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Értékelő beszélgetés dr. Kepli Lajossal, 
Balatonalmádi város polgármesterével 
II. rész 

Folytatjuk értékelő beszélgetésünket dr. Kepli Lajos polgármester-
rel. Az interjúban a megválasztása óta eltelt időszak értékelésén túl 
aktuális kérdéseket is érintünk. Szót ejtünk Balatonalmádi városké-
péről és a település fejlesztéséről, de az ünnepek közeledtével kicsit 
személyesebb jellegű kérdésekre is válaszol a város első embere. 

- A közelmúltban megvalósult építkezések kapcsán észrevehetjük azt, 
hogy gombaszámra nőnek ki a földből a társasházak és a modern családi 
házak, melyek szürke, fehér, fekete színekkel, lapos tetővel és hatalmas 
ablakokkal erős kontrasztot hoztak létre a városban, szemben a Balaton-
felvidéken és Almádiban megszokott építészeti stílussal. Tehet-e bármit a 
város azért, hogy megőrizze a jól ismert és szeretett almádi városképet? 

- Úgy gondolom, az nagyon fontos, hogy Balatonalmádi egy egysé-
ges város képét mutassa. Természetesen a belváros városiasabb jellegű 
és minden településrésznek megvan a maga karaktere, de Almádi em-
berléptékű, barátságos arcát mindenképpen meg kell őriznünk. Az, 
hogy 10.000 fő fölé emelkedett a lakosság létszáma, mindenképpen 
jár változással, hiszen több az ember, több az autó, nagyobb a for-
galom, nemcsak az utakon, de az üzletekben, az intézményekben, a 
szolgáltatások igénybevétele kapcsán is. Hosszú távon azt kell meg-
oldani, hogy ez a túlzsúfoltság ne elsősorban a városközpontra ter-
helődjön, hanem legyenek a településrészeknek is központi területei, 
amelyek leveszik a terhet a városközpontról. A másik szempont az, 
hogy a település beépítettsége ne legyen zsúfolt. A városmag esetünk-
ben a posta, a buszmegálló, a Baross és a Petőfi utca által határolt 
terület városias jelleget kapjon, de Almádi más részein inkább a szel-
lősebb, kisvárosias beépítettséget kell megőrizni. Nem szeretnénk más 
települések sorsára jutni, ahol minden talpalatnyi helyet gyakorlatilag 
társasházzal építettek be. Másfél évvel ezelőtt éppen emiatt hoztunk 
rendeletet, melyben megtiltottuk a 4 vagy annál több lakásos társas-
házak építését kertvárosi és lakóövezeti területeken. Egy építkezés 
esetén településképi véleményt kell adnunk. Nyilván a helyi építési 
szabályzatban és a településarculati rendeletben tudjuk szabályozni 
azt, hogy mit engedünk ezen a területen. Nem egyedileg az egyes 
épületeket, hanem általánosságban szabályozunk, hogy pl. lapos te-
tőt, vagy sátortetőt engedünk egy bizonyos övezetben, vagy, hogy 
milyen homlokzati vakolatszíneket kérünk vagy pl. tömör vagy áttört 
kerítést engedünk egyes utcákban. Az engedélyezés mindig az építés-
hatóságnál folyik, a polgármester a településképi véleményt adja ki. 
A nagyobb beruházások esetében a Tervtanács dönt, melynek tagjai 
helyi építészek, a beadványokat szakmailag ők véleményezik. 

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

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Fotó: Tabányi Kata 

- A pandémia következtében csökkentek a város bevételei, ezért 
többször szó volt már arról, hogy új bevételi források bevezetésére lesz 
szükség. Ilyen pl. a parkolási díj. Mikorra tervezi ezt bevezetni a vá-
ros? 

- A jövő év első felében még biztosan nem, hiszen június 30-ig 
a kormányrendelet értelmében sem díjat emelni, sem új díjat meg-
alkotni nem lehet. Július 1-jétől azonban már számolhatunk ezzel 
a tétellel, melynek bevezetése a parkolási helyzet rendezése miatt 
is fontos és hogy legyen bevételünk úthálózatunk karbantartására. 
Előbb-utóbb tehát mindenképpen bevezetésre kerül Almádiban is a 
parkolási díj, hiszen az egyetlen tízezer fő feletti település vagyunk a 
Balaton partján, ahol még mindig ingyenes a parkolás, s ez hosszabb 
távon nem fenntartható. Főként nyaranta jól látható, hogy a díjmen-
tesség szinte generálja az autóforgalmat, mert ha nem kell fizetni pl. a 
strand előtt álló autóért, akkor még a 3 utcányi távolságot is járművel 
tesszük meg, de ha a parkolás pénzbe kerül, akkor az emberek jobban 
meggondolják az autó használatát. A parkolási díjból befolyó bevétel 
egy részét az úthálózat felújítására szeretnénk majd fordítani, hiszen 
nagy szükség van útjaink karbantartására. 

- Szó esett más közlekedésszervezési változások bevezetéséről is, így 
pl. bizonyos útszakaszok egyirányúvá tételével szeretné majd a város 
adott területek közlekedését jobbá tenni. Hol és mikorra várhatóak 
ezek a változások? 

- A helyi utak közlekedésszervezése a polgármester hatásköre és 
mi is készülünk ilyen intézkedésekre. Az új bölcsőde megépülésével 
egyidejűleg a Györgyi Iskola környékének átszervezésére van szükség, 
hiszen új parkolóhelyeket is szeretnénk itt kialakítani. A reggelente 
kialakuló kaotikus helyzetet az utak egyirányúsításával szeretnénk 
mihamarabb megoldani. De nem csak itt, hanem a városban több 
olyan hely is van, ahol az látszik, hogy ekkora gépjárműforgalomra 
már nem elegendőek ezek az utcák, egyirányúvá kell őket átalakíta-
ni, mert túl keskenyek a kétirányú forgalomhoz. A testület döntése 
az, hogy felkérünk egy közlekedési szakértőt, aki koncepciószerűen, 
a legkritikusabb csomópontokat vizsgálva véleményt formál a város 
közlekedéséről, s ezen iránymutatás alapján fogunk majd elindulni. 

- A testület legutóbbi ülésén értékelte a 2021. évi idegenforgalmi 
szezont. Mi volt a képviselők véleménye az elmúlt nyárról? 

- Alapvetően a helyzethez, a körülményekhez képest egy olyan 
szezont zártunk, amely nem volt rossz, de jobb volt, mint a 2020. 
évi idény. Nyáron nem voltak a koronavírus miatt korlátozások, s 
ez meglátszott a város forgalmán, a strandjaink rekordbevételeket 
hoztak. A rendezvénytér szolgáltatásait is sokan vették igénybe. Ez-
zel kapcsolatban, a jövő évre vonatkozóan, a vállalkozóval egyeztetve 
szeretnénk több jelentős fejlesztést végrehajtani, így pl. a programok 
színvonalát javítani kell és a kínálat bővítésére is nagyobb hangsúlyt 
kívánunk fektetni. Ez most egy kísérleti év volt azzal a céllal, hogy 
egész nyáron történjen „valami” a rendezvénytéren, s ez megvalósult. 
Mindenkinek nem tudunk a kedvére tenni, de igyekszünk folyama-
tosan emelni a színvonalat. 

- Már megkezdődtek a 2022. évi költségvetési tárgyalások. Hogyan 
indulunk neki a jövő évnek, fellélegezhetünk már vagy még mindig 
nagyon nehéz pénzügyi év vár ránk? 

- Sajnos nem, az első félév biztosan nagyon nehéz lesz, hiszen 
dacára a csökkentett bevételeknek mi sem adót, sem díjakat nem 
emelhetünk. A kormányrendelet az adók mértékét egész évre fixál-
ta, de a bevételeket júliustól emelhetjük, s ezt meg is tesszük, hiszen 
ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlya biztosítható legyen, szükség 
van az emelésekre. Elsősorban a strandi jegyárakra gondolok, ezek 
növekedni fognak tehát, de pl. anyakönyvi és piaci díjtételek is meg-
emelkednek majd jövő év július 1-jétől. Nincs könnyű helyzetben az 
önkormányzat, hiszen a tavaly megkapott állami támogatásokra úgy 
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tűnik, idén nem számíthatunk. Bízunk abban, hogy pl. az iparűzési 
adóbevétel kiesését a kormányzat kompenzálni fogja majd. Nem lesz 
tehát könnyű dolgunk, de már vannak elképzeléseink, hogy miként 
tudjuk a helyzetet megoldani úgy, hogy ne kelljen drasztikusan a ki-
adási oldalhoz hozzányúlni. Igyekszünk a város pénzügyi helyzetét 
úgy alakítani, hogy a korábban elmaradt támogatásokra a jövő évben 
számítani lehessen és megvalósíthassunk önerős útépítéseket és egyéb 
fejlesztéseket, hiszen Almádi csak így léphet előre. 

- Egyre több pályázati sikert könyvelhet el a város, hiszen pl. a rég 
várt szaunaház támogatását is megkaptuk. Mikor indulhat el az épít-
kezés? 

- Nagy öröm ez nekünk, s úgy tervezzük, hogy a jövő évi téli sze-
zonra már átadhatjuk Almádi új szaunaházát. Közbeszerzési eljárást 
kell majd lefolytatnunk, terveztetnünk és kiviteleztetnünk kell, s ez 
hosszabb folyamat lesz, főleg most, a vírusos időkben, de ami tőlünk 
telik, azt megtesszük. Reméljük azt is, hogy nem kell túl sok pénzzel 
kiegészíteni a már elnyert támogatást, sőt, igyekszünk már most pót-
forrásokat keresni, hogy az eltervezett beruházás teljes pompájában 
megvalósulhasson. Ezúton is szeretnénk megköszönni dr. Kontrát 
Károly államtitkár úrnak, országgyűlési képviselőnknek, hogy Al-
mádi dolgait mindig szem előtt tartja, és mindig segít abban, hogy 
elérhessük álmainkat.  

- Novemberben közmeghallgatást tartott a város képviselőtestülete, 
ahol nagy volt az érdeklődés. Mik voltak a legfontosabb kérdések, me-
lyet a lakosságtól érkeztek a városvezetés felé? 

- Főként a hivatal működésével kapcsolatban érkeztek kérdések, 
valamint az új beruházások, pl. a bölcsőde kapcsán érdeklődtek a 
jelenlévők, de az utak, útfelújítások is felmerültek témaként. Ami 
meglepő volt, hogy a nyári rendezvények zajszintje miatt senki sem 
emelt kifogást, pedig ez korábban mindig felmerült problémaként. 
A hulladékkal kapcsolatban szintén nem érkezett kérdés vagy panasz 
a lakosság részéről, pedig ez is minden évben visszatérő téma szokott 
lenni. Azt gondolom, hogy a hulladékudvar megnyitásával megoldást 
nyertek ezek a problémák. Örömmel tapasztaltam, hogy ezen a téren 
is sikerült a gondokat megoldani, így az embereknek nem volt okuk 
panaszkodni. 

- Két év telt el polgármesterré választása óta. Az eltelt időszakban 
több nem várt esemény is nehezítette az amúgy sem könnyű feladatot. 
Hogy látja, hol tart most Almádi és polgármesterként hogyan látja a 
város jövőjét? 

- Úgy látom, hogy sajnos egy fél ciklusnyi csúszás vagy késlekedés 
van, hiszen nagyon sok minden, amit 2019 év végén elterveztünk, 
azt a koronavírus járvány miatt nem tudtuk véghez vinni. Nem arról 
van szó, hogy ezek a tervek végleg meghiúsultak, csupán arról, hogy 
később tudjuk őket megvalósítani. Én azonban mindig azt vallottam, 
hogy normális, középtávú tervek végrehajtásához legalább két ciklus-
ra van szükség. Az első ciklusban elindulunk egy jól látható irányba, 
hogy a periódus végén már látszódjanak az eredmények, s a második 
időszak a kibontakozásé és a teljes megvalósításé. Ezen elképzelésem 
igazodik az uniós költségvetési ciklushoz, hiszen jövőre kezdik el azo-
kat pályázatokat kiírni, melyek által nagyobb beruházásokra, fejlesz-
tésekre lehet majd EU-s forrásokat elnyerni. Elsősorban infrastruk-
turális beruházásokat szeretnénk megvalósítani, hiszen rengeteg utat 
kell Almádiban felújítanunk, de fontosak a víziközmű-beruházások 
is, melyek állami fejlesztések lesznek majd. Hasonlóan állami beruhá-
zás lesz, de a város fejlődéséhez nagyban hozzájárul a buszpályaudvar 
és a vasútállomás épületének felújítása, melynek kapcsán a környék 
közlekedése is némileg átalakul, s így jobbá válik majd. Nagyon vár-
juk már a Sportcsarnok megépülését, s ezáltal Vörösberényben, a 
templom és a focipálya által behatárolt területen egy új településköz-
pont alakulhat ki, s a közlekedést a rég várt körforgalom segítheti 

majd. Itt Vörösberény egybeérhet Budatavával, s ez a terület minden 
fejlesztéssel együtt új súlypontja lehet a városnak. Káptalanfüredet is 
szeretnénk fejleszteni, hiszen az utóbbi években kevés figyelem ju-
tott ide, pedig ott is szükséges, akár a közeledésfejlesztés szempontjá-
ból, akár infrastrukturális szempontból, de mindenképpen nagyobb 
hangsúlyt kell fektettünk erre a területre is. Az itteni fejlesztéseket 
nagyban befolyásolja majd volt nevelőotthon területén létesülő be-
vásárlóközpont, de a magánberuházások miatt is változhat a telepü-
lésrész megítélése, de várható az is, hogy elindulnak a hasznosítási 
elképzelések a régi focipályával kapcsolatban is. Azt akarom, hogy 
a ciklus végén az látszódjon, hogy megvan a határozott koncepció, 
megvan az irány, elindultunk, és megtörténtek a nagyobb fejlesztések 
előkészítései. Azt akarom, hogy a következő választásokkor egyértel-
műen látszódjon, merre megy a mi utunk, hogy nem árulunk zsákba-
macskát, mert tudjuk, hová tartunk, s emiatt szavazzanak majd újra 
bizalmat a városvezetésnek. 

- Közelednek az ünnepek. Hogy készül a polgármester a karácsony-
ra? 

- December közepéig még sok a feladat, de a hónap végére én is 
tervezek egy kis pihenést, főként a karácsony előtti időszakban. Sze-
retném, ha nyugodt lelkiismerettel tudnék szabadságra menni, mikor 
már minden dolgomat elvégeztem, s a hivatalban is elkészült min-
den feladat, amit idénre terveztünk. Pihenésképpen szeretnék minél 
több időt a konyhában tölteni, hiszen ez a tevékenység kapcsol ki 
leginkább az utóbbi időben, és természetesen szeretnék minél többet 
együtt lenni a gyerekeimmel. 

JVE 
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Interjú dr. Kontrát Károllyal, a 
Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkárával, térségünk 
országgyűlési képviselőjével

2014 óta a térség országgyűlési képviselője. Szülőfaluja Nyárád, és 
szíve együtt dobban a legapróbb faluban élőkkel is. Balatonalmádi 
mit jelent az Ön számára?

Almádit korábban megismertem és megszerettem, hiszen a 80-as 
években, amikor az egykori Pápai Textilgyár üdülőjében nyaralhat-
tam a családommal, már akkor megtetszett a szépsége, nyugalma és a 
varázslatos környezet. Azért szeretem Almádit, mert úgy látom, hogy 
ez egy olyan nagyszerű város, ahol a természet közelsége, a sport és 
a kultúra szeretete egyszerre van jelen. Soha nem gondoltam volna 
annak idején, hogy 2014-ben és 2018-ban a város országgyűlési kép-
viselőjévé választanak, ezúton is köszönöm az almádiak bizalmát.

Az utóbbi években sok látványos beruházás valósult meg a város-
ban, gondoljunk csak az új óvodára, a Kolostor felújítására, a Városi 
Sportközpontra, a bölcsőde építése pedig gőzerővel zajlik. Mi a véle-
ménye a jelenlegi fejlesztésekről?

Mindig a város rendelkezésére álltam, és támogatója voltam vala-
mennyi felsorolt beruházásnak. Hozzá tehetjük még ezekhez a Mag-
tár megvásárlásához nyújtott kormányzati támogatást, hiszen a Mag-
tár a kolostorral együtt tudja betölteni azt a kulturális és országépítő 
funkcióját, amit Kerényi Imre és az almádiak megálmodtak számá-
ra. Örülök annak, hogy nemcsak az épületek újultak meg, hanem 
a Vörösberény program is elindult, köszönhetően a Veszprémi Pe-
tőfi Színház és a város együttműködésének. A sportközpont eddigi 
működése azt bizonyítja, hogy helyes döntés volt a felépítése, hiszen 
magas színvonalú körülményeket biztosít a sportolóknak a felkészü-
léshez. Úgy tapasztalom, hogy Almádiban nagyon sok olyan ember 
él, akik tudnak és akarnak is tenni és a településükért.

Balatonalmádi állandó lakosainak száma a KSH adatai szerint 
már meghaladta a 10.000 főt. A település gyarapszik, fejlődik. Ön 
milyennek látja Almádit 10 év múlva? Melyek azok a jelentős beru-
házások, melyeknek Ön szerint mindenképpen meg kell valósulnia az 
elkövetkező évtizedben?

Azt mindenképpen fontosnak tartom leszögezni, hogy az almádi-
aknak kell eldönteniük, hogy milyen várost szeretnének 10 év múlva. 
Országgyűlési képviselőként ehhez mindenképpen megadom a tá-
mogatást és ennek megvalósításáért fogok dolgozni. Ami pedig a jö-
vőbeni beruházásokat illeti, almádi sportolók és civilek kerestek meg 
egy többfunkciós csarnok megvalósítása érdekében, a program elő-
készítéséhez, a kormány 100 millió forint forrást biztosított. Okosan 
kell döntenie a képviselő-testületnek  annak a 400 millió forintnak 
a felhasználásáról – az almádiak véleményének birtokában –, amit a 
kormány biztosított a belterületi utak felújítására. Fontosnak gondo-
lom, hogy a fejlődő város úthálózata folyamatosan megújuljon. Tu-
domásom szerint az előkészítő munka jelenleg is folyik. Alapvetőnek 
tartom, hogy minél több almádi lakos elmondhassa ezzel kapcsolat-
ban a véleményét és javaslatát, hiszen közös érdek a legjobb megoldás 
megtalálása. Azt is a városlakóknak kellene eldönteni, hogy mekko-
ra Almádit szeretnének, maradnának a jelenlegi nagyságrend körül, 
vagy másra vágynak.

Közelednek az ünnepek, s bár a munka év végén sem áll meg, sok 
ilyenkor a teendő. Képviselő úr hogy éli meg az adventet, a várakozás 
időszakát? Együtt ünnepel a család? Van-e olyan családi hagyomány, 
amit minden évben megtartanak? Van-e olyan feladat vagy teendő a 
készülődés során, amely kifejezetten államtitkár úr feladata otthon?

Az év végi hajrá a Parlamentben és a választókerületben is meg-
növekedett feladatok elé állítja az országgyűlési képviselőt, melyek-
nek szívesen tesz eleget. Ezzel együtt a magam számára is fontos, 
hogy törődjek a családom és a saját karácsonyi készülődésemmel 
is. Szeretem az adventi időszakot, hiszen a várakozás közelebb visz 
bennünket álmainkhoz és a szeretteinkhez. Örömmel tapasztalom, 
hogy a választókerület minden településén állítanak betlehemet és 
meggyújtják az adventi gyertyát. Nálunk a család a hagyományosan 
együtt ünnepel. Együtt díszítjük fel a karácsonyfát, szenteste ottho-
nunkban látjuk vendégül a testvéreimet és a családjukat. Remélem, 
az idén össze tudunk jönni! Én a karácsonyi készülődés során az 
ünnepi bevásárlásban szoktam segíteni. Szeretettel gondolok a gyer-
mekkori karácsonyaimra, amikor a szüleinkkel és nagyszüleinkkel 
vártuk a karácsonyt. A szülőfalumban hagyomány volt a betlehe-
mezés, amelyben magam is több alkalommal vettem részt. Szép 
emlékem, amikor a havas tájban barátaimmal húztuk a szánkót, és 
jártunk házról házra.

Szokott-e újévi fogadalmat tenni? Mit vár a 2022-es évtől? Mit 
kíván a térség lakói számára?

Szoktam újévi fogadalmat tenni, de a második fogadalmam min-
dig az, hogy ezt sohasem árulom el senkinek. A 2022-es évtől azt 
várom, hogy múljon el a COVID-járvány, folytatódjon Magyaror-
szág, Almádi és a választókerületben élők gyarapodása. Úgy látom, 
Magyarország jó úton jár, azt kívánom, hogy mindaz a fejlődés, 
amit az elmúlt években elértünk folytatódjon!

Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendőt és egészséget 
kívánok Mindenkinek!

2021. december 17-én, pénteken 14 órától 16 óráig képviselői 
fogadóórát tartok a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1. 
klubszobájában, ahová szeretettel várom mindazokat, akiknek kéré-
seik, javaslataik, problémáik vannak.

Dér András, alpolgármester

Tisztelt Balatonalmádiak!
2021. november 25-től a Balatonalmádi Közös Önkormányza-

ti Hivatal hivatalvezetői feladatait dr. Gáspár-Fekete Judit aljegyző 
asszony látja el. Dr. Kovács János jegyző úr köztisztviselői jogviszo-
nyát közös megegyezés alapján, 2022. január 31-i hatállyal felbon-
tottuk. A novemberi képviselő-testületi ülésen jegyző úr elköszönt 
Balatonalmáditól. Munkáját ezúton is köszönjük, további szakmai 
életútjához sok sikert és jó egészséget kívánunk! A jegyzői pályázat 
kiírásáról a későbbiekben intézkedünk.

Tisztelettel:
Dr. Kepli Lajos, polgármester 

Balatonalmádi Város Önkormányzata



2021. december

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

Krónika

Együttműködés kérése
Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Nyakunkon a tél. A síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás zavartalan 
ellátása érdekében kérem Önöket, hogy gépjárműveikkel lehetőség 
szerint ingatlanon belül parkoljanak. Amennyiben erre nincs mód, 
kérem, hogy  minimálisan 3,5 méter áthaladási munkaszélességet 
biztosítsanak a leálló gépjárművek között. Ennek hiányában az 
adott útszakaszon a beavatkozást nem tudjuk elvégezni. Egyúttal 
szeretném felhívni az ingatlantulajdonosok figyelmét a jogszabály-
ban előírt egyéb – az ingatlannal határos - közterület ápolási, tisz-
tántartási kötelezettségeire is.

A 25/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet értelmében: „Az in-
gatlan tulajdonosa (használója) az ingatlan előtti járdaszakasz, (járda 
hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a külön tulajdonban álló 
egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület 
tisztántartására vonatkozó kötelezettsége az egyes ingatlanok és közte-
rületek tisztítása, szemét-, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, 
gyommentesítése, allergén növények irtása és a parlagfű virágzásának 
megakadályozása, minimum évi háromszori kaszálása, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávo-
lítására vonatkozó kötelezettség.” A jogkövető polgárok egész éves 
munkáját ezúton köszönöm meg, a mulasztókat együttműködésre 
kérem a rendezett városkép fenntartása, megőrzése érdekében.

Jó egészséget kívánva, tisztelettel: 
Agg Z. Tamás intézményvezető

Balatonalmádi Városgondnokság.

Egészségnap a gimnáziumban 
Ebben az évben a sport és az egészséges táplálkozás került teríték-

re az októberi egészségnapon. 
A három részből álló októberi rendezvény csúcspontja az volt, 

hogy egy különleges vendéget is fogadhattunk. Egy közös beszélge-
tésre érkezett hozzánk Gulyás István a magyar férfi kézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya. Rengeteg témát jártunk körbe segítségé-
vel és iránymutatásával, kezdve attól, ő hogyan vált kézilabdázóvá, 
egészen addig, hogy milyen általános egészséges életmódra és táp-
lálkozásra vonatkozó tanácsokat érdemes megfogadnunk és milyen 
egészségre és erőnlétre vonatkozó kötöttségek szerint zajlik egy 
válogatott csapat felkészítése. A találkozó Dergez György tanár úr 
szervezésének köszönhetően valósult meg, a beszélgetést kézilabdá-
zó diákjaink vezették.

A szülői munkaközösség, azon belül is a nyelvi előkészítő évfolyam 
szülői csapata, mint minden évben, most is kitett magáért az 
aulapiknik megszervezésében, amely számos zöldséges mártogatóst, 

pástétomot, gyümölcsöt, magvakat és dióféléket, gyümölcs- és 
zöldségleveket, és különleges süteményeket vonultatott fel szemet 
gyönyörködtető tálalásban.

A pikniket követő tematikus termek programját túlnyomórészt 
sportágbemutatók tették ki. Ezeket sportoló diákjaink segítségével 
valósítottuk meg, akik egy kötetlen beszélgetés keretében bemutat-
ták a sportot, a szükséges eszközöket, kiemelték lényeges eredmé-
nyeiket valamint elmesélték, ők mit köszönhetnek a sportnak. 

Az egyik teremben pedig egy mentőtiszt házaspár segített megis-
merkedni az életmentés és elsősegélyadás technikájával, valamint a 
rohammentősök munkájával. 

A nemzetközi ifjúsági cserék, iskolai partnerségek és 
önkénteskedési lehetőségek iránt érdeklődők pedig jelenlegi és volt 
diákjaink iránymutatásával, az Erasmus programmal ismerkedhet-
tek meg. 

A nap délután véradással zárult. Köszönjük minden résztvevő 
hozzájárulását a nap sikeréhez!

dr. Simon Orsolya igazgatóhelyettes

Új junior nagyköveteink ismerkedtek 
az Európai Unióval

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium már évek óta az Európai Parlament Nagykövet Iskola cím 
tulajdonosa. Ennek kapcsán junior nagyköveteink évente számos 
alkalommal vesznek részt az Európai Unió megismerésére irányuló 
programokon, versenyeken, vitákon. 

A program intézményi kordinátora Di Croce Gyöngyi olasz-tör-
ténelem szakos tanárnő, szenior nagykövet. Az ő szervezésében vett 
részt az iskola 19 lelkes diákja Budapesten az Európa-Pontban ren-
dezett eseményen.

“Rengeteg érdekes dolgot tapasztalhattunk: többek között az Euró-
pai Unió történetét, jelenlegi helyzetét ismertük meg, és a jövőről is 
megoszthattuk gondolatainkat, jövendöléseinket egymással. A lényegre 
törő előadáson kívül játékos feladatok keretein belül bővíthettük még 
tudásunkat az EU-ról. 

Az interaktív feladatok és egymás nézeteinek megismerése szerintünk 
mindenkinek sokat jelentett. Ezen kívül az Unióról is rengeteg érdekes-
séget tudhattunk meg, amiknek nagy hasznát vehetjük a későbbiekben.

A remek előadást követően lehetőségünk volt egy kis kikapcsolódásra, 
ettünk egy jót, illetve még a budai várnegyedbe is ellátogattunk, ahol 
játékos módon fedeztük fel az Európai Unióval kapcsolatba hozható 
elemeket (pl. épületek felújítására vonatkozó támogatások stb.). A gyö-
nyörű kilátás mellett számos kulturális tapasztalatot is szerezhettünk. 
Mindemellett ez egy tökéletes lehetőség volt jobban megismerni egy-
mást, az alattunk és felettünk járó évfolyamokat egyaránt.

Összességében nagyon élveztük ezt a napot és hálásak vagyunk, hogy 
lehetőségünk volt részt venni benne!”

Tarsoly Kincső, Blaskó Adrienn (10.B)



ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

6

Krónika

Sikerek a megyei Bolyai csapatversenyen 
magyarból és matematikából

Iskolánkban évek óta az egyik legnépszerűbb tanulmányi verseny 
a Bolyai Csapatverseny. A verseny célja, hogy  segítse a diákokat 
abban, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat, 
átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás 
mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, 
eközben pedig összemérhessék tudásukat. 

Magyar tárgyból az alsó tagozatból 6, a felső tagozatból 10 csapat 
vett részt a megmérettetésen. A legeredményesebben a 3. osztályból 
a Czuczor Julianna, Kishalmi Lili, Holéczy Júlia, Csapó Hanna ösz-
szeállítású csapat szerepelt, 
akik 2. helyezést értek el a 
megyei döntőben.

A csapat felkészítő taná-
ra Csécsi Zoltánné, Farkas 
Éva volt.

A felsősök közül 2 csa-
pat jutott be az évfolya-
mán legjobban teljesítő 
10 csapat közé a megyei 

Pályaorientációs nap a Györgyi 
Dénes iskolában

Iskolánkban 2021. 
november 17-én 
rendeztük meg a Pá-
lyaorientációs napot 
az 1-8. évfolyamo-
kon. A pályaorien-
tációs nap célja az 
volt, hogy a gyerekek 
megalapozottan és 
időben felkészülje-
nek a pályaválasztásra, betekintést nyerjenek különböző szakmák-
ba, a korosztályuknak megfelelően, ezért nem csak a közvetlenül a 
pályaválasztás előtt álló tanulók vettek részt a programokon, hanem 
iskolánk minden alsó és felső tagozatos tanulója. 

Az alsó tagozatos diákok interaktív foglalkozásokon vehettek 
részt. Bekukkanthattak a rendőrség, a katonaság életébe. Megfigyel-
hették az állatorvosnál, színházban, orvosnál, kézműves boltban, la-
boratóriumban, állatkertben folyó munkákat. 

Az 5. osztályosok ellátogattak a Dunántúli Regionális Vízmű ba-
latonalmádi telephelyére, ahol látványos bemutató keretében ismer-
ték meg a víz útját, felhasználását, tisztítását.

A 6. osztályosok egy bemutatón vettek részt Veszprémben, a Hul-
ladékudvarban, ahol interaktív módon találkoztak napjaink egyik 
legfőbb kihívásával, a hulladékgyűjtés – és feldolgozás megoldási 
módjaival.

A 7. és a 8. évfolyam osztályai számára a megye középfokú in-
tézményeinek vezetői és diákjai tartottak érdekes bemutatót, majd 
kötetlen beszélgetés keretében a gyerekek választ kaptak az őket leg-
inkább foglalkoztató kérdésekre.

Köszönjük az említett cégek, vállalkozások, vezetőinek, szakem-
bereinek, hogy fogadták iskolánk tanulóit, hogy lehetőséget adtak 
a szakmalátogatásra segítve ezzel tanulóink pályaválasztási döntését, 
akik a rendezvénynek köszönhetően sok élménnyel, tapasztalattal 
gazdagodtak.

Népzenei kalandozás Írországtól 
Skóciáig a M.É.Z. Együttessel

A M.É.Z. együttes (Meg nem Értett Zenekar) népzenei koncert-
jén ír, skót és angol balladák, kocsmadalok, instrumentális darabok, 
feldolgozások csendültek fel iskolánk tornacsarnokában. A zenei él-
ményt egy kis történelemi ismertető kísérte, de a főszerep az ír nép-
zenében használt és kedvelt hangszereké volt. A gyerekek hallhattak 
skót és ír balladát, angol népzenét, vagy akár matróz dalt, de még 
egy mezőségi brácsa is előkerült, hogy a mi népzenei hangzásvilá-
gunkhoz közelítve, magyar szövegű ír muzsika is elhangozzék.

Köszönjük a nagyszerű zenei élményt!

Futsal diákolimpiai győzelem

Az alsóörsi sportcsarnok adott otthont a futsal Diákolimpia kör-
zeti fordulójának. Iskolánk csapata mindkét mérkőzését megnyerve 
lett a körzet győztese, így továbbjutott a decemberi megyei döntő-
be, ahol  Veszprém megye 9 körzetének győztes csapatai mérkőznek 
meg egymással.

A csapat tagjai: Ormai Koppány, Horváth Milán, Keil Olivér, 
Áment Zalán, Tamás Endre, Kristály Martin, Pusztay Balázs, Gönc-
zöl Marcell.

Gratulálunk a fiúknak!

fordulóban. Közülük a leg-
eredményesebb az egyik 7. 
osztályos csapat lett. Gu-
lyás Dorka, Kovács Flóra, 
Kővári Kincső és Bagó 
Petra 6. helyezést értek el a 
megyei versenyen.

A felső tagozatosok fel-
készítő tanára Völgyi Zsu-
zsa volt, aki tanári különdíjat is átvehetett.

A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójában az is-
kola történetében másodszor sikerült egy csapatnak a győzelmet 
megszereznie. Az ötödikesek versenyét Jeszenszky Emese, Kádár Si-
mon, Fabó Marcell, Benedek Zétény csapata nyerte meg. A csapat 
ezzel a ragyogó teljesítménnyel az országos döntőbe jutott. Felké-
szítő tanáruk Ódorné Tóth Zsuzsanna. Bagó Petra, Gulyás Dorka 
Kovács Flóra és Kővári Kincső csapata a hetedikesek versenyében 9. 
lett, felkészítő tanáruk Tóthné Kunstár Judit. Evans Indigó Olim-
pia, Erdei Péter, Lippai-Nagy Dániel, Bajnógel Dániel 4. osztályos 
tanulók 11. helyezést értek el, felkészítő tanáruk Vadas Györgyné.

Gratulálunk! 
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Egy kis figyelmességgel életet menthet!
A téli időszakban hatványozottan fontos az egymásra való odafi-

gyelés. Különösen fordítsunk figyelmet azokra az embertársainkra, 
akik egyedül élnek, idős vagy beteg személyek, valamilyen függőségben 
szenvednek, vagy otthontalanok. Ha a szomszédjában vagy lakókör-
nyezetében élő személy megszokott mozgásában változást észlel, 
vagy nem füstöl már a kémény, vagy már napok óta nem találkoz-
tak az ismerős arccal, vagy utcán fekvő személyt lát, kérjük, hívja 
az alábbi telefonszámok valamelyikét vagy személyesen keresse fel a 
segítő szervezeteket!
• Országos segélyhívó: 112
• Országos Mentőszolgálat: 104
• Rendőrség: 107
• Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ (munkaidőben 

8.00-16.00): 88/542-551
• Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ által működte-

tett készenléti telefon munkaidőn illetve ügyeleti időn kívül, krí-
zishelyzetben hívható száma: 06 20-378-9527

• Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regionális Diszpécserszol-
gálata 06-34/ 511-028 (0-24h között) hívható

Figyeljünk embertársainkra, figyeljünk egymásra!

Ünnepi nyitvatartás
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a Gondos 

Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat ügy-
félfogadási rendje megváltozik, és az alábbiak szerint alakul: Utolsó, 
teljes munkarend szerinti nyitvatartási napok: 2021. december 20. 
(hétfő) 8:00-18:00 és 2021. december 21. (kedd) 8.00–16.00

Az ünnepi időszakban az alábbiak szerint fogadjuk Önöket: dec-
ember 22. (szerda) 9.00-14.00; december 23-24. (csütörtök) ZÁRT 
NAP; december 27. (hétfő) 9.00-14.00; december 28. (kedd) 9.00-
14.00; december 29. (szerda) 9.00-14.00; december 30. (csütör-
tök) ZÁRT NAP; december 31. (péntek) 9.00-12.00; 2022. január 
3.(hétfő) 9.00-14.00. Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási 
napunk: 2022. január 04. (kedd) 8.00-16.00-ig

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket: 
almadikozpont@gmail.com vagy almadikozpont@almadikozpont.
hu. Telefonon, a következő elérhetőségeken találhatják meg mun-
katársainkat a fent megjelölt nyitvatartási időben: 06-88-542-551 
A segítség elérhető az ünnepek alatt is! A Gondos Panni Család- 
és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által működtetett 
készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül, krízishelyzetben 
hívható szám: 20-378-9527. Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha ma-
gányos, lelki válságba került. „Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat 24 
órás ügyelete ingyenesen hívható az ország egész területén vezetékes 
és mobilhálózatból: 116-123 vagy 06/88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldozatává 
vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és mobil-
hálózatról. 06-80/20-55-20 Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálat Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki se-
gítségre szorul, hívja az Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regi-
onális Diszpécserszolgálatát a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hívható 
telefonszámon. 

Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.” Mint 
minden évben, így most is szeretnénk felhívni a figyelmet az adomá-
nyozásra. A tavalyi évben is számos család, gyermek és felnőtt karácso-
nyát tudtuk megszépíteni az Ön segítségével! Az advent újra itt van 
és közeleg a karácsony! Ilyenkor szeretnénk, ha mások is örülnének 
és ők is éreznék ennek az ünnepnek a csodáját. Talán ezért van az is, 

hogy ebben az időszakban szívesebben adunk és bízunk benne, hogy 
adományaikkal segíthetjük a rászorulók ünnepét is szebbé tenni. 
Ehhez kérjük ismét az Ön támogatását! Szívesen fogadunk tartós 
élelmiszert, édességet, tisztítószereket és tisztálkodó szereket. Kér-
jük, támogassák „Édes Karácsony” kampányunkat, amelyben idős 
gondozottjaink és kisgyermekes családok számára gyűjtünk édessé-
get. Az adományokat december 13-ig várjuk, illetve tudjuk fogadni 
intézményünkben (Baross Gábor u 32.). Amennyiben módjukban 
áll, csatlakozzanak a Lounge Café által szervezett ajándékgyűjtési ak-
cióhoz is! Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás 
reményében kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyt és 
örömökben gazdag új évet! 

Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető és munkatársai

Kupakgyűjtő szív és ami mögötte van…
Július elején érkezett egy 

kedves megkeresés a Város-
házára. Juhász-Nagy Ildikó – 
helyi lakos – kezdeményezte 
a már több nagyvárosban jól 
működő műanyag kupak-
gyűjtő pont felállítását a bel-
városban. Az Önkormányzat 
és a Városgondnokság felka-
rolta ezt a karitatív tevékeny-
séget. Ildikó a Németh Ernő 
- helyi lakatos mester - által 
elkészített szív alakú tartó 
költségét  vállalta magára. 
Négy hónap alatt 1m3 színes 
műanyag kupak gyűlt össze a 
Polgármesteri Hivatal pincéjében. 

Egy segítségkérő körlevélen keresztül ismerkedtünk meg Pannával 
és édesanyjával, Renátával. Panni egy 4 éves próbatételes kislány, aki-
nek a diagnózisa Cerebrális Parésis, ami nem más, mint oxigénhi-
ányból eredendő agyi bénulás. Az édesanya tájékoztatott a „Panna 
Csodavilága Alapítvány”-ról, amelyet Panna fejlesztése, önálló életvi-
telének elérése céljából alapítottak a szülők, illetve arról, hogy az ala-
pítvány bevételeinek egy részét kupakgyűjtő szívecskékben gyűjtött 
műanyag kupakok értékesítéséből befolyó árbevételből származik. 

Az Almádiban összegyűjtött műanyag kupakokat november 5-én 
a veszprémi nagykereskedésbe szállította a Városgondnokság, ahol 
azokat nagy örömmel és köszönettel fogadták a kupakok kezelésével 
megbízott dolgozók.

A kupakok kiválóan újra-hasznosítható műanyag hulladékok, 
hasznosítója egy pest megyei – műanyag hulladékok újra-hasznosítá-
sával harminc éve foglalkozó - zártkörűen működő részvénytársaság. 
Ide szállítja a nagykereskedés is a kupakokat üzletláncából.

Átvételi ár 65 Ft/kg, 200-250 db kupak súlya tesz ki egy kilogram-
mot. Az Almádiban négy hónap alatt összegyűjtött kupakok értéke 
cca. 15.000 Ft. Ennyivel segítettük Pannát és gyógykezeltetését.

Panna édesanyja, Renáta külön megköszönte az Almádi  gyűjtő-
pontot működtetők munkáját, figyelmességét, fáradozását. Tájékoz-
tatott egyben, hogy december közepére tervezik egy olyan fejlesztő 
központ megnyitását Veszprémben, amely a Pannához hasonló ne-
hézségekkel küzdő gyermekek és felnőttek fejlesztését segíti. 

Az Almádi kupakgyűjtő szívecskét tápláló lakosok és a kiszolgáló 
háttér dolgozóinak a szíve egy ritmusra dobog. Köszönjük mindenki-
nek a múlt-és a jövőbeli munkáját.

Agg Z. Tamás, intézményvezető
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Mindannyian ugyanazt jelentenék?
ABLÁNC, ABLANZA, ALJMAS, ALMA, ALMÁD, ALMÁ-

DI, ALMÁDY, ALMAFA, ALMAGH, ALMÁGY, ALMÁJ, AL-
MAJEL, ALMÁR, ALMÁRD, ALMÁS, ALMÁSD, ALMASEL, 
ALMASU, AMÁD, OLMA, OLMAD, OLMADI, OMAD, 
OMÁD, OMÁDI, OMADJ, OMAN, POMOVILLA

Ha a fentiekhez még hozzáadjuk a Kárpát-medencén belül meg-
változtatott, vagy párhuzamos névadási eseteket, akkor még terje-
delmesebb, de korántsem teljes listát kapnánk az ALMA szóból 
származtatott helynevekre. Lehetnek ezek dombok, dűlők, tele-
pülések, vagy víznevek: JABLANKA, JABLINKA, JABLONCA, 
JABLONEC, JABLONICA, JABLONJA, JABLONKA, 
JABLONOVCE, JABLONEC, JABLONJA, JABLONOK, 
JABLONOVÉ, JABLUNKOV, JABOCA, MARU, szláv vagy 
neoromán nyelveken. Megpróbáltam számba venni az összes ilyen 
nevet és 157 példát gyűjtöttem össze. Ezek után a Kárpát-meden-
cén túl már nem is merészkedtem, pedig nagyon csábított a ko-
rábbi kazah főváros, Alma Ata. Nem elég, hogy megváltoztatták a 
nevét Almati formára, ami „Almafák között nőtt” jelentésű, hanem 
időközben egy új fővárost is építettek jóval messzebb és azt meg 
az elnökükről nevezték el. A korábbi név nekem jobban tetszett: 
„Almák atyja”. Nem véletlen, ugyanis mindkét szavuk azonos a 
magyarral.

Elég csak körbe csóválnunk a kobakunkat és azonnal láthatjuk, 
hogy az alma szavunk nem finnugor, nem szláv, sőt nem is ger-
mán, hanem török eredetű. Próbálkoztak persze egykoron a de-
ákok a latin eredettel is, mert a kihalt nyelvben létezett ez a szó, 
csakhogy „kegyes, tápláló” jelentéssel, amit az „alma mater” nap-
jainkig megőrzött. Gyümölcsként viszont az összes török nyelv 
[azeri, baskír, gagauz, karakalpak, kazah, kirgiz, krimi tatár, türk-
mén] használja, ámbár a mai törökök éppen „elma”, a csuvasok 
„ulma” az üzbégek pedig „olma” formában. A finnugor nyelvek 
közül viszont csak a magyar a manysi és a cseremisz használja ezt 
a szót ilyen formában, bár az utóbbi „olma” formában. Ettől füg-
getlenül, akár cseremisz, török vagy kazah piacon kérünk almát, 
mindenki megérti és még mosolyog is.

Visszatérve Almádi etimológiájára, eredetünk sokkal bonyolul-
tabb, hiába látszik egyszerűnek első pillantásra. Könnyű ugyanis 

azt mondani, hogy valamikor almafával volt tele minden domb 
meg hegy errefelé. Ez egyszerűen nem igaz, ugyanis a vörös permi 
homokkő nem ideális almatermesztési talaj. Jónéhány almafával 
megpróbálkoztam én is a telkemen, de egy sem bírt megmarad-
ni, illetve, ha mégis, akkor meg nem termett. Ezután bukkantam 
egy elegánsabb magyarázatra: nem almafaerdő lehetett itt, hanem 
csak egy hagyásfa, azaz egyetlen almafa. Ez lehetett vadalma vagy 
akár birs is, de olyan csodálatos termést hozott, hogy meghagyták 
évszázadokon át. Bámennyire furcsa magyarázat, de ennél hitele-
sebbet ezidőtájt nem fogad el a névtudomány. El kell fogadnunk 
tehát, hogy a Kárpát-medence olyannyira tele volt almafákkal, 
hogy különböző végződésekkel különböztették meg a sok almás 
területet: Alma, Almád, Almádi, Almágy, Almár, Almárd, Almás, 
Almásd. Ezeket aztán különböző jelzőkkel cifrázta tovább: Kis-, 
Nagy-, Alsó-, Közép-, Felső-, Szárazalmás – illetve a lakosságtól 
függően népnevekkel látta el: Magyar-, Rác-, Szász-, Tótalmás. 
Ilyen alaposan utánanézve még Almakereke sőt Zsunyalmáspuszta 
is kielemezhető. A „kerek” valamikor erdő jelentéssel bírt és Ko-
lozsvár mellett tényleg lehetett almafákkal teli erdő, illetve Hol-
lókő közelében a Zsuny hegy alatt meghúzódó puszta bizonyosan 
csak Almás volt egykoron.

Morfondírozhatunk persze azon az adaton is, hogy Zala és Vesz-
prém vármegye XII. századi nagyhatalmú földesura, Atyusz bán 
nemzetsége viszont Almád volt. Ő volt az, aki éppen 900 eszten-
dővel ezelőtt felépíttette az Almád mezővárosban található bencés 
monostort. Nem itt, hanem Kapolcs és Monostorapáti között, az 
Eger-patak (régebben Almád-patak) völgyében.  Azt azért még-
sem igazolhatjuk, hogy a nemzetség birtokai az egész Kárpát-me-
dencére kiterjedtek volna, még akkor sem, ha a Balaton-felvidék 
és Zala az övé lehetett.

Egyértelmű a nyelvészek számára, hogy a -di képzővel végződő 
települések mind a magyarokhoz köthetők, amikor a XI. századi, 
konkrétabban a 1055-ben írott tihanyi alapítólevelet tanulmá-
nyozzuk. Az itt megjelenő nevek és helységek Holloudi, Funoldi és 
Szamárdi írásmódjában még ma is ráismerünk Hollád, Fonyód és 
Zamárdi nevére. Ha ezekhez hozzávesszük Fotudi, azaz Fadd ko-
rabeli írásmódját, akkor meg sem lepődünk Almádi, Lábdi meg-
jelenésén a Balaton körüli települések között. Azon se rökönyöd-
jünk meg, ha akkoriban egy paloznaki és egy faddi jobbágynak 
Melegdi, illetve Lopdi volt a neve! Persze a történelmi vakszeren-
cse is közrejátszhatott, hogy milyen személynevek és települések 
neve maradt fenn a korból: pontosabban mind a mai napig, mert 
tatár, török és német „látogatások” erősen megtizedelték a fenn-
maradt oklevelek számát.

Dacára a dacárandóknak, azért Csabdi, Cserdi, Istvándi, Né-
medi, Nyírmihálydi, Polgárdi Szunyogdi és Tabdi elnevezése alátá-
masztja a fenti spekulációkat, ezáltal egy merész ugrással még azt 
is elhihetnők, hogy Berény és Almádi neve nem is alakulhatott 
ki időben olyan messze, amint azt a fennmaradt írásbeli források 
egyébként előírnának. 

Végül nagy a kísértés, hogy éppen a számítógépemre nézve ne 
írjak valami szépet a márka logójáról, ami egy bájosan meghara-
pott alma, de inkább egy székely koma dohogását ajánlom a hoz-
zám hasonlóan érett korú olvasóim kitüntető figyelmébe: „Öreg 
Mózsi almát akar enni és amint beléharap, azon nyomban benne 
marad a fölső protézise. Nem olyan fából faragták az öreget, ahogy 
mindjárt feladja, így aztán megint beléharap. Erre pedig benne 
marad az alsó protézise is. Mérgesen eldobja az egész almát: na 
nesze, te mocsok, edd meg egyedül!”

Hát valahogy talán én is így vagyok az egésszel...
Czuczor Sándor

Az ALMA különböző európai nyelveken

forrás: https://www.reddit.com/r/europe/comments/6eogfv/the_word_apple_in_

various_european_languages/
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Ébresztőmesék – Almádi szerző 
könyve gyerekeknek 

Egy nagyon kedves hangulatú 
könyvbemutató részesei lehet-
tünk novemberben, a Pannóni-
ában, a Magocskák Alapítvány 
szervezésében. Dr. Somogyi Esz-
ter, a bemutatott Ébresztőme-
sék című könyv írója két kislány 
édesanyja, biológus és immáron 
mesekönyvíró.

A könyvbemutató alkalmával a sokak által ismert Nádasné Var-
ga Katalin beszélgetett a könyvről Eszterrel, és hol énekelve, hol 
mesélve, játékosan mutatták meg a gyerekeknek és a felnőtteknek, 
miként indulhat mesésen a reggel és lehet vidám az ébredés.

Ebben segít az Ébresztőmesék és főhőse, Mimó, a családhoz be-
költöző kis kobold, valamint Eszter édesanyaként kialakított és be-
vált módszerei, praktikái, illetve történetei, amiket néhány év után 
elővett a fiók mélyéről és közkinccsé tett az első könyvében. Mimó 
kalandjainak az ébredő kisgyermekek is a részeseivé válnak, így vi-
dáman, stresszmentesen indulhat a nap.

A könyvet lektoráló Dr. 
Benedek Pálma, a Heim Pál 
Országos Gyermekgyógy-
ászati Intézet Alváslaborjá-
nak vezető főorvosa szerint 
a gyengéd ébresztés hozzá-
járul a későbbi alvászavarok 
megelőzéséhez, és a reggeli 
kiegyensúlyozott ébredés 
fontosságát hangsúlyozva 
mindenkinek javasolja a nap-
indító rutin bevezetését.

Bálint Piroska gyermek-
pszichológus és óvodapeda-
gógus ajánlása alapján Mimó 

főszereplésével az ötletes, kedves, legfeljebb 3 perces mesék valóban 
megkönnyíthetik a nehezen ébredő, 3-7 éves gyermekek számára a 
reggeleket.

Szívből gratulálunk Esztinek az első mesekönyvéhez és büszkék 
vagyunk arra, hogy Mimó itt, Balatonalmádiban született meg. Re-
méljük, hamarosan nagyon sok kisgyermekhez beköltözik és mesés-
sé varázsolja a reggeleket (is).

A könyv megtalálható a balatonalmádi Írószer és Könyvesbolt és 
a veszprémi Líra-Móra Könyvesbolt polcain, valamint megvásárol-
ható online a Könyvmentorok oldalán (www.konyvmentorok.hu).

dr. Bors-Földi Katalin

Óriási köszönet és hála minden őrangyalnak, 
aki reggelente segít a berényi gyerekeknek 

átkelni a veszélyes kereszteződésen! 
De a toborzás még nem ért véget, várjuk 

továbbra is az őrangyalokat! 

Gyere, légy te is őrangyal és segíts te is! 
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A Harmónia Énekegyüttes működött közre advent első vasárnapján, 
november 28-án a Pannónia Kulturális Központban rendezett hagyo-
mányos karácsony-váró tárlaton. Vezényelt Demel Eszter karnagy.

BOLHAPIAC DECEMBER 12-ÉN AZUTÁN 

JANUÁR 30-ÁN LESZ A VÁROSI PIACTÉREN.

Nagycsaládos hírek 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egye-

sülete 2021-ben ismét részt vett a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület által országosan 
szervezett tartós élelmiszer adomány gyűj-
tésben. Egyesületünk tagjai és önkéntesei 
2021. november 19. és 21. között 3 hely-
színen gyűjthetett a rászorulóknak.

Gyűjtésünk rendkívül sikeres volt, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni az adományozóknak és a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesületnek. Külön köszönetet szeretnénk mondani a gyűjtés-

ben segítő tagjainknak 
és önkénteseinknek! Az 
adományok csomago-
lása folyamatban van, 
és nagy örömünkre ha-
marosan megkezdjük az 
osztás rászorulóknak.

A Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesü-
lete Áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket és 
egészségben, sikerekben 
gazdag, új esztendőt kí-
ván minden kedves ol-
vasónak sok szeretettel!

Benedek Anna elnök 

Gratulálunk a Vörösberényi Nyugdíjas 

Pedagógus Klubnak, akik harmadszor is országos 

első helyezést értek el a Világ Gyalogló Nap 

alkalmából megrendezett megmérettetésen. 

Köszönjük, hogy ismét jó hírét vitték 

városunknak szerte az országban.



Kedves olvasóink! 
Örömmel adunk hírt arról, hogy Vörösberényben a Polgári Olva-

sókör szervezésében lezajlott az általános iskolásoknak kiírt rajzpá-
lyázatunk eredményhirdetése. A zsűrizést városunk ismert művészei 
vállalták, Fábián László és Jáger István adta át a díjainkat, melyhez 
Veszeli Lajos  a 16 díjazottnak egy-egy tavaszi műterem-látogatást is 
felajánlott. Köszönjük az ünnepi műsort a résztvevőknek: a gimná-
zium két tanulója, Kepli Emese és Kepli Kornélia egy balatoni regét 
olvastak fel, majd a zeneiskola diákjai, Szomár Táltos Béla, Szabó Pál 
Péter, Markó Dóra valamint tanáraik, Mezőfi Anna tanszékvezető és 
Horváthné Domonkos Tímea emelték a színvonalat.

A Kultúrház falánál koszorúzással kezdtük az ünnepségünket, így 
emlékezve a Polgári Kör alapítójára, Nemes Mihály néptanítóra, aki 
111 éve szervezte meg a falu lakóival az egyesületet. A kör történetét 
Mester Ferenc ismertette a résztvevőkkel. 

Városunk polgármestere, Dr. Kepli Lajos nyitotta meg a rendez-
vényt, elismerve közösségszervező és hagyományápoló munkánk 
fontosságát. 

Az este jó hangulatához hozzájárultak tagtársaink süteményei, 
pogácsái, üdítők és a híres Szabó Pékség ajándékkuglófjai. Kö-
szönjük a Vörösberényi Általános Iskola vezetőségének és lelkes 
pedagógusainak  a munkaidőn túli munkájukat, mert nélkülük 
nem ismerhettük volna meg a sok tehetséges fiatalt! Köszönjük a 
vörösberényi Melinda virágboltnak a koszorút.
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fotó: Dér András

Gratulálunk a díjazottaknak: 
Rezi Luca 1.a.

Kelemen Boglárka 2.b. 
Orosz Dávid 2.a. 

Borissza Kamilla 2.b. 
Puspán Elena 4.o. 
Pápai Gergő 3.b.
Tóth Liliána 3.b.

Kelemen Hanna 3.o .

Takáts Barbara 5.o.
Kelemen János 5.o.

Köő Jázmin 6.o.
Juhász Levente 5.o.
Knix Franciska 7.o.
Balogh Enikő 7.o.

Vajda Alexa Boglárka 8.o.
Takáts Boglárka 7.o.

Ezúton szeretettel hívjuk az érdeklődőket a december 23-án, 
16:00-kor kezdődő Mindenki Karácsonya szabadtéri rendezvé-
nyünkre, melyet a berényi posta előtt felállított karácsonyfánál 
tartunk. Várunk mindenkit műsorral és hagyományosan a gyerme-
keknek szóló ajándékkal. Forralt tea lesz, de örömmel vennénk, ha 
hozzá tudnának járulni saját süteményekkel is ehhez a szép, meghitt 
ünnepléshez.

Kasza Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke

Karácsonyi előzetes... 
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 50 fővel 2021.december 15-én 8 

órakor Budapestre utazik az adventi vásárba, ahol délelőtt részt vesz 
az URÁNIA felújított színháztermében Soltész Rezső: „Karácsony 
jön” című koncertjén, majd délután megtekinti a Várban a csodála-
tosan megszépült István termet.

A járvány terjedése miatt a klub további programjai elmaradnak,de  
az      angyalkák a karácsonyi ajándékot elhozzák a Művelődési Ház-
ba, ahol december 21-én kedden  14-16 óráig minden klubtagunk  
átveheti.

Áldott, meghitt, szép karácsonyt,vírusmentes, jó egészséget 
hozó, békés, boldog új esztendőt kíván  mindenkinek a KLUB 
ELNÖKSÉGE.

Az új évben – ha a járványügyi szabályok engedik – mindenkit 
sok szeretettel   hívunk és várunk  január 12-én 14 órakor  a  Mű-
velődési Ház  udvarára egy forralt boros kellemes évnyitó TÉLI 
TÚRÁRA.

Lencse Sándor                                                                                                                                  
a klub elnöke
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Köszönetnyilvánító Gála 
Balatonalmádiban

A Vörösberényi Nyugdíjas Klubban úgy érezte a klub elnöke és 
tagjai, hogy itt az ideje annak, hogy köszönetet mondjanak azok-
nak, akik segítettek az idős embereknek, az egyedül élőknek a 
pandémia túlélésében, azoknak, akik derűt és fényt varázsoltak a 
szürke hétköznapok megélésében, akik bevásároltak, akik kiváltot-
ták a gyógyszereket, akik házhoz vitték a kultúrát, akik munkájuk 
s anyagi források felajánlásával támogatták a nyugdíjasok klubját 
Vörösberényben. Bár még nincs vége a járványnak, de a klub El-
nöksége köszönetnyilvánító gálát rendezett nemrég Balatonalmá-
diban, melyen kedves műsorral, szerény ajándékkal és egy közös 
vacsorával szerettek volna köszönetet mondani mindazoknak, akik 
kiérdemelték. Elegáns meghívót tervezett a klub elnöke, melyet a 
Balatonfűzfői Tradeorg Nyomda tulajdonosa, Tóth Zoltán ajánlott 
fel térítésmentesen a nyugdíjasoknak, mellyel meghívták a házior-
vosokat, asszisztenseiket, a gyógyszerészeket, lelkipásztorokat, mű-
vészeket, színészeket, képviselőket, a családsegítő munkatársakat, a 
Nagycsaládosok Egyesület elnökét és a vállalkozókat. Az időpont 
egybeesett az Idősek napjával, a helyszín pedig a nemrég felavatott 
Kerényi Imre Kult-Magtár volt, melyet a Veszprémi Petőfi Színház 
bocsátott térítésmentesen a klub részére. Sőt, Oberfrank Pál szín-
házigazgató úr a rendezvényre színészek szereplését is felajánlotta, 
amit ezúton is hálásan köszönnek a nyugdíjasok. Szinte mindenki 
elfogadta a meghívást, és eljött a gálára. Így a klubtagokkal együtt 
146 fő vett részt a nem minden napi eseményen. Először a résztve-
vők egy videó klip megtekintésével bepillanthattak a klub járvány 
utáni életébe, majd meghallgatták Keller Márton és Hirschl Laura 
színészek előadásában Ez a csönd éve volt című dalt és a klub elnöké-
nek, Lencse Sándornak az ünnepi köszönetnyilvánító beszédét. Ez-
után Szíjártó László plébános úr, László atya is méltatta és kiemelte, 
mily fontos az egymásra figyelés, majd áldást adott a jelenlévőkre.  
A klub elnöke átadta Séllei Katalin keramikus „Köszönet és Hála”c. 
plakettjét a meghívottaknak, akik örültek a meglepetésnek. Ezután 
a klub tiszteletbeli unokája, Pató Bálint egyetemi hallgató kitűnő 
hangjával a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország c. csodálatos da-
lával elbűvölte a közönséget.

A kedves dal után Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, 
államtitkár úr a szervezéssel, a rendezéssel, a kiváló ötlettel 
kapcsolatban elismerését fejezte ki, és nagyra értékelte a klub nemes 
gesztusát, a régióban talán egyedülálló köszönetnyilvánítást.

Dr. Kepli Lajos polgármester úr pedig az Idősek napján 
köszöntötte a szép korúakat, majd mindenki gyönyörködhetett a 
Winners versenytánc stúdió legkisebb növendékeinek táncában. 
A vendégek vastapssal jutalmazták a klub művészeti csoportjainak 
előadását, így a Ringató Balaton Néptánccsoport bodrogközi táncát 
és a Borostyán Népdalkör Papp Vera karnagy vezetésével Búcsúznunk 
kell című dalát. Utána sor került a klub kitüntetéseinek átadására is 
és a szülinaposok köszöntésére.

Óriási meglepetést jelentett, amikor a jelenlévő festőművészek: 
Veszeli Lajos, Wieloch Varga Krystyna és Réti Ágnes egy-egy 
festményüket felajánlották a Vörösberényi Nyugdíjas Klub javára. 
Így a licitálásból származó komoly összeggel segítették a klub 
további működését, ami példaértékű. Séllei Katalin keramikus, 
grafikus pedig a jótékonysági tombolára ajánlott fel egy festményt 
fődíjként, melyhez értékes vigaszdíjak is társultak. Ezeket 
vállalkozók ajánlottak fel: utazási utalványok, 3 napos wellness 
hétvége Zalakaroson, fodrászati szolgáltatások, 27 programos 
masszírozó ágybetét, 25 ezer forint értékű könyvcsomag, extra kávé 

összeállítás és torta. A klub elnöke, Lencse Sándor hálás köszönetet 
mondott a felajánlóknak, többek között: Bogdán Tamásnak, Vajthó 
Zoltánnak, az Aranyhíd Egyesületnek, Kovács Mihálynak, Kochné 
Török Eszternek, Kálló Ilonának, a művészeknek és mindenkinek, 
aki segítette, támogatta a 150 fős nyugdíjas klubot.

A rendezvény végén a vendégek valamennyien hálásan köszönték 
a meghívást, és őszintén elmondták, hogy felejthetetlen maradt 
számukra a köszönetnyilvánító gála igazi, meghitt hangulata, a 
vidám emberi, baráti együttlét, mely manapság oly ritka, pedig 
nagyon nagy szüksége van rá az embereknek. 

Lencse Sándor, elnök

A gála résztvevői

Karácsonyok
Keressük, kutatjuk, felidézzük a múltat. Egy illat, egy dallam, egy 

hangsúly… Elhunyt szerettünk pótolhatatlan mosolyának emléke 
Advent idején, Karácsony közeledtével talán még többet jelent, 
mint a rohanó hétköznapokban. 

Legóvatosabban azt a régi díszt helyezzük fel a karácsonyfára, 
amit szüleink is évről-évre fő helyre helyeztek gyerekkorunk fenyő-
fáin… már amelyikek épségben túlélték az évtizedeket. 

A süteményt próbáljuk úgy elkészíteni, ahogy az édesanyánk, 
nagymamánk szokta. Úgysem lesz olyan finom, mint akkoriban 
volt, de legalább amíg nyújtjuk, szaggatjuk a masszát, addig em-
lékezünk.

- Mama is így szokta… és milyen mérges volt, amikor valamiért 
leragadt a tészta.  Aztán az elkészült linzer felét mindig eldugta, 
hogy maradjon belőle karácsonyra is, mert „képesek vagytok mind-
et elcsipegetni”.

Mennyivel másabb úgy készülni a karácsonyra, hogy neked egyéb 
dolgod sincs, mint várni a csodát. És mennyivel másabb, amikor 
a te feladatod gondoskodni a varázslatról. De hát „múlnak a gyer-
mekévek, nincs visszaút”. 

Aztán már nem csak a gyermekévek múlnak, hanem a fiatalság 
évei is leperegnek a homokórán, majd a „középkorú” jelzőt is fel-
váltja valami más… valami olyan, amit hallani sem szeretünk. Mert 
ez a jelző eszünkbe juttatja az elkerülhetetlen elmúlást, és ez az érzés 
szívszorító. 

De az elmúlás még messze van! Most egy újabb Karácsony jön, 
amit megéltünk, aminek a részesei lehetünk, és amit olyanná kell 
varázsolnunk, hogy amikor a gyerekeink, unokáink valamikor sok 
év múlva visszagondolnak azokra az ünnepekre, amiket velünk töl-
töttek, legyen min összenézniük. Legyen okuk könnyes szemmel 
egymásra mosolyogni: 

-Emlékszel? Milyen mérges volt, amikor leragadt a tészta… 
-Azt a régi díszt pedig akaszd oda középre. Ő is mindig oda tette.

Szolga Mária
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30 éve alakult a Balatonalmádi 
Herkules Sportegyesület
II. rész

Szakosztályaink voltak a következők:
Erőemelő-testépítő szakosztály: A szakosztály ügyeit Mórocz 

István intézte. Versenyek: 2002-ben ifjúsági és junior magyar baj-
nokság,160 körüli indulóval. 2003-ban senior Erőemelő Európa 
Bajnokság. (ezt a Top-Gym SE-vel rendeztük.) 2003-tól 2007-ig 
voltak Balaton Kupa fekvenyomó versenyek, minden korcsoport-
ban. Ezek két napos versenyek voltak. Legtöbb induló 174 ver-
senyző volt. Részt vettünk több országos és Európa Bajnokságon 
Ausztriában, Németországban, Szlovákiában. A 2012.06.06-án az 
ausztriai Hornban megrendezett Fekve nyomó és Erőemelő Euró-
pa bajnokságon Kajdi Jànos +140 Kg-os kategóriában 302,5 kg-os 
teljesítménnyel, új világcsúccsal, Európa bajnokságot nyert, Kovács 
József 90 kg-os kategóriában 200 kg-os eredménnyel ezüst érmet 
szerzett. Kovács József, Kajdi János, Viszt Ferenc, Csibrák Zoltán 
értek el kiemelkedő eredményt. Házi versenyt és Mikulás Kupát 
többször is rendeztünk.

Tájfutó: a szakosztály versenyzői elsősorban szenior kategóriában 
több országos csapat, kupa és váltó versenyt nyertek, és egyéniben 
dobogós helyezések sokaságát érték el. Utánpótlást is szerveztünk, 
létszámuk 15 fő körül mozgott. Kucserka Tímea és Felber Orso-
lya „Jó tanuló jó sportoló” önkormányzati elismerésben részesült. 
A tájfutó szakosztály ügyeink intézése (nevezések a versenyekre, a 
szakosztály pénzügyeinek kezelése) Andrási Lajos feladata volt.

Duatlon-triatlon: Négy-öt sportoló versenyzett ebben a sportág-
ban, általában a tájfutók. Többek között Szigetfy Ildikó, Szigetfy 
Gábor, Felber Orsolya és én is. (F.Gy.) Duatlon ifi. lány kategó-
riában országos bajnokságon 5. helyen végeztek. (Szigetfy Ildikó, 
Farkas Réka, Pető Zsuzsa)

Női kézilabda szakosztály: Németh Gábor volt az edző, felesé-
ge Némethné Sulyok Erzsébet is játszott a csapatban. Egyesültek a 
kenesei szakosztállyal. Annyit tudok a folytatásról, hogy Veszprém-
ben ma Pannon KSE. néven működik kézilabda szakosztály. Edző: 
Némethné Sulyok Erzsébet.  Levelesi Béláné volt a szakosztály ügy-
intézője. 

Férfi Kézilabda szakosztály: Tari Tibor, Faragó György, Molnár 
Kálmán menedzselte a férfi kézilabda szakosztályt, úgy tudom vé-
gül Balatonfüreden folytatták. Mérkőzéseiket akkoriban Alsóörsön 
játszották. Ebben Ferenczi Gábor volt segítségükre.

Női kosárlabda: bajnokság nem volt a megyében, de alkalmi 
sportrendezvényeken eredményesen képviselték városunkat. Surá-
nyi Lajosné volt a kosárlabdázók mindenese.

ASSO osztályban vitorlázó szakosztály. Huszka Róbert vezette.
Mountain-bike szakosztályunk rendezvények szervezésében és 

azokon részvételekben jeleskedtek. Ondrisek Péter, Bokros Manassé 
szervezte tevékenységüket.

A testépítő szakosztály kivételével ezek a szakosztályok egyrészt a 
versenyzők életkora, másrészt utánpótlás hiánya, ill. a működésük-
höz szükséges anyagi háttér ellehetetlenülése, szűkös mivolta miatt 
elmentek Almádiból, vagy megszűntek. 

Rendezvények sokaságát szerveztük. Ennek a története e cikk 
keretein kívül esik. Nem csekély mértékben járult hozzá egyesüle-
tünk ahhoz, hogy egy ízben elnyertük a megye „Ifjúságbarát Önkor-
mányzat” címét. Mórocz István és én megkaptuk a „Balatonalmádi 
Sportjáért” megtisztelő elismerést. Én a Veszprém Megye Sportjáért 
elismerést is. Tagja voltam a megyei tájfutó és a megyei triatlon szö-
vetség elnökségének. Megválasztottak a Magyar Tájfutó Szövetség 

elnökségi tagjának is. Akit érdekel, az „Új Almádi Újság” akkori 
cikkeit végig olvasva, visszanézheti, olvashatja, mi történt anno. 
Az egyesület elnökének 2015. december 8-án Mórocz Istvánt vá-
lasztotta a közgyűlés. Új elnökség alakult.  Végül megköszönöm 
mindenkinek, aki valamilyen módon, akár a rendezvényeken, mint 
közreműködő, akár mint sportoló mellettünk állt, bármiben részt 
vett és segítette tevékenységünket. Külön köszönetet mondok Mol-
nár Pálnak (a sportszálló felújításában nyújtott segítségéért, és mint 
elnök, a végzett munkájáért), Szakály Áronnak, Bogdán Győzőnek 
(kutató fúrás és vízjogi engedély a pályára, és segítség a kivitelezés-
ben). Számfira Istvánnak (az öltöző és a szálló gáz bevezetéséért és a 
fűtés beszereléséért), Ódor Gáspárnak a parkoló kialakításáért és a 
szennyvízelvezetés kijavításáért), Huszka Róbertnek (a sporttelep és 
a szálló kerítésének megépítéséért), Kuthi Gábornak (hogy minden 
vízvezetékkel kapcsolatos problémánkat megoldotta, a fürdőszobák 
kialakításánál a szennyvízelvezetést és új vízvezeték beszerelését is 
elvégezte.) Mindenki nevét képtelenség felsorolni.  Hogy működni 
tudjunk, amint látszik, széleskörű összefogásra volt szükség. Kö-
szönöm a támogatást: a polgárőrségét, (külön Hansági Endrének) 
az orvosi ügyeleten dolgozókét, a rendőrségét, hogy hozzájárultak 
eredményes működésünkhöz. 

Köszönetet mondok Balatonalmádi Város Önkormányzata min-
denkori képviselőtestületének. Ha valamiben tévednék, nem szán-
dékosan tettem, akik jobban emlékeznek rá, javítsák ki, írják meg 
a számukra igaznak vélt változatot.  Mert úgy vagyok vele, mint a 
történészek: mindenki másképp emlékszik a múltra… 

Az egyesület ma már egy szakosztályt működtet a budatavai edző-
teremben. 

Köszönöm figyelmüket. 
Felber Gyula, sportszervező

Bajnokot ünnepelhet az Almádi 
Darts Club!

Az Almádi Darts Club életét is átren-
dezte az elmúlt 2 év. A 2020-as megyei 
bajnokságot a járványügyi helyzet miatt 
2021-ben lehetett csak befejezni. Ebben 
a nehéz helyzetben is sikerült a Club 
színeiben induló Kalocsa Zoltánnak 
elhódítania a Veszprém Megyei Darts 
bajnokság első osztályának első helyét. 
A másodosztályban induló versernyzők 
is szép eredményeket értek el. A 76 
egyéni nevező közül Kalocsa Attila a 4., 
Krankovics László a 11., Hebling Gergő 
a 14., Eigner József a 17., Schildmayer 
Ferenc a 46., Pesti Roland az 51., Szabó 
Ferenc az 55., Fehér Dávid és Hebling Péter a 60., Zaka Péter a 68., 
valamint Benesch Zoltán a 76. helyezést érték el. 

Az ADC tagok önzetlen segítségével több technikai fejlesztést is 
véghez tudtunk vinni az elmúlt időszakban. Szeretném kiemelni 
Eigner Józsefet, az ADC technikai felelősét, aki aktív szerepet vál-
lalt az új táblavilágítás beszerzésében. Külön szeretnénk kifejezni 
köszönetünket a P-Max Technológia Kft.-nek, amely ebben a nehéz 
helyzetben is támogatta az ADCt. 

Benesch Zoltán, elnök
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Garázst vásárolnék 

a budatavai városrészben. 

Tel: 30 654 6581

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



Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 15

2021. december



BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT


