás, sajnos, a pandémia miatt elhúzódott ez az 
ügy is. Nyilván ők is akkor tudják majd birtokba venni az épüle-
tet, ha már a vírushelyzet megengedi a rendezvények és programok 
megtartását. 

A bölcsőde kapcsán jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. Korábban 
műszaki ellenőrt és közbeszerzőt kellett választani és előkészítettük 
magát az eljárás kiírását. A folyamat végre elindulhatott, amely egy 
minisztériumi ellenőrzést is magában foglal. A közbeszerzési eljárást 
ez év szeptember végéig kell lefolytatnunk, a munkálatok ekkor már 
el fognak kezdődni. A kivitelezés közel fél évet vesz majd igénybe, 
így a nyitás jövő év tavaszára várható.

A bölcsődéhez közel van a Györgyi Dénes Általános Iskola és 
nem messze már megkezdődött az új református óvoda építése is. 
A Noszlopy-Bajcsy utak kereszteződésben, az iskolánál már most 
minden reggel kisebb közlekedési káosz alakul ki, és a két új intéz-
mény megnyitása után még nagyobb forgalom várható ezen a terü-
leten. Éppen ezért nemrég helyszíni bejárást tartottunk, melyen részt 
vett Borbély Zoltán rendőrkapitány úr és Ács Attila igazgató úr is. 
Több ötlet felmerült a jelenlegi kaotikus helyzet megoldására, s ezek 
közül talán a legpraktikusabb az, hogy ha egyirányúvá tesszük a Baj-
csy-Zsilinszky utcát és a Noszlopy utca egy részét, s az iskola körül 
egyfajta körfogalmat alakítunk ki. Az út egyik oldalán parkolhatnak 
majd a járművek, s mellettük egy irányban folyamatosan haladhat a 
forgalom. Ezek az utcák önkormányzati utak, így a döntést majd a 
képviselő testület hozhatja meg. 

A strandok nyitása május végére várható, addigra a Kisfaludy 
Program IV. ütemének jelenleg még zajló munkálatai befejeződnek. 
A Budatava Strandon megtörténik a zöldfelület nagy részének teljes 
megújítása, az öntözőrendszer kialakítása, új napozóstég és vízbejá-
ró készül. A Káptalanfüredi strandon új kabinsor épült, a főbejárat 
elé új térburkolat került, s a csapadékvíz elvezetése is megoldott. A 
Wesselényi strandon a régi szivattyúház föld alá süllyesztése és zöldfe-
lület megújítása történt meg, a főépületben pedig a mosdók újultak 
meg. Saját költségből a főbejárat homlokzatának rendbetételét, a 
strandi játszótér és a járdák karbantartását végeztük el. Azt gondo-
lom, hogy így már idén nyáron a látogatók számára tudjuk biztosí-
tani az almádi strandok megszokott magas színvonalát. A jegyárak 
nem emelkednek, a tavalyi díjszabás érvényes az idei szezonban is, s 
bízunk abban, hogy Almádi strandjaira idén is legalább olyan sokan 
ellátogatnak, mint az elmúlt években. 

A közösségi médiában is hírt adtunk arról, hogy a rendőrkapitányság 
régi épületét megkapta a város. A kormány döntése alapján az épület 
ingyenesen, közcélra került Balatonalmádi tulajdonába. Elsősorban 
szolgálati lakásokat szeretnénk az épületben kialakítani, a rendőrség 
és az önkormányzat dolgozói számára. A konkrétumokat a 
közeljövőben fogjuk tisztázni, de azt szeretnénk, ha a belvárosnak 
egy újabb színfoltja lehetne ez az épület. A földszinten üzlet- vagy 
irodahelyiségeket alakítanánk ki, melyet bérbe adhatnánk, a lakások 
pedig a felső szinten, a tetőtérben kapnának helyet. Több százmilliós 

Dr. Kepli Lajos polgármester

Elkészült a kolostor

Új berendezést kapott a kolostor

Újra biztonságosan használható a Wesselényi strandi játszótér
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beruházás lesz ez is, melyhez a szükséges forrás megszerezéséhez 
állami vagy pályázati támogatást szeretnénk igénybe venni. 

Veszprém 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz és a balatoni 
települések, így Almádi is érintett ebben a folyamatban. A röviden 
EKF-nek nevezett programot működtető részvénytársaságban vá-
rosunk is tulajdonos, részvényes, hiszen Almádi is befizette a lako-
sonként 2 euro összegű éves díjat, így jogosultak vagyunk a pályá-
zati forrásokra is. A támogatás nem csak az önkormányzatnak szól, 
hanem intézmények, civil egyesületek és a városban működő vállal-
kozások is pályázhatnak, elsősorban rendezvényszervezési céllal, inf-
rastrukturális fejlesztéseket ez a kiírás nem támogat. A pályázat pár 
hete már megjelent, az EKF honlapján elérhető. A pandémia miatt 
online szerveztünk civil fórumot, melynek keretében tájékoztattuk 
a civileket és arra kértük őket, hogy ötleteiket osszák meg velünk, 
hogy a sok nagyszerű tervekből kialakuljon egy, az önkormányzat 
által is támogatott csomag, mellyel tudunk majd lobbizni a külön-
böző szervezeteknél. 

7 500 000 Ft támogatást kapott Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális 
ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló kormányhatá-
rozatban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. Ha a ví-
rushelyzet megengedi, szeretnénk ebből az összegből egy nagyobb 
rendezvényt szervezni, hiszen tavaly minden ilyen tervünkről le 
kellett mondanunk a koronavírus miatt. De terveket nem adtuk 
fel, csak későbbre toltuk el. Nagy fesztivált nem szervezünk Almá-
diban, hiszen ez a kisváros nagy alkalmas az ilyen típusú programok 
megtartására, azonban néhány neves fellépőt szeretnénk meghívni 
még az idén, akár az augusztus 20-i hosszú hétvégén. A rendezvény 
szervezője a Pannónia Kulturális Központ lesz. 

Annak ellenére, hogy a pandémia súlyosan befolyásolja a min-
dennapjainkat, több olyan fejlesztési elképzelésünk van, melyek 
megvalósításához már beadtuk a pályázatot. Turisztikai területen 
történő fejlesztési tervünk a Wesselényi strand területén, a keleti 
oldalon egy szaunaház építése. Finn szauna és gőzkabin készülne 
egy pihenőtérrel, ahol kulturált körülmények között bárki igény-
be vehetné majd a wellness szolgáltatásokat. A közösségi funkciót 
is ellátó szaunaházat az önkormányzat üzemeltetné, természetesen 
egész évben működne, de leginkább a főszezonon kívül, a téli idő-
szakban lehet majd nagyon népszerű. Azt gondolom, egyedülálló 
élményt jelent az, ha szaunázás után az ember belefuthat az 5 fokos 
Balatonba! 

Készült egy másik koncepcióterv, amely a piac egész környezeté-
nek rendezését célozza, az épületfelújítást és a parkolás rendezését. 
Ha eredményes lesz a pályázatunk, akkor első körben a piac tel-
jes fedése valósulhat meg, hiszen ez kardinális kérdés a városban. 
Jelenleg egy ponyvaszerű tetővel van lefedve a vásártér. Mi ennél 

A régi kapitányság épületét megkapta a város

sokkal jobb, Almádihoz illő, városias fedett piacteret képzeltünk el, 
esztétikus tetőszerkezettel, s ennek a megvalósításához szeretnénk 
forrást szerezni. Ez a fejlesztés már átmenetet jelent a piac és a vásár-
csarnok között. Természetesen ide kapcsolódik még a szolgáltató-
ház megújítása és a parkolási kérdése is. Szerencsés a helyzet, hiszen 
van koncepciónk e terület átalakítására, így ha kiírják a megfelelő 
pályázatot, azonnal beadhatjuk támogatási kérelmünket. Most, el-
sőként a piac fedése a fontos. Hosszú távú tervünk része az is, hogy 
a jelenlegi beton asztalok helyett mobil, fém asztalokat telepítsünk, 
melyek szükség esetén felszedhetőek és az egybefüggő fedett terület 
akár rendezvények esőhelyszíneként is használható lesz, hiszen ilyen 
még nincs Almádiban. 

További fejlesztési terveink között szerepel a járdafelújítás a 71-
es út és a Bajcsy út kereszteződéstől Budatava felé, egészen a Füke 
Yacht épületéig. Ezen terv részeként megvalósulhat a Budatava ka-
nyar, a kis park és a buszmegálló átalakítása, és a másik oldal jelen-
leg nagyon rossz állapotú járdájának felújítása. A Belügyminisztéri-
umhoz beadott pályázatunkra egyenlőre még nem érkezett válasz. 

Sokakat érintő kérdés a város vízhálózatának megújítása. Sajnos, 
az utóbbi időben egyre gyakoribbak a csőtörések, melyek legtöbb-
ször az elavult csövek miatt alakulnak ki. Folyamatosan egyeztetünk 
a DRV-vel, hogy a cég fejlesztési tervében Balatonalmádi minél na-
gyobb szakasza kerüljön be, hiszen a város ivóvíz hálózata nagyon 
elöregedett. Szóbeli egyeztetések már zajlottak, mihelyst konkrét 
megegyezésre sor kerül, mindenképpen tájékoztatjuk a lakossá-
got. A célunk az, hogy a felújításra szánt utcák közül azok, melyek 
vízhálózata a legrosszabb állapotban van, az újraaszfaltozás előtt a 
vízhálózat mindenképpen legyen kiváltva. Az új kerékpárút építése 
kapcsán az új nyomvonal esetében mindenképpen szorgalmazzuk 
a régi ivóvízhálózat cseréjét. Ez érinti például a Véghely Dezső utcát 
és a Neptun utcát, melyek felújítása már az idei évben megtörténik. 
Ezen fejlesztés további ütemében városunk teljes belterületi kerék-
párút-hálózata megújul, s az új nyomvonal átkerül a Rákóczi utcá-
ra, amely emiatt új burkolatot is kap, így az elavult ivóvízhálózat 
cseréje is meg fog történni. 

Dr. Kepli Lajos 
Balatonalmádi Város polgármestere 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. április 19-én a Balaton-

almádi, Rákóczi Ferenc u. 43. sz. alatt megnyílt a lakossági 

hulladékudvar. 

A hulladékudvar üzemeltetője az ÉBH Nonprofit Kft.

A hulladékudvarban csak hulladékfajtánként különváloga-
tott, nem szennyezett hulladékokat veszünk át az alábbiak sze-
rint:

LAKOSSÁG

HULLADÉK TÍPUSA ÁTADHATÓ MENNYISÉG

ZÖLDHULLADÉK
tiszta, egyéb hulladékkal 
nem szennyezett kerti 
zöldhulladék: 
• lágy szárú: zsákolva, 
• fás szárú: kötegelve max. 

8 cm átmérőjű 1 m hosszú 
nyesedék

Földet, gyökérzetet nem áll 
módunkban fogadni!

150 kg/év/háztartás, ezen 
felül: térítés ellenében 

(max. 3m3/nap)

LOMHULLADÉK térítés ellenében*

GUMIABRONCS (csak 
személyautó abroncs)

max. 5 db/év/háztartás

HŰTŐGÉPEK
1 db/év csak bontatlan 

állapotban!

KÉPCSÖVES ELEKTRONIKAI 
HULLADÉK

térítés ellenében

EGYÉB ELEKTRONIKAI HULLADÉK

tonerek, festékpatronok,
átlagos háztartásban keletkező 

mennyiség

kiürült fém, vagy műanyag 
festékes, illetve egyéb 
vegyszeres dobozok,

átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség

kiürült hajtógázos palackok, 
fénycsövek,

átlagos háztartásban keletkező 
mennyiség

elemek, akkumulátorok
átlagos háztartásban keletkező 

mennyiség

*Amennyiben az évente egy alkalommal térítésmentesen igénybe ve-
hető házhoz menő lomtalanítással nem kíván élni, 3 m3 mennyiségig 
térítésmentesen behozhatja lomhulladékát.

Gazdálkodó szervezetektől kizárólag tiszta, egyéb hulladékkal 
nem szennyezett zöld hulladékot veszünk át az alábbiak szerint:
• csak előre bejelentéssel és időpontfoglalással a +36 20 322 3085 

telefonszámon,
• max. 5 m3/nap mennyiségig,
• lágy szárú: zsákolva, 
• fás szárú: kötegelve max. 8 cm átmérőjű 1 m hosszú nyesedék,
Földet, gyökérzetet nem veszünk át!

Nagy mennyiségű (5 m3 feletti) zöldhulladékkal, kérjük, a Bala-
tonfüredi Komposztáló Telepet keressék (Balatonfüred, Aszófői út, 
087/1 hrsz.)!

Hulladékudvar nyitva tartási ideje 2021.04.19-től:
Hétfő:  7.00-12.00, 12.30-16.00
Kedd:   zárva
Szerda:  8.00-12.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-16.00

A napi zárás elvégzése miatt a hulladékudvarba hulladékot a 
zárást megelőző negyed óráig lehet behozni.

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlan-
használó köteles lakcímkártyáját és az esedékes közszolgáltatási díj-
nak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat 
másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.  

Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedje-
nek, az igazolványok hiányában, – a hatályos jogszabályok előírásai 
értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk.

A hulladékudvar látogatásának  feltétele a védőmaszk viselése, 
illetve a személyek közötti 1,5 méteres távolság mindenkori meg-
tartása.  A vírushelyzetre való tekintettel, kérjük, lehetőség szerint 
kísérő nélkül érkezzenek! 

Bővebb információ: https://balkom.hu/hulladekudvar/.

A címlaphoz: tájékoztatás az 
elkészült kolostorról és a projektről 

Két támogatásból valósult meg a beruházás: Magyarország Kor-
mánya 1003/2018. (I. 15.) kormányhatározattal, valamint az ezt 
módosító 1034/ 2018. (II.12.) kormányhatározattal összesen 
bruttó 500 millió forint egyedi költségvetési támogatás biztosítá-
sáról döntött, amely a vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüt-
tesének állagmegóvása, a Magtár épületében eszközbeszerzések, 
valamint ifjúsági táborozás és egyéb kulturális programokkal ösz-
szefüggésben felmerülő eszközbeszerzések és folyó működési ki-
adásokra volt fordítható.

Magyarország Kormánya 1215/2019. (IV. 18.) 
kormányhatározatával további egyedi költségvetési támogatást 
nyújtott az önkormányzatnak bruttó 400 millió forint összegben, 
a vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüttesének felújítására.

A kormányhatározattal megerősített támogatás célja a 
vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüttesének állagmegóvása, 
a Magtár épületének felújítása, eszközbeszerzések, valamint ifjú-
sági táborozás és egyéb kulturális programokkal összefüggésben 
felmerülő eszközbeszerzések és folyó működési kiadásokkal meg-
valósuló beruházás támogatása.

A Képviselő-testület 158/2019.(VI.27.) Öh. számú ha-
tározata alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata 
„Balatonalmádi-Vörösberény volt jezsuita kolostor épület felújítása” 
címen hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indí-
tott. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
„Balatonalmádi-Vörösberény volt jezsuita Kolostor épület felújítása” 
címen indított közbeszerzési eljárást – tekintettel arra, hogy a kép-
viselőtestület a rendelkezésre álló anyagi fedezetet kiegészítette, 
így az igazolhatóan rendelkezésre állt - 234/2019.(X.7.) Öh. szá-
mú határozatával eredményesnek nyilvánította, az eljárás nyertese 
a veszprémi székhelyű VeszprémBer Zrt.



Krónika2021. május

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 5

Kedves Olvasóink! 
Talán már egyéb forrásból is értesültek arról, hogy a Magyar Posta 

Zrt. 2021. júniusban megszünteti a címzetlen küldemények kézbe-
sítését, így az Új Almádi Újság terjesztésére is más megoldást kellett 
találnunk.

Több mint három évtized után 2021. júliusától tehát már nem 
a postaládáikban kell keresniünk az Almádi Újságot, hanem azok-
ban az újonnan elhelyezett újságtartókban, amiknek beszerzésén, és 
legoptimálisabb elhelyezésén a lap kiadója, az Almádiért Közalapít-
vány már dolgozik. 

A Városházán és a Pannóniában eddig is hozzáférhető volt a lap, 
júliustól azonban a város leglátogatottabb helyein, a boltokban, az 
intézményekben, a település legfontosabb pontjain is megtalálhat-
ják. Természetesen az újságtartók nemcsak Almádi központjában 
lesznek elhelyezve, hanem megtalálhatják őket Vörösberényben, 
Káptalanfüreden és Budataván is. 

Sok év után új szokást kell megismernünk és megszeretnünk! 
Kérjük, legyenek erre nyitottak, és júliustól keressék a logóval ellá-
tott tartókat és olvassák továbbra is az Új Almádi Újságot! 

Az elhelyezéssel kapcsolatban szívesen fogadjuk ötleteiket, kérjük, 
hogy azokat az almadiert@gmail.com email-címre, vagy postai úton 
a 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. címre küldjék el nekünk.

Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága 

Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.

Dúslakodnak házad bőségében,
örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.

Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot.  

Zsoltárok 36, 8-10.

Református Óvoda épül 
Nagy örömmel tájékoztatjuk az Almádi Újság olvasóit, Balaton-

almádi és a környező települések lakóit arról, hogy új, egyházi fenn-
tartású óvoda létesül városunkban. A Balatonalmádi Református 
Egyházközség presbitériuma 2019-ben döntött úgy, hogy indul az 
Országos Óvoda Program beruházási pályázatán.  

Magyarország Kormánya az egyes egyházi célú támogatások for-
rásszükségletének biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm. 
határozatával támogatásban részesítette a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Országos Óvoda Programját. Az előzetes felmérések so-
rán 109 református egyházi szervezet fejezte ki óvodaépítési szándé-
kát, amelyből a műszaki, demográfiai és pénzügyi elemzések után 
66 helyszínen valósulhat meg óvoda kialakítása. 46 helyszínen épül 
új óvoda, de felújítás, bővítés és működő óvoda átvétele is megva-
lósul országszerte, több ütemben. A beruházások során infrastruk-
turális és szakmai értelemben is olyan intézmények jönnek létre, 
melyek egyszerre felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, a 
modern kor elvárásainak és a keresztyén nevelés feltételeinek. 

Gyülekezetünk a pályázati kritériumoknak megfelelt, így 2020-
ban elkezdhette a tervezési és engedélyeztetési munkát. A beruházás 
a Hadak útja és a Damjanich utca által határolt telken ez év márci-
usának végén elkezdődött. Jelenleg a telken lévő épületek bontása és 
azon fák kivágása zajlik, melyek a későbbiekben nem felelnek meg a 
jogszabályi előírásoknak. (Pótlásukról a parkosítás és a telken belüli 
játszóterek kialakítása során gondoskodunk.) 

Évről-évre gyarapodó lélekszámú gyülekezetünkben nagy hang-
súlyt fektetünk a fiatal generációk nevelésére és hálásak vagyunk a 
családok támogatásáért, akik ránk bízzák gyermekeiket legyen szó hit-
tan foglalkozásról, hittanóráról, táborról, gyermekistentiszteletről. 
Fontosnak tartjuk a gyermekekért végzett munkát és úgy látjuk, 
hogy egyre több család szeretné a kicsiket hitben nevelni, a keresz-
tyén szellemiséget elfogadni, befogadni. Küldetésünknek és legfon-
tosabb feladatunknak az óvoda létesítésével kapcsolatban azt tart-
juk, hogy a gyermekeket személyes hitünk és életünk jó példáival, 

Az épület sikeres műszaki átadását követően a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya a jezsuita 
kolostor felújításának készre jelentését elfogadta. 

A kolostor épülete négyszintes (pince + földszint + emelet + tető-
tér). Az épület nettó területe: 1.545,75 m2. A telek 1.457 m2 illetve 
1.744 m2 nagyságú. 

A támogatások az építési beruházás, a különböző programok és 
hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése mellett a kolostor berende-
zésének egy részét is fedezte, melyek beszerzése is megtörtént. A 
beszerzés keretében a szobák, a konyha, az étkező és a közösségi 
terek is új berendezést kaptak, közel 70 millió Ft + áfa összegben.

Forrás: Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal tájékoztatása 

legjobb tudásunknak megfelelően neveljük családias légkörben, az 
ökumené jegyében. 

Az intézmény indulása 2022. szeptemberében várható, 4 cso-
porttal (100 fő). Programunk szerint azonos életkorú csoportokat 
kívánunk kialakítani. Várjuk mindazon gyermekek, keresztyén csa-
ládok jelentkezését, akik életében fontos értékként jelenik meg a 
hit, a közösséghez tartozás. Imádkozunk azért, hogy leendő óvo-
dásaink megtapasztalják, hogy biztonságban vannak Istennél, hogy 
megérezzék soha nincsenek egyedül és olyan erős érzelmi, értelmi, 
erkölcsi alapra tegyenek szert, mely segíteni fogja őket a későbbi-
ekben, az iskolai feladatok elvégzésében és a társaik közti boldogu-
lásban.

Az óvoda építéséről, a programunkról és a jelentkezés részleteiről 
tájékozódhatnak a gyülekezet honlapján feltüntetett elérhetőségek 
valamelyikén (www.refalmadi.hu). Honlapunkon beszámolunk a 
beruházás fázisairól és az elért mérföldkövekről. Hisszük, hogy a 
hálás szívvel végzett munkánkon Isten áldása lesz. Legyetek erősek és 
bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek!  Zsolt 31,25

Steinbach József lelkipásztor, Kádár-Paksy Ágnes presbiter
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AJÁNDÉK BUDATAVÁNAK
Az Almádi P-Art művészeti alapítványnyolc éves fennállása óta 

egy megfontolt program szerint működik. Elsődleges célja város-
unk környezetesztétikai kínálatának bővítése. A művészeti vezetés, a 
kuratórium egységes álláspontja az, hogy az évek során négy karak-
teres városrész kapjon külön-külön olyan művészeti alkotást, amely 
jellegzetes része lehet az adott településrésznek. Eddig is arra töre-
kedtünk, hogy jó szervezéssel az ott lakók bevonásával közös erővel 
hozzuk létre mindezt. Így került átadásra 
2013-ban a Kézfogás-Európa Szoborpark, 
mint turisztikai látványosság a Balaton 
partján, az Almádi Panteon az Egészségház 
parkjában. Vörösberény 2017-ben avathat-
ta a Berények Kútját. A híres és népszerű 
Szabó pékség falára vöröskő emléktábla ke-
rült bronz domborművel legutóbb. 

Idén Budatava városrész kerül sorra. 
Az új sporttelep impozáns környezetében 
Brzozka Marek szobrászművész Fiúk című 
bronz sportszobrát vöröskő talapzatra fog-
juk elhelyezni, a városunkban több évtizede folyó sikeres labdarú-
gó utánpótlás-nevelés tiszteletére. A budatavai tömbbelsőben egy 
díszkút kapna helyet Beretvás Csanád szobrászművész, az öreghegyi 
művésztelepen készült vöröskő szobrával, csobogó vízsugárral. Az 
önkormányzat és a képviselő testület jóváhagyta Pandur Ferenc al-
polgármester közreműködésével Gillich László és Schildmayer Ferenc 
mérnökök terveit.

A P-Art-Alapítvány több éve kezdte meg az anyagi feltételek, a 
kivitelezést végző önkéntesek és támogatók szervezését. Ez év elejé-
re terveztük a munkálatok elkezdését, de a járvány miatt el kellett 
halasztanunk. 

Tisztelt budatavai lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy május végén kezdődnek a mun-

kálatok (a munkaterületet körülkerítjük, Fabó Péter képviselő úr se-
gítségével). A P-Art Alapítvány a szervezésen kívül biztosítja a pénz-
ügyi hátteret az Aranyhíd Polgári Egyesület részbeni támogatásával. 

A budatavai lakóegyesület képviseletében 
Illés Tibor és Gáspár Gábor szervezésében 
vagy 30 ember ajánlotta fel fizikai és szak-
mai segítségét, melyet ezúton is köszönünk! 
(a névsort idővel közzétesszük). Az építési 
munkák legnagyobb része az Ódor Gáspár 
vezette Víz-Szerviz Építő Kft felajánlása. A 
beton és a szállítás Szántó Tamás ügyveze-
tésével működő Processtech Kft adománya. 
A városgondnokság – ahogy feladatai enge-
dik – tud közreműködni. 

A szomorú járvány-helyzet ellenére úgy gondoltuk mégis érdemes 
teremteni és alkotni közös összefogással egy kis színt, örömet szerez-
ni az itt lakó polgártársainknak. nem szabad feladnunk és amint le-
het, a budatavaiakkal együtt ünnepség keretében szeretnénk átadni 
ajándékunkat. Terveinkben Káptalanfüred a következő.

A P-Art Alapítvány kuratóriuma nevében: 
Veszeli Lajos művészeti vezető
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Gyereknap, gyere már!
Az idei év is nehezen indul, de mi a Pannóniában nagyon készü-

lünk a gyereknapra! Amint a járványügyi szabályozások feloldásra 
kerülnek és szervezhetünk rendezvényeket, azonnal megnyitjuk a 
szezont egy fontos, sőt az év egyik legfontosabb napjának megün-
neplésével a gyereknappal!

Mindenki figyelje intézményünk honlapját, a városi közösségi ol-
dalt valamint a plakátokat!

Ha lehet, mi ott leszünk május 30-án vasárnap, a Zenepavilonnál 
és sok mókával, kacagással, játszóházzal, játékokkal, főzőversennyel 
egy szuper interaktív gyerekkoncerttel fogjuk várni a város apraja, 
nagyját!
További információ: www.pkkk.hu

Sajtóközlemény
Nők harmóniában, a családban és a munkahelyen

2020.03.27.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és együttműködő 
konzorciumi partnere, az Almádiért Közalapítvány az EFOP 1.2.9-
17-2017 00118 azonosító számú “Nők harmóniában a családban 
és a munkahelyen” címen sikeres pályázatot valósított meg 199,88 
millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítsé-
gével. A projekt lezárásra került 2021. 03. 27-én.

A pályázat a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 
melynek célja a családok, ezen belül kiemelten a kisgyermekes nők 
munkaerő-piaci helyzetének javítása, a családés a munka össze-
egyeztetésének elősegítése volt.

Az egyesület a projekt keretében létrehozta a Balatonalmádi Csa-
lád és Karrier Pontot és telephelyeit Bakonybélben és Somlóvásár-
helyen.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete a pályázat keretén 
belül 2017-től segíti a nők munkába állásának és a rugalmas fog-
lalkoztatási lehetőséginek megismertetését. Képzésekkel, oktatással, 
előadások megtartásával, rendezvényekkel és egyéni tanácsadásokon 
keresztül segített a nők munkaerőpiaci helyzetének javításán.

A fejlesztés eredményeként növekedtek a térségben a munkálta-
tók ismeretei az atipikus foglalkoztatási lehetőségek tekintetében. 
A foglalkoztatók körében a képzéseknek és az átadott ismeretek-
nek birtokában növelték a rugalmas foglalkoztatási lehetőségeket 
alkalmazottaik körében. Programsorozat három éve alatt több száz 
munkavállalónak, és munkáltatónak tartottak képzéseket, szemlé-
letformáló előadásokat, rendezvényeket.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete a továbbiakban is 
törekszik arra, hogy segítse a környéken élőket és képzéseinken, ta-
nácsadásokon keresztül támogatást nyújtson az érdeklődőknek.
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Györgyi Iskola hírei
NyelvÉSZ anyanyelvi verseny

A nyelvi fejtörők izgalmas terep-
asztala

Iskolánk ebben a tanévben is sok 
tehetséges, versenyezni szerető di-
ákkal vett részt a felső tagozatosok 
NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi 
versenyen. A több évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező, rangos, a gye-
rekek által kedvelt megmérettetésen 
a diákok kipróbálhatták anyanyelvi 
kreativitásukat, a nyelvi játékokban 
való jártasságukat. Bizonyságot te-
hettek nyelvi készségeikről, hogy közben még jobban megismerjék 
anyanyelvünk szépségét. A verseny célja már a felkészülés során is 
az igényes és helyes nyelvhasználat elsajátítása, a nyelv sokszínűsé-
gének megismertetése volt. 

A versenyre 29 fő jelentkezett összesen az 5-8. évfolyamokból. Az 
iskolai fordulóból tizenketten jutottak a megyei döntőbe, ahol a 7. 
helyezést Kádár Janka, a 8. helyezést Marton Ildikó, a 9. helyezést 
Gábriel Anna, a 10. helyezést pedig Ács Gergő 8. osztályos tanulók 
érték el. 
Gratulálunk nekik!

Gimnáziumi hírek
XV. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat

A tárlatra ebben a tanévben 8 diákunk 14 alkotásával neveztünk 
be. Közülük 4 fő grafikáját, festményét válogatta be a szakmai zsűri 
magára a kiállításra, amely összesen 186 alkotást mutat be április 
23-tól május 15-ig a Hajdúszoboszlói Kulturális Központban. 

A kiállítás anyaga 30 intézmény diákjaitól származik, többségük-
ben művészeti, képzőművészeti képzés is folyik. Ezért kiemelten 
büszkék lehetünk az összes diákunkra, aki bekerült a tárlatra: Pus-
kás Anna Bianka Emotions c. grafikájával, Szabó Janka Harmónia 
c. üvegfestményével, Tarsoly Csenge Anya teáskészlete c. szénrajzá-
val és Téglás Kata Sára Reality 
Step (Valóságlépés) c. filcraj-
zával.

Gratulálunk nekik és fel-
készítő tanáraiknak, valamint 
a tárlatra beküldött további 
festmények és grafikák alko-
tóinak: Balogh Lilinek, Tötős 
Boglárkának, Tamara Tacey-
nek és Kácsor Juditnak! 

Puskás Anna: Emotions

Szabó Janka: Harmónia

Tarsoly Csenge: Anya teáskészlete

Téglás Kata: Reality Step

In vino veritas = Borban az igazság?
Olyan sok szép utcanév emlékeztet bennünket a helyi borkultú-

rára, hogy nem lehetünk eléggé hálásak Naményi Magdikának, azaz 
Schildmayer Ferencnének, hogy megőriztette őket a mi nemzedé-
künknek és az utókornak. Felsorolásom korántsem teljes: Borgazda 
utca, Hordó utca, Korsó utca, Must utca, Pince utca, Pint utca, Prés 
utca, Rizling utca, Szőlő utca, Szüret utca, Szürkebarát utca, Ve-
nyige utca, Vessző utca. A gyönyörű összhatást még a Bornemissza 
utca sem haloványíthatja el, ha inkább Gergőre gondolunk az Egri 
csillagok nyomán. Meg aztán ott van a Csárda utca és a két Pint 
utca és ha valaki netán a Géza utca után túlfutna rajtuk, akkor ott 
van a csodálatos pincék sora, ahol majd helyreteszik még a tévely-
gők helyismeretét is!

Ottani látogatásaimat a pandémia galád módon gátolta eleddig, 
de új tavasz, új remények no meg a régi barátok! Egy valamirevaló 
borlovagrendi nagykövet legalább virtuálisan válogat még a kör-
nyékbeli helynevek között is, mert a hosszúra nyúlt szikkadási sze-
zon bizony heveny feledékenységgel társulhat. Máskülönben meg 
így készíti fel a majdhogynem beszáradt lovag-társait a mielőbbi fo-
lyadékpótlás elodázhatatlanságára. A szőlőből készített bor ugyanis 
számos helynevet adott nekünk, de vigyázat: nem mindegyiket!
BOR 
Ez a szerbiai város, amely az ércbányájáról híres és világháborús ha-
difogoly táboráról hírhedt éppen nem a borral kapcsolatos, hanem 
a répafenyővel. Szerbül ugyanis a Бор ezt jelenti.
BORBEREK
A marosmenti erdélyi helység nem a korlátlan italbőségből vette ne-
vét, hanem a szász Burg-berg azaz Várhegy elnevezésből, amelynek 
mai román neve Vurpă és Alvinc község része.
BORCSÁNY
A felvidéki falu eredetileg a kis fenyőerdőnél lakókat jelölte és a mai 
szlovák neve Borčany is ezt jelenti. Amikor még magyar neve volt, 
akkor is tót falunak számított.
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BORDEAUX
Ez a francia város a bortermelés és kereskedelem világhírű köz-
pontja, de neve baszk-aquitan eredetű, azaz nem francia. Az ősi 
Burdigala konkrét jelentése a mai napig nem tisztázott.
BORGÁTA
Ez a vasvámegyei fürdőhely a Kis-Somlyó aljában sokak számára 
inkább a boráról ismert, de neve az avar és a gát szavak összetétele. 
Más nyelvészek az Abur gátja nevet sejtik benne.
BORHEGY
A Pinkafő melletti burgenlandi helység mai osztrák neve Weinberg, 
ami jelzi, hogy egy szőlőhegyre települt faluról van szó, amit mára 
Újrétfaluhoz, azaz Wiesfleckhez csataltotak.
BORKÚT
A máramarosi település a savanyú ásványvízéről nyerte a nevét, 
amelyet Erdély szerte borvíznek neveznek. Több falu határához ha-
sonlóan számos borvíz forrás található Borcutnál.
BORSZÉK
A Hargita megyei gyógyhely román Borsec vagy szász Bad Borseck 
néven is árulkodó, hiszen számtalan savanyúvíz forrása egy vizes 
területen, azaz széken található. Még a fröccshöz is jó!
BORSZÖRCSÖK
Eredetileg még csak Szörcsök volt az Árpád-korban, de Balázs fia 
Bors birtokaként kapta az első névelemét. A Somló közelsége és a 
szőlőművelés segíthetett a Bor előtag rögzülésében.
SZAMOSBORHÍD
A Szamos bal partján fekvő település Borválaszúttól északnyugatra 
található és eredeti neve Borhyda volt. Ez bizony a Bor patakon 
átvezető hidat jelentette, amely a falun keresztültfolyt.

Mindeddig tehát csak a BORHEGY település bizonyította a valódi 
borhoz valódi kapcsolatát, de nem kell ilyen mereven ragaszkod-
nunk bor szavunkhoz, ha bortermő területeket keresünk.
A Balatonfelvidéken ugyanis több település neve emlékeztet a bor-
ra, bortermelőkre vagy pedig a hordókészítőkre. Induljunk el vala-
honnan a megye északnyugati részéről és érjünk el egészen a kelet-
balatoni részekig:

VINÁR
Pápa és Celldömölk között félúton fekszik a szőlőművelők falva, 
amely a vin azaz bor, illetve a vinár, tehát szőlőművelő szóból ered. 
A török uralom alatt elnéptelenedett, de újra települt.
KISSZŐLŐS
Vinártól délre, Pápától délnyugatra található település a Somló lá-
bánál fekszik. A nagyobb falu, Nagyszőlős miatt kapta megkülön-
böztető nevét már a XIII. században.
SOMLÓSZŐLŐS
Nagyszőlősnek is nevezték egykor, hogy a közeli Kisszőlőstől meg-
különböztessék, de a Somló biztosította mindkettő hírnevét Deve-
csertől északra.
VINDORNYASZŐLŐS
A három Vindornya falu ost már újra Zala megyéhez tartozik. Ősi 
szőlőkultúrára utal, hogy a latin vinitor szóból, szláv közvetítéssel 
vinidor, majd Vindornya lett, azaz vincellérek szőleje.
VONYARCVASHEGY
Keszthely és Györök között található üdülőfalu a vinarecek, magya-
rítva: vonyarcok, azaz szőlőművesek hegyközsége volt és a falu 191 
méteres dombját meg Vashegynek nevezték el.
BALATONSZŐLŐS
Már a római tanyagazdaság kora óta folyhatott a szőlőtermelés, 
amit még a török uralom sem tudott megszakítani. Korábbi neve 
Kisszőlős volt, a tihanyi monostor birtoka Füred mellett.

(VESZPRÉM)SZŐLŐS
Hozzánk jóval közelebb Veszprémtől délkeletre levő Szőlős csak 
Szöllős volt 1494 óta, azonban eltűnt az idők viharában. Régészeti 
feltárás Litér és Gelemér mellett megtalálná.
PALOZNAK
Már a nevében is hirdeti, hogy egy loznik-nál, azaz szőlőskertnél 
települt falu, amelyet a X. századtól ezen a néven ismertek. Hasonló 
nevű település a Nagylózna Dés mellett és Kőlózna az egykori Szil-
ágy vármegyében.
LOZSÁNTA 
Itt van a városunkban Budatava városrészben és nevének eredetét az 
egykori szőlőlugasokban találhatjuk meg. Talán a római uralom óta 
megszakítatlan volt a karó helyett a szőlőinda fára való felfuttatása, 
amelyet másutt is kimutattak a Balatonfelvidéken.

Ezek után kanyarodjunk csak vissza eredeti gondolatunkhoz, 
amely szerint a borban van igazság. No, nem úgy, ahogyan egyes 
nyelvészek tudálékosan megmagyarázták: a sokat ivott ember ki-
kotyog mindent, méghozzá visszafogottság nélkül. Más nyelvészek, 
akik valószínűleg a bornemissza klubhoz tartoztak még latinul is 
hozzátoldottak valamit: „In vino veritas, in aqua sanitas” – azaz 
„Borban az igazság, vízben meg az egészség”. Akadt azonban két ben-
cés szerzetes, az egyik költő és nyelvész, a másik meg feltaláló és 
fizikus, akik örökre összebékítették ezt a két nedűt. Magának a pan-
nonhalmi főaapátnak bizonyították be, hogy hosszabb ideg is lehet 
szépen szelíden és kulturáltan hörpölgetni, anélkül, hogy bármi ba-
junk esnék. Az egyik bencés barát a dédnagybátyám, Czuczor Ger-
gely, a másik pedig az unoka-testvére, Jedlik Ányos volt. Kettejük 
mellé azonban kellett még a nemzeti romantika óriása, Vörösmarty 
Mihály, hogy a spritzerből fröccs lehessen, mert a Szózat költőjének 
nem tetszett a németes név.

Jövőre lesz 170 éve ennek a csodálatos találkozásnak és szóalko-
tásnak. Addigra összegyűjthetnénk a városunkban és környékén 
ismert fröccsneveket is, mert hovatovább abból is legalább 100 lé-
tezik. Amit én eleddig csak egyszer hallottam az az angol-magyar 
fröccs, ami igen könnyen megjegyezhető, mert 6 deci borhoz három 
deci szóda kell...

Czuczor Sándor

Forrás: Internet
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Hulladékudvart nyitottunk – 
aki hallja, adja át!
1.rész

A BalKom Nonprofit Kft. az Észak-Balatoni térség hulladékke-
zelési közszolgáltató alvállalkozójaként a legfontosabb értékeinek 
a környezet megóvását, a fenntartható fejlődést és a minőség fo-
lyamatos fejlesztését vallja. A BalKom megítélése azonban változó  
Almádiban. Ezért fontos, hogy ezekről beszélgessünk Rákos And-
rás ügyvezetővel, aki 2003 óta foglalkozik hulladékgazdálkodással. 

Mi most a legnagyobb probléma?
Talán a motiváció hiánya. Magyarországon 2013 óta – ekkor ve-

zették be a rezsitörvényt – nem növekedtek a hulladékszolgáltatási 
közszolgáltatási díjak. Az emberek hozzáállása sem sokat változott. 
Nincs ugyanis ösztönzés arra, hogy kevesebb hulladékot termel-
jünk, vagy legalább törekedjünk arra, hogy a hulladék nagy része 
hasznosítható legyen. Magyarországon a hulladék több mint 60 
százalékát ma is lerakjuk, és nem hasznosítjuk.

Sohasem volt túl nagy presztízse a hulladékgazdálkodási szol-
gáltatásnak és ez csak csökkent az utóbbi években. Az a dolgunk 
– legalábbis úgy tűnik – hogy elszállítsuk, amire az embereknek 
nincs szüksége. Nem több. A szakmai  „okoskodásunkra” senki 
sem kíváncsi. 

Nem lettek az emberek környezettudatosabbak?
De biztosan, legalább is a számok ezt mutatják. Az elmúlt évek-

ben 20 %-kal növeltük a begyűjtött szelektív csomagolási hulladék 
mennyiségét. Ez elsősorban a házhoz menő gyűjtés bevezetésével 
magyarázható. De sajnos ez nem jelenti azt, hogy ezzel csökken-
tettük volna a vegyes hulladék mennyiségét. Az összes begyűjtött 
hulladék mennyisége évről évre emelkedik, ami persze a fogyasztá-
si szokások megváltozásának is köszönhető.

A környezettudatos gondolkodás vagy jön, mert ezt látta valaki 
otthon, vagy igyekezünk ránevelni, és ha ez is kevés, akkor próbál-
juk motiválni, rávezetni az embereket a „pénztárcájukon” keresz-
tül. Ez az, amit a rezsitörvény nem tesz lehetővé. 

Szerencsére e nélkül is sokakban megvan a hajlandóság az odafi-
gyelésre, hogy csökkentse a vegyes hulladékát, vagy éppen ügyeljen 
arra, hogy a kerti zöld hulladékának legalább egy részét megpró-
bálja helyben hasznosítani.  

Mennyire vagytok kényszerhelyzetben, gondolom áremelésre 
nem gondolhattok?

Amíg a 2013. évi LIV törvény érvényben van, addig semmi-
képpen. És a rezsitörvény egy vívmány, amelyhez nem terveznek 
hozzányúlni. Egyébként nem hiszem, hogy pusztán a rezsitörvény 
eltörlése önmagában megoldaná a helyzetet. Továbbá a térségi hul-
ladékgazdálkodás felépítése sem ad túl sok lehetőséget a cselek-
vésre.

A Balkom nem közszolgáltató a térségben. A közszolgáltató az 
ÉBH NP. Kft. (Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft). A hat hozzá tartozó alvállalkozó közül mi vagyunk a 
legkisebbek. Az ÉBH szerződésben áll Balatonalmádi város 
önkormányzatával. Ő kapja meg a szolgáltatási díjat az NHKV-
tól a szolgáltatás elvégzéséért, aztán a munka végeztével kifizet 
minket, mint közreműködőket. Miről is beszélünk? Évi 52 
alkalommal összegyűjtjük a kommunális hulladékot, 26-szor a 
szelektív hulladékot, évi 10 alkalommal (2 alkalommal karácsonyfa 
gyűjtés és 8 alkalommal, áprilistól-novemberig havonta egy 
gyűjtés) a zöldhulladékot és egyszer egy évben a lomhulladékot. A 
begyűjtött hulladék mennyisége folyamatosan nő. Átlagosan 3-5 
%-ot évente. A Balkom a 2020-as évben már közel 7,5 millió kg 

hulladékot gyűjtött be, 5 évvel ezelőtt ez még alig haladta meg a 6 
milliót. Emellett ügyfélszolgálatot tartunk fenn és a most megnyílt 
hulladékudvart is üzemeltetjük. Ez a feladatunk.

Nem feltétlenül mi határozzuk meg, hogy milyen munkát aka-
runk, vagy tudunk elvégezni. Igazodnunk kell a jogszabályok-
hoz, az országos hulladékgazdálkodási tervben rögzítettekhez, az 
NHKV elvárásaihoz, valamint az ÉBH NP. Kft, mint közszolgál-
tató által meghatározottakhoz.

Az emberek magasabb színvonalú szolgáltatást szeretnének kap-
ni, és nem kíváncsiak a mentségekre...

Ma az Észak-balatoni rendszerben Balatonalmádiban van az 
egyik legmagasabb szintű szolgáltatás. A 158 településből egyedül 
Balatonfüreden van valamivel magasabb műszaki tartalom mint 
Balatonalmádiban, azzal, hogy kéthetenként valósul meg a házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtés. Ott is azért, mert ezt az egyedi szol-
gáltatást külön megfizeti az önkormányzat az ÉBH-nak. A lakos-
ságnak egyetlen lehetősége a többlet hulladékainak kezelésére az 
erre a célra rendszeresített kommunális és zöld zsák. Egyébként a 
szelektív hulladék gyűjtése is, a Balkom gyűjtőkörzetében jellemző 
2 heti gyakorisággal szemben, mindenhol csak havonta történik az 
ÉBH területén.

Ma Balatonalmádiban a legtöbb hulladékkal kapcsolatos dis-
kurzus a zöldhulladék körül forog...

Valóban. Az emberek azt érzik, hogy korábban mindent elszál-
lítottunk kéthetente, most pedig nem, tehát romlott a szolgálta-
tás minősége – mondják. Érdemes tudni, hogy az Észak-balatoni 
rendszerben (158 település)  házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 
jelenleg a Balkom szolgáltatási területén kívül csak két településen 
van. Balatonfüreden és Veszprémben. Veszprémben is csak 2021-
től. Más településeken nem létezik ez a szolgáltatás. 

Mit kezdenek a zöldhulladékkal a többi település lakói?
Feldolgozzák, vagy beviszik a legközelebbi hulladékudvarba. 

Persze azt megértem, hogy ha az emberek megszoktak egy szolgál-
tatást, abból nagyon nehezen akarnak engedni. Ez természetes. És 
nem is akarjuk feleslegesen sokkolni az embereket.

Azt kértük mindenkitől, próbáljon minél többet foglalkozni a 
zöldhulladékkal maga körül.

Nekünk ugyanis jogszabályi kötelezettségünk arra ösztönözni a 
lakosságot, hogy kevesebb hulladékot termeljen. Mégsem tesszük 
ezt elég hatékonyan. Tavaly jutottunk el oda, sikerült lényegesen 
csökkenteni a begyűjtött zöld hulladék mennyiségét, ami egyéb-
ként még mindig az egyik legmagasabb szám egy háztartásra ve-
títve a térségben.

Tehát a zöldhulladék egy részét már kezelte a lakosság, aminek 
nagyon örülünk és köszönjük mindenkinek, aki meghallgatott 
bennünket és munkájával hozzájárult ehhez.

Mi azt kértük, hogy akinek van rá lehetősége, komposztáljon. 
Aprítókat vásároltunk, amit odaadunk az almádi polgároknak 
térítésmentesen. Aki teheti aprítsa le a hulladékát és hasznosítsa 
helyben. Mulcsoljon. Hiszen az a legjobb hulladék, ami nem kelet-
kezik. Természetesen sokan vannak, akik eddig is így jártak el, saját 
ágdarálóval, saját vagy korábban kiosztott komposztláda haszná-
latával igyekeztek a körforgásos gazdálkodást helyben megoldani. 

Élnek ezzel a lehetőséggel az almádi emberek?
Hála Istennek igen. Előszeretettel használják ezeket és egyre 

többen. Az idei évben indítunk – talán júliustól sikerül is – egy 
új akciót. Beszerzünk egy erősebb teljesítményű darálót az ÉBH 
segítségével, amellyel leginkább a nagyobb mennyiségű fásszárú 
hulladékot, ágakat, gallyakat, stb. is hatékonyan le tudunk darálni.  

Almádi Polgári Asztaltársaság
Folytatás a következő számban.
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A Barótiak 
Az idei tavaszon lebontották a Kisberényi úti Baróti villát, 

amelyben Dr. Baróti Lajos, az egykori neves irodalomtörténész, 
történész élt. 165 éve, 1856 augusztus 26.-án született Ludwig 
Grünn néven Perjámoson, a Temesvár környéki – főként németek 
lakta - településen. Katolikus néptanító édesapjának másik fiából 
a falu plébánosa lett. A későbbi történész Szegeden és Temesváron 
járt gimnáziumba, 1875-től Pesten jogot, majd bölcseletet hall-
gatott. 1879-80-ban középiskolai tanári képesítést szerzett törté-
nelemből, földrajzból, magyar- és német- nyelv- és irodalomból. 
Kezdetben  fővárosi polgári iskolai tanárként, majd 1894-1905 
között felsőreáliskolai tanárként működött Budapesten. A Baróti 
Lajos nevet 1884-ben vette fel. 1902-ben költözött Balatonalmá-
diba, mert betegségére a Balaton-felvidék éghajlatát javasolták. 
1907-ben építette fel villáját a család birtokán (akkori számozása 
szerint a Kisberényi u. 21. alatt), amelyben haláláig, 1933. már-
cius 13.-ig élt. Leszármazottai a legutóbbi időkig lakták a villát 
(orvos fia itt is halt meg 1988-ban).

Irodalom-történeti munkáiban főként Petőfi Sándor életével és 
költészetével foglalkozott: Petőfi újabb reliquiái, Észrevételek Petőfi 
költeményeinek első kritikai kiadásáról, Petőfi adomák, Petőfi a vi-
lágirodalomban. Történelmi munkái közül messze a legismertebb: 
Szalay-Baróti: A magyar nemzet története. Szalay József koráb-
bi munkájának átdolgozásával egy négy kötetes, illusztrációkkal 
gazdagon ellátott díszkiadású könyv jelent meg a Milleniumra, 
s vált a korszak egyik legkedveltebb történeti munkájává (házi 
könyvtárunk becses darabja). A Huszadik Század folyóirat írta a 
könyvről 1900 júniusában: „A millennium évében keletkezett tör-
téneti munkák között kiváló hely illeti meg Szalay József Magyar 
nemzet történetét, melyet teljesen átdolgozott jeles történettudósunk, 
dr. Baróti Lajos. Egyes fejezeteket egészen újra irt, két kötet — az 
első és a negyedik — egészen az ő műve, és az egész munkát egységes-
sé, egyöntetűvé tette. Meglepő élénk, szép stílusa van. Kevés magyar 
történeti munkát ismerünk, melyet ily gonddal, ily tiszta műprózán 
írtak volna meg. Külön kell szólanunk a Szalay-Baróti-féle munka 
illusztráczióiról. Ebben a közel ezerkétszáz képben, mely a négy kö-
tetet ékesíti, műtörténeti emlékek és régiségek egész múzeuma kerül a 
közönség kezéhez.” 

Marika nevű leánya - Ady és Csinszka levelezőpartnere - 1891-
ben született. Az édesanya fiatalon, a kislány 4 éves korában 
meghalt, s az édesapa évekkel később újra megnősült (kislánya 
nevelőnőjét vette el). Marika nem tudott megbarátkozni az új 
feleséggel, mellőzöttnek érezte magát, s egyre inkább befelé 
fordult. Ady verseit, s az ellene irányuló bírálatokat olvasva 
döntött úgy, hogy levelével felkeresi a híres-hírhedt költőt. Baróti 
Marika 1913-tól levelezett Ady Endrével (később Csinszkával 
is), bár személyesen sosem találkozott a költővel, s Csinszkával is 
csak Ady halála után. Első levelét nagybátyjánál vendégeskedve 
Perjámosról írta Adynak. Ezt a nagybácsit tekintette II. apjának, 
Adyt pedig III. apjának, amit a költő el is fogadott. Válaszleveleit 
sokszor zárta így: „Szeretettel üdvözli a kis lyányát és kollegáját 
III. apja”, mert Marika a verseit is elküldte Adynak. 1914-ben 
Marika férjhez ment Sztojka Józsefhez (előtte levélben találkozóra 
hívta Adyt a vörösberényi malomhoz, de Ady nem jelent meg). 
A levelezés a házasságkötés után is folytatódott, bár a férj nem 
igazán örült ennek. Baróti Marika több levelet váltott Csinszkával 
is, aki 1917 márciusában 12 oldalas levéllel válaszolt Marikának. 
Ez a levél azért érdekes, mert ebből ismerhetjük meg Adyék új, 

Veres Pálné utcai lakását (ebből lett aztán az Ady Emlékmúzeum): 
„ősztől kezdve Pesten is lesz lakásunk a Veres Pálné ucca elején, s ennek 
a berendezése, tervezése minden időmet leköti. Nem lesz nagy lakás, 
de kényelmes, meleg és a mienk. Első emeleten, villany, gáz, lift és 
központi fűtés, a város szívében és mégis csöndes helyen.” A levelezés 
utolsó darabja Csinszka 1918 júniusában írt levele, amelyben – 
Csucsára visszatérve - pesti élményeiről számolt be. 

1919 elején a nagybeteg Ady utolsó napjait a Liget Szanatóri-
umban töltötte, s erről Csinszka értesítette Marikát. De nem ő, 
hanem a férje és Marika féltestvére, az orvostanhallgató ifj. Baróti 
Lajos mentek be a szanatóriumba. Dr. Baróti Lajos így számolt 
be a látogatásról egy 1976-ban adott interjúban: „Sztojkával ket-
ten látogattuk meg Adyt a szanatóriumban. Ez körülbelül egy hét-
tel lehetett halála előtt. Borzalmas látvány volt. A szanatóriumi kis 
szoba teli volt füsttel, Ady feküdt az ágyban. Csinszka bemutatott 
bennünket, de Ady csak a kezét tudta kidugni a takaró alól, így kezet 
fogtunk, de beszélni nem tudott. Legalább tízen voltak ott a szobá-
ban. Ismerősök, fiatalok, nagy csevegés volt és cigarettafüst.” Ahogy az 
évek múltak, Marika egyre inkább átadta magát az Adyhoz fűző-
dő fiatalkori emlékeinek: újságcikkekben Ady „hófehér szerelme 
és fogadott lánya”- ként szerepelt. Hite szerint – amit valójában 
semmi nem igazol - csak a véletlenen múlt, hogy nem ő lett Ady 
felesége. Marika 1930-ban elvált férjétől, 1954-ben halt meg. A 
történész Baróti Lajos és fia, az orvos dr. Baróti Lajos - akinek a 
nevét utca viseli Győrújbaráton, ahol 1939-től nyugdíjazásáig volt 
a falu köztiszteletben álló orvosa - a Pinkóczi Temetőben nyugsza-
nak. (Az Ady-levelezésről ld.: Schweitzer Pál Elektronikus Periodika 
Adatbázis, epa.oszk.hu)

Bálint Sándor

A magyar nemzet története
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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

Balatonalmádi Sportegyesület hírei -
rangos elismerés a Balatonalmádi 
Sportegyesület számára

A Magyar Labdarúgó Szövetség a tavalyi év során az összes után-
pótlásképzéssel foglalkozó sportegyesületet részletesen, több szem-
pontot figyelembe véve átvizsgálta. A Balatonalmádi Sportegyesület 
–nagy örömünkre- a 2020-as MLSZ akkreditációjának eredménye 
alapján Körzetközpont besorolást kapott (Veszprém megyében 
mindösszesen 5 labdarúgóegyesület érdemelte ki ezt a kategóriát). 
Ezzel a következő bajnoki évadtól számos plusz feladat hárul az 
egyesületre, amiről részletesen az MLSZ május közepén tájékoztatja 
az érintett klubokat. Ez az elismerő besorolás köszönhető az elmúlt 
években az almádi klubban tapasztalható kiemelkedő szakmai mun-
kának. A minél jobb szakmai képzés mellet a BSE életében kiemelt 
fontosságú a közösségteremtés, illetve a gyermekek személyiségének 
fejlesztése is. Szeretnénk, hogy a gyerekek a sport, a labdarúgás által 
tanultakat (csapatjáték, elhivatottság, motiváció, céltudatosság, lo-
jalitás) az élet egyéb területein is kamatoztatni tudják.

Bízunk benne, hogy májusban és júniusban a járványügyi helyzet 
lehetővé teszi, hogy az elmaradt Bozsik focitornákat is meg tudjuk 
szervezni és rendezni, így a legkisebb korosztályok (U7-13) számára 
is lehetőség kínálkozik –az edzések mellett- mérkőzések játszására.

Az idősebb korosztályoknak a tavasz folyamán folytatódott a baj-
noki küzdelem. A mérkőzések nézők nélkül, „zártkapus” körülmé-
nyek között történnek. A szezon zárásához közeledve elmondható, 
hogy mindegyik csapatunk (felnőtt alakulataink és bajnoki rend-
szerben szereplő utánpótláscsapataink is) kiemelkedően szerepel. 
Bízunk a sikeres folytatásban, és bízunk benne, hogy a bajnokság 
végén minél több játékosnak kerülhet érem a nyakába… Hajrá Al-
mádi! Hajrá BSE!

Kedves Olvasók! 
Az utóbbi napok nyilatkozatai reményt adnak, hogy újra mű-

ködhet az egyesületünk és folytathatjuk, tervezhetjük a program-
jainkat. Tavaly nem tudtuk a munkatervünkben tervezettek zömét 
megvalósítani a Covid-19 járvány miatt. A viszonylagos enyhítés 
időszakában, szeptember 12-én sikeresen megrendeztük a szüreti 
felvonulást, amihez kaptunk  az önkormányzattól támogatást.
A plakátjainkon még meghirdetett, sokak által várt szüreti bált az 
országos egészségvédelmi rendelet már letiltotta. A jókedvű rendez-
vény elmaradása miatt a remélt adományaink is elmaradtak, így 
most bizony üres a bankszámlánk.
Idén a város anyagi bevételei is megcsappantak, ezért azokra a ha-
gyományápoló, kulturális programokra és közösségépítő kirándulá-
sainkra sem tudnak pénzt adni. 
Szeretnénk a város és Vörösberény örömére tenni, de ehhez a lelke-
sedésünk nem elég, pénzre is van szükségünk!
Ez úton kérünk minden kedves olvasót, tagtársunkat, ismerősöket 
és ismeretleneket, hogy támogassák  a Vörösberényi Polgári Olva-
sókört azzal, hogy jövedelemadójuk 1%-át utalják/utaltassák a cí-
münk számlaszámára:
VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
8220 Balatonalmádi, Gábor Áron u.6.
Számlaszám: 72900037-0505207
Adószám: 18923487-1-19
Előre is köszönjük! 
Minden rendezvényünkön örömmel fogjuk várni a megjelenésüket. 
Tisztelettel: 

Kasza Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke

BÉRBEADÓ!

Balatonalmádi Városgondnokság
telephelyén 224 m2 dupla aknás 
tgk. szerelő műhely nagy 
belmagassággal és kapukkal, a 
kapcsolódó irodával és raktárral (16 m2 és 7 m2) 2021. 
június 1-vel bérbeadó.

Részletes pályázati kiírás, egyéb információ kérhető: 
a varosgondnoksag@balatonalmadi.hu e-mail címen 

vagy telefonon a 06 20/928 78 12 számon.

Balatonalmádi Városgondnokság

BOLHAPIAC LESZ 
A VÁROSI PIACTÉREN 

MINDEN VASÁRNAP DÉLELŐTT.
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Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át 
az Almádiért Közalapítvány számára!
Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton 
Játékpont működését és kulturális rendezvények 

szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
     Köszönjük! 

Kedves Látogatóink! 
Május 17-től újra kinyitja kapuit az almádi Balaton Játékpont, az 

aktuálisan előírt higiéniai követelmények szigorú betartása mellett!  
Nyitvatartásunk a szokásos, hétfőtől péntekig naponta 10-18 óra 
között várunk mindenkit sok szeretettel!

BIZTONSÁG NAGYON FONTOS SZÁMUNKRA 
Napi többször fertőtlenítünk, a látogatói létszámhoz igazodva.
Folyamatos a (gépi) szellőztetés a levegőáramlás biztosításához.

Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a hatályos rendelet szerint a 
Pannónia Kulturális Központot csak védettségi igazolvánnyal lehet 
látogatni, így a Játékpont látogatásához is szükséges az igazolvány. 
Belépéskor a portán valamint az animátoroknak kérjük felmutatni. 
Köszönjük! 
Kérjük, használj maszkot, kézfertőtlenítőt és tartsd a távolságot!

Nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit!
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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
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Ballagás 2021.
Végzős diákjainkat ebben a tanévben április 30-án 13 órakor búcsúztattuk online esemény keretében. Az ünnepélyt -- melynek során 

egy videóban köszöntötte őket Dudásné Pirik Mariann intézményvezető, búcsúztak az osztályfőnökök Di Croce Gyöngyi és Kanyó Péter, 
a végzősök és a ballagtató 11. évfolyam képviselői, valamint a teljes tanári kar --, a diákok és hozzátartozóik, valamint meghívott vendége-
ink a digitális oktatásra is használt rendszerben otthonukban követhették nyomon. A videó HD minőségben megtekinthető a gimnázium 
honlapján és facebook oldalán közzétett linkek megnyitásával. 

Ballagó diákjaink névsora a képek alapján balról jobbra haladva, fentről lefelé a következő:

12. A
Osztályfőnök: Kanyó Péter
Diákok:
Felső sor: Rada Kinga Laura, Beke Balázs, 
Nagy Petra, Szilágyi Benedek Bendegúz, 
Selmeci Emese, Steiner Petra, Pócsi Kinga 
Vivien, Gombás Petra, Gyimesi Norbert, 
Tóth Luca, Tóth Tamara, Séfel Fanni
Középső sor: Kádi Dorina, Halmi Boldizsár, 
Brunner Barbara, Győri Csanád, Néber 
Natália, Hischl Laura, Lányi Betti, Györki 
Máté Bálint, Erős Gergely, Tóth Tímea, Mód 
Inez Eszter, Keller Anna Lilla
Alsó sor: Sipiló Jázmin, Pék Bianka, Vörös 
Korina, Kárász Dorka, Domokos Anna, 
Schmitthoffer Barbara Hanna, Hebling Lili, 
Pató Bálint Gábor, Károlyi Lili, Vincze Lara, 
Óbíró Ágnes.

12. B
Osztályfőnök: Di Croce Gyöngyi
Diákok:
Felső sor bal oldal: Bérces Marcell, jobb oldal: Kapus Ádám
Második sor: Illy Orsolya, Frank Lilla, Székely Bálint, Speier 
Farkas, Homonnai Petra, Horváth Nikoletta
Harmadik sor: Szalai Rozália, Ormai Bendegúz, Filep Kata, 
Minyó Petra, Simon Boróka, Gelencsér Luca,
Negyedik sor: Wenszky Dorka, Prokaj Fatime, Ott Borbála, 
Peringer Bianka, Barua Mirá, Petheő Réka
Ötödik sor: Pődör Anna, Rába Zsófia, Szomszéd Réka, 
Pálinkás Csaba, Kertay Panna, Kammerer Leila
Hatodik sor: Tarsoly Csenge, Péteri Boldizsár, Pigler Gábor, 
Szűcs Bendegúz, Ottó Hanna, Várhelyi Johanna


