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Az idősebbeknek talán ismerős ez a 
kezdés. Annak idején 144 hónapig ha-
sonló címmel írt néhány gondolatot az 
Almádi Újságba Kerényi László pol-
gármester úr. Úgy hiszem, hogy az ő 
12 éven át tartó irányító munkája Bala-
tonalmádi sikeres időszaka volt.

Ezt a dinamikus, de átgondolt város-
vezetést szeretném újra kialakítani az 
előttem álló bő két évben.

Sokan kérdezik, hogy milyen a város-
vezető munkája? Ilyennek képzeltem?

Ha röviden akarok válaszolni, akkor 
azt mondom: igen. Olyan érzés, mint 
30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem 
vállalkozni. Haladtam előre, tudtam, 
hogy mit akarok, és azt is, hogy a cél-
jaimért bármennyi időt és energiát haj-
landó vagyok áldozni.

Egy büszke magyar várost akarunk 
megtartani és fejleszteni, szerethetően, 
védve a környezetünket. Amire azon-
ban választ kell találnunk: Miből finan-
szírozzuk mindezt? Meg kell találnunk 
a forrásainkat úgy, hogy közben közös 
vagyonunkat sem kótyavetyéljük el. A 
feladat tehát sokrétű.

Az első hónapban megismerkedtem 
a munkatársaimmal, és megdöbben-
tett, hogy – képviselőségem ellenére 
– milyen keveset tudtam a Városházán 
dolgozó kollégákról. Nagy öröm, hogy 
minőségi munkatársakat kaptam. Lét-
rehoztam a képviselői irodát, ahol nyu-
godtan, minden dokumentumot

áttekintve tájékozódhatnak Balaton-
almádi képviselői. Ez fontos ahhoz, 
hogy a jövőben érdemi döntések szü-
lethessenek a városban, amelyekért a 
testület jó szívvel tudja vállalni a fele-
lősséget.

Sokat vagyok a városban, és egyre 
többet leszek. Figyelem a városunkért 
dolgozó szakemberek erőfeszítéseit. 
Látom a problémákat. Napi szinten tör-
nek a vízcsöveink, a szezon végeztével 
elkezdjük kezelni a vízrendszerünk 
problémáit. Sokan tekintik ingyenes 
szemétlerakónak a hulladékszigetein-
ket. Kevés a köztéri szeméttárolónk. 
A rendezvénytér problémákkal küzd. 
Nemcsak a programok minőségével 
van baj, nagy probléma, hogy a hely-
szín magára maradt.

Első hónap a Városházán

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT 

NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászo-
rulók téli fűtésének, valamint lakha-
tási támogatásának segítésére 
Pályázatot nyújthatnak be:

- Balatonalmádi bejelentett lakó-
hellyel, tartózkodási hellyel rendel-
kező és életvitelszerűen (igazoltan) 
Balatonalmádiban élő vagy bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkező, de életvi-
telszerűen (igazoltan) Balatonalmádi-
ban élő szociálisan rászorultak, és 

- akiknek családjában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 350%-át.

- egyszemélyes háztartásokban pe-
dig a 450%-át

Egy családból csak egy fő pályázhat. 
A pályázható famennyiség összesen: 2 
ömlesztett m3 kb.10 mázsa

A szociális rászorultság igazolására 
az alábbi iratok becsatolása szükséges:

- pályázó és a vele egy háztartásban 
élők (a pályázó lakóhelye szerinti la-
kásban életvitelszerűen együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező személyek) 
egy főre jutó havi nettó jövedelemének 
összegét: 

a) a havonta rendszeresen mérhető 
jövedelmeknél a pályázat benyújtását 
megelőző 1 hónap átlagáról;

b) a nem havi rendszerességgel 
szerzett, illetve vállalkozásból szár-
mazó jövedelem esetén a pályázat 

benyújtásának hónapját közvetlenül 
megelőző tizenkét hónap átlagáról  
jövedelemigazolás;

c) - jövedelemmel nem rendelkező 
személy esetén az állami foglalkoztató 
szerv igazolását az álláskeresési nyil-
vántartásba vételről,

- a családban élő, oktatási intézmény-
ben tanuló személy esetén az oktatási 
intézmény által kitöltött tanulói jogvi-
szony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja: Pá-
lyázatot adatlapon lehet benyújtani. 

Az adatlap a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Por-
táján (Balatonalmádi Széche-
nyi sétány 1.), a Gondos Panni  
Család- és Gyermekjóléti Központ és  
Szociális Szolgálatnál (Baross G. út 
32.) szerezhető be, valamint letölthető 
Balatonalmádi hivatalos honlapjá-
ról.

Egyéni kérésre idősek és mozgásuk-
ban korlátozott lakosok esetén a Köz-
pont munkatársai lakcímre juttatják 
az igénylő lapot, amelyet az 06/88/542-
551 telefonszámon lehet kérni. 

A pályázatokat 1 példányban a mel-
lékletekkel ellátva a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Portá-
ján elhelyezett gyűjtőládába, valamint 
a Gondos Panni

Család-, és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szem-
pontjai:

A pályázati adatlap csak hiánytalanul 
kitöltve, és fent meghatározott kötele-
ző mellékletekkelegyütt érvényes. Va-
lamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak, érvénytelennek mi-
nősül.

A pályázó adóazonosító jelének meg-
adása kötelező.

Pályázat benyújtási határideje: 2022. 
szeptember 15-ig folyamatosan.

Pályázatok elbírálása: Együtt-
Egymásért Nyílt Közalapítvány Kura-
tóriuma a benyújtott adatok, a rászo-
rultság és a rendelkezésre álló források 
figyelembevétele mellett dönt és érte-
síti a pályázót.

Pályázatok elbírálásának határideje: 
Két alkalommal, 2022.augusztus 12-
én és szeptember 16-án.

Báles János, kuratórium elnöke sk.
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Szent István ünnepe a 
kettős keresztnél 

A Szent István park kettős keresztjé-
nél tartja Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata a Szent István napi ünnepi 
megemlékezést, amely augusztus 20-
án, szombaton 11.30 órakor kezdődik. 
Az ünnepség résztvevőit Fabó Péter 
polgármester köszönti, beszédet mond 
dr. Kontrát Károly, a térség országgyű-
lési képviselője. Az ünnepi műsort ad 
Halas Adelaida színművész, gitáron 
kísér Pályi-Nagy Miklós. Az új kenye-
ret Steinbach József református püs-
pök, Szijártó László katolikus plébá-
nos és Isó Zoltán evangélikus lelkész 
áldja meg. Az ünnepség keretében 
Balatonalmádi Városért Pro Urbe díj 
kerül átadásra. 

Nem fogok, nem fogunk belenyugod-
ni. Nem tudom, hogy mennyi időbe, 
energiába, pénzbe kerül majd, hogy 
Balatonalmádi visszanyerje a régi fé-
nyét. Egy azonban biztos: minden dön-
tésem, minden közös döntésünk ebbe 
az irányba vezet majd.

Köszönöm szépen a csapatom szak-
értelmét és munkáját!

Kellemes, közös erőfeszítéseket kí-
vánok mindenkinek!
2022. július - Balatonalmádi-Káptalanfüred

Fabó Péter, polgármester

A város kommunikációja
A kommunikáció, a városmarketing 

sokat tehet egy város fejlődése érde-
kében. Megmutathatja a település ér-
tékeit, olyan vendégkört csalogathat a 
városba, amelyet a város polgárai szí-
vesen fogadnak. Ehhez természetesen 
szükséges a kommunikáció, a kultúra 
és a turizmus szakembereinek össze-
hangolt munkája. Ezt a közös munkát 
kéri és várja el a szakemberektől a vá-
ros polgármestere, Fabó Péter.

Kezdjük a testületi-ülések közvetí-
tésével. Változtatásokra készülünk. 
Amikor 2019-ben megszületett a 
döntés a testületi ülések közvetítésé-
ről, ennek kivitelezésére nem voltak 
kész ötletek, így kolléganőmnek kel-
lett megoldást találnia. Vásárolt saját 

pénzén egy kamerát és egy állványt, 
amelyek segítségével közvetítette az 
üléseket. Ebből két probléma fakadt. 
Egyrészt nem volt jó minőségű a kép 
és sajnos a hang sem. Másrészt nem a 
testületi ülést vette a kamera, hanem 
azt a két képviselőt, akik a kamera elő-
terében ültek.

Augusztusban még ezen a módon lesz 
a közvetítés, hiszen még nincs kész 
megoldásunk a változtatásra. Terveink 
szerint szeptembertől változtatunk, eb-
ben a város operatőr szakértője lesz se-
gítségünkre. Mivel a megoldásra nem 
akarunk komoly plusz forrásokat moz-
gósítani, megfontolt megoldást kell  
találnunk. A közvetítések megszünte-
tése nem opció.

Új Almádi Újság. A város lapja  
folyamatosan megújul. Sokkal több sa-
ját anyagot írunk, visszanyúlunk a 90-
es évek Almádi újságjának szellemi-
ségéhez. Visszahozunk régi rovatokat, 
visszacsalogatunk régi szerzőket. Vár-
juk a fiatalok írásait is. Abban remény-
kedünk, hogy az újság informatívabb 
és érdekesebb lesz. A változtatásokat 
már ebben a számban elkezdtük. Nö-
veltük a betűk méretét az olvashatóság 
érdekében, reményeink szerint az ol-
dalak képe is esztétikusabbá válik.

Jövő hónapban folytatjuk a változta-
tások bemutatását, egyre több konkré-
tummal.

Gellért Gábor, 
kommunikációs vezető
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A Megszállottak Napja nem más, 
minthogy komoly, koncentrált sporto-
lók megmutatják, mi mindenre lehet 
képes egy ember, aki célokat tűz ki 
maga elé, és ezek eléréséért mindent 
megtesz. Ilyen sportolókkal találkoz-
hatnak azok az érdeklődők, akik au-
gusztus 27-én 15 órától egészen este 
7-ig ellátogatnak a Véghely utcai régi 
sportpályára.  Az esemény főszervező-
je Kopár István, aki kétszer is egyedül 
vitorlázta körül a Földet, akit minden 
kikötőben ujjongó, tapsoló rajongók 
fogadtak, és aki mindent otthagyott, 
hogy a Balatonalmádi Hajóállomáson 
dolgozhasson. Rengeteget tett és ren-
geteget tesz Almádiért, eljött az ideje, 
hogy Almádi odafigyeljen a szavaira.

A Megszállottak Napja 2022-ben 
egy négy órán át tartó izgalmas és 
aktív sportrendezvény lesz. Nézzük a 
résztvevőit. A nap műsorvezetője Ko-
vács Kokó István ökölvívó olimpiai 
bajnok, profi világbajnok, visszavo-
nulása óta pedig sportdiplomata, te-
levíziós műsorvezető, és „mellesleg” 
maratonokat fut. Ott lesznek a prog-
ramon Szmrecsányi Márton lovasíjász 
tanítványai. Ez a program tavaly is 
sikert aratott. Márton és fiataljai igazi 
sportemberek, akik lovukkal lélekben 
összenőve tartják bemutatójukat. „A 
ló tükör, akit nem akarok erőszakkal 
megváltoztatni” – vallja Szmrecsányi. 

A rendezvény fényét emeli Fekete 
László, erősportoló, aki 1988–1997 
között birtokolta a Magyarország leg-
erősebb embere címet. Piroch Gábor 
és kaszkadőrcsoportja, akik mini kasz-
kadőriskolát prezentálnak az odaérke-
zőknek és természetesen bemutatót is 
tartanak. Ha az időjárás is kegyes lesz 
a „Megszállottakhoz”, a levegő emel-
kedik Besenyei Péter műrepülő vi-
lágkupa-győztes, Magyarország első 
számú pilótája. „A vizesek szárazon 

Nagyszabású rendezvénysorozattal ün-
nepel Balatonalmádi a Szent István napi, 
ünnepi hétvégén. A városi szervezésben 
zajló, ingyenes programok helyszíne a 
Szent Erzsébet Liget, a rendezvénytér 
melletti füves terület. A rendezvény a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül a 
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Köz-
hasznú Egyesület pályázati támogatásá-
val valósul meg. 

Augusztus 19-én, pénteken a 18 órakor 
kezdődő ünnepi megnyitót követően a 
Nők a Balatonért Egyesület a környezet-
tudatosságot népszerűsítve kiállításra és 
játékra hívja az érdeklődőket. 18.30 órá-
tól a Sofi &The Funktazi lép színpadra. 
A veszprémi funk-jazz formáció ismert 
jazz és funk dalokat játszanak, gyakran 
egyedi ötletekkel fűszerezve. A zenei 
csemege után az ország egyik legsikere-
sebb popzenekara ad koncertet. A hazai 
könnyűzenei palettán évek óta töretlen 
sikerű Margaret Island könnyed, pozitív 
és elgondolkodtató üzenetekkel tűzdelt 
popzenét játszó zenekar, tagjai az akusz-
tikus folk-poptól indulva újszerű hang-
zásokkal, hangszerekkel is kísérletez-
nek. A Fonogram és Junior Artisjus díjas 
csapat sikerei ellenére az őszinte öröm-
zenélésben hisz, így a minőségi szórako-
zás garantált ezen az estén Almádiban. 

Augusztus 20-án, a szombati ünnepen 
a Bauxitkutató Természetjáró SE gya-
logos teljesítménytúrára várja a termé-
szetjárás és az aktív kikapcsolódás sze-
relmeseit. Az esti programok 18 órától 
indulnak, a Balmadifjak flashmob-jával. 
Az ünnepen helyi kötődésű zenekarok 

lépnek színpadra. 19.30 órától Pribojszki 
Matyi formációja, a Jumping Matt & His 
Combo lép színpadra. A frontember – 
aki sok éve már almádi lakos – az egyik 
legismertebb hazai és európai szinten is 
jegyzett szájharmonikás, aki zenészként 
bejárta már az egész kontinenst. A csapat 
neve nemcsak a zenekar egyedi zenei 
stílusára is utal. Alapvetően vidám, imp-
rovizációkkal teli, igényes blues zenét 
játszanak, megspékelve boogie-woogie 
és rock&roll elemekkel valamint finom 
soul- és funkyérzésekkel. 21 órától tűz-
zsonglőrök produkcióját tekinthetik 
meg, majd 22 órától egy másik almá-
di kötődésű csapat veszi át a stafétát. 
Az Öreghegyen lakó Eckert Ervin által 
vezetett The Bluesberry Band-et a Ba-
laton-felvidék legjobb rhytm&blues ze-
nekaraként tartják számon. Műsorukat a 
tagok saját szerzeményei mellett ismert  

Fesztiválhangulat az augusztusi ünnepi hétvégén Almádiban 
lesznek” - mondta Kopár István. A vi-
torlázók Optimist hajókon mutatják be 
a mesterfogásokat, csomózni taníta-
nak, trükköket mutatnak. A SUP-osok 
viszont a vízre szállnak. Oktatás és 
verseny is készülődik. Aki tehát SUP-
pal rendelkezik, hozza magával!

A családi futást is megrendezik, hi-
szen ez tavaly népszerű volt a látoga-
tók körében. Az aktív érkezőket várja 
a 9 méteres mászófal. Lesz még fotó-
pályázat, dedikálás. Aki a versenyeken 
jól szerepel, nagyszerű ajándékok bir-
tokosa lehet. A „Megszállottak” köny-
vei, vitorlázás Mathényi Zsomborral 
Kopár Istvánnal szerepelnek az érté-
kes nyeremények között. Újdonság az 
idei évben, hogy a Hídépítők Napját 
is ezen a napon rendezik meg a régi 
sportpálya területén. Izgalmas verseny 
készül, a csapatoknak olyan hidat kell 
ácsolniuk a megadott idő alatt, ame-
lyen át is kell menniük, anélkül, hogy 
az építmény összedőlne. Kopár István 
nagyon bízik a nap sikerében: „Ele-
meztük a tavalyi Megszállottak Nap-
ját. Kicsit összehúztuk, jóval rövidebb 
ideig tart majd, mint a tavalyi, de min-
dig történik majd valami izgalmas a 
régi focipályán és környékén. Várjuk 
Balatonalmádi polgárait, az idelátoga-
tó vendégeket!”

Megszállottak Napja 2022 – Balatonalmádi
világslágerek is színesítik, amelyeket a 
zenekar saját felfogásában újraértelmez-
ve ad elő, ezáltal nem csak eljátsszák, 
hanem meg is élik azokat.. 

A háromnapos minifesztivál zárónap-
ját a Teljesebb Életért Egyesület nyitja 
17 órától, akik közösségépítő játékok-
ra hívják az érdeklődőket, s közben a 
színpadon latinos flamenco bemutató 
és táncház lesz látható, a „Köszönjük, 
Magyarország!” program jóvoltából. 
A vasárnap esti koncertek sorát a The 
Carbonfools kezdi. DJ Titusz zeneka-
rának hangzásvilágát az elektronikus 
alapok és az élő hangszeres muzsi-
ka fúziója határozza meg. Zenéjük a 
rock, blues, reggae, dub, disco, folk, 
ethno, darkwave és a mai modern 
elektronikus műfajok egyvelege hatá-
rozza meg. Egyik zenei csemegét kö-
veti a másik, hiszen 20.30 órától már a 
Carson Coma lép fel, ők zárják az ün-
nepi hétvége programsorozatát. A mai 
fiatalok egyik legkedveltebb zenekara 
2018-as megalakulása óta egyre nép-
szerűbb és sikeresebb, melyet mi sem 
bizonyít jobban, hogy fennállása óta 
először kapott meghívást az idei Sziget 
fesztiválra és azonnal a Nagyszínpad-
ra, ahol a megszokott zenei élményen 
túl különleges, exkluzív elemek is szí-
nesítik majd az előadásukat. Almádiba 
pedig elhozzák a szigetes-nagyszínpa-
dos zenei élményt, s így a koncert által 
Almádiban mindenki átélheti a ferge-
teges fesztiválhangulatot. 

JVE

Időpont: augusztus 27. szombat 15-19 óra   Helyszín: Véghely utcai régi sportpálya



segítségével kerülnek az Európai Par-
lamenthez, s nagy eséllyel beépülnek 
a döntéshozatali folyamatba. A projekt 
záróeseményét Lyon-ban tartották, me-
lyen gimnazistáink is részt vettek. Al-
mádit Csontos Tamás, Kárász Nimród 
és Szabó Vivien diákok képviseleték, 
felkészítő tanáruk: Di Croce Gyöngyi. 

A képek forrása: OBESSU facebook 
oldala
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Györgyi iskola híreiGimnázium hírei

A Generation D-Liberation projekt 
célja, hogy az Európa Unió által kez-
deményezett Konferencia Európa Jö-
vőjéről folyamat részeként a résztvevő 
fiatalok javaslatokat dolgozzanak ki 
arról, hogyan képzelik el Európa jövő-
jét (pl. klímaváltozás, európai mene-
kültválság). A projektet az 1990 óta, az 
európai együttműködéssel foglalkozó 
civil szervezet, az Európa Ház koor-
dinálja. A fiatalok tervei a szervezet 

Hagyományosan június végén már le-
zajlott a gólyatábor, a kétnapos program 
tele volt jobbnál-jobb elemekkel, ame-
lyeket a 11. évfolyamosok találtak ki és 
szerveztek meg. Az első napon csapat-
építő játékok, sorversenyek, a patrónus 

A Györgyi Dénes Általános Iskola 
8. osztályos tanulóinak felvételi 
eredményei

A Györgyi Dénes Általános Iskolá-
ban ötvenegy 8. osztályos tanuló fe-
jezte be általános iskolai tanulmánya-
it a 2021/2022. tanévben. A januári 
központi felvételi vizsgát valamennyi 
tanulónk megírta, aminek az iskolai 
eredménye jóval az országos átlag 
fölött volt. Összességében elmondha-
tó, hogy tanulóink döntő többségét az 
első, illetve a második helyen megje-
lölt középiskolába vették fel. Diákja-
ink közül öten a Lovassy László Gim-
náziumba nyertek felvételt, kilencen a 
Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimná-
ziumban, 7 tanulónk a Padányi Biró 
Márton Római Katolikus Gimnázium-
ban folytatja tanulmányát.

Gólyatábori hírek a DLSB-ből

évfolyammal való megismerkedés és 
buli várta az érkezőket.  A második na-
pon a várossal ismerkedtek a gólyák, és 
kreatív feladatokat oldottak meg. Hu-
morban és egyedi ötletekben nem lesz 
hiányérzetünk a jövő tanévben sem! 

Július eleje óta tekinthető meg a 19. 
VasútARTjáró kiállítás, melyet Fábián 
László és Jáger István grafikusművé-
szek nyitottak meg. A félévente vál-
takozó kiállításon ezúttal almádi és 
almádi kötődésű képzőművészek alko-
tásait lehet megtekinteni félévig. Fábi-
án László és Jáger István elmondták, 
hogy lassan 10 éve dolgoznak együtt 
ezen a projekten, válogatják a beérke-
zett műveket, amit időnként hosszas 
szakmai viták előznek meg, de mindig 
nagy lelkesedéssel vágnak bele a fel-
adatba. A 19. kiállításon az eddigi leg-
több, összesen 27 művész munkáit lehet  
megcsodálni. 

Új kiállítás a VasútARTjáróban 

Az eseményen tiszteletét tette Fabó 
Péter polgármester is, aki elmondta, 
hogy naponta jár ezen az útvonalon és 
mindig nagy örömére szolgál átkelni a 
VasútARTjárón, látni a kiállított fotó-
kat vagy képzőművészeti alkotásokat. 
Ezúttal az egyik alkotás személyesen 
is érintette, mivel Debreczeny Zoltán 
festőművész „Megfőzzük-Megfestük 
Almádit” című képe a februári nagy si-
kerű Almádiak Napja témáját dolgozza 
fel, melynek ötletgazdája és a megva-
lósításában oroszlánrészt vállaló sze-
replője polgármester úr volt.

Szöveg és kép: Tabányi Kata

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

OKTÓBERIG MINDEN VASÁRNAP 
DÉLELŐTT BOLHAPIAC LESZ A 

VÁROSI PIACTÉREN

Generation D-Liberation az almádi gimisekkel 

A Balatoni Szövetség 2022-ben 
is meghirdette Kék Hullám Zászló 
strandminősítő versenyét. A meg-
mérettetésen két strandunk is szépen 
teljesített. A Wesselényi strand 5* 
csillagos, azaz a legmagasabb érté-
kelést kapta, emellett „Zöld Fészek” 
különdíjas is lett, az ott fészkelő fecs-
kékre való kiemelt figyelemért. A 
Káptalanfüredi nagy strand 4* csilla-
gos minősítésben részesült. Köszönjük 
Mayer Róbert strandgondnoknak és a 
Wesselényi strand dolgozóinak, vala-
mint Szakál Balázs strandgondnoknak 
és a Káptalani Nagystrand csapatának 
a munkát. Köszönjük Pandur Ferenc 
alpolgármester előkészítő munkáját.A 
díjat Fabó Péter polgármester úr vette 
át, aki gratulált a szakemberek kiváló 
teljesítményéhez, és elmondta, Bala-
tonalmádi arra törekszik, hogy jövőre 
már a Budatava strand is a díjazottak 
között legyen.

Ötcsillagos az almádi 
Wesselényi strand! 

Salammbo emlékére 
Emléktáblával tisztelegnek Bala-

tonalmádiban Kopár István vitorlázó 
háromszoros földkerülő teljesítménye 
előtt 

A Véghely Dezső utcai épület, az 
egykori Kubai-villa a VIDEOTON 
HOLDING Zrt. tulajdonában van, s 
az ingatlant tulajdonosa saját erőből, 
a helyi építészeti sajátosságok megőr-
zésével újította fel. A vállalat almádi 
ingatlanjai rekreációs funkciót látnak 
el, de kizárólag a cég dolgozói szá-
mára nyitottak. A munkálatok során 
előkerült egy falfelirat, amely arról 
tanúskodott, hogy korábban itt mű-
ködött a Salammbo Yacht Klub is és 
Kopár István innen indult solo földke-
rülő vitorlázásra 1990-ben. Az almádi 
születésű hajós emberfeletti teljesít-
ményét mostantól emléktábla hirdeti. 
Sinkó Ottó, a VIDEOTON HOLDING 
ZRt. társ-vezérigazgatója avatóbeszé-
dében kiemelte, azért tartja fontosnak 
az emléktábla felállítását, mert úgy 
érzi, Kopár István vitorlás teljesítmé-
nye annak idején nem kapott megfele-
lő hangsúlyt, pedig ő volt az első, aki 
egymagában egy vitorlással megkerül-
te a Földet. 

A magyar hajós itt, a régi Mahart, ké-
sőbb Építők épületében nőtt fel, stílu-
sosan minden nádszálhoz emlék köti, s 

innen indult a vitorlázó élete. – Az em-
léktáblának az az üzenete a következő 
generáció számára, hogy menjünk a 
tengerre, még akkor is, ha már nincs 
saját tengerünk. Örülök, hogy példa-
képe lehetek a most vitorlázó fiatalok-
nak, de még ennél is többet szeretnék 
tenni szülővárosomért. Az a cél, hogy 
Almádi egy élhető város legyen, aho-
vá a fiatalok visszatérnek, amely nem 
alszik, ahol mindig történik valami, de 
fontosnak tartom azt is, hogy a fejlődés 
ne elsősorban növekedést jelentsen, 
hanem minőségi fejlesztést. 

JVE 
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Szigetek a Balatonban
Bevett vélemények szerint három 

sziget volt egykor a Balatonban: Ti-
hany, Szigliget és Fonyód. Újabban 
jobban utánajártak ennek a dolog-
nak és legalább tíz szigetet sorol-
tak fel az előző hárommal együtt: 
Szentgyörgy-hegy, Lustah, Diás, Ká-
nyavári-sziget, 1905-ben mestersége-
sen alkotott földvári Galamb-sziget, 
a balatonberényi Csicsergő-sziget és 
a fenyvesi kis szigetek. Akadt azért 
még ennél is több névtelen sziget, ka-
vicsos és nádmenetes homokpad, no 
meg nádszigetek tömkelege. Zömmel 
inkábba déli parton, de voltak ilye-
nek az északin is.

Azért olvastam egy kicsit utána ezek-
nek a szigeteknek, mert a nyári für-
dőidény és a korábbi uborkaszezon 
mindig előhoz valamilyen visszatérő 
szenzációs cikket a bulvársajtóban 
és a világhálón is. Ez pedig a Magyar 
Tengerrel függ össze a legtöbbször, 
hiszen az ország jelentős része itt pi-
hegi ki a kánikulát. Hogy ne legyen 
zavartalan ez a „feredőzés és pihegés”, 
rendre riogatnak a Balaton kiszáradásá-
nak rémhírével. Aki belemélyed ebbe  
témába, az tudja, hogy még a lecsapolás 
és a kiszárítás gondolata is felmerült, 
méghozzá a XVIII. században. Krieger 
Sámuel terjesztette Mária Terézia elé 
a termőföldek kialakítása érdekében. 
A 6.5 méteres szintcsökkentés és a 
Sión való vízleeresztés délibábos álom 
maradt a magyar nemesség passzív 

 rezisztenciája miatt. Magyarán: nem 
tettek semmit annak érdekében, hogy 
futóhomokos és terméketlen földeket 
nyerhessenek osztrák parancsra.

1929-ben Pogány Móric műépítész 
tudományos módon elevenítette föl a 
lecsapolást, amikor a „magyar Atlantic 
City” felhőkarcolóit, napsugaras sugár-
utakat és toronymagas pálmaházakat 
tervezett ide. Az alagutakon megköze-
líthető „emeletes strandfürdőkabinok” 
és hatalmas hangárok az itteni közle-
kedést forradalmasították volna, sőt a 
kultuszminiszter Tihanyban még sport-
várost is el tudott volna képzelni, ahol 
a magyar olimpiát nyitották volna meg 
a harmincas években. Álom maradt az 
Olgyay testvérek által 1943-ban kifun-
dált „aligai tengeri fürdő és a magyar 
Monte Carlo” is, aminek kommunista 
csenevész maradéka az aligai pártüdü-
lő, a Club Aliga lett az ötvenes évek-
ben. Nem lehet minden hamvába „hótt” 
délibábos elképzelést itt felsorolni, de 
azért a rosszemlékű Pap elvtárs balatoni 
kukoricaföldjeiről és a veszprémi „szo-
cialista Manhattan” mániájáról se feled-
kezzünk el semmiképpen...

Történészek gyanítják, hogy történtek 
tervszerű lecsapolások már az ókorban 
is, mivel 5-8 méterrel magasabb volt 
a tó vízszintje. A kelták, a rómaiak és 
a magyarok mind-mind hozzáfogtak, 
de írásos bizonyíték ezidőtájt csak 
Galerius császár 294. évben végeztetett 
csatornaépítéséről maradt fenn. Magyar 
eleink viszont nem az írásos bizonyíté-
kokkal bíbelődtek, hanem az ellenséges 

betörések idején az elárasztással, majd 
pedig a „normális” vízszint beállításá-
val. Ez utóbbi csak 1863 után sikerült 
másfél méteres szinttel, amikor a Sió 
csatornát megnyitották és hajózhatóvá 
tették. Ami pedig a korábbi elárasztá-
sokat illeti, csak mostanában kezdik 
kimutatni, hogy a tatárdúlás és az osz-
mán-török támadások kezdetén talán 
ilyen módszerrel sikerült megőrizni 
Tihany és a többi Balaton parton épült 
végvár biztonságát. Szemes, Fonyód, 
Szigliget olyan számottevő erősségnek 
számított, hogy maga Zrínyi Miklós 
erősítette meg fontosságukat:”

Ezek után már könnyű elképzelni a 
balatoni szigetek sokaságát élükön Ti-
hannyal, amelynek nevét szláv, görög 
vagy magyar eredetűnek vélik. Az utób-
bit, a mocsár jelentéssel sokan egyértel-
műnek vélik, de a nyelvészek cáfolják. 
Azt viszont mindenki elismeri, hogy 
a magas vízálláskor könnyen lehetett 
sziget és Szántódról könnyebben lehe-
tett megközelíteni, mint Füred felől. A 
gyakori vízszintváltozás és a védelem 
késztethette a tihanyiakat, hogy Aszófő 
és Diósd között egy árokrendszert épít-
senek ki, amelynek nyomvonalát még 
ma is sokan könnyen azonosíthatják.

Szigliget sziget voltát, nem a téves 
„sziget-liget” magyarázat, hanem a 
„szeg-liget”, mai szóhasználattal a 
„zugban lévő kis erdő” bizonyítja. 
Magas vízállásnál bizony egyértelmű-
en sziget lett, olyannyira, hogy a múlt 
században a környékbeliek mindig Szi-
getre mentek szüretelni s nem Szigliget-
re. A mostanára szépen felújított várat 
soha nem tudta elfoglalni sem a tatár 
sem a török, mert onnan lenézve a na-
gyobb esőzések után csak az országút 
látszik ki a hatalmas vizenyős lapály-
ból. Bár többen kételkednek benne, de 
a Szentgyörgyhegy is sziget volt, ahová 
a tapolcaiak csónakon mentek ki szüre-
telni még a XX. század elején is. A kör-
nyező mocsarat csak az intenzív bányá-
szat és a források kiszáradása tüntette el 
mára. Termőterületet azonban mégsem 
tudtak kialakítani belőle és ürességét jól 
jelzi a Kongó neve, amely az ürességére 
utal nem pedig az afrikai országra.

A déli parton Fonyód és Szemes lehe-
tett sziget a nagyon magas vízállás mi-
att és a környező Nagyberek mocsara 

csupán a déli vasút 1896-os kiépítése 
nyomán különült el a Balatontól. Nem 
térnénk ki most a Kis-Balaton szám-
talan szigetére és a déli part alacsony  
vízálláskor keletkező homokpadjai-
ra Ezek fényképeivel és tragikomikus 
cikkeivel eredménytelenül riogatják a 
nyaralókat egyes fantáziátlan bulvár-
lapok a nyári uborkaszezon kezdetén. 
Nem térünk ki, mert van, amikor elő-
jönnek, majd hosszú évekre eltűnnek, 
nevük sem igazán marad meg, pár kivé-
teltől eltekintve, minta balatonberényi 
Csicsergő-sziget. Még az a viccet sem 
tartjuk aktuálisnak, amelyben a balatoni 
sétahajó utasai észrevesznek egy sza-
kadt, rongyos ruhákba öltözött alakot 
az egyik ilyen szigeten s megkérdezik 
a kapitányt, hogy miért integet ennyire 
vadul? Nem tudom - válaszol a kapi-
tány – de minden évben így örül, vala-
hányszor erre járunk.

Akadt viszont egy olyan sziget, 
amelynek helyét és bizonyítékait egy-
re szorgosabban keresik az amatőr ku-
tatók. Ez pedig a Losta, más források 
szerint Lustah, Tihany sajkodi részétől 
nyugatra, az egykori kövesdi nádas és 
Paloznak strandja között. A vérmesebb 
kincskeresők római palotákra, hatalmas 
udvarházakra és temérdek aranyra spe-
kulálnak, a józanabbak jobbágyházak 
alapjait, halfogó szerszámokat remél-
nek. Egy-két könnyűbúvár az utóbbi 
reményeket táplálja, de profik még 
nem tették le a névjegyüket és a hazai 
vízalatti régészet sem erre a helyszínre 
koncentrál. Geológusok szerint lehe-
tett itt sziget, sőt falu is, de a Balaton 
„elhabolta”, azaz erős hullámveréssel 
elmosta az évszázadok alatt.

Hogy milyen magas lehetett a Balaton 
vízállása, amely képes volt elhabolni 
egy szigetet arról az 1785-re elkészült 
első katonai térkép ad hiteles képet. 
Ezen a gondosan felmért térképen pe-
dig a Vörösberényi Séd két szigetét 
és egy malomtó körvonalait láthatjuk. 
Ezeknek a Második Katonai felmérés 
idejére, azaz 1969-re semmi nyoma 
nem maradt. Ez pedig azért furcsa ne-
kem, mert jeles helytörténészünk, Ko-
vács Pista gyermekkorában még fürdött 
is abban a Malomtóban. Rendesen ki is 
kapott érte a molnártól...

Czuczor Sándor

Egy hónapja van új polgármestere 
Balatonalmádinak, Fabó Péter szemé-
lyében. A város vezetője első döntései 
között elhatározta a „Bölcsek Taná-
csa” életrehívását. Ez egy tanácsadó 
testület, amelynek feladata, hogy a 
polgármester javaslatait véleményez-
ze, kiegészítse. Ha szükségesnek érzi, 
ellenvetéseket fogalmazzon meg. A 
testület élére, Czuczor Sándor pedagó-
gust, gimnázium-igazgatót, újságírót, 
helytörténészt, jószolgálati nagyköve-
tet, írót és – családja örömére – hob-
biszakácsot kérte fel. (Ami pedig szá-
munkra a legfontosabb: Az Új Almádi 
Újság állandó szerzője.) 

Sándor hosszú, tartalmas szakmai ön-
életrajzából talán elég annyit kiemel-
nünk, hogy ő a Balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium alapító 
igazgatója. Ez az intézmény Dudásné 
Pirik Mariann vezetésével jelenleg is 
ott van az ország legjobb középiskolái 
között.

Czuczor Sándor 35 éve él Balatonal-
mádiban. Mindenkit ismer, aki valaha 
valamit tett szeretett városáért. Nagy 
örömmel fogadta a felkérést, és így 
nyilatkozott az előtte álló feladatról:

„Azon gondolkodtam el, hogy én ki-
től kérnék tanácsot. Amikor a fejemben 
összeállt a lista, elkezdtem telefonálni, 
és mindenkinek azt mondtam: Nem 
magamat szeretném bölcsnek nevezni,  

arra kérlek, hogy oszd meg a bölcses-
séged velem. Senki nem mondott ne-
met. Sőt, úgy éreztem, hogy örülnek a 
felkérésnek. Pedig ennek a titulusnak 
semmilyen anyagi vonzata sincs. 

Vörösberényben – a faluban – sokáig 
azt mondták nekem: gyüttment! Hall-
gattam, hallgattam,  aztán elkezdtem 
tenni a gyüttmentség ellen. Meghívtak 
a vörösberényi gazdakörbe kertészek 
közé, elhívtak a nyugdíjasok klubjá-
ba előadásokat tartani. Most büszkén 
mondhatom: gyüttmaradt vagyok!

35 éve lakom és dolgozom itt. Tör-
ténelem-angol szakos tanárként sok 
mindent megtudtam, megtanultam a 
környék történelméről. Néhány dolog-
ban talán többet tudok, mint az itt élő 
polgárok többsége. Az emberek törté-
neteit azonban még ma sem ismerem 
teljességükben. Családi kapcsolatokat, 
összefüggéseket, kötődéseket. 

A választás kritériumai egyszerűek 
voltak. Olyan polgárok közül válogat-
tam, akik soha nem kérdezték, hogy 
mi a teendő, hanem tettek önzetlenül, 
a szabadidejük terhére. Sok okos em-
ber él a városunkban. De nekem olyan 
lokálpatriotákra volt szükségem, akik 
nemcsak bátran akarnak változtatni a 
város érdekében, hanem azt is tudják, 
hogy mihez nyúlnak hozzá. Jövőt kell 
teremtenünk, és közben meg kell véde-
nünk múltunk értékeit.”

„Gyüttmaradt” gondolkodó az almádi bölcsek élén

Fotó: Kanyó Emese 
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Immár 9. alkalommal tartották meg 
júniusban, a Balaton partvidékén a 
Csillagösvény-zarándoklatot Böjte 
Csaba ferences szerzetes, az erdélyi 
gyermekotthon hálózat alapítójának 
vezetésével. Az atya ezúttal is a Ma-
rosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 
kíséretében érkezett, melynek fiataljai 
énekes szolgálatukkal gazdagították 
a szentmiséket és adtak koncertet a 
szertartások végén Nagy Éva Vera is-
kolanővér és Czakó Gabriella tanárnő 
vezetésével. A zarándoklat állomásai 
az idén Balatonalmádiban, Balaton-
fűzfőn, Várpalotán, Siófokon és Zircen 
voltak. 

Csaba testvér a szentmisék elmél-
kedéseiben az idén a gyermekválla-
lás szent elkötelezettségéről szólott, 
a gyermeknevelés nehézségeivel való 
küzdelemről vallott, beszélt a kudar-
cokról, amelyekkel maga is szembe-
sült olykor harminc éves gyermek-
mentő szolgálata során. Szent Máté 
evangéliumából idézve Jézus szavait 
– „Az én igám édes, s az én terhem 
könnyű” – mutatott rá: gyermeket 
vállalni, nevelni, gondozni valóban 
teher, de édes teher, akár vérszerin-
ti, akár fogadott gyerekről van is szó. 
Ő Szent József lelkületével fogadott 
be gyermekeket Déván először, mert 
megérezte, megértette, ez Isten akara-

ta, ő ezt a szeretet-feladatot kapta az 
Úrtól. Felidézte azokat a megható és 
elgondolkodtató, de szent pillanatokat, 
amikor az első gyermeket befogadta 
Déván. Beszélt kudarcos események-
ről is az idővel már kiterjedt nevelő-
otthoni hálózatukban, ahol a kamasz-
gyerekekkel sok-sok probléma jött elő 
a nevelők körében is, s neki is voltak 
csalódásai egyik-másik fiatallal. Volt 
olyan pillanat, amikor kilátástalannak 
látta a helyzetet pedagógiailag, s vívó-
dott, feladja-e a szent ügyet, vagy foly-
tassa. De a Lélek súgott: a szeretet a 
legfőbb nevelőerő, és a türelem a neve-
lésben alapvető. S valóban az egészen  

Hallottatok már 7 napos táborról? 
Valószínűleg kevés ilyen létezik. De 
nemcsak ez volt Harry Potter tábor 
különlegessége, melynek 2022. június 
27. és július 3. adott helyet a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár. Első 
napon a Pannónia előtti platánosban 
gyülekeztek az akkor még muglik, 
majd felülhettek a Roxfort Expresszre, 
ami elvitte őket a Roxfort Boszorkány 
és Varázslóképző Balatonalmádi Tago-
zatába. Az izgatott, de picit megszep-
pent muglisereget tanáraik várták: 

- Venom Mortem Potio Hypo profesz-
szor, igazgató, arany fokozatú okleve-
les főmágus

- Annuska Salvuska Galagonya pro-
fesszor, igazgatóhelyettes, okleveles 
magizoológus, mágikus lények terep-
kutatója

- Madame Porh-Theka, varázstárgy-
ellátó, és-bűvölőszaktekintély

- Bernadett von der Britomartisz-
Berzengj, jóslástan valamint kulcs és 
háztájőrző

- Luci Muci professzor, sötét varázs-
latok kivédője

- Gyütt-a-Menta professzor, gyom 
és gyógynövénytan okleves maggi-
herrbiológusa

A Teszlek süveg beosztotta a kis ta-
noncokat a Griffendél, Hugrabug, 
Hollóhát vagy Mardekár házakba és 
elkezdődött a tanév, azaz 7 napnyi cso-
davilág, tanulás, varázslás, kézműves 
fogalkozások, kincskeresés, kviddics 
meccsek Madame Fridus Huss 
kviddics oktatóval, majd a 7. nap végén 
egy igazi varázslóbulival, a házimanó 
infrastuktúra inspektrovával, Encyvel! 

A tábor végére remekül összerázódott 
a 18 fős kis csapat, együtt dolgoztak, 
játszottak a gyerekek, teljesen bele-
merülnek a csodavilágba, olyannyira, 
hogy Bernadett von der Britomartisz-
Berzeng Béla nevű kígyóját rajongásig 
megszerették és bár a kígyónak, ere-
detileg amolyan gonosz, elvarázsolt 
szerep jutott volna a tábor során, ezt a 
gyerekek nem engedték, sőt, össze is 
házasították utolsó napon a Mardekár 
ház kígyójával, Szőlővel. Igazi happy 
end! 

Minden kis varázslótanonc úgy hagy-
ta el az almádi Roxfortot, hogy alig 
várja a következő tanévet. 

Tiszteletet érdemelnek az oktatókat 
megszemélyesítők, akik a hőség el-
lenére minden nap kreatívan, fárad-
hatatlanul és szeretettel foglalkoztak 
a gyerekkel. A tábor megálmodója, 
Simicz Andrea, a Hugrabug Ház veze-
tője, mellé csatlakozott a Pannóniából 
Sáray Anna, a Griffendél Ház vezető-
je, Pirik-Barta Bernadett, a Mardekár 
Ház vezetője és Tóth Luca, a Holló-
ház vezetője. Ők négyen terelgették a 
gyerekeket 7 teljes napig, néha még 
a tábor napi befejezte után, esténként 
is új feladatokon, versikéken agyalva 
és készülve a másnapi foglalkozások-
ra. A napi kviddics meccseket Dankó 
Friderika vezényelte le, illetve a tanári 
kart erősítette Fábián László és Boros 
László is. A gyerekek napi étkeztetésé-
ben a Három Majom bisztró és Szűcs 
Enikő segédkezett. Igazi csapatmunka 
volt ez a tábor, s ha minden igaz, jövő-
re újra indul a Roxfort Expressz!

Szöveg és kép: Tabányi Kata

Harry Potter tábor a Pannóniában elvadult, goromba ifjakból is idővel ki-
váló felnőttek lettek, többen gyermek-
otthonaiknak vezetői ma is.

Csaba testvér a szentmisé-
ken elmélkedéseiben megosztot-
ta sok-sok tapasztalatát, amelyek 
nemcsak a gyermeknevelésben  
fontosak, hanem a felnőtt közösségek-
ben, a házasságban is iránymutatók. S 
mindennek középpontjában a szeretet 
áll, mutatott rá, mert a szeretet a legfőbb 
orvosság, Isten kegyelmi ajándéka em-
beri kapcsolatainkban. Az Úr minden-
kinek feladatot ad a szeretetben, muta-
tott rá, jelenléte mindannyiunknak erőt 
ad, bárhol is elakadunk, lendületet ka-
punk általa széthulló kapcsolatainkban 
is, a szeretet megmutatja az utat, amer-
re haladnunk kell életküzdelmeinkben. 
Csaba testvér papi-szerzetesi, nevelői 
oldozó erejű élményeit az egybegyűlt 
hívek olykor meghatottan, olykor jó-
kedvűen, mosolyogva hallgatták.

Hálásan köszönjük a támogatást a 
következőknek: Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, Fabó Péter, Bálint Anna, 
Kishegyi Elek, Barsy Szabolcs, Varga 
Tamás-Amaretto Fagyizó, Békési Ti-
bor, Dr. Székely István, Happ Jánosné, 
Benedek Emese, Illána Erzsébet, Töl-
tési Zsóka, Kurtán Zsuzsa, Virág Ven-
déglátó Kkt., Lévai Zoltán, Kravácz 
Valéria, Varjas Margit, Lőrincz Csa-
báné, Kajári Gyula és sokan mások.

Köszönjük az Almádi plébánia, a 
Városgondokság és a Városháza dol-
gozói és az önkéntesek sok segítségét. 
Isten fizesse meg százszorosan!

Teljesebb Életért Egyesület  

A szeretet orvosság - Böjte Csaba Almádiban

Fotók: Molnár Jánosné Éva

Nemrég zajlott le az 54. Kékszalag 
vitorlásverseny, ami Európa legna-
gyobb tavi  versenysorozata. Idén már 
2. alkalommal sikerült kiállítanom na-
gyobb méretű, kültérre tervezett mun-
káimat a füredi Vitorlás Téren, a Móló 
és a Tagore Sétány találkozásánál. 

Az Almádiban található munkáim – 
amelyek az addigi kisplasztikák után 
nagyobb léptékben valósultak meg 
– indították el bennem ennek tóparti 
kiállításnak a gondolatát. A szobrok al-
kotása közben jött az elképzelés, hogy 
olyan helyszínen kellene kiállítani, 
ahol víz, vitorlások és hajósok együtt 
vannak. Úgy vélem, hogy a Kéksza-
lagnál  jobb helyet már nem tudok 
itthon kitalálni. Első nekifutásra szer-
vezési problémák miatt nem sikerült 
megoldani, de szerencsére a Balaton 
Boat Show Balatonkenesén befogad-
ta a szobrokat.  A következő évben 
viszont már minden összejött és nagy 
örömömre rengetegen láthatták az al-
kotásaimat. 

A hajózás, a víz és a halászat már fi-
atal korom óta foglalkoztat és ez egyre 
erősebben megjelenik évek óta a szob-
raimban is. Almádiban megtalálható 
összes munkám vízzel kapcsolatos. 

Beretvás Csanád 

Almádi szobrász 
alkotásai a Kékszalagon 



csak arra járók, és csatlakoztak a 
programhoz ott helyben, mert ked-
vet kaptak hozzá. Jöttek család-
dal a résztvevők, és amíg a szülők  
tréningen voltak, a gyerekek a gyerek-
szigeten alkottak, játszottak animátor 
közreműködésével. A korosztály 14-től 
74 éves korig terjedt, a szervezők külö-
nösen örültek, hogy pl. a kreatív írás és 
a fotózás tréning a fiatalok érdeklődését 
is felkeltette.

Nagyon sokan a teljes rendezvényen 
maradtak: megérkeztek a hangolódó 
tornára, aztán két idősávban tanultak, 
majd a végén a Hangjáték Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális Fővá-
rosának zenei fejlesztési programján 
kipróbálhatták az örömdobolást. A szer-
vező egyesület többek között Balatonal-
mádi Város Önkormányzatának a támo-
gatásával valósította meg az eseményt.

Jövőre folytatjuk a 4. Street Training 
Balatonnal, ami Balatonalmádi város 
zenei, kulturális, szórakoztató program-
jai között egy különleges színfolt.

Nagyné Czuri Eszter, 
a BENT Egyesület elnöke

6. Számlaszám: 72900037-0505207. 
Érettségi előtt álló fiataloknak közös-
ségi szolgálatát tudjuk igazolni.

Kasza Kata, a Vörösberényi Polgári 
Olvasókör elnöke
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A BENT (Balatoni Női Vállalkozói 
Egyesület) tagjai által szervezett ese-
mény, idén már 3. alkalommal bizonyí-
totta, hogy az önfejlesztés, a szabadban 
tanulás, a gyönyörű balatoni panoráma 
és a felkészült trénerek sok érdeklődőt 
vonzanak Balatonalmádiba. Július 9-én 
délután zajlott a III. Street Training Ba-
laton Balatonalmádiban a Mólónál, a 
parkban. 18 tréner 19 témával várta az 
érdeklődőket. A legkeresettebb témák a 
kommunikáció-fejlesztés, egymás jobb 

Idén is megszervezzük a hagyomá-
nyos szüreti felvonulásunkat, szept-
ember 10-én. A szervezést idén is a 
maréknyi, lelkes csapatunk végzi, ám 
egyre több szervezet és magánszemély 
is támogatja a munkánkat, hogy minél 
érdekesebb, emlékezetesebb legyen 
kicsiknek és nagyoknak az idei év sző-
lőtermésének vidám ünnepe. Tovább-
ra is tisztelettel kérjük a tárgyi vagy 
anyagi támogatásukat, segítségüket! A 
programról részletesen olvashatnak a 
plakátjainkon, és a Vörösberényi Pol-
gári Olvasókör Facebook oldalán. A 
gyülekező és az indulás a vörösberényi 
kisposta előtti térről történik 13 órakor. 
Idén is levonulunk az Önkormányzat 
előtti parkolóba, ahol Fabó Péter pol-
gármester úr fogadja a felvonulókat és 
sor kerül majd a hagyományos szőlős-
gyümölcsös-boros koszorú licitálásá-
ra. A visszaúton is rendelkezésre áll a 
kisvonat. Az un. „kiskultúrban” tarka 
műsor várja majd az érdeklődőket, 
vadhúst készítünk, hogy vendégül lát-
hassuk mindenkit. Idén is fellép az Old 

Vörösberényi Polgári Olvasókör hírei 

Rulett zenekar, hogy ezen a szombaton 
este is nagyot táncolhassunk. 

Támogatásukat ezen a címet fogad-
juk: Vörösberényi Polgári Olvasókör 
8220 Balatonalmádi, Gábor Áron u. 

megértése, munka/magánélet egyen-
súlya, önismeret volt. A programon 14 
éves kortól bárki részt vehetett. Kis cso-
portokban másfél órában egy-egy téma 
szakértője tartott workshopot, tréninget 
több mint   160 fejlődésre nyitott em-
ber részvételével. Az esemény iránti ér-
deklődés exponenciálisan nő az elmúlt 
években, így a BENT szervezői szerint 
jövőre még nagyobb tanulási dzsembo-
rira számíthatnak majd az érdeklődők. 

Az esemény elérte célját, jöttek 

Tanulni bárkitől, bármikor, bárhol lehet! 
Ingyenes tanulási fesztivál a Balaton-parton 

Tabányi Katalin fotója a 2021. évi szüreti felvonulások készült.

A Balatonalmádi Aranyhíd Polgári 
Egyesület az elsők között nyújtott be 
pályázatot az Európa Kulturális Fővá-
rosa2023. projekt keretében, és immár 
harmadik alkalommal támogatta őket a 
bíráló bizottság. Korábban a Vers a par-
ton és a Vers a peronon kezdeményezé-
süket fogadták el, valamint az egykori 
vasúti felüljáró beton hídpillérére ké-
szített nagyméretű mozdonyos falikép 
kivitelezéséhez nyertek forrást, s így 
állítottak emléket az egykori Veszprém-
Alsóörs vasútvonalnak. Legújabb pro-
jektjük keretében Almádi fekete-szürke 
lépcsőit fogják színesbe öltöztetni, hogy 
a vidám formákkal és színekkel jókedv-
re hangolják a város lakóit és az idelá-
togatókat. Czompó Gáborral, az egye-
sület elnökével beszélgettünk a színes 
lépcsőkről. 

- Ezt az ötletet először 2019-ben mutat-
tuk be, de az elképzelés mostanra érett 
be. Hazánkban – úgy tudom – eddig 
egyedül Tapolca büszkélkedhet színes 
lépcsővel, de világszerte több helyen, 
Athénban is, Berlinben is van egy-egy 
ilyen lépcső. Olyan azonban nincs, amit 
mi szeretnénk, hogy egy városban, neve-
zetesen Almádiban több színes lépcső is 
legyen. Balatonalmádiban a domborzati 
viszonyok következtében nagyon sok 
lépcső található a város utcáin, dombja-
in, mindet nem szeretnénk és nem is tud-
juk átfesteni, de kiválasztottuk néhányat, 
amelyek szívünknek kedvesek és ezeket 
szeretnénk színessé varázsolni. Termé-
szetesen a faragott vöröskő lépcsőkhöz 
nem nyúlunk.

- Mekkora összeget nyert a pályázaton 
erre a célra az egyesület? 

- A teljes támogatás 20 millió fo-
rint, s ezt az összeget arra a célra fog-
juk felhasználni, hogy Balatonalmádi 
2023-ban, mint a Színes lépcsők városa 
mutatkozzon be az Európa Kulturális 
Fővárosa projekt keretében. A pályá-
zatban nem számszerűsítettük és nem 
is neveztük meg a lépcsőket, sokkal in-
kább azt a célt fogalmaztuk meg, hogy a 
képzőművészet a festés által minél több 
emberhez kerüljön közelebb. A város 
központi területein elhelyezkedő lépcső-
sorok mindenki számára elérhetőek, és 
az alkotások mindenki számára élményt 
nyújtanak majd. A megvalósításra ma-
gyar művészek bevonásával kerül sor, 
így támogatjuk a magyar kultúra terje-
dését és fejlődését. 

- A projekt megvalósulásának időpont-
ja 2023. októbere, tehát több mint egy 
év van még hátra. Mi lesz az első lépés? 
Lehet-e már tudni, hogy mely lépcsők 
lesznek színesre festve? 

- Első körben a kiválasztott lépcsők 
tulajdonosaival kell megkötnünk az 
együttműködési szerződéseket, s bár 
már szóban mindenkivel megegyeztünk, 
szükség van az írásos megállapodásra is. 
A zeneiskolánál található lépcsőt vala-
mint a Pannónia lépcsőjét mindenkép-
pen szeretnénk megfesteni, illetve mo-
zaikkal kirakni, ezek kapcsán a várossal 
kell egyezséget kötnünk. Az aluljáró 
lépcsője is tervben van, itt a MÁV az 
illetékes, míg pl. a szálloda csigalép-
csőjének átfestése kapcsán a tulajdonos 

nem csupán elvi hozzájárulását adta az 
átalakításhoz, de még anyagilag is tá-
mogatja a projekt megvalósulását. Hogy 
hány lépcsőt tudunk színessé varázsolni, 
az attól is függ, hogy az adott anyagi ke-
retből hogyan tudunk majd gazdálkodni. 
A fent említettek mellett tervezzük még 
4-5 lépcső pl. a Mogyoró utcai lépcső, 
a Templom utcai lépcsőszínesre festését 
is. Meglátjuk, hogy mire lesz elegendő 
az elnyert összeg. 

- Ez egy ötletpályázat, amely a fiatal 
képzőművészekre épít. Hogyan vonják 
be őket a munkába? 

- A művészeti projektet egy pályá-
zati kiírással valósítjuk meg, melyben 
partnerünk a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem és a Garten Balaton csapata 
is ők szólítják meg a fiatal művészeket, 
akiktől várjuk az egyedi koncepciókat 
a lépcsők megfestésével kapcsolatban. 
A beérkezett pályamunkákat egy ötfős, 
szakmai zsűri bírálja majd el, de a la-
kosság szavazataira is mindenképpen 
számítunk. A bizottság tagjai valameny-
nyien kötődnek a városhoz, egyesü-
letünk tagjai és kiemelkedő szakmai 
munkát végeznek. Comas-Demők Nóra 
kommunikációs menedzser, a MOME 
munkatársa, ő egyébként az egyesület 
részérőle projekt felelőse. Deák Erika 
művészeti menedzser, Géczi János Jó-
zsef Attila-díjas költő, író, képzőmű-
vész, Szűcs Attila Munkácsy-díjas fes-
tőművész és Veszeli Lajos Balaton-díjas 
festőművész, városunk díszpolgára. A 
kiírás – melyre bárki pályázhat – hama-
rosan megjelenik az egyesület honlap-
ján, és ez év őszétől várjuk majd a jobb-
nál jobb terveket. 

- Maga a festés mikor kezdődik? 
- Még nem döntöttük el, hogy a pro-

jektben szereplő lépcsők egyszerre 
készüljenek el, vagy egyenként való-
suljanak meg az alkotások, és hogy 
egyszerre vagy egyenként adjuk át őket 
ünnepélyes keretek között. Tervezzük 
egyébként, hogy a megvalósult pálya-
munkákat kulturális programok kísére-
tében adjuk majd át és lépcsőszeminá-
riumokat, akusztikus lépcsőkoncerteket, 
felolvasásokat vagy pop up kiállításokat 
is kapcsolunk a projekthez. 

JVE

Almádi a színes lépcsők városa lesz – az EKF elfogadta az Aranyhíd pályázatát

A tapolcai Halas lépcső   forrás: https://www.kozterkep.hu/
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Antikváriumunk vásárol könyveket, 
könyvtárakat, porcelánokat, 

kerámiákat, kisbútorokat, CD-ket, 
hanglemezeket, teljes hagyatékot. 

További információ: 
06/30/386-96-05


