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Új elnök az Almádiért 
Közalapítvány élén 

Dudás Zsolt 2015.májusától töltötte be az Almádiért Közala-
pítvány elnöki tisztét. Az októberi választások után önkormány-
zati képviselő lett és így összeférhetetlenné vált a két tisztség, ezért 
az alapítvány elnöki posztjáról lemondott. Az átmenti időszakban 
Kovács Piroska Rózsa, kuratóriumi tag látta el az elnöki teendő-
ket. A város képviselőtestülete az elmúlt év utolsó testületi ülésén 
egyhangú döntéssel Dr. Szenthe Zsoltot választotta az Almádiért 
Közalapítvány elnökévé. 

− Elnök úr, gratulálok a 
kinevezéséhez! Régi almádi 
család tagjaként sokan is-
merik, de mégis kérem, hogy 
röviden mutatkozzon be!

Mindenekelőtt ezúton is 
megköszönöm a Polgármes-
ter Úr és a Képviselőtestület 
bizalmát, megtiszteltetésnek 
tekintem a jelölést és azt, 
hogy egyhangúan biztosítot-
tak a képviselők a támoga-
tásukról. Köszönet továbbá 
Dudás Zsoltnak, Kovács Pi-
roska Rózsának és a korábbi 
kuratórium valamennyi tag-
jának munkájukért!

Apai nagyszüleim (de még 
feleségem apai nagyszülei is) 
Balatonalmádiban éltek és 
dolgoztak, így igen erősek az 
almádi gyökereim. Szüleim ma is itt élnek, édesapámat sokan is-
merhetik a horgász és gombász társadalomból, ahogy édesanyám 
is szó szerint „mindenkit ismer” Balatonalmádiban. Nagy öröm 
számomra, hogy testvérem is ebben a városban él családjával.

Iskoláimat itthon, az akkor még működő Váci Mihály Általános 
Iskolában kezdtem, majd Sopronban a Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus Gimnáziumban folytattam angol és német tagozaton. Az 
ELTE jogi karán szereztem diplomát, majd itt végeztem el az euró-
pai jogi szakjogász posztgraduális képzést is. Jelenleg gazdasági jogi 
szakterületre specializálódott ügyvédi irodát vezetek Veszprémben.

Feleségemmel, nyolc éves Ádám és hatéves Áron fiammal na-
gyon szeretünk Balatonalmádiban élni, visszatérően elmondjuk, 
hogy hálásak vagyunk azért, hogy itt élhetünk.

 Sok barátunk van, szeretjük a balatonalmádi közösséget. Több 
mint tíz éve vagyok a város talán legnagyobb taglétszámú civil 
szervezetének, a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesületnek a tit-
kára. Lokálpatrióta elkötelezettségem miatt lettem alapító tagja az 
Aranyhíd Polgári Egyesületnek is, melynek chartája szellemében 
hiszek abban, hogy a város tenni akaró lakói politikai nézetektől 
függetlenül, összefogással igen komoly eredményeket érhetnek el 
és hatékonyan előmozdíthatják a város és a közösség fejlődését.

− Az alapítvány legfőbb feladata az Új Almádi Újság kiadása. 
Milyen elképzelései vannak a város havilapjával kapcsolatban? 

Az első lapszám megjelenése óta lelkes olvasója vagyok az újság-
nak. Nagy értéknek, az almádi életérzés szerves részének tartom 
ezt a kiadványt, amelyből az olvasók mindig hiteles forrásból érte-
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Almádiról Veszprémben
Szöveg és fotó: Juhászné Vincze Eszter 

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület szervezésében a me-
gye helytörténeti témájú könyvei és a szerzők mutatkoznak be a 
Cserháti Könyvszalon elnevezésű rendezvénysorozat keretében. 
A december elején megtartott bemutató vendége Kovács István, 
az Almádiért Közalapítvány kuratóriumi tagja volt. Az alapítvány 
gondozásában megjelent Almádi Füzetek helytörténeti sorozat több 
kötetének szerzője bemutatta a kiadványokat, mesélt azok megszü-
letéséről és természetesen a már előkészületben lévő következő kö-
tetről is. Az előadásnak helyet adó Kölcsey Könyvesboltban a jövő 
hónapról megvásárolhatók lesznek az alapítvány kiadásában megje-
lent almádi helytörténeti kiadványok. 

JVE

Dr. Szenthe Zsolt, az Almádiért 
Közalapítvány elnöke

sülhetnek városunk aktuális híreiről, kulturális eseményeiről.
Emlékszem, már gyermekként is mélyen érintett a lapban ma is 

olvasható Tamási Áron idézet. Az Alapítvány Kuratóriuma és a lap 
szerkesztőbizottsága elkülönülő szervezetek, én nem szeretnék be-
leszólni a jelenleg magas színvonalon tevékenykedő szerkesztőbi-
zottság munkájába. Számomra egy fontos szempont van: a lapnak 
továbbra is pártpolitika mentesnek, a balatonalmádi közösséget 
szolgálónak kell maradnia. 

− Az almádi kisgyerekes családok kedvelt helye a Pannónia föld-
szintjén található Balaton Játékpont, melyen szintén az Almádiért 
Közalapítvány működtet. Sok foglalkozásnak is otthont ad ez a 
játszóház, de szükség lenne további fejlesztésekre. Mik a tervei a 
Játékponttal kapcsolatban? 

Ahogy a bevezetőjében említette, az előző év végén választott 
meg a Képviselőtestület, beszélgetésünk időpontjában pedig janu-
ár 5-e van. Ezen rövid idő alatt még arra sem volt időnk, hogy 
a hivatalos átadás-átvételre sor kerüljön, az átadás átvételi doku-
mentumokat még készíti a korábbi vezetőség. Konkrétan ezért 
programot nem tudok ismertetni a játszóház kapcsán, először tájé-
kozódnom kell. Fel fogom mérni az igényeket, a látogatók számát 
és a helyszín működési költségeit, valamint a rendelkezésre álló 
forrásainkat és csak ezt követően beszélhetünk bármilyen fejlesz-
tésről.

− Helytörténeti témájú könyvek kiadásával is foglalkozik az ala-
pítvány. Lesznek idén új kiadványok? 

Nagy tisztelője vagyok Kovács István helytörténésznek, az Új 
Almádi Újság szerkesztőbizottsági tagjának. Arról értesültem, 
hogy szerkesztésében előkészület alatt vannak újabb balatonalmá-
di helytörténeti kiadványok a helyi iparosok témakörben, melyek 
megjelentetését az Alapítvány kuratóriuma reményeim szerint to-
vábbra is támogatni fogja, én – megfelelő forrás esetén – egész 
biztosan. Egyedi és kiemelt érték az, amit Kovács István létrehoz, 
amit támogatni kell.

− Balatonalmádiban sok civil szervezet és alapítvány dolgozik, 
köztük az egyik legrégebbi a több mint 30 éves „Almádiért” Köz-
alapítvány. Véleménye szerint a városi civilek között milyen pozí-
ciót tölt be az alapítvány és mi a legfőbb feladata? 

A kérdés első fele kapcsán elmondom, hogy büszke vagyok a 
Balatonalmádiban tevékenykedő civilekre, rengeteget adnak a kö-
zösségnek, a horgász egyesületünk példáján látom, hogy mennyit 
ad a tagoknak az, hogy egy ilyen közösséghez tartozhatnak.

Az Alapítvány különleges helyet foglal el a Balatonalmádi civil 
szervezetek között. Egyrészt azért, mert bevételei, forrásai szinte 
kizárólag az Önkormányzattól származnak, másrészt az Alapítvány 
döntően olyan tevékenységeket lát el, amiket az Önkormányzat, 
mintegy „ráruház”. A szó klasszikus értelmében, tehát nem egy 
„civil” szervezetről beszélünk, alapvetően közpénzből és így a kö-
zért tevékenykedő szervezetről van szó, melynek feladatai kapcsán 
– értesüléseim szerint – az új városvezetésnek némileg eltérő elkép-
zelései vannak a korábbiakhoz képest. 

Véleményem szerint az alapítvány legfőbb feladata az, hogy ha-
tékonyan és magas színvonalon, a forrás felhasználás tekintetében 
pedig átláthatóan lássa el az Önkormányzat által rábízott és a saját 
döntése alapján felvállalt közösségépítő feladatokat. Én ezért fo-
gok dolgozni.

− Köszönöm, Elnök úr! Tervei megvalósításához sok sikert kí-
vánok! 

JVE
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Dr. Kepli Lajos újévköszöntő beszéde 
Elhangzott 2020. január 12-én, vasárnap a város újévköszöntő 

ünnepségen 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit, nagyon örülök, hogy meg-
telt a terem és ilyen sokan eljöttek az újévköszöntő ünnepségre. 
Bízom benne, hogy jó hangulatú és tartalmas délutánt töltünk el 
együtt. 

A köszöntőbeszéd mindig a jövő évi tervekről szól, tehát előre kell 
tekintenünk, de azt gondolom, hogy fontos a visszatekintés is. Igaz 
bár, hogy az újévköszöntő beszéd műfaját jómagam most gyakor-
lom először, igyekszem tehát nem túl terjedelmes, viszont nagyon 
tartalmas beszédet tartani Önöknek. 

A visszatekintés részemből egy elég rövid időszakra vonatkozik, 
hiszen mindössze október 14-e óta vagyok Balatonalmádi város 
polgármestere. Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni, 
aki bizalmat szavazott nekem, azoknak, akik úgy gondolták, hogy 
változást szeretnének a város vezetésében és a képviselőtestületben. 
Az új testülettel együtt nagy lendülettel láttunk neki a munkának, 
azzal a céllal – melyet már az alakuló ülésen is megfogalmaztam – 
hogy én minden almádi lakos polgármestere szeretnék lenni, és úgy 
vezetni a várost a képviselőtestülettel és az alpolgármester urakkal 
közösen, hogy az mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. Termé-
szetesen tudom, hogy lehetetlen mindenkinek megfelelni, hiszen 
különbözőek vagyunk és különböző a véleményünk is, azonban 
én nem panaszkodom, mert nagyon jók a visszajelzések, amit na-
gyon szépen köszönök. Bár voltak, akik azt gondolták, hogy ez egy 
megrendezett dolog, és hogy nem lehet a polgármesterrel szemben 
kritikát megfogalmazni. De bizony lehet, sőt, kérem és szívesen is 
fogadom a kritikát. A legszűkebb környezetemből meg is kapom, 
de ezzel nincs semmi gond, hiszen a konstruktív kritika mindig elő-
re visz és én egyébként sem vagyok sértődékeny típus. 

Polgármesterségem talán első és legfontosabb eseménye volt az 
új óvoda átadása. Ez egy olyan, már folyamatban lévő projekt volt, 
amely kapcsán megválasztásunk után sok sürgős és fontos döntést 
kellett hoznunk, hogy az óvoda határidőre elkészüljön. Köszönetet 
kell mondanom azoknak, akik részt vettek ebben a hatalmas pályá-
zati projektben, hiszen a legkisebb mozzanat is nagyon fontos volt. 
Külön köszönet illeti elődömet, Keszey János urat és Dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselő urat. 

A tavalyi év végén elkezdődött és az idei évben fog majd befe-
jeződni a Kolostor épületegyüttesének felújítása. Nagyságrendileg 
hasonló összegű projektről van szó, és nagyon reméljük, hogy az 
őszi határidőre elkészül és a lakosság birtokba veheti majd. Okta-
tási, kulturális és turisztikai célokra kapta meg a város ezt az épü-
letegyüttest, köszönet a néhai Kerényi Imrének és csapatának, akik 

Új óvoda Balatonalmádiban 
A Széchenyi 2020 Program keretében épült meg az Almádi   
Magocskák Óvoda új épülete
Balatonalmádi Város Önkormányzata sikeresen pályázott Almádi 
Magocskák Óvoda új épületének építése címmel a TOP-1.4.1-15 
kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésé-
vel” című pályázati felhívásra, melynek köszönhetően Balatonal-
mádiban megvalósulhatott az új óvoda épület építése. Az Európai 
Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő tá-
mogatás összege a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00004 projekt kere-
tében 593 057 922 Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámol-
ható költségeinek 100 %-a. Támogatáson felüli önkormányzati 
önrész összege: 359 241 892 Ft. A beruházás az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 
2020 program keretében.

Balatonalmádi Város Ön-
kormányzata az óvodai ellá-
tás biztosítása érdekében az 
Almádi Magocskák Óvoda 
intézményt üzemelteti, amely 
eddig 2 telephelyen, 3 épü-
letben végezte tevékenységét. 
Napjainkig a két telephelyen 
9 csoportban összesen 225 
gyermek elhelyezése volt biz-
tosítható. forrás: Internet

A projekt keretében a Mogyoró úti tagóvoda területén egy olyan 
épületegyüttes kialakítása történt meg, amely képes a korábbi há-
rom különálló épületben működő csoportszobákat magába foglal-
ni, illetve egy új 20 fős csoportszobával tovább bővíteni a férőhelyek 
számát. Az új épületben megtörtént a fizikai integráció, amely az 
intézményi működés megkönnyítésén túl, 245 főre emeli a férő-
helyszámot.

A beruházás során elkészült új „L” alakú épület, amely a 10 cso-
portszoba mellet, 2 db egybenyitható tornaszobát, egy előcsarno-
kot, egy melegítőkonyhát, öltözőket, mosdókat, gazdasági irodát és 
elkülönítő helyiség kialakítását foglalja magába. 

Az építési beruházás mellett a projekt eszközbeszerzést is tartal-
mazott. A beszerzésre kerülő eszközök nagyrészt az új csoportszobá-
hoz és a melegítőkonyhához kapcsolódnak. 

A projekt Albóczyné Ábráham Gabriella és Szabó András vázlat-
tervei alapján, a Delta Mérnöki Iroda Bt. által Bors Bálint építész-
mérnök tervei alapján készültek.

A kivitelezési munkákat a VeszprémBer Zrt. valósította meg.

kitalálták az ingatlan hasznosításának legjobb lehetőségét, nekünk 
már csak meg kell valósítanunk azt és tartalommal kell megtölte-
nünk a Kolostort. Nemcsak a városlakók számára nyújthat majd 
színvonalas kulturális kikapcsolódási lehetőséget az elkészülő épü-
let, hanem az idelátogatóknak is, hiszen 20 szoba kerül kialakításra, 
s bízom benne, hogy folyamatos teltházunk lesz majd. Ahogy az 
már a kezdetekkor is megfogalmazódott, a Kolostort a Magtárral 
együtt, közös üzemeltetésben szeretnénk kezelni, hiszen így szám-
talan lehetőség adódik majd a projektben, s én hiszek abban, hogy 
rendkívül színvonalas rendezvényközpont jön létre Balatonalmádi-
ban. A Magtár már eddig is bizonyított, a kulturális rendezvénye-
ken és az ifjúsági táborokon túl, mint népszerű esküvőhelyszín is 
funkcionál, hiszen nagyon impozáns a környezete. 

A városnak folyamatban van még egy, milliárdos nagyságrendű 
projektje, a focipálya építése, amely TAO-s forrásokból, állami tá-
mogatással, valamint saját önerő bevonásával valósul meg. Ezt a 
beruházást az Önkormányzat a Balatonalmádi Sportegyesülettel, 
Ács Attila elnök úrral közösen valósítja meg. Már megkezdtük a 
tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy miként fogjuk üzemeltetni a 
létesítményt. Hatalmas öröm számunkra, hogy ősszel már lesz egy 
élőfüves és egy műfüves focipályánk, a hozzá tartozó kiszolgáló- és 
klubhelyiséggel, melyeket a városlakók és az ide érkező sportolók 
is megelégedéssel fognak tudni használni. Fontos tehát, hogy mi-
nél többször megtöltsük élettel majd az új létesítményt, kupákkal, 
sporteseményekkel és egyéb rendezvényekkel. 

Az önkormányzat vásárolt további két hektárnyi területet az épü-
lő focipálya mellett, hiszen feltett szándékunk további beruházá-
sokkal bővíteni a lehetőségeket. Így a 71. út felett a Templom, a 
Magtár és a Kolostor környékén egy vallási és kulturális központ 
alakulhat ki, a 71-es út alatt pedig Balatonalmádi sport- és szabad-
időcentruma valósulhat majd meg. Nagy szükség volna egy fedett 
sportcsarnokra is, hogy a városban aktívan működő sportklubok és 
egyesületek méltó körülmények között edzhessenek, tarthassanak 
mérkőzéseket, versenyeket. 

Jómagam bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy a város mi-
ként halad előre. S bár voltak a testületben, a képviselők között 
kezdeti nézeteltérések és nehézségek, ma már büszkén mondhatom, 
hogy minden, a város számára fontos döntést egyhangúan hoztunk 
meg, Annak ellenére, hogy mi valamennyien különböző nézőpon-
tokat képviselünk, mindannyiónk számára Balatonalmádi és az itt 
lakók érdeke a legfontosabb, s e célért együtt kívánunk dolgozni a 
jövőben. 

Rengeteg célunk van. Nemrég alakult például egy úgynevezett 
Menza-csoport, egy szakemberekből álló munkacsoport, melyet 
Fabó Péter képviselőtársam vezet. Arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy miként tudjuk mi magunk a város közétkeztetését megoldani. 
A jelenlegi szolgáltatatóval nem hosszabbítottuk meg a szerződést, 
hiszen az elmúlt években rendkívül sok panasz és minőségbeli prob-
léma merült fel velük kapcsolatban. Úgy döntöttünk tehát, hogy 
megpróbáljuk a saját konyhánkkal, a saját embereinkkel a minősé-
gi közétkeztetést megvalósítani a gyermekeink számára. Ez az ügy 
hamar le fog futni, a szükséges döntéseket meghozza a testület és 
ősztől, a következő tanévtől már mi magunk fogjuk ezt a felada-
tot ellátni. Külön öröm, hogy már más települések is érdeklődtek 
a tervezet iránt, hiszen megfelelő minőség és kapacitás esetén akár 
csatlakoznának az almádi kezdeményezéshez. 

Ez azért is fontos, hiszen így a város plusz bevételhez juthat, me-
lyet a jövőbeli újabb pályázatokhoz fel tudunk majd használni. Az 
önrész mellett fontos azt is figyelembe venni, hogy például az építő-
iparban az utóbbi időszakban hatalmas árrobbanás következett be, 

így a korábbi pályázatoknál betervezett költségek akár többszörö-
sükre emelkedtek, s nekünk a különbözetre is meg kell találnunk a 
fedezetet. Fontos elmondanom, hogy természetesen tudjuk garan-
tálni a stabil költségvetést, hiszen a város nincs rossz anyagi helyzet-
ben. A további pályázatok esetén azonban oda kell figyelnünk arra, 
hogy a szükséges összegek is rendelkezésre álljanak. 

Az idei év egyik fontos megoldásra váró feladata a parkolás kér-
dése. Nyáron a nyaralók és az idelátogatók miatt megnövekedett 
lakosságszám kapcsán szinte kaotikus állapotok alakulnak ki, főként 
a strandok környékén, de a főszezonon kívül is pl. a Pannónia par-
kolója, de még inkább a postaparkoló szinte folyamatosan zsúfolt. 
Képviselőtársaimtól és a hivatal szakembereitől is már kértem állás-
foglalást ez ügyben, hogy közösen gondolkodjuk azon, hogy ezt a 
helyzetet miként tudjuk orvosolni, mindenkinek hasznára és meg-
elégedésére. Feladatunk van tehát bőven. 

Ha megkérdeznék tőlem, hogy könnyű-e Balatonalmádi polgár-
mesterének lenni, azt válaszolnám, hogy nem könnyű feladat, igen-
is embert próbáló, mégis szép és nemes feladat ez. Megígérhetem 
Önöknek, hogy minden meg fogok tenni, a legjobb tudásom sze-
rint annak érdekében, hogy Balatonalmádi városát a fejlődés útjára 
állítsuk. Célom azt, hogy a települést a pártpolitikától mentesen 
vezessem, ahogy azt már a kampányban is megfogalmaztam. Hiába 
jön nyomás az egyik oldalról is, és a másik oldalról is, én minden-
képpen független szeretnék maradni. Minden embernek más és más 
a világról alkotott képe, nekem is, de számomra az a legfontosabb, 
hogy polgármesterként a város érdekeit szolgáljam és képviseljem, 
nem pedig egyéni érdekek és nézőpontok alapján hozzak döntése-
ket. 

Balatonalmádi kisváros, itt mindenki ismer mindenkit. Lakosság-
számunk azonban folyamatosan nő, lassan, de biztosan közeledünk 
a bűvös 10.000 főhöz, melyet elhagyva már a közepes méretű tele-
pülések közé sorolnak majd bennünket. Almádi azonban akkor is 
kisváros marad, ahol mi, a lakosok különbözünk egymástól, mégis 
a számunkra és a városunknak fontos dolgokért tudunk közösen 
dolgozni, adott kérdésekről értelmesen és célravezetően értekezni. 
Így fejlődhet tovább a város, ahol közösen élünk. 

Én nagyon szeretek ebben a városban élni, és azért választottam 
ezt a várost lakhelyül, mert azt vallom, hogy Balatonalmádi a világ 
egyik legszebb helye. Szeretnék továbbra is együtt dolgozni mind-
azokkal, akik ezt szintén így gondolják, hogy Balatonalmádit még 
jobbá tegyük. Megköszönöm mindenkinek, akik az elmúlt hóna-
pokban megkerestek és a támogatásukról biztosították, s szeretném 
megköszönni a nyitottságot és bizalmat, barátságot, amit irányom-
ba tanúsítottak. Rengeteg tudást és információt szereztem általuk 
városunkról, s ez a tudás nagyban segítheti majd a mindennapi 
munkámat. 

Szeretném a jövőben ezeket az együttműködéseket megtartani, s 
ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a hivatal ajtaja nyitva áll Önök 
előtt, s ezt nem csak szimbolikus értelemben mondom. A polgár-
mesteri illetve a jegyzői iroda előtti folyosó ajtaján a számzáras zárat 
megszüntettük, így jegyző úr és az én ajtóm is ténylegesen nyitva 
áll Önök előtt, nem szeretnénk bezárkózni. Bár a rend megőrzése 
érdekében kérem, hogy a hivatali házirendet tartsák be, és ha lehet, 
kérjenek időpontot. 

Fórumainkat továbbra is megtartjuk, ahogy korábban is, idén is 
lesznek civil fórumok, sportfórumok, s mivel idegenforgalomból 
élő város vagyunk, összehívunk egy turisztikai fórumot is, ahol a tu-
rizmusban érdekelt szakemberek egyeztethetnek egymással. Termé-
szetesen polgármesteri fogadóóráimon is szeretettel várom Önöket. 

fotó: Tabányi Katalin

Nagyon boldog, sikerekben és egészségben gazdag új esztendőt 
kívánok mindenkinek! Kívánom, hogy legyünk minél többen, akár 
itt a teremben, de akár a város lélekszámát tekintve is. Nagy öröm, 
hogy egyre többen költöznek Balatonalmádiba, főként gyermekes 
családok, akik itt lelnek otthonra. S bár a lakosságszám növekszik, 
azt kívánom, hogy Balatonalmádiban maradjon meg az a kedves, 
kisvárosias hangulat és légkör, ahogy mi ezt a várost megszerettük 
és megígérhetem Önöknek, hogy polgármesterként azért fogok dol-
gozni, hogy ez így is maradjon. 

Boldog új évet kívánok! 
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2020. január Városháza hírei

Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Balatonalmádi Kommu-

nális és Szolgáltató Nonprofit Kft aktuális híreiről.
2019. április óta többször felhívtuk figyelmüket a hulladékgyűjtő 

edények chippelésére, aki ennek nem tett eleget, azoknak a figyel-
mét felhívjuk, hogy az azonosítóval nem rendelkező edények üríté-
sét december 31-ig végeztük, január 1-től kizárólag az azonosítóval 
rendelkező edényeket áll módunkban üríteni!

Tájékoztatjuk, hogy a fenyőfa gyűjtés idén január 13-én és 27-
én reggel 6 órától történik! Kérjük, az elszállíttatni kívánt fenyőt 
legkésőbb január 27-én reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni a 
hulladékgyűjtő edény mellé! 

A január 27-e után kihelyezett fenyőfát nem áll módunkban be-
gyűjteni!

Felhívjuk figyelmét, hogy 2020. január 1-től személyes ügyfélfoga-
dási időnk az alábbiak szerint változik.

Ügyfélszolgálat
Nyitva tartás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

január 1-től
december 

31-ig

8:00 - 
12:00 - 8:00 - 

12:00
7:00 - 
19:00

12:00 - 
16:00

Együttműködésüket köszönjük!

Tájékoztatás Az Én 
Vendégszobám ingyenes 
szoftver használatáról!
Tisztelt Magánszállásadók, 

A Nemzeti Adatszolgáltató Központ a turizmus fejlesztését szol-
gálja, aminek a célja a versenyképesség növelése a szálláshely szolgál-
tatási szektor digitalizációján keresztül. 

2019. december 31-ig kötelező a regisztráció minden szálláshely 
számára az NTAK rendszerben.

A maximum 8 szobával, és maximum 16 férőhellyel rendelkező 
szálláshelyek részére a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen 
használható, egyszerűsített adatkezelést lehetővé tevő szálláshelyke-
zelő szoftvert biztosít Az Én Vendégszobám néven.

2020. január 23-án 10 órakor a Pannónia Kulturális Köz-
pontban az „Én Vendégszobám” szoftverről tájékoztató napot 
tartunk.

Várunk szeretettel minden olyan szálláshelyadót, akiknek segít-
hetünk a kérdések megválaszolásában és a szoftver használatában.
Boldog Új Évet Kívánunk!

Tisztelettel:
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület munkatársai

Átadták a Jó tanuló - Jó sportoló 
elismeréseket 

Geréd László
Györgyi Dénes Általános Iskola 8.a osztályos tanulója

Geréd László példás szorgalmával, megbízható tudásával kitűnő 
eredménnyel végzi tanulmányait.  A rendszeres edzések és gyakori 
versenyek az iskolai tanulmányi munkájában nem jelentettek, je-
lentenek hátrányt. 

Tanórákon aktív, szívesen vállal plusz feladatokat. Közösségi 
munkája kiemelkedő, aktívan részt vállal a közösségi programok 
szervezésében, osztály- és iskolai műsorok szerkesztésében, kivite-
lezésében, az iskolai Diákönkormányzat oszlopos tagja. Osztálya 
életében tevékenyen részt vesz, ötleteire, kitartó munkájára mindig 
lehet számítani. Ismereteit társaival számos alkalommal megoszt-
ja. Érdeklődése sokoldalú, tájékozott, rengeteget olvas.  Szívesen 
indul szaktárgyi versenyeken, egyénileg és csapatban is. Az elmúlt 
tanévekben matematikából, magyar nyelv és irodalomból és angol 
nyelvből vett részt tanulmányi versenyeken, amelyeken figyelemre-
méltó eredményeket ért el. 

Laca példaértékű szorgalma nemcsak a tanulmányi munkájá-
ban, hanem a sporttevékenységében is megmutatkozik. Az elmúlt 
években több sportágban is indult az iskola színeiben diákolimpiai 
versenyeken, ahol kimagasló eredményeket ért el mind csapatban, 
mind egyéniben.  

Laca egész kis kora óta rendszeresen sportol. 8 évesen kezdett el 
focizni. A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány keretei között ismer-
kedett meg a sportág alapjaival, majd 2014 óta a Balatonalmádi 
Sportegyesület igazolt labdarúgója lett. 

László igazi közösségi személyiség, igazi csapatember. Sport, ta-
nulmányi és közösségi munkája alapján példaként állítható az iskola 
közössége elé.

Kovács Bíborka
Györgyi Dénes Általános Iskola 7.b osztályos tanulója

Bíborka ötödik osztályos korától részt vesz az iskola ünnepi és 
kulturális eseményein. Hozzájárul a megemlékezések, közösségi al-
kalmak színesebbé tételéhez, méltó megünnepléséhez. A városi ün-
nepélyeken, rendezvényeken is szívesen vállal szereplést.

Aktív résztvevője osztálya kulturális és közösségi életének, 
önként jelentkezik különböző feladatok elvégzésére. Ötleteivel, 
kreativitásával és példás szorgalmával elősegíti a fontos alkalmak 
(Farsang, Mikulás stb.) tartalmas előkészítését, azok megszervezését.

 Érdeklődése szerteágazó. A biológia, az irodalom, a zene, a tánc 
és az előadóművészet egyaránt érdekli. Természettudományos va-
lamint magyar versenyeken is szívesen méretteti meg tudását. A 

zeneiskolában fuvola valamint a zongora tanszak diákjaként tanult 
muzsikálni. 2017-ben a Várpalotán rendezett Megyei Fafúvós Ver-
senyen bronz minősítést ítélt a zsűri Bíborkának.

2011 óta tanul modern táncot a Cholnoky Mozgásművészeti Stú-
dióban. Számtalan díjat kapott különböző magyarországi és nem-
zetközi táncversenyen. A teljesség igénye nélkül néhány:2017-ben 
a Dunántúli Táncversenyről ezüst minősítést és különdíjat hozha-
tott haza, 2017-ben Várpalotán arany minősítést kapott. Szerbiából 
2019-ben a nemzetközi modern táncok versenyén duo tagjaként 
első helyezést ért el.

Néber Natália 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tanulója

Néber Natália szeretetteljes, gondos családi légkörben nevelkedik.
Jó mentális képességekkel rendelkező, intelligens, példás maga-

tartású és szorgalmú diák.. Tanulmányi eredménye szép, egyenle-
tesen kiemelkedő, folyamatosan a jeles és a kitűnő között alakul. 
Közösségi munkája is kiváló, megbízható tanuló.

Többször vállal önként feladatokat tanulmányi téren is (verse-
nyek, különböző megmérettetések). Igyekvő, univerzális beállított-
ságú. Jó előadói érzékkel rendelkezik. Mind a tantestületi, mind 
a kortársai által támogatott közösségi elvárásoknak igyekszik meg-
felelni. Barátságos, vidám természetű. Őszinte és nyitott, udvarias 
társaival és a felnőttekkel szemben is.

Nati mind tanulmányi előmenetelében, mind a sportban nyúj-
tott teljesítményében példa iskolaközösségünk számára.

Páder Zsófia
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tanulója

Páder Zsófia (12.B osztályos tanuló) elkötelezett az egyetemes és 
a magyar kultúra iránt. Számos művészeti ágban tevékenykedik.

Évek óta játszik népzenét, a Gyöngyvirág Népzenei Együttes ala-
pító tagja, és a tavalyi évig aktív zenésze volt. A zenei együttessel 
többször fellépett Veszprém megye különböző rendezvényein. Isko-
lájában, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban is több ünnep-
ségen szerepelt az együttes tagjaként. 

Zsófia irodalom iránti rajongását bizonyítja, hogy kiválóan szaval, 
hatásosan mond prózát. Balatonalmádi város ünnepségeinek több-
ször volt fellépője, tehetséges előadónak bizonyult, szövegmondásai 
emlékezetes voltak. Emellett a gimnáziumban a slam műfajnak is 
lelkes művelője lett.  

A magyar nyelv iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy az iskolai 
rendezvények konferansziéja évek óta, határozott fellépésével, igé-
nyes nyelvhasználatával méltóságot ad az iskolai rendezvényeknek. 
Külső megmérettetésen is helytállt, a 2016/2017. tanévben a Ka-
zinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny megyei első helyezettje 
lett, és az országos döntőbe került.

Évek óta aktív tagja az iskolai színjátszó körnek. 2017-ben a cso-
port ezüst minősítést kapott a Helikon ünnepségen, mely sikerhez 
Zsófi szereplése nagyban hozzájárult. 2018 -ban Zsófi a Regionális 
Diákszínjátszó Fesztiválon a Kékszakállú Herceg alakításáért külön 
díjat kapott.

Szántó Benedek 
Vörösberényi Általános Iskola 7.b osztályos tanulója 

Jelölését az eddigi kitűnő tanulmányi eredményei, példaértékű és 
eredményes sporttevékenysége indokolja.

Benedekre igaz a mondás, hogy „ép testben ép lélek”, ugyanis 
nyíltszívű, becsületes, optimista személyiség. Sportolás iránti 
vágya, sportszeretete már kisgyermek korában megmutatkozott. 
6 évesen kezdte az úszást, s már rendszeresen űzte, mikor 2013. 

szeptemberében megkezdte tanulmányait a Vörösberényi Általános 
Iskolában. Hamarosan a Vidra SE versenyzője lett és számos régiós, 
országos, továbbá nemzetközi versenyen bizonyította tehetségét.

Az iskolai Diáksportkör kiemelkedő tagja, sikeresen, eredménye-
sen képviseli intézményünket a megmérettetéseken. Évről évre jól 
szerepel atlétikában is, egyénileg és csapatban egyaránt. A tavalyi 
tanévben mezei futásban csapatuk a megyei fordulón 2. helyezést 
ért el, így bejutottak a gödöllői országos diákolimpiába.

Benedek Klubja élsportolója lett, s az idei tanévtől a vízilabdá-
ban is kipróbálja magát. Kitartás, hatalmas munkabírás, tettvágy, 
igényesség, pontosság jellemzi iskolai tevékenységét, tanulását is. 
Hat éven át tartó kitűnő tanulmányi eredménye elismeréséül a 
Vörösberényi Általános Iskola Ezüst Oklevelét vehette át. Segítő-
kész, megbízható, felelősségteljes diák, a közösség elismert tagja, aki 
mindig legjobb tudása, tehetsége alapján képviseli az iskolát példa-
mutatóan.

Kenyeres Tibor vezető úszóedző a következő jellemzést írta róla:
„Jókedvű, vidám, csapatársait mindig tiszteli. Szorgalmas, a ta-

nulásra mindig sok gondot fordít. Kommunikatív, barátságos. A 
Jövő Bajnokai /régiós válogatott/ edzőtáborokból történő hazauta-
zás után a program vezetőitől mindig pozitív értékelést kapott. Kö-
zösségi programokon szívesen vesz részt. Olyan személyiség, akivel 
a közös munka élvezet.”

Zanathy Pálma
Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Zanathy Pálma első osztályos korától a Vörösberényi Általános Is-
kola tanulója. Az idei tanévben végző Pálma rendszeresen vesz részt 
az iskola ünnepi és kulturális eseményein. Kiemelkedő munkájával, 
különféle tanulmányi- és sportversenyen való részvételével példa-
mutató alakja az osztálynak. Oszlopos tagja volt az iskolai kosár-
labdacsapatnak akkor is, amikor diákolimpia megyei döntőjén III. 
helyezést értek el. Úgyszintén csapattag volt, amikor „A vegyesházi 
királyok kora” című dunántúli regionális történelemi csapatverseny 
döntőjében 9. helyezést értek el. Eddigi tanulmányi eredményével 
iskolánk Ezüst Plakettes tanulója, azaz hat éven át jeles vagy kitűnő 
bizonyítvánnyal rendelkezik.  Tanulmányi munkájában kitartó, a 
tanítási órákra mindig pontosan, alaposan felkészül. Megnyilvánu-
lásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együtt-
működő és segítőkész.

Érdeklődő, sokoldalú, környezetével jól együttműködő tanulónk, 
különösen zenei tudásával gazdagítja az iskolát. Zenei tanulmányait 
még óvodás korában a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte. Kisiskolásként néhány évig 
furulyán tanult. Ezután fuvolán folytatta tanulmányait, jelenleg 
ezen a hangszeren 6. osztályos. Mintegy két éve bekapcsolódott 
a Hégely Ákos tanár úr vezette fúvószenekar munkájába is. A 
fúvószenekar tagjaként tevékeny szereplője a fellépéseknek, 
amikor ünnepségeken, kulturális programokon, civil szervezetek 
rendezvényein, fúvószenekari találkozókon vesznek részt és magas 
színvonalon népszerűsítik a neves zeneszerzők közkedvelt és kevésbé 
ismert műveit.

Tájékoztatás
2020. január 2-án lépett hivatalba Balatonalmádi Város új 

jegyzője, Dr. Endre Szabolcs. Telefonon  a 88/542-412 szá-
mon valamint a jegyzo@balatonalmadi.hu címen elérhető. 
Februári számunkban olvashatják az új jegyzővel készült 
interjúnkat! 

Fotó: Dudás Zsolt
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2020. január Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Best in English
Diákjaink rendkívüli teljesítményt nyújtottak a Best in English 

c. nemzetközi online angol nyelvi versenyen. 25 (főként európai) 
ország 625 középiskolájának az angolt idegen nyelvként tanuló ösz-
szesen 16462 diákja indult 2019. novemberében a versenyen, ame-
lyen 17 tanulónk vett részt. Mindannyian előkelő helyen végeztek 
a nemzetközi mezőnyben, gratulálunk nekik és felkészítő tanáraik-
nak.

Kiemelkedő teljesítményével kitűnik közülük Óbíró Ágnes 
(11A), aki Magyarországon az 1., a nemzetközi mezőnyben a 125., 
valamint Tüske Laura (12A), aki Magyarországon a 3., a nemzetkö-
zi mezőnyben a 458. helyet, valamint Pócsi Kinga (11A), aki Ma-
gyarországon a 12., a nemzetközi mezőnyben a 975. helyet szerezte 
meg.

Ennél szebb karácsonyi meglepetés nem is érhette volna az iskola 
polgárait!

Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny 
A Szegedi Tudományegyetem 2012 óta minden évben megren-

dezi a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt, melyre idén az iskolánk 
két 3 fős csapattal nevezett. Egyik csapat: Győri Anna Boglárka 
(12.A), Ulbert Zsófia (12.A)és Selmeczi Emese (11. A), másik csa-
pat: Dénes Döme (12.A), Nagy Noel (12. A) Győri Csanád (11.A). 
Az idei év fő témája: Szent-Györgyi Albert és munkássága, valamint 
az orvosi-élettani, fizikai és kémiai Nobel-díjasok 2014-2018 kö-
zött.

A versenyre természetesen előre készültünk a tanulókkal. Izga-
lommal indultunk november 5-én kora reggel Szegedre. A prog-
ram ünnepélyes megnyitóval indult az SZTE Rektori épületének 
dísztermében. Majd a tavalyi fizikai Nobel díjas Gérard Mourou, 
aki az Ecole Polytechnique professzora és tagja, tartott előadást fő 
kutatási területéről. A professzor volt doktoranduszával, a kanadai 
Donna Stricklanddal osztozott a Nobel díjon, akivel nagy intenzitá-
sú, ultrarövid optikai impulzusokat generáló módszert fejlesztett ki. 
A professzor közvetlen hangnemben és érthetően beszélt az előadá-
son, mindenkit megfogott a szerénysége és jó humora.

A délutáni órákban volt a verseny első, számítógépes fordulója, 

ahol mindkét csapat jól teljesített. A szervezők biológia, kémia és fi-
zika tantárgyakhoz kapcsolódó, sokszor a középiskolás tananyagon 
túlmutató elméleti kérdéseket, kísérleteket és számolási feladatokat 
adtak fel a versenyzőknek. A fiúk csapata az összes kémiai vonatko-
zású kérdésre hibátlanul válaszolt! Este a szervezők Welcome Party-
val és Supernem koncerttel várták a versenyzőket a JATE Klubban. 
Másnap reggel reménykedve mentünk a szóbeli forduló helyszínére, 
SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Oktatási Központba, egy nagy 
előadó terembe. Sajnos egy pont híján lemaradtunk a döntőről. A 
legjobb 6 csapat közül a szóbeli forduló kvíz kérdései a verseny fő 
témájából és Szent-Györgyi Albert életének és munkásságának ese-
ményeiből álltak. A szóbeli döntőn nézőként vettünk részt, de így is 
rengeteget tanultunk a jól felkészült csapatok válaszaiból.

Délután a SZTE-ÁOK Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani In-
tézetében laborlátogatáson vettünk részt. A kutatók bemutatták 
a labort, ahol egereken végeznek kísérleteket, hogy a gerincsérült 
betegek terápiás lehetőségeit fejleszthessék. A kutatás részleteinek 
megismerése után az intézet anatómiai múzeumában is körülnéz-
hettünk. A programokkal és élményekkel teli két nap után késő 
délután indultunk haza.

Köszönjük a Szegedi Tudományegyetemnek, hogy a vendégei le-
hettünk és belekóstolhattunk a szegedi egyetemisták életébe.

Köszönet a felkészítő tanároknak: Pászty Gabriellának biológiá-
ból, Tulipánné Takács Zitának fizikából és Mód Rudolfnak kémi-
ából.

Angol nyelvi kulturális sikereink
November 26-án rendezték a Hungarian Bilingual School Fest 

nevű ki-mit-tud?-ot Pápán, amelyen 4 fős csapattal vett részt isko-
lánk. 

A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium angol két tannyelvű tagoza-
tának 10 éves fennállása alkalmából szervezte meg ezt a nagyon jól 
előkészített, hangulatos és színvonalas eseményt, amelyre az ország 
összes angolos két tannyelvű iskolája hivatalos volt. Jöttek szép 
számmal Pécsről, Győrből, Salgótarjánból, Székesfehérvárról, Kő-
szegről, Budapestről, Szolnokról és Balatonalmádiból is a fellépő 
diákok.

Nevezni 4 kategóriában lehetett (szólóének, kamaraének, jele-
net és vers és próza), a sok esetben saját szerzeményű szavalatokat, 
stand-up comedy jeleneteket vagy zeneszámokat egy 5 tagú angol 
tanárokból, tankönyvszerzőkből és színművészekből álló szakmai 
zsűri értékelte. A verseny tétje is magas volt, egyhetes angliai utazás-
tól az ingyenes nyelvvizsgázási lehetőségeken keresztül a koncertje-
gyekig és reklámajándékokig sok nyeremény talált gazdára. 

Kísérőprogramként meglátogathattuk Magyarország egyik ak-
tívan működő repterét az MH Pápa Bázisrepteret, ahol angol 
nyelvű idegenvezetéssel bepillantást nyerhettünk egy nemzetközi 
csapat munkájába, valamint feltérképezhettük egy Boeing C-17 
Globemaster III teherszállító repülőgép méreteit és rakterét.

4 fős csapatunk sikeresen helyt állt a versengésben: Pákai Péter 
Bence (10A) David Bowie: Station to Station c. dalszövegét szaval-
ta el, Pató Bálint (11A) Leonard Cohen: Hallelujah c. dalát adta 
elő. Kozma Botond (12A) vers és próza kategóriában a 2. helyezést 
nyerte el Tarantino legendás filmjének, a Ponyvaregénynek egy mo-
nológjával (Goldwatch monológ), míg Lupták Bettina (12A) szó 
szerint felrobbantotta a színpadot és elhozta az első helyet szóló-
ének kategóriában Elle King: Ex’s & Oh’s c. dalával. (Az előadások 
videófelvételeit külön posztban közöljük majd.)

Kísérő tanárok: Botár András és Simon Orsolya voltak. 
Gratulálunk a szereplőknek és felkészítő tanáraiknak is!

Karácsonyi műsor iskolánkban
Jókai Mór Melyiket a kilenc közül? című szép karácsonyi történe-

tét láthattuk az iskolai karácsonyi ünnepélyen. A 3. osztályosok és 
Geréd László, 8. osztályos tanuló által előadott megható színdarap 
mindenki lelkét, szívét megérintette. Köszönjük! 

Megyei matematikaverseny
A Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói szép eredményeket ér-

tek el a Megyei Matematikaversenyen.
Kádár Simon 3. évfolyam me-

gyei 2. helyezett (felkészítő tanára: 
Czuczay Zoltánné), Nagy Dávid 
5. évfolyam megyei 3. helyezett 
(felkészítő tanára: Tóthné Kunstár 
Judit), Lipcsei Márk 6. évfolyam 
megyei 4. helyezett (felkészítő ta-
nára: Sári Gyuláné), a 7. évfolya-
mon Gáspár Bence megyei 7. he-
lyezett, Körmendi György megyei 
8. helyezett (felkészítő tanáruk: 
Sári Gyuláné)

Gratulálunk a sikeres teljesít-
ményhez!

Országismereti vetélkedő a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában

December 7-én került sor iskolánkban az immár hagyományos-
sá vált országismereti vetélkedőre angol és német nyelvből. Az idei 
házi versenyen is két angol és két német nyelvterülethez kötődő 
téma feldolgozása után mérettettek meg a tanulók. A vegyes (5.-

8. osztály) csoportokban voltak mind angol, mind német nyelvet 
tanuló diákok, így valóban komoly együttműködésre, összhangra 
volt szükség az eredményes részvétel érdekében. A tanulóknak nem 
csak lexikális ismereteikre, hanem vizuális érzékükre, zenei/táncos 

Úszás körzeti Diákolimpia 
eredményei

A körzeti úszás diákolimpiai versenyt az idei tanévben is a bala-
tonfűzfői uszodában rendezte meg a Balatonalmádi Diáksport Bi-
zottság. A körzetből hat iskola diákjai álltak rajtkőre. A versenyen 
egyéniben az 1-2. helyezett úszók, míg váltóban az aranyérmes csa-
pat jutott tovább a januári megyei megmérettetésre.

Iskolánk versenyzői eredményesen szerepeltek az eseményen, gra-
tulálunk minden résztvevőnek!

Körzeti úszás diákolimpia eredményei:
Evans Indigó 50 m gyors 3. hely, 50 m mell 2. hely.
Fried Levente 50 m gyors 2. 50 m hát 3. hely.
Kiss Csanád 50 m gyors 5. hely, 50 m mell 5. hely.
Molnár Hunor 50 m gyors 1. hely, 50 m mell 3. hely.
Pribojszki Lujza 50 m gyors 5. hely, 50 m mell 3. hely.
Kovács Zsombor 50 m hát 2. hely, 50 m mell 2. hely.
Brokés Sára 50 m hát 4. hely, 50 m mell 6. hely.
2. korcsoport fiú 4x 50 m gyorsváltó 1. hely. Csapattagok: Molnár 
Hunor, Kiss Csanád, Fried Levente, Kovács Zsombor.
Bécsy Bendegúz 100 m gyors 6. hely, 100 m mell 4. hely.
Vecsey- Körmendi Balázs 100 m gyors 4. hely.
Göde Petra 100 m gyors 3. hely, 100 m mell 3. hely.
Papp Sára 100 m gyors 3. hely, 100 m hát 1. hely.
Csomai Dominik 100 m gyors 1. hely, 100 m hát 1. hely.
Legát András 100 m gyors 2. hely, 100 m hát 2. hely.
Molnár Luca 100 m gyors 1. hely, 100 m mell 1. hely.
Tamás Elina 100 m gyors 3. hely.
Negro Emese 100 m gyors 2. hely, 100 m mell 3. hely.
Ormai Koppány 100 m hát 3. hely, 100 m mell 1. hely.
Nagy Dávid 100 m hát 3. hely, 100 m mell 5. hely.
Mayer Zsófia 100 m hát 3. hely, 100 m mell 4. hely.
Blazsur Hanna 100 m hát 1. hely, 100 m mell 2. hely.
Kovács Borbála 100 m hát 1. hely, 100 m mell 2. hely.
3. kcs. 4x 50 m fiú gyorsváltó 2. hely. Csapattagok: Nagy Dávid, 
Bécsy Bendegúz, Vecsey- Körmendi Balázs, Ormai Koppány.
3. kcs. 4x50 m lány gyorsváltó 2. hely. Csapattagok: Mayer Zsófia, 
Papp Sára, Göde Petra, Blazsur Hanna.
4. kcs 4x50 m lány gyorsváltó 1. hely. Molnár Luca, Tamás Elina, 
Negro Emese, Kovács Borbála.

aktivitásukra, ügyességükre, kreativitásukra, konyhai tapasztalata-
ikra is támaszkodniuk kellett a különböző állomásokon. Ebben a 
tanévben rekord magas volt a jelentkezők száma: több mint 100 
felső tagozatos diák vett részt a vetélkedőn.
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2020. január Magocskák karácsonya

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

Kiváló kulturális tevékenységért díj 
2019/2020 tanév

Markó Panna iskolánk nyolcadik osztályos tanulója. Panna rend-
szeresen vesz részt az iskola ünnepi és kulturális eseményein, a he-
tente jelentkező Iskolarádió egyik bemondója. Eddigi tanulmányi 
eredményével iskolánk Bronz Plakettes tanulója, azaz négy éven át 
jeles vagy kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezik. Érdeklődő, sokol-
dalú, környezetével jól együttműködő tanulónk, különösen zenei 
tudásával gazdagítja az iskolát. Kisiskolásként néhány évig furulyán 
tanult a balatonalmádi zeneiskolában, majd hangszert váltott. Je-
lenleg a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában szaxofonon 3. osztályos. Különböző zeneiskolai 
programokon is aktívan részt vesz, mint például karácsonyi hang-
versenyek, Mikulás koncertek, kiállításmegnyitók. Ő is bekapcsoló-
dott a Hégely Ákos tanár úr vezette Irinyi Fúvószenekar munkájába. 
A fúvószenekar tagjaként tevékeny szereplője fellépéseknek, amikor 
a városi ünnepségeken, nemzeti ünnepeken, szüreti fesztiválokon, 
idősek otthonában, gombócfesztiválon, fúvószenekari találkozón 
kell helytállni.

Megálltunk egy pillanatra és öröm
töltötte el lelkünket!

December 6-án a második osztályosok kedves műsorral köszön-
tötték az iskolába látogató Mikulást, aki minden diákot meglepett 
egy kis ajándékkal.

A hagyományos adventi jótékonysági vásárt az 1-7. évfolyamos 
diákok és szülők rendezték meg és bonyolították le az idén is nagy 
sikerrel.

Adventi gyertyagyújtáskor a negyedikeseink versei és hatodikos 
diákjaink alkalomhoz illő, klasszikus színdarabja varázsolt el ben-
nünket. A program egy angol nyelvű dal közös eléneklésével zárult. 
A faliújságon a tanulóink legszebb karácsonyi rajzaiból készült kiál-
lításban is gyönyörködhettünk.

A decemberi programsorozatot az iskola kórusa, a zeneiskolások 
színes karácsonyi koncertje és a 3. évfolyam szívmelengető műsora 
zárta, melyet az érdeklődő közönség a Vörösberényi Kultúrházban 
és a berényi „Mindenki Karácsonya” c. rendezvényen is megtekint-
hetett.

Új óvoda, új élmények
December elején beköltöztek a gyerekek a várva-várt új óvodá-

ba. Mindenki mosolygott az első hetekben: szülők, gyerekek, és 
a fáradhatatlan óvodai dolgozók is (de ők mindig mosolyognak), 
akik sok-sok órán át dobozoltak, szerveztek-terveztek, pakoltak be-, 
majd ki. Ennek a sok munkának is köszönhetően, már az első nap 
végén olyan otthonos érzéssel mentünk végig a folyosón, mintha 
réges-régen ide járnánk. Mert az új ovi barátságos. Mert az új ovi 
szerethető. Mert az új ovi kényelmes. Mert az új oviba jár az összes 
almádi ovis. 

- Mi tetszik legjobban az új oviban? – szegeztem a kérdést néhány 
szülő-gyermek párosnak a karácsonyi szünet előtti napon az öltöző-
ben és a folyosón. Íme, a válaszok: 

- A tornaterem! Rozi (6 éves)
- A legjobban? Az, hogy színes! Enikő, Rozi édesanyja
- A galéria a csoportszobában! Bíborka (4 éves)
- A színes, házikós öltözőmegoldások és a nagy tornaterem. Kata,

Bíborka édesanyja.
- A „galléria” a legjobb az új oviban! Bíborka (6 éves)
- A funkcionalitása, azaz, hogy eleve óvodának tervezték és építet-
ték, ezért a helyiségek ennek megfelelően praktikus kialakításúak 
és vidámak. Péter, Bíborka édesapja.

A Magocskák Alapítvány adománygyűjtése révén az adományo-
zóknak hála, valamennyi óvodás új ágyakat is kapott az új óvodába. 
Így végre kényelmes fekhelyeken tölthetik a délutáni pihenőt a ki-
csik. A vidám és színes, méhecskés lepedők is nagy sikert arattak a 
gyerekek körében. 

Az örömöt nem árnyékolva azért felmerül egy kérdés: hogy miért 
nincs főzőkonyha az új oviban? De ez persze a szülőknek és a gye-
rekeknek nem okoz kényelmetlenséget, és remélhetőleg az óvoda 
dolgozóinak sem. 

Somogyi E.

A Magocskák Alapítvány hírei
A Magocskák Közhasznú Alapítvány december 14-én megtartott 

Kiskarácsony családi ünnepváró rendezvénye idén is felemelő kö-
zösségi élményt nyújtott. A Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár nagyterme megtelt kisgyermekes családokkal, támogatókkal és 
várakozással. Sziráczky Valéria, az alapítvány idén búcsúzó elnöke 
nyitotta meg az ünnepi rendezvényt, és a Hétszínvirág csoport óvo-
dásainak elbűvölő műsora után átadta a szót dr. Bors-Földi Katalin-
nak, aki nyár óta tölti be a kuratórium elnöki tisztséget. 

A köszöneté volt a 
főszerep a követke-
ző percekben, mert 
önkéntesek, segítők, 
támogatók, ado-
mányozók kaptak 
egyedi Magocskák 
Alapítvány logóval 
díszített bögrét és 
kézműves képesla-
pot, szíves szavakkal kísérve. Ezúton köszönjük Szőlősiné Séllei Ka-
talin keramikusnak és Borsné Simon Györgyinek az ajándéktárgyak 
elkészítését! Beckerné Sabján Ottilia óvodavezető is elmondta, mi-
lyen felemelő egy ilyen fantasztikus közösséggé kovácsolódott szülői 
és támogatói csapattal rendelkező óvodában dolgozni. 

Az este örömteli hangulatát a Kolompos együttes fokozta tovább. 
Kiskarácsony, nagykarácsony című műsorukban csodás humorral 
dolgozták fel a lucaszék készítés hagyományát és babonáit, és a 
gyerekeket is játékba vonva nevettették meg a közönséget. Közben 
tanítottak is a muzsikálással, megismertük például a népi hangsze-
rek közül a tamburát és az ütőgardont. Közös énekléssel és tánccal 
zárult a koncert.

Aki eközben megéhezett és megszomjazott, az előtérben az ilyen-
kor hagyományos jótékonysági süteményvásár finomságaiból vá-
laszthatott, jelképes adományért cserébe. A süteményeket és szend-
vicseket hálásan köszönjük a szülőknek és minden felajánlónak, 
valamint köszönjük Sipos-Kerese Évának és dr. Sipos Tibornak a 
finom UKKO Teákat. Köszönjük Fábiánné Sáray Annának és a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár dolgozóinak, hogy ismét 
otthont adtak a rendezvénynek, valamint hálásan köszönjük a meg-
valósításban résztvevők segítségét.

Egész éves együttműködéséért hálás szívvel mondunk köszönetet 
minden munkánkat segítő óvodai dolgozónak, szülőnek, hozzátar-
tozónak, kicsi és nagy támogatónak!

Boldog új évet kívánunk!
Magocskák Alapítvány Önkéntesei
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és 
vidámság. Minden hétfőn és szerdán 15.30 órától kézműveskedés 
Krisztivel és Marcsival. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra 
között! Szeretettel várunk mindenkit! 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Információ:www.pkkk.hu; 88/542-514 és 88/542-515 
Január 12. vasárnap 15 óra – Városi újévi köszöntő - Balatonalmádi 
Város Önkormányzata szeretettel várja a város lakóit Újév köszöntő 
ünnepségére! Köszöntőt mond: Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi 
város polgármestere. Koncertet ad: Mendelssohn kamarazenekar. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Köszöntsük 
együtt a 2020-as évet!
Január 18. szombat 16 óra - Jáger István: Tollrajzok és nyomatok 
című kiállítása január 6-18-ig megtekinthető az intézmény 
nyitvatartási idejében. A tárlat 18-án kiállítászáróval végződik, 
amelyen Jáger István egy alkotását kisorsoljuk a megjelentek között!
Január 18. szombat 17 óra – Beszélgető… - A szervező azokat a 
középkorú embereket hívja szeretettel teázás melletti beszélgetésre, 
akik valamilyen okból egyedül érzik magukat. A találkozó-sorozatot 
igény szerint havi egy-két alkalommal tervezik, esetenként másfél-
két óra hosszúságban. Az adott témát minden esetben kötetlen 
beszélgetés követi. Az első alkalommal az Önbizalom építés, erősítés 
lesz a téma. Amennyiben kérdése van, hívja Kurbucz M. Zsuzsannát 
(30-411 3004).
Január 22. szerda 12 óra – „Olvass a sorok között!” W. Holler 
Mónika és Egyed Brigitta irodalmi kalandozása a Magyar Kultúra 
Napján
Január 24. péntek 16 óra - Vörösberényi Művésztelep alkotóinak 
kiállítása.  A hajdani Vörösberényi Művésztelep (1953-64) 
országosan is jegyzett szellemi hagyatékára épülve 2018-ban és 2019-
ben újra indult az alkotótábor.  A tíz napos turnusban képzőművészeti 
munkával tevékenykedő alkotók műveiből válogatott anyagot mutat 
be a kiállítás. A telep munkáját neves képzőművészek irányították: 
Baky Péter festőművész, Fábián László grafikusművész, Veszeli 
Lajos festőművész. Az előadások közreműködői: Sipos Endre 
festőművész, művészetfilozófus, Kelemen Marcel festőművész, 
Wieloch-Varga Krystyna textilművész, Ilon Gábor régész, Perlaky 
Róbert díszlettervező, Dr Herth Viktória művészettörténész. A 
balatonalmádi Pannonia Kulturális Központ és Könyvtárban 
rendezett kiállításon bemutatásra kerül a városnak felajánlott 
alkotások kollekciója is, amelyek idővel a vörösberényi volt jezsuita 
kolostor szobáit fogják díszíteni.  A tárlat megtekinthető január 24-
től február 29-ig. 

MAGOCSKÁK ALAPÍTVÁNY Információ: www.magocskak.hu 
(Dr. Bors Földi Katalin, elnök)
Február 8. szombat 16:00 Családi Farsang a Magocskák Alapítvány 
szervezésében, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Nagytermében 

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör 
Információ: 70/33-95-274 (Pandur Ferenc, elnök)
Január 20. hétfő 18.00 óra Burgonya fajták bemutatása, 
felhasználása Ea.: Balogh Stefánia, NÉBIH Vetőmag Felügyeleti 
O. témafelelőse

Február 03. hétfő 18.00 óra A gyümölcs útja a kulturált 
pálinkafogyasztásig. Bevezetés a pálinkakóstolás rejtelmeibe.
ea.: Győrfi Bertalan Nagymester, Szent István Pálinka Lovagrend 
Sóly Egyesület
Február 17.  hétfő 18.00 óra A szövés gyógyír örömre, bánatra 
Ea.: Fodorné László Mária szövő népi iparművész, a Népművészet 
Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
Február 22. szombat 15.00 óra Fábián József emlékére Szőlész-
Borász találkozó Alsóörsön (Indulás 14.15-kor a Vörösberényi 
Posta elől, felszállási lehetőség az autóbusz-pályaudvaron)

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

Január 15. szerda 14 órakor Téli gyalogtúra –Regisztráció a 
Kultúrházban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Felelősök: 
Mayer Miklós – Kalocsa Gyula
Január 22. szerda 16 – 17-ig Ügyelet: Tagdíj és vacsora befizetése
Január 29. szerda 16 órától Svédasztalos pótszilveszter pezsgős 
koccintással. Tombolasorsolás értékes nyereményekkel. A 2020. 
évi program és kirándulási terv ismertetése. Előadó: Lencse Sándor 
klubelnök. Zenés szüli napi rendezvény 
Február 12. szerda 16 - 17-ig A nemzetek ura- Úti 
élménybeszámolók. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Előadó: 
Kovács Attila ref. lelkész

BOLHAPIAC   január 26-án délelőtt lesz a városi piactéren.

A Balatonalmádi EFI 2020. I. félévi mozgásprogramjai január 6-tól 

H
ÉT

FŐ

8.30 TripleX Mobility Balatonalmád, Infinity Fit terem 

10.30 Vízi torna Balatonfűzfő (400 Ft sportolói jegy)

16.45 Aktív torna időseknek Balatonalmádi, Infinity Fit terem

18.30 Aerobik Balatonfűzfő, Irinyi János Általános Iskola

KE
D

D

17.00 Stretching Litér, Művelődési Ház

17.15 Gerinctorna Balatonkenese, Kultúra Háza

17.15 Zumba Balatonalmádi, Infinity Fit terem 

18.30 Haladó jóga Balatonalmádi, Infinity Fit terem

19.45 Box & Köredzés Balatonalmádi, Darmos Box Club 

SZ
ER

D
A

8.30 Fitfight Balatonalmádi, Erőd terem

16.45 Pilates Balatonalmádi, Infinity Fit terem

18.00 Stretching Királyszentistván  (10 alkalom)

18.00 SpineUp! Dinamikus gerinctréning Balatonalmádi, 
Infinity Fit terem

CS
Ü

TÖ
RT

Ö
K

11.00 Vízi torna Balatonfűzfő (400 Ft sportolói jegy)

17.30 Ball & Band Balatonalmádi, Erőd terem

17.00 Kezdő jóga Balatonalmádi, Infinity Fit terem (10 alkalom)

18.00 Step aerobik Balatonalmádi, Infinity Fit terem

19.45 CrossFit Balatonalmádi, Darmos Box Club

PÉ
N

TE
K 7.00 Box & Köredzés Balatonalmádi, Darmos Box Club

 Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda Tel.: 06 20 610 1544 
e-mail: efi@egeszseghaz.balatonalmadi.hu 

Infinity Fit terem – Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
Darmos Box Club – Balatonalmádi, Rákóczi u. 
Erőd terem – Balatonalmádi, Laposa D. u. 1. 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Balatonalmádi információs füzet 2020
Miért hirdessen a városi információs füzetben?

•	 Több ezer példányban kerül kiadásra
•	 A város szinte minden lakójához és a városba érkező 

vendégekhez eljut
•	 A hirdetés hagyományos útjával azok is elérhetőek, 

akik nem használják az online hirdetési felületeket
•	 A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tagjaként vegye 

igénybe a kedvezményes hirdetési lehetőséget
 
Tegyük valódi információs füzetté városunk egyik fő 
nyomtatott sajtóját, amelyben minden lakót és ide érkező 
vendéget érintő és érdeklő információ megtalálható.

Egysoros hirdetés már 6100.- Ft+ÁFA-tól/év.
A hirdetések leadási határideje: február 28.

Jelentkezni lehet a Tourinform irodában (Városház tér 4.) 
és az alábbi elérhetőségeken:

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
Tel.: +36 88/594-081
         +36 20/504-57-09
         +36 20/591-05-01
balatonalmaditurizmus@gmail.com
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Kocsin és biciklin a Balaton körül
Márai Sándor – akkor még Grosssmid néven - csak ötödik élet-

évét taposta Kassán, amikor egy ottani ügyvéd és jogtudor, Dr. 
Eöttevényi Nagy Olivér 45 oldalon megírta kis úti beszámolóját a 
Balaton körül tett utazásáról. Igaz, ő eredetileg Nagy Olivér volt, 
később lett nemesi előneve, hogy majd végül az Eöttevényi marad-
jon. A Felső-magyarországi Polgári Napilap Nyomdája ki is adta a 
könyvecskéjét, de nem valami nagy példányszámban, mert 115 év 
múltán jómagam egyetlen példányra akadtam a Magyar Nemzeti 
Múzeum Könyvtárában. Ezt az egyet is csak a megyei levéltár lel-
kes könyvtárosának, Pákozdi Éva Szilviának a segítségével sikerült 
fellelnem.

Már régóta fájt a fogam erre a beszámolóra, mert eleddig inkább 
a külföldi utazók írásait tanulmányozgattam. Hogyne tettem volna, 
amikor 205 évvel ezelőtt „Városberénynek” írta Veresberény nevét egy 
angol orvos, Richard Bright [1789-1858], vagy 180 éve a Határcsár-
da történetét hitelesen ismertette egy erre utazgató angol hölgy, Julia 
Pardoe [1806-1862]. Azért is kuriózum a két angol világjáró, mivel 
ezidőtájt a magyar utazók inkább a barátságtalan helyi utakról em-
lékeztek meg Oláh János [1793-1867] református lelkésszel az élen.

Így kezdtem neki a magyar utazók Balaton-élményeinek a feldol-
gozásához és nagyon sajnáltam, hogy I. István király helyi harci él-
ményeit kisajátította Szentkirályszabadja, Csatár meg Sóly, sőt a leg-
valószínűbb helyszín: Jutas. Károly Róbert itteni vadászatát viszont 
oklevél bizonyítja, aki az itáliai tengermelléket és klímát vélte vi-
szontlátni kedvenc vadászterületén, a vörösberényi erdőkben. Továb-
bi részletes kronológiai kirándulás helyett azonban most a 115 évvel 
ezelőtti Eöttevényi utazásra kívánok koncentrálni. A jókedvű kas-
sai jogtudor Balatonfüreden, a Veszprémből elszármazott pozsonyi 
barátaival, Dr. Vutkovich Sándorral [1869-1938] és Dr. Vutkovich 
Ödönnel [1873- ?] úgy döntött, hogy lovas kocsin körbeutazzák a 
magyar tengert. Mindketten neves jogtudósoknak számítottak és 
a fiatalabb testvér Tábori Kornél szerint: „Egyrészt a Balaton szívós 
propagálója volt, másrészt Pozsonyban mélyrenéző és messzelátó végvári 
kapitány a magyarság bástyáin; hosszú éveken át, mint professzor, mint 
vezérférfiú a sajtóban, mint önzetlen hazafi a politikában, mint energi-
kus nyelvtisztító írásban-szóban.” 

A fenti sorok ellenére mégis Dr. Eöttevényi Nagy Olivér írta le a 
nyári utazást, aki talán a legkevésbé bírta a tikkadt füredi időjárást. 
A szokásos marhavásár is akkor volt a községben, így esetleg a tömeg 
elől is távoztak, de csak a tó addig számukra ismeretlen délnyugati 
részére voltak kíváncsiak. Nos, innentől kerül elő többször Almádi 
neve, melyet kedvtelve látogathattak, mert Füred és Siófok után az 
itteni fürdőéletet tartották a legpezsgőbbnek: „Almádiban is beállott 
a ’haute-saison’ [főszezon]. Ennek a kicsiny, de rendkívül kedélyes für-
dőtelepnek agilis vezére, Óvári országgyűlési képviselő s a vele együtt 
működő vigalmi bizottság minden hétre legalább is két mulatságot vett 
fel programmjába. Volt ott hajókirándulás, műkedvelői előadás, gyer-
mekbál, halászlé-vacsora s isten tudja, mi minden és az idegen, ha oda-
jött, kész nyomtatott programmot kapott a kezébe, melyből két hónapi 
nyaralásának egész képét előre megrajzolhatta.”

Mit mondjak erre a 115 éve dicséretre? Azt, hogy egy kis ideig 
létezett a balatonalmádi programfüzet, utána viszont már csak az 
újságból tájékozódhatott az érdeklődő. Ha véletlenül hozzájutott, 
akkor viszont a hónap közepe után megjelent oldalról tudhatta meg, 
hogy mit is hagyott ki.  A szerző meglepően jól látta a hazai és kül-
földi kiruccanások következményeit is: „Ne szaladjatok a messzi ide-
genbe, mikor itt van ebben a szép hazában ez a szép Balaton, melynek 
telepei minden hiányosságuk dacára is, mégis csak magyar helye. Jertek, 
segítsetek a hiányokon, majd megszűnnek azok. És minden bajotokban, 

bosszuságtokban is megvigasztal benneteket az a tudat, hogy legalább 
magyar embereken segítettetek a pénzetekkel...”

Irodalmi és kulturális emlékhelyek létesítését szorgalmazta, útika-
lauzokat hiányolt és a minőséget kereste a legkisebb fürdőhelyen is. 
Következtetéseit azzal zárja, hogy „micsoda nekünk, magyaroknak, a 
Balaton, ezt leírni alig lehet. Ezt érezni kell.” Vitathatatlanul jobbnak 
értékelte az északi partot és Földvár meg Almádi összehasonlításából 
is mi jöttünk ki jobban, pedig „Földváron az első pillanattól érezte, 
hogy úri emberek között van.” Talán csak Keszthely és Hévíz kapott 
hasonló dicséretet, mint a Füred-Siófok-Almádi trió, de az előbbie-
ket akkor fedezte fel útitársaival együtt.

Teljesen tehát nem kerülték meg a Balatont, mert Almádit és Ke-
nesét jól ismerték. Füredről elindulva Révfülöpön reggeliztek, Bada-
csonyban ebédeltek és Tapolcán érte őket az esti harangszó. Annyi 
volt itt a beszállásolt katona, hogy a kaszinó billiárdasztalán tudtak 
csak aludni. Másnap Sümeg felé tértek ki és annyi látnivaló volt, 
hogy este értek Keszthelyre. Ott csak a második éjjel kaptak megfe-
lelő szállást, de a város lenyűgözte őket Hévízzel együtt. Szentgyörgy, 
Berény és Fonyód közül csak utóbbi volt emlékezetes főleg a mo-
dern szállás és a cigányzenészek miatt. Innentől kezdve a somogyi 
part „homoksivataga” keserítette meg haladásukat és még az almádi 
alsó utat is visszasírták, pedig az szénaérés idején elviselhetetlen volt. 
Boglár, Lelle és Faluszemes után Földvár volt a kitüntetett hely, ahol 
a finom úri közönség miatt többször is visszatértek később. Akkor 
viszont a tihanyi révnél értek vissza Füredre, ahol azonnal megálla-
pították a további modernizálás szükségességét, amit csak a kiváló 
gyógyvíz miatt nem éreztek addig.

***
Enyhe unszolásomra, 

jó pár diákom – konk-
rétan 12 - harminc évvel 
ezelőtt körbe kerékpároz-
ta a Balatont angolszász 
emlékek nyomát kutatva. 
Török Bálint, Háfra Ba-
lázs, Réczey Zoltán, Sin 
Zoltán, Stefanics Péter – ha még jól emlékszem a neveikre – és min-
den Balatonparti településen még meglévő nyomokat, emlékhelye-
ket, vagy csak emlékmorzsákat kutattak. Először még velük akartam 
tartani az elejétől fogva, de annyi minden jött közbe, hogy majd 
Györökön vagy Keszthelyen kellett volna csatlakozni. Nem sikerült 
egyik sem, de Fonyód, illetve Siófok sem, pedig én akartam főzni 
az éhes vándoroknak. Szerencsére keményebb fából faragták őket és 
éhen sem haltak, Németh Éva tanárnő pedig végig együtt kerekezett 
velük. Kulturális emléket viszont annyit gyűjtöttek három nap alatt, 
hogy a fényképekkel és prospektusokkal tele lett egy hátitáska.

Róluk írtak akkor a magyar és angol nyelvű lapok, én pedig a 
magyar-angolszász kapcsolatokról kanyarítottam előbb egy vázlatot, 
majd egy jópofa tananyagot, amit még a brit nagykövetség is nagyra 
értékelt. Biciklizni azóta sem bicikliztem egy métert sem, de magyar-
walesi, magyar-ír és magyar-amerikai kapcsolatok rendre megjelen-
tek. Tekintettel az anyag nagyságára, mindig megjelent a cím alatt 
egy eligazító mondat: „Balatonalmádi alulnézetből. Mi viszont szó 
szerint betartottuk a Balaton körüli utazást, mert a három jogtudor-
tól eltérően minden tóparti települést sorra vettünk. A kerékpárút 
korántsem volt még teljes, ahol elkészült ott is hagyott kívánniva-
lókat a minősége, de diákjaim jobban megismerték a magyar tenger 
üdülő-helyeit, mint középiskolás kortársaik. Nem véletlen, hogy 
akármerre vetette őket a sorsuk, mindig visszajárnak.

Czuczor Sándor

Indulás a gimi elől

Építészet, térhasználat, a népi 
kultúra mint tanulságos örökség *

* Gráfik Imre: Építészeti hagyományok nyomában. 
Budapest, 2019. Romantika Kiadó, 400 oldal.

Gráfik Imre gazdag életművének egyik vonulatát képezik a leg-
újabb kötetében közreadott tanulmányok. 

A szülőhelyénél fogva bevallottan „pannonkötődésű”, de anyai 
ágon alföldi felmenőkkel is rendelkező szerző a magyar nyelvterület 
minden részén otthon van, érdeklődése széleskörű, amint könyvei, 
és számos tanulmánya bizonyítják, amelyek közül korántsem mind-
nek bibliográfiáját tartalmazza az ezt a kötetet záró Névjegye. 

Amit a rövid Névjegy nem árul el, viszont a tanulmányokból ki-
világlik, hogy a sikeres pályaívet bejáró szerzőben az egyik leginven-
ciózusabb magyar etnográfust tisztelhetjük, aki új szemlélettel kö-
zelített jelenségekhez, és éles szemmel figyelt fel kutatást érdemlő, 
a vizsgálódások fő áramából eddig mégis jórészt kiesett kulturális 
produktumokra.

Az új szemlélet Gráfik Imre számára elsősorban a szemiotika kí-
nálta közelítés volt tárgyakhoz, ami magyarázatot kínált az emberi 
tevékenység célszerűségéből fakadó kulturális elemek és térbeli el-
rendeződésük értelmezéséhez, valamint fennmaradásuk magyaráza-
tául. Kiemelkedő példája ennek egy magyarszombatfai udvar és ház 
mozgásvilágát elemző, gondos adatfelvételre épített, először 1974-
ben megjelent tanulmánya, amely egy proxemikus minta meglétét 
támasztotta alá, azt is demonstrálva, hogy a tevékenységi kör válto-
zása hogyan teszi a mintát diszfunkcionálissá. 

Elméletileg is foglalkoztatta, hogy a ház, amelyben az emberek 
élnek-éltek, milyen jelek hordozója azok számára, akik együtt élő 
közösségként a jeleket értelmezni tudják, de az elmélettel nem érte 
be. Berekböszörmény példáján igazolta egy ilyen, a tárgyakat nem 
önmagukban, hanem a tárgy, és a lokális társadalmába beágyazottan 
élő ember viszonylatában szemlélő vizsgálódás lehetőségét és tanul-
ságait, központi kérdéssé téve, hogy „…vannak-e a falu építésze-
tében olyan egyetemesen ható építészeti elemek, normák, megol-
dások, formák, karakterek, amelyek építészeti jelként segítenek az 
objektum azonosításában (pl. kor, funkció tulajdonosának illetve 
lakójának társadalmi-gazdasági hovatartozása, foglalkozása).” (p 
133.). Különbséget téve archaikus, tradicionális és újonnan épült 
házak között, 1900-ból, 1930-ból és 1970-ből kialakított adatso-
rokra támaszkodva, tehát a házakban és a házakkal élők történeti 
változására is figyelemmel arra a következtetésre jutott, hogy a mai 
(1970-es évekbeli) falukép bonyolult társadalmi átalakulás eredmé-
nyeként formálódott ki, é benne „… mennyire nem adekvátan rea-
lizálódik az építészet szemiotikája.” (p. 274.)

Miközben a szemlélet megújításán fáradozott, hivatali munkája-
ként éveket szentelt a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
kiépített alföldi tájegység létrehozásának, azaz mások által elterve-
zett tennivalóhoz igazodva. Nagy iskola is volt ez a munkálat, hiszen 
az épületek gondos dokumentálása, velük kapcsolatosan minden 
lehető információ begyűjtése éppoly fontos volt, mint a tájegység 
egészét formáló tényezők számbavétele, megértése. Mindez egy 
olyan jelenség, az alföldi agrárvárosok világa kapcsán, ami a magyar 
néprajzkutatás kiemelt érdeklődési területe volt, olyan kiválóságok 
nyomdokaiban kellett munkálkodni, mint Györffy István, Erdei 
Ferenc, Tálasi István. A makói paraszt-polgár ház alapos leírása, az 
alföldi agrárvárosok 19. századi alakulásáról adott briliáns összegzé-
se igazolja, hogy Gráfik Imre a nagy elődökhöz méltó színvonalon 
oldotta meg a feladatot. 

Az Alföldön azután további, a néprajz hagyományos témakörébe 
illő kihívással is szembenézett, a szarvasi sortanyák kialakulásának 
tisztázatlan problémájával, ami történeti források alapos átvizsgálá-
sát igényelte, tanulságában pedig jelentőséggel bírhat az alföldi tele-
pülésszerkezet történeti formálódásának megértése szempontjából.  

A Savaria Múzeum igazgatójaként (1986-1993) szükségképpen 
Nyugat-Dunántúlon talált újabb, az építkezéssel kapcsolatos ku-
tatási témákat, amelyek egyben a városi-nemesi, előképek falura 
továbbvitelének, falusi leképzésének nyomozását jelentették, művé-
szettörténeti tájékozódást is megkövetelve.

Szép példája ennek az oszlopos előtornácos (kódisállásos) házak 
szemléje, amelyek egy igényes életvitel jeleiként foghatók fel. El-
terjesztőik között Gráfik Imre joggal gondol osztrák, olasz, német 
mesterekre. Ám nem lenne Gráfik Imre, ha ezen a ponton megáll-
na. Tanulmánya egyik fontos elemeként rávilágít egy sor példán ke-
resztül arra az eltérésre, hogy az oszlopos előtornác parasztházakon, 
a városi mintáktól eltérően, nem az épület központi tengelyében 
helyezkedik el, hanem attól eltér – feltehetően a bejárat és egyéb 
helyiségek funkcióinak a várositól eltérő jellege következtében.

Egy másik esetben a néprajzi érdeklődésben jórészt elhanyagolt 
kulturális elemet, a kerékvetőket vizsgálja meg a szerző, és ennek 
során a kastélyok és városi házak bejáratát a behajtó kocsik keretétől 
védő megoldástól a ma a járdát a parkoló autóktól védő elemekig 
jutunk el, sőt kilátogathatunk a temetőbe is, ahol a módos épület-
hez kötődő kulturális jelenség a társadalmi státus kiemelése szándé-
kának kifejezőjeként kap szerepet. 

A szentendrei skanzenben gyűjtött tapasztalatoknak azután 
hasznát látta szombathelyi múzeumigazgatóként is, például, ami-
kor az ausztriai Kroatisch-Tschantschendorfban (Horvátcsencsen) 
meghívott szakértőként részese lehetett egy néhány megoldásában 
rendhagyó füstöskonyhás ház lebontásának és a tapasztalatokat egy 
összehasonlító tanulmányban megfogalmazhatta, meg amikor a 
Nyugat-Dunántúlon a helyi mesteremberek remekének tekinthető 
faragott és festett faormok megmentésén és bemutatásán munkál-
kodva.

Az egész köteten végighúzódik a szerzőnek az az elkötelezettsége, 
hogy a népi kultúrát tanulmányozva nem csupán a múlt, hanem 
a jövő is érdekli. Nem csupán az, hogy mi történik a tárgyi em-
lékanyaggal, hanem az, hogy hogy mit és hogyan meríthetünk a 
népi kultúrából egy tartalmasabb, gazdagabb és emberibb élet ér-
dekében. Töprengés ez inkább, nem program arról, hogy mit volna 
érdemes tovább vinni az egykori falusi-agrárvárosi kultúrából mai 
világunkba, amelyből az azt egykor éltető technikai és társadalmi 
feltételek kivesztek, túlhaladottá váltak, a településformák jellegük-
ben átalakultak. Program viszont abban a vonatkozásban, hogy a 
változásokat dokumentálni kell, akár olyan, a szemet nem okvetle-
nül vonzó jelenségeket látva is, mint az 1950-es évek óta emelt be-
tonkerítéseken látható díszítő mintázatok. Gráfik Imre gondolatai 
ezen a ponton találkoznak Nagy Dénesnek az MTA VEAB Népi 
Építészeti Munkabizottsága elnökének látásmódjával, aki a népi 
építészet megismerésére, bemutatására, a mai épületek tervezésénél 
hasznosítására buzdít néprajzkutatók, építészek, művészettörténé-
szek több generációjának a 19. századba visszanyúló munkálkodá-
sára emlékeztetve a kötethez írott Előszóban..

Jó, hogy széles körben olvashatóvá vált ez az Ethnographiában 
1979-ben először megjelent tanulmány ebben a kötetben, mintegy 
jelzésként, hogy milyen tág az a szellemi horizont, amelyet Gráfik 
Imre bejárt.

Sárkány Mihály, intézeti szenior
BTK Néprajztudományi Intézet, az MTA Kiváló Kutatóhelye
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„Alkottam, megmutatom”

December 8-án, vasárnap nyílt meg az „Alkottam, megmutatom” 
című tárlat, ahol a helyi alkotók által készített munkákat láthattuk.

A kiállításmegnyitót a Harmónia Énekegyüttes műsora tette szí-
nessé. Karácsonyi dalok mellett három kórusművet is bemutattak, 
melyeket az áprilisi országos minősítő hangversenyen adnak elő.

A kiállítást Fodorné László Mária, a Népművészet Mestere nyi-
totta meg.

Kedves Almádi!
Tudjuk-e mit kezdhetünk a már megunt és kinőtt, nem használt 

ruháinkkal? Gyűjtsön az iskoláknak és az óvodának, segítse a textil 
újrahasznosítást! Hogyan működik?

1. Összegyűjti, kiválogatja a ruhákat, amire már nincs szüksé-
ge.

2. Leadja igényét, hogy mennyi zsákot szeretne megtölteni.
(50-60 literes zsákokról van szó (Igénylés online rendszer-
ben, vagy telefonon)

3. Átveszi a kért mennyiségű zsákot. (Várhatólag január köze-
pén)

4. Kettő hét áll rendelkezésre, hogy összekészítse.
5. Megadott nap reggel beviszi az Ön által támogatott intéz-

ménybe.
6. (Átvételi időpontok február 3.-4. a megrendelt zsákok szá-

mától függ majd, hogy melyik intézményből mikor tudják 
elvinni, ezt még pontosítjuk addig. )

7. A ruhákat átveszik, elszállítják egy textilhasznosító üzembe 
viszik, osztályozzák, feldolgozzák, hasznosítják, bálázzák.

8. Az intézmény ahonnan elszállításra került, a feldolgozó cég-
től szerződéssel, és számlára utalással megkapja az ellenérté-
ket. A ruhák átvételi értéke: 50 Ft/kg

Intézmények ahol leadhatóak a csomagok:
• Györgyi Dénes Általános Iskola 

8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 30.
• Vörösberényi Általános Iskola 

8220 Balatonalmádi, Táncsics utca 1.
• Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Cím: Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 6
• Magocskák Óvoda 8220. Balatonalmádi, Mogyoró utca 1.
• Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 

8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 39

Ezeket tudjuk elfogadni begyűjtéskor:
Női, férfi és gyerek ruhadarabok
Összepárosított cipők (ezeket kérjük cipőfűzőjüknél vagy más mó-
don összekötni)

Kedves Lakosok!

Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely ré-
szére immár 6. alkalommal szerveztünk tárgyi adománygyűj-
tést Balatonalmádiban, a Györgyi Dénes Általános Iskolában. 
Nagy örömmel adok számot róla, hogy a korábbi tendencia, 
miszerint évről-évre folyamatosan nőtt az adományok mennyi-
sége, idén új rekordot döntött! Ez a Ti érdemetek, szóval nagyon 
szépen köszönöm mindenkinek, aki akár csak 1 törölközővel 
is hozzájárult a gyűjtés sikeréhez. Ács Attila igazgató Úrnak 
ismét nagyon köszönöm, hogy idén is biztosította a helyszínt a 
gyűjtéshez és természetesen köszönöm a családomnak és a bará-
toknak, akik segítettek az adományok pakolásában és elszállí-
tásában. Fantasztikusak vagytok!  

Ismét bebizonyosodott, hogy egy kis összefogással milyen jelen-
tős segítséget tudunk nyújtani ott, ahol erre a legnagyobb szük-
ség van.

Bízom benne, hogy a továbbiakban is lesz még folytatás… 
Pacsi Nektek: Harcos Csilla

Kézitáskák
Sapkák, kalapok, sálak
Fehérnemű, zokni
Lepedő, függöny, törölköző

Ezeket NEM tudjuk elfogadni begyűjtéskor
Paplan, takaró, párna
Szőnyeg, fürdőszobai szőnyegek
Szakadt, lyukas, koszos, nedves darabok
Munkaruházat
Textil darabok, anyagdarabok
Nem kész ruhák

A fajtára és szezonra válogatott daraboknál fontossá válik azok 
minősége, tehát elsődleges helyüket újrahasználatban találják meg. 
Az ily módon nem használható darabok pedig géptisztító rongy-
ként, ipari alapanyagként kerülnek újrahasznosításra.

Fontos! A zsákokat az igényelt mennyiség szerint darabra adjuk 
át és vesszük vissza! Tehát kérjük, hogy vigyázzatok rá, és hozzátok 
vissza, mert darabra el kell vele számolnunk! !Köszönjük szépen!

Kérdés esetén: Földi Angéla 30-93-95-081

Polgárőr Hírek
Amikor ezen sorok íródnak, még karácsony előtt vagyunk, vi-

szont mikor Önök olvassák, már közel leszünk az új év első hónap-
jának közepe felé.

 
A polgárőrség vezetősége december 12-án értékelte a 2019. év 

teljesítését. Megállapítottuk, hogy kiválóan sikerült a terveket végre 
hajtani. Fennállásunk óta ez az egyetlen év, amikor egyetlen nyaraló 
sem jelzett, hogy a téli időben bármilyen probléma merült volna 
fel. A szolgálatok sikeres elvégzéséhez a szükséges ruházatokat, illet-
ve eszközöket sikerült beszerezni. Ehhez sikeres pályatokból nyert 
pénzt tudtuk felhasználni. Költségvetésünk pozitív, kellő tartalékot 
tudtunk képezni. 

A 2020. év egy születésnap is: 25 évesek leszünk. Szeretnénk 
megünnepelni és ehhez a lakosság véleményét, esetleg segítségét is 
kérjük. 

Az Önök véleményéből kicseng, hogy jónak ítélik meg a köz-
biztonság területén végzett munkánkat. Talán ez abból is adódik, 
hogy az ide nyár nagyon sok nyaralót hozott a Balatonra úgy, hogy 
a közbiztonság nem romlott. Elmondhatjuk, hogy a profi bűnözők 
elkerülték a várost. Reméljük, hogy ez hosszú távon is így marad.

Újdonság, hogy néhány ingatlan medencéjének vizét, illetve 
egyéb összegyűlt vizet a útra eresztik. Gondolom, az illetők nem 
gondolják végig, hogy ezzel mekkora gondot okoznak. A víz akár 
kilómétereken át folyik, így több jelzést kapunk, hogy csőtörést 
észleltek. Igen kellemetlen, ha a DRV ügyeletet riasztva, visszajel-
zésként közlik, hogy „valaki ereszti a vizet”. Megjegyzem, hogy a 
medence vize szennyvíznek minősül és a csatornában a helye. Több 
szakember véleménye szerint az indokolatlan utcára való vízkiveze-
tés rontja a burkolat minőségét, illetve a gépjármű-közlekedésben 
komoly veszélyt jelent a féktávolság hirtelen változása.  

A 2019-es év „nyugalma” lehetőséget adott arra, hogy a polgár-
őrség többet foglalkozzon az idősek, a betegek és a gyerekek érde-
keiben. 

Kedves olvasók, szeretnénk megköszönni a segítségüket, de ne 
feledjék 2020-ben is érvényben maradt a KRESZ!

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

Balogh Csaba 

OLVASÓNK ÍRÁSA 

Disznóölés más szemszögből
Nem kaptam vacsorát, ez rosszul érintett. A gazdám simogatása 
és dicsérő szavai ellensúlyozták ezt a kellemetlenséget. Azért volt 
bennem némi rossz érzés, nem is aludtam nyugodtan.

Aztán reggel, mikor már tudtam volna aludni, olyan rivaldafény 
világított az udvaron, mint a táncospárt a táncversenyen. Engem 
hívnak! Engem? Vajon mi lesz, valami kitüntetésben lesz részem? 
És akkor jött a gazdám, kellemes pálinka szaga volt, ez is azt bi-
zonyította számomra, hogy valami nagydolog készül, hiszen csak 
ritkán szokott pálinkaszagúan kijönni hozzám, és akkor mindig 
kaptam valami extra adag moslékot. Ez esetben nem így történt. 
És akkor láttam meg a többi embert. Mindegyiknek pálinkaszaga 
volt, még mindig bíztam, hogy valami nagyon jó dolog történik 
velem. Bizonytalanul, de azért kijöttem a jó meleg szalmából, persze 
a kíváncsiság is dolgozott bennem, mi lesz ebből. Rájuk mosolyog-
tam, mert azt tudom, hogy a mosoly mindenkinek jól esik, ráadásul 
ingyen van, és én, mint egy intelligens disznó, miért fukarkodnék 
ezzel a gesztussal. És akkor valaki egy hurkot tett az orromra, és 
elkezdtek húzni. Láttam már ilyet, a gyerekek csinálták - kötélhú-
zásnak hívták - és nagyon jól szórakoztak. Azt hittem, most az én 
erőmre kíváncsi ez a sok ember, hát én nem rontom el a szórako-
zásukat, hát húztam őket. Titokban még arra is gondoltam, talán 
a közeljövőben lesz valami szpartakiád, vagy olimpia, amire éppen 
most készítenek fel. A fülemet is megfogták, amit igazán sportsze-
rűtlen dolognak találtam, arról nem is beszélve, hogy a farkamat is 
húzták legalább ketten. Gondoltam, most jól beléjük harapok, de 
olyan ügyesen kapkodták a lábaikat, hogy sehogy sem értem el őket.

Ekkor valami hosszú és éles szerszámmal megböktek, ez már 
tényleg túlmegy minden határon, és a sportszerűség látszatát sem 
lehetett még feltételezni sem. Folyik a vérem, egy edénybe engedik, 
gondolom, ezt majd visszakapom, ha vége ennek a játéknak. Már 
nem szorítanak annyira, nem is kell, elhagy az erőm, azt hiszem, 
visszaalszom.

Vass Csaba 

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András
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