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

A tartalomból …
Csomai Gézára 
emlékezünk            4. oldal 
Tanévkezdési körkép      6-7. oldal 
Szeptemberi 
programajánlók       9. és 10. oldal 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Véget ért a nyári szezon, sok tanul-
sággal. Le kell ülnünk, meg kell néz-
nünk a számokat, beszélnünk kell a tel-
jesítményünkről. Két éve megszűntek 
tradicionális fesztiváljaink. Jól döntött 
a város, amikor lemondott ezekről? 
Milyen minőségű rendezvények léptek 
a helyükbe? Meggyőződésem, hogy ez 
az elemző munka soha nem maradhat 
el. 

Most elkezdődnek a munkás hétköz-
napok, a jövő év megtervezése. Az a 
célom, hogy november végére ponto-
san tudjuk, mi történik Balatonalmádi-
ban 2023-ban.

Ez egy hatalmas munka, amely egyál-
talán nem látványos, pedig a polgárok 
végre szeretnék látni, hogy mi történik 
a városukban.

Arra gondoltam, hogy „nyissuk ki” 
Balatonalmádit! Beszéljünk arról, 
hogy mit tervezünk, és kérdezzük meg, 
hogy mit szeretnének az itt élő embe-
rek? 

Elsőnek tehát a „nyitott város” kon-
cepciójáról gondolkodtam el munka-
társaimmal. Hogyan ismerhetjük meg 
az emberek véleményét, minél több 
polgárunk javaslatait?

Ezekre a kérdésekre úgy próbálok vá-
laszokat találni, hogy hatékony lépése-
ket teszek a valódi nyilvánosság felé.

A döntéseimet már olvashatják pol-
gáraink az Új Almádi Újság hasábjain.

2022. augusztus - Balatonalmádi-Káptalanfüred
Fabó Péter, polgármester

2. hónap a Városházán

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős Kiadó: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 8220 Balatonalmádi Városház tér 4. Igazgató: Fábiánné Sáray Anna Tel.: 20/377 3762 Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Fábián 
László, Juhászné Vincze Eszter (felelős szerkesztő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, Pászti György, Zatkalik András • Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos • Nyomdai kivitelezés: Onyxprint Kft. 8220 Balatonalmádi 
Kisberényi u. 44. / 8200 Veszprém, Budapest u. 17. Ügyvezető: Bódiss Ákos •  Engedélyszám: 005-18/1989.  •  ISSN: 0864-7860 • Kapcsolat: E-mail: baujsag@gmail.com Tel.: 20/97 03 479 (Juhászné Vincze Eszter) 
•  Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén vagy a 30/29 88 995 telefonszámon (Kovácsi Szolga Mária). Hirdetési árak: 1 oldal = 70. 000 Ft + áfa •  ½ oldal = 35. 000 Ft + áfa •  ¼ oldal = 17. 500 Ft + áfa  •  1/8 
oldal = 8. 750 Ft + áfa   LAPZÁRTA: MINDEN HÓNAP 25-ÉN! 

Villáminterjú
Dudásné Pirik Mariann Balatonalmádi Pro Urbe díjasa

Balatonalmádi Kéttannyelvű Gim-
náziumának vezetője augusztus 20-án 
vette át az érdemérmet Fabó Pétertől, 
a város polgármesterétől. A laudációt 
Czuczor Sándortól, a gimnázium ala-
pító igazgatójától hallhatta az ünneplő 
közönség.

Nyilván tudott arról, hogy Ön kapta 
a díjat...

Igen, nagyon jóleső érzés volt. Azt 
mutatja, hogy a város elismeri az intéz-
ménye működését, és a munkámat is. 
Úgy gondolom, hogy a Kéttannyelvű 
sokat köszönhet Almádinak, és remé-
lem, hogy a jóhírével sokat hoz Almá-
dinak.

A gimnázium egyre jobban jegyzett, a 
legjobb középiskolák 100-as listájában 
idén már a 36-dik.

Valóban egyre jobbak az eredmé-
nyek, büszke vagyok a diákokra és az 
őket tanító pedagógusokra. Egyébként 
az emberek figyelnek az információk-
ra, egyre keresettebb a Kéttan.

Azt is tudta, hogy Czuczor Sándor fog 
a szakmai múltjáról beszélni?

Nem. Nem is tudtam lélekben felké-
szülni. Elérzékenyültem. Végül is ke-
veseknek adatik meg, hogy a példaké-
püktől kapjanak díjat.

Ha visszagondol a pályájára, mi az a 
három fordulópont, amit kiemelne?

Az első állomás 1997. Akkor kezd-
tem el tanítani a Györgyi Dénes iskolá-
ban. A második dátum 2013. Szakértő-
nek tanultam, ami nekem a szakmához 
nagyon sokat adott és azóta is profitá-
lok az akkor tanultakból. Végül 2014. 
amikor a gimnázium élére kerültem. 
Először megbízott, aztán 2015-től vá-
lasztott igazgató lettem.

Milyen most igazgatónak lenni? 
Folyamatosan változik minden. Ré-

gen volt egy tanterv, nagyjából állandó 
kollégák. Most nagyon sok a változó. 
Szerencsére ma már rugalmasan tudok 
alkalmazkodni a megváltozott körül-
ményekhez. Összeülünk a kollégákkal, 
és ha helyzet van, megoldjuk.

fotó: Tabányi Katalin 
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Létrehoztuk a képviselői és bizottsági 
irodát. Itt helyet és infrastruktúrát te-
remtettünk a város képviselői számára, 
akik itt hozzáférnek az előterjesztések-
hez és adatokhoz, az elemzéshez pedig 
szakmai segítséget kaphatnak. A város 
képviselői itt minden hónapban fogadó-
órát tartanak.

Dér András alpolgármester
Szeptember 15. 14-16 h 
Október 20. 14-16 h  
November 17. 14-16 h
December 16. 14-16 h Pannónia
Bejelentkezés: pinkoc@invitel.hu vagy 
06 70 595-9185

Pandur Ferenc alpolgármester
Szeptember 27. 15-17 h  
Október 25. 15-17 h  
November 29. 15-17 h  
December 20. 15-17 h  
Bejelentkezés: pandur.ferenc1958@
gmail.com vagy 06 70 339 5274

Dudás Zsolt képviselő
Szeptember 12. 16-17 h  
Október 10. 16-17 h  
November 14. 16-17 h  
December 12. 16-17 h
Bejelentkezés: dudas.zsolt@
balatonalmadi.hu vagy 06 20 204 8780

Nyitott Balatonalmádi koncepció

Az idegenforgalmi szezon végén já-
runk. Kimondhatjuk, hogy Almádi rend-
őrei sikeresen végezték a munkájukat, az 
itt élők és a nyaralók biztonságban tölt-
hették a forró napokat. 

Biciklilopások, strandlopások előfor-
dultak. A gyerekkorú csapatot – 3 gyer-
mek-, 1 fiatalkorú – egy hazafelé tartó 
rendőr vette észre, és mivel gyanúsan 
viselkedtek, úgy döntött, hogy beszél ve-
lük. Mikor észrevették eldobálták a ná-
luk lévő értékeket és megpróbáltak „le-
lépni”. Nem sikerült, így a banda – sok 
eset felderítésével – lelepleződött.

Egy nagyon „szorgalmas” besurranó 
tolvaj fosztogatta az ingatlanokat Bala-
tonalmádiban és környékén. Egy sikeres 
akció keretében, a betörőt besurranás 
közben elfogták az almádi rendőrök. 

Egy „furcsa” eset is történt a Wesse-
lényi strandon. Kihívták a rendőröket, 
mert egy legénybúcsús társaság egyik 
tagja – alaposan berúgva – agresszíven 
viselkedett a nyaralókkal. A kiérkező 
rendőrök intézkedni próbáltak, ekkor 
az ittas garázda az egyik rendőrt várat-
lanul megütötte. Kemény elbírálásra 
számíthat, reméljük meg is kapja jól 
megérdemelt büntetését.

Sajnos néhány rongálás is előfordult 
városunkban. Fontos, hogy az eset 
felfedezője azonnal értesítse a rend-
őrséget, és ne változtasson a hely-
színen, ne rakjon rendet. Ha látja az 
esetet, persze szólhat az elkövetőnek, 
de az a rendőrség kérése, hogy sen-
ki ne kockáztassa a testi épségét, a  
legfontosabb, hogy a bejelentés minél 
előbb megtörténjen.

A bankszámlák fosztogatói sem 

Balatonalmádi Kék Hírek pihennek. Almádiban egy hölgyet  
csaknem 2 millió forintjától szaba-
dították meg. A csalók egyre kifino-
multabb módszerekkel dolgoznak. A 
számkijelzőn egy bank neve jelenik 
meg, a telefonáló pedig azért kéri el 
a bankszámla adatait, jelszavait, mert 
állítása szerint éppen megpróbálják 
leemelni róla a pénzt. Figyelem! Egy 
bank soha nem kér bankszámlaadato-
kat és jelszavakat, ne adjuk meg ezeket 
senkinek!

Az internetes csalások igen gya-
koriak. Fiktív külföldi katonatisz-
tek, orvosok fosztogatják az egye-
dülálló hölgyeket. Akár fél évig is 
udvarolnak ezek a csalók, mielőtt 
megszerzik az áldozat pénzét. Almá-
diban egy hölgytől 8 millió forintot 
szereztek meg ezzel a módszerrel.  
Ne dőljünk be a csalóknak!

Kajári Gyula képviselő
Szeptember 12. 16-17 h  
Október 10. 16-17 h 
November 14. 16-17 h  
December 12. 16-17 h  
Bejelentkezés: kajari.gyula@
balatonalmadi.hu vagy 06 20 222 0122

Schildmayer Ferenc képviselő
Építési vagy településképi kérdések hely-
színen, megbeszélt időpontban 
Bejelentkezés: schildmayer.ferenc@
balatonalmadi.hu vagy 06 30 217 1822

Szakál Balázs Dániel képviselő
Szeptember 6. 16-17 h
Október 4. 16-17 h
November 1. 16-17 h  
December 6. 16-17 h  
Bejelentkezés: daniel.szakal@
balatonalmadi.hu vagy 06 30 216 8538

Szűcs Enikő képviselő
Szeptember 26. 9-10 h  
Október 31. 9-10 h  
November 28. 9-10 h  
December 19. 9-10 h 
Bejelentkezés: enikokepviselo@gmail.
com vagy 06 20 354 8265

Polgármesteri fogadónapok.
2022. szeptember 22. 9-17 h. Az év foga-
dónapjait folyamatosan közzétesszük.
Bejelentkezés: pm@balatonalmadi.hu

A bizottsági ülések továbbra is nyitot-
tak. Túl sok érkező esetén a nagyterem-
ben tartjuk meg az üléseket.
Humán Bizottság
Elnök: Dudás Zsolt
Tagok: Szűcs Enikő, Szakál Dániel
Külső szakértő: Benedek Anna Teréz, 
Kasza Marianna Katalin
Pénzügyi, Településfejlesztés és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság
Elnök: Kajári Gyula
Tagok: Szűcs Enikő, Dudás Zsolt, 
Schildmayer Ferenc
Külső szakértők: Hulényi Miklós, 
Dukai-Nagy Gergely, Mezei Gábor

A képviselő-testületi ülés közvetítése 
megújul televíziós operatőr segítségé-
vel.

Bevezetjük a Civil Pályázati Fórum 
intézményét. A megszokott Civil Fó-
rum mellett Civil Pályázati Fórumokat 
is tartunk, amelyeken az egyesületek 
szakmai segítséget kapnak a pályázata-
ikhoz. A civil pályázati referens fogadó-
órát tart a képviselői irodában.
Pályázati referens: Brenner Klára
Szeptember 30. 16-17 h  
Október 28. 16-17 h  
November 25. 16-17 h  
December 16. 16-17 h  
Bejelentkezés: brenner.klara11@gmail.
com vagy 06 20 443 2736
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Könnyeim cseppennek a papírra, el-
mosva soraimat. Nem is figyelem, mit 
is írok, kiszakad belőlem az emléke-
zés. 

Találkozásaink minden perce lepereg 
előttem, visszaidézni szinte lehetetlen, 
meg egy nekrológba nem kíván helyet, 
mert mindez már örökké a kettőnk tit-
ka marad. De most igenis tudatnom 
kell, mennyire szerettem és tiszteltem 
őt. Ismertünk Téged: az előbbit egy 
közeli barátod sem mondta volna a 
szemedbe, mert elhárítottad volna, el-
ütötted volna egy laza poénnal. Már 
tudom, nagyon érzékeny ember voltál, 
mindig keménységet mutatva. 

Utolsó utadra rengeteg ember kísért 
el, főleg Vörösberény polgárai, kik 
részvéttel tisztelegtek koporsód előtt. 
A temető hervadó fái alatt elkalandoz-
tak gondolataim. Fiatalembert láttam 
magam előtt, (a berényi gazdabolttal 
szemben) egy gyönyörű lovat futta-
tott száron a volt Csomai ház udvarán 
körbe-körbe. Hosszú időn keresztül 

Csomai Gézára emlékezünk… 

néztelek a kerítésen át – valamikor a 
nyolcvanas évek elején – nem ismer-
tük akkor még egymást. Ez a látvány 
sokáig megmaradt bennem. Mikor 
később megismertelek, kirajzolódott 
előttem az alkotó, gondolkodó ember. 
Maga az életműved, melyet családod-
dal együtt létrehoztál, példaértékű.

Mindenkor feltört belőled a 
„vörösberényiség”, édesapád oktató 
szavainak idézése, a berényi emberek 
tisztelete. Soha nem voltál érzelgős, 
de erről mégis meghatottan tudtál be-
szélni. Kortársak voltunk, sorstársak 
is. Használni akartál, nem tündököl-
ni. Értékedet mutatta, mikor az első 
szabadon választott képviselő testü-
letbe beválasztottak. Mindenki tudta, 
hogy Te voltál a legkarakterisztiku-
sabb képviselő. Az akkori testület év-
ről évre nehéz helyzetben, de pulzált, 
mint egy erőteljes szív. Mindnyájan a 
rendszerváltás lázában éltünk. Te vol-
tál a nyers, a „megmondó”, sokszor 
találtál okos kiutakat az alagútból való  

kikandikálásra. Humorba ágyazott kö-
nyörtelen mondataid ma már legendává  
szelídültek. Akkor éreztem már, kivé-
teles képességű ember vagy. Mint ag-
rármérnök, feleséged figyelmeztetése 
ellenére is fáradhatatlanul dolgoztál. 
A szakmád, a család, négy gyermeked, 
unokáid szent volt számodra. Komoly 
szakmai sikerek kísérték utadat, melyet 
ma fiad Hozzád méltón, magas színvo-
nalon folytat. Gazdaságod egyik telep-
helyére időnként meghívtad az almádi-
ak népes csoportjait. Képviselőtársaid, 
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai, 
baráti társaságok egész sorát lehetne 
felsorolni, akik ma is szeretettel emlé-
keznek a Bakony-alján eltöltött órákra. 

Felidéződik bennem egy húsz évvel 
ezelőtti emlék: a VI. Merinó Világ-
konferencia élőállat kiállítás, Város-
lőd, Ruder-major, ahol jelen lehettem. 
Megtiszteltél a meghívó akvarellje-
immel díszített leporellójának meg-
tervezésével. Frissen ácsolt karámok, 
nemzetközi zászlók a magyar mellett, 
megszeppent, ünneplő ruhás, sorfa-
lat álló juhászok, a zöld gyepen fehér 
asztalok. Addig ilyet csak filmekben 
láttunk. Hatalmas élmény volt, láttam 
Rajtad a meghatottságot, a szervezés 
munkálatainak fáradtságát. Sorban 
érkeztek buszokkal a külföldi küldött-
ségek. Az ausztrálok jellegzetes szal-
makalapjaikban, leszálltak a buszról, 
még mielőtt fogadták volna őket, átug-
rálták a karámokat, simogatták a juho-
kat, mert nekik azok voltak az elsők. 
Ott éreztem: ilyen a szakma és annak 
szeretete. Te, Géza ugyanilyen voltál, 
a gazdaság az állataid, a föld volt éltető 
elemed. Szakmai, országos díjaid fel-
sorolni is nehéz lenne: Az év termelője 
díj, Bemutató mintatelep cím rendsze-
res volt az IMÁR Bt Csomai Géza és 
családja vállalkozásánál. Ma már „kis 
Géza” még fényesebb kitüntetéseket 
kapott, de édesapját minden alkalom-
mal tisztelettel, elismeréssel emlegette 
a róla szóló sajtóban. „Öreg Gézával” 
abban is hasonlítottunk, hogy nyugha-
tatlan természetűek vagyunk. Ő már 
régóta ülhetett volna babérjain, de az 
ilyen embereknek sosem csökkennek a 
tennivalói. 

Élénken emlékezem beszélgetéseink-
re. Maradt időd és energiád szeretett 
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Vörösberényi Művésztelep 2022 
Csak annyit mondhatunk: Veszeli 

Lajos. Ő a motor, a dunántúli képző-
művészet mozgatórugója. Két tábor is 
zajlik szinte egy időben Balatonalmá-
diban. Az amatőr szobrászok és festők 
a nyár utolsó heteiben sajátíthatnak el 
néhány új fogást, kaphatnak új szem-
pontokat. A Magtárban már ott vannak 
az állványok, a vásznak, Veszeli Lajos 
összerakta a festőkellékeket. Minden-
ütt festéktubusok, kréták és temperák. 
Az első napon Baky Péter, Munkácsy-
díjas festőművész vezeti a tanulni vá-
gyókat. Nem tudjuk elmondani, hogy 
milyen egy művésztelep világa. Ez 
ugyanis látványról és hangulatokról 
szól. Inkább készítettünk rövid interjú-
kat, és néhány fényképet. 

Zelenszkaya Olga: Fejlődni szeret-
nék, tanulni szeretnék. Veszeli Lajost 
ismerem, és sokra tartom az alkotása-
it. Tőle akarok ellesni néhány fogást. 
Művészeti iskolában tanultam még a 
Szovjetunióban. Aztán abbahagytam, 
megszülettek a gyerekeim. Ők felnőt-
tek, én folytattam a tanulást. Tanul-
tam Kádár Tibortól, Sáska Tibortól, 
Breznay Andrástól. Feltöltenek ezek a 
napok.

Vilcsek Ferenc: Hivatásos katona 
vagyok, aki festéssel szereti tölteni a 
szabadidejét. Fiatalon jelentkeztem 

a grafikus szakra. Nem vettek fel, de 
nem szoktam feladni. Kedvencem az 
akvarell. Azért is vagyok itt, Veszeli 
Lajostól szeretnék tanulni.

Szample Krisztina: Nyergesújfalui 
vagyok, Kernstok Károly szülőfalujá-
ból jöttem. Almádiban egy kis nyaralót 
vettem, itt szeretnék rákapcsolódni a 
művészek világára. Rajztanár vagyok 
eredetileg, volt már kiállításom, szer-
veztem is kiállításokat. Az akvarell-
technikámat szeretném fejleszteni. 
Ahogy Veszeli Lajos felleheli a színe-
ket a vászonra, azt el akarom lesni tőle.

Baky Péter, Munkácsy-díjas festő-
művész: Aki ezt nem hivatásszerűen 
csinálja, nem profi művész, de a min-
dennapjainak szerves része a művé-
szet, annak kell egy kis ráhangolódás, 
egy kis rávezetés, amikor a vászon elé 
lép. Azt hiszem, hogy ilyenkor tudok 
valamit mondani, hozzá tudok úgy 
nyúlni a munkájához, az elképzelése-
ihez, hogy az segít neki. Ezért vagyok 
itt. Ahhoz, hogy valaki jó művész le-
gyen, ahhoz kell alázat, szerénység, 
önismeret és önkritika. Ritkán van 
meg egyben. De közelíthetünk ehhez 
az állapothoz. Ha a kurzus végén azt 
fogom érezni a művek láttán, hogy 
„nem voltam hiába velük”, nagyon 
boldog leszek!

településünk ügyes-bajos dolgaira is 
figyelni, megvitatni. Emberi kapcso-
lataid, a barátságok fontosak voltak 
számodra, évtizedeket öleltek fel. Idő-
södve ízléses pince-présházat építet-
tél Pinkócon, a Magyar utcában, ahol 
délutánonként összejöttetek a szom-
szédokkal, barátokkal, főzésre, bo-
rozgatásra. „Megyek az öregekhez, ha 
ráérsz, gyere fel” – szólt ki a kocsiból. 
Nagyon ritkán volt rá időm, de most 
megígérem, ha elmegyek a Kisberé-
nyi úti házad előtt, vagy felmegyek az 
általad készíttetett Géza utcának neve-
zett bekötő úthoz, Rád gondolok, egy 
olyan barátra emlékezem, aki nagyon 
közel állt hozzám, hozzánk, a megyé-
hez és nem utolsó sorban városunkhoz. 

Írás közben valamit szerettem volna 
kivenni a hűtőmből. Leesett a tányér, 
eltörött. Eltörött bennem is valami, hi-
szen sorban veszítem el azokat, akikkel 
együtt akartuk megpróbálni formálni a 
jövőt. Géza, örökké itt élsz velünk!

A Csomai családnak, főleg özvegyé-
nek, Tubinak, aki főleg a család ösz-
szetartásában, de minden építő tettben 
mellette állt, magam és a barátok nevé-
ben megnyugvást kívánok.

Veszeli Lajos

A Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub 
szeptemberi programja 
szept. 7. szerda 16-17 óra között: 
ügyelet és befizetés a lecsó partira 
szept. 14. szerda 16 órától LECSÓ 
PARTI – a jelölő és számláló bizottság 
megválasztása. Kérjük, minél nagyobb 
számba jelenjetek meg, hogy meg 
tudjuk választani a bizottságot! 
szept. 17. szombat 15 óra 
TÁNCTALÁLKOZÓ  a környék táncos 
csoportjaival – helyszín: Pannónia 
Kulturális Központ. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
szept. 21. szerda 16-17 óra között: 
ügyelet és befizetés a vacsorára 
szept. 22. csütörtök 14 órától ŐSZI 
TÚRA, találkozó a Vörösberényi 
Kultúrházban 
szept.28. szerda 16 óra ZENÉS 
SZÜLETÉSNAPI RENDEZVÉNY –új 
vezetőség megválasztása 
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Balatonalmádiban is szeptember el-
sején, hagyományos keretek között 
indult a tanév. Körképünkben a városi 
intézmények vezetőit kérdeztünk arról, 
hogy mit várnak az idei nevelési évtől. 

A Magyar-Angol Tannyelvű Gim-
názium igazgatója, Dudásné Pirik 
Mariann elmondta, hogy a nyári szü-
net ideje alatt sikerült minden olyan 
fontos karbantartási feladatot elvégez-
ni, amelyeket korábban elterveztek.

- A legnagyobb beruházásunk idén 
a kollégiumban történt, ahol egy für-
dőt újítottunk fel, ez négy zuhanyzót 
és a mosdórészeket érintette. Ezeket 
a munkálatokat több mint 8 millió fo-
rint kormányzati támogatásból tudtuk 
megvalósítani. Szintén pályázati úton 
nyertünk forrást az iskola és a kollégi-
um elektromos hálózatának felülvizs-
gálatára, közel 3 millió forint értékben. 
Folyamatban van a kazánok karban-
tartása, ezzel a feladattal a fűtési sze-
zon kezdetéig kell majd végeznünk. 
Sikerült egy kollégiumi nevelői szobát 
rendbe raknunk, új festést és új padló-
burkolatot kapott a szoba. 5 tanterem 
kifestését terveztük, de csak egy való-
sult meg, a többire majd később kerül-
het sor, ahogy ezt a költségek lehetővé 
teszik. 

- Várhatóan a rezsi lényegesebb 
magasabb lesz idén, mint a korábbi  
években. Miként tud erre felkészülni az 
iskola? 

- 2015-ben cseréltünk kazánt a gimná-
ziumban, 2018-ban pedig a kollégium-
ban, ezek tehát viszonylag új, korszerű 
készülékek, s megfelelő a hatásfokuk. 
Az épületen vannak napelemek, bár 
jelenleg ez még nincs összefüggésben 
a fűtéssel, de az áramszámlán minden-
képpen meglátszik. 

- Változik-e a tantestület összetétele a 
2022/2023-as tanévben? 

- Sikerült minden üres helyet betölte-
nünk, összesen 5 új szakképzett kollé-
gát vettünk fel, kettő kollégiumi nevelő 
és három angoltanár került be újonnan 
a tantestületbe. Összesen 10 osztállyal 
működünk, mindenhol maximális a 
tanulólétszám. Az oktatás mellett isko-
lánkban kiemelten fontos, hogy minél 

több közösségi programban vegyenek 
részt a diákok. 

A nyár folyamán a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában is elkészültek az 
alapvető felújítási munkálatok, mond-
ja Ács Attila, igazgató. Minden évben 
ilyenkor festik ki az első és az ötödik 
osztályosok termét, illetve elkészül-
tek a legszükségesebb javítások is. 
Nagyobb felújítási munkálatok nem 
zajlottak most az iskolában, hiszen 
épp egy nagyberuházás előtt áll az 
intézmény, tetőcserére és a tetőtérben 
tantermek kialakítására készülnek, s a 
munkálatokhoz tavaly már az anyagi 
támogatás is megérkezett, a kivitelezés 
jövő nyárra várható. 

- Lesznek-e új pedagógusok az idei 
tanévben? 

- Minden évben van némi mozgás a 
tantestületben, bár szerencsére nálunk 
nem jellemző az elvándorlás. Eddig 
minden évben sikerült betölteni a hi-
ányzó tanítói és tanári státuszokat. 
Nyáron a nyugdíjba vonuló és a két 
távozó kollégát sikerült új pedagó-
gusokkal pótolni, de megállapítha-
tó, hogy évről évre egyre nehezebb a  
megüresedett pedagógusállásokat be-
tölteni.

- Tehát hagyományos tanévre készül 
az iskola? 

- Igen, én úgy gondolom, hogy a be-
zárás vagy az online oktatás réme már 
nem veszélyeztet bennünket, a covid 
is az oltásokkal kezelhető betegséggé 
szelídül, a fűtési szezon rezsiköltségét 
tudja vállalni a tankerület, mi pedig 

Almádi tanévkezdési körkép

fotó: Tabányi Katalin 
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a gyerekekre és az oktatásra tudunk 
koncentrálni. Két első osztály indult el 
szeptemberben, és szerencsére az osz-
tálylétszámok is optimálisan alakul-
nak, 23-24 fővel dolgoznak a tanítók.

 
A Vörösberényi Általános Iskola 

épületében a nyár folyamán nem csu-
pán a kisebb karbantartási feladatokat 
végezték el, hanem nagyobb beruhá-
zások zajlottak, tájékoztatott Zanathy 
László igazgató. 

- Új, kondenzációs kazánt kaptunk, s 
ehhez kapcsolódóan modernizálták, az 
aktuális előírásokhoz igazították a ka-
zánházat, az épület gázbekötését és a 
kémény kialakítását is. Idén pedig 15 
osztály lesz az iskolában, ezért a mű-
vészeti nagytermünket kettéosztottuk, 
egy válaszfal és két bejárat lett kiépít-
ve a felső tagozatra feljövő két ötödik 
osztályunk számára. Ez a két tanterem 
teljesen új tanulói bútorzatot is kap. A 
többi teremben is elvégeztük a szüksé-
ges javításokat. Több mint 25 éves az 
épület, s a közeljövőben egy nagyobb 
felújítás mindenképpen ráférne. 

- A diákok létszáma tehát Berényben 
is folyamatosan növekszik? 

- Igen, már 6. éve folyamatosan pár-
huzamosan két első osztályt indítunk, 
az iskolában összesen csaknem 340 
gyermek tanul. 

- Van-e tanárhiány az iskolában? 
- Berényben a törzsgárda rendben 

van, négy helyre kellett idén nyáron 
pályázatot kiírnunk, de mind a négy 
pozíciót úgy tűnik sikerül betölte-
nünk, a szakos ellátottságunkat pedig 

óraadók alkalmazásával igyekszünk 
teljessé tenni. Alapvetően optimistán 
nézünk a tanév elébe, szeretnénk, ha 
idén már nem maradnának el olyan 
programok, mint például a farsang, az 
adventi vásár. 

A Magocskák intézménye számára 
ez a tanév más lesz, mint a többi, hi-
szen immár az új tanintézmény, a böl-
csőde is megnyitotta kapuit. Amikor 
náluk jártam, Beckerné Sabján Ottilia 
intézményvezető asztala tele volt ön-
életrajzokkal. 

- A bölcsibe egy új dajka és egy új 
kisgyermeknevelő áll munkába au-
gusztus végén, az oviban pedig még 
két óvó nénit keresünk – meséli az 
intézményvezető asszony. – A hiány-
zó helyeket többé-kevésbé könnyen 
tudtuk betölteni, a bölcsődés állásokra 
sokan jelentkeztek, ezek most nagyon 
felkapott szakmák. Ezzel szemben 
az óvodai területen sokkal nehezebb 

a dolgunk, itt hat üres álláshelyünk 
volt, ebből négyet már betöltöttünk, 
de kettő pozícióra még keressük a 
megfelelő jelölteket. 

- Hány gyermek jár most a Magocs-
kák óvodába? 

- Most szeptemberben nyit Almá-
diban a református óvoda, s az új in-
tézmény miatt megoszlik a gyereklét-
szám. Ebben a nevelési évben nálunk 
egy homogén kiscsoport indul, de a 
többi csoportokba is fel tudtunk ven-
ni gyerekeket. Almádiba egyre több 
gyerek születik és sokan költöznek 
be, főként családosok, így az óvodás 
gyermekek száma tovább növekszik 
minden évben. Ennek ellenére én úgy 
látom, hogy a város erre felkészült, s 
a jelenlegi két óvodában, az összesen 
14 csoportban biztosított a kisgyer-
mekek megfelelő ellátása.

- 2019. decemberében készült az új 
óvoda épülete. Szükséges-e már most 
a karbantartás? 

- Mindenképpen, hiszen szeretnénk 
gondos gazdái lenni az épületnek. A 
fafelületeket kezelni kellett, a falakat 
is le kell festeni, az udvari játékokat 
pedig folyamatosan figyeljük, kar-
bantartjuk, javítjuk. 

- A bölcsi pedig május óta műkö-
dik… 

- Igen, jelenleg 33 gyermek tölti 
napjait a megújult épület falai között, 
4-en közülük szeptembertől óvodá-
sok lesznek, s folyamatosan érkeznek 
az új bölcsődések, várhatóan a lét-
szám eléri a 45 főt. Főként helybeli 
gyerekről van szó, de jönnek a kör-
nyező településekről is hozzánk.

JVE 

forrás: almadiovi.hu 
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Majdhogynem mafla kérdésnek tűnt 
volna ilyen problémával előhozakod-
ni, de a szezonális szőrszálhasogatá-
sok firtatása között rendre előrukkol-
nak ezzel is. Az idei uborkaszezon sem 
múlhatott el anélkül, hogy tiszavirág 
életű celebekre vagy véletlen ese-
ményekre ne fogják rá ezt a könnyen 
kétségbevonható történelmi jelzőt. 
Magától értetődő, hogy a bulvársajtó, 
vagy akár a teljes média egyes komoly 
teljesítményeket ugyanígy népszerűsít. 
Aki kételkedne, tallózzon már a világ-
hálón: több mint 100 000 hasonló hír-
adás közül válogathat.

A XXI. század második évtizedében 
sokkal fontosabb gondok elől mene-
külve vagy a nyári kikapcsolódást elő-
segítendő sorra jelennek meg híradá-
sok, hogy valaki feltette a városát, sőt 
országát a térképre. Szép dolog, jó do-
log, de még átvitt értelemben is nagy-
zoló, sőt bombasztikus. Abból indul ki 
ugyanis, hogy az adott település vagy 
ország addig nem is volt a térképen. 
Ez pedig képtelenség, amiből arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a cikkíró vagy 
célközönsége tényleg nem tudta, hogy 
az a hely egyáltalán létezik. Ennek a 
téveszmének egy másik, de az előző-
höz hasonló folyománya szintén egyre 
gyakoribb. Azt kívánják megmutatni, 
hogy egy adott hely kicsoda vagy mi-

KI TETTE FEL A TÉRKÉPRE?

csoda miatt lehet ott a térképen. Nem 
kell nagyon győzködnöm senkit sem, 
hogy ez a megoldás is mennyire félre-
vezető lehet. Ebben az esetben ugyanis 
azt mutatja meg az így nyert térkép, 
hogy a készítője vagy hasonló gondol-
kodású közönsége szerint csakis az ő 
szempontjaik szerint értékelhető egy 
hely. Ebbe a koordináta rendszerbe he-
lyezhető el az a világtérkép, amelyet 
Töltési Zsókán kívül néhányan maguk 
is felfedezhettek a világhálón az elmúlt 
héten. Már maga a címe is lehenger-
lő: „Kereszthivatkozással igazolható 
híres személyek Krisztus előtt 3500-
tól 2018-ig”. Ez az összeállítás idén, 
június végén jelent meg és azt állítják 
róla, hogy 2 millió 290 ezer személy 
adatait dolgozták fel a népszerű világ-
hálós adattárak, azaz a Wikipédia és a 
Wikidata különböző angol nyelvű ki-
adásai alapján. Magával a cikkel illene 
hosszabban foglalkozni, sőt a mellé-
kelt világtérképpel is, de profilunkból 
fakadóan mégis csak röviden tesszük, 
ezt is azért, mert az utóbbi térképre 
felkerült Balatonalmádi is. Felkerült, 
méghozzá a leghíresebb szülöttével, 
Szoldatits Ferenc magyar festővel, 
aki 1820. november 20-án született 
Vörösberényben. Konkrétan az egyet-
len helybéli híres emberrel, aki beke-
rülhetett a 2 millió 290 kiváló koponya 
közé, viszont ő a 917015. sorszámú a 

hírességi sorrendben az elmúlt 5518 év 
alatt...

Globális kitekintéssel azt is mondhat-
nánk, mert összetehetjük a kezünket, 
ha csupán a Balaton környéki telepü-
léseket vizsgáljuk meg ezen a térké-
pen. Tudósok, politikusok, zenészek és 
sportolók nevei tűnnek fel, ami min-
denképpen rangot jelent amellett, hogy 
nagyon sok környékbeli település vi-
szont kimarad, mert híres szülötteik 
adatai nem jutottak el angol nyelvű 
adattárakba. Balatonfűzfőt Bozay Atti-
la zeneszerző képviseli, Balatonkene-
sét senki, amint Alsóörsöt, Paloznakot 
és Csopakot! Füredet és Veszprémet 
viszont három személyiség fémjelzi, 
de utána már csak Badacsonytoma-
jon tüntetik fel Gellei Imre labdarú-
gó edzőt, volt szövetségi kapitányt és 
Keszthelyen pedig négy hírességet.

Ez a jelenség pedig a mi hibánk is, 
mivel nem írtunk róluk sem helyi ki-
adványokban, sem eleget és főleg nem 
angol nyelven. Megrázó élményben 
volt részem Angliában, Skóciában és 
Walesben, ahol a városi és egyetemi 
könyvtárakat látogattam, ahol csak 
tudtam. Magától értetődően a brit-ma-
gyar kapcsolatokkal kezdtem, illetve 
hazai kiadványainkat kerestem. Lel-
tem is párat, de csak párat, a szó szoros 
értelmében. Nem is lett volna talán fel-
tűnő egy kis ország irodalmának, tör-
ténelmének, egyáltalán kultúrájának 
a hiánya, ha a szomszédos polc nem 
lett volna dugig román kiadványokkal. 
Nehezen jutottak el kiadványaink – ha 
egyáltalán voltak – az amerikai és brit 
egyetemekre és városi könyvtárakba, 
ahol még olyan demográfiai térképek 
is leledzettek, amelyeken alig lézeng-
tek magyarok a Kárpát-medencében. 
Hadtörténeti kompilációk arról, hogy 
mely államok tartóztatták fel az otto-
mán-török előnyomulást – a baj nem 
csupán az volt, hogy azidőtájt még 
nem is léteztek, hanem Magyarorszá-
got is elfelejtették feltüntetni több he-
lyen. No, de mindennek már több mint 
negyedszázadnyi ideje és azóta sokat 
javulhatott a helyzet! Derűlátó vagyok 
születésemtől kezdve, attól lehet ez a 
rózsaszín látásmód...

Azidőtájt persze a mi térképeink is 
furcsa tulajdonságokkal rendelkeztek!  

Forrás: https://www.nature.com/
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Emlékszem a régebbi balatoni térké-
pekre, ahol a lépték olyan kacifán-
tos volt, nehogy odataláljuk olyan 
helyekre, ahol katonai létesítmény 
gunnyasztott. A legtrükkösebb a jel-
magyarázatok elhelyezése volt, mert 
a keleti medencénél valahogy mindig 
a Veszprém-Szentkirályszabadja-Litér 
háromszög találtatott ideálisnak, míg 
a nyugati medencénél pedig Sármellék 
és környéke. Nagyvázsonytól észak-
keletre csak a dús vadon látszott: a 
megbúvó szovjet laktanyakomplexum, 
akkori nevén, Kis-Moszkva pedig se-
hol! Védeni kellett ezeket a titkos ob-
jektumokat, nehogy az „imperialista 
kémek” turistáknak álcázva deríthes-
sék fel a terepet. Mit tett ilyenkor az 
„imperialista kém”? Elment a londo-
ni Hyde Park északi oldalához köze-
li térképboltba és megvette az összes 
aktuális térképet, mindent eltakaró 
jelmagyarázatok és egyéb ködösítések 
nélkül. A Hyde park déli oldalán pedig 
a Map House nevű antikvárium kínálta 
az összes forgalomba került térképet 
kis hazánkról. Öröm lett volna válo-
gatni közülük és ezt onnan tudom, 
hogy 5 font sterlingbe került a legol-
csóbb példány. Nos, ennyi nekem nem 
volt, mert az itthon hivatalosan kapott 
5 dollárt beváltva 2 és fél font csörgött 
a zsebemben...

Fenn voltunk mi a térképen tehát jó 
régóta, amelyeken vagy lehetett vala-
mi látni, vagy még a térképet is rejte-
gették. Mióta lehettünk mi rajta bár-
milyen régi mappán? Balatonalmádi 
néven csupán a múlt század eleje óta, 
mert addig hivatalosan csak az Almá-
di, illetve a Vörösberény név lehetett 
rajta: konkrétabban 1901 óta. Akkor 
viszont ki tehette fel a térképre vá-
rosunkat legelőször? Nos, Szárberény 
néven István királyunk volt az, aki itt 
48 füstöt és 6 halászt adományozott a 
veszprémvölgyi apácáknak és ezt egy 
görög nyelvű adománylevélben meg is 
örökíttette. Honnan tudta mégis István, 
hogy merre van Szárberény? Egészen 
egyszerűen kiválóan ismerte a környé-
ket, mert valahol itt győzte le a lázadó 
Koppány vezér seregeit. Azóta is ma-
gáénak tudja minden környékbeli tele-
pülés a csata helyszínét.

Czuczor Sándor

Szeptember 17-25. között, immár 
16. alkalommal jelentkezik az orszá-
gos fesztivál, melynek keretében ma-
gas színvonalú, műfajilag sokszínű, a 
történelmi egyházakhoz kapcsolható 
művészeti alkotásokat és produkció-
kat bemutató ingyenes programokat 
tekinthetünk meg. Balatonalmádi a 
korábbi évekhez hasonlóan idén is 
csatlakozott a rendezvényhez, s a Ba-
latonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesü-
let szervezésében számos programot 
kínálnak az érdeklődőknek. 

Az Ars Sacra Fesztivál nyitónap-
ján, a Templomok Éjszakáján szept-
ember 17-én, szombaton 19 órától 
Vörösberényben, a Loyolai Szent Ig-
nác templomban ad koncertet Vadász 
Attila orgonaművész, a Richter János 
Konzervatórium tanára. A koncert után 
indul a lámpás séta a jezsuita kolosto-
ron át a vörösberényi Erődített temp-
lomhoz, ahol meglepetés műsor várja 
az érdeklődőket. Ez utóbbi program a 
Teljesebb Életért Egyesület szervezé-
sében zajlik majd. 

Szeptember 20-án, kedden 18 órától 
a Balatonalmádi Református Temp-
lomba várják az érdeklődőket, ahol az 
immár 30+2 éves Balatonalmádi Vá-
ros Vegyeskara ad koncertet, vezényel 
Borbásné Gazdag Gabriella, karnagy. 

Szeptember 23-án, pénteken 18.30 
órai kezdettel Petrőcz Mária magán-
énekes és Nagy Zsuzsanna, városunk-
ban élő hegedűművész koncertjének a 
Szent Imre Templom ad otthont. 

A Vörösberényi Református Erődített 
Templom szeptember 24-én, szomba-
ton nyitja meg kapuit a fesztivál láto-
gatói számára, 18 órakor a Gaudium 
Kamarakórus ad koncertet. 

Másnap, szeptember 25-én, vasárnap 
az Evangélikus Imaházban 17 órától 
kezdődik a program, a városunkban 
élő Fűke Ákos csellóművész és tanít-
ványai koncertjét láthatják és hallhat-
ják az érdeklődők. 

Az ige fotósa címmel nyílik kiállítás 
Krizsán Krisztián szakrális alkotásai-
ból a Pannóniában. A megnyitót szept-
ember 16-án, pénteken 17 órakor tart-
ják, a tárlat 25-ig tart nyitva. 

A Lelkünk temploma című kiállítás-
nak a balatonalmádi La Galerie Művé-
szeti Galéria ad otthont. 

Az Ars Sacra Fesztivál rendezvényei 
ingyenesen látogathatók, bővebb in-
formáció az ars-sacra.hu oldalon ol-
vasható. 

JVE

Újra Ars Sacra Fesztivál Balatonalmádiban! 

fotó: Tabányi Katalin
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Balatonalmádi napjainkban nem 
rendelkezik számottevő szőlőültet-
vényekkel, pedig nem volt ez mindig 
így. Egy 1493-ban kelt szőlő adás-vé-
teli iratban a birtok helyét ily módon 
jelölték: „Szárberényhelységszőlőhe
gyén az Almádinak nevezett helyen“. 
A helység fekvése és éghajlata is igen 
kedvező volt a szőlőtermesztéshez. A 
18. század végéig virágzott is a borkul-
túra, szőlőskertek borították az almádi 
domboldalakat, egészen az 1880-as 
évek közepéig, amikor filoxéra járvány 
pusztított a Balaton-felvidéken, nem 
kímélve az almádi szőlőültetvényeket 
sem, melyek szinte teljesen eltűntek 
és faragott tornácú nyaralók vették át 
a helyüket.

A régi idők hangulatát Vörösberény, 
Balatonalmádi legrégebbi településré-
sze őrzi, itt foglalkoztak szőlőtermesz-
téssel és földműveléssel, még mielőtt 
a többi településrészt egyáltalán be-
építették volna. A napi munka mellett 
azért szükség volt szórakozásra, kul-
túrára, a közösség egybentartására és 
formálására is. Ezt hivatott szolgálni a 
Vörösberényi Polgári Olvasókör, me-
lyet Nemes Mihály alapított 111 éve és 
az egyik fontos eseménye volt már ak-
kor is a szüreti felvonulás, melyet min-
den évben megrendeztek azóta is, csak 
a nehezebb években, háborús időkben 
maradt el. 27 évvel ezelőtt újraalakult 
a Vörösberényi Polgári Olvasókör, de 
a hagyományokat továbbra is őrzi és 

akár új hagyományokat is teremt, leg-
fontosabb feladata a vörösberényi, al-
mádi közösség megerősítése. A szüreti 
felvonulás tehát valójában nem csupán 
egy mulatság, hanem az összefogás 
erejének megmutatkozása is, hiszen a 
legtöbb résztvevő, fellépő önként jön, 
felajánlva támogatását, hogy tovább 
éljen a hagyomány és a közösség.

Az elmúlt évtizedekben persze né-
hány elemében megváltozott a szüre-
ti felvonulás. Régen például, amikor 
mindenki a mezőgazdaságból élt Be-
rényben, lovaskocsik sokasága vonult 
fel a szüret idején, aztán ahogy haladt 
előre a világ és más irányba fejlő-
dött, eltűntek a lovaskocsik a kertek-
ből. Megváltoztak a körülmények, de 
a vágy megmaradt a közösségben a 
felvonulásra és az együtt mulatásra, 
a lovaskocsik helyét így platós, pa-
dos autók vették át, néhány éve pedig 
kisvonat is szállítja a résztvevőket és 
állandó résztvevők Bak Lajos fogata 
vagy Szentesi Farm lovasai, megidéz-
ve a régi idők hangulatát. Szentesi 
Vajk, aki igazi közösségi ember, a kis-
bíró szerepét is betölti, levezeti a szü-
reti felvonulás programjait és a szőlős-
kosár licitálást, kihirdeti a fellépőket, 
jó hangulatot teremt.

A másik fontos változás, hogy néhány 
éve már nemcsak a berényi utcákon 
kanyarog a menet, hanem a Veszpré-
mi úton egyenesen levonul a Pannónia 
Kulturális Központ parkolójáig, ott 

kerül sor a műsor egy részére és a li-
citálásra is, majd a menet visszaindul 
Berénybe. 

A szüreti felvonulás mindig is 
vörösberényi rendezvény volt, de a kö-
zösségi szellem megőrzéséhez fontos, 
hogy nyitottak legyünk akár új hagyo-
mányok teremtésére is, melyek fő ösz-
tönzője Kasza Katalin, aki két és fél éve 
vezeti a Polgári Olvasókört. Ezekkel 
lehet bevonni a fiatalságot, hiszen ők 
viszik majd tovább a tradíciót. Ennek 
szellemében a berényi Leader Kultúr-
ház udvarán programok várják a gyere-
keket, megismerkedhetnek a szőlőpré-
seléssel, mustkészítéssel, játszhatnak 
a Balaton Játszóház népi fajátékaival, 
idén pedig újdonságként lesz kerekítő 
mondókázó foglalkozás Fizl Katával, 
Kerekítő manóval, hangszerjátékkal a 
legkisebbeknek is. A fiatalok is kive-
szik a részüket: a Balmádifjak önkénte-
sekkel segíti a rendezvényt, a Balaton-
almádi Néptáncműhelyből pedig idén 
Kreutz Karcsi fiataljai járják el a szüreti 
táncokat.

Nem is gondolnák az emberek, hogy 
milyen sok apró dologból tevődik ösz-
sze a szüreti felvonulás, hányan támo-
gatják, ajánlják fel segítségüket, hogy 
ezt a rendezvényt évről évre sikeresen 
lebonyolíthassa a Vörösberényi Polgá-
ri Olvasókör! Környékbeli pincésze-
tek ajánlják fel a bort, amit körbekí-
nálnak és a szőlőt a szőlőskosárhoz, a 
Vörösberényi Kertbarátkör tart előadást 
tájjellegű borokról, az Újkúti Vadász-
társaság vendégeli meg a részt vevőket 
vaddisznópörkölttel, állandó fellépő a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Boros-
tyán Népdalköre és Varga József nép-
dalénekes is, de operettműsor és utca-
bál is várja az érdeklődőket. Mindenki 
önzetlenül teszi bele a maga tehetségét, 
energiáját és idejét, hogy a közösség 
továbbéljen, hiszen ez az egész szüreti 
felvonulás legfontosabb momentuma: 
közösségben lenni, közösségért tenni és 
megőrizni a hagyományokat.

További információ az idei szüre-
ti felvonulás programjáról: www.
balatonalmadi.hu/esemenyek

Szöveg és fotó: Tabányi Katalin

A közösség ereje mutatkozik meg a Vörösberényi Szüreti Felvonulásban
2022. szeptember 10. 13 óra - Vörösberény, Ady utcai parkoló
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Balatonalmádi pezsgő kulturá-
lis városként szeretné pozícionálni  

Bondoró Utcaszínház Fesztivál Balatonalmádiban
2023. június 30. - július 2. Szent Erzsébet Liget

magát. Megújulva minőségi feszti-
válokat szervez és kíván befogadni.  

2023-ban próbáljuk ki az új koncep-
ciót. Az Európa Kulturális Fővárosa 
projekt részeként több saját fesztivált 
szervezünk. Izgalmas, friss ötletekkel. 
Befogadóként pedig egy Balatonalmá-
dihoz nagyon illő, egyedi, kulturális 
szempontból kiemelten érdekes prog-
ramsorozatot fogadunk városunkban.

A Bondoró Fesztivál Magyarország 
egyetlen utcaszínházi fesztiváljaként 
2019-ben került be a köztudatba. Az 
idelátogató vendégek az „utcás” mű-
fajok széles repertoárjával találkoz-
hat: artisták és zsonglőrök, bohócok 
és pantomimesek játékával, cirkuszi 
és újcirkuszi előadásokkal, valamint 
gólyalábasokkal, aprócska és óriásbá-
bokkal, sétáló látványosságokkal vár-
ják az érdeklődő vendégeket. De kon-
certek és kiállítások, marionett játék és 
világító bábok, árnyékszínház és tűz 
show is rendre szerepel a kínálatban. 
A fesztivál jövőre ünnepli ötödik szü-
letésnapját, s ebből az alkalomból több 
meglepetést is tartogat  közönségének. 
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Bátran kijelenthető, hogy fantaszti-
kusan sikerültek az augusztus 19-21 
ünnepi hétvége programjai. A szerve-
zők mellett állt minden, legfőképp az 
égiek, hiszen előzetesen ítéletidőt jó-
soltak a meteorológusok, mégis meg 
tudtak tartani minden programot és 
koncertet Magyarország születésnapja 
alkalmából.

Az elején volt egy kis bizonytalan-
ság az érdeklődők részéről az időjárás 
miatt, de végül szép számmal jöttek a 
rendezvényekre, remélhetőleg tetszet-
tek a koncertek és az együttműködő 
partnerek programjai is. 

Balatonalmádi Város Önkormányza-
ta és a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár köszöni az együttmű-
ködést a NABE Balatonalmádi Cso-
portjának, a SoulDance csapatának, a 
Balmádifjaknak, a Bauxitkutató Ter-
mészetjáró SE-nek és a Teljesebb Éle-
tért Egyesületnek, hiszen sokféle prog-
rammal színesítették ezt a 3 napot. 

Jól vizsgázott a Szent Erzsébet liget 
a koncertek alatt, a város nem titkolt 
terve, hogy a jövőben új helyszíneket 
is bevonjon a rendezvények lebonyolí-
tásához.Az ünnepi hétvégén olyan ki-
váló zenekarok töltötték meg zenével, 
énekkel, tánccal, önfeledt jókedvvel li-
getet, mint a Sofi&The Funktazi, Jum-
ping Matt and HisCombo, Bluesberry 

Az ünnepi hétvége mérlege – kiváló programok és koncertek a ligetben

Band, The Carbonfools, Margaret Is-
land és Carson Coma. S bár az utolsó 
nap folyamatosan szemerkélt az eső, a 
fiatalokat ez sem tarthatta vissza, hihe-
tetlen energiák szabadultak fel!

Balatonalmádi már évek óta nem 
rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az 
utóbbi két évben fényjátékkal ünnepelt 
a város, idén pedig tűzzsonglőrök tar-
tottak egy látványos bemutatót.

A szervezők köszönettel tartoznak 
Hatás Andreának a műsor levezeté-
séért, a balatonalmádi polgárőröknek 
a helyszín biztosításáért és a segítsé-
gért a fellépők közlekedésének ko-
ordinálásában, a Hangadónak a profi 

hangosításért, a takarítónak a tisztává 
varázsolt ligetért, a biztonsági szolgá-
latnak az őrzésért és hogy profin áll-
ták a Carson Coma rajongók rohamát 
is, és külön köszönet illeti Balatonal-
mádi Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár és a Városháza azon munka-
társainak munkáját, akik már hónapok 
óta dolgoztak a rendezvény sikeres le-
bonyolításán és a helyszínen is végig 
jelen voltak.

A rendezvény nem jöhetett volna lét-
re a Vidékfejlesztési Program keretén 
belül a Bakony és Balaton Keleti Ka-
puja Közhasznú Egyesület pályázati 
támogatása nélkül.

szöveg és kép: Tabányi Katalin 



13Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2022. szeptember

25. alkalommal került megrendezésre 
a Pannónia Kupa Nemzetközi Egyé-
ni Sakkverseny, augusztus 10-14. kö-
zött, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtárban. A két éves kihagyás elle-
nére is töretlen az almádi verseny sikere 
a sakkozók körében. Ennek köszönhe-
tően idén is 140-en látogattak el hoz-
zánk, többek között Németországból, 
Szlovákiából, Ukrajnából és Walesből. 
Az A csoportban 102-en, köztük 14 
címviselővel,míg a B csoportban 38-an 
ültek asztalhoz. A 7 fordulós küzdelem 
után holtverseny alakult ki a főverse-
nyen, melyből Öngut Tamás Günes jött 
ki jobban, s ezzel ő vehette át a fődíjat. 
A legjobb Veszprém megyei játékos-
nak járó kupát a 14 éves, háromszoros 
korcsoportos magyar bajnok Kolimár 
Kristóf vihette haza. A B csoportban 
ismét helyi bajnokot köszönthettünk, 
a Kelet-Balatoni Sakk Egyesület já-
tékosát, Juhász-Nagy Sándort, aki az 
előző versenyhez hasonlóan idén is 
könnyedén lett első. Péntek délután a 
villámsakk kedvelői csaphattak össze  

Jubileumi sakkfesztivál

egymással. Az idei létszám igazi re-
kord, 74-en igyekeztek győzelemre 
vezetni figurájukat az 5-5 perces játsz-
mákban. Itt magabiztos játékkal fél 
pont előnnyel Fáncsy Imre került ki 
győztesként Vertetics Attila nemzetkö-
zi mester előtt, aki az ország egyik leg-
jobb snell játékosa, eddig valahányszor 
eljött a versenyre, mindig bajnokként 
távozott.

Az 5 napos verseny ideje alatt volt 
lehetősége az idelátogatóknak, hogy 
a Balatonalmádi Város Önkormány-
zata által felajánlott strandbelépők-
nek köszönhetően, megmártózzanak 
a Balaton hűs vizében és élvezzék a 
kisváros által nyújtott kikapcsolódási 
lehetőségeket. Ezennel is köszönjük a 
Polgármester úrnak, aki megnyitotta a 
rendezvényt és a város támogatását, s 
reméljük, a körülmények lehetővé te-
szik, hogy a versenysorozat ne szakad-
jon meg, s még hosszú évekig sikeresen 
rendezhessük meg Almádiban a hagyo-
mányos nyári sakkfesztiválunkat.

Fáncsy Imre, főszervező

Tündérek jártak 
Vörösberényben

Immáron 10 éve a nyári szünetben 
két hétre TÜNDÉRLIGET-té válto-
zik a Vörösberényi Kultúrház. Zsapka 
Jánosné Adél és két pedagógus lá-
nya jóvoltából kétszer egy hetes idő-
tartamban 60-70 gyermek töltheti 
kézműveskedéssel, játékkal, szórako-
zással a szünidőt. Csodálatos dolgo-
kat készítenek. Asztaldíszeket, játék 
figurákat, díszes mappákat, és még sok 
mást, felsorolni is nehéz. Adél jóvol-
tából megismerkednek a gyöngyfőzés 
rejtelmeivel és szebbnél szebb éksze-
reket, kis figurákat fűznek akár aján-
dékozásra is.  Nagy élmény nap, mint 
nap hazatérni a sok maguk készítette 
munkákkal. Az értékes és szép tárgyak 
mellett fontos az a vendégszeretet is, 
amivel körülveszik a táborozókat. Fi-
nom tízórai, ebéd és uzsonna várja 
minden nap őket. Aki elfáradt a mun-
kában kikapcsolódhat a jól felszerelt 
játéksarokban vagy használhatja az 
udvari játékokat. Hát mi ez, ha nem 
tündérliget?

 Köszönöm a sok fáradozást, a min-
denre kiterjedő odafigyelést, amivel 
körülveszik a gyerekeket. Köszönet a 
táborvezetőknek és minden segítőnek 
a munkáját. Kívánom, hogy még sok 
évig kitartson a lelkesedésük, hiszen 
évek múlva is szükségük lesz tar-
talmas időtöltésre gyerekeinknek és 
unokáinknak. Lehessenek egy hétre 
TÜNDÉRLIGETBEN ebben a rohanó 
világban.

Vörös Lajosné
egy öt unokás nagymama

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

T. András

OKTÓBER VÉGÉIG MINDEN 
VASÁRNAP DÉLELŐTT BOLHAPIAC 

LESZ A VÁROSI PIACTÉREN
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Karácsonyi városdekorálási célra 

alkalmas dekoratív fenyőjét, örökzöld 

cserjéjét ingyen kivágjuk november 

hónapban, Balatonalmádiban és 

15 km-es körzetében.

Balatonalmádi Városgondnokság 

88/542-561




