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Nehéz évünk lesz, de központi
támogatással és pályázati források
segítségével idén is számíthatunk
fejlesztésekre Almádiban
Év eleji aktuális kérdésekről beszélgettünk dr. Kepli Lajossal, Balatonalmádi
város polgármesterével.
- Beszélgetésünkkel egyidőben mégzajlik
a 2022. évi költségvetés tervezése, de mire
az újság megjelenik, már elfogadás előtt áll
az anyag, hiszen a képviselők a februári
testületi ülésen tárgyalják azt. Minden évben hatalmas felelősség a város büdzséjéről
fotó: Stiger Ádám
dönteni, idén azonban talán a korábbiaknál is fontosabb kérdés ez, hiszen nagy hiánnyal kell szembenézniük
a város vezetőinek. Miként lehet és kell ezt problémát megoldani?
- Pénzt sem gyártani, sem varázsolni nem tudunk, úgyhogy a meglévő összegekkel kell dolgoznunk, tulajdonképpen tényleg varázsolnunk! Ezt a szót kell használnom, hiszen egy varázslattal ér fel, mikor
ebben a helyzetben egy egyensúlyi költségvetést próbálunk készíteni.
Csak egy hozzávetőleges számot mondok most: kb. 600 millió forintnyi az az összeg, amit a Covid kivett a település 2020-as és 2021es költségvetéséből, ennyi hiányzik Balatonalmádi város kasszájából.
Ebben benne vannak azok a helyi adóbevételek, melyek központilag
elvonásra kerültek és benne vannak a kieső bevételek is, hiszen nem
emelhettünk sem adót, sem egyéb díjakat. Ez egy nagyjából 2 milliárdos költségvetésű városnál elég nagy érvágás, de természetesen meg
fogjuk tudni oldani ezt is! Szóba sem kerülhet az, hogy a városnak
hitelt kellene felvenni, vagy más pénzügyi tranzakcióhoz kellene folyamodni, inkább a meglévő számokat variáljuk úgy, vagyis úgy varázsolunk, hogy megvalósuljon a költségvetési egyensúly. Ez sok tekintetben fájdalmas, hiszen több oldalon kell majd áldozatokathozni, de
igyekeztünk úgy megoldani a problémát, hogy több területre osszuk
szét a terhet, és hogy a lehető legjobban ki tudjuk gazdálkodni a betervezett összegeket.
- Talán már látszik a fény az alagút végén, és talán már véget ér a
pandémia, de vajon pénzügyi szempontból is látszik-e a kiút, vagy
a jövőben be kell rendezkednie városnak egy olyan helyzetre, ahol
a költségvetés egyensúlyának megteremtése nagy problémát jelent?
- Nem hiszem és remélem, hogy nem. Nyilvánvaló, ha már nem
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lesz Covid, s az elvont bevételek nem jönnek vissza, de hagynak minket gazdálkodni és saját bevételeket szerezni, akkor mi ezt a helyzetet
nagyon ügyesen meg tudjuk oldani. Ha már nem lesz olyan központi
rendelkezés, mely szerint nem lehet adómértéket növelni, nem lehet
a helyi díjakon változtatni vagy új helyi bevételt teremteni, mint pl. a
fizetős parkolás bevezetése, akkor probléma nélkül meg tudjuk oldani
ezt a helyzetet. Korábban terveztünk az adórendelet módosításával, s
ha ezt a tételt megvalósíthattuk volna, az 100 millió forint bevételt
jelentett volna a városnak, dea központi rendelkezés miatt ezt a módosítást vissza kellett vonni. Ennek ellenére meg tudjuk teremteni a
költségvetés egyensúlyát, de ez nagyon kényes és nagyon feszített, ami
azt jelenti, hogy bármi adódik évközben, arra nem lesz extra forrásunk. Több pályázatot szeretnénk idén beadni, s ezek önrésze, az áfaés
egyéb költségek szintén a büdzsét terhelik majd.
- A tavalyi évben is segített az állam, hiszen kompenzálta az elvonásokat…
- Igen, abban bízunk, hogy a következő hónapokban lesz majd állami kompenzáció vagy bármi más bevétel, ami majd megnyugtató
helyzetet teremt. Vannak erre vonatkozó ígéretek, hogy a tavalyihoz
hasonlóan, az iparűzési adóval kapcsolatban lesz kompenzáció. Ez
2021-ben 70 millió forintot jelentett a bevételi oldalon, ez idén is
nagy segítség lenne. Tavaly már kaptunk 500 millió forint támogatást a kormányzattól, amelyért hálás köszönetünk és reméljük, hogy
a 2022-es év is tartogat valami hasonlót. Számítunk tehát az állami segítségre, de nyilván szeretnénk saját magunk is maximalizálni
a lehetséges bevételeinket, hiszen mindig a legjobb saját lábon állni.
Azt gondolom, hogy valamilyen módon szükség lesz a magántőke
bevonására is, akár ingatlanértékesítés kapcsán. Ez is egy bevételi forrás, de félreértés ne essék, nem szeretnénk a város vagyonát felélni,
egyelőre csak kijelöltünk értékesítésre ingatlanokat, s ha jól alakul a
költségvetés, akkor az eladásra természetesen nem kerül sor. Azonban
ha nem sikerül máshonnan pótolnunk a forrásokat, akkor ehhez a
megoldáshoz kell folyamodnunk. Egyelőre 2 létesítményt érint ez a
helyzet, nem stratégiai jellegű ingatlanok ezek, esetleges értékesítésük
nem fog igazán fájni, viszont eladni most a legkedvezőbb, a jelen árak
mellett érdemes ebben gondolkodni.
- Meghúztuk tehát a nadrágszíjat, mert most erre van szükség.
Mit érez majd a bőrén egy egyszerű almádi lakos, mitől lesz ez az
év más, mint a többi?
- Sajnos, valóban nem olyan év lesz, mint a korábbiak és azt látom,
hogy talán már kezdtek ehhez az emberek hozzászokni. Ezt pedig
végtelenül sajnálom, mert pont az én polgármesterségem kezdete óta
tart ez a szűkölködő időszak, pedig legjobban azt szeretném, hogy

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

2022. február
minden évben egyre nagyobb összeggel támogassuk a civileket és a
sportegyesületeket. Ennek ellenére 2022-ben sem tudjuk ezt megtenni. Hiába mondtam azt tavaly, az akkori ismereteink fényében,
hogy idén majd jut támogatás, akár dupla összegben is a kultúrára
és a sportra, de akkor még nem tudtam, hogy nem lesz módunk az
adók és egyéb díjak megemelésére, így sajnos, nem tudom betartani
azt az ígéretemet. Azon dolgozunk most és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szinteket tartani tudjuk, hogy ne visszafelé fejlődjünk, hogy tudjunk pályáztatni és sporttámogatásokat kiosztani,
hogy a civil szervezetek is át tudják vészelni ezt az időszakot. Vannak
azonban olyan csoportok, melyek nincsenek hivatalosan bejegyezve,
kórusok, klubok, melyeket a kulturális intézmény által tudunk támogatni, de bizony, a Pannónia is csökkentett költségvetéssel dolgozik,
ezért igyekszünk majd ezeket a támogatásokat más úton pótolni. Sajnos, ez a helyzet, és tudom, hogy ezek nem népszerű intézkedések.
Választási évvan, tehát kampányidőszak, de nem nekem. Nekem,
mint Balatonalmádi polgármesterének azt kell most néznem, hogy
a város működni tudjon, s ha ehhez olyan döntéseket kell hoznom,
melyek fájnak, sajnos, azt is meg kell tennem. Ez kardinális kérdés,
melyet fel kell vállalni, hiszen ezért ülök ebben székben.
- Mindig meghatározó kérdés egy turizmusból élő város életében,
hogy mennyi bevétellel gazdálkodik. Almádiban az önkormányzat
által működtetett strandok jegyár-bevétele jelentős összeg. Emelni
azonban központilag nem lehet, a bevételre viszont szükség van.
Mit tesz ilyenkor a városvezetés?
- Árat emelni június végéig nem lehet, július elsejétől viszont már
lehet emelni, s ezt be is terveztük a költségvetésbe. A bérleteket ez az
intézkedés igazán nem érinti, hiszen azokat általában már nyár elején
megvásárolják, de aki csak júliusban vagy augusztusban vesz majd
strandbérletet, annak számítania kell arra, hogy az árak ott is emelkedni fognak. Változás várható például a felnőtt napijegyek esetében
is, képviselői módosító indítványnak köszönhetően fogadta el a testület ezt a változást. Differenciálva lesznek a belépők, a kisebb strandokra, mint pl. a budatavai és a káptalani strandra 1.300 Ft-ért lehet
majd bejutni, de pl. a Wesselényi strandra 1.500 Ft-ba kerül majd a
jegy, július 1-jétől. Minden változást és díjszabást a városi honlapon
közzé fogunk tenni, ott érdemes majd informálódni a jegy- és bérletárak kapcsán.
- A január végi testületi ülésen pályázatokkal kapcsolatban is hozott döntéseket a testület. A rég várt szauna ház kapcsán a pályázat
visszaadásra kerül. Miért?
- Egy korábbi nyertes pályázat finanszírozta volna a szaunaház építését, ez a pályázat azonban egy meghatározott összegre szólt, melyet
nem mi, hanem a pályázatkezelő határozott meg. Már a beadáskor
tudtuk, hogy ez az összeg nem lesz elegendő a szaunaház megépítésére, s bár nagy öröm volt, hogy eredményesen pályáztunk, sajnos,
az elnyert összeg túl kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a megálmodott
beruházáselkészüljön belőle. Tavaly még úgy terveztük, hogy az önkormányzat fedezni tudja a különbözetet, de idénre kiderült, hogy
sajnos erre nincs keretünk. El kellett hát engednünk ezt a támogatást. Idén azonban ez a pályázat újra kiírásra kerül, témáját tekintve
a fenntartható turizmus fejlesztésére kínál finanszírozási lehetőséget,
ezzel pedig mindenképpen élni fogunk. Ráadásul a kiírás alapján a
bekerülési költségeket már mi határozzuk meg, ezért újragondolhatjuk a projektet, s végre lesz elegendő idő és keret a szaunaház megvalósítására.
- Egy másik pályázat a piac és környékének rendezését célozza
meg, amely szintén egy rég várt beruházás…
- Tavasszal lesz esedékes ennek a pályázat a beadása, a tervezet
a képviselők által pozitív támogatást kapott. A koncepció részét
képezi nemcsak a piac teljes lefedése, hanem a szolgáltató épületek

kibővítése és felújítása is. Az ABC parkolóját is bővíteni szeretnénk,
az ott lévő épületeket elbontanánk, és a jelenleg ott működő üzletek
a piac melletti felújított létesítményekben kapnak majd helyet. A
környék tehát kulturáltabb megjelenést kaphat így, és csökkenhetnek
a jelenleg tapasztalható közlekedési és parkolási anomáliák is. Bízunk
abban, hogy még az idén lesz eredménye ennek a pályázatnak.
- Melyek azok a projektek, melyek idén megvalósulhatnak és átadásra kerülhetnek?
- EKF pályázaton a város 120 millió forintot nyert a Kolostorkert
felújítására, így teljesen új első és hátsó díszkertet kap az épület. Az
első kertben az étteremhez tartozó terasz is helyet kap majd, a hátsó
részben pedig a Kolostor impozáns épületéhez méltó díszkert kerül
kialakításra. Hosszabb távon nem tervezünk ide rendezvényfunkciót,
így nagyobb színpad itt nem lesz, inkább a parkjelleget erősítjük. A
kültéri rendezvények a későbbiekben a Magtár udvarán lesznek majd
megtartva, természetesen az ottani színpad rekonstruálása után.

- A már említett 500 millió forintos állami támogatásból 400
millió forintot útfejlesztésre fordít a város. Melyek azok az utak,
amelyek még az idén megújulhatnak?
- A döntéskor arra koncentráltunk, hogy elsősorban belvárosi
csomóponti, nagy forgalmat bonyolító, mégis rossz állapotban lévő
utak javítására költsük a támogatást, de igyekeztünk minden településrészre odafigyelni. Almádiban a hamarosan elkészülő új bölcsőde
környékére fókuszáltunk, tehát a Szabadság utca kerül felújításra,
annak is a Noszlopi utcától a Mogyoró utcáig húzódó szakasza, beleértve természetesen a járdát is. Az óvoda elé parkolót építünk és a
Kurcz Rudolf utca is megújul majd. A Noszlopi úton, az új bölcsőde
melletti szakaszon halszálkás parkolók létesülnek, hiszen lesz ott az
intézménynek egy hátsó bejárata is, így az iskola előtti útszakasz talán
kisebb terhelést kap reggelenként. Tervezzük egyébként az érintett
utcák egyirányúsítását is, de ez inkább forgalomtechnikai intézkedés,
nem a támogatáshoz kapcsolódik. Ezen kívül a Kőrösi Csoma Sándor
utca kap új burkolatot. Budataván a Szabolcs utcának az a része kerül
felújításra, amely a lámpás kereszteződéstől a bevásárlóközpontig terjed, egészen az új, a sportközpont felé vezető útig. Káptalanfüreden a
Galagonya utca, Vörösberényben pedig aNapraforgó közés a Vadvirág utca újul meg. Összesen tehát 8 utcáról van szó, ebből 3 utca eddig még nem volt burkolva, 5 utcán pedig a meglévő burkolat kerül
felújításra. A munkálatok költségeit az államtól kapott pénzösszegből
finanszírozzuk. A célzott támogatás azonban nemcsak útfelújításra
szólt, hanem a segítségével végre elkezdődhet az almádi sportcsarnok
építési munkálatainak előkészítése. Ezúton is köszönjük a támogatást
Magyarország kormányának, hiszen jelenleg, önerőből nem tudnánk
sem útfejlesztéseket végrehajtani, sem sportcsarnokot építeni. Egyben
köszönjük dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő úrnak a segítséget, melyet a támogatások megszerzésében nyújtott.
JVE

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

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a
2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásával
összefüggésben a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I.11.) IM rendelet alapján
az alábbi választási közleményt adom ki:
Névjegyzék
A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a
Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri
névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi
névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiban történő betekintésre.
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2022. április 1. 16.00
óráig) a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és
lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a 2022.
április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán és az országos népszavazásokon való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a
névjegyzékben szereplő adatai módosítását 2022. március 9-én 16.00
óráig kérheti.
Értesítő
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2022. február
11-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről.
A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt
az megsemmisült vagy elveszett –, a helyi választási irodától új értesítőt
igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával
kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.
Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00
óráig lehet.
A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00
óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő
szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet
szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022.
április 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.
Szavazás átjelentkezéssel:
Ha a választópolgár Magyarország területén, de a magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március
25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához
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Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét
a) 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,
b) 2022. április 1-jén 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.
A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye,
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol a választópolgár
szavazni kíván.
Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör:
a 4. számú szavazókör a Pannónia Kulturális Központ Felső szintje.
Szavazás külképviseleten:
Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár a szavazás
napján külföldön tartózkodik, hazánk külképviseletein adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti illetékes helyi választási
iroda vezetőjétől – személyesen vagy levélben vagy elektronikusan –
kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek
legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi választási irodában, vagy letölthető a hivatalos honlapról.
A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye,
személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg
lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem csak a
lakcímükre, hanem más értesítési címre is kérik megküldeni az értesítést a kérelem elbírálásáról.
Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése, alapján nincs lehetőség
mozgóurna igénylésére.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
2022. április 1-jén 16.00 óráig,
ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig
kell megérkeznie.
Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani
(ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell).
Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében a választási irodától.
Braille-írással készült értesítő megküldése, melyet a választópolgár
2022. január 25. 16:00 óráig igényelhet; könnyített formában megírt
tájékoztató anyag megküldése, amely a választást megelőző 68. napig,
2022. január 25-ig igényelhető; Braille-írással ellátott szavazósablon
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alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, melyet 2022. március 25-ig tudnak a szavazópolgárok kérni; akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása, melyre vonatkozóan kérelem
2022. március 30-ig nyújtható be.
A választási kampány
A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00
óráig tart.
2022. április 3-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló
épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.
Szavazókörök Balatonalmádiban:
Szavazókör megnevezése sorszámmal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szavazóhelyiség címe

Magyar-Angol Gimnázium

Rákóczi utca 39.

Györgyi Dénes Általános Iskola*

Bajcsy-Zs. út 30.

Pannónia Kulturális Központ alsó szint*

Városház tér 4.

Pannónia Kulturális Központ felső szint*

Városház tér 4.

Mogyoró úti Óvoda*

Mogyoró utca 1.

Vörösberényi Kultúrház

Gábor Á. utca 6.

Vörösberényi Általános Iskola

Táncsics utca 1.

Zeneiskola

Bajcsy-Zs. út 60.

*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör
A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvashatók.
A választással kapcsolatos tájékoztatást a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője: dr. GáspárFekete Judit jegyző
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó
adatok:
címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefonszáma: 88/ 542-412 fax száma: 88/542-493
e-mail címe:jegyzo@balatonalmadi.hu
Tárnoki Renáta Sára HVI vezető helyettes (I. em. 36. szoba)
telefon: 88/542-430)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba)
telefon: 88/542-447)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (I. em. 30. szoba)
telefon: 88/542-440
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése,
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés,
- lakcímnyilvántartás.
Balatonalmádi, 2022. január 31.
dr. Gáspár –Fekete Judit
Választási Iroda Vezetője

Beszámoló a Veszprém-Balaton
2023. Európa Kulturális Fővárosa
projektben Balatonalmádi Város
részvételéről és a jelenlegi
rendezvény tervekről
2018-ban Veszprém városa nyerte az Európa Kulturális Fővárosa
címet 2023. évre, a régiót bevonva csaknem 100 csatlakozott település vesz részt a projektben.
Balatonalmádi, mint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023, EKF) projekt csatlakozott régiós partnere
számos egyeztetést bonyolított le a Veszprémi Vezérigazgatósággal és
a 2023. évi programok lebonyolításáért, programfejlesztésért felelős
vezetéssel az elmúlt időszakban. Már a cím elnyerése után kezdeményezések és ötletelések zajlottak az érintett szervezetek bevonásával
2019. óta. Meghívást kapott Mészáros Zoltán akkori vezérigazgató,
majd Navracsics Tibor, az EKF 2023. Veszprém nyertes pályázati
program megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos is
eljött, és meghallgatta az ötleteket.
Az elmúlt évben az EKF által szervezett programok közül a Magyar Mozgókép Fesztivál egyik helyszíne a Wesselényi strand volt.
Az infrastrukturális támogatások során a Kolostor kertjének felújítására településünk 120 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A fejlesztéssel multifunkcionális közösségi teret hozunk létre, fejlesztjük a kulturális, közösségi funkciókat is magában
hordozó létesítményt, szabadtéri színpadot is létrehozunk. A cél az,
hogy a felújított Kolostor épületéhez illő, rendezett, látogatható,
nyitott zöldfelületek díszítsék az impozáns épületet, melyre nem
csak a lakosság lehet büszke, hanem színtereként szolgálhat a helyi
kulturális, közösségi életnek. A projekt tervezett befejezési határideje 2022. július 31.
Balatonalmádi szép számú civil szervezetei közül többen benyújtották támogatási igényüket az EKF felé, így támogatást nyert el
az Aranyhíd Polgári Egyesület Vers a parton – Vers a peronon elnevezésű programsorozata és a mozdony portré elkészítése a 71-es út
mentén.
A város képviselete felkereste Markovits Alíz vezérigazgató as�szonyt egy, a képviselőtestület által is támogatott esemény, az Élő
Szobrok Világtalálkozója kapcsán, melyet a holland jogtulajdonos
szervezet 2023-ban Balatonalmádiban szeretne megrendezni Kajári
Gyula képviselő úr javaslatára. Az igazgatóságnak tetszett az rendezvény ötlet, és támogatásra érdemesnek tartják, azonban a város
döntésére bízzák, milyen formában szeretnék a támogatást lehívni
a programhoz. Mint csatlakozott partner, Balatonalmádi jogosult
egyszeri 50 millió forint rendezvényre fordítandó összeg felhasználására 2023-ban.
A kiemelt program mellett Balatonalmádi négyoldalú együttműködési megállapodás során a Pannon Egyetemmel, a VeszprémBalaton 2023 Zrt-vel valamint a Magyar Vitorlás Szövetséggel a
Balaton Solar Boat Challenge nemzetközi napelemes hajóverseny
megrendezését is a Kulturális Főváros évében tartja, az együttműködés ünnepélyes aláírására 2021. december 6-án került sor a Pannon
Egyetemen. A szervezési munkák már megkezdődtek az esemény
nemzetközi promotálásával és a marketing tevékenységek kidolgozásával.
Mindezeken kívül Balatonalmádi Város Önkormányzata
Fabó Péter képviselő úr kezdeményezésére koordinátorként
összefogja a civil szervezetek megvalósításra, támogatásra érdemes
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programterveit, projektötleteit, és egy közös fellépést javasolt
a tervek benyújtására. A Polgármesteri Hivatal üléstermében
egyeztettek a megjelent civil szervezetek és a városvezetés képviselői
arról, milyen projekttervvel, elképzelésekkel álljanak elő már a
2022-ben, de különös tekintettel természetesen a 2023. évre.
Dr. Kepli Lajos polgármester egy munkacsoportot jelölt ki, akik
összefogják, megszervezik a közös fellépést az EFK vezetősége
felé. Az Almádi P-Art Alapítvány, az Aranyhíd Polgári Egyesület,
a Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért, a Megfőzzük
Almádit Egyesület, a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete,
a Teljesebb Életért Egyesület és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub
programterveit fűzi egybe a munkacsoport és prezentálja a veszprémi
igazgatóságnak a közeljövőben.
Blázsi Ágnes, szervezési ügyintéző

Gimnázium hírei
Szalagavató a gimnáziumban
A téli időszakban gyakorta olvashatunk arról, hogy valamelyik
középiskolában éppen szalagavató ünnepélyt tartottak. Intézményünk szalagtűző ceremóniája is ebbe az időszakba esett, a november 19-i eseményről, amelynek gimnáziumunk helyiségei adtak
helyet most közlünk képes összeállítást.
Csodaszép tánckoreográfiák, gyönyörű ruhák, megható versbe
szedett diákélmények, fényképes emlékek, közös éneklés és szülői
tánc, majd koccintás tette még emlékezetesebbé végzős diákjaink
és szüleik, valamint osztályfőnökeik: Pálné Gáspár Emilia (12A) és
Deák-Juhász Ágnes (12B) jeles napját. Az ünnepségen Dudásné Pirik Mariann beszédében a szalag és a szalagviselés történetére, szimbolikájára hívta fel végzőseink figyelmét, Kepli Lajos polgármester
úr az este zárásaként a koccintásnál üdvözölte diákjainkat.

Fotó: Stiger Ádám

Így ünnepeltük a magyar kultúra napját
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban kisebb programsorozattal emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról. Január 20-án
Csemer Boglárka (Boggie) és Kemény Zsófi közös műsorát élvezhettük HANG és TOLL címmel. A műsor érintette a gyerekkor, a
család, a gyökerek, a gimis élet, a szerelem, az oktatás, a bullying témáját, illetve eddig elért egyéni sikereinket, amikre méltán büszkék
lehetünk. Voltak dalok, rap, slam és jó hangulat! Köszönjük Járosi
Sára, Kovács Hanga és Mesics Jeromos diákjaink közreműködését a
koncertet követő kötetlen beszélgetés moderálásában.

Január 21-én tanáraink ismét egy izgalmas, és egyben szórakoztató kvízzel leptek meg minket. Az immár hagyományosnak számító feleletválasztós interaktív teszten a tanárok által összeállított
különleges, sokszor szórakoztató kérdésekre tanáraink adnak három
lehetséges, igazán hihető és frappáns választ, amelyekből az egyes
osztályoknak csapatverseny keretében kell az általuk helyesnek vélt
választ bejelölni. Ebben az évben a 12A bizonyult a legjobbnak.
Köszönjük a szervezőknek: Tarnóczy Áron, Mód Rudolf, Kanyó
Péter és Herczeg Tamás tanár uraknak!
Simon Orsolya
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Györgyi iskola hírei
Játékos sportvetélkedő
A megyei döntőben első helyezést ért el iskolánk csapata, a rendezvénynek iskolánk tornacsarnoka adott otthont. Csapatunk a
körzeti verseny megnyerését követően a megyei versenyen is aranyérmet ért el. A verseny első felében a csopaki csapattal kiélezett küzdelem zajlott, hol a csopakiak, hol az almádi csapat nyerte a futamot. A verseny második felében aztán versenyzőink magabiztosan
nyerték a versenyszámokat, így iskolánk csapata ismét megyei első
helyezést ért el, így februárban újból pályára léphet, immár az országos elődöntőben. Második helyen a Csopaki Református Általános
Iskola, a harmadik helyen a Veszprémi Báthory István Sportiskolai
Általános Iskola csapata végzett.

A csapat tagjai voltak: Barcza Botond, Bécsy Dorottya, Demetrovics
Pál, Dobcsányi Dániel, Erdei Péter, Győrffy Botond, Heidinger Levente, Holéczy Júlia, Horváth Tekla Zsófia, Huszka Boróka, Jaksa Aliz,
Jeszenszky Balázs, Lőrincz Jáde, Nagy Réka Ágota, Pék Bendegúz, Pirik Zsigmond, Rasovszky Csepke, Varga Léda.

Brokés Sámuel 50 m gyors 4.,50 m mell 1.
Evans Indigó 50 m gyors 4. ,50 m mell 2.
Lányi Zóra 50 m gyors 5.,50 m hát 3.
Huszka Boróka 50 m gyors 6.
Domahidi Izabella 50 m hát 2.
Domahidi Zsombor 50 m mell 3.,50 m hát 5.
III-IV: korcsoport:
Marton Zalán 100 m gyors 5.,100 m hát 2.
Kiss Csanád 100 m gyors 4.,100 m mell 3.
Molnár Hunor 100 m gyors 2.,100 m mell 1.
Kovács Zsombor 100 m gyors 1.,100 m mell 2.
Brokés Sára 100 m gyors 4.,100 m mell 4.
Pribojszki Lujza 100 m gyors 2.,100 m mell 2.
Nagy Dávid 100 m gyors 5.,100 m mell 4.
Brokés Emma 100 m gyors 3.,100 m mell 2.
Tarnavölgyi- Benedek Hédi 100 m gyors 2.,100 m mell 1.
Szabó Zsombor 100 m hát 3.,100 m mell 5.
Ormai Koppány 100 m hát 2.,100 m mell 2.
Nagy Orsolya 100 m mell 6.
Rudner Kamilla 100 m mell 5.
Tárkány- Szűcs Gergely 100 m mell 3.,100 m gyors 3.
III. korcsoportos 4X50 m fiú váltó 1. hely
III. korcsoportos 4X50 m leány váltó 1. hely
IV. korcsoportos 4X50 m leányváltó 1. hely
A megyei versenyen jelentősebb eredményei:
Nagy Márton Bendegúz 50 m mellúszás 4. hely
Nagy Réka Ágota 50 m gyorsúszás 3. hely, 50 m hátúszás 3. hely
Ormai Koppány 100 m mellúszás 1. hely, 100 m hátúszás 2. hely
3. korcsoport fiú gyorsváltó 2. hely. Csapattagok: Kiss Csanád, Kovács Zsombor, Molnár Hunor, Marton Zalán.

Úszás Diákolimpia körzeti és megyei
verseny eredményei
A közelmúltban
került megrendezésre a balatonfűzfői Balaton uszodában az úszás
Diákolimpia körzeti versenye, ahol
hét iskola úszói
álltak
rajtkőre.
Négy korcsoportban közel 100 induló részvételével
zajlott a megmérettetés. Az egyéni versenyszámokban az első és a
második helyezett, míg a váltók esetében az első helyezett vehetett
részt a veszprémi megyei döntőn, amit az új veszprémi uszodában
bonyolítottak le a szervezők.
Iskolánk versenyzői a körzeti megmérettetésen szép eredményeket értek el, több tanulónk is továbbjutott a megyei versenyre.
Gratulálunk a versenyen résztvevő tanulóinknak!
A körzeti verseny eredményei:
I-II. korcsoport:
Nagy Márton 50 m gyors 3. ,50 m mell 1.
Dósa Dusán 50 m gyors 2.,50 m hát 1.
Nagy Ágota 50 m gyors 1. ,50 m hát 1.
Holéczy Júlia 50 m gyors 2.,50 m mell 1.
Bajnógel Dániel 50 m gyors 1.,50 m hát 1.
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Kis, kerek évfordulóink
Különös hangulata van újabban az évfordulóknak. Van olyan,
amelyikre már a kutya sem emlékszik, másokat pedig addig emlegetnek, amíg azt sem tudják mit is jelentett valójában. Valahol
rendet kéne tennünk közöttük. Van, amelyik egyéni, kevés emberre tartozó, meg olyan is, ami közösségi, azaz sok ember kollektív emlékezetét igénylő, jeles esemény. Lássunk most néhányat
az utóbbiak közül. Kicsi, kerek az, ami bevilágíthatja akár a város
egész esztendejét, avagy a nagy kerek évfordulóból ide hozzánk is
vetül belőle néhány fénysugár.

„Vörössön”, azaz a Vörösmáli dűlőben. A „fogott bírák” kifejezés szó
szerint azt jelentette, hogy az éppen a szőlőhegyen járó idegeneket
„fogták meg” a vita eldöntésére. Ezután Bötsvöldgyei Borbála apátnő „megláttatta dolgot” a helységbeliekkel is, ezután pedig az ítéletet
nem másíthatták meg. Nem akárkik voltak a fogott bírák: Tállyai
György vicekapitány és két lovas katonája Veszprémből, a helybeliek pedig: Olasz Simon bíró meg még 5 polgár. Az ítélet után a
vevő és a bírák teljes áldomást ittak, azaz egy csöbör bort, amit a
boldog tizedes adott. Valószínűsíthető, hogy pozsonyi csöbör, azaz
13,4 liter lehetett a megivott mennyiség, mert a dunántúli csöbör
bizony 42 liter volt.

800 éve, azaz 1222.
május 24-én adta ki az
Aranybullát, II. András
király Fehérvárott, amely
törvénybe foglalta a magyar nemesség jogait és a
király kötelességeit. Napra
és hónapra pontosan nem
tudjuk a jeles esemény
megtörténtét, a történészek viszont ezt fogadják
el. Azt viszont pontosan
ismerjük, hogy keresztes
hadjáratának költségeire a
király 1222-ben megkapja
Gizella Veszprémben őrzött
koronáját, amelyért cserébe több somogyi, zalai és
veszprémi birtokot adományoz a káptalannak. Több
távolabbi birtok mellett
Udvariban 3, Örményesen
8, Aszófőn 1, Arácson 7, Paloznakon 6, Berényben pedig 2 mansio
szerepel az adományozási okiratban. Ez utóbbi tulajdonképpen két
telek és háznépe, amelyek Tyba és Falka birtokai és adózási egységnek számítottak, mint a beltelek és tartozéka. A két jobbágygazdaságot Gyula ispán fia Gyula pohárnokmester a birtokokba a
veszprémi kanonokokat be is iktatja.
700 éve, azaz 1322. augusztus 22-re idézte be László pécsi püspök Székesfehérvárra a veszprémi püspököt a felsőörsi plébánost,
Pált. A pécsi püspököt egyenesen XXII.János pápa bízta meg a
felsőörsi plébános kiközösítésének kivizsgálásával. A peres eljárás
lebonyolításával István és Damján pécsi kanonokokat bízta meg. A
vita azonban István, veszprémi püspök váratlan halálával lezárult s
1323 áprilisában Henrik, az új veszprémi püspök a pert nem folytatta, így a további események ismeretlenek. Sajnos az előzmények
is, pedig az exkommunikáció, magyarán kiátkozás, ebben a korban
szinte felért egy halálos ítélettel.
400 éve, pontosabban 1622. szeptember 6-án tett nyilatkozatot
tett közzé Bötsvöldgyei Borbála, a veszprémvölgyi apácamonostor
Körmenden működő utolsó apátnője. Az okirat szerint Pete Balázs
megvásárolt Simon Pál szentkirályszabadjai lakostól egy 8,6 hektoliternyi bort termő szőlőt a szárberényi Újhegyen lévő úgynevezett
Parrag Simonnak nevezett területen. Ez akkor elvadult, azaz parlagon maradt egykori szőlőt jelentett. Ez az adat is jelzi a törökök elől
elmenekült apácák birtokának a tönkremenését.
Ugyancsak 400 éve, 1622. október 13-án Szárberényben fogott
bírák ítélkeztek Németh András veszprémi tizedesnek eladott szőlő
ügyében, amelyet Szili Kis Simontól vett 22 forint 25 krajcárért a

1722. május 3-án, tehát 300 éve a breslaui
[ma: Wroclaw] kanonok,
Rumerskirch János Kristóf
önként leköszönt a felsőörsi
préposti méltóságról. Az
akkori kegyúr – özvegy
Batthány II. Ádámné,
Strattmann Eleonóra – az
ausztriai Penzing falu plébánosát, Plattschlager János
Mihályt nevezte ki felsőörsi
prépostnak és Kovácsi falu
[ma: Rábakovácsi] plébánosának. Az új prépost
Kovácsi faluba költözött,
hogy közelebb lehessen a
teljesen református kézen
levő javaihoz. Sikerült erőszakos eszközökkel vis�Fotó: Koszteczky László
szavenni a préposti kúriát
és a préposti birtokokat. A
felsőörsi reformátusok azonban nem hagyták magukat: bírói úton
kitessékelték a prépostot a házból és a birtokokból is. Az eset után
Plattschlager János Mihály soha többet nem jött Felsőörsre és Kovácsi faluban halt meg 1729-ben.
Pontosan 200 éve, 1822. május 11-én született Szigeti József
veszprémi színész, író és rendező. Eredeti neve Tripammer volt,
amit szülei tiltakozása ellenére változtatott meg. Sikerei nyomán
hamarosan Budapestre került a Nemzeti Színházhoz, majd pedig az
akkor alakult színészeti tanodában is tanított. Szigligeti Ede pályatársa volt, akihez hasonlóan több darabot írt, mint amennyit eljátszott és a jobb szerepeket mind pályatársainak ajánlotta fel. Leánya,
Szigeti Jolán [Vízvári Gyuláné] mellette kezdett el szerepelni, mint
gyerekszínész, majd pedig népszerű komika lett a századfordulón.
Szigeti József Budapesten halt meg 1902. február 22-én, nevét és
emlékét utca őrzi Káptalanfüreden és Veszprémben.
1922-1932 között, tehát 100 éve, kőbányát nyitnak a mai Blaha
Lujza sétány végén, a Vödörvölgyi út elején, amelyet a vörösberényi
lőporgyár építéséhez használtak fel, majd pedig a fűzfőgyártelepi
ipari létesítményekhez. A sárkutai megállóval szemközti oldalon két
kőbánya működött, amelyet egy Molnár nevű vállalkozó működtetett, közel hozzá a Dankó Pista utca és az Ady Endre út [ma Móra
Ferenc!] elágazásánál pedig a Pap-féle kőbánya, amelyet 1940-től
Schildmayer Ferenc és Schildmayer János építőmesterek működtettek egészen az államosításig. Ennél többet ma már csak Kovács Pista
barátom tud ezekről az eseményekről és hála Istennek, részletesen
is írt róluk.
Czuczor Sándor
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Beszámoló a Honismereti és
Városszépítő Kör 2021. évi munkájáról
A balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör tagjai 2021ben is lelkesek és aktívak voltak. Márciusban és októberben várostakarítási akciót hirdettünk, baráti társaságok, jókedvű önkéntesek
és családok csatlakoztak, fogtak össze és tisztították meg a várost
több mázsa szeméttől. Szintén októberben temetőtakarításra hívtuk
a város lakóit. Talán ezekkel mi is hozzá tudtunk egy kicsit járulni
a Városgondnokság munkájához, hogy a 2021-es „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen városunk a Balatoni Szövetség különdíját kapta, a balatoni települések közül egyedül! Mivel a
város költségvetéséből a civil szervezetek az elmúlt két évben nem
kaptak támogatást, óriási segítség volt, hogy Fabó Péter és Dudás
Zsolt képviselő urak segítették a zsákok, kesztyűk megvásárlását.
A lehangoló járvány ellenére márciusban tojásfát állítottunk a szabadban, a Pannónia mellett, melyre a város lakói több száz tojást
akasztottak. Augusztusban meghívásunkra a Böjte Csaba atya és a
marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar látogatott Almádiba. Csaba testvér a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolnánál és
a Szent Erzsébet liget zenepavilonjánál is tartott misét, a gyerekek
gyönyörű énekével kísérve. Örömmel töltött el minket, amikor a
Vera és Gabi nővér által vezetett kórus minden étkezés után énekkel
köszönte meg a szíveslátást. Köszönjük dr. Kepli Lajos polgármester
úr támogatását.

Megbeszélés a Berényi kultúrházban 2019-ben fotó: Honismereti kör

A Facebookon a Turisztikai Egyesülettel közösen hirdettük meg
szokásos dekorációs pályázatunkat. Húsvétkor, ősszel és adventkor
környezetük szépítésére, természetes díszek elhelyezésére ösztönözzük a város lakóit. Sok szép pályázatot kaptunk és díjaztunk. Júliusban és augusztusban minden pénteken Villasétát, szombaton
“Fekete László” Templomsétát szerveztünk. Nagyon sokan szerették
volna megismerni városunkat, ezért néha óriási létszámmal vittük
a sétákat. A templomi sétákat színesítette négy ifjú almádi zenész,
Igaz Barnabás, Józsa Dalma és Tamás, valamint Kedves Lőrinc orgona- és hegedűjátéka, hálásak vagyunk nekik is a felcsendülő zenékért. Szeptemberben Mediterrán és Vöröskő sétát is szerveztünk. A
szintén hagyománynak számító Templomok éjszakáját szeptemberben rendeztük meg az Ars Sacra Fesztivál részeként. A Szent Ignác
templomban orgonakoncert, a jezsuita kolostorban és az erődített
templomban bemutató és Káplán György, Pusker János, Balázs
Márta szép éneke kápráztatta el a több mint száz érdeklődőt!
Sajnos, a járványhelyzet miatt akadnak nehézségek, hiszen nehezebben tudunk találkozókat, megbeszéléseket, rendezvényeket
szervezni. Ha szép az idő, inkább a parkban, a szabadban tartjuk
a megbeszéléseket. A legnagyobb nehézséget azonban leginkább a
pénzhiány jelenti számunkra. A városi civil pályázaton a járvány
miatt mi sem kaptunk támogatást, pedig korábban ebből tudtuk
finanszírozni terveink megvalósulását. Sajnos, egyéb pályázataink
sem nyertek.

Megbeszélés a Pannónia könyvtárban 2018-ban Fotó: Molnár Jánosné Éva

Sok tervünk van az idei évre is, igyekszünk a tavalyihoz hasonló programokat szervezni. Március 5. lesz az első várostakarítás
időpontja, július 15-re várjuk Csaba testvér és a gyermekkart. A
nyári templomséták időpontját szombaton 20 órára tesszük át, úgy
érezzük, a nyári nagy meleg miatt ebben az időpontban még több
érdeklődőt várhatunk. A villasétáknál megmarad a péntek 18 órai
indulás a Tourinform irodától.
Szeretnénk másoknak is megmutatni szívünk csücskét, a csodaszép Balatonalmádit. Szívesen végzett munkával szeretnénk élhetőbb, tisztább, vidámabb környezetet varázsolni magunk köré.
Honismereti és Városszépítő Kör

Díjátadó a magyar kultúra napja
alkalmából

A magyar kultúra napja alkalmából Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi Város polgármestere és Dudás Zsolt, a Humán
Bizottság elnöke köszöntötte a
balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
munkatársait. Mindketten kiemelték, hogy milyen fontos
szerepet játszanak Balatonalmádi életében a különböző közösségek és szervezetek,
akik nagyon sokat dolgoznak
a városért kulturális színtéren,
bevonva abba egyaránt a fiatalokat és időseket. A város igyekszik
minden segítséget megadni, hogy ezt a munkát minél magasabb
színvonalon végezhessék.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nevében a képviselő-testület által alapított „Balatonalmádi kultúrájáért” díjat adományozta Fábiánné Sáray Annának, aki 2002 óta a
könyvtár vezetője, 2019 óta pedig a Pannónia Kulturális Központ
igazgatója.
Könyvtárosi munkáját mindig magas színvonalon végezte és végzi
a mai napig. Nemcsak az általa vezetett iskolai könyvtárakban volt
jellemző a folyamatos fejlődés, de a balatonalmádi városi könyvtárban is állandó az innováció, a szolgáltatásfejlesztés. Kiemelkedő
könyvtári szakmai munkája mellett a közösségi szervezőképessége is
említést érdemel. Fábiánné Sáray Anna személyében egy olyan embert ismerhetünk meg, aki mind szakmai munkájában, mind közösségi emberként az igazi könyvtáros. Anna munkájával nagyban
hozzájárult Balatonalmádi Város kulturális fejlődéséhez.
Gratulálunk!
Szöveg és képek forrása: Balatonalmádi város FB oldala

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

9

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Hírek és információk a Vörösberényi
Nyugdíjas Klubból

Viszlát tél!
Évkezdet és programok a jégen
Megnyitása óta rendszeresen programok, események kerültek
megrendezésre a Leader pályázatból megvalósuló, közösségi összefogással működő jégpályán és a mellette található rendezvénytéren.
Valóban együtt voltunk egész télen!

Egészségünk érdekében január 13-án csodálatos időben közel 50en részt vettünk a klub hagyományos téli túráján és több, mint 10
km-t gyalogoltunk. A célállomáson, a budatavai halsütő télikertjében forralt borral már vártak bennünket a tulajdonosok, régi kedves
barátaink, Polgár Erika és Márkus Ferenc. Ezúton is köszönjük az
udvarias kiszolgálást, a vendéglátást, a támogatást.
Klubtagjaink közül többen rendszeres színházlátogatókká váltak.
A Magtárban megtekintettük a Remények hajója c. darabot, majd
külön busszal Veszprémbe utaztunk és a Petőfi Színházban megnéztük a Lili bárónőt, január 23-án pedig a Novecentón, Oberfrank
Pál igazgató monodrámáján tapsolhattunk, kifejezve elégedettségünket, tetszésünket.
A járvány miatt klubunk még zárva tart, bár már sokan türelmetlenül, de nagyon várják az újranyitást. Kézműves szakkörünk,
Borostyán Népdalkörünk február elején elkezdik a foglalkozásokat,
a Ringató Balaton tánccsoportunk február közepére tervezi a próbák megkezdését. Valóban mindannyian várjuk már az újranyitást,
a találkozást, az együttlétet. Szeretnénk önfeledten ünnepelni is,
hisz művészeti csoportjaink ebben az évben 20 évesek lettek. Megérdemlik az ünneplést. Számtalan fellépéssel dicsőséget, hírnevet
szereztek klubunknak, városunknak.
Hagyománnyá tettük Balatonalmádiban a Folklórfesztivált,
melyre a régióból 8-10 csoport szereplésével, népi eledelek kínálásával igazi fesztiváli hangulatot teremtettünk városunkban. Ebben az
évben is megrendezzük, augusztus 21-én vasárnap 17 órai kezdettel. Sőt, 2023-ban is, amikor Veszprém Európa Kulturális Fővárosa
lesz. Erre pályázni is fogunk. Ekkor kibővítenénk a programot egy
népművészeti kiállítással, melyen helyet kapnak a kézműveseink
alkotásai mellett a tállyai népi mesterek úri hímzései is. Délelőtt
híres néprajz- kutatók tartanak előadásokat a Kolostorban, délután
a Folklórfesztivál után sor kerül a népi eledelek kóstolójára és táncházba hívjuk az érdeklődőket. A nap zárásaként este 20.30-kor a
Kolostor udvarán felállított színpadon a Kispej Lovam Néptáncegyüttes táncszínházi előadást tart.
Abban reménykedünk, hogy tavasztól már élhetjük a megszokott
régi életünket. Elnökségünk úgy döntött, hogy február16-án és 23án 16.00 és 17.00 között ügyeletet tartunk a Vörösberényi Kultúrházban. Ekkor kell befizetni a 2022. évi tagdíjat, mely változatlanul
1.500 Ft marad. Egyben mindenkit arra kérünk, hozza magával
írásban az elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím, ha van), és adja
le gazdaságvezetőnknek, hogy nyilvántartásba vehessük. Aki nem
kívánja meghosszabbítani tagsági viszonyát, megteheti. Jelenleg 76
fő várakozik már több éve, hogy tagja lehessen klubunknak. Ha a
járvány engedi, klubunkban terveink szerint március 30-án (szerda) 16 órakor a nőnappal egybekötve ünnepelnénk az újranyitást.
Ekkor kerülhet sor a tagfelvételre is, továbbá ekkor köszöntjük az
elmaradt kerek évfordulósokat, ismertetjük az éves programunkat,
tervezzük a kirándulásainkat és kisorsoljuk az országos versenyen
nyert első helyezésért járó pólókat, túrabotokat. Bízzunk a találkozás lehetőségében!
Addig vigyázzatok magatokra! Mindenkinek jó egészséget kívánok:
Lencse Sándor, elnök
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Január 8-án itt tartotta újévi köszöntőjét a Pannónia, január 22én csatlakozott a pálya a „Jégpályák éjszakája” elnevezésű országos
eseményhez, melynek keretében ügyességi versenyek, hoki,
családi álarcos és jelmezes korizás, nyeremények, és DJ Ice várta a
látogatókat. Hétvégéken Smed Music Dj zenélt a veszprémi Blisss
club jóvoltából, február 12-én pedig Idrisz Szonja műkorcsolyázó és
tűzzsonglőrök bemutatójával zárja le a koris szezont Dr. Kepli Lajos
polgármester. Február 14-én a Györgyi iskola felsősei kihasználva
még a pályát, a jégen tartják farsangjukat. Az utolsó jeges nap
február 16-a, ebben a szezonban ezen a napon korcsolyázhatunk
utoljára, hacsak nem ezután a befagyott Balatonon.
Köszönet Balatonalmádi intézményeinek, kiemelt támogatónknak, az Almádi Yacht Klubnak, az együttműködő Megfőzzük Almádit Egyesületnek, a Nagycsaládosok Balatonalmádi
Egyesületének, az Almádi Diáksportkörnek és mindenkinek, aki
hozzájárult a két hónapon át működő jeges élmény létrejöttéhez!
Blázsi Ágnes, szervezési ügyintéző

2022. február

Hollóné Behring Anikó emlékére

Gondolatok egy volt kolléganő és életre szóló barátnő
halálakor
1969-ben könyvtárost keresett a Veszprémi Járási Könyvtár (Balatonalmádi), amelyre többek között egy fiatal lány jelentkezett,
aki addig érettségivel az AKÖV-nél dolgozott. Elszánt és határozott
volt. Lelkesen érvelt: őt ez a munka érdekli, életpályát lát benne,
szeret olvasni, tanulni akar. Első látásra nagyon szimpatikus volt, őt
vettem fel. Soha nem okozott csalódást. Hamarosan nagyon közel
kerültünk egymáshoz és ötvenhárom éven keresztül testvéri szeretet
kötött össze bennünket.
Néhány évig közvetlen munkatársak voltunk. Olvasószolgálatosnak vettük fel, és hamar kiderült, hogy valóban neki való ez a munka: sokat olvasott, érdekesen tudott könyveket ajánlani. Jó érzéke
volt az emberekhez, megnyerte őket a könyvtárnak, az olvasásnak.
Kiegyensúlyozott, mindig derűs személyisége is segítette ebben.
Szépen emelkedett a könyvtárba járók száma. Nyáron sok nyaralót
toborzott, közülük többen visszajárók, sőt később barátok lettek.
Szívvel-lélekkel, fáradhatatlanul dolgozott az irodalmi értékek népszerűsítéséért, az irodalmi estek, vetélkedők szervezésében. Közben
beiratkozott Szombathelyre a főiskola könyvtár-népművelés szakára, majd utána elvégezte a magyar tanári kiegészítő szakot. Tanáraival, évfolyamtársaival tartós barátságot, később együttműködést
alakított ki.
1972 áprilisában - amikor a járási feladatok visszakerültek Veszprémbe -, ő vette át a nagyközségi könyvtár vezetését. Jó munkatársi
közösséget örökölt s azt tovább építette. Otthonos légkört sikerült
kialakítania mind a munkatársaival mind az olvasókkal. Folytatta
az irodalmi estek szervezését (Czine Mihály, Tompa László, Béres
Ilona, Tatay Éva, Szokoly Tamás…), sőt ismeretterjesztő előadókat
is meghívott (Rockenbauer Pál, Lovas József ). Rendszeresek voltak
a csoportos zenehallgatások, egymást követték a gyermekkönyvtári
vetélkedők, versenyek.
1979-ben a rádió három-fordulós balatoni műveltségi vetélkedőt
hirdetett Táj, változó fényben címmel. A könyvtárnak kellett kiállítania csapatot (Balogh Ferencné, Horváth József, Jablonkay Géza,
László Zoltán, Kiss Gyula, Nagy István). Az ő feladata volt a csapatépítés, felkészítés, a nyilvános vetélkedők szervezése. Népes segítőgárdát is toborzott (Harmath István, Zórád Ferenc, Schildmayer
Ferenc). Kis különbséggel lettünk Keszthely mögött a másodikak.
Nagy siker volt, az elismerés mellett a pénznyereményből készült el
a teniszpálya világítása.
Sokkal nagyobb volt a vetélkedő szellemi hozadéka: a résztvevőkből, segítőkből alakult meg a Honismereti szakkör, melynek vezetője előbb Horváth József plébános, majd Balogh Ferencné, később
Schildmayer Ferenc lett. Megkezdődött a helyismereti munka: az
anyaggyűjtés, a kiállítások és érdekes témájú összejövetelek sora.
1980-ban feleségül ment Holló Miklóshoz, aki akkor Balatonalmádiban az 1.sz Ált. Iskola igazgatója volt. 1981-ben megszületett kisfiuk, aki szintén a Miklós nevet kapta. A késői anyaság áradó szeretetében és édesapja okos, fegyelmezett nevelésében színes
gyermekkorban nőtt fel. Gazdag szellemi útravalót kapott. Sokat
jelentett az is, hogy féltestvérei (Aurél és Györgyi) kezdettől fogva
természetesen beletartoztak ebbe a közösségbe.
Ancsa életében nagy megrázkódtatás volt, hogy 1985-ben a földrengés derékba törte a könyvtár munkáját: ki kellett költözni az óvoda alagsorába és tornatermébe, ahol minimális könyvállománnyal,
minimális szolgáltatásokkal vegetált a könyvtár. Ilyen körülmények
között lett városi könyvár 1989-ben. Sok működési gonddal küsz-

ködött, és több szervezeti
átalakításon ment keresztül.
Később megint költözni
kellett, a volt gyógyszertár
helyére a Bajcsy-Zs. utcába. Itt kezdte újra- építeni
a szolgáltatásokat: a video
kölcsönzést, a honismereti
kört, zenehallgatást, majd
elindította a fénymásolást,
a számítógép-használatot.
Akkor már tudta, és nagy
szívfájdalma volt, hogy a
könyvtár nem költözhet
vissza a régi helyére. Részt
vett a város kulturális életében, tanácstagként és vb.
tagként képviselte a kulturális érdekeket. Kölcsönösen segítették,
erősítették egymás munkáját a férjével. 1989-től tagja lett az Új
Almádi Újság szerkesztőbizottságának. Többször publikált benne,
még nyugdíjazása után is. Könyvtári témájú írásait a szakmai lapok
közölték.
Tartotta a kapcsolatot a megye más könyvtáraival, könyvtárosaival is. A továbbképzések aktív vitázója volt, mindig határozott
véleménnyel. Tájékozottságának köszönhetően a szakmai vetélkedők örök győztese: üdüléseket, utazásokat nyert. Szerette a jókedvű
társaságot, a szép népdalokat. 2002-ben (56 évesen) ment nyugdíjba.33 évig dolgozott a könyvtárban, szolgálta az olvasókat, Balatonalmádi kulturális életét. Sokoldalú tevékenységéért 2005-ben Váth
János díjat kapott. Nyugdíjazása után készült el a PKKK, melynek
rendszeres használója lett és maradt haláláig.
2004-ben váratlanul elhunyt a férje. Úgy érezte, és a gyászjelentésre is ezt írta: „minden egész eltörött” (Ady) benne és körülötte.
De volt ereje felállni a gyászból. Elsősorban Miklós fiára gondolt,
aki akkor még tanult, majd zenei pályán indult el. Anyai büszkeséggel emlegette, hogy tanári munkáján kívül rendszeresen közreműködik zenekarokban, színházi előadásokban is. Örült, hogy fia
szerető társra talált.
Sokáig figyelemmel kísérte a kulturális megmozdulásokat, tartotta a kapcsolatot a megye nyugdíjas könyvtárosaival. Hősiesen küzdött a visszatérő és egyre súlyosbodó betegséggel. Sokan aggódtunk
érte, sokan szurkoltunk az egészségéért. Sokunknak fog hiányozni.
Igazi könyvtárost és nagyszerű embert veszítettünk el.
Veszprém, 2022.január 22.
Balogh Ferencné
ny. könyvtáros

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

11

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Vörösberényi „Fábián József”
Kertbarátkör

Akikre büszkék vagyunk –
Kónya Ádám sífutó

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet, és fogyassz magyar termékeket!”
PROGRAMTERVEZET 2022.I.félév
02.07. /hétfő/ 18.00 óra
Inváziós károsítók (poloskák és mások) a kiskertben Trendek és
talányok. Előadó: Borbély Csaba NÉBIH, Kertészeti Fajtakísérleti
Osztály Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Rovartani
Tanszék munkatársa
02.19. /szombat/ 14.00 óra
Fábián József Emléknap Alsóörsön (Indulás 13.30-kor a
Vörösberényi Posta elől, felszállási lehetőség az autóbusz-pályaudvaron)
02.21. /hétfő/ 15.00 órától
Gyümölcstermelésről A-tól Z-ig 2 órában17.15 óráig
Előadó: Babicz Szabolcs Holland Alma Kft Gyümölcsfaiskola
03.07. /hétfő/ 18.00 óra
Gazdálkodjunk a csapadékvízzel!
A csapadékvíz hasznosítása helyben.
Előadó: Kecskés Gábor építőmérnök, egyetemi oktató
03.21. /hétfő/ 18.00 óra
Bemutatkozik az új vörösberényi háziorvos: Dr. Kléber Zsolt

Dr. Kepli Lajos polgármester a Városházán fogadta Kónya Ádám
sífutót. A közvetlen, jó hangulatú beszélgetés után, a város első embere sok sikert és jó egészséget kívánt az olimpikonnak. Reményét
fejezte ki, hogy a pekingi téli olimpián a legjobb eredményét éri
majd el. Ádám már készül a Pekingi téli olimpiára, ahol három
számban méretteti meg magát. Február 8-án 1.8 kilométer, február
11-én 15 kilométer, míg február 19-én 50 kilométeres távokban
indul, bízva abban, hogy minél jobb eredményt ér el, ezzel Balatonalmádi hírnevét is tovább viszi.
Forrás: Balatonalmádi Város FB oldala

Tájékoztatás
2022. február 1-jétől Balatonalmádi város új jegyzője dr. GáspárFekete Judit, az aljegyzői posztot pedig Tárnoki Renáta Sára tölti be.
Elérhetőségük a következő:
Balatonalmádi Város Jegyzője
Tel.: +36 88 542 412
E-mail: jegyzo@balatonalmadi.hu
Balatonalmádi Város Aljegyzője
Tel.: +36 88 542 430
E-mail: rtarnoki@balatonalmadi.hu
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Apartmanok kezelése Balatonalmádiban
Nyári szezonra balatonalmádi apartmanok rövid
távú kiadásával járó feladatok elvégzését vállaljuk.
Takarítás, karbantartás, vendégfogadás és
távoztatás, hirdetési felületek kezelése.
Jelentkezését az alábbi email címre várjuk:
ancsizi1978@gmail.com
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Garázst vásárolnék
a budatavai városrészben.
Tel: 30 654 6581

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

T. András
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