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I. rész 

2019. októberében tette le az esküt Balatonalmádi frissen meg-
választott képviselő-testülete. A két évvel ezelőtti önkormányzati 
választások után a város vezetése jelentősen átalakult, a független 
polgármester mellett a testületet kormánypárti, helyi egyesülethez 
tartozó és független képviselők alakították meg. A választások óta 
eltelt időszakról és az előttünk álló feladatokról beszélgettünk dr. 
Kepli Lajossal, a város polgármesterével. 

- Két évvel ezelőtt hatalmas érdeklődés mellett kezdte meg mun-
káját az új városvezetés, hiszen ilyen vegyes összetételű testülete rég 
nem volt már Almádinak, ráadásul új jegyzőt is kellett választani. 
Van valami, amit most másképp csinálna a polgármester, mint ak-
kor? 

- Van is és nincs is…tulajdonképpen polgármesteri tapasztalat 
hiányában láttam neki a feladatnak, s most már, két esztendőnyi 
tudással a hátam mögött van olyan, amin változtatnék és másképp 
fognék bele, hogy már az elejétől hatékonyabb működést érjünk el, 
de vannak olyan dolgok, amiken nem lehet változtatni. Összessé-
gében azt gondolom, hogy ez a két év nem telt el eredménytelenül. 

- Az új testülettől az almádiak friss lendületet és a város fejleszté-
sét várták. Két év alatt elkészült sok városi projekt és több új beru-
házás indult útjára. Melyikre a legbüszkébb a polgármester? 

- Én minden beruházásra büszke vagyok, azokra is, melyeket még 
az előző testület indított útjára, s mi átvettük és befejeztük őket, 
mert abban is benne van a munkánk és azzal is gazdagodott a város. 
Nagy beruházások zajlottak az elmúlt években Balatonalmádiban, 
melyek ciklusokon íveltek át, gondoljunk csak az új óvoda vagy a 
sportközpont építésére illetve a kolostor felújítására. A Séd patak 
mederrendezése és a Magocskák óvoda építése kapcsán már csak az 
átadáskor kapcsolódtunk be, a többi projekt esetében a kivitelezés 
folyamata már teljes egészében a mi feladatunk volt. Legújabb be-
ruházásunk, a bölcsőde esetében is a pályázat beadása az előző tes-
tület egyik utolsó döntése volt, de az elbírálás, a támogatás elnyerése 
valamint a kivitelezés már ennek a ciklusnak az eredménye. A tava-
lyi és az idei évben jelentős munkálatok zajlottak strandjainkon is, 
összességében több mint 200 millió forintnyi összeget költöttünk 
- pályázati és saját erőből - fürdőhelyeink fejlesztésére, amire szintén 
nagyon büszke vagyok. Megújult a Városháza épülete, Budataván a 
gyalogátkelő fényjelzést kapott, bringapálya épült Vörösberényben, 
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de ne feledkezzünk meg az állami beruházásokról sem, mint pl. 
a csatornázás befejezése és az azt követő útfelújítások, melyeket a 
nemrég kapott 400 millió forintos központi támogatásból hamaro-
san folytatni fogunk. Országos beruházás volt a Balatoni Bringakör 
felújítása, melynek kapcsán megtörtént a Rákóczi és a Neptun utca 
teljes újraaszfaltozása, valamint a vasút villamosítása is lezajlott, 
amely szintén állami projekt volt, de városunk gazdagodott általa. 

- A választások után mindenki nagy lendülettel vetette bele magát 
a munkába, de alig telt el pár hónap, megjelent a koronavírus és 
átírta a forgatókönyvet. Véleménye szerint hogyan élte meg Almádi 
a járványhelyzetet? 

- Úgy gondolom, hogy az országos állapotokhoz képest Balaton-
almádi pozitívan vészelte át a koronavírus helyzetet. Nálunk is vol-
tak betegek és sajnos, több áldozata is volt a vírusnak, de szerencsére 
időben meghoztunk olyan intézkedéseket, melyek segítségével az 
első hullámot kevésbé éreztük meg, de a második és a harmadik 
hullámot is könnyebben vészeltük át. Példás összefogás alakult ki 
a városban a pandémia idején. Emlékezzünk csak vissza, mennyi 
nagyszabású projektet és a beruházást terveztünk, cselekvési tervet 
készítettünk, aztán jött a koronavírus és mindent le kellett nulláz-
nunk. Azonban nem keseredtünk el, sőt, kialakult egy közösségépí-
tő összefogás, melynek szükségességére a koronavírus tanított meg 
bennünket. Mindennek van tanítása, a pandémiának is: egymásért 
tenni és a közösségért összefogni nagyon fontos, járványtól függet-
lenül is. Almádiban nagyon sok olyan ember van, aki önzetlenül 
segített azokon, akik a leginkább rászorultak erre. Büszke vagyok 
arra, hogy megtaláltuk a rosszban is a jót. 

- A város állandó lakosainak száma 10.000 fő felé emelkedett, 
köszönhetően annak, hogy az utóbbi időben rengetegen, főleg csalá-
dosok költöztek Almádiba. Ez mérföldkő, amely újabb feladatokat 
ró a városvezetésre. Milyen változás várható a megnövekedett lakos-
ságszám kapcsán? 

- Kötelező feladatunk nincsen, hiszen továbbra is kisváros va-
gyunk, még akkor is, ha 10.000 fő feletti a lakosságszám. Vannak 
feladatok, amiket meg kell oldanunk, ilyen például a közösségi köz-
lekedés bevezetése és a választási rendszer átszervezése. 2024-ben 
az önkormányzati választáson egyéni körzetekre és listás helyekre 
tudunk majd szavazni, és a testület létszáma is növekedni fog. Gya-
korlatilag sok minden átalakul, de ezt főleg 2024 után fogjuk érez-
ni. Törvényi előírástól függetlenül egy tízezer fős városnak komo-
lyabb infrastruktúrára, komolyabb városszerkezeti koncepcióra van 
szüksége. A következő években többet kell költenünk arra, hogy 
felfejlődjön a város infrastruktúrája, így a közlekedés, a parkolás, 
vagy az ivóvízhálózat...

- Almádi vízhálózata bizony elavult és már egyre rosszabbul vi-
seli a nyári megnövekedett lakosságszámot. Tudjuk, hogy a rendszer 
nem az önkormányzaté, de mit tud tenni a városvezetés, hogy a 
városlakóknak ne kelljen mindig a vízhiány miatt panaszkodniuk?  

- Igen, a városvezetés tárgyalni tud a DRV-vel és nyomatéko-
sítani azt, hogy a cég saját gördülő fejlesztési tervében az almádi 
szakaszok javítása és felújítása minél hamarabb elkezdődjön. Mi a 
munkálatokat helyettük nem tudjuk elvégezni, hiszen a közművek 
állami tulajdonban vannak, a DRV az üzemeltető. Nekünk az a fel-
adatunk, hogy hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 
adott szakaszon sürgős beavatkozásra van szükség, hiszen nagyon 
rossz állapotban van a rendszer. Nemrég hoztunk egy döntést, mely 
alapján a közhasznú célokat szolgáló beruházások esetében a közte-
rület használatáért nem kell fizetni. Így pl. a DRV-nek csőtöréskor, 
a javítási munkálatok alkalmával nem kerül plusz pénzbe az út fel-
bontása. Ez más településeken is bevált gyakorlat, s ez is segíti az 
együttműködést. 
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- Sokakat foglalkoztató kérdés, hogy mi lesz a ún. négyméteressel 
és a régi focipálya területével. Vannak-e már konkrét tervei a város-
vezetésnek? 

- Nem hajt minket a tatár, bár mi is azt szeretnénk, ha már eb-
ben a ciklusban valamilyen irányba elindulnánk és megszületne az 
elhatározás. A keretek már megvannak, hiszen mindannyian azt 
szeretnénk, hogy a terület önkormányzati tulajdonban maradjon, 
nem akarjuk eladni. Ez egy fontos sarokpont. Fontos továbbá, hogy 
ez a terület közösségi használatba kerüljön, vagyis hogy a vízpart 
bárki számára közvetlenül hozzáférhető legyen és senki semmilyen 
beruházással ne zárja el azt. Ami még fontos, hogy olyan projekt 
valósuljon meg itt, ami folyamatos bevételi forrást jelent majd a 
város számára.  

- A nyári rendezvények tekintetében városunk szakított a korábbi 
hagyományokkal és új programkínálattal jelentkezett az idei nyá-
ron. Elégedett-e a polgármester, úgy alakult-e a nyár, ahogy tervezte? 

- Teljesen elégedett sosem leszek, hiszen nagyon maximalista va-
gyok, azonban azt gondolom, hogy a lehetőségekből talán a legtöb-
bet tudtuk kihozni. Két covid-os éven vagyunk túl, s a járvány ren-
desen megnyirbálta az önkormányzat költségvetését, pénzünk sem 
volt és a törvényi szabályozás sem tette lehetővé, hogy nagyszabású 
fesztiválokat szervezzünk. Ennek ellenére sikerült megtalálnunk a 
megoldást, s a rendezvénytéren egész nyáron élet volt, kirakodó-
vásár, óriáskerék, kivetítő az EB idején és koncertek. Ez utóbbinak 
színvonaláról persze megoszlik a vélemény, de ez most egy kísérleti 
év volt, s van lehetőség arra, hogy a tapasztalatok alapján módo-
sítsunk és változtassunk azon, amin kell. Idén az volt a cél, hogy 
folyamatosan legyen program a rendezvénytéren. Természeten mi 
azt szeretnénk, ha a rendezvények minőségét emelni tudnánk, hogy 
színvonalasabb előadókat és műsorszámokat láthassunk az Almádi 
Nyár programsorozat keretében. A területet bérbevevő vállalkozó 
szempontjából jogos elvárás, hogy az ezzel együtt járó megnöve-
kedett költségeket a rendezvény bevételeiből ki tudják gazdálkod-
ni, hiszen számukra ez egy üzleti vállalkozás és nem jótékonysági 
rendezvény. Ezt a két szempontot próbáljuk összehangolni, hiszen 
ez a projekt néhány évre szól. Hosszabb távra az a tervünk, hogy 
Balatonalmádi a minőségi turizmus irányába mozduljon el. Meg-
fogalmazott célunk, hogy más réteget, vendégkört szeretnénk meg-
szólítani, mint ami az elmúlt évtizedekben kialakult. Olyan vendé-
geket szeretnénk Almádiba hívni, akik a minőséget keresik és ezért 
hajlandóak áldozni is. Nyilván ehhez a szolgáltatásaink színvona-
lát is meg kell emelni. Jelenleg olyan turisták érkeznek a városba, 

amilyen szolgáltatásokat a város kínál. Én nem osztom azoknak a 
véleményét, akik Balatonalmádit az igénytelen tömegturizmus fel-
legváraként aposztrofálják, hiszen ez sosem volt és most sem igaz 
városunkra. Balatonalmádi mindig is családos üdülőváros volt, 
melyet nem szabad sem Füredhez, sem Siófokhoz hasonlítani. Ezt 
az egyedi arculatot szeretnénk a jövőben is megőrizni, de emellett 
minőségi szálláshelyeket és minőségi programokat, szolgáltatásokat 
szeretnénk kínálni a hozzánk érkezőknek. 

- A marketing is elindult, s a város arculata is megújult… 
- Igen, Balatonalmádi új logóját rendeletbe foglaltuk, valamint 

új, korszerűbb és felhasználó-barátabb honlap készül, amelyet 
még az idei évben használatba vehetünk. Ez az első lépés azon az 
úton, amelyen korábban nem járt a város, hiszen a marketinggel 
ilyen szinten sosem foglalkoztak. Szerencsére Balatonalmádi egyre 
vonzóbb célpont, akár nyaralási, akár lakhatási céllal látogatnak el 
hozzánk. Bízunk abban, hogy befektetőket is vonz majd a település, 
hiszen minőségi szálláshelyekre is szükségünk van. Rövid távú 
terveink között szerepel, hogy szaunaházat építünk a strandon, és 
korcsolyapályát alakítunk ki a városközpontban, hogy ezekkel a 
szolgáltatásokkal a nyári szezonon kívül is szórakozási lehetőséget 
nyújtsunk az itt élőknek és az ide látogatóknak. Szállodánk, a 
Hunguest Hotel BÁL Resort a tervek szerint elkészül a következő 
szezonra, és több pályázatunk is vár elbírálásra. Azt gondolom, 
bizakodva nézhetünk a jövő felé. 

Folytatjuk.. 



Vajon mit teszünk mi, mai emberek önzetlenül? Nem kell önként 
az orosz tankok lánctalpai alá mennünk, nem leszünk sortűz áldo-
zatai, nem fognak minket arccal lefelé tömegsírba temetni. ’56-ban 
bizony mindez megtörtént. Nekünk, mai magyaroknak „csupán” él-
nünk kell azzal a szabadsággal, amit őseink kivívtak. Mert a szabad-
ság nem csak lehetőség, óriási felelősség is. De vajon tudunk e élni, 
vagy csak visszaélünk vele? Tudunk e bármit önös egyéni érdekeinken 
túllépve tenni ma, az eredménytől teljes egészében elvonatkoztatva 
hazánkért, városunkért, közösségünkért áldozatot hozni? Sajnos azt 
kell tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben és egyre kevesebbet. Tisztelet 
az ’56-os forradalom hőseinek, és tisztelet mindazon mai utódaiknak, 
akik életüket a közért áldozzák. Most, a XXI. században, 65 évvel a 
dicsőséges forradalom és az azt követő véres megtorlás után, bizony 
még élesebben világítanak a hazaszeretet egén a mártírok csillagai. 
Tanítanak minket. Megtehetjük, persze, hogy megtartjuk őket emlé-
kezetünkben, megadjuk a tiszteletet a megemlékezéseken, kronológi-
ailag helyes beszámolót adunk az események egymást követő, és véres 
tragédiába fulladó soráról. Talán ma is, talán tőlem is erre számított 
a tisztelt ünneplő közösség. Mindez tán szükséges, de semmiképpen 
sem elégséges feltétele a nemzeti ünnepünk méltó megélésének. Ha 
nem tudjuk – a szónok személyét is ideértve – megérteni és életünk-
ben alkalmazni azt a tanítást, amit ’56 és valamennyi szabadság-
harcunk üzen nekünk, akkor nem végeztük még el feladatunkat. A 
felelősségvállalás, életünk gyeplőjének megragadása, a közösségért, a 
hazáért és a nemzetért végzett önzetlen cselekedetek építik ezt az or-
szágot, a magyarságot, Balatonalmádit.

Nagyszerű dolog az, hogy ma ennyien itt vagyunk. Ez is mutatja: 
van remény! ’56 véráldozata nem lehetett hiábavaló! Él még a nem-
zet, érték még a szabadság, s nem a rosszul értelmezett szabadosság, 
hanem a valódi szabadság. Legnagyobb kincsünk ez ma is, amiért 
érdemes akár életünket is áldozni. Ha nem is úgy, mint 65 évvel ez-
előtt, de ugyanazzal a lelkülettel. Mit őseink kivívtak senki azt tő-
lünk el nem veheti. Éljünk úgy, hogy erre méltók legyünk. Kisebb 
és nagyobb közösségeink megmaradásunk zálogai. Ezen közösségek 
kohéziója, összetartó ereje az egymás iránt érzett tiszteleten és szerete-
ten túl bizony az az önzetlen egymásért való cselekvés, mellyel a pesti 
srácok a barikádra álltak. Vállt vállnak vetve, egymásért, hazájukért, a 
szabadságért, a jövendő jobb életért.

Drága Balatonalmádi! Benned a jövő, ha tiszteled múltad, és a 
forradalmak tüzében tisztára égetett szabadság eszméjét fiaidnak to-
vább adod, és azt mindennapi életedben érvényre juttatod. 
Dicsőség a Hősöknek!

Dr. Kepli Lajos polgármester ünnepi beszéde, amely elhangzott 
Balatonalmádi város október 23-i megemlékezésén. 

„Engem hívtak, hogy fogjam meg a gyeplőt. Én azt megragadtam, 
minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a kocsi ne zuhanjon a szaka-

dékba. Elmenekülhettem volna a felelősségre vonás elöl, de ezt én nem 
tettem. Tudásom alapján bárhol megélhetnék. Sokkal gondtalanab-

bul, mint tanári fizetésemből, de én maradtam. Bármi lesz az ítélet, 
kegyelmet nem kérek!”

Tisztelt emlékező közösség!
Brusznyai Árpád tanár úrnak, a forradalom veszprémi mártírjá-

nak utolsó mondatait választottam mai ünnepi beszédem vezérgon-
dolatául. Nem csupán a földrajzi közelség okán, hanem a tartalmi 
mondanivalója miatt. „Bármi lesz az ítélet, kegyelmet nem kérek!” Ez 
a heroikus lélek a forradalom legfontosabb mozzanatát, az önzetlen 
hazaszeretetet, az önfeláldozást tanítja nekünk. Az Ember! Aki sok 
más szabadságszerető magyarral együtt emelt fővel, egyenes gerinccel, 
a Himnuszt énekelve ment a kommunista elnyomó gépezet bitófája 
alá. Az ünnepi beszédek megszokott fordulatait évről évre meghall-
gatva, majd kényelmes, biztonságos otthonunkba hazamenve vajon 
belegondolunk e mélyebben, mit éltek át a forradalmárok ezrei, akik 
bebörtönözve vagy halálra ítélve azzal a gondolattal kellett megbékél-
jenek, hogy családjukat, gyermekeiket az életben többé sosem látják? 
Valószínűleg nagyon kevesen jutunk el idáig a gondolkodásban. De 
tovább megyek: vajon a jövőt előre látva, akár egyetlen percig tétová-
zott e volna a forradalom bármelyik hőse, hogy odaálljon a barikád 
mögé, hogy a világ egyik legerősebb hadserege ellen harcoljon, kövek-
kel és botokkal a tankok ellen? A válasz nyilvánvalóan: NEM!

Az élet ma sem egyszerű. Ezt nap, mint nap tapasztaljuk még a 
mostani békeidőben is. Mindannyiunknak megvan a maga forra-
dalma a saját életében, lekötnek minket a hétköznapok küzdelmei. 
Nemzeti ünnepeinken magunkra öltjük legszebb ruhánkat, szívünket 
is piros-fehér-zöldbe öltöztetjük, kimegyünk, meghallgatjuk az aktu-
ális ünnepi szónok jobb-rosszabb beszédét, a kulturális megemlékező 
műsort, aztán hazamegyünk, és a nemes gondolatokat legtöbbször az 
esküvőkre és temetésekre felöltött ünneplő gúnyával együtt eltesszük 
a szekrénybe a következő alkalomig. Szent István királyunk, Rákóczi, 
az aradi tizenhárom, az ’56-os pesti srácok, vagy épp Brusznyai tanár 
úr pedig kérdő tekintettel néznek ránk odafentről. Hát ennyi? Ezért 
áldoztuk életünket ezért a földért, a szabadságért a magyar nemzet 
megmaradásáért? Ezer éven át a magyar mást sem tett, mint per-
manens szabadságharcot folytatott. Hol keletről, hol nyugatról, hol 
pedig egyszerre két irányból jött a veszedelem. De megmaradtunk, 
magyarként a Kárpát-medencében. Ez óriási dolog, amire bizony 
büszkék kell legyünk minden pillanatban. De egyben óriási felelőssé-
get is ró ránk. Nekünk, magyaroknak a szabadság mást jelent, mint 
a világ bármely másik nációjának. Ezer éven át őseink vérüket adták 
érte, önzetlenül…
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Balatonalmádi Város Önkormányzata Kovács Piroska 

Rózsa nyugalmazott aljegyzőnek Dr. Óvári Ferenc-díjat 
adományozott.

Kovács Piroska Rózsa 1954-ben 
született Balatonalmádiban.

A helyi általános iskola elvégzése 
után a veszprémi közgazdasági szak-
középiskolában érettségizett, majd a 
Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 
magyar nyelv és irodalom és népmű-
velés szakos diplomát szerzett. Ké-
sőbb az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán népművelés kiegészítő szakon, 
majd a Budapesti Közgazdasági Egye-
tem Államigazgatási karán igazgatás-
szervező szakon kapott diplomát. 

Elsőként az almádi Nagyközségi Közös Tanács alkalmazta népmű-
velőként még 1977-ben, egy évet dolgozott a vörösberényi műve-
lődési házban. Házasságkötése után Kővágóörsre költözött, a Káli-
medencében 10 évig a Kövágóörsi Körzeti Művelődési Ház vezetője 
volt. 1988-ban, Almádi várossá előkészítésekor hívták haza a tanács 
akkori vezetői. Az 1990-ben megalakuló helyi önkormányzat hi-
vatalában kapott feladatok – oktatási, ifjúsági és kulturális ügyek, 
idegenforgalom –, lehetővé tették, hogy önkormányzati döntés-elő-
készítőként és végrehajtóként a város életében jelentős történések 
részese, alakítója lehetett. 

Tevékeny intézője volt az önálló városi zeneiskola létrehozásá-
nak. Aktív közreműködője volt a vörösberényi iskola felépítésének. 
Ugyancsak részese volt – sokak mellett - az Auróra étterem kulturális 
központtá történő átépítésének, beruházási program megalkotásától 
a berendezés beszerzésén át, a 2003-as átadási ünnepség szerevezé-
séig. 2002-ben az önkormányzat képviselő-testülete megválasztotta 
aljegyzőnek, akkor ez még választott tisztség volt.  A jegyző helyet-
tesítésén túl ellátta a Titkársági és Humánpolitikai Osztály vezetői 
feladatait. A helyi óvodák, iskolák, közművelődési intézmények és 
az önkormányzat között koordinációs tevékenységet végzett, sok-sok 
városi rendezvény szervezője volt. (Pl. a Szent Jobb fogadása).  

1996-tól aktívan részt vett a kistérségi szerveződések munkálatai-
ban, majd a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása (12 telepü-
lés a Balaton keleti medencéjében és annak héttér településein) létre-
hozásában 2006-ban. A Társulás Jegyzői Kollégiuma vezetőjének is 
megválasztották. Munkáját a munkaköri kötelezettségen messze túl, 
a város érdekeit szem előtt tartva végezte. 18 évig szervezte nyaranta 
a péntek esténkét tartott Régi zene koncerteket a vörösberényi temp-
lomokban. A közel 100 koncerttel kulturális hagyományt teremtett 
ezzel a műfaj kedvelőinek és az idelátogató vendégeknek.  1991-ben 
először, aztán közel tíz évig egy személyben szerkesztette az almádi 
Információs Füzetet, aminek akkor jó hasznát vették a városlakók 
és az idelátogatók. Emellett számos városismertető, idegenforgalmi 
kiadvány létrejötténél bábáskodott. A United Games Magyarországi 
Egyesülete, a béke és a népek közti jobb megértés jegyében dolgozó 
nemzetközi ifjúsági szervezettel együttműködve a 90-es évek elejétől  
hosszú évekig koordinálta, hogy a kulturális cserekapcsolatok kere-
tében az almádi gyerekek eljuthassanak Németországba, Ausztriába, 
Szlovéniába és Csehországba, és hozzánk is eljussanak az ottani diá-
kok, hogy játékos, együttes tevékenységek során ismerjék meg egy-
más kultúráját. Legutóbbi nagy projekt, amiben alkotó módon részt 
vett, az új Egészségház felépítése Almádiban. A munkálatokban a pá-
lyázati program megírásától a rendelések átköltöztetésén át, az átadó 
ünnepség megszervezéséig kiemelkedő része volt. 2012 elejétől 2013. 

október 1-ig a jegyzői feladatokat is ellátott Balatonalmádiban. Ez az 
időszak, a gyökeresen módosult törvényi környezet jelentős változást 
hozott az önkormányzatok és hivatalok életében. Döntés-előkészítő 
anyagai alapján került sor – a járási hivatalok kialakításával is ösz-
szefüggésben – a balatonalmádi polgármesteri hivatal átszervezésére, 
a közös önkormányzati hivatal kialakítására Felsőörssel, az iskolák 
állami fenntartásba adására, a társulások átszervezésére. Nyugdíjba 
vonulása után Kerényi Imrével és Veszeli Lajossal együttműködve 
irányította a Vörösberény Program 2018 sikeres megvalósítását a Mag-
tárban. 

2001-ben a „A Közszolgálatért Érdemjel” Bronz fokozata, 2016-
ban az Arany fokozata kitüntetést kapta meg a belügyminisztertől. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata Szöllősi Máté 

festőművésznek a kultúra és a művészetek területén 
nyújtott teljesítménye elismeréseként Váth János-díjat 
adományozott. 

Szöllősi Máté rajz és bi-
ológia szakos tanár. Diplo-
máját a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán szerezte 1956-
ban. Ezen kívül művészeti 
oktató végzettséget szer-
zett. Pedagógusként 42 
évet dolgozott, ebből 22 
évet Balatonalmádiban. Az 
oktatás terén végzett mun-
kája során Zalahalápon 14 
éven át volt körzeti iskola 
igazgató, tanács- és vb tag. 
Esti iskolát, napközit, óvodát és szaktantermi oktatást szervezett 
és vezetett. 1975-1992-ig tanár és igazgatóhelyettes Balatonalmá-
diban. Munkájának színvonalát tükrözi, hogy 23 tanítványa nyert 
megyei rajzpályázaton díjat és meghaladta a 30-at azon gyermek-
munkák száma, amit Budapesten is bemutattak. Múzeumba, kiál-
lításokra, bicikli-túrákra vitte tanítványait. Vezetője volt a rajztaná-
rok helyi munkaközösségének, továbbképzéseket szervezett, megyei 
szaktanácsadói feladatokat látott el a munkája mellett. A kultúra 
területén, mint képzőművész 40 éven át szerepelt kollektív és egyéni 
tárlatokon. Két alkalommal kapott országos kiállításon nívódíjat. 
A megyei TIT tagjaként a „falusi téli esték” programban éveken 
át részt vett, előadásokat tartott diavetítésekkel. Balatonalmádi-
ban ő vezette be a gyermeknapi aszfaltrajz-versenyt és az évenkénti 
gyermekrajz-kiállításokat. Tanári munkája mellett 5 évig vezette a 
művelődési házat, ebben ifjúsági klubot, gyermek- és felnőttek kép-
zőművészeti szakkörét. Öt tanítványa lett képzőművész. A tudomá-
nyos igényű megyei pályázatokon díjat nyert dolgozatai: „Zalahaláp 
negyedszázados fejlődése”, „Tanár és tanítvány közti konfliktus és 
feloldhatóságuk”, „Az iskolai mobiltechnikai oktatás és a munkára 
nevelés”, „Veszprém megye közművelődési intézményei a vizuális 
esztétika fejlesztéséért”, „Kultúrtörténeti emlékek Balatonalmádi-
ban, tanítási segédanyag”, „Képességfejlesztés, tehetséggondozás a 
rajztanteremben”, „Rajz tanítási program 1-8 osztályoknak”. Tárgyi 
és módszertani újításainak leírásáért és bemutatásáért 3 alkalommal 
kapott megyei díjat. Két alkalommal publikált módszertani folyó-
iratban, de készült vele rádiós interjú is. A balatonalmádi pedagógu-
sok szakszervezeti titkára volt több mint tíz évig, majd a város IMS 
bizottságának szakértője 4 éven át. 
Gratulálunk!

Fotók: Tabányi Kata 
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Különdíjas lett Balatonalmádi 
A Balatoni Szövetség különdíját nyerte el városunk a 
Virágos Magyarország versenyen

A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg 
a Virágos Magyarország versenyt. Az országos megmérettetésen 
idén Balatonalmádi város a saját kategóriájában elnyerte a Balato-
ni Szövetség különdíját. Az elért kiváló eredmény azért is fontos 
a város számára, mert bár az elmúlt években mindig nevezett a 
megmérettetésen, de eddig díjat még sosem kapott. 

Július közepén érkezett meg a szakértő zsűri Balatonalmádiba, 
ahol dr. Kepli Lajos polgármester fogadta és köszöntötte őket. Dr. 
prof. Csemez Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tájépítészeti 
karának dékánja által vezetett szakértő csoport több mint 3 órát 
töltött a városban, kalauzuk Juhász Sándor, a Városgondnokság 
parkfenntartási és köztisztasági csoportvezetője volt, aki egyéb-
ként több mint 10 éve zsűrizik már a Virágos Magyarország ver-
senyben. 

A zsűrizéskor a szakértők megvizsgálták a település zöldfelüle-
teinek minőségét, valamint az is, hogy azok kialakításában a helyi 
közösségek milyen arányban vesznek részt. Fontos szempont volt 
még a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a környezeti nevelés, 
a turisztikai vonzerő és a turistabarát környezetkialakítás. 

Balatonalmádi a korábbi évekhez képest nagy fejlődést muta-
tott. Az elnyert díjjal a zsűri nem csupán az egynyári virágágyások 
magas színvonalát ismerte el, hanem az épített környezet fejlő-
dését is. Az ápolt zöldfelületek mellett az új óvoda, az új sport-
központ, valamint a városi tulajdonba került Magtár és Kolostor 
épületegyüttese mind-mind hozzájárult a város magas rangú elis-
meréséhez. 

Balatonalmádi városvezetése a díj kapcsán nem kisebb célt 
tűzött ki maga elé, mint megnyerni a következő öt éven belül a 
versenyt. Ennek érdekében kis lépésekben prioritásokat tűznek 
ki, részben a pályázaton pontozott vagy kiemelt, de fejlesztendő 
iránymutatások, ajánlások alapján, részben saját elképzelések és 
ötletek kivitelezésével.

Épül az almádi bölcsőde 
Október 14-én, ünnepélyes keretek között került sor Balatonal-

mádi öt csoportos bölcsődéjének alapkő letételére. Beszédet mon-
dott dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi Város polgármestere és dr. 
Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, megköszönve 
mindenki munkáját, aki a bölcsőde megvalósulásához hozzájárult, 
illetve Magyarország kormányának 550 millió forintos támogatását.

A leendő bölcsőde alapkövét letette dr. Kepli Lajos, Balatonalmá-
di Város polgármestere, dr. Kontrát Károly, országgyűlési képviselő, 
Beckerné Sabján Ottilia, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője, valamint Kuti Attila, Kuti és Fia Építőipari és 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a fejlesztés eredményeként 
a korábbi óvodának helyt adó Bajcsy-Zsilinszky út 29-31. szám 
alatti két épület - a Kánya villa és a mellette található lapos tetős 
épület - átalakításával valósítja meg a bölcsődei ellátást. A TOP-
1.4.1-19 támogatásból 66 fő ellátására lehetőséget adó, 3x14 és 
2x12 férőhelyes csoportokat alakítunk ki a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskolával szemben.

A projekt része az épületek átalakítása, felújítása mellett a pro-
jekthez kapcsolódó elvárt akadálymentesítés, az energiahatékonysá-
gi szempontok érvényesítése és napelemes rendszer kialakításával, a 
játszóudvar felújítása. Az építési beruházás mellet a projekt eszköz-
beszerzést is tartalmaz.

A projekt tervezett befejezése jövő év májusa.
forrás: Balatonalmádi város FB oldala 

A 14. Nemzeti Vágtán a tegnapi nap folyamán 60 indulóval le-
bonyolították a 12 előfutamot. A Balatonalmádi képviselő Mórocz 
Mercédesz Mázli nevű lovával a legjobb 25-ben végzett a legjobb 
időeredménnyel. Gratulálunk!

forrás: Balatonalmádi város FB oldala 
fotó: Ozsváth Kitti

forrás: vmo.hu
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Nagyméretű mozdonyportré díszíti az egykori Alsóörs-Veszprém 
helyiérdekű vasút hídjának még ma is álló pillérét. Döme Péter Ba-
latonalmádiban élő reklámgrafikus alkotása a Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program támogatásával 
készült el, az Aranyhíd Polgári Egyesület szervezésében. A fotón dr. 
Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 EKF program megva-
lósításáért felelős kormánybiztos és Körmendi György, az Aranyhíd 
Polgári Egyesület társelnöke látható, háttérben a régi vasúti híd pil-
lére a műalkotással.             Forrás: veol.hu

Emléktábla Kerényi Imre tiszteletére 

Emléktáblát avattak Kerényi Imre tiszteletére a néhai rendező-
ről elnevezett Kult-Magtár épületén. Az avatóünnepségen L. Si-
mon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója elmondta, 
hogy Kerényi Imre számára a két legfontosabb dolog a tanítás és a 
rendezés volt, mindig jó ügyek mellé állt, és azokat kérlelhetetlen 
szigorral és következetességgel vitte végig. Köszönetet mondott z 
emléktábla létrehozásáért Kerényi Imre özvegyének, Felkai Ani-
kónak, Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek és Fekete Péter 
kultúráért felelős államtitkárnak, valamint Kontur András szob-
rászművésznek, a dombormű készítőjének. Kontrát Károly, a térség 
országgyűlési képviselője kiemelte, az emléktábla-avatást Kerényi 
Imre születésnapjához (szeptember 28.) időzítették. Hangsúlyoz-
ta, megőrzik és továbbviszik a rendező örökségét. Az emléktáblát 
a helyi önkormányzat és a Veszprémi Petőfi Színház Társulatának 
együttműködésével, a Kultúráért Felelős Államtitkárság támogatá-
sával helyezték ki.

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének, valamint 

lakhatási támogatásának segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
 - Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel ren-
delkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő vagy 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen (igazol-
tan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 
- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
- egyszemélyes háztartásokban pedig a 400%-át
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség ösz-
szesen: 10 mázsa
A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:
- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye sze-
rinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó 
havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat be-
nyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;
c) jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami foglal-
koztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén az 
oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 
Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Por-
táján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), a Gondos Panni Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálatnál (Baross G. 
út 32.) szerezhető be, valamint letölthető Balatonalmádi hivatalos 
honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok esetén a 
Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, amelyet 
az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  
A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűjtő-
ládába, valamint a Gondos Panni Család-, és Gyermekjóléti Köz-
pont és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, és fent meghatá-
rozott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adóazonosító jelének megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2021. december 10-ig folyamato-
san.
Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma a benyújtott adatok, a rászorultság és a rendelkezésre álló 
források figyelembevétele mellett dönt és értesíti a pályázót.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 15. és 
december 13.

Báles János
kuratórium elnöke sk.

forrás: veol.hu
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Kulturális szeptember a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnáziumban

Nagyon hiányzott már mindenkinek a közösségi együttlét. Ezt 
bizonyítják a magas részvételi arányok is a gimnáziumban rendezett 
számos szeptemberi délutáni összejövetelen, amelyek kulturális ki-
kapcsolódást, társas együttlétet és töltekezést jelentettek diákjaink 
és tanáraink számára egyaránt. „Természetesen idén is hozta a szo-
kásos, semmihez sem hasonlítható színvonalat a híres Slam-est a dísz-
udvaron. Kényelmes kanapé, hangulatvilágítás, csettintések, nevetések, 
nasik és üdítők adták meg többek között a hangulatot a szuper művek 
hallgatásához. Az est egyik fénypontja viszont a kollégium igazgató-
ja, Brokés Ferenc helyszínen írt, „10 szavas”-a mindent elsöprő sikert 
aratott. Nagyon jó volt újra összegyűlni a többiekkel, és együtt sírni-
nevetni mások gondolataival, érzéseivel. Sok slamet meghallgathattunk 
az est folyamán, a jelenlévők száma elérte a 75 főt. Ismét megrendezésre 
került a tízszavasok versenye is, ahol a közönség szavazatai alapján 
hirdettek győzteseket. Ők értékes nyereményekben részesültek, melyeket 
a kollégium ajánlott fel nekik. Az első helyezett Takács Bálint (12B) 
lett, a második helyezést a kollégium igazgatójának meglepetés iromá-
nyával sikerült megszereznie, Fekete Álmos (12A) a harmadik helyen 
végzett, továbbá kihirdettek egy különdíjas győztest is, aki Kocsor Bori 
(12A) volt.” 

Simon Dávid 11.B és Mesics Jeromos 12.B

„With a cup of tea in your hand, anything is possible” lehetett volna 
a mottója a teaháznak, aminek akkora sikere volt, hogy mihama-
rabb meg kell ismételnünk! Kellemes beszélgetésekre és társasozásra 
volt lehetőségük ezen a délutánon azoknak, akik benéztek a 27-es 
terembe, vagy egyszerűen csak mentek az orruk után és követték a 
gőzölgő tea illatát. Kellett már egy újabb ilyen hangulatos közössé-
gi együttlét, amelyet Chen-Wölfinger Bernadett és Ferenczy-Szabó 
Kalliopé tanárnők szerveztek meg. Köszönet érte! Várjuk a folyta-
tást!

A teaház, a Slam-est sorába jól illeszkedett a Pálos Péter kétszeres 
paralimpiai bajnokkal való közönségtalálkozó, melyről Pákai Péter 
12.A beszámolóját tesszük közzé, Burján Bánk 9.B diákunk fény-
képeivel. „Tokió után Balatonalmádiban is ping-pong asztalhoz állt 
Pálos Péter kétszeres paralimpiai bajnok, akivel lehetőségünk volt egy 
nagyon emlékezetes délutánt együtt tölteni. Mielőtt közösen végig néz-
tük, a győzelemhez vezető út utolsó lépéseit rengeteg érdekességet tud-
hattunk meg tőle. A sport és a paralimpia mellett néhány kérdés erejére 
szóba került a paralimpikonok élete is, valamint Péter elárulta, hogy a 
londoni első-, és a riói harmadik helyezés után szerette volna egy ezüst-
éremmel teljessé tenni a palettát, amely sajnos nem sikerült, azonban 
ezt természetesen már nem bánja. A tartalmas beszélgetés után a tettek 
mezejére léptünk és egy baráti játszmát láthattunk, ahol az ellenfél az 
est szervezője Hanny Zoltán volt, aki maga is aktívan űzi a sportágat, 
majd pedig bárkinek lehetősége volt kipróbálni magát egy friss bajnok-
kal szemben.” 

Tehetséggondozó program a 
balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnáziumban

Intézményünk-
ben nagy hang-
súlyt fektetünk a 
tehetséges tanulók 
felismerésére és fej-
lesztésére. 5 évvel 
ezelőtt Dr. Literáti 
Nagy Péter bala-
tonalmádiban élő 
farmakológus felke-
resett minket azzal 
a szándékkal, hogy 
foglalkozzon a te-
hetséges diákokkal. Ő az a kutató, aki Magyarországon a legtöbb 
jegyzett szabadalommal rendelkezik. A fiatal tehetségek felkarolá-
sát fontos feladatának tartja, ezért már korábban bekapcsolódott a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének (MATEHETSZ) 
munkájába. Egyik legnagyobb eredménye, hogy kutatótársaival a 
stresszfehérjék vizsgálata közben azonosított egy molekulát, amely 
a cukorbetegség gyógyításában, valamint egy fiatal korban kezdődő 
izomsorvadásos betegség terápiájában is új lehetőségeket teremt. 
A tehetséggondozó foglalkozások eredményeként két diákunk ko-
molyabban is elkezdett foglalkozni a fehérjék kutatásával Literáti 
Nagy Péter irányításával. Különböző, magyar és külföldi egyetemek 
kutatóival vették fel a kapcsolatot és végeznek velük együtt kutató-
munkát. Tavaly és tavalyelőtt ők már leérettségiztek, most a BME 
és az ELTE hallgatói.
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Papírgyűjtés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

A DÖK szervezésében szeptember végén került sor a már ha-
gyományosnak számító iskolai papírgyűjtésre. Az idő kegyes volt 
hozzánk, hiszen napsütéses időben bonyolíthattuk le iskolai progra-
munkat. Köszönet a lelkes szülőknek és gyerekeknek, a segítő tanu-
lóknak és kollégáknak, hogy ismét egy jó hangulatú és eredményes 
papírgyűjtést rendezhettünk. 

Az osztályok között meghirdetett versenyben alsó tagozatban is-
mét Márti néni csapata, a 2.a osztály győzött 1059 kg - mal, míg 
felsőben a tavalyi évhez hasonlóan Adri néni osztálya, a 6.a osztá-
lyosok végeztek az első helyen, eredményük 1180 kg! 

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 7.a osztályosok állhat-
tak fel 830 kg – mos eredménnyel.

Gratulálunk! Ügyesek voltatok!

Interaktív drámaórák a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában

A veszprémi Pannon Várszínház színészei által tartott foglalkozá-
sok célja a diákok közötti párbeszéd elősegítése játékos formában. A 
program címe ÉLJ! – Értem, Látom, Jelzem, mely a hétköznapja-
inkból vett gesztusokra, mimikákra, tanult és ösztönös viselkedés-
mintáinkra épül, azaz a nonverbális kommunikációt hívja eszközé-
ül. 

Az első foglakozáson a gyerekek kipróbálhatták, milyen az, ami-
kor a színpad eltűnik, és együtt, kötetlenül játszhatnak a színé-
szekkel. Megtanulták, hogy egy tekintet, egy gesztus, egy testtartás 
segítségével hogyan nyithatnak a társuk felé. A program izgalmas 
és tartalmas első foglakozásán az 5.6. és 7. osztályosok vettek részt 
sok-sok élménnyel gazdagodva. 
Köszönjük, Pannon Várszínház! Várjuk a folytatást…

Körzeti és megyei Diákolimpia mezei 
futóversenyek eredményei

Közel két év szünet után újra indultak a diákolimpiai versenyek. 
A Vörösberényi Iskola melletti mező volt a színhelye a 2021-2022-
es tanév körzeti diákolimpiai mezei futóversenynek, amin 6 iskola 
több mint 150 tanulója állt rajthoz. Iskolánk versenyzői csapatban 
és egyéniben is nagyszerű eredményeket értek el. Mind a hat csa-
patunk továbbjutott a megyei versenyre. Öt csapatunk az első, míg 
egy csapatunk a második helyezést érte el. Egyéniben is kiemelkedő 
eredménnyel zárták a körzeti versenyt tanulóink. 

A megyei verseny október 20-án került megrendezésre Veszprém-
ben a Kolostorok és Kertek Rendezvénytéren. Iskolánkat 6 csapat 
képviselte. A legkisebbeknek 1,5 km-t, míg a 4. korcsoportos tanu-
lóknak 4 km-t kellett megtenniük a győzelem érdekében. Tanuló-
ink derekasan helytálltak, küzdöttek, a csapatszellem hajtotta őket, 
melynek meglett az eredménye:

A 2011- 2012-ben született fiúk az első helyen végeztek. A csapat 
tagjai: Asbóth Huba, Dobcsányi Dániel, Erdei Péter, Jeszenszky 
Balázs, Ther Dénes.

A 2009- 2010-ben született lányok szintén aranyérmet vehettek 
át. Csapattagok: Erdei Julianna, Farkas Nóra, Jeszenszky Emese, 
Negro Veronika, Sipos Hanna Róza.

A 4. korcsoportos lányok (2007- 2008-ban születettek) bronz-
éremmel gazdagodtak. Tagjai: Kiss Luca Mária, Kutics Fruzsina 
Anita, Oláh Rebeka, Tóth Virág, Vaczkó Lili.

A legnagyobb fiúk második helyen végeztek: Tagjai: Ormai Kop-
pány, Pusztay Balázs, Révész Ádám, Rozsos Regő, Rudner Dénes.
Iskolánkat képviselték még: Bécsy Dorottya, Hámori Zsófia, 
Kórusz Fruzsina, Lőrincz Jáde, Szentkirályi- Tóth Helka, Áment 
Zalán, Bató Medox, Kiss Csanád, Molnár Hunor, Tamás Endre.

Az első és második helyen végzett csapataink képviselhetik az is-
kolát a tavasszal megrendezésre kerülő országos mezei futóbajnok-
ságon Gödöllőn.

Mindenkinek GRATULÁLUNK!

Köztársaság Kupa
Szeptember 28 – án kedden került megrendezésre az őszi idény 

első iskolai atlétika versenye, a Köztársaság Kupa. A veszprémi sta-
dionban népes mezőny gyűlt össze, ahol a veszprémi és vidéki ál-
talános iskolák legügyesebb tanulói kaptak versenyzési lehetőséget.

A Györgyi Dénes Általános Iskola legeredményesebb versenyzői:
Farkas Nóra 2000m – es síkfutás 3. helyezés; Fazekas Áron 

kislabdahajítás 2. helyezés; Somogyi Szofi kislabdahajítás 1. he-
lyezés. Ács Fanni kislabdahajításban 2. helyet, míg Blazsúr Hanna 
ugyanebben a korosztályban 1. helyezést ért el. Keil Olivér szintén 
kislabdahajításban szerzett bronzérmet.

Iskolánk pedagógusa, Ácsné Szalai Eszter a legaktívabb általános 
iskola testnevelőjeként különdíjat vehetett át.

Gratulálunk versenyzőinknek! 
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„Megvan a kert, nézd, nyitva az ajtó, szép kora őszben

fürdik az ág, a gyümölcs, árad rá az arany, 
és ami még sose volt, s ami vagy most, vagy soha nem

lesz, 
- íme a mennyei kincs - nyújtja bezárt tenyerét.”

Az igazi versben van valami eredeti… 
Beszélgetés Bibor István költővel első verseskötetének meg-
jelenése alkalmából 

Talán nem túlzást azt állítani, hogy Balatonalmádi a művészek 
egyik legkedveltebb városa. A település fekvése, hangulata, kisu-
gárzása miatt vált elsősorban a képzőművészek múzsájává, de ezzel 
nem mondtam újdonságot Önöknek. Azt azonban kevesen tud-
ják, hogy az irodalom számára is jó táptalajt nyújt kisvárosunk. 
Bibor István Almádiban élő gyógyszerész, aki már gyermekkora 
óta ír verseket, s első kötete az Ünnepi Könyvhét alkalmából jelent 
meg. A versírás nehézségeiről, a motivációról, a líráról és a poéti-
káról, no meg Almádiról beszélgettem vele. 

- Végeredményben a versírás nálam gyerekkori dolog, 1962-ben 
írtam az első versemet… 

- Ezt ilyen pontosan lehet tudni? 
- Nem olyan nehéz ez, hiszen tudom, hogy hányadik osztály-

ba jártam, és így könnyű kiszámolni. Gyermekként azok a versek 
motiváltak, melyeket tanultunk az iskolában, hiszen jó irodalom-
tanárom volt. De otthon is benne volt a levegőben a költészet han-
gulata, hiszen sok könyvünk volt, s anyám - aki a zirci apátság 
akkoriban az Országos Széchenyi Könyvtárhoz tartozó könyvtárá-
ban dolgozott - kiváltképp szerette a verseket, sokat tudott fejből, 
s ezeket rendszeresen el is mondta nekünk. A találkozás az iroda-
lommal és a könyvekkel tehát nem volt teljesen véletlen, hiszen 
mindennapjaim részét jelentették, a líra természetes hozzávalója 
volt az életemnek. Egyszer kíváncsi lettem, hogy vajon milyen le-
het ezt csinálni? És ez bizony kettős tapasztalat, hiszen egyrészt 
verset írni nem nehéz, másrészt dehogynem… Csinálni valami 
olyat, mint egy vers, az viszonylag könnyű. 150 évvel ezelőtt a 
poétika a középiskolai oktatás része volt, a diákok megtanultak 
különböző formájú “versezeteket” írni, amely fejlesztette a forma-
érzéket, de műalkotás nemigen lett ezekből. Igazi verset írni azért 
nehéz, mert akkor, mikor az alkotás születik, el kellene felejteni 
mindent, amit egész addigi életében hallott vagy olvasott az em-
ber, hogy ezáltal próbáljon senkire sem hasonlítani. Erre azonban 
talán senki sem képes, viszont arra kell törekedni, hogy a papírra 
vetett sorokban - túl a külső hatások összességén - legyen valami 
eredeti is. 

- Ahogy haladt a korral, mennyit változott a lírához való hozzá-
állása, a verseinek témája? 

- Én azt gondolom, hogy mikor az ember megtanulja a betűket 
és kezdi azokat papírra vetni, onnantól kezdve tulajdonképpen 
mindig ugyanazokat a gondolatokat írja le. Bár folyamatosan 
változunk, és másképp vélekedünk a világról kamaszkorban, fiatal 
pályakezdőként és éltünk közepén. Ez az én kötetemben azonban 
nem lesz nyomon követhető, hiszen a versek nem kronológiai 
sorrendben kerültek be a könyvbe. Két fontos témakör van, ami a 
lírát élteti: a halál és a szerelem. A hazaszeretet kérdését ugyanilyen 
súlyú témának tartom, viszont jómagam ilyen verseket nem írtam. 
Azt gondolom, hogy a hazáról csak nagyon jó költők írjanak, 
mondjuk Vörösmarty vagy Radnóti megtehette... 

- Verseit olvasva mindig úgy éreztem, hogy az író két lábbal áll 
a földön, és nem száll el a levegőben… Komoly alkotások ezek… 

- Ez nálam tudatos dolog és régóta törekszem erre. Mindig azon 
igyekeztem, hogy egyszerűen és világosan fejezzem ki magam a 
versben, hiszen a líra nem kell, hogy minden áron homályos le-
gyen. Mesterségem kapcsán a természettudományok közel állnak 
hozzám, a fizika az egyik nagy és reménytelen szerelmem, ahol 
tényleg nagyon pontosan kell megfogalmazni a kérdést és a választ 
is, hiszen a pontatlanság nem visz közelebb a megértéshez. Erre 
törekszem az irodalomban is. A zenében is a világos, transzparens 
barokkot szeretem a legjobban… 

- Almádi milyen hatással van Bibor István lírájára? 
- Zirci gyermekként a nyarakat Budataván töltöttem, akkor még 

egy üdülőben, de a családunk város iránti szoros kötődése már 
kialakult. Szüleim Káptalanfüreden telket vásároltak, létrehoz-
tak egy kis nyaralót, ahol csodálatos nyarakat töltöttünk. A 70-es 
években a szüleim építkeztek, ide költöztek, majd 1982 óta már 
mi is itt élünk. 

- Az itt élő képzőművészek, fotósok számára a Balaton és Bala-
tonalmádi olyan, mint a múzsa a költő számára. Tollforgató mégis 
kevés él itt a környéken… 

- Talán csendesebbek vagyunk, de gondoljunk a somogyi Ta-
káts Gyulára vagy Keresztury Dezső Dunántúli hexametereire. A 
költészetnek is forrása tehát a Balaton, ez a több mint 2000 éves 
örökség otthagyta nyomát a lírában. Röviden szólva a szép táj és 
a bor a költőket sem hagyta hidegen. Én is azt gondolom, hogy 
Almádi a képzőművészet terén erősebb, de költők is élnek itt. Ne 
feledkezzünk meg például a város megbecsült költőjéről, Vecsey 
Kiss Máriáról, akinek írásait ismerhetik az Almádi Újság olvasói. 

- 70 évesen, a legszebb férfikorban jelent meg az első versesköny-
ve. Honnan jött az ötlet, hogy az összegyűjtött verseket kötetbe 
rendezzék? 

- Én sokat gondoltam rá, már korábban is, de sajnos nem volt 
könnyű döntés. A mai világban, ahol a könyvkiadás piaci alapon 
működik, kevés olyan kiadó van, aki vállalja egy verseskötet kiadá-
sának kockázatát. Barátok biztatására jelent meg ez a kötet, a Szi-
get kiadó gondozásában. A szerkesztővel is sikerült gyorsan közös 
hullámhosszra kerülni, s annak ellenére, hogy javarészt telefonon 
beszéltünk egymással, nagyon hamar összeállt a könyv. Nagyon 
felkészült, pontos ember, akinek már sok tapasztalata volt verses-
kötet szerkesztésében. 

- Hol kapható az Összegyűlt versek c. kötet? 
- Elsősorban nekem van egy csomó belőle, tehát érdemes engem 

keresni! De Budapesten az Írók Boltjában és a kiadónál is kapha-
tó, ráadásul mindkét helyen interneten is meg  lehet rendelni és 
postázzák a vevő címére. Reméljük, hogy hamarosan Balatonalmá-
diban és Veszprémben is elérhető lesz. 
Ha bárkit érdekel a kötet, az alábbi elérhetőségek bármelyikén ke-
ressen fel: Telefon: 30/635 74 24; E-mail: biboris50@gmail.com.

JVE 
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Mindannyian Berény helynevek?
Ber, Bere, Beren, Berencs, Berencz, Berencze, Berend, 
Berénd, Berendi, Berénke, Berény, Berinke, Berhen, Ber-
ken, Beryn, Biren, Birin, Birind, Biriny, Borri, Börén, Börény, 
Börin, Börönd, Böröny, Burin, Byrni, Perin, Vrien 

Kapkodja ősz fejét a helytörténész és helynévkutató, mert minél 
több hozzáférhető adatot tár fel, annál több kérdőjel vetődik fel a 
városrészeink nevével kapcsolatban. Szerencsére mások is hasonló 
cipőben szoronganak, keresik nevük valódi vagy valósnak tűnő ere-
detét. Keresik, mert egyre több településről derül ki, hogy komoly 
jelentéssel vagy üzenettel bírnak, sőt talán már a honfoglalás előtt 
is hasonlóképpen hívhatták. Ezt a ritka jelenséget pedig csak úgy 
magyarázhatjuk, hogy már előttünk is hasonló nyelvet beszélt az itt 
lakó népesség, avagy nem egy honfoglalás lehetett, hanem legalább 
kettő. Pro és kontra, tehát mellette vagy ellene foglalt és foglal állást 
minden valamirevaló történész itthon és a határokon túl – az utób-
biak azért inkább ellene. Így van ez majdnem minden ősi település-
nél, miért lenne más éppen a Berény helynevekkel?

Még a múlt század derekán, vagy inkább a hónalján, másokkal 
együtt azt hittem, hogy az ótörök „berendi”, azaz megadta magát 
jelentéssel magyarázható, csak éppen semmi értelme nem volt. Ho-
gyan adhatta meg magát annyi ember, hogy több mint félszáz te-
lepülés viselte vagy viseli még mindig a Berény nevet? Kik lehettek 
azok a mazochisták, akik évszázadokra belenyugodtak abba, hogy 
valakik „hókon csapták őket”, azután még az ük-ük unokáknak és 
a későbbi ivadékoknak is tetszett ez a bélyeg? A Kárpát-medencén 
belül olyan 500 kilométeres körben sorra letették volna a fegyvert? 
Az erdélyi Szászvárostól délre található Berénytől [mai neve Beriu] 
egészen a Morvaországi Berényig [mai neve Brno] több mint 1000 
kilométer a távolság. A Fogarasi-havasok déli lejtőjén található 
Berindesti, [magyarul Berendfalva], ugyan hogyan eshetett annyira 
távol a Nyitrától délre megbúvó Berencstől [szlovákul Branč]? Az 
utóbbi település egyes nyelvészek szerint szintén ótörök eredetű len-
ne, de a jelentése esetleg „az első”? Aztán ott van a Miskolc és Kassa 
közötti Rásonysápberencs és tőle jókora távolságnyira a Somogy 
megyei Iharosberény. Mindkettő a Berény névből ered, csak közben 
bővítették, gazdagították, illetve felöltöztették őket a helybeliek. 
Alig akartam hinni a szememnek, amikor az osztrák Bernstein [ma-
gyarul Berénykő] új etimológiája felmerült, így aztán a Bernerau, a 
Bernreit és a Berschlag ugyanígy gyanús lett. Nemcsak nekem.

Nem is bírtam magammal: legott összeállítottam az írott forrá-
sokban elérhető Berények listáját, elfogadva azokat az alaktani mó-
dosulásokat, amelyeket neves nyelvészek és történészek a tanulmá-
nyaikban már publikáltak. Természetesen távolról sem teljes a lista, 
mivel az évszázadok változásai miatt több település nyomtalanul 
elpusztult. Tekintélyes számú Berény a Kárpátokon kívül és sajnos 
belül is olyan nyelvi torzításokon esett át, hogy ember legyen a tal-
pán, aki ráismer egyikre-másikra. Ezek után maradt 45 település és 
29 névváltozat, amelyeket megpróbáltam egyenként számba venni, 
hátha található bennük valami olyan közös jegy, amire mások netán 
nem jöttek rá. Nos, nincs, de ha van, akkor én még nem jöttem rá...

Tudomásom szerint hét hipotézis van a Berény név eredetével, 
kialakulásával kapcsolatban: 
1. Nemzetségnév: több nemzetségből álló törzs egyikének a neve, 
2. Kelta eredetű szó: hegyet jelent, 3. Kabar eredetű törzsnév, 
4. Szláv eredetű személynév. 5. Magyarokhoz csatlakozó, a 
honfoglalásban részt vevő besenyő törzs neve, 6. Mandzsu-tunguz 

eredetű szó, jelentése íjász, 7. A csere szó iker-szava a bere, ami korai 
cserekereskedelmi helyre utalhat.

Van még több magyarázat is főleg a környező országok öntudatos 
nyelvészeinek jóvoltából, de nem idézném egyiket sem, mert vagy 
sírni lehet rajtuk, vagy röhögni. Ezidőtájt viszont, minden kétséget 
kizáró módon nem dönthető el, hogy melyik magyarázat marad 
meg a következő évtizedre, illetve melyik is az igazi.

Feneketlen mély a berényiek emlékkútja. Fotó: Koszteczky László

Nagyon fontos, hogy éppen a mi városunkból indult el a Berény 
Utótagú Települések Szövetségének a kezdeményezése és Dér And-
rásnak meg Mester Ferencnek sikerült 13 testvértelepülést össze-
fognia már több mint 20 éve. A szövetség virul és sorra vállalják a 
találkozók megszervezését, különböző emlékjelek állítását, amelyek 
közül talán a legjelentősebb a Berényiek emlékkútja. A fenti kutatá-
sok alapján bátran állíthatom, hogy feneketlen mély ez az emlékkút 
és rajtunk áll, hogy mennyit tudunk napvilágra hozni belőle. Van 
még ugyanis feltárni és megismerni való bőven, talán még a Beré-
nyiek szövetsége is bővülhet, bár így is országos mozgalommá nőtte 
ki magát.

A magunk módján mindenesetre szeretnénk hozzájárulni további 
ismeretek megosztásával a tisztán látás elősegítéséhez, mert ahány 
település, annyiféle magyarázat olvasható a világhálón a Berény 
utónevű települések nevének eredetével kapcsolatban. Van, amelyik 
honlap korábban készült, ezáltal már túlhaladott információkat 
közöl s vannak olyanok, akik a legújabb publikációk eredményeit 
is beépítették a település történeti visszatekintésébe. Nem áltatom 
magam azzal, hogy éppen mi mondjuk ki a végső szót ezzel kapcso-
latban, de rajta tatjuk a szemünket a kutatásokon. Addig is, amíg 
egy külön kis füzetben számolhatunk be az összes eddig ismert Be-
rény kialakulásának részletesebb ismertetésébe és térképes magya-
rázatába talán egy újabb adalékkal gazdagíthatjuk ismereteinket: ez 
pedig a Berény és Almád helynevek nem ritka együttes jelentkezése 
a Kárpát-medencén belül. nem csupán nálunk figyelhetjük meg 
ugyanis ezt a jelenséget, hanem legalább egy tucat esetben. Ennek 
részletes kibontása azonban ebbe a cikkbe már nem fér bele, tehát 
folytatása következik.

Czuczor Sándor 
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Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesületének hírei

A Nagycsaládosok Ba-
latonalmádi Egyesülete 
minden évben változatos 
programokat szervez a 
közel 300 főt alkotó tag-
jainak, de szélesebb kör-
ben  a balatonalmádiban 
élő családoknak is színes, 
érdekfeszítő, informáci-
ókban gazdag programo-
kat nyújt. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén szeptemberben is kiosztot-
tuk a rászoruló családjaink számára a dr. Kerényi László alapította 
Civil Családi Pótlékot. 18 rászoruló család, 48 gyermeke részesült 
a támogatásban, amelyet ezen sorokon keresztül is szeretnénk meg-
köszönni dr. Kerényi László volt polgármester úrnak!

2021-ben több alkalommal tartottunk kézműves foglalkozásokat, 
ami nagyon népszerű a családok körében. Legutóbb október 22-én 
Nemes Évával kézműveskedhettek a gyerekek és  felnőttek egyaránt.

2021. év végén, már a hagyományoknak megfelelően szervezünk 
közös korcsolyázást, majd karácsony és újév között a Fővárosi 
Nagycirkuszban az ünnepi műsort tekintjük meg. Ezt a programot 
idén is az iskolai szünidő idejére szervezzük, hogy minél több csa-
ládnak nyújtsunk kellemes kulturális, közösségi és családi élményt!

Töretlenül folytatjuk az élelmiszer mentésből kapott élelmisze-
rek osztását a helyi és környékbeli rászoruló családoknak. Az egyéni, 
önkéntes segítők mellett köszönet illeti Agg Z. Tamást, a Város-
gondnokság vezetőjét, Fabó Péter képviselő urat és Beckerné Sabján 
Ottiliát, a Magocskák Óvoda vezetőjét az élelmiszerek szállításában 
nyújtott folyamatos segítségükért.Tagjaink közül is sokan vesznek 
részt az osztásban, ezúton is köszönjük nekik.

Arra kérnék minden kedves olvasót, aki tud a környezetében lévő 
rászorult honfitársáról vagy aki önmaga is rászorul, kérjük jelezze 
felénk, hogy élelmiszer-mentésből származó ételre szüksége lehet! 
Igyekszünk segíteni.

Egyesületünk idén is részt vesz az Élelmiszerbank által szervezett 
‘Karácsonyi élelmiszer -adomány gyűjtésben”, mely gyűjtés keretén 
belül idén 3 nagy élelmiszer-áruházban fogadhatjuk az adományo-
kat. Amennyiben szívesen csatlakozna az adománygyűjtő csapat-
hoz, kérném, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot!

A 2018 óta, a Balatonalmádi központjában lévő irodánk - Bajcsy 
Zs. u. 60. - a pandémiás időszakot leszámítva, tele van közösség-
építő programokkal, segítségnyújtó szolgáltatásokkal. Az irodát a 
Nagycsaládosok 2022. decemberéig biztosan használhatják, egyesü-
letünk nem költözik.

A programjaink a Facebook oldalunkon ill. honlapunkon folya-
matosan követhetőek. Tagjainknak online hírleveleket is küldünk: 
saját ill. balatonalmádi egyéb eseményeiről, ill a kisgyermekes csalá-
dokat érintő hasznos információkról. 

Egyesületünk szakemberei a  továbbiakban is rendelkezésre állnak 
egyéni tanácsadásokkal, kérném keressék őket bátran!
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének irodai telefonszá-
ma: 70/ 395 8220
Címünk:  Nagycsaládos Család-és Karrier Pont
8220 Balatonalmádi Bajcsy Zsilinszky u. 60. 1. emelet
Tisztelettel,  Benedek Anna

elnök, Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
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A Magocskák Alapítvány hírei
A Magocskák Alapítvány idén is szeretettel vár mindenkit, a 

hagyományos Aprót az aprókért! adventi adománygyűjtő vásáron 
2021. november 27-én és december 4-én, szombaton, 8 és 12 óra 
között a Balatonalmádi Városi Piacon, ahol a szülők, az óvónők és a 
dadusok által készített kézműves ajándékok megvásárlásával támo-
gathatják az Alapítványt és rajtunk keresztül Balatonalmádi óvo-
dásait.

Rendhagyó módon idén szeretnénk a gyerekek számára diafilme-
ket gyűjteni: akinek van otthon már nem használt, megunt dia-
filmje, amit szívesen felajánlana az óvodások számára, hozza el a 
Magocskáknak a piacra, és váltsa apró ajándékra. Hatalmas örömet 
fog okozni a kicsiknek!

Szívesen készítenének portékát a vásárra egyénileg? Esetleg ismer-
nek olyasvalakit, aki jó szívvel felajánlana kézzel készült terméket az 
adománygyűjtésre?

November 22-ig köszönettel fogadunk minden felajánlást az Al-
mádi Magocskák Óvodában. 

Az összegyűlt adományokból az almádi óvodás gyermekek 2022. 
évi programjait, játékok és eszközök beszerzését támogatjuk.

Keressék a Magocskák Alapítvány asztalát!
Programajánlónk decemberre: 

December 11. szombat 16 óra Kiskarácsony családi ünnepváró és 
jótékonysági süteményvásár a Magocskák Alapítvány szervezésében – 
helyszín: PKKK

A Magocskák Alapítvány önkéntesei

Rajzpályázat 
Egyesületünk rajzpályázatot  hirdetett Balatonalmádi általános is-

kolás tanulói részére, Lipták Gábor Balatoni regék, mondák gyűjte-
ményének illusztrálására. Városunk művészei,  Veszeli Lajos, Fábián 
László és Jáger István  fogja értékelni  a műveket két korosztályban, 
ennek megfelelően osztjuk ki a jelentős díjakat  november 12-én. 
A gyerekek munkáit november 27-ig lehet majd megtekinteni a 
Vörösberényi Kultúrházban. A rajzpályázat ünnepélyes eredmény-
hirdetése november 12-én 17 órakor lesz, ám előtte a Kultúrház 
oldalán lévő emléktáblánál koszorúzunk, emlékezve  alapítónk, Ne-
mes Mihály születésének 111 éves évfordulójára.  Nagy szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt a koszorúzásra, majd a műsorral 
egybekötött eredményhirdetésre! 

Kasza Katalin, Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke 

A májusban meghirdetett „Mesélő hangjegyek” rajzpályázat kü-
löndíját, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjét a Kósa György 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nyerte meg. 

A hangversenyt Balatonalmádiban, a gyönyörűen helyreállított 
Magtár épületében tartottuk.

NOVEMBER 28-ÁN,  
AZUTÁN DECEMBER 12-ÉN DÉLELŐTT 

BOLHAPIAC LESZ A VÁROSI PIACTÉREN.

Már kapható a 2022. évi 

városi naptár Fábián 

László alkotásaival. 

A naptár A4-es méretben 

készült, ára 1.500 Ft. 

Megvásárolható a 

Pannónia könyvtárban, 

a Tourinform irodában, 

a háztartási boltban és a 

Baross utcai papírboltban!
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Almádi értéktár – Balatonalmádi 
Panteon

Balatonalmádi lakói és közösségei tradíciónak tekintik a múlt ér-
tékeinek megbecsülését, gondozását. A XX. század elejére tehető, 
hogy olyan tájépítészeti, parképítészeti épített környezetet alakítot-
tak ki, ahová adakozásból az akkori „Almádi Kör” áldozatos munká-
jának eredményeképpen köztéri műalkotások, történelmi szobrok, 
emlékhelyek készülhettek. Ez az értékteremtő tájépítészeti munka 
adott alapot arra, hogy az Almádi P-Art Alapítvány – Veszeli La-
jos festőművész, művészeti vezető kezdeményezésére - tudatosan 
tervezve folytassa azt a missziónak nevezhető tevékenységet, melyet 
elődeink elkezdtek. Az Almádi P-Art Alapítvány elsődleges célja, 
hogy lehetőséget biztosítson kortárs magyar és külföldi képzőmű-
vészek számára, hogy műveik méltó környezetben találkozhassanak 
a közönséggel, illetve Balatonalmádi városában inspiráló, új művek 
készüljenek. Egyik legfontosabb projektjük a Kézfogás Európa Szo-
borpark, de emellett számtalan kisebb-nagyobb, a művészetet vala-
milyen formában érintő tevékenységben próbálnak szerepet vállalni 
hol kezdeményezőként, hol pedig közreműködő partnerként. Öreg-
hegyi Művésztelep néven első ízben 2014-ben tudtak megvalósítani 
egy alkotótábort, 2017-ben pedig kezdeményezésükre került kiala-
kításra a Berények kútja. A Balatonalmádi Panteon 2018. márciusá-
ban került átadásra, ahol az Almádiért sokat tett személyek mellszobrai 
kaptak méltó helyet.

Balatonalmádi Panteon

Az Almádi P-Art Alapítvány 2014-ben kezdeményezte a Balaton-
almádi Panteon létrehozását. 2017-ben került kihelyezésre az első 
két kiválóság mellszobra, majd 2020-ban két újabb alkotással bő-
vült a „Doktorkert”, melyek mind professzionális szobrászművészek 
alkotásai. A szobrok nagyrészt az öreghegyi szobrász művésztelepen 
készültek az elmúlt években. Az alattuk elhelyezett tájékoztató táb-
lák ismertetik meg a járókelőkkel Almádi nagyjainak életútját. A 
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos lek-
torátusának zsűrije magas szintű értékelést adott az alkotásokról és a 
környezet kialakítását – Doktorkertet – is elismeréssel illette. 
A Balatonalmádi Panteonban eddig helyet kapott alkotások:
Dr. Óvári Ferenc fehér mészkőből készült portréja (Fáskerti István 
és lánya, Fáskerti Zsófia szobrászművészek munkája), melynek át-
adása 2018-ban történt.
Véghely Dezső történetíró, vármegyei elöljáróról készült bronzszo-
bor (Illés Erika szobrászművész alkotása), 2018-ban adták át. 
Kompolthy Jób világutazó, tengerészkapitány süttői mészkőből ké-
szült mellszobra (Beretvás Csanád alkotása), 2020-ben leplezték le.
Dr. Vajkai Aurél orvos, etnográfus, múzeumigazgató bronz emlék-
szobra (Major Janka szobrászművész alkotása), melyet 2020-ban 
adtak át. 

A PANTEON szó önmagában is azt je-
lenti: „kiváló emberek emlékének szentelt 
díszes építmény. A település kiemelkedően 
nagy, különös tisztelettel övezett elhunyt 
nagyságainak állít emléket”. A Panteon, 
mint látogatott, ünnepélyes hely, kiemelt 
helyszínt érdemelt, a védelem szempontjából 
is. Figyelemfelkeltő helyszín az „Doktorkert” 
(az Egészségház mellett) ahol később 10-12 
szobor elhelyezésére van lehetőség. Az eddig 
kihelyezett alkotások neves művészek zsűri-
zett munkái, melyek méltóak a köztéri be-
mutatásra, erre a jövőben is törekedni kell. A fentiekben felsorolt 
portrészobrok Balatonalmádi város tulajdonát képezik.

A következő években az Almádi P-Art Alapítvány folytatja az Al-
mádi Panteon szobrainak gyarapítását. Legközelebbi tervek között 
szerepel Csikász Imre önportré művének, valamint Györgyi Dénes 
építész portré (Kisfaludy Stróbl Zs.) másolatának elkészíttetése.

Dr. Boros Szilvia
az Almádi P-Art Alapítvány kuratóriumának elnöke

Olvasói levél 
Az Új Almádi Újság 2021. októberi számában megjelent „Szent 

Márton nyomában a Balaton-felvidéken” c. cikkben két monda-
tot szeretnék korrigálni. Idézet: „1618-tól napjainkig reformátusok 
használják.” Ezen időkben számos konfliktus volt a templomért a 
felekezetek közt. Megjegyzés: a törökök kivonulása után 1700. jú-
nius 16-án a templomot császári katonaság segítségével visszafoglal-
ták a katolikusok. 1702-ben megkezdődött a templom külső-belső 
átalakítása a katolikus felekezet vallási előírásainak megfelelően. A 
munkálatokat veszprémi vállalkozók végezték. Időközben kitört a 
Rákóczi szabadságharc, így újra a reformátusoké lett a templom. 
Újra elkezdődött a templom átalakítása a református felekezet elő-
írásainak megfelelően. Végül 1706. március 21-én menlevelet ka-
pott a falu gr. Bercsényi Miklóstól, amely biztosítja a reformátusok 
teljes hatalmát a templom használatára. A szabadságharc elbukása 
után a jezsuita rend többször próbálkozik a templom visszafogla-
lásával, végül a jezsuita rend eltörlésével, 1773-tól a reformátusok 
birtokolják a templomot. Az utolsó mondatot azzal egészíteném ki, 
hogy nem 1789-ben, hanem 1739-ben, 50 évvel előbb kerítették 
be a kőfallal a templomot a reformátusok. Remélem, ezen kiegészí-
téssel nem zavartam meg a cikk tartalmát, amely elismerést érdemel 
Szent Mártonra emlékezve.

Kovács István, a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 
A menlevél másolata
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A koronavírus okozta járvány miatt 2020-2021-ben elmaradt az 
Értéktár Bizottság és az Almádi Hungarikum Klub közös rendezvé-
nye, a hagyományos Almádi Gombfoci Kupa. A szervezők  megren-
dülten értesültek, hogy a gombfoci játék két meghatározó egyéni-
sége 2020-ban elhunyt. Szűkebb körben megrendezett játék-napon 
méltóképpen emlékeztek meg feledhetetlen játékos társaikról.

A koronavírus-járvány elle-
ni küzdelemben tanúsított 
kimagasló munkájáért, el-
hivatottságáért, kooperatív 
együttműködéséért és segítő-
kész hozzáállásáért Veszprém 
Megye Védelméért emlékpla-
kettet kapott többek között 
Kosztyu György rendőr őr-
nagy, almádi lakos. 

Gratulálunk!

Egy híján százan gyalogoltak a klub 
nyugdíjasai

Már négyszer vett részt az országos gyalogló versenyen a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub, mely kétszer országos első, egyszer 
második s egyszer harmadik helyezést ért el. Ebben az évben is be-
nevezett. A versenyt október 7-én tartották. Egész éjjel szakadt az 
eső, még délelőtt is esett, aztán mintha az égiek siettek volna a Klub 
segítségére, a túrázók nagy örömére, mert 13 órára megszűnt az 
égi áldás, elállt az eső. A Hagyományok Házában pedig az ismerő-
sökkel együtt gyülekeztek a klub tagjai a túrára abban bízva, hogy 
ismét dobogósok lesznek. A korábbi évekhez hasonlóan eljött dr. 
Kepli Lajos polgármester úr, Faust Gyula református lelkész is a 
versenyre, s az idén elnöki meghívásra csatlakozott a gyaloglókhoz 
László atya is, aki plébánosként nem rég került Balatonalmádiba. A 
regisztráció után kiderült, hogy 2021-ben is 99 fő indult el az iz-
galmas állomásokkal, a különböző feladatokkal megtűzdelt 6,5 km-
es úton, melyet a klub elnöke tervezett. A csoportkép elkészítése 
után a túrázók az erődített református templomba igyekeztek, ahol 
Faust Gyula lelkész úr üdvözölte a jelenlévőket. Az idősek napja 
alkalmából a város polgármestere köszöntötte a szép korúakat, s a 
zeneiskola diákjai, tanárai adtak egy rövid, kedves koncertet, amit 
Lencse Sándor szerény ajándékok át- adásával köszönt meg. László 
atya áldása után a templomgyepen Mayer Miklós volt tájfutó be-
melegítő tornára invitálta a gyaloglókat. Ezután valamennyien levo-
nultak a berényi sírkertbe, a Laposa Dániel 1848-as honvédtiszt sír-
emlékéhez, ahol nívós zenés-verses emlékműsorral, koszorúzással, 
mécsesek gyújtásával, főhajtással emlékeztek az aradi vértanúkra. Az 
emlékezés után a túrázók átkelve a 71-es úton a nemrég elkészült új 
sportcentrum felé vették útjukat. Nagyon sokan még nem látták ezt 
a csodálatos létesítményt. Az aulában Ács Attila iskolaigazgató, az 
Almádi Sportegyesület elnöke várta a klub tagjait, és tájékoztatta a 
sportcentrum építésével, működésével kapcsolatban a jelenlévőket, 
akik 48-as dalok éneklésével köszönték meg a tájékoztatót. Ezután a 
csoportok megkapták az újabb feladatokat: képről 5 vértanút kellett 
felismerni, továbbá a hazaszeretettel, a túrázással kapcsolatosan egy 
csatakiáltást szerkeszteni, és később szívvel-lélekkel előadni. 

A következő állomáson, a Balaton partján lévő halsütödéjének 
nem rég elkészült télikertjében teával, forralt borral várták a tu-
lajdonosok, a klub igaz barátai, régi, kedves támogatói, Márkus 
Ferenc, Polgár Erika az út közben közel száz főre duzzadt vidám 
társaságot. A túra előtt már több száz hagymás zsíros kenyér várt a 
túrázókra, melyet Jantóné, Simonné, Perényiné Marika, Gáborné 
Saci készítettek. Nagy Boldizsár és Rozika pedig szeretettel kínálták 

a gyaloglóknak, akik jó étvággyal elfogyasztották, majd a csopor-
tok, melyeknek vezetői Nagy József, Weiszné Teca és Miklós Gyula 
voltak, gyakorlás után lelkesen előadták a hangzatos csatakiáltása-
ikat. Mindegyik nagy sikert aratott. Közben megtudtuk, hogy ép-
pen ezen a napon született egyik klubtársunk, Fürtös László, akit 
szeretettel, dallal köszöntöttünk, s akinek ezúton is kívánunk jó 
egészséget, hosszú életet. A pihenő után vidám hangulatban tovább 
gyalogoltak a klub nyugdíjasai a ligetben, majd a Batthyányi örök-
mécsesnél egy közös fotó elkészítése után a Sóhajok hídján át az Eu-
rópa kézfogás szoborparkba érkeztek. Itt a hatalmas platánok közt 
sétálva meg-megálltak egy-egy szobornál, s büszkén emlegették a 
park megálmodóját, megteremtőjét, Veszeli Lajos festőművész urat, 
aki ugyancsak segítője, támogatója a Vörösberényi Nyugdíjas Klub-
nak, sőt neki köszönhető a korábban kialakult siófoki testvérklub 
kapcsolat is.  Aztán lassan besötétedett, és a Pannónia Kulturális 
Központ előtt, a város szívében véget ért a nagyszerű, egészségja-
vító túra, melyről Koszteczky László operatőr barátunk felajánlott 
munkájával filmet készített a klub és az utókor számára. Tisztelettel 
köszönjük neki. Sőt! Mindenkinek mindent köszönünk, a gyaloglás 
pedig váljon mindenki kedves egészségére!   

 Lencse Sándor, a klub elnöke
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30 éve alakult a Balatonalmádi 
Herkules Sportegyesület
I. rész

Elköteleztem magam annak az „eszmének”, hogy aki sportol, 
egészségesebben él. Hogy minél többen tudjanak sportolni, 
helyet, időt, alkalmat kell rá teremteni. Először a BSE-nél 
próbálkoztam szabadidő szakosztály alakításával. Elutasítottak. 
Tudtam, hogy valamiféle támogatást csak akkor kaphatok, ha a 
megnyílt lehetőségeket kihasználva, (civil törvény) egyesületet 
alapítok. A Hadak útja 1.-ben, a régi kertészet fűtőházában,- 
ami a „rendszerváltáskor” a Bermüller-villából (Magda-lak) 
áttelepült MSZ(M)P. székhelye lett – kaptunk lehetőséget arra, 
hogy ott edzőtermet létesítsünk. Nem volt ez ennyire egyszerű! 
Megkerestem Áfrány Mihály akkori sportszervezőt az ötletemmel. 
Ő úgy adta elő a város vezetésének, hogy ott sportszereket szeretnék 
tárolni.  Kiderült azonban, hogy többről van szó! Mi edzőtermet 
akartunk ott létesíteni. A képviselő testület elé került az ügy. Szabó 
Balázs, akkori városgazda támogatott bennünket. Mint ahogy 
támogatásáról biztosított Kopár István is, aki éppen ott volt az 
ülésen. De támogatott a képviselő testület is! A határozat szerint, 
megkaptuk az épület egyik részét. Megalakítottuk az egyesületet, 
1991. november 11-én. Első elnökévé Németh Zsoltot választottuk 
meg. Az egyesület névadója Cser-Palkovics Cirill, aki a „Herkules” 
nevet javasolta. (Színe lila-zöld, mert akkor éppen egy ilyen színű 
melegítőben voltam.) További elnökök: Molnár Pál, Felber Gyula, 
Mórocz István. A követelmény az volt, hogy tartsuk rendben a 
területet. (Kaszálni csak én tudtam, fűnyírónk meg nem volt.) 
Nehéz volt a kezdet. Volt egy padunk, egy súlyzó készletünk és 
néhány egykaros súlyzónk, súlyzó állványunk. De edzettünk. 
És miután rendbe tettük az épületet és a területet is, kellett 
GONDOZÁSI KÖZPONTNAK. Mennünk kellett, megkaptuk 
a volt műszaki osztály faházát a Bajcsy-Zsilinszky úton. Rendbe 
tettük. Aztán eladta az önkormányzat egy cégnek. Közben azért más 
esemény is történt. A volt Bauxitkutató utód cége a Budataván lévő 
sporttelepét felajánlotta megvételre a városnak. Javasoltam, vegye 
meg. Megkapta a város „könyv szerinti értéken”. Szakály Áron 
volt a cég akkori vezetője. A már létező, bejegyzett sportegyesület 
nevében vállaltam, hogy karban tartjuk. Mit mondjak? Nem sokan 
voltunk, amikor kapálni, füvet nyírni, salakot locsolni, szemetet 
szedni kellett. Bevezettettük a gázt, talajvíz kutat ásattunk, hogy 
a salakot ne ivóvízzel kelljen locsolni. Felújíttattuk a kerítést 
(ehhez önkormányzati támogatást kaptunk) és a pálya salakját is.  
Fűthetővé tettük, szigeteltettük. Azonban az öltöző épület még így 
sem volt igazán jó edzőteremnek.  A volt nevelőotthon sporttelepén 
lévő tornaterem jobban tetszett nekünk. Tudva lévő, hogy nem 
a városé lett az objektum. A megye akkori vezetőjét, dr. Zongor 
Gábort megkeresve kértem, hogy használhassuk a helyiséget. 
Megkaptuk. De: rendben kellett tartani a területet. Ez nem az egész 
területre vonatkozott, „csak” a kézilabda pálya, a szolgálati lakás 
és a mellette lévő épület területére. Pályázati pénzből, (350e Ft) 
felszerelést készíttettünk. Hála érte Máhl Ferencnek, aki jutányos 
áron megvalósította az edzés folytatásához szükséges felszerelést. A 
felújított terem avatásán jelen volt a megyei önkormányzat akkori 
elnöke, dr. Zongor Gábor és dr. Kerényi László polgármester 
úr is. Akkori jegyzőnk, Hegedűs Tamás felszólította a megyei 
önkormányzatot, hogy tegye rendbe a területet, mert oda már 
a rókák is bejárnak…. Rajtunk csattant az ostor. Ha továbbra is 
használni akarjuk az épületet, tegyünk eleget a jegyző elvárásának. 
Megtettük. A Városgondnokság megoldotta….100.000 Ft-ért. 

Azonban, továbbra sem volt könnyű az élet ott. Kiderült, hogy 
fogy a víz, fogy az áram. Felszereltettünk külön vízórát, külön 
árammérőt.  De az áram és víz csak fogyott tovább. Mit tett a 
megyei önkormányzat? Elzáratta a vizet, kikapcsoltatta az áramot. 
Mit tehettünk ebben a helyzetben? Megállapodtunk Németh Béla 
igazgató úrral, hogy a Váci iskolából kapunk áramot egy külön 
mérőn keresztül. Akkoriban, Almádiban éppen telefon kábelek 
árkainak kiásása folyt. Többe került volna új kábel vásárlása, mint 
a meglévő kiásása és áttelepítése az iskolához. Kiásattuk a régi 
vezetéket! Baj volt a szennyvízelvezetéssel is. Nem tudtuk, hogy 
miért nem folyik le az udvarról. A DRV szakembereinek, köztük 
Nagy Árpádnak köszönhető, hogy a vezetéket kitisztították és 
megoldódott a probléma. Amikor a megyei önkormányzat arra 
akart bennünket „kényszeríteni”, hogy a terem használatáért 
továbbra is az egész területet tartsuk karban, ez már sok lett 
nekünk! Kitalálták a „fiúk”, Mórocz Pistával az élen, mi lenne, ha 
a Györgyi iskola amúgy már használaton kívül lévő kazánházát 
alakítanánk át edzőteremmé? (Bevezették a gázt az iskolába.) Az 
iskola igazgatója, Fábián László „vevő”volt rá. Sőt, a mellette lévő 
műhelyt is rendelkezésünkre bocsátotta. Elkezdődött a munka. 
És kialakítottak ott „a fiúk” mosdót, fürdőt, sőt még a fűtést is 
megoldották! Miből és kik? Mórocz István, Magyar Zoltán és 
több egyesületi tagunk rengeteg munkájával, tagdíjakból, Bártfalvi 
Mihály, Horváth László, Bóka Viktor,… vállalkozók anyagi 
hozzájárulásával. (Elnézést kérek mindazoktól, akiket név szerint 
nem említek, sokan vannak…) És gyarapodott a terem felszerelése 
is! Mórocz István érdeme. Ő lett az egyesület alkalmazottja, a terem 
gondnoka. Elvégzett egy oktatói tanfolyamot is, hogy szakszerű 
útmutatást tudjon adni azoknak, akik ott edzéseket folytattak. 
Egy ideig, a terem iskolások és tanárok általi használatáért cserébe, 
nem kellett bérleti díjat fizetnünk. De aztán „kitalálták” (persze, 
törvény lett rá) a Városházán, hogy ez nem lehetséges. Az érdekes, 
hogy a futballisták nem fizettek semmit a pálya használatáért, sőt! A 
Városgondnokság tartotta karban.  (2021-ben meg több száz millió 
forintból épült számukra egy új sportlétesítmény.) És eljött az iskola 
felújításának, tornaterem építésének ideje. Mint képviselő, elértem, 
hogy a tervben nem szereplő edzőtermünk nyílászáróinak cseréje is 
megvalósuljon. Meglett! (Segített ebben Bogdán László.) Azonban, 
mivel az épületben mozgáskorlátozottaknak liftet kellett építeni, 
az iskolának szüksége lett a mi edzőtermünkre! Megkérdeztük a 
műszaki osztály illetékesét, hogy ha a budatavai öltöző épületét 
átalakítanánk, a közfalakat kivennénk, az lehetséges lenne-e? 
Lehetségessé vált. Mórocz Pista végigvitte az átalakítást!
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NE FELEDKEZZEN MEG SZERETTEI 

SÍRJÁNAK ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának temető rendelete a temetési helyek 

újraváltásáról rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az 1996-

ban, vagy korábban betemetett sírhelyek használati 

ideje lejár, azokat kérjük újraváltani. Kérjük a tisztelt 

Hozzátartozókat, hogy az újraváltás miatt keressék meg a 

temetőgondnokot: Géczy Krisztina 20/805-6816 szerdán 

és szombaton a piac irodában 7-13 óra között.

Sportszálló

Dr. Kerényi László polgármester úrnak megemlítettem, hogy az 
Auróra szálloda munkásszállóját (ún. Bika-szálló) felveri a gyom, 
valamit lehetne vele kezdeni. Sportesemények résztvevőinek szállás, 
turistaszállónak, ifjúsági szállónak is alkalmas lehet. Eszébe jutott, 
hogy ezt az ÁPV Rt. „elfelejtette” elvonni a szállodával együtt, az 
maradt a HungarHotels-nél. A belterületi föld értékének meg-
felelően 600-650 ezer Ft (valójában az érték kb. huszad részének 
megfelelően) részvénye volt a városnak a HungarHotels-nél. Tár-
gyalt a vezetőséggel, felajánlotta a részvényeket. Létre jött a csere. 
Pályázatot írt ki rá az önkormányzat. Voltak is érdeklődők, látva 
az állapotát, senki nem pályázott. Mi pályáztunk azzal a kikötéssel, 
hogy a rendbe hozzuk, üzemeltetjük, de a nyereséget az egyesület 
működtetésére fordítjuk.  Dr. Szűcs Sándor jegyző úr elmondta, 
hogy ennek törvényes akadálya nincs. Polgármester úr rendelkezett 
saját kerettel, tőle kértünk kölcsönt, hogy a felújítást megoldjuk. 
A vállalkozóknak kifizettük az anyagköltséget, a munkadíj kifize-
tésére haladékot kértünk a szezon végéig. Molnár Pál kétszemélyes 
heverőket, ágyneműt adott. De vásároltunk a szállodától és a Bándi 
munkásőr bázistól is. 1996. májusában megnyitottuk a Herkules 
Sportszállót. A kölcsönt visszafizettük, a vállalkozókat kifizettük. 
2000-ben bevezettettük a gázt, téliesítettünk, hogy az elő- és utó-
szezonban is használni tudjuk, amikor még, vagy már fűteni kell. 
Lecseréltük a csak éjjel működő villanybojlereket, állandóan lett 
meleg víz. Minden szobába vettünk hűtőt, kábel tévét vezettettünk 
be. (Tóth István végezte el ezt a munkát). 2006-ban nagy felújítás 
történt. Szalagparkettázás a szobákban, bejárati ajtó, ablakok cseré-
je műanyagra, folyosó, konyha járólapozása, festés-mázolás, külső 
fal festése. Öt szobában fürdőszobát alakíttattunk ki. Ablakrácsokat 
cseréltünk. Kerítést, kapukat készíttettünk. Almafákat ültettünk. 
(Boros Laci szerezte ezeket, a városban több helyen ültettünk akkor, 
pl. a Mogyoró úti óvoda mellé és a PKKK előtti tér mellé). És mű-
ködtettük az egyesületet, sporteseményeket szerveztünk. 2015-ben 
lejárt a használatba adási szerződés, és törvény szerint kereskedelmi 
célú ingatlant az önkormányzat nem adhatott civil szervezeteknek 
ingyenes használatába többé. Pályázat lett, ahol előjogunk lett volna 
a bérlésre.  Nem éltünk a lehetőséggel. Mi értelme lett volna?  A 
nyereség nagy részét bérleti díjra kellett volna költeni. Különben, 
az idegenforgalmi adót akkor is befizettük, amikor ingyenes volt a 
használat joga. 
Folytatás a következő számban! 

Felber Gyula, sportszervező

Mongúzok sportsikerei 

Másfél év szünet után, végre újra taekwon-do versenyen jártunk. 
Az országos megmérettetésre 22 fős csapattal neveztünk. Igen jó 
eredményekkel tértünk haza! Aranyérem: Szabó Leilani (serd.1 
küzdelem), Babicz Bence (serd.1 küzdelem) Ezüstérem: Babicz 
Mihály (ifi formagyakorlat), Szabó Nimród (ifi formagyakorlat 
és küzdelem), Kun Zalán (gyerek küzdelem), Simkó-Tardi Márk 
(serd.2 küzdelem), Gáspár Patrik (ifi küzdelem). Bronzérem: Gáspár 
Patrik (ifi formagyakorlat), Körmendi Miklós (serd.1 küzdelem), 
Kiss Levente Botond (serd.2 küzdelem), Simkó-Tardi Márk 
(serd. formagyakorlat), Balogh Dániel (serd.2 küzdelem), Szabó 
Leilani (serd.2 küzdelem, és speciáltecnikai törés), Szabó Noah (ifi 
küzdelem), Körmendi Petra (ifi küzdelem), Simon Barna (serd. 
speciáltechnikai törés). Akiknek most nem sikerült az éremszerzés, 
mind nagyon szépen dolgoztak, büszkék vagyunk rájuk! Asbóth 
Máté, Bagó Petra, Bagó Péter, Literáti-Nagy Dorottya, Kertész 
Kinga, Kertész Laura, Somogyi Boldizsár, Simon Bence, Kiss Attila. 
Összesen 2 arany, 6 ezüst, 10 bronz. Futócsapatunk ugyanakkor 
a Balatonfütedi Ultra Futó Fesztiválon aratott sikert. A 12 órás 
versenytávon vegyes párosban első lett Kakuk Noémi és Zuba Péter.

Gratulálunk mindenkinek és köszönjük a szülőknek a segítséget!
Kosztyu Veronika 

Az első kéttanos diák Cambridge-i 
diplomával!

Immár három éve tudósítottak arról, 
hogy gimnáziumunkból Gál Lucát fel-
vették a Cambridge-i egyetemre. Ha-
mar elrepült az idő, s Luca idén átvette 
alapképzéses nyelvész diplomáját. Így ő 
lett az almádi Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium első Cambridge-ben végzett 
diákja! A három év alatt kiválóan sikerült 
megfelelnie e világhírű egyetem követel-
ményeinek, s nem hozott szégyent Alma 
Materére. Diplomamunkáját tudomá-
nyos értéke miatt professzorai publikálás-
ra javasolták. 42 fős nyelvész évfolyamá-
ban hetedikként a legjobb külföldi diákként végzett, majd felvételt 
nyert mesterképzésre nemcsak a cambridge-i hanem az oxfordi 
egyetemre is! Ez még Angliában sem gyakori, mivel idei nemzetközi 
lista szerint a világ második és harmadik legjobb egyeteméről van 
szó.  Lucát eredményei miatt, néhány diáktársával együtt november 
10-én külön – díszvacsorával egybekötött – ceremónián a Camb-
ridge-i Egyetem diáktudós egyletének tagjává avatják. Neve bekerül 
az egyetem évkönyvébe. Kedves Luca, büszkék vagyunk rád és to-
vábbi sikereket kívánunk életutadon! 

Gaál Ottó 
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