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Helyreigazítás 
Az Új Almádi Újság augusztusi számában, a 8. oldalon megjelent 

archív fotó képaláírásában hibás adatok szerepeltek. A képen látha-
tó csapat 1954-ben 2. helyezést ért el az Általános Iskolák Országos 
Tornabajnokságán. 

Az alábbi fotón látható az a csapat, akik 1955-ben 1. helyezet-
tek lettek a bajnokságon. A csapat tagjai balról: Vágvölgyi Ágnes, 
Pusztai Ibolya, Bagoly Gyöngyvér, Pusztai Mária, Török Lívia és 
Vidaházi Zsuzsa. Testnevelő tanáruk és egyben a felkészítő nevelő-
jük Brandeisz Elza volt. 

A tévedésért ezúton kérünk elnézést! 
szerk.

Tájékoztatás 
Az Almádiért Közalapítvány kuratóriumának mandátuma 2020. 

május 31-ig volt hatályban. Az idén frissült alapító okirat szerint az 
elnöki tisztséget Dr. Szenthe Zsolt látta el, a delegált tag tisztét Du-
dás Zsolt töltötte be, a tagok pedig Fábiánné Sáray Anna, Kovács 
Piroska Rózsa, Czuczor Sándor és Kovács István voltak. 

A pandémiás veszélyhelyzet miatt a jelenlegi tagság tovább ér-
vényben maradt, és majd a veszélyhelyzet visszavonása után 90 nap 
múltával jár le. 

Balatonalmádi Város Képviselőtestület augusztus 27-i ülésen zárt 
ajtók mögött választotta meg a kuratórium és a felügyelőbizottság 
új tagjait. 

Elnök: Fábiánné Sáray Anna 
Képviselőtestületből delegált tag: Dudás Zsolt 

Tagok: 
Czuczor Sándor 
Dallos Zsuzsa 
Dr. Szenthe Zsolt 
Kovácsi Szolga Mária 

Felügyelőbizottság tagjai: 
Dankó Friderika 
Dr. Császár Melinda 
Gózon András 

Az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága ezúton gratulál, és jó 
munkát kíván az új tagoknak! 
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„Isten éltessen, Magyarország!”

A Szent István parkban tartott augusztus 20-i városi ünnepség 
keretében László atya rövid beszéde után megáldotta az új kenyeret, 
dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi város polgármestere köszöntő beszé-
det mondott, műsort adott a Veszprémi Petőfi Színház két színmű-
vésze, Módri Györgyi és Kőrösi Csaba, majd polgármester úr felszelte 
az új kenyeret, amit az egybegyűlt vendégek együtt fogyaszthattak el 
és koccintottak az államalapítás ünnepének alkalmából.

Az augusztus 20-i városi ünnepség után a P’ART Alapítvány szer-
vezésében szoboravatást tartottak az Almádi Hírességek parkjában. 
Az Egészségház kertjében, a Panteonban leleplezték Kompolthy Jób 
és Vajkai Aurél mellszobrát, Major Janka és Beretvás Csanád szob-
rászművészek alkotásait. 

Fotó: Dér András 

Forrás: Balatonalmádi Város facebook oldala 
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Czuczor tanár úr méltatása
Czuczor Sándor maradandó értéket alkotott Balatonalmádiban 
Intézményünk, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollé-

gium minden jelenlegi és volt polgára nevében kimondhatjuk, hogy 
a 2020/2021. tanév különlegesen indul. Örömhírrel kezdhetjük a 
tanévet. Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy Czuczor Sán-
dor az iskola alapító igazgatója rangos elismerésben részesült au-
gusztus 25-én. Hálásak vagyunk a DLSB iránti elkötelezettségéért, 
mindazért, amit az elmúlt néhány évtizedben az intézményért és 
közösségünkért tett. Szeretettel gratulálunk, Címzetes Igazgató Úr!

Az Igazságügyi Minisztérium eseményén a jogásztársadalom és 
a közélet különböző területein dolgozó, kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó szaktekintélyeit jutalmazták. A Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést a március 15-i nemzeti ünnep alkal-
mával kapta Czuczor Sándor magas színvonalú szakmai tevékeny-
ségéért, de az átadására a koronavírus-járvány miatt már nem volt 
lehetőség. 

Steiner Attila, Európai uniós ügyekért felelős államtitkár hivata-
los facebook oldalán a következő szavakkal méltatta Czuczor Sán-
dort: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted 
az ég, benned a létra.” A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium alapítása, fejlesztése, működtetése, valamint 
nemzetközi kapcsolatainak kiépítése érdekében végzett példaértékű 
intézményvezetői munkája elismeréseként CZUCZOR Sándor Pál, az 
iskola alapítója, nyugalmazott címzetes igazgatója részére Varga Judit 
Miniszter Asszony adta át a Magyar Arany Érdemkereszt polgári ta-
gozata kitüntetést. A gimnázium európai szellemiségű, forradalmi ok-
tatási kísérlet volt 1988-ban Magyarországon. Hass, alkoss, gyarapíts. 
Éljenek az úttörő alapító atyák! 
Fotó forrása: Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért 
Felelős Államtitkárság
Grazmel Photography

A bűn- és balesetmegelőzési 
szakterületen végzett több mint 
két évtizedes, kimagasló színvona-
lú munkája és példaértékű szolgá-
latellátása elismeréseként Stanka 
Maria Anna rendőr őrnagy, a 
Veszprém Megyei Rendőr-főka-
pitányság Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság kiemelt főelőadója 
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKE-
RESZT katonai tagozata elisme-
résben részesült! Gratulálunk!

„Lámpás díj”
A Veszprémi Tankerületi Központ 2019-ben hagyományteremtő 

szándékkal díjat alapított, melyet Gárdonyi Géza kisregényéről, a 
néptanítókról szóló  Lámpásról nevezett el. A díj a kevésbé látvá-
nyos, de annál nehezebb pedagógusi munka elismerésére szolgál. A 
kitüntetés egy a Tankerületi Központ által kiállított díszoklevelet, 
pénzjutalmat és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándéktár-
gyát tartalmazza. A Lámpás díjat 2020-ban a Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola pedagógusa Kucserkáné Moravcsik Katalin érdemelte 
ki, akinek az elismerést a tanévnyitó ünnepély alkalmából Bíróné 
Csernay Zsuzsa a Veszprémi Tankerület Központ tanügyigazgatási 
referense adta át.

Kucserkáné Moravcsik Katalin pályakezdése, 1981 óta tanít a 
Györgyi Dénes Általános Iskolában, illetve annak jogelődjében a 
Balatonalmádi I.sz. Általános Iskolában, ahol általános iskolai ta-
nulmányait is végezte. A Lovassy László Gimnáziumban érettségi-
zett 1980-ban. Ezt követően felvételt nyert a győri Apáczai Csere 
János Tanítóképző Főiskolára. Rá igazán illenek Gárdonyi Géza 
szavai: „ A lámpás én vagyok. Világítok a sötétben. Utat mutatok.”

Az elmúlt 39 évben kiemelkedő oktató-nevelő munkát végzett. 
Módszertani tudását folyamatosan fejlesztette, a tanultakat pedig 
munkájában alkalmazta. Tanítványai a megyei tanulmányi ver-
senyeken kiemelkedő eredményeket értek el, sőt többen országos 
szintig jutottak. A hátrányos helyzetű tanulókra is nagy gondot for-
dított. 2015-ben, elsők között pedagógus II. minősítő vizsgát tett. 
Az elmúlt évtizedekben az alsó tagozatos munkaközösség meghatá-
rozó egyénisége volt, 2015-től pedig ő a munkaközösség vezetője. 

Szervezőkészsége kiemelkedő. Mindig aktívan részt vett az iskolai 
rendezvények szervezésében. Számtalan iskolán kívüli programot 
is szervezett: kirándulásokat, erdei iskolát, bálokat, családi napo-
kat, továbbképzéseket, kulturális bemutatót. A városi rendezvények 
megvalósításában is példaértékű munkát végzett.  Tíz éven át vállalt 
feladatot a Péter Pál napi vigasságokon. A balatonalmádi Cimbora 
Klub alapító tagja, több mint 20 éve vezető egyénisége. Kapcsolata 
a gyerekekkel és a szülőkkel is példaértékű, kreativitásával kivívta 
kollégái tiszteletét is. Személyiségéből adódóan igyekszik maximáli-
san megoldani a rá háruló feladatokat. szereti a kihívásokat, nyitott 
az új dolgok iránt. Munkáját igényesség, pontosság, hivatástudat és 
gyermekközpontúság jellemzi.
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Dr. Kovács János Balatonalmádi 
új jegyzője 

Városunk új jegyzőjének megválasztása után sokan kérdezték, 
hogy vajon miért jön valaki nyíregyházi lakosként Balatonalmádiba 
jegyzőnek? Dr. Kovács János szerint felesleges elméleteket gyártani 
ezzel kapcsolatban, hiszen van kötődése a Dunántúlhoz. Győrben, a 
bencés gimnáziumban töltötte középiskolai éveit, majd Nagyatádra 
került katonának. 

- Tudatos volt tehát, hogy az ország nyugati része felé orientáló-
dik? 

- Mindenképpen. 1993 óta 
dolgozom a közigazgatásban 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében több közigazgatási 
pozíciót töltöttem be az elmúlt 
időszakban, voltam városi jegy-
ző és közigazgatási hivatalveze-
tő is. Szülőmegyémben, Bor-
sod-Abaúj-Zemplénben pedig 
megyei főjegyzőként dolgoz-
tam 13 éven át, így a közigaz-
gatási palettán meglehetősen 
zártak voltak a lehetőségeim. 
Mivel a szívemhez legközelebb 
a jegyzői hivatás áll, nekem és családomnak kézenfekvő volt, hogy 
ilyen megoldást keressünk. Tudok igazi kozmopolita lenni és bátran 
kerestem olyan helyet, ahol nincs még közvetlen kötődésem. Úgy 
érzem, hogy fogok tudni szívvel-lélekkel kötődni Balatonalmádihoz 
és a térséghez is. 

- Hogy alakult eddig a pályája? 
- Friss diplomásként az utcánk végén lévő termelőszövetkezeti 

irodában kezdem dolgozni, majd ügyvédként praktizáltam, ezután 
pedig Tiszavasváriban városi jegyzőként tevékenykedtem 7 éven 
keresztül. Ezt követően, 2000. január elsejétől lettem közigazga-
tási hivatalvezető Nyíregyházán. Az én sorsom a közigazgatásban 
mindig úgy alakult, hogy munkám során megtalált valamilyen ki-
hívás, egy fajsúlyos megbízatás, ami a napi rutin mellett érdekessé 
tette az adott feladatot. A gondviselés különös kegyének tartom azt, 
hogy a Millenniumi ünnepségsorozat idején lehettem közigazgatási 
hivatalvezető, hiszen hihetetlen gyorsan megismerhettem a terüle-
tünkhöz tartozó településeket és nagy megtiszteltetés volt, hogy én 
képviseltem a Magyar Kormányt a zászlók átadásakor. Egy másik 
extra feladat a 2001. évi tiszai árvíz idején talált meg, hiszen a ká-
rosultak kártalanításának ügyintézését kb. 3200 esetben az általam 
vezetett hivatal intézte, önállóan, külső segítség bevonása nélkül, 
melyre azóta is nagyon büszke vagyok. Hivatalvezető munkaköröm 
megszűnése után ismét az ügyvédi pályán dolgoztam, ez követően 
pedig 2007. áprilisától lettem Borsod-Abaúj-Zemplén megye fő-
jegyzője, idén január végéig töltöttem be ezt a pozíciót. 

- Az almádi hivatalban sok a megoldandó feladat, az utóbbi idő-
szakban nagy volt a fluktuáció, máig sok betöltetlen álláshely van. 
Miként szeretné ezt a problémát orvosolni? 

- Nekem egy dolog nagyon fontos: jegyzőként nem csupán a tör-
vényesség őre vagyok, hanem az adott hivatal vezetője is. Az általam 
vezetett apparátus ne csak egy szakmailag jól felkészült, tudásában 
magabiztos csapat legyen, de jó hangulatban tudjon együtt dolgoz-
ni. Ha ez nincs meg, akkor a jó hangulatot meg kell teremteni. 
Tisztában vagyok azzal, hogy olyan ember nem létezik, aki min-
denkinek megfelel. Vezetőként nem a tetszési index állása a fontos, 

mert azt gondolom, ha az ember jól végzi a dolgát, nő a tekintélye 
és elfogadják őt a munkatársai. Bátran ki merem jelenteni, hogy 
korábban ez mindig így zajlott és itt, Almádiban is erre törekszem. 

Hivatalként alapvető feladatunk az, hogy a lakosság megelége-
désére, jól szolgáltatassunk valamint a polgármestert és a képvise-
lőtestületet a munkájában törvényesen, hatékonyan segítsük. Ezek 
irányadóak, de ezen túlmenően minden másnak is érvényesülnie 
kell. Fontos az, hogy a munkatársak figyeljenek oda egymásra és jó 
kedvvel lépjék át a hivatal ajtaját. Ez pedig nem csupán jövedelem 
kérdése, hanem a munkahelyi hangulat is meghatározó.  Zászlómra 
tűztem és egyértelmű célom az, hogy ez itt Almádiban is megvaló-
suljon. 

- Tervezi-e a hivatali osztályok átszervezését? 
- Még néhány hónapra mindenképpen szükségem van, hogy tel-

jes mértékben átlássam a helyzetet. Ha a 20 évvel ezelőtti énem-
nek teszi fel ezt a kérdést, akkor azt válaszolom, hogy jól szétnézek 
és meglátom, hogy szükség van-e ilyen mértékű változtatásra, de 
most már azt mondom, minden körülmények között és minden 
szervezeti felállásban meg lehet találni az optimális megoldást. Óri-
ási változáson ment keresztül az önkormányzatok feladat- és ha-
tásköre az elmúlt években. Vannak sztenderd jellegű hatásköreink 
és vannak azok, melyek a képviselőtestület munkáját segítik, de 
vannak olyanok is, melyek a lakosság közérzetére vannak hatással. 
Én elsősorban a tevékenységet tekintem fontosnak, a forma csupán 
egy eszköz. Almádi feladataimat azzal kezdem, hogy áttekintem a 
szabályzatokat és munkaköri leírásokat, de nagy figyelmet szeret-
nék fordítani arra, hogy jól nézzenek ki az előterjesztések, melyek 
a bizottságok és a testület elé kerülnek, és kifogástalanok legyen a 
levelek, melyeket a lakosoknak postázunk ki. A hivatal arculatának 
meghatározónak kell lennie. Közben persze sok a folyamatban lévő 
kivitelezés és több pályázat is ki van írva, tehát a ránk zúduló renge-
teg feladat között is rendet kell tenni. Célom az, hogy egyetlen levél, 
amely a lakosság részéről a hivatalba érkezik, se maradjon válasz 
nélkül. Van eset, mikor nemet kell mondanunk, de az is válasz. 

Visszatérve a rám váró feladatokhoz, ott van a humánpolitikai 
feladatcsomag, a munkaerőhiány kérdése, én ezt látom egyenlőre 
a legnehezebbnek. Tulajdonképpen most versenyt futok az idővel, 
hiszen úgy kell a megfelelő embert az adott pozícióra idecsalogat-
nunk, hogy a költségvetés kereteit ne feszítsük túl, de megígérjük a 
jelöltnek azt a jó hangulatú munkahelyet, melynek a megteremté-
sén jelenleg is dolgozunk. Az látszik az apparátusban, hogy óriási a 
vezető iránti igény, és szükségük van arra, hogy az irányok legyenek 
kijelölve. Biztosan emlékeznek arra a fizikai kísérletre, mikor egy 
üveglapra vasreszeléket szórtak, alatta pedig mágnest mozgattunk. 
Mikor a reszelék közelébe ér a mágnes, minden kis darabka azonnal 
irányba áll. Én a mágnes feladatára vállalkozom most. 

- Kihívás tehát Balatonalmádi jegyzőjének lenni? 
- Abban az értelemben kihívás, hogy más volt egy megyei ön-

kormányzat területfejlesztési kiszolgáló tevékenységét ellátni, és 
más egy, az emberek közérzetét direkt módon érintő tevékenységet 
segíteni. Polgármester úrnak és a képviselőknek is elmondtam azt, 
hogy teljes emberként számíthatnak rám ebben a feladatban. Ha én 
beleálltam ebbe az ügybe, akkor minden energiámat ide, ennek a 
feladatnak a megoldására terelem. A kihívást elsősorban abban lá-
tom, hogy a fluktuáció okozott egy helyzetet, amin viszonylag gyor-
san kell úrrá lennünk, és ezzel párhuzamosan a képviselőtestület elé 
kerülő anyagoknak is törvényesnek és szabályosnak kell lenniük. 
Közben pedig meg szeretnék ismerkedni Balatonalmádi múltjával, 
jelenével, szokásaival, hogy a város jövőjét ezek ismeretében alakít-
suk ki. 

JVE 
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Ne csak füstölögjünk
Pozitív mozaikok

A kinyilatkoztatások korában élünk, ahol, főleg a facebook-on 
bántások, negatív kritikák fogalmazódnak meg, majd erre még rá-
dobva egy lapáttal felülmúlják az előző hozzászólót, mintegy lavinát 
indítva el ezzel. Többen itt élik ki magukat, hogy felbukkanjanak 
az ismeretlenségből. Így van ez városunk internetes oldalán is, ami 
nem lenne nagy baj! De valószínűleg eszükbe sem jut az írnokoknak, 
hogy talán hatékonyabb lenne néha csak egy-egy „téglát” fizikailag 
felemelni, odébb tenni, amiből építkezni le-
het. Magamfajta „korszerűtlen” emberként 
úgy érzem, érdemesebb személyesen leülni, 
egymás szemébe nézni, megvitatni azt is, ami 
kellemetlen, s egy felfokozott, parázs vita 
után talán többet elérhetünk, hogy helyére 
kerüljenek a dolgok. A búcsú-kézfogáskor 
nyugtázni kell magunkban, hogy lehetnek 
más nézetek is; nem mindig nekem van iga-
zam. 

Szinte naponta járom – főleg biciklivel – 
szeretett városom utcáit, én is észreveszem a 
negatívumokat, a visszásságokat. Sokszor ki 
is buggyan belőlem, ha találkozom illetéke-
sekkel, de bízom abban, hogy ilyen beszélge-
tésekkor változik valami, és idealista módon, 
főleg bízom az emberekben. Pozitív tapaszta-
lataimat mozaik-szemcsékben, egy két kira-
gadott példával szeretném közreadni. 

A minap viseltes kerékpárommal hajtot-
tam a csatornázás miatt romokban lévő Ba-
lázs Béla utcán. Egy murvás gödör zökkenő-
je közben a csomagtartóról leesett a táskám. 
Sötétedett, hevenyészve összekapkodtam a 
kihullott dolgokat, csak később vettem ész-
re, hogy hiányzik a pénztárcám! Mivel nem 
voltam otthon, másnap reggel hívott a szomszédasszonyom: egy 
házaspár beadta hozzá a bőrtárcát, hiánytalanul, tartalmával együtt. 
A nevüket nem tudom, ezúton köszönöm szépen a becsületes em-
bereknek. 

Régi álmunk az, hogy szakemberekkel meg kellene terveztetni a 
város parkoló rendszerét, a „belvárosnak” nevezett turista fogadó 
tereket, utcákat. Reméljük, valóra válik egyszer! Ha most sétálunk, 
a bosszúságok mellett vegyük észre, hogy milyen csodálatosak vi-
rágágyásaink, a kihelyezett különleges növény kompozíciók, az 
oszlopok muskátli áradatai, az ápolt parkjaink, sétányaink. Igen, 
köszönjük a Városgondnokság embereinek, főleg a kertészeknek, a 
műszakiaknak, annak ellenére, hogy tudjuk, eszköz és emberhiány-
nyal küzdenek. 

Egyik nap kora este volt alkalmam a Wesselényi strandon vé-
gigsétálni. Rend és tisztaság volt. Családok, társaságok önfeledten 
időztek a víz partján. A Fröccs teraszon fiatalok, almádiak és vendé-
gek kulturáltan szórakoztak. Örültem, hogy a lebontott „Gombák” 
helyett megtalálták új közegüket és nem kényszerülnek átmenni 
Füredre. Jó érzés felfedezni, hogy városunkban egyre több fiatal 
család talál otthonra gyermekeikkel együtt. Szerveződnek az egye-
sületek, közösségek. Okos tenni akaró ifjak keresnek meg többször 
otthonomban, érdemes velük beszélgetni a jövőről. Meg kell érte-
nünk; ők sok mindent másképp gondolnak, de jobbítani akarnak és 
tenni a városért ahol élnek. Övék a jövő, hallgassunk rájuk!

Az esztétika nyelvét talán értők és a múlt értékeit féltők nevé-
ben köszönet azoknak, akik a piac melletti kis kápolnával szembe-
ni, klasszikus áttört faragású verandás házat renoválták. Többször 
megálltam, tüzetesen néztem, először idegenkedve a sárga festéstől, 
aztán nemcsak megbarátkoztam vele, hanem érdekesnek, különle-
gesnek találtam. Gratulálok mindazoknak, akik példát mutatnak 
arra, hogy a múlt értékeit új köntösbe öltöztetve hogyan lehet meg-
menteni. Átgondolandó, hogy Almádi jövendő belvárosa, annak 
belső terei kialakításánál a csodás épületeink motívumait, verandák 
építési hagyományait legalább jelzés-szerűen alkalmaznák, így kvázi 
egy polgári építészeti skanzenként funkcionálhatna. Kis üzletek, ká-

vézók, galériák vendéglők karéja zárná körül 
a kialakított tereket. Jó példa erre a kisebb 
léptékű „Tulipán udvar”. A jelenleg a szökő-
kútnál és a fagylaltozóknál heringek módján 
szorongó embereket idővel kellemesebb, he-
lyi építészettel barátságossá tett körülmények 
fogadnák, és nem kipufogógázban kellene 
fagylaltozni. 

Közismert, hogy városunkat már több év-
tizede úgy is emlegetik: „a képzőművészetek 
centruma”. Idén ismert okok miatt csak elvét-
ve lehetett tárlatokat rendezni, de hát „ember 
tervez, Isten végez” – mondja a közmondás. 
A szomorú tények ellenére mégis van, létez-
nek kültéri kiállításaink, ahol nem csak a 
művészetek pártolói, hanem az ide látogatók 
is elmélkedhetnek a kiállított munkák előtt. 
A Vasút-Art átjáróban leereszkedve egy kü-
lönleges világba csöppenünk. Alkalmanként 
fiatal zenészek is szórakoztatják a népes átjáró 
közönséget, akik meg-megállnak, időznek a 
jelenleg kiállított festmények, grafikák előtt. 
Üde színfoltja lett ez városunknak, bizonyítva 
a művészetek szerepét a környezet alakításá-
ban. A hely szelleme átsüt: az itt élő és ide kö-
tődő alkotók fotósok munkáiban. Az embe-

rek ámulnak azon, milyen volt és most milyen az aluljáró. A kiállítók 
nevében hálás köszönet azoknak, különösen Jáger István és Fábián 
László képzőművész kollégáimnak, akik nem kis munkával, szakmai 
tudásukkal, szervezik, irányítják évről-évre ezeket a tárlatokat. Min-
denkor ott vannak segítőik: Agg Z. Tamás és műszaki csapata, akik-
nek a városlakók nevében ezúton is köszönöm, hogy időt szakítanak 
erre a nemes feladatra is. A sétát folytatva komótosan menjünk fel a 
lépcsőn, ahol elénk tárul a napsütötte liget a sétányokkal. A fények és 
árnyékok játékában a zöldek koszorújában méltósággal állják az érté-
kelők és a kritizálók párharcát az ott kiállított szobrok. Összhangban 
van az aluljáró és a szoborpark. Mindezt összegezve: egy a fontos, 
adva van egy program, egy látnivaló. Méltó környezetben kap ízelí-
tőt a kortárs képzőművészet változatosságáról az ide látogató. Van és 
lehet beszédtéma, de egy biztos, hogy tartalmas találkozó hely mind-
kettő családoknak, barátoknak, helyieknek és vendégeinknek. Esti 
sétáinkat folytatva a parton a - ma még pislákoló - világítás mellett 
üljünk be egy sörre, vagy hörpintsünk egy pohár balatoni bort, vagy 
álljunk meg egy kicsit a körszínpadnál zenét hallgatni, mely újabban 
az Aranyhíd Egyesület ötletes kezdeményezése. Merengjünk el azon, 
hogy érdemes-e folyton füstölögnünk városunk dolgain,vagy vegyük 
észre azt is ami felemelő, tartalmas és szép. Van választásunk, de ne 
feledjük azt sem, hogy reggelenként itt, a türkiz Balaton fölött oly 
sokszor kisüt a nap és fénye rávetődik mozaik kockáinkra.  

Veszeli Lajos

Fotó: Töltési Erzsébet és Tabányi Kata
Montázs: Csetényi Norbert
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Különös kínai kapcsolataink

Szinte csodálkozom, hogy a magyar-kínai kapcsolatokról eleddig 
nem írtam az újságunk hasábjain, holott lett volna rá ok is, meg al-
kalom is az elmúlt évtizedekben. Volt ugyanis olyan tanítványunk, 
aki érettségi után kínai nyelvet tanult s kijutott Kínába, sőt többen 
követték őt. Ráadásul nekünk volt egy kínai diákunk, aki itt érettségi-
zett le Balatonalmádiban. Anyanyelvén és angolon kívül csodálatosan 
beszélt magyarul is, de ha jól emlékszem, akkor a spanyol nyelvvel 
azért akadtak gondjai...

Az én egyetlen hosszabb kínai szövegem egy esketési szertartás so-
rán esett meg méghozzá sanghaji wu tájszólásban. Erről a tájszólásról 
csak annyit, hogy nálunk a csángó nyelvjárás hozzá képest abszolút 
közérthető minden szavával. Még jó, hogy a kacifántos írásjeleiket 
minden nyelvjárásban máshogy ejtik ki, de mégis értik: maga Sanghaj 
neve például csak Pekingben és külföldön érthető, mert wu tájszó-
lásban Zánhae. Elég „kicsi” népesség beszéli ottani mértékkel, hiszen 
csak 14 millióan értik a városon belül, míg a tenger jelentésű Sang-
haj bizony 25 milliós. Ennek ellenére most újabb lendületet kapott 
és taníthatják az iskolákban is. A Sanghajban dolgozó Robi barátom 
egy odavalósi hölgyet vett el és az esketési szertartást kínai és magyar 
szokások szerint is szerették volna szentesíteni. A magyart éppen a 
Balaton-felvidéken, a  taliándörögdi középkori Szent András temp-
lomrom még megmaradt sekrestyéjében. Nos, ott kellett az anya-
könyvvezetőt fordítanom angolra, majd pedig egy külön köszöntőt 
elmondani magyar, angol és wu nyelven. Az utóbbit csak a fiatal ba-
rátom segítségével tudtam kivitelezni, aki a kínok-kínját állhatta ki, 
amíg én betanultam a wu szöveget – olvasni! Először csak úgy hipp-
hopp szerettem volna kivűlről, de a fordítás és a betanítás már több 
mint fél órát vett igénybe, a hanglejtésemen viszont a közben fogyasz-
tott tetemes whiskey és sör alig-alig segített. Csupán a barátom miatt 
tartottam ki és közben az járt az eszemben, hogy Kalajokiban egyszer 
finnről fordítottam japánra – igaz akkor is önállóan mosolyogtam – 
hogy finoman ecseteljem az idegen nyelvi jártasság fölöttébb nedves 
útját...

Az esketés sikeresen lezajlott, a szertartás felemelő volt, én meg kis-
sé zanócosan álltam a sarat a fel-felerősődő bakonyi szélben. Még az 
ara rokonai is vastapssal fogadták a mutatványomat, Robi barátom és 
az egyik kínai rokon rögtön fel is vetette, hogy lehetne egy ottani test-
vérvárosa Balatonalmádinak. Alig kétmilliós kisváros tulajdonképpen 
Sanghaj külvárosa, de bíztattak, hogy mindenki wu nyelven beszél. 
Mit mondjak: valahogy nem szorgalmaztam azóta sem ezt a kapcso-
latfelvételt olyan erősen, mint a többit, Sanghaj testvérvárosa viszont 
Budapest már régebb óta.

A mi kínai  kapcsolataink persze annyiban is különösek, hogy Bala-
tonalmádi városa alig pár éve kapcsolatba került egy konzorciummal, 
akik megvásárolták a Hotel Ramadát. Igaz, ami igaz: nem a várostól 
- de ha jól emlékszem, nem adtak neki új nevet. Nagyon sok kínai 
üdült akkor nálunk, főleg fiatalok, és a mólón horgászva többször 
kellett nekik szólnom, hogy ne nézzék, már olyan közelről a horgász-
botomat, mert egy kapitális rántás esetén fölrepülhetnek a levegőbe. 
Ilyen veszély azonban egyszer sem fenyegetett, ők meg barátságosan 
mosolyogva válaszolgattak a magyar morgolódásomra han nyelven, 
amiből viszont egy kukkot sem értettem. Hiába vettem egy négykö-
tetes kínai nyelvkönyvet úgy húsz éve, nem sokat háborgattam azóta 
sem. Próbálkoztam angollal meg még pár európai nyelvvel, de hasz-
talanul. A mosoly maradt, a távolság nem csökkent: olyan közelről 
nézegettek már engem is, hogy az már zavarba ejtő volt. Vajon mit 
érezhetett Lóczy Lajos, vagy gróf Zichy Jenő, amikor ők Kínába ve-
zettek expedíciót több mint 100 éve. Azzal vígasztaltam magamat, 
hogy őket még tüzetesebben nézegethették. Ugyanerről számolt be 

Kompolthy Jób is az útikönyvében, amely Tíz év Kínában címmel 
jelent meg 1928-ban „legfelsőbb engedéllyel”.

Éppen az ő szobrának avatására készültünk, amikor elgondolkod-
tam, hogy vajon mennyire emlékezhetnek rá több mint 100 év múl-
tán? Emlékezniük márpedig kellene, főleg Szecsuánban és Sanghaj-
ban. Az előbbi tartományban ő szervezte meg a császári postát, amiért 
mandarin rangban és magas kitüntetésben részesült, a másodikban 
pedig annyiszor megfordult, hogy nyugodtan utcát vagy teret nevez-
hetnének el róla. Csakhogy az a Kína már teljesen eltűnt és olyan át-
meneti kor jelenségeit, szokásait és még élő hagyományait figyelhette 
meg, amelyek tanulmányozása kincsesbánya lehet minden néprajzos 
számára. Ajánlottam is erősen Robi barátomnak, majd hirtelen meg-
kérdeztem, hogy egyáltalán mit tud Kompolthy Jóbról. Kapásból azt 
válaszolta, hogy annyit, mint én a wu nyelvjárásról, de ismeri Sang-
hajban a Magyar Kínai Baráti Egyesületet, amelynek a tagjai majd 
röptiben kiegészítik a tudását. Elcsodálkoztam, amikor még aznap 
jött az e-mail, hogy ismerni ugyan nem ismerik, de ajánlanak egy 
fantasztikus magyar tudóst New Yorkban, aki mindent tud a kapcso-
latokról. Írtam is neki legott, hogy el ne felejtsem a nevét és a címét és 
majd leesett az állam, amikor még aznap este hosszan válaszolt. 

Csak szalutálni tudtam Mervay Mátyásnak, aki most Amerikában 
dolgozik, amíg el nem látogat ismét Kínába. Közben hihetetlen szor-
galommal publikálja műveit magyarul, angolul és kínai nyelven, de 
közben még további öt nyelven tájékozódik. Írt a magyar menekül-
tekről, az ott tevékenykedő katolikusokról, a Kínában működő ma-
gyar származású művészekről, oda menekült magyar hadifoglyokról, 
stb, de műveinek felsorolása megtölthetné az újságunk több lapját. 
Nagyon pontos tájékoztatást adott Kompolthy Jóbról, mert termé-
szetesen ismerte sanghaji tartózkodását, sőt még azt, is hogy a bécsi 
levéltárban talált egy diplomáciai jegyzékváltást. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia külügyi szolgálata hivatalosan nehezményezte, hogy 
Kompolthy Jób szabadsága alatt nem kapta meg a távollétében is járó 
illetményét.

Azonnal elolvastam az ifjú tudós pár rövidebb cikkét is, amelyek-
ből megtudtam, hogy több magyar jeleskedett Sanghajban, akiknek a 
munkásságát bélyegen örökítették meg. A bélyegeken látható Komor 
Pál [1886-1973] kereskedő és nem hivatalos magyar konzul, az ot-
tani Raoul Wallenberg, Hudec László [1893-1958] építész, Sanghaj 
megválasztott szimbóluma lett a fenséges épülete nyomán és Gon-
da Károly [1889-1969] ottani nevén Ka-lo-li Hung-ta, ultramodern 
építész, aki szintén beírta nevét a város történetébe. Mervay úr még a 
levéltári kutatásaimat is segíteni akarta a pontos kínai eligazításaival, 
amit itt és most is meg kell köszönnöm!

Az a veszély nem fenyeget, hogy megtanulok han vagy wu nyelven, 
sőt kiutazom Sanghajba az ottani levéltárba kutatni, de elültette a 
bolhát a fülembe ezekkel a bélyegekkel. Mi lenne, ha mi adnánk ki 
egy emlékbélyeget, vagy akár sorozatot, azokról az itteni személyi-
ségekről, akik messzeföldön öregbítették hírünket. Akár a Pantheon 
alakjairól, akár az Értéktárba bekerült alkotókról, sőt kulturális em-
lékeinkről. Nem vagyok filatelista, csak voltam és úgy tudom, hogy 
Balatonalmádban csak az egykori iskolát örökítették meg bélyegen, 
amelynek felét lebombázták a II. világháború alatt. Azt is olvastam 
valahol, hogy már személyes bélyeget is készít a posta, amit számí-
tógépen lehet beküldeni s megrendelni némi térítés ellenében. Ez-
után már csak kiválasztandó személyiségek vagy emlékek eldöntése 
maradna, majd pedig szépen reklámozhatjuk városunkat. Ezekkel a 
bélyegekkel akár közvéleménykutatást is folytathatnánk: amelyikből 
a legtöbbet veszik, az a személyiség a legnépszerűbb. Talán még postai 
reklámnak is beillene az az idézet, amelyet egy borítékon olvastam:” 
Soha ne add fel! Csak ha elegendő bélyeg van rajta!”

Czuczor Sándor
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Tanévkezdés a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában

Szeptember 1-én, kedden – az ország többi általános iskolájához 
hasonlóan- hagyományos keretek között a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában is becsengettek, ahol 15 tanulócsoportban összesen 376 
diák kezdte meg a 2020-2021-es tanévet. A járványügyi helyzet, 
illetve a borongós időjárás miatt rendhagyó évnyitó ünnepély kere-
tében az iskola tornacsarnokában köszöntötték az első osztályoso-
kat. Az ünnepély keretein belül Karáth Bianka és Pirik Zsigmond 
újdonsült első osztályosok mondtak vidám verset. Ezt követően az 
59 elsős apró ajándékot vehetett át, és mindenki ingére, blúzára 
felkerült az iskola címerét ábrázoló jelvény. 

Ács Attila, az iskola igazgatója minden köznevelésben érintettnek 
eredményes, nyugodt, hagyományos keretek között történő új tan-
évet kívánt.

Almádi jól fest...
Kulcsár Rita, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke és Dr. 

Kepli Lajos, Balatonalmádi polgármestere felavatta városunk első 
festőpavilonját a Szent Erzsébet Ligetben, amelyet még aznap ki-
próbálhatott egy festeni vágyó vendég Balatonalmádiban. 

Balatonalmádi gyönyörű hely, bármilyen képen jól fest, hiszen 
szép város és ezt a szépséget szeretnénk megosztani másokkal. En-
nek egyik módja, hogy lehetőséget biztosítunk azoknak a művészi 
hajlammal megáldott polgárainknak, vagy akik ideiglenesen élnek 
velünk és azokkal is, akik csak alkalomszerűen látogatnak el hoz-
zánk rövidebb hosszabb időre.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2007 évi megalakulása óta 
folyamatosan azon dolgozik, hogy városunkban javuljon a turizmus 
helyzete, vonzó célpontjává tegyük a pihenésre vágyók, kirándulók 
előtt. 

Keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a fenti célt szolgálják. 
Ennek keretében pattant ki a fejünkből az ötlet, látva, hogy milyen 
népszerűségnek örvend az élményfestés, hogy ezt akár egész évben 
folyamatosan elérhetővé tegyük.

Egyesületünk 500 ezer forintot nyert a MOL Helyi érték pályáza-
tán Almádi jól fest programunk kezdő lépéseinek megvalósítására. A 
program keretén belül festőpontként pavilonokat telepítünk szere-
tett városunk turisztikailag frekventált helyein. Elsőként itt az Szent 
Erzsébet Ligetben, ahonnan csodálatos látkép tárul elénk. Jövőbeni 
szándékunk hasonló pontok kialakítása olyan helyeken, ahonnan 
képre kívánkozik a látvány. A festőpavilon a helyi mester, Juhász 
Sándor keze munkáját dicséri.

Szeretnénk az alkotni vágyók ke-
zét vezetni, a képek elkészítéséhez 
leírást adni, vagy akár instruktor 
segítségét biztosítani. Karácsony Ju-
lianna festőművész segítette eddig 
lépéseinket és a jövőben is részt vesz 
a programban.

Elképzelésünk szerint a festő 
pontokat örökbe adnánk egy-egy 
intézménynek, vállalkozásnak, vagy 
akár magánszemélynek, akik bizto-
sítanák a pavilon folyamatos üze-
meltetését. Az első pavilon örökbe 
fogadását Balatonalmádi Város Önkormányzata vállalta, amiért 
hálás köszönet Polgármester úrnak. Várjuk további örökbefogadók: 
intézmények, magánszemélyek, vállalkozások jelentkezését!

A festést kipróbálni szándékozók Tourinform irodánkban egye-
zethetnek időpontot az élményfestésre. Elérhetőségeink: Balaton-
almádi, Városház tér 4. Email: balatonalmaditurizmus@gmail.com; 
telefon: 88/594-081 

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Tourinform iroda
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Felülsz velem az óriáskerékre?

Világéletemben tériszonyos voltam, ennek ellenére rögtön tud-
tam, hogy fel fogok ülni az óriáskerékre, amint kiderült, hogy enge-
délyezték a felállítását. Persze amikor elindult a kerék felfelé, erősen 
szorítottam a kapaszkodót. Lentről nem tűnt ilyen magasnak… A 
szerkezet lassan gördült rá a felső ívre, és egyik pillanatról a másikra 
a fák ágai helyett a Balaton hullámzott a mélységben. 

Zökkenés, megállás. A fülke imbolygott a zsanéron. Lent, a stran-
don ezernyi hangyaként fürödtek, sétáltak, ettek, napoztak az em-
berek. Arra gondoltam, ha ők nem lennének, sok ember megélheté-
se válna bizonytalanná. Ha nem fizetnének azért, hogy bemenjenek 
a strandra, nem lenne ilyen jó a sorunk. Erre kéne gondolni akkor 
is, amikor az Almádia fórumon egymásnak ugrik nyaralótulajdonos 
és helyi lakos, és borzadva görgetem át a harmincadik kommenthá-
borút. Vagy amikor hajnalig tombolnak a szomszédban a fővárosi 
fiatalok, én viszont ugyanúgy megyek reggel a munkahelyemre, 
mint télen. Esetleg amikor augusztusi estéken lemegyek a szökő-
kúthoz, és meg sem lehet mozdulni a tömegtől. 

Szívesen felülnék minden nyaralóval az óriáskerékre, és elmesél-
ném nekik, hogy nekünk, balaton-parti lakosoknak olyan egy év, 
mint egy menet a keréken. Emelkedünk tavasszal, várjuk nagyon 
a nyarat, amikor a Balaton tölti ki a gondolatainkat és látóterünk 
minden részét, aztán eljön az ősz, és mi kicsit háborgó gyomor-
ral, megnyugodva ereszkedünk alá; most a pihenés jön. Gyönyörű 
a Balaton látványa a magasból. De talán még szebb, amikor télen 
kiszállhatunk a kerékből, és lesétálhatunk az üres sétányra meg a 
mólóhoz, ahol hömpölygő tömeg helyett csak a kacsák és esetleg 
egy-két ismerős arc köszön ránk mosolyogva. 

Nádas Panna

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetem gyermekkorom kedves városának  Balatonalmádi-

nak, a 80. születésnapom alkalmából rendezett fotókiállításért, va-
lamint mindazoknak akik jelenlétükkel megtiszteltek.

Milos József 

forrás: veol.hu

Sportos Szezonzáró a Wesselényi strandon!

Szeptember 26-án, szombaton 14-18 óra között 

Viszlát Nyár!
A fő szervező, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület mellé áll 

az Egészségfejlesztési Iroda Balatonalmádi, a Balatonalmádi 

Városgondnokság, Balatonalmádi Város Önkormányzata, a 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság, Balatonalmádi Polgárőrség és 

sportegyesületek, civil szervezetek és vállalkozások.

Tervezett programok:

9:00-12:00 óráig gyermek horgászverseny a Balatonalmádi 

Sporthorgász Egyesület szervezésében. Nevezés érvényes 

horgászigazolvánnyal:  06/209368119, 

bashegondnok@gmail.com. A verseny részletes feltételei és 

további tudnivalók: www.bashe.hu 

14:00-18:00 Gyerek foglalkoztatók, labdajátékok, strandröplabda, 

kerékpáros ügyességi játékok, sportágak bemutatója, 

sakk szimultán

Zenél: a Gyöngyhalász Latin Zenekar 16:00 órakor.

Kreatív foglalkozás Várszegi Kata tervezővel: Hagyj üzenetet 

Almádinak a Csodafán!

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.
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Street training Balaton – 
Tanulni bárkitől, bármikor, bárhol lehet,
most a Balatonnál is

A tanulás azon elképzelése, hogy osztálytermi környezetben, négy 
fal között lehetséges csak, mára már ledőlt. A megtapasztalt online 
kereteken túl, az inspiráló környezet hatékonyság növelő. Lecsukva a 
szemünk, képzeljük el: Kis csoportok a balatonalmádi strand előt-
ti Szoborparkban. Nyitott, érdeklődő emberek, számos izgalmas 
téma. Felkészült trénerek, lelkes önkéntesek. Közvetlen, baráti 
hangulat, új felismerések, élmények. És remélhetőleg őszi meleg 
napsugarak. Azonban ez nem álom, ez az első Street Training Ba-
laton 2020. szeptember 26-án.

A főváros után, idén és Magyarországon először, Balatonal-
mádi ad otthont a Street Training Balaton elnevezésű ingyenes 
programnak. Az újszerű szabadtéri tanulási eseményt, melyet a 
BENT Egyesület a FLOW Alapítvánnyal karöltve szervez, a három 
éve indított budapesti Street Training és Street Training Online 
mintájára rendezik meg. A szervezők vallják: „tanulni bárkitől, 
bármikor, bárhol lehet”. Az őszi balatoni esemény célja is az, hogy 
nyitott és érdeklődő emberek összegyűljenek a balatonalmádi Szo-
borparkban, másfél órára egy-egy téma körül leüljenek, beszélges-
senek, és tanuljanak belőle.

A résztvevők közel 20 szakavatott, többségében Balaton-
környéki trénertől meríthetnek tudást. A témák az önismerettől, 
női szerepektől és családi kérdésektől kezdve az álláskeresés, 
„boldog munkavállaló”, munka-magánélet egyensúlyon át az 
időgazdálkodás, asszertivitás és sikeres vállalkozás témaköréig színes 

palettát kínálnak az érdeklődnek. Az esemény külön érdekessége, 
hogy önkéntességen alapul (a trénerek térítésmentesen jönnek, 
a résztvevők nem fizetnek belépődíjat). Semmi politika, semmi 
üzlet, semmi marketing. A lényeg a minőségi együttlét: emberek, 
akik jól érzik együtt magukat, egymástól inspirálódnak és 
tanulnak. Ezáltal magukat és a másik embert is jobban megértik, 
ami jobbá és szerethetőbbé teszi családi, munkahelyi és egyéb 
közösségeinket.

Az első Street Training Balatonon és a 2020. szeptember 12-
én a Városligetbe szervezett III. Street Trainingen a részvétel az 
önkéntesség alapján természetesen ingyenes. A részletes program 
és regisztráció augusztus 10-től elérhető a www.streetraining.hu 
oldalon.

Nagyné Czuri Eszter
a BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület elnöke

Kedves Látogatóink!
Értesítjük Önöket, hogy a pandémia következtében elmaradt 

Pannónia Pódium Programok előadásaira megváltott jegyek visz-
szaválthatók, ennek időpontjáról kérjük egyeztessenek a következő 
telefonszámon: 88/542-512. 
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Tudatosan-egészségesen címmel
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és az EFI( Balaton-

almádi Egészségfejlesztési Iroda) 7 előadásból álló sorozatot indít 
neves orvosok,dietetikusok közreműködésével  

A sorozat olyan közérdekű témákban nyújt tájékoztatást és útmu-
tatást, mint pl.: savfüggő betegségek, szívinfarktus- szívproblémák, 
daganatos betegellátás, gyomor és bélbetegségek, egészségtudatos 
életmód, stb.

Az ingyenes előadások tervezett időpontjai: szeptember 9, 23, 
október 14, 28,november 11,25 és december 7, szerdai napokon, 
17:00 órai kezdettel a Pannónia olvasó termében. 

Az egyes előadások témáját és előadóját az  előadást megelőző  
plakátokon kísérhetik figyelemmel.

A sorozat szervezői és előadói nagy szeretettel várják az érdeklő-
dőket!!!
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Nyáresti gondolatok és dallamok a 
káptalani fák alatt

Hagyományaihoz híven augusztus első szombatján tartotta meg 
Káptalanfüredi Fürdőegyesület zenés irodalmi estjét a káptalani An-
gyalos Boldogasszony kápolna kertjében „Zsivajgó természet” cím-
mel Sudár Annamária előadóművész és Huzella Péter Kossuth díjas 
zeneszerző részvételével. 

A keretet Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című, 1930-ban 
megjelent ciklusának rövid, játékosan szellemes, gyakran humoros 
kisprózái adták a művészek által válogatva, a négy évszak ihlette 
sorrendbe rakva. Az egyes évszakokra jellemző növények és állatok 
megszemélyesítése révén nemcsak átélhettük az év egy-egy megha-
tározó hangulatát, hanem felfedezhettünk néhány nagyon hasonló 
jellemvonást emberek és állatok között. 

A ciklus alkotta keretben hangzottak el a közismert és kevésbé 
ismert Kosztolányi versek – köztük az Egy kézre vágyom, a Boldog-
szomorú dal, az Áprilisi ezüst eső, a Halotti beszéd, az Esti Kornél 
éneke, az Európa, a Hajnali részegség, az Őszi reggeli és az Üllői úti 
fák. Nem a vidámság vett erőt a hallgatóságon a versek hallatán, 
mivel Kosztolányi életművének fő témája a halál és az elmúlással 
szemben elfoglalható magatartásformák megjelenítése.  A gondo-
latokat több esetben dallamok festették alá, énekhangon szólaltak 
meg talán azért, hogy ez a csodás helyszín és a zene reményt adjon 
a legnehezebb mondanivalóhoz is. 

A bő egy órás műsort süteményekkel és jó borral terített fehér 
asztalok melletti eszmecsere követte. Ismét szép este volt. 

Kacskovics Lajos 
a Káptalanfüredi Fürdőegyesület Elnöke
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Órajáték Almádiban 

Horányi Csaba, mint igazi lokálpatrióta, nem mellékesen egy 
órásdinasztina leszármazottja, valamint szintén balatonalmádi segí-
tői a nem is távoli jövőben közösségi összefogással egyedi látványos-
ságot terveznek városunk főterére. Egy vöröskő talapzatra helyezett, 
három méteres oszlopokon álló órajáték a kitűzött cél, melynek 2,6 
méter magasságában évszakonként, ünnepekként változó nyolc ke-
rámia figura forogna körbe, amit helyi, vagy környékbeli keramiku-
sok készítenek a tervek szerint. 

A hatvan-hetven centiméter átmérőjű számlap negyedóránként 
kilencven fokot fog fordulni, a figurák pedig óránként (egészkor) 
zenére forognak, táncolnak majd.

Horányi Csabának több szakember is segítségére lesz az egyedi 
ötlet kivitelezésében, például a vöröskő talapzat megfaragását Bartl 
Kálmán második generációs helyi kőfaragó mester vállalta magára. 

A tervek szerint a WIFI hálózat is elérhető lesz az óra környezeté-
ben, és letölthető mobil alkalmazás segítségével a látogatók fontos 
információkat tudhatnak meg Balatonalmádiról.

Több helyi vállalkozás készen áll az ötlet anyagi támogatására, a 
szakmunkát ingyenesen végzik el a szakemberek, de az alapanyagok 
megvásárlására a későbbiekben a Balatonalmádi Ifjúságáért Közala-
pítvány számlájára várják majd a támogató helyiek befizetését is. 

Horányi Csaba szerint ez a látványosság több turistát vonz majd 
a főtérre, ami szezonon kívül különösen fontos a környékbeli vállal-
kozásoknak, de az egész városnak is.

Szolga Mária

Jó hírem van! 
Egy rekkenően meleg augusztusi szombat délután az Öreghegy 

tetején megtaláltam néhány elveszettnek hitt érzést. Igaz, hogy 
ehhez először meg kellett találnom az Alkotótábort, ami egyrészt 
Veszeli Lajos előzetes szóbeli iránymutatása, majd egy közelben lakó 
úr segítségével viszonylag egyszerűen sikerült. 

Egy láthatóan összeszokott társaságba cseppentem egyedül és ide-
genül – így jár, aki korábban érkezik -, de mire megszeppentem 
volna, máris feloldódhattam a közvetlen fogadtatástól. Köszönet 
érte ezúton is.

Mire a számomra ismerős arcok megérkeztek – Veszeli Lajos, Du-
dás Zsolt, Kajári Gyula, Fabó Péter, Boros Szilvia, Kis Mária, Halmi 
Tóth Mónika, Kovács Mihály –,  már szinte minden lényeges infor-
mációnak  birtokában voltam. Megtudtam, hogy az Alkotótábor 
lakórésze egy volt katonai objektumból, a műterem pedig az ehhez 
kapcsolódó gépjárműhangárból lett kialakítva a P-Art Alapítvány 
lehetetlent nem ismerő találékonyságával. A szobrászok, habár az 
ország különböző pontjairól jöttek, már kötődnek ehhez a környe-
zethez, fontos számukra a szakmai tapasztalatcsere. 

A berendezés, a felszereltség a maga jó értelemben vett puritán-
ságával adakozásból, itt-ott feleslegessé vált tárgyak „befogadásával” 
pont annyira teszi lakhatóvá az építményt, hogy a célnak megfe-
leljen: a művészek abban az egy-másfél hétben, amit itt töltenek, 
zavartalanul alkothassanak. 

És ők alkotnak. A tűző napon, bokáig porban, békés egyetértés-
ben faragják a szintén ajándékba kapott vörös-, vagy éppen a fehér 
köveket. Az alkotó folyamatnak pedig egyetlen célja van: a művész 
az alkotásával kifejezhesse a mondanivalóját, minden esetben csak a 
szépet és jót sugározva, az elkészült művel együtt pedig a saját belső 
világukat is a közönség elé tárják.

A P-Art Alapítvány és segítői ehhez a küldetéshez nyújtanak 
segítséget saját anyagi forrásaikat felhasználva, a művészeknek az 
idillikusan nomád körülmények közé tisztaságot, finom ételeket és 
komfortot teremtve. 

Az augusztus 20-i városi ünnepség keretében a Balatonalmádi 
Panteonban átadott mellszobrokat Beretvás Csanád és Major Janka 
a tavalyi táborban készítette, az alkotásokat idén az Alapítvány ado-
mányozta városunknak.

A tábor vendége volt még Brzozka Marek lengyel származású, de 
Szegeden élő művész, valamint Szabó László, a népművészet mes-
tere, aki a faszobrok mellett az utóbbi években sikerrel próbálta ki 
tehetségét a kövek megformálásában is.

Szolga Mária

MEGHÍVÓ 
a 17. Sümegi Gyalogos Zarándoklatra a Hazáért
a Balaton felvidéken 2020. szeptember 18-20. 

A sümegi zarándoklatok több évszázados hagyománya miatt 
született ez a kezdeményezés. S mert ki kellett szakadnunk a min-
dennapokból, s mert vágytunk a testi fáradtságra és a lelki emel-
kedettségre. S mert tanúságot akarunk tenni, és áldozatot hozni a 
hitünkért.  2004-ben így felébresztettünk egy szép hagyományt, s 
minden évben megtesszük az utat Balatonalmádiból Sümegre, az 
idén már 17-szer. Ebből született meg a Mária Út, Közép Euró-
pa zarándokútja is. Mindenkit szeretettel hívunk, tartson velünk, 
gyalog. S aki nem tud velünk zarándokolni, várjuk a sümegi va-
sárnapi főbúcsú nagymiséjére, 2020. szeptember 20-án 10 órára. 
Ha részt szeretnél venni a zarándoklaton, kérem, jelentkezz Récsey 
Zsuzsánál a +36 30 227 0784 telefonszámon, vagy pedig e mail-
ben a zsuzsa@recsey.com email címen. Az érdeklődőknek Zsuzsa 
elküldi a részletes ismertetőt. Szeretettel vár mindenkit a zarándok-
lat vezetője:

Szabó Tamás
+36304676444 elnok@mariaradio.hu
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Káptalani utcapiknik 
Ez az év számtalan váratlan eseménnyel köszöntött ránk. A koro-

navírus miatt elmaradt az olimpia, a fesztiválok, sportesemények, 
sőt még az Eucharisztikus Kongresszus is, de nem maradt el a Káp-
talani utcapiknik, melynek az időpontját egy évvel ezelőtt tűzték 
ki a káptalanfüredi Kőbánya és Akácfa utcai telektulajdonosok. 
Többen kora tavasztól itt töltöttük a karantén idejét, élvezve azt a 
nyugalmat, tavaszébredést, és vidéki életet, ami olyan új élményeket 
adott, amiben eddig talán soha nem volt részünk. Megismertük a 
kerítésen keresztüli beszélgetések kapcsán egymás hétköznapi arcát, 
ami sokban segített ahhoz, hogy a közös ünnepünkön még köze-
lebb kerüljünk egymáshoz.

Augusztus 8-án, délután 6 órára volt meghirdetve a találkozó 
azzal, hogy aki jön, hozzon magával enni, innivalót és széket. Az 
asztalok igény szerint szaporodtak, megtelve a gasztronómia legkü-
lönbözőbb alkotásaival. Jó borokban sem volt hiány, ami kellett ah-
hoz, hogy a résztvevőknek minél több emléke vagy gondolata lásson 
napvilágot. A többgenerációs összejövetelnek a sötétség sem vetett 
véget, hiszen az utcai lámpa épp a legjobb helyen bocsátotta ránk 
fényét, az alkalmi gyertyavilágítás csak a hangulatot fokozta. Azt 
hiszem, mindenki azzal az érzéssel távozott, hogy a békétlenséggel 
tele világban nagyon jó dolgunk van, mert van egy olyan hely, ahol 
több generáció tudja együtt jól érezni magát. Nekünk, öregebbek-
nek 30-40 évvel ezelőtt ez a hely jelentette, a békét, nyugalmat, 
barátságot. Közben megváltozott a világ, éveken keresztül csak a 
pénz szabott határt a külföldi álmok megvalósításának. Most a vírus 
ismét rádöbbentett arra, hogy a szárnyaló lehetőségekkel legalább 
is egyenértékű, ha nem értékesebb az, ami a miénk, ami attól válik 
még értékesebbé, ha a gyönyörű környezethez hozzáadjuk munkán-
kat, gondolatainkat, szeretetünket.

Találkozzunk ismét 2021. augusztus második szombatján!
Kacskovics Fruzsina

Polgárőr hírek
Amikor Önök kézébe kerül az újság, túl leszünk a nyári pihe-

nésen, a vakáción. Az iskolákban már becsengettek, a nyaraló in-
gatlanok kezdenek elcsendesedni. De térjünk vissza augusztusra, 
hiszen közbiztonsági szempontból egy nagyon aktív hónap volt. A 
koronavírus miatt ugyan a rendezvények elmaradtak, de rengeteg 
nyaraló érkezett Almádiba. Ennek következménye volt a rengeteg 
parkolási szabálytalanság, az egyirányú utakra való szembeni be-
hajtás. A strandok fullon voltak, ennek megfelelően a parkolók is. 
Egyesek megszegve minden szabályt, a természetvédelmi területen 
parkoltak, figyelmeztetés ellenére. Végül a rendőrök kellő mértékű 
büntetéssel honorálták a szabálysértőket. 

Tisztelt Olvasó! Engedje meg, hogy itt köszönjem meg polgárőr 
társaim munkáját, amit saját szabadidejükből elvéve ellenszolgál-
tatás nélkül végeztek azért, hogy az Önök biztonságát, és a város 
közbiztonságát elősegítsék. Ehhez július és augusztus hónapban 
40 napot, több mint 520 órát teljesítettek. Köszönöm nektek, és 
remélem a lakosság is így 
gondolja, és egyszer talán 
a véleményét le is írja, és 
azt vállalja is. Kollégáim-
tól elnézést kérek, hogy el-
maradt a találkozás, bog-
rácsozás, de most amikor 
a vírus itt van közöttünk, 
akkor inkább segítsük a 
rászorultakat, és a bulira 
szánt pénzből, az óvo-
dának egy infra homlok 
lázmérőt vettünk, melyet 
augusztus 31-én fogok a 
nevetekben az Óvoda ve-
zetőjének átadni. 

Figyelem – iskolakezdés, gyerekek az utakon!
A közlekedés egyik legnagyobb, fontos és nem veszélytelen ré-

sze. Ennek ellenére, vagy nem akarják, vagy nem tudják, hogy ők 
a legvédtelenebbek is. Tudom a közlekedés kultúra sok kívánni 
valót hagy maga után, de ettől még elvárható lenne miden közle-
kedőtől, így a gyalogostól is, hogy amit a másiknál elítél, azt maga 
se kövesse el. Az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen. Ha 
tetszik, ha nem, közeledik az ősz. Megyünk, segítünk az iskolások-
nak a gyalogátkelőkön, felmérjük, hol kell nagyobb odafigyelés 
az idős – egyedülálló, illetve rászoruló embertársunkra. Kérem, 
Önök is legyenek segítségünkre. A volánnál ülőktől kérek nagy 
odafigyelést, az időjárási viszonyoknak megfelelő jól felszerelt au-
tót, és sok türelmet. Az iskoláknál megnő a forgalom, a várakozás. 
Ennek ellenszereként ajánlani tudom a néhány perccel való ko-
rábbi indulást. Csak úgy várjunk segítséget a másoktól, ha mi is 
segítünk másokon.

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

Balogh Csaba
elnök

HIRDESSEN AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995  telefonszámon.
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2020.  szeptember Krónika
554 millió a munkaerő-piaci
Paktum projektre

Több, mint félmilliárd forintot használtak fel a Balatonfüred és 
Balatonalmádi térségét érintő helyi foglalkoztatási együttműkö-
dés keretében. Az úgynevezett Paktum projekt részeként augusztus 
4-én turisztikai szakképzési tájékoztatót tartottak Füreden. 

Szakképzés egy turisztikai térségben – ezzel a címmel tartottak 
workshopot a foglalkoztatási program keretében. A rendezvényen 
Hári Lenke füredi alpolgármester mondott köszöntőt, majd az Eöt-
vös Lóránd Általános Iskola igazgatója, Tremmer Bernadett beszélt a 
pályaorientáció fontosságáról.  

- Tapasztalataim szerint csak hetedik-nyolcadik osztályban kerül 
szóba a pályaválasztás, holott a gyerekeknek minél korábban meg 
kellene ismerkedniük az egyes szakmák tartalmával. A tudatosság 
erősítésére és a személyiséghez leginkább illő pálya megtalálásához 
- bármilyen furcsán is hangzik - akár már alsó tagozatban lehetne 
pályaorientációs napokat tartani – véli az igazgatónő. 

Mayer Gyula, a vendéglátással és turizmussal foglalkozó veszp-
rémi SÉF technikum és szakképző iskola vezetője szerint a duális 
képzés révén az oktatás lépést tud tartani a piac igényeivel. 

- A folyamatosan változó világ indokolja, hogy folyamatosan vál-
tozzon a tananyag, az oktatók és a kettő közötti kapcsolat is. A ven-
déglátás és a turizmus napról napra átrendeződik, és ahogy fejlődik 
a szervezeti, háttértechnikai feltétel, úgy kell nekünk is elmozdul-
nunk. 2020. szeptember elsejétől az új tartalmi szabályozásban a 
gazdasággal egy ütemben fogunk tudni haladni, míg korábban egy 
lépéssel le voltunk maradva. Tovább erősödik a duális partnerek sze-
repe, így egy hullámhosszon fogunk tudni kommunikálni. A kül-
föld vonzereje csak a nyelvtudás elmélyítése szempontjából maradt 
meg, de a Balatonon és környékén, mint kiemelt üdülési övezetben 
elértük az osztrák bérszínvonalat. Óriási dolog, hogy itt tudjuk tar-
tani a munkaerőt. A szezonalitás miatt jó, ha egy vendéglátónak 
vagy egy szállodának van egy partnerintézménye Ausztriában vagy 
Németországban, így olyan karriert tudunk a fiatalok számára be-
mutatni, ami télen-nyáron jó színvonalú megélhetést biztosít – ál-
lítja a szakember. 

A workshop alkalmával Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Cent-
rum kancellárja a megújuló szakképzésről, a változásokról és a lehe-
tőségekről tartott előadást, Böde Flórián, a füredi Aura Hotel mene-
dzsere pedig a térség turisztikai szolgáltatója szemszögéből beszélt a 
szakképzet munkaerő-helyzetről. 

Gajdos Attila, a foglalkoztatási paktum projektvezetője arról szá-
molt be, hogy a kitűzött vállalásaikat sikeresen teljesítették: összesen 
554 millió forintot kötöttek le, 387-en vettek részt a munkaerő-
piaci programban, aminek a keretében 221 fő jutott álláshoz. A 
2020. november 29-n záruló Paktumban lesz még egy workshop 
Balatonfüreden, Balatonalmádiban pedig befektetés-ösztönzéssel 
kapcsolatos rendezvényt tartanak. 

Mórocz Anikó

Pá-puszi: vigyázzunk rájuk!
A reggelenkénti sóhajtással nyugtázott „ma is megúsztuk” érzés 

sok szülő számára ismerős: egyrész nem késett el a gyerek az iskolá-
ból, másrész nem jött nekünk senki, mi sem koccantunk egyetlen 
kocsival sem, ráadásul a gyereket sem ütötték el…  

Az áldatlan helyzet az új óvoda működésével - kevés parkolóhely-
lyel tovább romlott, ezért az iskoláknál a tanórák előtti autóskáosz 
felszámolására tesz az Aranyhíd Polgári Egyesület javaslatot az ön-
kormányzatnak és a rendőrségnek – természetesen az igazgatókkal 
történő egyeztetéssel, hogy a szakemberekkel közösen mielőbb ta-
láljanak az ideálishoz közelítő megoldást. 

Céljuk, hogy mindkét általános iskolánál a bejárathoz lehető 
legközelebb eső helyeken 2-3 gyors kiszállásra lehetőséget adó par-
kolóhelyet alakítsanak ki felfestéssel, táblákkal. A parkolóhelyen a 
tartózkodási idő kifejezetten rövid (60 másodperc), és csak a menet-
irány szerinti jobb oldalon lehet ajtót nyitni. Ezeken a helyeken a 
szülő (vezető) nem hagyja el az autót. (Ez a legfontosabb, különben 
semmi értelme.) Így a gyerekek kiszállása, gyors, ütemes. 

A szeptemberben a járványhelyzet miatt várhatóan a korábbinál 
is nagyobb forgalom lesz. Emiatt még fontosabb az ütemes, tempós 
forgalom, illetve a kontaktusok minimalizálása. A javaslat megvaló-
sítása nem igényel jelentős anyagi beavatkozást, ehhez mindössze az 
útburkolati jelek festésének költsége szükséges.

Más országokban kiválóan vizsgázott a „kiss and go!”, de mintájá-
ra már magyar városokban is megszervezték hasonlóképp a közleke-
dést, érdemes lenne a jól bevált gyakorlat alapján Balatonalmádiban 
is még jobban vigyázni a gyerekekre.

balogjuli 
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Eredményes nyári szezont zártak a 
balatonalmádi vízimentők

A Balatonalmádi vízimentők Baroch Zoltán és Csapó Sándor 
irányítása, illetve koordinálása mellett sikeresen hajtották végre fel-
adataikat. A vízimentők a strandokat látogató vendégek szórako-
zásának és biztonságának garantálása érdekében állandó felügyelet 
mellett látták el szolgálataikat. 

A vízimentő feladata, hogy az emberi mulasztásokra odafigyelve, 
a veszély felismerését követően segítsen a rászorulóknak, legyen az 
megelőzés vagy konkrét mentés. A megelőzés és mentés folyamán 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a balesetek egyik fő oka az ismere-
tek hiánya és nem a szándékosság. Mindennemű probléma megol-
dásának a legelemibb módja, ha nem engedjük, hogy előforduljon. 
A vízi balesetek okai a legtöbb esetben visszavezethetőek az emberi 
gondatlanságra, hanyagságra, a kommunikációs hibákra és az isme-
retek hiányára. 

A legjobb és egyben a legegyszerűbb mentés, ha betartjuk a 
megelőzés során elvégzendő rendszabályokat. Számtalan baleset 

A Balatonalmádi Sportegyesület 
hírei

Mindhárom nyári hónapban 1-1 tartalmas egyhetes focitábort 
szervezett egyesületünk a Balatonalmádi Focisuli Alapítvánnyal 
karöltve. Táboronként 60-70 közötti almádi gyermek vett részt 
a programokon. A napközis jellegű sporttáborokban a változatos 
edzések mellet jutott idő a strandolásra, a strandfocira, boboztunk, 
volt pingpong -, teqball-és csocsóbajnokság is. A júniusi táborban 
a hazai freestyle foci két elismert képviselője, Nabil és Marci láto-
gatott el a hozzánk a fővárosból. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 
elkápráztattak minket, fantasztikus dolgokat műveltek a labdával. 
Látványos bemutatójuk után nagy türelemmel tanítottak trükköket 
a gyerekeknek is. A júliusi tábor zárónapján a focipálya közepén egy 
BSE feliratot alakítottunk ki a gyerekekkel, amit drón segítségével 
megörökítettünk. Az augusztusi táborban Hegedűs Ábel és Kovácsfi 
Barna tartott teqball előadást, bemutatót, ami után mindenki ki-
próbálhatta ezt az újfajta sportágat. A táborokban friss levegőn jó 
hangulatban rengeteget mozogtak a gyerekek, akik nagyon jól érez-
ték magukat, sok élménnyel gazdagodtak.

Egyesületünk csapatai július elején kezdték el a felkészülést a 
2020-2021-es szezonra. Az edzések és felkészülési mérkőzések mel-
let felnőtt csapatunk augusztusban Magyar Kupa mérkőzéssel indí-
totta a tétmeccsek sorát. A nyár utolsó hónapjának közepén elrajtolt 
a felnőtt és az U19-es bajnokság is. Szeptemberben a kisebb korcso-
portokban is kezdetét vették a pontvadászatok, U16-os és U14-es 
csapataink is túl vannak –sikeresen- az első bajnoki mérkőzéseken. 
A legkisebbek (U7, U9, U11) idénye szeptember közepén a Bo-
zsik-tornákkal kezdődik. Bízunk benne, hogy az elindult bajnoki 
fociszezon minden korosztályban sikeresen végigmegy.
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IX. Onyxprint Tenisz Kupa
2012-ben Bódiss Ákos, az Onyxprint Kft ügyvezető-tulajdonosa 

álmodott egy nagyot, hogy egy országos pontszerző versenyt ren-
dezzen azzal a céllal, hogy megerősítse a régió tenisz sportág melletti 
elkötelezettségét, valamint, hogy messzebbre nyúlva, akár országo-
san is megismertesse az almádi teniszparkot, valamint a várost az 
ide látogatókkal.

Nagyszámú versenyző részvételével került megrendezésre augusz-
tus 14-16 között városunk teniszpályáin a IX. Onyxprint országos 
pontszerző teniszkupa. A teniszezők a másod,- és harmad osztályú 
versenyen mérték össze tudásukat.  A péntek reggeli eső ellenére – 
az éppen zajló Almádi tenisztábor résztvevőinek segítségével; ame-
lyet ezúton is köszönünk nekik- a tervezett időpontban sikerült a 
versenyt a tervezett időben elkezdeni. Az országos ranglistán előkelő 
helyen szereplő teniszezők mérték össze tudásukat F2 és F3 kategó-
riában ahol a nézők színvonalas mérkőzéseket láthattak.

Külön köszönet támogatóinknak, akik a jelenlegi nehéz helyzet 
ellenére is önzetlenül segítettek. 

F2 kategóriában 1. helyezett: Sztasák Jonatán (MTK)
F3 kategóriában  1. helyezett: Dávid Roland (SZVUK SE)

Gratulálunk a győzteseknek és a többi indulónak is! Szeretettel 
várunk mindenkit a következő évi jubileumi 10. versenyen.

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

Bolhapiac minden vasárnap 

délelőtt a városi piactéren.

elkerülhető lenne, akkor, ha tisztában lennénk a lehetséges 
veszélyekkel, illetve azok kialakulásával. Az életmentő legfontosabb 
feladata, megelőzni a veszélyhelyzetet. Ennek szellemében készültek 
fel az idei szezonra vízi mentőink, amelynek köszönhetően 
rendkívüli esemény, haláleset nem történt. A kisebb sérüléseket 
azonnali beavatkozással ellátták. 

2020. év nyara több szempontból is különleges volt az eddigi 
évekhez képest, amely a vízimentőkre is több feladatot rótt. A jár-
ványügyi helyzet miatt a strandokon a megelőzés érdekében beveze-
tett intézkedések során az alaprendeltetésből adódó feladatok mel-
lett a fertőtlenítésre is kiemelt hangsúlyt fektettek, amely a strand 
lejárók rendszeres tisztítását, fertőtlenítését jelentette.

A Balatonnál előforduló viharok azonnali jelzése és az informá-
ciók mielőbbi elérése érdekében ez évben először használtak rádió-
kat a strandokat felügyelő vízimentők, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárultak a mindennapok sikeréhez.

2021-re hasonló statisztikát, vírusmentes ls napsütéses nyarat kí-
vánunk.

Városgondnokság hirdetménye
Karácsonyi városdekorálási célra alkalmas fenyőjét, 
örökzöld cserjéjét ingyen kivágjuk november hónap-
ban Balatonalmádiban és 15 km-es körzetében.
Balatonalmádi Városgondnokság 88/542-561
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2020.  szeptember

Bútorjavítás és összeszerelés
Vállalom lapra szerelt bútorok 
(Mömax, Möbelix, Jisk, KIKA) 
összeszerelését, beépítését. 
Továbbá vállalom már meglévő 
bútorainak helyszíni átalakítását, javítását. 

Forduljon hozzám bizalommal!

Baranyai Gábor T.: + 36 20 360 4660

Túrák, kirándulások szervezése, vezetése a 

Balaton-felvidéken ill. a Somlón.

Bősz Imre programszervező, 

geotúra-vezető.

Létszám: 1-15 főig.

Infó: 70/21-33-430 
Jelentkezés: 
boszimre@gmail.com




