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Új szerkesztési alapelvek az 
Új Almádi Újságban 
Kedves Olvasóink! 

Az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága új szerkesztési alapel-
vekről döntött, s ezeket a változásokat már ebben a számban is al-
kalmazzuk.

Az Új Almádi Újság városunk hiteles, nagy múlttal rendelkező 
újságja, melyet az itt élők közösen készítenek. A szerkesztőbizottság 
célja, hogy a lap színvonalát fenntartva, nyomtatott havilapként a 
lehető legaktuálisabb információkkal lássa el az olvasókat és ezáltal 
objektív képet nyújtson Balatonalmádi életéről. 

Az Új Almádi Újság terjedelme az eddigi 24 oldalról 20 oldalra 
csökken, ami elegendő ahhoz, hogy az előző hónapban történt vá-
rosi történéseket lekövessük és hírt adjuk a közeljövő eseményeiről, 
programjairól is. 

Megszűnik a korábbi rovat jelleg. A beküldött cikkek, írások a 
szerkesztőbizottság és a felelős szerkesztő döntése alapján megállapí-
tott oldalra, helyre kerülnek. Az olvasó számára így változatosabbá 
válik az újság, s a szerkesztők is nagyobb szabadságot kaphatnak, 
színvonalban, minőségben pozitív irányba tudunk elmozdulni. 

A szerkesztőbizottság fenntartja a döntés jogát arra vonatkozóan, 
hogy a beküldött anyagok közül mely írások, fotók kerüljenek be 
az újságba.  A jövőben egy cikkhez maximum egy képet közlünk le, 
így több információnak adhatunk helyet. 

Kérjük Önöket, hogy a beküldött anyagok esetében törekedjenek 
a tömör, lényegre törő megfogalmazásra és kerüljék a feleslegesen 
hosszú körmondatokat. Ügyeljenek a nyelvhelyességre! Írásaikhoz 
válasszák ki a legmegfelelőbb fotót, és ezt küldjék el nekünk. 

Közösen még jobb újságot készíthetünk!
Köszönjük együttműködésüket!

Az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága 

Figyelem! 
Június 29-től újra kinyitja kapuit az almádi Balaton Játékpont, az 

aktuálisan előírt higiéniai követelmények szigorú betartása mellett! 
Nyitva tartásunk a szokásos, hétfőtől péntekig naponta 10-18 óra 

között várunk mindenkit sok szeretettel!
A biztonság nagyon fontos számunkra! Napi többször fertőtlení-

tünk, a látogatói létszámhoz igazodva. Folyamatos a (gépi) szellőz-
tetés a levegőáramlás biztosításához. Kérjük, ha bejössz hozzánk, 
használj maszkot, kézfertőtlenítőt és tartsd a távolságot!

Nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit!

Almádi Kézműves utcája
A Balaton legszebb rendezvény helyszínén, a 

platánokkal ölelt árnyas sétányon Kézműves 

utca nyílik. A Wesselényi strand előtti téren 

2020. július 20. és augusztus 23. között naponta 

találkozhatunk az ország bármely területéről 

érkező kézművesekkel, akik portékáikon 

keresztül mutatják be Magyarország tárgyalkotó 

kultúrájának múltját, értékeit és sokszínűségét. 

A kézművesek mellett finom borokat, házi rétest, 

pogácsát és perecet is kóstolhatunk.
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Lectori salutem! – Tisztelet az Olvasóknak! 
Március idusán önkéntes karanténban kiszakadt belőlem az alábbi 
nyílt levél és annak kettő folytatása április hó folyamán. 

NYÍLT LEVÉL 
Dr. Kepli Lajos, Dér András és Pandur Ferenc uraknak 
Városháza / Balatonalmádi 

Tisztelt Polgármester és Alpolgármester Urak! 

Ha kimondjuk, ha nem, a bala-
toni települések vetélytársai egy-
másnak. Mi nem vetélkedhetünk 
Siófokkal, Keszthellyel vagy Fü-
reddel, ám az utóbbi évtizedben, 
kistérségünkben már Csopak és 
Alsóörs is kezd a fejünkre nőni. 
Ez ellen tenni kell, kellene. Erősí-
teni kellene városunk saját arcula-
tát. 
Néhány lehetőségre hívom fel fi-
gyelmeteket. 

1. Vörösberényi Iskola 

Több rejtőzik benne és körülötte, mint ami első közelítésre lát-
szik. 

1990-ben eldöntöttük, hogy Berényben iskolát fogunk építeni, 
noha terület és pénz nem volt hozzá. Területnek kinéztük a Tsz-
tulajdonban lévő Mandulást, majd elindítottuk a tervezést és a 
pénzgyűjtést. A tervezési alapadatokat úgy adtuk meg, hogy ne egy 
sima nyolcosztályos általános iskola, hanem egy szaktantermekkel 
gazdagon ellátott épület valósuljon meg, amelybe később, ha lesz rá 
igény, beleférjen egy négyosztályos középiskola, sőt, egyéb célokra 
is hasznosítható legyen. Ezért van benne könyvtár, számítógépes-, 
vegyifülkés kémia- és zeneterem. Az alagsori tankonyhában és étte-
remben háztartási ismereteket oktattunk gondolatban. 

Az óriási tetőtérbe (menjetek fel egyszer az emeleti kis zöld ajtón 
át, el fogtok ámulni) galériát (v.ö. „Padlásgaléria”) és turistaszállót 
(v.ö. „Jugendherberge” német nyelvterületen) vizionáltunk. Ezért 
van benne lefelé zaj-, felfelé hőszigetelés, közműcsonkok a padló-
szinten és egy, a Balatonra néző ablak. Néhány hasonlót kellene 
vágni a keleti-nyugati szárny déli oldalán, s kívülre egy panorámalif-
tet telepíteni, hogy az iskolától függetlenül is lehessen üzemeltetni 
a turistaszállót bicikliseknek, festőiskolásoknak, világháborús bun-
kerlátogatóknak és így tovább. 

Az iskola, mostani állapotában 12 éves konzekvens csapatmunka 
eredménye. Csomai Géza szerezte vissza a Mandulást, s gyűjtötte 
össze Szabó Jenővel együtt az első tízmilliókat, banki műveletekkel 
is az inflációs időkben. 

Kovács Piroska Rózsa állította össze (Zana Andrással együtt) a 
tervezési programot és meghatározó módon vett részt a Soros-féle és 
az egyházi kárpótlási százmilliók biztosításában. Brenner Kálmánné 
Klárika fáradhatatlanul szervezet és végezte a társadalmi munkákat 
(bontás, régészet, lőszer-mentesítés, parkosítás). Bors Sanyi döntő 
pillanatban állt az ügy mellé, és magam is benne voltam a folyamat-
ban, az elejétől a végéig. A tényleges építkezés 1996-ban kezdődött 
(ld. az alapkőlap az iskola főbejáratán belépve, jobbra lenn) és há-
rom ütemben zajlott 2020-ig. 

Javaslom nektek, hogy mérlegeljetek egy negyedik ütemet! 
Szinte azonnal, kis költséggel iskolakert, úgy is, mint új képzési 

hely létesíthető a patakparton. A Vörösberényi Kertbarátok biztos 
szívesen segítenek. 

A japán hiteles közműépítések során rengeteg kiszoruló vöröskövet 
hordattam a sportpályák alatti területre. Sajnos, a későbbiekben a 
zömét ellopták, a maradék azonban még nem elég arra, hogy arany-
kezű mestereink (Bartl Kálmán, Gáspár Zoltán, ifj. Horváth Lajos, 
Madár László, Mónos Norbert, Péter Richárd, Radnóti Mihály) 
sátoros ünnepeken egy fészerben bemutatózzanak, hogyan lehet a 
kőtömböket a „lógerek” mentén „ciklopra” darabolni, majd azok-
ból városcímert, virágvázát, madáritatót varázsolni. A fészer mellett 
egy kis kovácsműhelyben készülhetnének az ehhez szükséges vésők 
és pancsetták. 

Mindent egybevéve (galéria, turistaszálló, iskolakert, kőfaragó fé-
szer, kovácsműhely) a negyedik ütemmel csúcs „Almádikummá”, 
pontosabban „Berényikummá” fejlesztenétek az iskolák és környé-
két. 

2. Kolostor és Magtár 

Külön-külön is kincs, hát még együtt! Hála Imre öcsémnek és 
dr. Kontrát Károlynak, az országgyűlési képviselőnknek, ma már 
mindkettő a miénk. 

Ha 1992-ben is miénk lett volna, akkor Balaton Akadémiánk ma 
is szárnyalna, igaz-e, Dér Andris, Mester Feri, Tolner Dani? Pedig 
a Kolostor miatt meg is nősültem, ugyanis az illető azt ígérte, hogy 
segít nekünk visszaszerezni. Akkor ez nem sikerült. Azóta azonban, 
a két objektum birtokában, világszínvonalú kulturális innovációk 
születtek néhai Kerényi Imre, Kovács Piroska Rózsa és Veszeli Lajos 
vezetésével. Festőiskola, Régi zene koncertek, Magtárszínház, Vir-
tuózok a Bogányi-zongorán, jobbnál jobb kiállítások, valamint a 
nagysikerű Magtárrevük a Vörösberényi Nyugdíjas Klub példaér-
tékű gondozásában. Óriási érdeklődés, számos katartikus élmény 
– az alattomos gáncsok ellenére is. A helyetekben rábeszélném a 
nyugdíjast, Lajost és Piroskát, hogy folytassák az alkotómunkát. 
Garantált lenne két újabb „Almádikum”, egy képzőművészeti és 
egy zeneművészeti. 

S akkor még ott van a Kolostor étterme! Annak idején, egy Bala-
ton Akadémia rendezvényen ott énekelte el nekünk Habsburg Ottó 
a kedvenc nótáját, ékes magyarsággal raccsolva, hogy azt mondja: 
„Kék a kökény, jecece…”. Most képzeljetek el egy kultúrkocsmát, 
amit kizárólag helyi emberek, kizárólag helyi termékekkel üzemel-
tetnek! Ehhez kellene egy városi kertészet (Leffler Endre tudja, ho-
gyan lehet a Káposztásban félméteres sárgarépát termeszteni), aztán 
egy városi kisállat farm (Csomai Géza mindent megadna az indu-
láshoz), aztán a Kertbarátok beszállításai (gyümölcs, bor, pálinka), 
végül Szabó-kenyér, lángos, pogácsa, kakaós csiga, kuglóf. Újabb 
„Almádikum”, ezúttal gasztronómiai. 

3. Otelló

Pandur Feri, erről majdnem mindent tudsz, úgyis, mint gyakor-
ló otelló bortermelő, Kajárpécet is, Czuczor Sándorostul, mondd 
el vezetőtársaidnak!  Részemről: amikor elmentem nyugdíjba, fe-
jembe vettem, hogy reprodukálom a70 évvel ezelőtt, gyerekként 
megismert otelló sátrat. Mivel egyáltalán nem értettem hozzá, meg-
kérdeztem mindazokat, akik igen. Időrendben Benkő Attila, néhai 
Majbó Gábor, Bartl István, id. Horváth Lajos, Leffler Endre, Magda 
Balázs, id. Navracsics Tibor, Vajai László, dr. Borsi Lőrinc és Rácz 
Ákos voltak az adatközlőim. Az információkat összegezve, otellót 
tilos telepíteni és feldolgozni, mert a héján erjesztve metilalkohol is 
képződik benne. Am nekem megtetszett, hogy nem kell permetez-
ni, könnyen szaporítható és csekély költséggel termeszthető. 

Az otelló sátrat nyolc év alatt reprodukáltam. Aztán az lett az 
elképzelésem, hogyan lehetne metilalkoholtól mentes bort és pá-
linkát készíteni belőle. Négy év alatt ez is összejött, bizonyítják a 

fotó: KPR
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Badacsonyi Borásztó Kutatóintézet vizsgálati adatai (ld. 1. mellék-
let). A borok tulajdonképpen egy otelló-siller, amit Balatonalmádi 
Süllővérnek neveztem el, ha már Egernek lehet Bikavére. Rájöttem 
néhány trükkre, amiket most nem verek nagydobra, mert ha a Bóka 
Pista véletlenül megneszeli, Füred azonnal lecsap rá. Nektek fogom 
elmondani, mihelyst eldöntitek a telepítés a volt Lokátor Állomá-
son. 

Különben az otelló, mint gyümölcs is hasznosítható, felkötözve 
hónapokig eláll, ha októbertől márciusig hetente egyszer osztunk 
belőle minden iskolásnak, már megérte. 

De készítetem belőle likőrt, levest, lekvárt és mag őrleményt 
(melynek egészségvédő hatása ismert), tervezem továbbá a magolajat 
és a borecetet. 

Mindehhez pince meg hordó sem kell. Minden műveletet a ve-
randámban, többnyire üvegedényekben végzünk munkatársaim-
nak. Ezért hívjuk magunkat KKPG Otelló Verandászatnak, és nem 
Pincészetnek. A KKPG = Kerényi-Kovács-Polszer-Goszták. 

Ha belevágtok, tudnotok kell, hogy az út göröngyös, mert na-
gyon nagy a hivatásosok és a hivatalosok ellenszele. 

Burgenlandban 8 község EU-s külön engedéllyel, 2030-ig ter-
meszthet és forgalmazhat otelló bort. „Uhudler” a neve, 7 euróba 
kerül egy 7 dl-es palack. Pásztor Lajos barátom, aki tudta, hogy az 
otellóval kísérletezek, hozott nekem egyet ajándékba. A színe pon-
tosan egyezik a Süllővérével, a verandámban bárki megtekintheti. 

A 8 község szeretette volna örökössé tenni az engedélyt. Minden 
bortermelő ország ellen szavazott, köztük Magyarország is. Ennyit 
az ellenszélről. 

Mégis azt mondom, hogy van esély az otelló komplex hasznosítá-
sát izmos „Almádikummá” fejleszteni. 

Más is töri rajta a fejét. Ódor Gáspár pl. már rendlelkezik egy 
halom gyökereztetett vesszővel, és otelló ivólét, valamint habzóbort 
akar készíteni. 

4. Civil Családi Pótlék 

2004-ben megalapítottam a 
Civil Családi Pótlék (CCsP) in-
tézményét. (ld. 2. melléklet), 
havi 10.000 Ft befizetésével. 
Ez az összeg 2020-ra az infláció 
mértékével 17360 Ft-ra nőtt. 
Az OTP számítógépe ismeri a 
CCsP-ét (ld. 3. melléklet). 2004 
óta több mint 2 millió Ft-ot ju-
tattam az almádi nagycsaládos 
egyesület (NOE) számlájára. Ha 
mindhárman csatlakoztok tet-
szőleges havi összeggel, példát 
adhattok sok önkormányzatnak, 
cégnek és magánszemélynek szer-
te a hazában. Így lenne a CCsP 
is „Almádikum”. 
Folytatás 2020. április 5-án. 

A Vírushelyzet …
… napról napra súlyosbodik. Ma jött a hír, hogy a kormány 

elvonja a gépjárműadót. Hazánkban kerekítve 3000 önkormányzat 
van. Közülük párszáz mondható tehetősebbnek. Mi is közéjük 
tartozunk. Amikor baj van, mindenkinek áldozatot kell hozni. 
A tehetősebbeknek nagyobbat. A veszteségünk egyébként ennél 
sokkal több lesz az elmaradó bevételek miatt, mert az idén csonka 
szezon lesz, vagy egyáltalán nem lesz. Tehát nagyberuházni nem 
fogunk tudni, örüljünk, ha állagmegóvásra jut. Ez azonban nem 
lehet akadálya annak, hogy határozatilag kitűzzétek a célokat és 
megtegyétek az első lehetőséges, kis lépéseket! 

Az iskolakert pl. alig kerülne pénzbe. Az első ágyásba szeptem-
berben, mondjuk, az ötödikesek bedugnak pár centi mélyre néhány 
kiló vörös és lila apró hagymát. Karácsonyig kibújnak a zöld tüs-
kék, amik húsvétra harsogó sarjúhagymává fejlődnek. Kiváló a főtt 
sonkához, de isteni krémlevest is lehet főzni belőle, célszerűen a 
tankonyhában. Aztán következhet a foghagyma, a medvehagyma, 
a bikahagyma, a metélő petrezselyem, a sóska és a spenót. Máris 
megvalósul az alapfokú kiskertész stúdium. 

Veszeli Lajos annak idején csodát tett néhány barátjával a Város-
háza padlásán. A berényi iskola központi tetőterében is megismétel-
hetné, Padlásgaléria helyett lenne Tetőtérgaléria. 

Aranykezű mestereink biztosan összeütnék azt a kőfaragó fészert, 
meg a kovácsműhelyt, akár hagyománytiszteletből is. 

Az otelló program beindítása sem kerülne pénzbe, annyit kelle-
ne mondanotok, hogy „Gazsi, kérünk, telepíts!” és három év múlva 
szüretelhetünk jó néhány tíz kilót, négy év múlva meg jó néhány 
mázsát. S ha jobbra fordul a sorunk, a turistaszálló is meglesz. Ha 
10 év múlva, akkor 10 év múlva. 
Folytatás 2020. április 29-én. 

Kivonat az Új Almádi Újság 
2004/06. számából
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Pillantás a jövőbe

2024-ig a Wesselényi- és a káptalanfüredi strand nyugati sarká-
ban, kiemelhető ponton elemekből 1-1 kikötőt telepítettünk 5-5 
Optimist kisvitorlásnak, hogy legyen hol egykori legendás bajnoka-
inknak (Pásztor Lajos és társai) átadni tudásukat a gyermekeinknek. 

2030-ra Budataván a halsütödét a tulajdonossal egyetértésben 
és közösen – az egykori Halászcsárdához hasonlóvá alakítottuk. A 
csárda télen-nyáron nyitva tart, és cigányzenével várja a vendégeket. 
Ezáltal megszületett az első „Budatavikum”. 

2040-ig megépítettük vöröskőből az egykori csodálatos káptalani 
vasútállomány, és a 71-es utat átívelő híd pontos mását. Aztán el-
hoztuk az Öreghegyről a mozdonyt és örök mementóul ráhelyeztük 
a hídra. Így születetett meg az első „Káptalanikum”. 

2047-ben az Alsóörs-Veszprém vasútvonal barbár lerombolásá-
nak 80. évfordulóján keskenyvágányú kisvasutat avattunk és meg-
indítottuk ingajáratban az Almádi Öreghegyi Resti – Remetevölgy 
(Sárkuta) – Szentkirályszabadja – Meggyespuszta – Veszprém Kisál-
lomási Resti útvonalon. 

Visszapillantás a közelmúltba 

20 évvel ezelőtt a volt Öreghegyi Állomást egy nagyon rendes em-
ber vásárolta meg. Már akkor mondtam neki, hogy számoljon vele, 
hogy előbb-utóbb innen vonatot fogunk indítani Veszprémbe, de 
legalább a Restit vissza szeretnénk állítani. Egy feltétele volt: indu-
láskor, hosszú, gurgulázó sípszó után a vonatnak mindig Ő szeretné 
felmutatni a zöld tárcsát, piros forgalmista tányérsapkában. Kezet 
adtam rá. 
Balatonalmádi-Öreghegy, 2020. március 15., április 5. és április 29. 

Szívélyes üdvözlettel:
Kerényi László

VÁLASZ A NYÍLT LEVÉLRE 
Dr. Kerényi László részére 
Balatonalmádi/Öreghegy 

Tisztelt Kerényi Úr! Kedves Laci! 

Köszönjük a levelet, nagy örömünkre szolgált, hogy annak elle-
nére, hogy már csaknem 2 évtizede nyugdíjba vonult, még mindig 
fontos számára Almádi fejlődése és továbbra is tele van ötletekkel 
és tervekkel! 

A Vörösberényi Iskolához kötődő fejlesztések nagyon jó 
elképzelések. Bár a padlástér turistaszállóként való üzemeltetése 
nem tartozik szorosan az oktatási funkcióhoz, de pl. az iskolakert 
kialakítása abszolút profilba vág és hasznos is lenne. Szerencsére 
folyamatosan és nagy ütemben bővül a gyereklétszám az almádi 
iskolákban. A Györgyi Iskolában a tetőtér beépítése is szóba 

került már, s várhatóan a Vörösberényi Iskola is hamarosan kinövi 
önmagát. A KLIKK által működtetett intézmény funkcióbővítését 
természetesen a fenntartóval kell egyeztetni. Az iskolakert ötlete 
azonban mindenképpen támogatható, hiszen nagyon fontos az, 
hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy milyen hosszú az út, 
míg a gyümölcs vagy a zöldség a boltok polcaira kerül. 

Az idelátogatók számára megfelelő szálláslehetőségeket kell Bala-
tonalmádinak biztosítania. Hatalmas öröm, hogy 2018 óta a Mag-
tár és a Kolostor ismét a városé, így nem a Vörösberényi Iskola ilyen 
típusú bővítését tervezzük, inkább a két impozáns épület idegen-
forgalmi és kulturális hasznosítását tűztük ki célul. Balatonalmádi e 
két épületet kulturális és közművelődési célokra kapta vissza és így 
is szeretnénk ezeket működtetni. A Magtár már bizonyított, ezúton 
is köszönjük mindenkinek, aki közösen dolgozott a sikerért. A Ko-
lostor felújítása ősszel elkészül. Az épületben szálláshelyek, kiállító- 
és konferenciatermek kerülnek kialakításra, és nem utolsó sorban 
egy étterem, amely nyitva lesz nem csak a szálló vendégek, hanem 
minden betérő számára. Terveink szerint a vendéglátó ipari egység 
külön szerződés alapján üzemeltetésre át lesz adva egy megfelelő-
en kiválasztott vállalkozónak, míg a Kolostort és a Magtárat egy 
100%-ban városi tulajdonú nonprofit kft. működteti majd. Kultu-
rális, egyházi vagy idegenforgalmi rendezvényekhez csodálatos hely-
színt tudunk így biztosítani, de családi eseményekre, pl. esküvőkre 
is továbbra is bérbe vehető lesz. Az étterem üzemeltetése kapcsán 
elsődleges szempont, hogy a bérvevő nagy hangsúlyt fektessen arra, 
hogy helyi és környékbeli termelőktől szerezzen be alapanyagot. 

A régi Almádiban voltak jelentős szőlőbirtokok, de mára ez már 
nem jellemző. Városunk nem is tartozik közvetlenül egyik borvi-
dékhez sem. Ám ha mégis bortermesztésre adnánk a fejünket, ak-
kor jól át kell gondolni a dolgot. A feladat a megfelelő helyszín 
kiválasztásával indul, majd a telepítés után a minőségi bor készítése, 
majd a jó marketing és az értékesítés következik. Ez hosszadalmas 
folyamat, melyet szakmailag jól meg kell alapozni, hogy valóban 
gyümölcsöző és eredményes legyen. 

A civil családi pótlék nagyszerű dolog. Mindenképpen fontos, 
hogy buzdítsuk azokat a jó szándékú embereket, akik megtehetik, 
hogy pártfogolják az almádi családokat. A támogatás ezen formája 
pedig egyszerű, de esetleg nagyobb nyilvánosságot kellene adni a 
támogatóknak és a támogatás szétosztásának is, ezáltal akár több 
támogatót tudunk gyűjteni. 

A jövőbe tekintés egyik legfontosabb célja valóban a kikötőépítés 
és az utánpótlás nevelés, de nem elhanyagolható a vendéglátóhe-
lyek minőségi bővítése sem. A vasútállomások megújulnak idén, 
de ez nem városi beruházás, hanem a MÁV kizárólagos projektje. 
Tudomásunk szerint a káptalanfüredi állomás teljesen megújul, s a 
jövőben modern kivitelű állomás várja majd a településrész utasait. 

Ha a jövőbeni Almádira gondolok, akkor színvonalas éttermeket 
és szálláshelyeket látok, egy kedves kisvárost, ahol minőségi ren-
dezvényeken szórakozhatnak a helyiek és a nyaralók egyaránt, ahol 
a strandok kifogástalanok, az úthálózat és a csapadékvíz-elvezetés 
megfelelő és a lakosság elégedett. De addig még sok munka vár 
ránk, de hiszek abban, hogy közösen, összefogással nincs lehetetlen, 
s az áhított célokat együtt elérhetjük. 

Köszönjük a terveket, ötleteket, s továbbra is számítunk a támo-
gatására! 

Balatonalmádi – Városháza, 2020. július 6.
Jó egészséget kívánva maradunk tisztelettel:

Dr. Kepli Lajos polgármester 
Dér András alpolgármester 

Pandur Ferenc alpolgármester

forrás: Pannonhegyi Katalin - FB Almádia fórum



„Zenél a Pavilon”
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület az idei évben új turisztikai 

kínálatként  a Ligetben álló Zenepavilont a funkciójának megfele-
lően hasznosítja, a helybelieknek és a városunkba látogató vendé-
geknek hétvégenként térzenét, műsort, kisebb fellépéseket kínálva. 
Célunk, hogy ezt a szórakozási lehetőséget, utcazene, park-zene jel-
leggel szervezzük meg. 

Helybeli, környékbeli művészeket, előadókat, zenetanárokat ke-
resünk meg, fiatal tehetségek, zeneiskolás növedékek is  egy jó be-
mutatkozási lehetőséget kaphatnak ezáltal. Várjuk egy-két három 
fős zenében jártas előadók jelentkezését. 
Első előadónk Kövi Szabolcs fuvolaművész, július 11-én, szom-
baton 18 órakor zenél. 
Időpontok és fellépők:

Július 18. – Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei és Pató Bálint 
Július 25. – szervezés alatt 
Július 31. – Váczi Violetta és Ruha Arnold 
Augusztus 7. – Night light 
Augusztus 14. – Váczi Violetta és Ruha Arnold 

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.
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Polgárőr Hírek
25 évesek lettünk. Sajnos a koronavírus miatt a tervezett prog-

ramot nem tudtuk végrehajtani, de e hónap 18-án sikerült egy 
munkaértekezletet tartani. Nagy megtiszteltetésben volt része az 
egyesületnek, hiszen ezen az eseményen a legmagasabb szintű pro-
tokoll volt jelen. Komoly szakmai elismeréseket kaptunk az OPSZ, 
a Rendőrség, illetve az Önkormányzat részéről.  Az egyesület nevé-
ben én is köszöntöttem a jelenlévőket, és értékes jutalmakat adtam 
át. Itt egyeztettünk arról, hogy a polgárőrség is csatlakozik ahhoz 6 
milliós forintos közbiztonsági programhoz, amit az Almádi Közbiz-
tonsági Alapítvány már elindított. Egyetlen adatot említenék meg: 
a 25 év alatt 59.657 órát voltunk közterületi szolgálatban. Köszön-
jük mindenkinek a segítségét.

A polgárőr munka önként vállalt feladat, melyet Almádiban a 
polgárőrök meghatározott ütem szerint végeznek. Azt kell, hogy 
mondjam, az emberek jelentős része örül a jelenlétünknek, hiszen 
tudják, nem büntetünk, csak tájékoztatunk, és ilyenkor a nyári idő-
szakban mintha információs iroda is lennénk. Még mindig elmond-
hatjuk: a bűnözök elkerülik Almádit, így a bűnmegelőzési progra-
munkat tovább folytatjuk. 

Viszont sajnálatos módon egyre több az agresszív, magát minden-
ki felettinek képzelő ember, sajnos a helyiek közül is, akit amúgy 
igazából semmi sem érdekel, csak saját maga. Úgy látjuk, a számuk 
egyre nő, és sem a társadalom, sem a hatóságok nem tudnak tenni 
ennek visszaszorításáért. 

Az örökös gond: parkolás! Balatonalmádiban ingyenes a parkolás! 
Úgy gondolom, ez helyes, de azt már vitatom, hogy ennek okán 
vagy másért, mindenki a saját kedve szerint parkol úton, járdán, 
lezárt területen, természetvédelmi területen. Kérdés: teheti? - teheti. 
A gond akkor következik be, amikor a forgalom többi résztvevőjét 
sem engedi közlekedni, mert ő pénzt ment váltani, cigarettát venni, 
vagy csak az étlapot olvasta el. 

A polgárőrség munkája során ezekkel a jelenségekkel találkozunk, 
és javulást nem látunk. Itt is kérem az autósokat, figyeljék a kihelye-
zett táblákat, és KRESZ szerinti szabályos parkolást gyakorolják, így 
a parkolókban is jobban elférnek. Az illetékeseket pedig arra kérem, 
ha szükséges, kényszerítsék ki a betartandó szabályokat a kulturál-
tan közlekedők érdekében.

Azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen lecsapó viharok erőssége meg-
nőtt, ezért kérünk mindenkit, tájékozódjon az időjárásról lehetősé-
ge szerint, elkerülve a kellemetlenségeket.

Mindezek ellenére is tovább segítjük az Almádiban lévők bizton-
ságos nyaralását, júniusban 230 órát voltunk a közterületeken, a 
rendőrséggel, önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk. 

Az egyesületünk minden tagja, gond nélküli kellemes nyaralást 
kíván minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy vigyáz-
zanak gyermekeikre, értékeikre, és a fürdőzés veszélyeit is vegyék 
figyelembe. A szúnyogháló a tévhittel ellentétbe betörés ellen nem 
véd, ezért, ha elhagyják az ingatlant annak biztonságos védelméről 
gondoskodjanak.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@ freemail.hu tel: 06-30 621 5320
Balogh Csaba

elnök 



Biztonságos ajándék
Könnyen, gyorsan, egyszerűen kezelhető fertőtlenítő készüléket 

adományozott az Aranyhíd Polgári Egyesület a Magocskák Óvo-
dának.

Ózongenerátorral szeretnék védeni az almádi ovisokat az Orszá-
gos Mentőszolgálatnál is jól bevált hordozható készüléktípussal. 

Az ózongáz, az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt ható-
anyag, ötvenszer hatékonyabb a klórnál. Nincs olyan kórokozó, 
amely ellen tud állni az ózon fertőtlenítő erejének, így a levegőben, 
a felületeken megtapadó vírusok, baktériumok, penész és a gombák 
elleni harcban is hatékony segítség. 

Az ózonos kezelés vegyszermentes, környezetbarát, biztonságos. 
A kezelést követően friss, oxigén dús lesz a helyiség levegője. 

A tisztításhoz szükséges generátor könnyű, bármilyen terem gyor-
san és könnyen védetté tehető működtetésével. 
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Érettségi 2020 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi

Június közepén véget értek intézményünkben a rendkívüli hely-
zetben megszervezett érettségi vizsgák. Az írásbelikre május folya-
mán, a szóbeli vizsgákra június 11-12-én került sor. 

A 12A 31 tanulója kiemelkedően teljesített az érettségi vizsgák 
alatt, angol nyelvből mindannyian sikeres C1 szintű komplex 
nyelvvizsgával zárták tanulmányaikat. 7 tanuló vehetett át kitűnő, 
további 8 diák jeles rendű bizonyítványt. Tantárgyi dicséretben 
(tantárgyanként) 23 tanuló részesült.

A 12B osztályból 25 fő vágott neki a megmérettetésnek, angol 
nyelvből mindannyian sikeres C1 szintű komplex nyelvvizsgával 
zárták tanulmányaikat. Kitűnő érettségi bizonyítványt és általános 
tantárgyi dicséretet vihetett haza 5 diák, jeles érettségit 4 fő. Tantár-
gyi dicséretben részesült 11 fő. 

Büszkék vagyunk mindkét vizsgabizottságban eredményesen sze-
replő tanulóinkra!

A bizonyítványok átadására a szóbeli érettségi napján ünnepélyes 
keretek között került sor az iskola aulájában, amelyben egyúttal 
zártuk a középiskolai tanulmányokat is. A középiskolai bizonyít-
ványok és érettségi bizonyítványok mellett az online ballagás során 
már említett tanulmányi eredményekért, közösségi és sportszervező 
munkáért kiadott okleveleket, jutalomkönyveket és a ballagási ta-
risznyát is megkapták diákjaink. 

A tantestület egyedi elismerését, a legkülönbnek járó Patrik-díjat 
Medve Ádám 12A osztályos diák, a kiváló véradóknak járó plaket-
teket Győri Sára Etelka (12A), Nagy Noel Nimród (12A), Szücs 
Levente (12A) és Tuba Csilla (12B) vehette át.

Az esemény végén diákjaink szaktanáraiknak virággal, osztályfő-
nökeinknek személyes emlék-ajándékkal fejezték ki köszönetüket 
az elmúlt 5 év folyamán tanúsított lelkiismeretes oktatási-pedagó-
giai munkáért.



szombaton, az iskolaudvaron a ballagó 8. osztályos tanulókon kívül 
néhány 7. osztályos diák, pedagógusok, illetve a ballagó gyerekek 
szűkebb családja vett részt. A végzős tanulók utoljára együtt körbe-
ballagtak az iskola épületében, majd az iskolaudvaron először a 7. 
osztályosok nevében Göde Petra és Tarnavölgyi Lili búcsúzott. Ezt 
követően Németh Lili és Geréd László ballagó 8. osztályos tanulók 
mondták el búcsúgondolataikat. Ács Attila igazgató beszédét köve-
tően, a hagyományoknak megfelelően a 7. osztályosok átvették az 
iskola zászlaját.

Az ünnepség végén –az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan- a kitű-
nő tanulmányi eredményt elért tanulók könyvjutalmat vehettek át. 
A Mesemadárműhely idei díjazottjai, Tóth Enikő, Kovács Noémi és 
Zöld Olívia Szirbek Szilvia tanárnőtől vehettek át elismerést.

A Györgyi Dénes Általános Iskola Kiváló Növendéke díjat az idei 
esztendőben Németh Lili, Csontos Tamás és Geréd László tanulók 
érdemelték ki. Ők a nyolc év alatt végig kitűnő tanulmányi ered-
ménnyel büszkélkedhettek, illetve tanulmányi- és sportversenyeken 
is eredményesen képviselték az iskolát, közösségi munkájuk is pél-
daértékű volt. Gratulálunk!

Minden tanulónknak jó pihenést, tartalmas vakációt kívánunk!
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Tanévzáró és ballagás a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában

A Györgyi Dénes Általános Iskolában 365 tanulónak fejeződött 
be a 2019-2020-as tanév, amit rendhagyó módon, évfolyamonkénti 
ünnepélyek keretében zártunk le. A meghittebb, szűkebb körben az 
iskola udvarán lezajló tanévzárókon –a hagyományoknak megfele-
lően- az intézményvezetőtől a kitűnő tanulmányi eredményt elért 
tanulók vehettek át jutalomkönyvet és oklevelet. Ezt követően az 
osztályfőnökök értékelték a tanévet és osztották ki a bizonyítványo-
kat. 

A tanévzárókhoz kapcsolódóan került kiosztásra a Györgyi Dé-
nes Általános Iskola „Jó tanuló – jó sportoló” elismerés, amit idén 
három hetedikes tanuló vehetett át: Göde Petra, Ács Gergő és Babicz 
Mihály. Ők több sportágban is eredményesen képviselték az isko-
lát a diákolimpiai versenyeken, illetve legalább 4,5 –es tanulmányi 
eredményt értek el. Gratulálunk minden díjazottnak!

Az idei ballagási ünnepély a tanévzárókhoz hasonlóan, rendha-
gyó módon, szűkebb körben került megrendezésre. A június 20-án, 

A Györgyi Dénes Általános Iskola Kiváló növendékei:
Csontos Tamás, Németh Lili, Geréd László

A Györgyi Dénes Általános Iskola Jó tanuló - jó sportoló diákjai:
Göde Petra, Ács Gergő és Babicz Mihály

Ballagás 8.a osztály

Ballagás 8.b osztály
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Miniszteri kitüntetés
A Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója Biró Domi-

nika már 2018 decemberében iskolánk felterjesztése alapján felve-
hette a Balatonalmádi város „jó tanuló jó sportoló díját”. 2019-es 
eredményei alapján idén pedig sikerrel pályázott a Magyarország jó 
tanulója jó sportolója címre. Az ünnepélyes átadásra a pandémiás 
helyzet miatt nem egy központi budapesti ünnepségen hanem az 
iskolai bizonyítványosztás alkalmával került sor.

Eredményeihez gratulálunk a középiskolai tanulmányaihoz és a 
sportoláshoz további szép sikereket kívánunk!

A tanév lezárása
A járványügyi helyzetre való tekintettel iskolai tanévzáró ünne-

pélyt sajnos nem tudtunk tartani. A körülmények figyelembevéte-
lével, mégis örültünk, hogy nem online módon tudtuk a nyári szü-
netre bocsájtani diákjainkat. Osztályonként eltérő időpontokban 
az iskola kültéri sportpályáin bizonyítványosztást tartottunk és az 
osztályfőnökök átadták a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
tanulóknak az okleveleket illetve a jutalomkönyveket.

A végzős nyolcadik osztályunktól június 19-én pénteken a ha-
gyományoktól eltérően, szűkebb körben, de a szokásos ünnepélyes 
keretek között búcsúztunk el. A középiskolai tanulmányaikhoz sok 
sikert kívánunk!

Köszönjük a szülőknek a hagyományos és a digitális oktatás kere-
tei között nyújtott támogatásukat és a rendkívüli helyzetben tanúsí-
tott együttműködésüket és segítségüket.

Online versmondó versenyek
A pécsi Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyv-

tára által meghirdetett online versmondó versenyen, a Vörösberényi 
Általános Iskola tanulói is részt vettek. A Magyar Versmondók 
Egyesületének útmutatásai alapján pontozták az előadásokat.

A zsűri értékelése alapján Szabó Nimród 2.b osztályos tanuló 
ezüst, Szabó Nándor 4. osztályos tanuló kiemelt arany, Szabó B. 
Ágoston 7. b osztályos tanuló ezüst minősítésben részesült.

A kimelt arany minősítésben részesülő szavalatok a könyvtár 
Facebook oldalán is megtekinthetőek lesznek.

A Hebe Kft.által szervezett a költészet napja alkalmából az orszá-
gos online szavalóversenyen, Geiszt Simon  2.a osztályos tanulónk 
a zsűri különdíját nyerte el.

Gratulálunk nekik!

K&H verseny 
A Vörösberényi Általános Iskola 3.b. osztályos tanulói év elején 

ismét beneveztek a K&H Bank pénzügyi vetélkedőjébe. A két is-
kolai forduló után már a karantén idején derült ki, hogy a Berényi 
Bankárok csapat továbbjutott a középdöntőbe. Így elkezdtek digi-
tális keretek között dolgozni és készülni a következő fordulóra. Az 
élen pontegyenlőség alakult ki, a Berényi Bankárok csak az időkü-
lönbség miatt végül a második helyen végeztek az online középdön-
tőben. A csapat tagjai: Cziráki Sára, Czúni Csaba, Kelemen János, 
Sebestyén Ábel, Takáts Barbara, Tóth Benedek. Felkészítő pedagó-
gus: Farkas Éva.

A Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója Biró Domi-
nika már 2018. decemberében iskolánk felterjesztése alapján felve-
hette a Balatonalmádi város „Jó tanuló, Jó sportoló díját”. 2019-es 
eredményei alapján idén pedig sikerrel pályázott a Magyarország jó 
tanulója jó sportolója címre. Az ünnepélyes átadásra a pandémiás 
helyzet miatt nem egy központi budapesti ünnepségen, hanem az 
iskolai bizonyítványosztás alkalmával került sor. Eredményeihez 
gratulálunk a középiskolai tanulmányaihoz és a sportoláshoz továb-
bi szép sikereket kívánunk!

Zanathy László
 intézményvezető
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A Milos-kiállítás margójára
Egyszerre három Öcsi ugrik az ember emlékezetébe, ha hirtelen 

el kell helyezni saját kis horizontunkon ezt a tipikusan magyar fo-
galmat. Mert fogalom a javából, hiszen Puskás Öcsi, vagy Öcsi bá-
csi, illetve a spanyoloknak Pancho, igazi futball legenda volt már 
életében. Találkozni csak a középső öcsém tudott vele, de már csak 
a kórházban. A második Öcsiről csak több év múlva derült ki, hogy 
Ferenc, de addigra már én is annyira furcsának találtam, hogy soha 
nem szólítottam így írásban sem. Tüű Öcsivel még leveleket is vál-
tottam, no meg az amerikai és a brit angol közötti különbség volt 
megunhatatlan témánk, mert profi tolmács és fordító volt világ-
életében. Nem szép, hogy utoljára említem, a harmadik Öcsit, de 
megismerkedésünk időrendje miatt teszem. Milos Öcsivel ápolt ba-
rátságom egyidős a gimnázium indulá-
sával, az pedig 32 éve volt. Nagyon ne-
héz volt megszoknom, hogy országosan 
ismert és méltán elismert fényíró-mes-
ter hogyan lehet Öcsi, amikor még ná-
lam is idősebb. Ezt onnan tudom, hogy 
a harmadik találkozásunkon kénytelen 
volt a személyazonossági igazolványával 
bizonyítani életkorát. Hitetlenkedve 
fogadtam el még így is: valaki hogyan 
lehet nálam idősebb, ha se szakálla, se 
bajsza, sőt még mély barázdák sem re-
dőzik a homlokát?

Öcsi pedig nyolcvan éves április vége 
óta, amikorra ez a kiállítás eredetileg 
terveztetett, de a pandémia átparan-
csolt bennünket nyár közepére. Hiány-
zott ez nekünk, mint lónak a hátúszás, 
de mit volt mit tenni, kivártuk a július 
idusát. Öcsi pedig eddig sem öregedett, 
nekem úgy tűnik, hogy ezután sem fog, 
mert találkozásaink mindig a legszebb 
közös emlékeket idézik fel. Még csak 
ismerkedtem Budatavával és vadonat-
új városunk múltjával, amikor Öcsi 
megmutatta a gimnázium mellett hol volt az a kukoricás, amely 
mellett leszállópálya volt a II. világháború alatt. Amikor a kör-
nyékbeli római emlékekről értekeztem, akkor elmondta, hogy még 
a Balatonban is tudott olyan helyről, ahol érintetlen szarkofágok 
pihentek az iszapban. Amikor pedig fűzfőiségét firtattam, akkor fel-
világosított, hogy születésekor Fűzfő még nem volt önálló, hanem 
Vörösberény része volt egészen 1958-ig. Azt is ő mondta el nevetve, 
hogy álforradalmi hevületű funkcionáriusok egyesíteni akarták az 
alig függetlenné vált Fűzfőt Vörösberénnyel, méghozzá mindkettő-
ből megtartva a szerintük haladó szellemű fontos névelemet, azaz a 
Vörösfűzfő nevet. Balatonalmádiban erre azt mondták, hogy aka-
dály egy se, csak legyen két másik névelem: Balatonfűzfőből a Bala-
ton, Balatonalmádiból pedig az Almádi. Fűzfőn persze máshogyan 
emlékeznek erre...

Szóval volt mit kérdezgetnem s tanulnom tőle, de a fényképeiről 
már sokkal szűkszavúbbnak bizonyult. Beszélnek azok maguktól is! 
Bár a míves tárgyfotóit csak később ismertem meg, de a gimnázi-
um kultúrtörténetének az első húsz évét az itt készült képei alapján 
pontosabban lehet rekonstruálni, mint bármi mással. Korabeli no-
tabilitások, miniszterek és nagykövetek csodálkoztak rá alkotásaira. 

Egyik kedvenc képén ahogyan Szokolai Sándor zeneszerző andalgott 
a feleségével a folyosón az maga volt a romantika. Mersits Piroska 
festőnő élete utolsó napjaiban még eljött hozzánk a Vörösberényi 
festőiskola emlékkiállítására és a Milos fényképen egy nyiladék ve-
zetett hozzá, ahogyan az álló tömegben ülve és cigarettázva hallgatta 
Érdi Sándor beszédét. Talán még egy képet ragadnék ki a többszáz 
közül, mert a gimnázium ünnepélyes átadásakor először hívtam 
meg Balatonalmádi katolikus papját valamint a református, meg 
az evangélikus tiszteletest. Nagytiszteletű Kurucz György a püspö-
ki helynök, Szabó János atyával együtt kérdezett meg éppen, hogy 
nem lesz-e bajom nekem ebből a meghívásból, amikor Milos Öcsi 
hihetetlen ütemérzékkel lekapott bennünket. Nos, nem lett! A kép 
történelmi és a pillanat is az volt.

Lett viszont több kiállítás a képeiből 
és megtisztelt azzal, hogy előszót írhat-
tam helyi fotóalbumaihoz, nyithattam 
meg kiállításait helyben és Vászolytól 
Veszprémig, valamint hírét vihettem 
Amerikába, Ausztriába, Walesbe és Ír-
országba, amikor iskolámat az ő képei-
vel mutattam be.  Régebben még a Fe-
rihegyre is kijött elém – csak a fiatalok 
kedvéért jegyzem meg, hogy ez volt a 
liszt Ferenc repülőtér leánykori neve – 
azért, hogy elérhessem az utolsó vona-
tot a Déli pályaudvaron. Legemlékeze-
tesebb azonban kameruni hazatérésem 
volt amerikai barátommal, amikor az 
ottani 42 fokos kánikulából az itthoni 
10 fokos őszbe csöppentünk. Nemcsak 
kijött a repülőtérre, hanem először is 
átnyújtott egy üveg whiskyt meg egy 
üveg gint, hogy gyorsabban tudjunk 
akklimatizálódni. Úgy vacogtunk, 
hogy a fogsorunk versenyt kattogott 
Öcsi pompás fényképezőgépével. Ez 
persze csak az üveg feléig tartott: egy-
részt kezdtünk nagyon gyorsan rendbe 
jönni, másrészt pedig lóhalálában elér-

tük a Délben az utolsó vonatot. Akkor Öcsi úgy vezetett, hogy ha 
Baumgartner Zsolt látta volna, akkor más pályát választ.

Neki a mi érkezéseink voltak fontos események, nekünk pedig az 
ő hazajövetelei. Igen, mert mindig úgy jött meg székesfővárosunk-
ból vagy Szentendréről, hogy hazajött. Baráti köreinkben körtele-
fon indult, ha megjött Öcsi, mert ezek nem villámlátogatások vol-
tak, hanem igazi, nosztalgikus hazatérések. A rokonság mellett ránk 
is maradt mindig ideje. Lehel közi kis tuszkulánumának italkészlete 
azért ilyenkor erősen megcsappant, mert nem végeztünk félmunkát 
mi sem. Annak azért örültünk, hogy ezekről az alkalmakról nem 
készültek fényképek, mert szó, ami szó: önállóan mosolyogtunk 
mindannyian.

Morfondírozgatok azóta is, hogyan tudott friss, üde és fiatal 
maradni mind a mai napig? Talán az alkotásain esetleg a barátain 
keresztül? Mindenesetre nem akármilyen géneket örökölt. Stílusa 
volt, van és lesz, amelyet megcsodálva mi is kezdünk talán ugyan-
úgy nézni a világot, ahogyan ő. Nézni persze mi is nézzük, nézeget-
jük, de meglátni és láttatni csak ő tud igazán.

Czuczor Sándor
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Emlékfoltok Almádiból IV.
A hatvanas években az általános szegénység még jellemzőbb 

volt. Voltak ugyan különbségek, de cseppet sem kirívóak. Amit 
pedig nem láttunk, amiről nem tudtunk, az kevésbé fájt. Gyer-
mekfejjel, gyermeki látásmóddal ez utóbbiak nem is tűntek fel oly 
markánsan.

Mi azonban még az átlagosnál is szegényesebben éltünk, amit 
a hetedik ikszem közeledtével sem szégyellek papírra vetni. Előci-
tálhatnám a Felvidékről kitelepítettek (apám) keserű sorsát, a dek-
lasszált „elemek” (nagyanyám) semmibevételét, de nincs értelme. 
A kor letűnt, mára csak emlékfoltjai vannak, melyeket fölzokog, 
fölvihog egy-egy véletlenszerűen a tudatalattiból előkerülő kép. 
Hangulatfüggő a felidézés, amit egy beszélgetés is segíthet kép-
kockánként összerakni. Miért lettél tanár? – szegezték nekem a 
kérdést gyermekeim egy délutáni pihenő során.

Pillanatra lehunyt szemhéjamra egy vékony, könyökvédős fiúcs-
ka alakja vetült: tenmagam a hatodik vagy a hetedik osztályból. 
Álltam, vagy tán ültem a középső padsorban, s megsemmisült, 
megalázott senkiként horgasztottam le a fejem…

Miért? Az igazságért – válaszoltam –, s lassan levetítettem az 
egyetlen létező technikával: agyam áramköreinek folyamatos ösz-
szekapcsolásával a történetet. Íme, szépírói cifraságok és az eset 
szereplőinek neve nélkül:

Akkoriban a megmaradt fillérjeinken, forintjainkon takarék-
bélyeget vettünk, amit beragasztottunk egy gyűjtőbe, s a tanesz-
tendő végén kamatostul fölvettünk az OTP-ben. Ebből lehetett 
ezt-azt a nyárra megvenni (labdát, játékot). Osztályomban engem 
ért az a megtiszteltetés, hogy én árultam a bélyeget, s gyűjtöttem 
a pénzt, mellyel aztán hóvégén elszámoltam valamelyik tanárom-
nál. Sokszor egész szép summa összegyűlt a táskámban tartott kis 
erszénykében. Egy óraközi szünetről visszatérve megdöbbenve ta-
pasztaltam, hogy se pénz, se bélyeg… Ez a pokoli felismerés még 
ma is belém tud hasítani. Annyira azonban mégsem voltam félénk, 
hogy ne jelentsem tanárnőmnek, aki pedig az igazgatónak. „Ügy” 
kerekedett belőle, s én a partvonalon kívüliként szenvedtem, té-
pelődtem, ötször is átvizsgáltam táskát, zsebet, padot. Tanárnőm 
láthatta zavaromat, s (hangsúlyra, hangszínre, hangerőre, arcának 
kifejezésére ma is úgy emlékszem, mintha öt perce történt volna) 
ezt mondta: „Vigyázz, mert az almahéjon is el lehet csúszni!” (A 
banánhéjat csak később ismerhette meg az a generáció…). Ahhoz 
már eléggé értelmesek voltunk, hogy mindannyian megértsük: lo-
pással gyanúsít a tanárnő. Sírni már nem tudtam, beszédre nem 
nyílt a szám. Legbelül pedig értelmet kapott az „igazságtalan” szó 
legmélyebb értelmezése. Pár perc elteltével az igazgató lépett a te-
rembe (akkor még illő volt mindenkinek, beleértve a tanárnak is 
feszes „vigyázz”-ba állni). Kiadta azt a parancsot, amelyért ma a 
személyiségi jogok súlyos megsértése miatt búcsúzhatna állásától.  
Mindenki ürítse a táskája tartalmát a padjára! – mondta szigorúan. 
Füzetek, könyvek, tolltartók, festékes dobozok hullottak alá, s öt 
paddal odébb ötvenfilléresek, egy- és kétforintosok csengve, mint 
a tanítás végét jelző csengőszó. Egy szerencsétlen sorsú, „amekos” 
(így hívták a nevelőotthonos gyerekeket) fiú volt a tettes. Bevallott 
mindent és sírt. Én is, de belülről. A fölszabadultság örömével.

És aztán? – hangzott el a tipikus gyermeki kérdés lányomtól. 
Aztán sokáig, évekig vártam arra, hogy a tanárnő félrehívjon, s 

csak annyit mondjon, hogy ne haragudjak az almahéj hasonlatért. 
Nem történt meg, elvihette a sírba…

A megalázás szégyenítő bélyege nem kopott ki a lelkemből, s 
akkor határoztam el, ha felnövök, tanár leszek, s kiállok a gyerek 
igaza mellett. Nem mindig sikerült azonnal, megvallom, de ok-
talanul senkit sem gyanúsítottam bűnért és vétekért, s ha kellett, 
nem röstelltem bocsánatot kérni…

Hogy miért is adtam ezt közre az „Emlékfoltok Almádiból” so-
rozatomban? Ugye nem kéri a Kedves Olvasó a magyarázatot ak-
kor, amikor naponta kapja az élet kisebb vagy nagyobb pofonjait, 
s nincs kinek a számára kiönteni a lelkét…   

Zatkalik András

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

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

T. András
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Programajánló

Bolhapiac minden vasárnap délelőtt a városi piactéren.Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár programok
Információ: www.pkkk.hu; 88/542-514 és 88/542-515 

Kiállítások:
• „LEBEN, LEEBEN, LÉBEN” - Paulikovics Iván kiállítása július 
31-ig látogatható.
• Milos 80 - Milos József kiállítása látogatható augusztus 8-ig.
• Augusztus 14. péntek - Gopcsa Paula, az egykori Vörösberényi 
Művésztelep alkotójának kiállítása. Megnyitja: É. Szabó Márta. 
Közreműködik: Nagy Zsuzsa. Látogatható szeptember 7-ig. 
• Természet csodái” kiállítás - Preparátumok, rovarok, ásványok és 
egyéb érdekességek. Balatonalmádi lakcímkártyával rendelkezők-
nek ingyenes a belépés. Látogatható augusztus 19-ig 10-12 és 14-20 
óra között az intézmény nyitvatartási idejében.
Gyerekprogramok - bábelőadások: augusztus 5. és 12. szerda 17 óra
Hangfoglaló - strandkoncertek a Wesselényi strandon:
1. Augusztus 15. szombat 17 óra - Folk on 45
2. Augusztus 21. péntek 17 óra - Kontor-Horváth Acoustic Duo
3. Augusztus 22. szombat 17 óra - Bors zenekar
4. Augusztus 28. péntek 17 óra - Gospel Moments
5. Szeptember 4. péntek 17 óra - „Mr. Firehand and Jumping Matt”
6. Szeptember 11. péntek 17 óra - Ocean’s 55
7. Szeptember 12. 17 óra - ÉSTE
8. Szeptember 18. péntek 18 óra - Con Guitarra Trio
9. Szeptember 25. péntek 18 óra - Takáts Eszter Akusztikus Trió
10. Október 2. péntek 18 óra - Egyed Brigitta sanzonest

Időpont jelleg - napközis információ telefon internet
2020.07.20-07.24 Tündérliget Vörösberényi Művelődési Ház Zsapkáné Adél 30/3937000
2020.07.20-07.24 Gurgolya néptánc tábor Leader kp. Kreutz Károly 70/3834455
2020.07.20-07.24 Értékeink nyomában gyerekszemmel Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com
2020.07.20-07.24 Művészeti tábor gyermekeknek Pannónia - Magtár Boros Szilvia 30/8595103 szilviaboros@gmail.com
2020.07.20-07.24 Szünidöngölő Balatonalmádi Szociális Központ 88/542-554
2020.07.20-07.24 Lovastábor Szentesi Farm Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu

2020.07.20-07.24 Készüljünk együtt a sulira! Mesterné Ági, Glöckl Eszter
20/4820244 ; 
20/5261599

2020.07.20-07.24 Nyári focitábor Balatonalmádi Focisuli Alap. és Sportegyes. 20/9859871 balatonalmadise@gmail.com
2020.07.22-07.25 Felsős-középiskolás rajztábor Szirbek Szilvia 20/8075320 info@darinkacreative.hu
2020.07.27-07.31 Tenisztábor Balatonalmádi Tenisz Egyesület Kováts Anna 20/5185141 almaditenisztabor@gmail.com
2020.07.27-07.31 Értékeink nyomában gyerekszemmel Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com
2020.07.27-07.31 Szünidöngölő Balatonalmádi Szociális Központ 88/542-554
2020.07.27-07.31 Lovastábor Szentesi Farm Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu
2020.07.27-07.31 Alsós kézműves tábor Szirbek Szilvia 20/8075320 info@darinkacreative.hu
2020.07.27-07.31 Penge Vitorlástábor Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com

2020.07.27-07.31 Készüljünk együtt a sulira! Mesterné Ági, Glöckl Eszter
20/4820244 ; 
20.5261599

2020.08.03-08.07 Okos-ügyes torna Dombi Orsolya 30/2175729
2020.08.03-08.07 Értékeink nyomában gyerekszemmel Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com
2020.08.03-08.07 Hétmérföldes tábor Sebestyén-Tóth Orsolya 20/9261085
2020.08.03-08.07 Nyári alkotó napok Ságiné Szecsődi Tünde sagine67.tunde@gmail.com
2020.08.03-08.07 Lovastábor Szentesi Farm Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu
2020.08.03-08.07 Penge Vitorlástábor haladó Balatonalmádi Sabján Annamária 70/9336770 pengevse@gmail.com
2020.08.10-08.14 Tenisztábor Balatonalmádi Tenisz Egyesület Kováts Anna 20/5185141 almaditenisztabor@gmail.com
2020.08.10-08.14 Okos-ügyes tábor Dombi Orsolya 30/2175729
2020.08.10-08.14 Értékeink nyomában gyerekszemmel Pannónia Trunk Zsuzsa 30/4350720 trunk.zsuzsi59@gmail.com
2020.08.10-08.14 Hétmérföldes tábor Sebestyén-Tóth Orsolya 20/9261085
2020.08.10-08.14 Lovastábor Szentesi Farm Szentesi Vajk 30/6059828 http://balatonilovaglas.hu
2020.08.24-08.28 Tánctábor Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió Czibik Tünde 20/9325277
2020.08.24-08.28 Néptánctábor Kreutz Károly 70/3834455
2020.08.24-08.28 Éva műhelye Nemes Éva 30/9708836 evamuhelye.vp@gmail.com

2020. augusztus 8- án, szombaton 19.00 órakor minden 
érdeklődőt szeretettel várunk a Kecskés Együttes 
koncertjére, melynek témája: „Tánc- muzsika - ének”, Küzdő 
zsoltáros eleink Sztáraitól Bocskain át a Rákócziakig - korhű 

hangszerekkel a XVI- XVIII. századból. 

Helyszín: Vörösberény - református erődített templom. 
Balatonalmádi Veszprémi út 105. 

Adományaikat a régi parókia felújítására fordítjuk!

Faust Gyula, református lelkipásztor

Augusztus 20. az Államalapítás Ünnepén a Wesselényi strandon
20.00 CSÍK Zenekar
21.30 Augusztus 20- i Lézer show
22.00 Jumping Matt & His Combo /w Horns
 
Augusztus 21-23.
Esti koncertek várják a látogatókat a Kézműves utcában, a Wesselé-
nyi strand előtti rendzvénytéren.

Táborok a városban:
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Az első egy év

Az Aranyhíd Polgári Egyesület tagjai aláírásokat gyűjtöttek és 
pikniket szerveztek a bölcsődéért, fát ültettek az Aldi elé, hogy 
lombjai védjék a parkolóban a vásárlókat. Egy nyáron át Bala-
tonalmádi minden strandján verseket küldtek a pihenőknek. Két 
képviselőjüket beválasztották a képviselőtestületbe. Ötnapos Arc 
Sacra fesztivált szerveztek Balatonalmádi összes templomában. 
Hangversenyekkel ajándékozták meg a várost: Nagy Susanna hege-
dű-, Teleki Gergő zongora- és Halas Adelaida színművész fellépésé-
vel. A Családok hete alkalmából esküvői képek kiállítás keretében 
foglalták össze Balatonalmádi egy évszázados személyes történetét. 
Önkénteskedtek a járvány idején, emlékfát ültettek Trianon cen-
tenáriumán az Erzsébet-ligetben. Kerékpáros szervizpontot alakí-
tottak ki a mozdonynál és a kerékpáros ivókútnál. Takarítottak a 
Remete-forrásnál és virágokat ültettek a belvárosban. Okospaddal 
ajándékozták meg Balatonalmádit. És közben elrepült az első egy 
év. A fotó Wesselényi strandon, az első születésnapon készültek. 

VASUTARTJÁRÓ 15
 Mi magunk is elcsodálkoztunk, már a 15. kiállítást rakjuk össze? 

Bizony már eltelt hét esztendő az első megnyitó óta, ez idő alatt a 
VasútARTjáró hozzánőtt a város kulturális életéhez, már olyannal 
is találkozunk hogy valaki csak az aluljárós kiállítás miatt áll meg 
Almádiban…

Sikerült a kezdetekkor 
meghatározott alapelve-
ket betartanunk: Almádi 
képzőművészeit, fotósait 
mutassuk be az erre já-
róknak, mutassuk meg 
hogy egy relative kis vá-
rosban is mennyi érték
tud felhalmozódni. Úgy érezzük hogy az évek során sikerült egy 
olyan szakmai színvonalat  kialakítanunk, amely valódi minőséget 
garantál a szemlélőnek. Az aluljáró a kiállítók számára is fontos 
hellyé vált, fél évig láthatók a tárlatok, ilyen nyilvánosságot semmi-
lyen más kiállítóhely nem tud kínálni az alkotóknak. A hét év alatt 
több mint 1000 (!) alkotást láthattak az „aluljárók”.

Az elmúlt évek alatt a kiállítók között baráti kapcsolatok alakul-
tak, az aluljárós kiállítók informális közösségként erősítik város-
unkat, eddig több mint 70 kiállító szerepelt az aluljáróban. Jó ta-
pasztalni, hogy a város lakói már magukénak érzik a kiállítóhelyet, 
egyre bátrabban barátkoznak a kortárs vizuális kultúra számukra 
szokatlan darabjaival is.

A korábbi és a mostani polgármester, a Városgondnokság és a 
Turisztikai Egyesület támogatására a jövőben is számítunk, az eddi-
gi segítséget köszönjük. Közösen bebizonyítottuk, hogy egy vasúti 
aluljáróra is lehet büszke egy város, örüljünk neki együtt!

FL

„NYÁRESTI GONDOLATOK ÉS DALLAMOK
A KÁPTALANI FÁK ALATT”

Az előző évek hagyományainak folytatásaként 
a Káptalanfüredi Fürdőegyesület
szeretettel vár minden érdeklődőt 

közelről és távolabbról
2020. augusztus 1-én este 6 órára a 

káptalanfüredi Angyalos 
Boldogasszony kápolna kertjébe. 

(Káptalanfüred Iskola u.22.)

Az idei program:

Zsivajgó természet
összeállítás Kosztolányi Dezső verseiből, írásaiból.

Vendégeink:

Sudár Annamária előadóművész, versmondó

Huzella Péter Kossuth díjas zeneszerző, verséneklő

fotó: Zatkalik András
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2020. július Krónika
Újra indulhat az élet a 
kisközösségekben…

A több hónapos bezártság, a nehezen elviselhető karantén, a ma-
gány után a Vörösberényi Nyugdíjas Klubból nagyon sokan sze-
retnének már találkozni a társakkal, a barátokkal, az ismerősökkel.  
Nem csoda, hisz a járvány miatt márciustól bezárt a klub, elmarad-
tak a szokásos, hagyományos rendezvények, a szülinaposok köszön-
tése, a kedves együttlétek, a vidám, tartalmas, felejthetetlen belföldi 
és külföldi utazások, az izgalmas kirándulások. 

Azóta hosszú idő telt el, már júliust írunk. Csupán a telefon és a 
számítógép nyújtotta lehetőségek maradtak a kommunikációra, a 
kapcsolattartásra. Az utóbbi időben sokszor csörgött a telefonom, 
érkeztek az e-mailek is az egészségemmel kapcsolatos, hogy vagyok 
után hasonló kérdésekkel: mikor találkozhatunk már a klubban, 
mikor indulhat újra az élet a Művelődési Házban, mikor tarthatjuk 
meg az elmaradt rendezvényeket, mikor kirándulhatunk? 

Jogos kérdések, melyekre már tudjuk a választ: a parlament júni-
usban bejelentette a vészhelyzet megszűnését. A megjelent határozat 
szerint lehet újra nagyobb rendezvényeket is tartani abban az eset-
ben, hogyha a résztvevők száma a dolgozókkal együtt egy időben 
nem haladja meg az 500 főt. Ezért úgy gondoltam, mielőbb meg 
kell terveznünk a járvány miatt elmaradt események, az elhalasztott 
kirándulások új időpontját, melyeket megjelentetünk az Új Almádi 
Újságban, így a lapból időben a klub tagjai megismerhetik a terve-
zett programjainkat. 

Ha újra indul az élet a klubunkban, 
akkor az alábbi rendezvények, utazások várnak társaimra:

Az ausztriai utazás minden résztvevőjének eligazítása – Előadó: 
Vajthó Zoltán irodavezető 2020. július 23-án csütörtökön 15 óra-
kor a Hagyományok Házának udvarán. Utána a hátralék, a biztosí-
tási díj és a vacsora (euróban) befizetése, az ülésrend kiadása
2020.július 23-án, csütörtökön 16-18-ig a klubtagok részére. Ügye-
let: befizetés vacsorára és a kirándulásokra a Hagyományok Házá-
nak udvarán
2020.július 27-én hétfőn 10 órakor a Műv. Házban – A nőnapi 
műsor kapcsán főpróba a szereplő férfiak részére 
Négynapos ausztriai kiskörutazás – Engedéllyel – klubtagoknak és 
külső személyeknek: az 1. busz indulása (klubtagok) 2020. július 
30. – augusztus 2-ig (csüt.-től - vasárnapig) a 2. busz indulása (külső 
személyek) 2020. augusztus 3-6-ig (hétfőtől csütörtökig) 
2020. augusztus 14-16-ig (péntektől-vasárnapig) KIRÁNDULÁS 
ZEMPLÉNBE az eredeti terv szerint
2020. augusztus 18-án 10 órakor: Elnökségi ülés a Műv. Házban
2020. augusztus 19-én szerdán - a szokásostól eltérően - 15 órakor a 
Műv.Házban: „Újra együtt” címmel ünnep a klubban – Vacsorával 
egybekötött zenés rendezvény; nőnap, műsor, új tagok felvétele, a 
márciusi, áprilisi, májusi szüli naposok köszöntése. Előtte: 10 óra-
kor a Műv.Házban: terítés a házigazdák közreműködésével. 
2020. szeptember 4-én pénteken Kirándulás Szlovéniába, Lendvára 
a tervezett program szerint
2020. szeptember.11. péntek 15 óra FOLKLÓRFESZTIVÁL A 
MAGTÁRBAN A belépés ingyenes! 
Fővédnök: Dr. Kontrát Károly államtitkár
A rendezvényt megnyitja: Dr. Kepli Lajos polgármester
Énekesek, táncosok közös műsora a meghívott szomszédos telepü-
lések csoportjaival, szakmai megbeszélés, a szünetben állófogadás 
a kisteremben, a műsor után közös táncház, vendéglátás. Előtte: 
szeptember 11-én (pénteken) 9 órától A terem dekorációja, beren-
dezése, öltözők, az állófogadáshoz felajánlott készítmények leadása, 

a pincében sörpadok, asztalok elhelyezése a vendéglátáshoz és kü-
lönböző munkálatok.)
2020. szeptember 16-án szerdán 16 órakor Hagyományos évadnyi-
tó lecsóparti a klubban. A júniusi, júliusi szülinaposok köszöntése, 
a kirándulások videó klipjének megtekintése. Előtte: 2020. szeptem-
ber 9-én szerdán 16 – 17-ig Ügyelet: befizetés a vacsorára. A rendez-
vény napján: Terítés a házigazdák közreműködésével
2020. szeptember 26-án szombaton 10 órakor Szentkirályszabadján 
Megyei Dalos Találkozó - részt vesz a Borostyán Népdalkör. 
2020. szeptember 30-án, szerdán 16 órakor Vacsorával egybekötött 
zenés rendezvény a klubban: férfinapi műsor, meglepetés. Beszámo-
ló a nyári eseményekről: Előadó: Lencse Sándor elnök. Az augusz-
tusi, szeptemberi szülinaposok köszöntése. Előtte: 2020. szeptember 
23-án, szerdán 16-17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára. A rendezvény 
napján: terítés a házigazdák közreműködésével
A népdalosok, néptáncosok és a kézművesek évadzáró rendezvé-
nye Az időpont szervezés alatt!

Ily sok változatos és tartalmas programot sikerült megtervezni 
arra az esetre, ha beindul az élet a közösségekben, így a klubunk-
ban is. Reméljük, sikerül újra találkozni egymással, meg- tarthat-
juk a tervezett rendezvényeket, s köszönthetjük, a szüli naposokat, 
ünnepelhetjük az arany- és gyémántlakodalmasokat (akikről, ha 
valakinek van információja, kérem, jelezze), és kirándulhatunk is, 
ahol sok-sok élménnyel feltöltődve könnyebben elviselhetjük majd 
a gondokat, a nehézségeket. Természetesen napjainkban továbbra is 
fontos a biztonság, az egészség. Tudjuk, a járvány nem szűnt meg. 
Bárki megfertőződhet, amit nagyon nem szeretnénk. Saját érde-
künkben mindenképpen mindenkinek ezután is be kell tartania az 
előírt szabályokat. Vigyázzunk továbbra is egymásra!

Lencse Sándor, a klub elnöke
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A lovak túlélték!!!

A koronavírus bizony nagy hatással volt szinte mindenkinek az 
életvitelére. Szerencsére egyesületünket nem érintette oly mértékig 
negatívan a járvány, mint sok más ágazatot a Balaton partján.

A Magyar Lovas Sportszövetség folyamatos útmutatása alapján 
csaknem zökkenőmentes volt az egyesületben a munkavégzés. Egy-
szerre kevesebb ember lovagolhatott, a túravezetőn kívül max. 2 
lovas. A távolságtartás egyébként is biztosított a túrák során. A lo-
vardában a közösségi terek a járvány idején zárva voltak. A nyergek 
és szerszámok a WHO által elfogadott fertőtlenítő-szerekkel folya-
matosan fertőtlenítve voltak. Bértartóink szabadon látogathatták 
lovaikat. A járvány idején a lovardát külföldiek nem látogathatták.

A szabályokról az interneten, és a megyei naplóban folyamatosan 
tájékoztatókat adott Szentesi Vajk alelnökünk. Maradt idő a közös-
ségi helyiségek kifestésére, burkolására szépítésére. Mondván a jó 
pap is holtig tanul, Vajk és felesége Niki, akik kiváló oktatók és 
lovasok, városunk olimpikonjának, Cseresnyés Lászlónak (a népszerű 
Pödrinek) a segítségét is igénybe vették, a szakma finomságait gya-
korolták nyeregben irányításával.

Hogy a színvonalas munkának van eredménye is, mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy a közelmúltban Szentesi Vajk, Balogh Csabától a 
Polgárőr Egyesület elnökétől a Szent László Plakettet (a polgárőrök 
védőszentje) vehette át, és Dr. Túros Andrástól az OPSZ elnökétől 
közel 20 éves jó munkájáért, és az OPSZ Lovas tagozatánál elvég-
zett kiváló vizsgájáért kitüntető oklevelet (és nem mellesleg pénzju-
talmat) kapott.

A túlélést segítette, hogy a NEA ez évben is támogatja a mű-
ködésünket, a NEA-MA-20-EG-0145 sz. támogatási szerződéssel 
(200.000Ft). A lényegi munka elkezdődött:

A Megfőztük Almádit városi rendezvényen, június 6-án elegáns 
lovashintónk szállította a vendégeket a helyszínek között. Sok-sok 
gyermek simogathatta meg a lovakat, míg az új utasok elfoglalták 
helyeiket.

Június 7-én elkezdődött a Lovas rendőr – Lovas polgárőr közös 
járőrszolgálat, mely egy új látványossága lesz a városunknak, lóhá-
ton járnak be egy útvonalat Almádiban, reméljük, hogy intézkedés-
re nem kényszerül a járőr-páros.

Június 22-től folyamatosan lovas-táborok (napközis rendszerben) 
kerülnek megrendezésre.

Reméljük, az élet mindenhol visszatér a megszokott kerékvágás-
ba, a járvány nem fog újra támadni, mi a magunk részéről mindent 
megteszünk ennek érdekében.

Szentesi István, a Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

Óriás kockás feltöltődés a mólónál
Nincs több olyan szép és okos ülőalkalmatosság a Balaton part-

ján, amilyet ma vettek birtokukba az érdeklők a móló és a sétány ta-
lálkozásánál.  Az Aranyhíd Polgári Egyesület ajándékozta a városnak 
az óriáskockára hasonlító köztéri bútort.  Az okospad tervezőivel, a 
Kuube Kft tagjaival megállapodtak, a három millió forint értékű 
szerkezetet ingyen bocsátják a város rendelkezésére.  Az okospad 
referenciaként működik majd, mindazok élőben tanulmányozhat-
ják, akik környezetkímélő, XXI századi eszközöket használnának 
településünkön.

A társaság vezetője, Gallai Máté ügyvezető igazgató hangsúlyozta, 
a fenntartható fejlődés mellett kötelezték el magukat, ezért a bú-

tor működése megújuló energián alapszik. Terveztek két- és négy-
személyes padokat, ezek is kizárólag magyar alkatrészekből készül-
nek. Az Almádiban épített nyolc személyes pad váza, a fedőüvege, 
a napelem, a töltésvezérlő elektronikája is hazai gyártású. Rozsda-
mentes, újrahasznosítható alumínium a felépítmény. Időtálló mi-
nőség, így nem kell számolni az amortizáció okozta hulladék miatti 
környezetterheléssel. Ülőfelülete kőrisfából készült – mintha tudták 
volna, hogy az egyesület az Aldi előtti parkolóba kőrisfákat telepí-
tett tavaly nyáron. 

Az óriás kocka rendelke-
zik USB bemenetekkel és 
vezeték nélküli töltővel. 4G 
mobilinternetet használ, a 
hálózathoz korlátlan szám-
ban csatlakozhatnak a fel-
használók.  Folyamatosan 
monitorozza környezeté-
nek változásait, az UV-su-
gárzási szintet, levegőminő-
séget, zajszennyezettséget, 
páratartalmat és légnyo-
mást is mér egyszerre.  Az 
adatok helyben a beépített 
kijelzőn követhetők nyo-
mon, online pedig a pad 
tulajdonosa ellenőrizheti a 
szerverről. 

A pad megálmodói egy budapesti design stúdió tagjai, főként gra-
fikával és webes felületekkel foglalkoznak. A mai klímaválság ide-
jén fontosnak tartják, hogy az élet legtöbb területén törekedjenek 
a fenntarthatóságra, ezért is indultak el a napenergia felhasználás 
irányába. Ebből nőtte ki magát a Kuube, amelynek első tervein még 
öt évvel ezelőtt Mátray Gábor fejlesztővel szabadidejükben kezdtek 
el dolgozni. A Kuube fantázianév az első termékük formájára utal. A 
Kuubeplus okospad óriási kockaként jelenik meg, melybe bele lehet 
ülni, így erőteljes napsütés esetén is véd, és kényelmesen élvezhetők 
a pad nyújtotta szolgáltatások.  A napenergiával töltött akkumulá-
torok miatt a Kuube okospadok teljesen mobilak, gyakorlatilag bár-
hol elhelyezhetőek. Így olyan helyekre is kitelepíthetőek (pl. park-
erdők), ahol valamilyen ok miatt nem elérhetőek vagy problémát 
jelent a közmű szolgáltatások kiépítése. 

Az Aranyhíd Polgári Egyesület tagjai elkötelezett környezetvédő-
ként fogtak össze a startup céggel termékük népszerűsítésére.  Nem 
utolsó sorban fontosnak tartják a pad közösségszervező funkcióját. 
Reményeik szerint az óriás kocka fontos találkozó hely lesz, Bala-
tonalmádi egyik ikonikus pontja. 

balogjuli

Az első padhasználók Almádi 
ifjú lakói voltak: Hódosi Száva és 

Gerendai Kata
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Új Sarusi-könyvek
Megjelent az Almádiban élő Sarusi Mihály József Attila-díjas író 

két új könyve. Az Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl – Balatoni 
jelenetek című tájrajz első kötete három éve látott napvilágot, s a 
Balatonalmádihoz kötődő írókat, költőket, irodalomtörténészeket, 
valamint a teljes balatoni táj jeles közéleti személyiségeit mutatta be. 
A mű második, most megjelent kötetében írói jegyzetek és irodal-
mi riportok szólnak a balatoni tájról, Almádi múltjáról s jelenéről 
az elmúlt száz évre visszapillantva. Sarusi Mihály balatoni tájrajzát 
a miskolci Felsőmagyarország Kiadó jelentette meg az idei ünnepi 
könyvhétre, amelynek rendezvényei a járvány miatt júniusról vár-
hatóan szeptemberre halasztódnak.

A hagyományos országos könyvünnepre megjelent, illetve meg-
jelenő másik Sarusi-kötet Békéscsabán, a Corvinka Könyvek nevű, 
elsősorban a könyvritkaságok gyűjtőinek készülő sorozat nyolcadik 
darabjaként került ki a nyomdából. A Hun a Szeret szompolyog című 
kötet az írónak az elmúlt fél évszázadban a csángó magyarok mold-
vai (besszarábiai, moldáviai, etelközi) világában szerzett tapasztala-
tait tárja az olvasók elé.

A fenti képen a balatoni könyv második kötetének a címlapja lát-
ható. A borító Veszeli Lajos Az erők küzdelme című festményének 
a fölhasználásával készült.

A rendőrség felkészült a nyárra, 
készüljön fel Ön is!

A Balaton és a környező települések itthon továbbra is a legnép-
szerűbb nyári úti célok, sok nyaralót vonzanak az idegenforgalmi 
szezonban. 

Gondolják végig a lehetőségeket, és tervezzék meg gondosan a 
nyári programjaikat, hogy a szabadságuk valóban a pihenésnek, a 
regenerálódásnak az ideje legyen. Ezekben a hónapokban sajnos fo-
kozottan megnő az áldozattá válás lehetősége a kedvelt turisztikai 
területeken. Ügyeljenek környezetükre, biztonságukra és testi épsé-
gükre, hogy ne váljanak a nyári hónapok áldozatává.

Jó tanácsaink:
A besurranásos lopás megelőzése érdekében
• zárják kulcsra az ingatlanok, nyaralók utcai és bejárati ajtóit, 

akkor is, ha otthon vagy a kertben tartózkodnak,
• amennyiben riasztóberendezéssel ellátott az ingatlan, azt éjszaká-

ra is és távollétükre minden esetben aktiválják,
• ha elhagyják a házat, lakást, minden ajtót, ablakot zárjanak be,
• a nyaralóba érkezés után a személyes okmányaikat és pénztárcáju-

kat tartalmazó táskáikat ne tartsák jól látható és elérhető helyen!

A gépjárműlopások és -feltörések elkerülése érdekében
• a gépkocsik kulcsait ne hagyják a járműben vagy látható helyen a 

nyaralóban, az ingatlanban,
• a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják parkolás 

után,
• lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak úgy, hogy 

csak több kormánymanőverrel lehessen a házat a gépjárművel 
elhagyni,

• közterületen történő parkolás esetén igyekezzenek forgalmas, jól 
látható helyen megállni,

• soha ne hagyjanak értéket, műszaki cikket látható helyen a gép-
kocsiban! Az ülés alá helyezett táskát az elkövető látja!

A strandi lopások megelőzése érdekében
• csak a szükséges értékeket, dolgokat vigyék magukkal, 
• vegyék igénybe a strandok értékmegőrző szolgáltatásait, 
• a vízben tartózkodás idejére se hagyják értékeiket őrizetlenül! A 

törölköző nem széf!

Ne felejtsék, elsősorban mi magunk vagyunk felelősek anyagi 
javaink védelméért!

Amennyiben bűncselekmény áldozatává váltak, azonnal értesít-
sék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es se-
gélyhívón.

Bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések esetén igény-
be vehetők az állami és civil kárenyhítési lehetőségek.

A rendőrség 2020. március 1-étől átvette az általános szabálysér-
tési hatósági jogkört, így a szabálysértési ügyek elbírálásának jelen-
tős része egy kézben összpontosul. 

Néhány példa a törvényben szereplő szabálysértések közül, 
amelyekkel gyakrabban találkozhatunk a mindennapokban:

• köztisztasági szabálysértés (szemetelés, utcán vizelés),
• csendháborítás,
• tiltott helyen fürdés,

• becsületsértés,
• veszélyeztetés kutyával,
• pénzbírságok bírósági behajtásának intézése,
• közterület-felügyelők által kiszabott bírságok behajtása.

A gyakorlatban eddig is főként a rendőrségre tettek bejelentést 
az állampolgárok, ha szabálysértéssel találkoztak. A továbbiakban 
is forduljanak bizalommal a rendőrökhöz ilyen esetekben, és ők 
megteszik a szükséges intézkedéseket. Nemcsak a bejelentésekre re-
agálva, hanem a közterületi szolgálat során tapasztalt esetekben is.

Az óvatosság és figyelmesség, a szabályok betartása nem rontja el a 
nyaralás hangulatát, azonban ha bűncselekmény áldozatává válunk 
vagy jogsértést követünk el, az a kikapcsolódás élményét valóban 
tönkre teheti.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak a napelem vásárlók 
részére a lakossági szektorban?

Lakóingatlanok, (családi házak és üdülők) esetében akár 10 millió Ft 
keretösszeg igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól nagyon alacsony 
törlesztő részletre 20 éves futamidőre kamatmentes hitel formájában. 
Konkrét példa: egy 25000 Ft-os áramszámla kiváltható egy olyan napelemes 
rendszerrel, melynek megvásárlása havi 14000 Ft-os törlesztőrészlet 
és 300-350000 Ft önerő mellett történik,így a háztartásban marad 
havonta 11000 Ft megtakarítás. Ha az áram ára emelkedik a jövőben, a 
megtakarítás értéke szintén növekedni fog, mert a törlesztőrészlet nem 
változik, fix. Sem kamat, sem árfolyamkockázat nincs, mert a hitel Forint 
alapú és teljes mértékben kamat -és banki kezelési költség mentes. 

Milyen jövedelemmel kell rendelkezni a kamatmentes hitel 
felvételéhez?

A hitel felvehető egy szerényebb minimálbér összegű jövedelem mellett 
is tekintettel arra, hogy a beruházás rezsicsökkentéssel jár, így várható, 
hogy az alacsony törlesztőrészlet nem terheli a családi költségvetést. Az 
eladósodottsági mutató kiszámítása fontos szempont, a meglévő hitelek 
törlesztő részleteivel számol a bank. 5 Millió Ft alatt  jelzálog mentesen 
vehető fel kamatmentes hitel. 

Miért van szükség energetikusra?
Az energetikus kiszámítja a beruházás előtt és utáni állapotra nézve a 

ház hőigényét, szén-dioxid kibocsátását. A hőigény csökkenésével, a 
megújulók alkalmazásával a szén-dioxid kibocsátás csökken, ez a pályázat 
alapfeltétele, melyet az energetikus igazol. Gyakorlati szempontból is 
hasznos az energetikus közreműködése, mert szaktudásával segíti a 
ház energetikai korszerűsítésének megtervezését. Lehetőségeket vázol 
fel különféle fűtés rendszerekre vonatkozóan, kiszámítja az üzemeltetési 
paramétereket. A projektmenedzser mindezek alapján gazdaságossági 
számításokat végez, összeveti a beruházási költségeket és az üzemeltetési 
költségeket az egyes fűtési rendszerek esetében, így a számok alapján 
könnyű lesz a választás.

Mit csinál a pályázatíró projektmenedzser?
A mi gyakorlatunkban az első lépés a díjmentes előminősítés. 

Partnerünk felveszik telefonon a kapcsolatot az érdeklődőkkel, és a banki 
szempontrendszer alapján előminősítést végez. Az elmúlt két évben 
300 körüli  pályázatot készítettek el. Az átlagos átfutási idő 3 hónap, a 
sikerarány 100%. Felár nélkül kérhető gyorsított eljárás, ez azt jelenti, hogy 
az ügymenet egy gyorsítósávra kerül és az átfutási idő felére csökken, 

Zöld Energia
0%-os Napelem Pályázat lakossági fogyasztók részére

a pályázat akár 2 hét alatt elkészül. A pályázatíró a legegyszerűbb 
megoldásokat alkalmazza a banki elvárások teljesítése érdekében, mindig 
tudja, hogy miként lehet könnyebben, gyorsabban megfelelni mivel a teljes  
szabályrendszert készség szinten ismeri és alkalmazza napi rutinnal. Sok 
bosszúságtól, felesleges adminisztrációtól kíméli meg az ügyfeleket.

Miért jó a gyorsított ügymenet?
Közös érdek a gyors ügymenet, de legfőképpen az ügyfelek nyernek 

ezzel, hiszen előbb lesz napelemes rendszerük, mely hamarabb kezd 
termelni, ezzel azonnali megtakarításokat eredményez. A pályázatírás 
szempontjából az elnyújtott ügymenet nem szerencsés, hiszen a 
dokumentumok rövid idő alatt lejárnak így növekszik a munkaigény is. A 
gyorsított ügymenet sikere azon múlik, hogy az ügyfél hajlandó-e mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a pályázatírás alapdokumentumait a 
legrövidebb idő alatt rendelkezésre bocsátja. 

Mire lehet még felhasználni ezt a pályázati forrást?
A napelem telepítés a legfőbb alkalmazása a pályázatnak de emelett 

hőszivattyú, és egyéb rezsicsökkentő energetikai beruházások is 
megvalósíthatóak, például ablakcsere, hőszigetelés, fűtés rendszer 
korszerűsítés. Ezek a beruházások a ház hőigényét csökkentik, ami 
lehetővé teszi a megújuló energiák hatékonyabb alkalmazását. Ezalatt 
arra gondolok, hogy egy jól hőszigetelt ház esetében,megvalósítható a 
“nullrezsi”,napenergiával táplált elektromos fűtés rendszerek segítségével. 
Ebben az értelmezésben az épület energiaellátása a fókusz, így a „nulla 
rezsi” kifejezés az áram számla és a fűtésköltség teljes kiváltását jelenti.

Várhatóan meddig áll még rendelkezésre ez a lehetőség? 
A Budapesti régióban a pályázati forrás már elfogyott, így ott már nem 

lehet pályázni. A vidéki régióban még rendelkezésre áll szabad keret. 
Minden pályázati forrás elfogy egyszer, a rendelkezésre álló összeg 
korlátozott, reméljük, hogy még az idei évben kitart, bár ez nem valószínű. 

Várható-e vissza nem térítendő beruházás napelemes rendszerekkel 
kapcsolatban a lakossági szférában?

Jelenleg nincs, és nem is várható a szakértők szerint vissza nem 
térítendő támogatás.


