
Új

2023. február

ALMÁDI ÚJSÁG

Kelemen Marcel:
Kökény
100 x 100 cm, olaj, vászon
2019

Koszteczky László: Fény



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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős Kiadó: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 8220 Balatonalmádi Városház tér 4. Igazgató: Igazgató: Gellértné Magyar 
Kinga Tel.: 88/542-515  •  Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter (felelős szerkesz-
tő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, Pászti György, Zatkalik András • Fotó: Tabányi Katalin  •  Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos  •  
Nyomdai kivitelezés: Onyxprint Kft. 8220 Balatonalmádi Kisberényi u. 44. / 8200 Veszprém, Budapest u. 17. Ügyvezető: Bódiss Ákos •  
Engedélyszám: 005-18/1989.  •  ISSN: 0864-7860  •  Kapcsolat: E-mail: baujsag@gmail.com Tel.: 20/97 03 479 (Juhászné Vincze Eszter)  
Hirdetési árak: 1 oldal = 70. 000 Ft + áfa  •  ½ oldal = 35. 000 Ft + áfa  •  ¼ oldal = 17. 500 Ft + áfa  •  1/8 oldal = 8. 750 Ft + áfa  
LAPZÁRTA: MINDEN HÓNAP 25-ÉN! 

Jól indult az évünk, mert tudjuk, hogy 
mi a feladatunk. Erős költségvetést kell 
készítenünk, hogy építhessük a városun-
kat. A közvilágítás korszerűsítését el kell 
kezdenünk, és már idén eredményeket 
kell elérnünk. Az embereknek elegük van 
a nagy tervekből, amelyekből aztán sem-
milyen eredmény sem születik.

A város fejlődési irányairól is folytat-
nunk kell a diskurzust polgárainkkal. 
Közben meg kellett magyaráznunk, a 
város néhány erős emberének, hogy 
nem örülnénk neki, ha a végén csak az 
ő véleményük nyomna a latban. Értem 
én, hogy van, aki sokkal okosabb, mint 
a többiek, de lehet, hogy ezt nem nekik 
kéne eldönteniük, hanem a közösségnek.

Tehát várjuk a civil szervezeteink, pol-
gáraink javaslatait, hogy végre tényleg 
egy olyan tervvel állhassunk elő, amely 
valódi konszenzuson alapul. Ez egy lassú 
folyamat. Még nekem is be kell látnom, 
aki mindig is a gyors cselekvés híve volt.

Az Európa Kulturális Fővárosa évünk 
is elindult. Ebben a munkában már akkor 
is benne voltam, amikor még terveimben 
sem szerepelt, hogy a város polgármes-
tere legyek. A EKF megjelent Veszprém-
ben és azonnal a cégemre találtak, hiszen 
a Berill rendezi be több mint egy évtizede 
a város legnívósabb fesztiváljait. Renge-
teget segítettem és tudtam, hogy 2023 az 
én évem lesz.

De egy percig sem gondoltam, hogy 
ezzel már nem én fogok foglalkozni, ha-
nem a családom. Nekem pedig az lesz a 
legfontosabb, hogy a városommal éljek a 
lehetőséggel. Az EKF ugyanis egy lehe-
tőség Almádi számára, hogy nagybetűk-
kel felírja magát a magyar kultúra térké-
pére. 

Különös figyelmet szentelek tehát Bala-
tonalmádi EKF programjaira. Az Almá-
diak napjára, a Veszprém-Balaton Film-
piknikre, a BEAT fesztiválra, a Színes 
lépcsőkre, a Solar Boat-ra, a Filmzene-
fesztiválra, a Klassz a Parton programso-
rozatra, a Bondoróra. 

Van feladat elég. Szerencsére egyre több 
erőnk van a feladatok megugrásához.
2023. február, Balatonalmádi-Káptalanfüred

Fabó Péter, polgármester

Hetedik hónap a 
Városházán

Helyi kitüntetések és 
díjak adományozása

Balatonalmádi Város Önkormány-
zata rendeletben határozta meg, hogy 
milyen városi díjak és kitüntetések 
adományozhatók helyi állampolgá-
roknak kiemelkedő tetteiért és ered-
ményeiért.

A díjak és kitüntetések adományo-
zása kapcsán a helyi állampolgárok-
nak van javaslattételi lehetősége. Az 
állampolgári javaslatokat indoklással 
elektronikus úton a polgarmester@
balatonalmadi.hu email címen vagy 
személyesen a Városháza titkárságán 
nyújthatják be. A megadott határidő-
kön túl nem fogadható el ajánlás. A dí-
jak és kitüntetések odaítéléséről Bala-
tonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt - zárt ülésen. 

Az Év Balatonalmádi Rendőre ki-
tüntetés a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság hivatalos állományába tartozó 
rendőrök munkájának elismeréséül 
jár. Olyan hivatalos állományban lévő 
polgár kaphatja meg, aki huzamosabb 
ideje teljesít szolgálatot, minősíté-
se eléri a legmagasabb fokozatot, és 
kiemelkedő szakmai tevékenységet 
végez. Az állampolgári javaslatai-
kat 2023. március 31. napjáig tehetik 
meg.

Balatonalmádi környezetvédel-
méért kitüntető díj olyan kiemelke-
dő tevékenységéért adományozható, 
amellyel jelentősen hozzájárul Bala-
tonalmádi épített és természeti kör-
nyezetének megóvásához. Az állam-
polgári javaslataikat 2023. április 30. 
napjáig tehetik meg.

Balatonalmádi közoktatásáért ki-
tüntető díj olyan, az oktatás-nevelés 
területén kiemelkedő tevékenységért 
jár, amely előre viszi a helyi fiatalok 
lehetőségeit. A Közoktatásért-díj olyan 
személynek adományozható, akinek 
munkáját a szakmai igényesség, a 
módszertani műveltség, a kreativitás 
és a kiemelkedő szakmai felkészültség 
jellemzi. Az állampolgári javaslataikat 
2023. április 30. napjáig tehetik meg.

Balatonalmádi város díszpolgára 
kitüntetés a város azon kiemelkedő 
személyiségei számára adományozha-
tó, akik a város érdekében kifejtett ki-
emelkedő tevékenységükkel, életmű-
vükkel tiszteletreméltóan szolgálják, 
szolgálták a várost. Az állampolgári 
javaslataikat 2023. május 31. napjáig 
tehetik meg. 

Balatonalmádi Városért – Pro 
Urbe emlékérmet a város életében, a 
közösségért huzamosabb időn át kifej-
tett, eredményes városfejlesztő tevé-
kenység elismeréséül adományozható. 
Városfejlesztés területén, a gazdasá-
gi- és közéletben, a tudomány, művé-
szetek, sport, egészségügy, nevelés 
területén eredményes munkát végző 
személy számára adható. Az állampol-
gári javaslataikat 2023. május 31. nap-
jáig tehetik meg.

További információkat a www.
balatonalmadi.hu oldalon találnak.

A Humán Bizottság elnökeként ké-
rem a tisztelt polgárokat, hogy tegyék 
meg javaslataikat!

Dudás Zsolt

Városházi fogadó órák
Fabó Péter polgármester
2023. február 22. 13:00-17:00
Bejelentkezés: +36 88 542 410 tele-
fonszámon, vagy a polgarmester@
balatonalmadi.hu email címen keresztül. 
Dudás Zsolt és Kajári Gyula 
bizottsági elnökök
2023. február 13. 16:00-17:00
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

Városfejlesztési Fórum
2023. március 1. 17:00-19:00

Pannónia Kulturális Központ és 

Könyvtár nagyterme 
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A tartalomból …
Berki Bálint az új főépítész      4. oldal

Csak a közösség, 
ami fontos!          6. oldal 

Balatonalmádi 
Kultúrájáért díj    10.oldal

Gondolatok a 
házasság hete kapcsán         12. oldal

2023. február

Kedves Balatonalmádiak!
Közös érdekünk városunkrendjének 

és tisztaságának megteremtése, vala-
mint megóvása. A városképhez nagy 
mértében hozzájárul az ingatlanok és 
az ingatlanok előtti területek rende-
zettsége. A nem, vagy a nem megfele-
lően gondozott területek, telkek nem 
túl esztétikusak és számos bosszúságot 
okozhatnak. Így Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2023. január 1-i hatállyal új környe-
zetvédelmi rendeletet alkotott.

Zöldterület használata és védelme

Zöldterületnek minősülő közterületre 
gépjárművel való ráhajtani, megállni, 
várakozni tilos (kivéve a közterület 
fenntartó, fejlesztő vagy hulladékszál-
lítást végző járművek). Megsértése 
miatt a közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot szabhat ki.

A zöldterületet vagy annak egy részét 
eredeti funkciójától használni, beépí-
teni, megszüntetni csak jóváhagyott 
rendezési terv alapján lehet. Tilos a 
növényzet jogosulatlan leszedése, 

gyűjtése, valamint a fák, cserjék egyéb 
növények károsítása.

Ingatlanok, közterületek 
tisztántartása

Balatonalmádi város területén lévő 
ingatlanok tulajdonosai, tényleges 
használói kötelesek az ingatlant tisztán 
tartani, megművelni, rendben tartani,az 
allergiát okozó gyomnövényektől 
mentesen tartani. Továbbá kötelesek a 
parlagfű irtásról folyamatosan, de leg-
később a virágzás előtt gondoskodni 
és az allergiás megbetegedést kiváltó 
növények irtásáról gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa, tényleges 
használója köteles a telekhatártól az 
úttest széléig terjedően a járda tisz-
tántartásáról és csúszásmentességéről 
gondoskodni, valamint az ingatlanról 
a járdára vagy közterületre kinyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyesésé-
ről gondoskodni.Továbbá köteles a 
közterületen lévő árok, csatorna, az 
ingatlana előtti szakaszon, tisztán tar-
tásáról és gyommentesítéséről, a jár-
műbehajtók átereszeinek építéséről és  

Új környezetvédelmi rendelete van Balatonalmádi városnak! 

tisztántartásáról és a járda mellett növő 
gyom kiirtásáról gondoskodni. 

Fontos kiemelni, hogy a járdáról leta-
karított jeget, havat úgy kell elhelyez-
ni, hogy az se a gépjármű se a gyalo-
gosforgalmat ne akadályozza. 

Szemetet, hulladékot csak az arra a 
célra rendszeresített és felállított sze-
méttárolóba lehet elhelyezni.Az egész-
séges, kórokozóktól és kártevőktől 
mentes lehullott falom és kerti hul-
ladék ártalmatlanításáról elsősorban 
komposztálással kell gondoskodni.

Közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartást követ el, aki a 
fenti bekezdésben foglaltakat megsze-
gi. Eljáró személy ellenbejelentés vagy 
a hatóság részéről hivatalból közigaz-
gatási hatósági eljárás indul.

Köszönjük szíves együttműködésü-
ket! 

Dudás Zsolt

Kedves Olvasóink!
Lapunk nyomtatott változata korlátozott példányszámban az alábbi pontokon nyitvatartási időben elérhető:
Balatonalmádi Városháza (Széchenyi sétány 1.)  •  Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (Városháza tér 4.)
Vörösberényi Leader Kultúrközpont (Ady Endre utca 3-5.)   •  Írószer és könyvesbolt (Baross Gábor u. 51)

Az aktuális és a korábbi számok elérhetőek elektronikus formában a városi honlapon: 
https://balatonalmadi.hu/balatonalmadi/uj-almadi-ujsag
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2023 januárjától személyi változás 
lépett életbe Balatonalmádi városában 
a főépítészi feladatkör ellátását illető-
en.  A feladatok megfelelő és teljeskörű 
biztosítása érdekében idéntől heti 40 
órás, teljes munkaidőben való feladat-
ellátásba kerül át a pozíció. A főépítészi 
feladatokat Berki Bálint látja el, vele 
beszélgettünk. 

- Zalaegerszegen születtem, tanul-
mányaimat Sopronban végeztem, a 
végzettségem építész tervezőművész 
belsőépítész betétlappal. 2008-ban 
Budapesten kezdtem el dolgozni, ta-
lán az ország egyik legjobb építész-
tervezője, Ekler Dezső mellett. Mikor 
a családommal elhagytuk a fővárost, 
a Balatont választottuk otthonunknak, 
Füredre költöztünk. Ebben az időben 
szabadúszó építészként dolgoztam, 
rendkívül izgalmas időszak volt, s ek-
kor indult el a vonzalmam az építészet 
egyik szakterülete, a látványtervezés 
iránt, amely azóta is a szívem csücs-
ke, s a munkásságom nagyobb része 
ehhez köthető. 2014-től dolgoztam a 
Balatonfüredi Járási Hivatalban épí-
tésügyi, majd építésfelügyeleti ügy-
intézőként, s Balatonalmádi is az én 
területemhez tartozott. Az évek alatt 
kialakult a helyismeretem, ami jelenleg 
is nagy hasznomra van, de ez elvárás 
is, azt gondolom, egy ilyen pozícióban. 
Tehát, ha az almádiak megkérdezik, 
hogy hol van a Mókus-lépcső, akkor 
tudok válaszolni, sőt, ha az Ötméterest 
emlegetik nekem, akkor tudom, hogy 
csőbe akarnak húzni, mert Almádiban 

Négyméteres van. 2022 márciusában 
kezdtem Balatonalmádiban dolgozni, 
a Közös Önkormányzati Hivatalban, a 
korábbi főépítész, Bogdán László mel-
lett, referensként, s idéntől kaptam meg 
ezt új feladatot. 

- A főépítészi feladatkört az elődöd 
megbízási szerződéssel látta el, de Te 
már főállásban dolgozol. Miért volt 
szükség erre a változtatásra? 

- A település szempontjából sokkal 
jobb megoldás ez, már most érkeznek 
hozzám olyan visszajelzések, melyet 
ezt támasztják alá. Tapasztalatból tu-
dom, hogy más településeken sok eset-
ben nehéz elérni a megbízással dolgo-
zó főépítészt, mert csak ritkán jár be a 
hivatalba. Én azonban folyamatosan 
elérhető vagyok, hiszen a hivatal ügy-
félfogadási idejében bárki megkereshet 
kérdéseivel, kéréseivel. 

- Balatonalmádi egy kisváros, amely 
folyamatosan fejlődik, alakul. Az utób-
bi időszakban azonban sok olyan tár-
sasház vagy modern épület nőtt ki a 
földből, melyek határozottan más stí-
lust képviselnek, mint amit a helyiek 
megszoktak. Főépítészként milyen el-
képzeléseid vannak, hogy nézzen ki Ba-
latonalmádi? 

- Ezt az alapfelvetést teljes mérték-
ben aláírom, sőt, azt gondolom, hogy 
az egész Balaton-felvidéket érinti ez 
a probléma. Az itteni hagyományok, 
az építési kultúra, a pinceprésházak 
világa, a part menti települések villa-
építészete minden környékbeli telepü-
lésre jellemző és meghatározó. Tehát 
a mi problémánk nem csak a miénk, 
hanem a Balaton egészének építésze-
tében gondot jelent. Az almádi lakosok 
szempontjából pedig teljesen jogos az 
az igény, hogy nyomon kövessék, be-
leszóljanak az épített környezetük ala-
kulásába. Én maximálisan tisztelem 
azokat a hagyományokat, melyeket a 
Balaton-felvidék építészeti stílusaként 
definiálunk, és törekedni fogok ezek 
megőrzésére. 

- A Balaton törvény mérvadó ebben 
a kérdésben is? Pedig abban nincs szó 
arról, hogy szürke-fekete lapos házak 
épüljenek a helyoldalban... 

- Ez egy divathullám. Mivel a Balaton 
törvény nem tiltja ezek építését, és az 
épületmagasság szempontjából a terve-
zőknek van némi szabad mozgásterük, 
s az építtetők részéről bizony megvan 
igény ezekre az épületekre, ezért látunk 
sok ilyen stílusú házat. A kereslet és a 
kínálat mindig megtalálja egymást… 
Szerencsére vannak jó példák is, hiszen 
Balatonalmádiban és a környéken is 
sok csodaszép ház épült az utóbbi idő-
ben. Úgy gondolom, hogy megfelelő 
építészeti kultúrával, tervezői javas-
latokkal nagyon jó megoldások szü-
lethetnek. Balatonalmádinak van egy 
meghatározó arca, karaktere, s arra kell 
a tervezőknek ráérezni. Főépítészként 
nekem fontos feladatom, hogy a hoz-
zám érkező tervek esetében rávezessem 
a tervezőket arra, hogy igazodjanak a 
helyi látványhoz, arculathoz. A Telepü-
lési Arculati Kézikönyv kiváló példá-
kat mutat erre, ezt bárki fellapozhatja 
és meríthet ötletet. Most készült az új 
Településterv, s ennek az egyik mellék-
lete a Helyi Építési Szabályzat, amely 
szintén változik. Nem kizárt, hogy még 
idén elkészül ez a munka, a tervezetet 
a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő 
és Tervező Kft. készíti. A legfőbb cél 
az, hogy a társasházi beépítéseket mi-
nél inkább visszaszorítsuk, de számos 
egyéb feladat is megoldásra vár. 

- Mi a legnagyobb kihívás számodra 
ebben a pozícióban? 

- Szeretném megőrizni Balatonalmádi 
igazi arcát! Az új építőket arra ösztön-
zöm, hogy az épített örökségünkhöz a 
lehető legteljesebb mértékben igazod-
janak, hiszen mindenképpen meg kell 
akadályoznunk az oda nem illő épít-
kezéseket. Városközpontot kell építe-
nünk, ez ügyben a helyszín nem kér-
dés, természetesen ott, ahol most van, 
de ezzel kapcsolatban is sok feladat vár 
még ránk. 

Berki Bálint főépítész a foepitesz@
balatonalmadi.hu email címen és a 
+36 88 542 414 telefonszámon keresz-
tül érhető el. Telefonos és személyes 
egyeztetésre a hivatal ügyfélfogadási 
idejében van lehetőség, hétfői és szer-
dai napokon, 8:00-16:00 óra között.  
Javasolt az elektronikus levelezés és 
ügyintézés előnyben részesítése.

JVE

Szeretném megőrizni Balatonalmádi igazi arcát! 
Berki Bálint az új főépítész
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Nagy öröm városunk számára, hogy 
a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) 
TÁJTÉKA projektjének egyik közös-
ségi eseményének 2023-ban Balatonal-
mádi ad otthont. 

A TÁJTÉKA projekt a Balaton-fel-
vidék intelligens tájhasználatának elő-
segítéséről, támogatásáról szól. Egy 
háromkötetes eszköztár, valamint szak-
mai és kulturális hálózatok létrehozása 
mellett különböző eseményeket is szer-
veznek 2023-ban, amelyek módszertani 
alapját a KÉK több éve sikeresen mű-
ködő programjai adják.  

Ezek közül az egyik a 2011 óta min-
den évben megrendezett Budapest100, 
amelynek keretében lakóházakat és 
középületeket nyitottak meg a láto-
gatók előtt egy hétvégére önkéntesek 
segítségével és lakók, dolgozók bevo-
násával. A rendezvény célja bemutatni 
az egykori és jelenlegi lakók történeteit, 
felhívni a figyelmet az épített örökség 
értékeire, és összehozni egy-egy ház, 
utca, környék közösségét a közösen 
megvalósított (nem csak építészeti té-
májú) programok segítségével.

Ennek a programnak a helyi adaptáci-
óját valósul meg 2023 során Balatonal-
mádiban. A szervezők úgy gondolják, 
hogy városunk rendkívül értékes és 
sokszínű épített és kulturális öröksége 
remek alapot jelenthet egy ilyen ese-
ményhez, amit a helyi közösségek köz-
reműködésével valósítanánk meg. Az 
előkészítéshez olyan helyi szereplőket 
is bevonnak a szervezésbe, akik már 
most is jelentős szerepet töltenek be 

Balatonalmádi életében és valódi kap-
csolatuk van a lakosokkal. A helyszínek 
kiválasztása, a programok kitalálása és 
megvalósítása mind a helyi lakosokkal 
együtt történne, hogy valóban az ő igé-
nyeikhez igazodjunk, és hogy a prog-
ram akár hosszabb távon is fenntartható 
legyen.    

A Kortárs Építészeti Központ munka-
társai első körben személyesen kerestek 
fel civileket, lokálpatriótákat, intézmé-
nyek vezetőit, majd tavaly november-
ben sor került az első közös találkozóra, 
amelyen közösen tették meg az első lé-
péseket a Balatonalmádiban idén meg-
valósuló nyitott házak hétvégéje felé. 
Rengeteg ötlet cserélt gazdát, inspirá-
ló történetek hangzottak el, a program 
iránt nyitottság és lelkesedés mutatko-
zott, az első pillanattól kezdve! A dec-
emberi találkozó szűkebb körben zaj-
lott, a konstruktív megbeszélésen már 
konkrétumokról is szó esett. 

Az egyeztetések a megvalósítás évé-
ben sűrűsödnek majd, de még mindig 
nem késő, hogy bárki csatlakozzon eh-
hez a különleges kezdeményezés.  

A következő találkozót február 10-re 
tervezik, a helyszín és a pontos idő-
pont még nem végleges. A szervezők a 
budapest100@kek.org.hu címen vár-
ják azok jelentkezését, aki szeretnének 
becsatlakozni. 

Legyen részese Ön is a programnak! 
A találkozók nyilvánosak, a szervező 
Kortárs Építészeti Központ szeretettel 
vár mindenkit! 

JVE 

A kézzel fogható helytörténet 
 nyitott házak hétvégéje Balatonalmádiban 

Az Európa Kulturális Fővárosa ren-
dezvénysorozat Nyitóünnepségén az 
együttes többek között a Magyar Álla-
mi Népi Együttes táncos-koreográfu-
sa, a Magyar Táncművészeti Egyetem 
végzős táncosai és a Veszprém Bakony 
Táncegyüttes táncosaival közösen be-
mutatott produkcióját az M5 és a Duna 
televízió is élő adásban közvetítette.   
A megtisztelő felkérést az együttes 
néptánc tudása elismeréseként értéke-
li. A Balatonalmádi Néptáncműhely 
délután is bemutatkozott, a táncolókat 
a kultura.hu cikkírója így magasztalta: 
„…a profi fellépők nagyon tudnak 
valamit, a téren ugyanis eksztatikus 
a hangulat. Már nem is egyes em-
berek táncolnak, hanem mintha a 
megtestesült Táncot magát látnánk, 
amely mindenkit magával sodor, 
magába olvaszt.”  

Az együttes tudását több területi ver-
senyen szerzett csoportos és egyéni 
első helyezések, arany minősítések, 
valamint országos versenyen szerzett 
különdíj is fémjelzi. Örvendetes, hogy 
gyermekeink és fiataljaink olyan kö-
zösségbe tartozhatnak, ahol a tudás és 
elhivatottság találkozik a megérdemelt 
megyei, területi és országos elismerés-
sel. Az együttes tagjai közé várja a kez-
dő  és haladó érdeklődőket 5-50 éves 
korig. Jelentkezni a csütörtök és pén-
tek esti próbákon lehet a vörösberényi 
próbateremben, az Ady E. u 4-ben. 

Elbűvölte a kultura.hu 
stábját a Balatonalmádi 
Néptáncműhely! 

Fotó: Igari Balázs
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5 éve alakult a Megfőzzük Almádit 
Egyesület, amelynek tagjai a város el-
kötelezett vendéglátósai. Elkötelezettek 
a szakmájuk iránt és elkötelezettek a 
városuk iránt is. Tornyos Balázs elnök-
kel beszélgettünk abból az alkalomból, 
hogy február 18-án ismét megrendezés-
re kerül az „Almádiak Napja” a Mag-
tárban, és a tagok újra teljes mellszéles-
séggel dolgoznak a kezdeményezésért.

Hogyan indult a Megfőzzük Almádit 
éve?

Először is lezártuk a tavalyit. Nagyon 
szerettük azt a kezdeményezést, hogy 
az adventi vasárnapokat – mindig más 
helyen – a négy városrészben ünnepel-
hettük meg a városlakókkal. Szerintem 
akkor leszünk egy igazi közösség, ha 
először is törődünk azzal, hogy van 
négy kistelepülésünk, amelyből össze-
állt a nagy. Ha megtiszteljük a kicsiket, 
az egység is előbb lesz meg.

Meg kell köszönnöm a tagoknak, 
akik vasárnap is dolgoztak a közössé-
gért. A Kerekes Pince, Ivácson Attila 
bivalykirály és sajtmester, a Jóbarátok 
Halsütöde nagyon odatették magukat, 
miközben a civileknek gyűjtöttek. Elis-
merésem nekik!

Te voltál a negyedik helyszínen…
A Tornyos BBQ. Igen, ez természetes.
Áttérhetünk az Almádiak Napjára?
Még nem. Év elején már volt egy 

összetartásunk. Az Európa Kulturális 
Fővárosa megnyitón az a megtisztel-
tetés ért minket, hogy mi etethettük,  

itathattuk meg az ünnepelni érkezőket. 
Kerekes Andrissal és Árvai Ancsival 
nagyot mentünk. Rengeteget dolgoz-
tunk, és jó hírét vittük a városunknak.

Almádiak Napja?
Most már beszélhetünk róla, az a kö-

vetkező feladatunk. A tavalyi évben 
megmutattuk a polgárainknak, hogy 
mit tudunk. Összedolgozva megetet-
tük a polgárainkat, megmutattuk, hogy 
milyen gasztronómiai értékeket képvi-
selünk. Ott az volt a koncepció, hogy a 
támogatásból meg tudtuk vásárolni az 
alapanyagokat, aztán vittük az eszköze-
inket, a szaktudásunkat, a munkánkat, 
és megetettük a város lakóit.

Semmilyen hasznotok nem volt a ren-
dezvényből?

Nagyon sok hasznunk volt belőle. 
Rengetegen megismertek minket. Tud-
ják, hogy kik vagyunk. És remélem, ha 
megéheznek, mi jutunk az éhes vendé-
gek eszébe.

Milyen az idei koncepció?
Azt gondolom sokan tudják, hogy Fabó 

Péter, a város polgármestere az egyesü-
letünk tagja. Alapító tagunk, akkor szállt 
be, amikor még képviselő sem volt. Sőt, 
megkockáztatom, hogy szerepet játszott 
abban, hogy politikai pályára lépett, 
hogy elkezdte velünk a közös munkát. 
Most azt kérte tőlünk, hogy változtas-
sunk az Almádiak Napja vendéglátós 
koncepcióján. Balatonalmádi idén a 
civiljeit szeretné támogatni. Nekünk 
az lesz a feladatunk, hogy tisztességes 

vendéglátósként megetessük az embe-
reket. Tehát árusítunk, és megmutatjuk a 
tudásunk legjavát. A támogatásokat a ci-
vil szervezetek kapják, méghozzá azok, 
akik dolgoznak a rendezvényen. Bemu-
tatókat tartanak, sőt, ha jól tudom néhány 
nagy durranás is lesz, amikor a város ci-
viljei országos sztárokkal mutatnak be 
közös produkciókat. A vegyeskarunk 
például egy DJ-vel, vagy a Harmónia 
Énekegyüttes Gájer Bálinttal, a néptán-
cosaink a Magyar Bandával. Ezeknél a 
produkcióknál én is otthagyom majd a 
pultot. Ezeket látni kell!

És mit fogtok főzni?
Már látom a kínálatot, úgyhogy nyu-

godtan mondhatom, hogy nagyon jót. 
Meg fogjuk érinteni az almádiak szívét. 
A teljesség igénye nélkül kiemelek min-
denkitől egy-egy fogást. Öcsi Zsuzsa 
néni legnagyobb varázslataival érke-
zik. Görögös fogások és semmi rigó… 
Ivácson Attila bivalyhúsos hortobágyi 
palacsintával, remélem elrak majd ne-
kem egy adagot. A Desszeretlek és az 
Amaretto összefog és közös fogásokat 
kreálnak. Köztük aranygaluskát vaní-
liasodóval. Maci és a Jóbarátok a szo-
kásos magas minőségű magyar fogá-
sokkal jön. Sült vérrel, disznótorossal, 
fánkkal. Az Ancsi és a Veganeeta meg-
eteti a húsmenteseket hamburgerrel. Én 
pedig együtt jövök a Kerekes Pincével. 
Az Andrissal jól megértjük egymást, 
hasonlóan gondolkodunk a vendéglá-
tásról. Aki ismer minket, az tudja, hogy 
jó húsok lesznek kiváló köretekkel. 
Kocsis Bálint barátunkra most nem szá-
míthatunk, ő lesz ugyanis a főzőverseny 
zsűrijének elnöke. Vele bíráskodik majd 
Faragó András színművész, a Valami 
Amerika maffiózója, a harmadik tag 
pedig még titok, egészen addig, amíg 
igent nem mond a felkérésre. Monda-
nám, hogy a versenyzők kemény zsűri-
re számíthatnak, de aki ismeri Bálintot, 
az tudja, hogy mennyi szeretet van ben-
ne. Látszatra kemény, igazából kedves 
zsűri várja a versenyzőket.

Akkor a Megfőzzük Almádit rendben 
van…

A Megfőzzük Almádit nagyon rend-
ben van. A legfontosabb célunk ugyanis 
az volt, hogy nekünk vendéglátósoknak 
is legyen egy összetartó közösségünk. 
És lett.

Csak a közösség, ami fontos!
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Óriásbábok, artisták, színház és kon-
certek – ez a Bondoró Utcafesztivál, 
melyet 5. alkalommal indítanak útjára 
a szervező ötletgazdák, és ezúttal a mi 
városunk ad otthont ennek a különle-
gesen érdekes, izgalmas, és minden-
képpen minőségi nyári rendezvénynek. 

A Bondoró Fesztivált 2019-ben ren-
dezték meg először, mint az ország 
egyetlen utcaszínházi fesztiválját. 
Az akkori célkitűzés mára a fesztivál 
legfőbb missziójává vált, miszerint a 
nagyérdeműnek hiánypótló jelleggel 
bemutassa az utcaszínházi műfajokat. 
Évről évre különleges attrakciókkal, 
gólyalábasokkal és artistákkal, sétáló 
látványosságokkal, pantomimesekkel 
és tűzszínházi előadásokkal varázsol-
ják el közönséget. 

Idén június 30. és július 2-a között 
színes kavalkáddá változik a Szent 
Erzsébet Liget, s bizton mondhatom, 
ilyen csodát rég láttunk városunkban: 
utcaszínházi komédiások és cirku-
szi műsorok, látványos fényparádék, 
aprócska és óriásbábok, koncertek, 
kiállítások, masírbandák és utcai fel-
vonulások is szórakoztatják majd a 
nagyérdeműt. A Bondoró tulajdonkép-
pen egy nemzetközi utcaszínház, egy 
olyan színes, vidám kavalkád, melyet 
műfaji sokszínűség jellemez, s amely 
önfeledt és megismételhetetlen. 

A Bondoró célja, hogy olyan európai 
színvonalú utcaszínházi, cirkuszi és 
újcirkuszi produkciókat is felvonul-
tasson, melyek Magyarországon eddig 
még nem mutatkoztak be. Ezáltal a 
Bondoró a nemzetközi utcaművészeti 
színtér kiemelt európai központjává 
válhat hazánkban.

V. Bondoró Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál – Balatonalmádi
2023. 06.30-07.02. Szent Erzsébet Liget (Öregpark)

Az idei fellépők listája is nagyon csá-
bító, többek között az Elefánt, a Lóci 
játszik, Szabó Balázs és Grecsó Krisz-
tián, a Góbi Rita Társulat és Lovasi 
András is vendégszerepel majd Bala-
tonalmádiban, a Bondoró Fesztiválon. 

Ahogy a szervezők ígérik, a Bondorón 
bármi megtörténhet: sosem látott, ma-
gával ragadó attrakciók, éjszakába 
nyúló önfeledt szórakozás, boldog be-
szélgetések a Balaton partján. Hiszen 
Balatonalmádiban és a Bondorón min-
den egyszeri és megismételhetetlen. 

Aki járt már a Bondorón, az tudja... 
aki még nem, az nem hagyhatja ki, hi-
szen a fesztiválon minden pillanatban 
történik valami, ami mosolyt csal a 
arcunkra. Egyik oldalról érkezik egy 
masírbanda, míg a másik oldalon a 
gólyalábasok vidám zászlójátéka káp-
ráztat el. A vásári forgatagban szebb-
nél szebb portékák választéka csábít, s 
ínycsiklandozó finom falatok várnak. 
Az est fénypontja pedig, mikor lemegy 
a nap, s a park égig érő fáit fényfesté-
sek teszik még varázslatosabbá. 

Jegyek elővételben már kaphatók a 
bondoro.hu oldalon. 
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(V)együnk vaddisznót! 
Gondosan átolvastam a múlt év 

végi cikkeket a vaddisznó károk 
elhárításáról és talán nem vagyok 
egyedül, akinek bizony még a szak-
értők nyilatkozatai után sem oszlot-
tak el teljesen az aggodalmai. Sajnos 
a vaddisznók ezekről a cikkekről 
meg nem is tudnak, mert változatla-
nul randalíroznak a belvárosban és 
a főutakon, függetlenül attól, hogy 
van-e kerítés, művelt-e a telek vagy 
elhanyagolt. Egy használható ta-
nácsot mégis kaptam, mert közvet-
len találkozás esetén nagy zajt kell 
csapni, ámbár nem csujjogathat az 
ember naphosszat, éjszaka meg még 
rövidebben sem.

Jól emlékszem még az angolnavész 
idejére, amikor polgármesterünk, Dr. 
Kerényi László külön jutalmat ajánlott 
fel minden helyi polgárnak, aki bemu-
tatta a kifogott példányt, mert ezzel 
is ritkította a kártékony, nem őshonos 
halak számát. Most is valami külön 
ösztönzés kellene, mert különben az 
autóból sem mernek kiszállni az uno-
káim. Mások is igényt tartanának a ha-
tékonyabb kárelhárításra, mert az őszi 
mélyszántást éppen az ő kertjeikben 
végezték el a „bandázó” jószágok.

A nagy morfondírozásban felidéz-
tem egyetemista éveimet, amikor a 
Debrecenből hazautazó hallgatók a 

pesti Kárpátia Étteremben búcsúz-
tatták a második szemesztert. Az ott 
kapható legolcsóbb étel a vaddisznó-
pörkölt volt, ami 11 forintba került 
és mi tizenegyen mind azt rendeltünk 
a pohár sör mellé. A pincérek is örül-
tek, mi sem búslakodtunk a kerek 15 
forintos számlák után, amit szépen  
lepengettünk a bádogtálcákra. Azokat 
a vaddisznókat valahol rendre elejtet-
ték, amiből a pörkölt készült, és a hely-
szín lehetett a Ráckevei Duna-ág kör-
nyéke vagy a Börzsöny-hegység. Az 
előbbire azért tippelnék, mert a sziget-
szentmiklósi képviselők éppen tíz éve 
hoztak egy hatékony helyi rendeletet a 
természetvédelmük érdekében. Ennek 
a hosszú rendeletnek egyik sarkalatos 
pontja pedig a vaddisznó-gyérítés volt, 
amit állítólag ugyanolyan lendülettel 
végre is hajtottak. Hiteles tanúk mesél-
ték, hogy összefogott a város apraja-
nagyja, a rendőrség és a polgárőrség a 
környékbeli vadásztársaságokkal kar-
öltve úgy meghajtották a határt, hogy 
egy hétig minden polgár vaddisznó 
ételeket ehetett.

Fogtam magam és levelet írtam a 
szigetszentmiklósi polgármesternek, 
hogy árulja már el ennek az eredmé-
nyes gyérítésnek a szervezési titkait, de 
lapzárta után jött a válasz, hogy ilyen 
akcióról nem tudnak. Talán nem is az 
én feladatom lenne ennek alaposan 
utánajárni, mert a világhálón olvasható 

az örömhír: immár két éve, pontosab-
ban 2021. május 12-én megalakult a 
Vaddisznóállomány-gyérítés Terve-
zését Segítő Tanácsadói Hálózat. Ez 
az országos testület a vadászatra jo-
gosultakkal együtt 2025-ig Nemzeti 
Akcióterv keretében gyérítési prog-
ramot tervez, amelynek remélhetőleg 
minél előbb meglesz az eredménye. 
A fő csapásirány persze nem a kertek 
és az utcák védelme, hanem az afrikai 
sertéspestis terjedése elleni küzdelem, 
mert a hazai sertésállomány sínyli 
meg évek óta ennek felbukkanását. 
Nos, az se baj, ha ezek után a balaton-
almádi utcák és a kertek is profitálnak 
ebből az országos összefogásból.

Hogy magam is követhető példá-
val járjak elől, a hét végén leballag-
tam a helyi húsboltba és vásároltam 
vaddisznóhúst. Éppen tizenegy főre 
kellett főznöm és valahogy meg sem 
lepődtem, hogy nem tudtam kihozni 
személyenként 11 konvertibilis ma-
gyar forintból egy-egy adagot. Mond-
juk meg őszintén: a jelenlegi árak 
mellett más húsból sem! A szakács-
könyvekben fellelhető receptek közül 
nagyon tetszett több változat: a vas-
vármegyei, a gyöngyössolymosi és a 
nyitrai. Talán a testvérvárosi tisztelet 
okán, vagy azért, mert azt már magam 
is ettem ilyent Nyitragerencséren, ezt 
az utóbbit választottam, de erősen be-
folyásolt a juhtúróval töltött puliszka 
köret is. Különben sem lehet elrontani 
a vaddisznópörköltet, ha boróka, he-
csedli és vörösbor kerül bele!

Bölcs barátom mindezzel egyet-
ért, de a gyérítésnek azt a formáját is 
szorgalmazná, amikor kemencében 
sült vadmalac mellé otellóbort ihatna. 
Ha Ausztriában hét település EU en-
gedélyt kapott az otelló forgalmazásá-
ra, akkor akár nálunk is meg lehetne 
kísérelni. Egy szó, mint száz, a híres 
helybeli szakácsaink még különb éte-
leket is varázsolnának vaddisznó-hús-
ból, ha könnyebben és olcsóbban hoz-
zá lehetne jutni az egész évben. Addig 
is, amíg ezt a célt elérjük, valahogy 
szívesen fogadnánk a vadásztársa-
ságok által elejtett vaddisznók húsát 
kártérítésként a tönkretett kertekért és 
kerítésekért.

Czuczor SándorForrás: Vadételek a javából  Fotó: Balogh Tamás
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Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programban az Aranyhíd Polgári Egye-
sület 20 millió forint támogatást nyert 
a Balatonalmádi, a színes lépcsők vá-
rosa című projekt megvalósítására. 
Dukai-Nagy Gergellyel, a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság kültagjával és a Bala-
tonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesü-
let elnökségi tagjával beszélgettünk a 
„Balatonalmádi, a színes lépcsők vá-
rosa” projektről.

Hogyan kötődsz Balatonalmádihoz?
Ezer szállal. Az ifjúkori nyaralásoktól 

kezdve a letelepedésen át immár majd-
nem 2 évtizede élvezhetem az ittlétet 
családommal együtt. Ahogy mondani 
szoktam: sokszor nem is látjuk, milyen 
kiváltságos helyen élünk. Ez minden-
napi muníciót, késztetést ad közéleti 
munkám során.

Miről szól a színes lépcsők városa pá-
lyázat? 

Szívügyünk. Amikor Czompó Gábor, 
egyesületünk elnöke, motorja, és e pá-
lyázatnak is az ötletgazdája megosztot-
ta velünk elképzelését, azonnal mellé 
álltunk. A szakmai, művészeti elkép-
zelés határokat feszeget, ami jellemző 
ránk. Egy roppant befogadó, nyitott és 
értékalapú kezdeményezősről van szó, 
így hát szívünkbe zártuk. Külön öröm, 
hogy mind az EKF döntéshozóit, mind 
Balatonalmádi város közvéleményét 

hasonlóképpen érintette meg, élvezzük 
támogatásukat.

Mit jelent pontosan ez a koncepció? 
A koncepcióval az a célunk, hogy 

általa minél több emberhez kerüljön 
közelebb a képzőművészet. Nagyszerű 
lehetőséget biztosítanak erre a város 
lépcsősorai. A színes lépcsők sikere a 
nagyvilágban kétségtelen, ezen keresz-
tül művészeti aktivizmus városszépítő 
és turistacsalogató attrakcióvá nőtte 
ki magát a világ számos pontján. Elég 
csak a tapolcai Malom-tóhoz vezető 
lépcsőre gondolni, nemzetközi szinten 
Rio de Janeiro és Isztambul jelentett 
inspirációt. 

Február 28-ig zajlik a színes lépcsők 
pályázati szakasza, mi szükséges a pá-
lyázathoz?

Elképzelésünk az, hogy Balatonal-
mádi város közterületein olyan a vá-
rosképbe illő, pozitív üzenetet hordozó 
alkotások kerüljenek, melyek hozzájá-
rulnak az itt lakók és az ide látogatók 
pozitív életérzésének megerősítéséhez. 
A megvalósuló műveknek harmoniku-
san illeszkedniük kell a lakókörnyezet-
be vagy közterületbe. 

Ki adhat be pályázatot? Pályázhat rá 
esetleg egy általános iskolai osztály, 
középiskolás fiatal is? Van alsó -, felső 
korhatár? 

Képzőművészek, grafikusok, di-
zájnerek egyénileg, vagy akár  

csoportosan is megszólítva érezzék 
magukat elképzelésük megvalósításá-
ra. Így a pályázók korhatár nélkül le-
hetnek bárkik, akik kedvet és tehetsé-
get éreznek magukban. 

Milyen helyszíneken szeretnétek meg-
valósítani a színes lépcsőket? 

Túl azon, hogy a lépcsőket színessé 
varázsoljuk, nagyon fontos szempont, 
hogy terveink szerint kísérő eseménye-
ket, turisztikai vonzerőt is szeretnék a 
helyszínekhez kapcsolni. Így került ki-
választásra a kilenc helyszín, a Zeneis-
kolához vezető lépcső, a Százlépcső, a 
Mogyoró lépcső, a Pannónia lépcsője, 
a Kálvin lépcső, a felüljáró lépcső, az 
Erődtemplom lépcsője, az aluljáró lép-
csője. A pályamunkákat öttagú szak-
mai zsűri bírálja el: Deák Erika, mű-
vészeti menedzser, filozófus, a Deák 
Erika Galéria tulajdonosa, Géczi János, 
József Attila-díjas költő, író, képző-
művész, egyetemi oktató, Szűcs Attila, 
Munkácsy Mihály-díjas festőművész, 
Veszeli Lajos, Magyar Érdemrend 
Tiszti Keresztjével kitüntetett, Vesz-
prém Megye Érdemrend-és Prima dí-
jas festőművész, Balatonalmádi város 
díszpolgára, valamint Szenteleki Gá-
bor, Maticska Jenő-díjas festőművész. 
A műveket a nyertes pályázók fogják 
elkészíteni 2023 áprilisától augusztus 
végéig. 

Mit lehet nyerni a pályázattal?
A pályázattal pénzösszeget lehet nyer-

ni a pályázatban szereplő művészeti 
alkotás megvalósítására. Az elkészült 
pályaművek a városunk lépcsőinek esz-
mei értékét fogják növelni, a szerzői jo-
gok az egyesületünkhöz fognak kerül-
ni. Az elkészült alkotások a tapasztalat 
alapján öt évig biztosan nem igényel-
nek különösebb fenntartási teendő-
ket, időtálló alkotásokat remélünk. Ez 
azért is fontos, mert így lehetőségünk 
lesz az egyes helyszíneken kulturális 
és turisztikai programokat szervezni. 
A koncepció kapcsán bővebb informá-
ció egyesületünk honlapján olvasható. 
https://aranyhid-egyesulet.hu/szines-
lepcsok/ Kérdéseket és észrevételeket a 
szineslepcsok@aranyhid-egyesulet.hu 
e-mail címen várjuk.

Török Zsófia

Civil kezdeményezés: legyen Balatonalmádi a színes lépcsők városa!

Fotó: Varjas Judit - Varjas Art
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Balatonalmádi 
Kultúrájáért Díj

A Pannónia 20. születésnapja alkal-
mából szervezett ünnepség keretében 
adták át a Balatonalmádi Kultúrájáért 
díjat, melyet ezúttal Mester Ferenc, 
a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár művelődésszervezője vehe-
tett át. 

Mester Ferenc vörösberényinek szü-
letett, életét elsősorban ez a tény hatá-
rozza meg. Mára neve olyan szorosan 
kötődik a Vörösberényi Kultúrházhoz, 
hogy annak működése elképzelhetet-
len nélküle. 

20 éves a Pannónia! 
Balatonalmádi 20 évvel ezelőtt vet-

te birtokba a kistérség legnagyobb és 
legszínvonalasabb közművelődési in-
tézményének, a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárnak épületét. A 
január végi programon, amely egyben 
a Magyar Kultúra Napjának ünnepe is 
volt, a közösségek kapták a főszerepet. 
Zsúfolásig megtelt a nagyterem, s az 
esemény szónokai a Pannóniát, mint 
a város kulturális életének mozgatóru-
góját méltatták. A rendezvény kereté-
ben bemutatkoztak a Pannóniában mű-
ködő alkotó műhelyek, csoportok és 
felavatták a Pannónia előcsarnokában 
és olvasótermében látható kiállítást 
is, amely az elmúlt 20 év eseményeit 
eleveníti fel. A rendezvény pezsgős 
koccintással és a születésnapi tortával 
zárult. 

Boldog születésnapot, Pannónia! 

Munkás életútja azonban először 
egy kétkezi szakma irányába kanya-
rodott: villanyszerelő lett. Kulturális 
tevékenységének kezdete a Balaton 
Akadémiához kötődik, ahol a 90-es 
években előbb karbantartóként dolgo-
zott, hamarosan azonban részt vett a 
különböző programok szervezésében 
is. Az intézmény megszűnése után 
Kerényi László polgármester felkérte 
a vörösberényi kultúrház vezetésére, 
s 1998 óta ott tevékenykedik. Valódi 
gazdája az épületnek és hagyományos 
népművelői munkát folytatva gondo-
zója a településrészen működő civil 
szervezeteknek.

Mindeközben fejlesztette szakmai tu-
dását, megszerezte a művelődésszerve-
ző szakképesítést, majd a munkájához 
szorosan kapcsolódó hangtechnikusi 
képzésen is részt vett. A Vörösberényi 
Kultúrház kezdetben alkalomszerűen 
működött, rendezvények esetén tar-
tott nyitva. A településrész kulturális 
igényei azonban az évek folyamán 
megnövekedtek, így a közművelődési 
intézmény nyújtotta közösségi tér a hét 
minden napján rendelkezésre áll. 

Mester Ferenc személyének mindkét 
tényező kapcsán nagy szerepe volt és 
van napjainkig.  A kulturális igények 
növekedésében az ő ösztönző, kezde-
ményező szerepe elvitathatatlan: köz-
vetlen kapcsolatot ápol a civil szer-
vezetekkel, amiben tudja, segíti őket, 
így egyretöbb szervezet használja 
otthonaként a kultúrházat. 1991-ben a 
Vörösberényi Polgári Olvasókör újra 
szervezésének egyik kezdeményezője, 

Mester Ferenc kapta Balatonalmádi 
Kultúrájáért díjat

Zsúfolásig megtelt a Pannónia nagyterme

későbbelnökségi tagja, elnöke, majd 
segítője. Nevéhez kötődik a Berényi 
esték előadás sorozat. 1996-ban egyik 
ötletgazdája a ma már rendszeressé 
vált Berényiek Találkozójának. Aktív 
tagja volt a városi vegyeskarnak, a 
Szent Ignác kórusnak, a Ringató Ba-
laton néptánccsoportnak. A felmenő 
rendszerű néptáncoktatást szívügyé-
nek tartja, támogatja napjainkban is.

Berényi lokálpatriótaként már szak-
dolgozatát is Vörösberény történe-
téből írta, a kutatómunkával azóta 
sem hagyott fel. Ahogy anyaintéz-
ményének, a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárnak bővültek te-
lephelyei, az ő tevékenységi köre is 
szélesedett: a Leader Hagyományőrző 
Kultúrközpont működtetése is feladata 
lett. A város szinte valamennyi rendez-
vényének hangosítása is az ő közre-
működésével történik napjainkban. A 
szakmai munka mellett gondoskodik 
a rá bízott telephelyek állapotának 
szinten tartásáról, lehetőség szerinti 
fejlesztéséről. Tudja, hogy a közösség 
igényeinek kielégítése akkor lehetsé-
ges, ha a tárgyi feltételek megfelelő 
minőségben állnak rendelkezésre – így 
továbbra is elvégzi gondos gazda mód-
ján a kerítés festését, a fű lenyírását is.

Munkájában alapos, a szolgálandó 
közösséggel és munkatársaival együtt-
működő, törekszik a feladatok meg-
oldására. Vörösberényben közösség-
szervező tevékenysége példamutató és 
pótolhatatlan. Gratulálunk az elisme-
réshez! 

Fábiánné Sáray Anna
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Negyvenhét éve, 1976. január 22-én 
három katona hunyt el egy helikop-
ter-balesetben Almádi légterében. 
Bajtársaik az évforduló hetében 
hajtottak főt az Ég Katonái Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Corvin 
Alapítvány által emelt balatonalmá-
di emlékművük előtt.

A Veterán Repülők és Ejtőernyősök 
Veszprémi Egyesülete és a Corvin 
Alapítvány szervezésében egykori és 
mai bajtársak, hozzátartozók és civi-
lek gyűltek össze a baleset helyszíné-
től pár száz méterre, a Balaton partján. 
Miután közösen meghallgatták a Ma-
gyar Légierő indulóját, Horváth Alajos 
ny. repülő őrnagy, a Corvin Alapítvány 

elnöke mondott beszédet, melyben fel-
idézte a történteket. A tragikus végű 
napon három Mi–8-as helikopter emel-
kedett a levegőbe Szentkirályszabad-
járól, hogy kiképzési repülést hajtson 
végre. Egy addig még nem tapasztalt, 
rohamos időjárásromlás (hó- és szél-
viharral) azonban megakadályozta a 
repülést. Két gép és személyzete kivé-
teles szerencsével megmenekült, de az 
épp a Balaton felett repülő harmadik  
helikopter hajtóművei leálltak. Pa-
rancsnokuk, Kufa Mihály százados 
utasítást adott az ekipázs két tagjának, 
Dányi Balázsnak és Bertalan Bélának, 
hogy ejtőernyővel hagyják el a gé-
pet, míg ő sikeresen letette a gépet a  

Főhajtás a helikopteres hősök emlékművénél Balaton vizére. Ennek ellenére mind-
hárman a jéghideg tó áldozatai lettek. 
Bajtársaink – mondotta Horváth Ala-
jos – katonai szolgálatukkal a legdrá-
gábbat, az életüket adták a haza béke-
idős védelmében.

A folytatásban Oláh Emil ezredes, a 
MH Tábori Lelkészi Szolgálat, Protes-
táns Tábori Püspökség kiemelt vezető 
tábori lelkésze mondott imát, s adott 
áldást, majd koszorúzások következ-
tek. Balatonalmádi város önkormány-
zata nevében Fabó Péter polgármester, 
majd a katonai szervezetek és egyesü-
letek képviselői (Hegedűs János ezre-
des, MH Légierő parancsnokság pa-
rancsnoki iroda irodavezetője; Bartha 
Sándor ezredes, MH Légiműveleti Ve-
zetési és Irányítási Központ törzsfőnö-
ke; Soós Gyula alezredes, MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 3. Toborzó és Érdek-
védelmi Központ parancsnoka; Simon-
Jójárt Sándor ny. repülő ezredes, Ma-
gyar Tartalékos Szövetség Veszprém 
Vármegyei Egyesület elnöke; Mosonyi 
János ny. repülő ezredes, a Fegyveres 
Erők Veszprém Körzeti Nyugállomá-
nyúak Klubjának elnökségi tagja;Soós 
Lajos ny. repülő mérnök alezredes, Ve-
terán Repülők és Ejtőernyősök Veszp-
rémi Egyesülete elnöke és Horváth 
Alajos) helyezték el a tisztelet virágait. 
Végezetül a Takarodó hangjai csendül-
tek fel.

(A balesetről Almádiban sokan tud-
tak, néhányan szemtanúk is voltak, 
ám a hírzárlat miatt csak évtizedekkel 
később lehetett hiteles információkhoz 
jutni.)  

Zatkalik A.

Fotó: Dér András
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A házasságkötés előtt a következő 
kérdést kell feltennünk önmagunknak: 

gondolod, hogy ezzel az asszonnyal 
egészen öregkorodig jól el tudsz 

beszélgetni? A házasságban minden egyéb 
átmeneti csupán, a kapcsolat legnagyobb 

része viszont beszélgetéssel telik el.
Friedrich Nietzsche

Gyönyörűen süt a nap, az ég kék, a 
templom ajtaja tárva, bent szinte kita-
pintható a csendes áhítat.

És igen, felharsan az orgona, ismerős 
dallam száll, s mint egy légies tüne-
mény, hófehérbe öltözve megérkezik a 
királylány, hogy az oltár előtt kimondja 
a rá váró királyfinak a boldogító, hol-
tig tartó, jón és rosszon átívelő igent, 
miközben a násznép szipog, és velük 
együtt örül. Ismerős? Mint egy holly-
woodi romantikus limonádé, amit az-
tán a hétköznapok tesznek vaskosan 
próbára. Létezik-e vajon örökké tartó 
boldogság, működik-e a holtodiglan-
holtomiglan? Hol csúszik el a dolog? 
Megjavítható-e, ha elromlott? De tény-
leg, akinek működik, mitől működik?

Nem véletlenül kezdtem a Nietzsche 
idézettel, csak még kiegészíteném: 
gondolod, hogy ezzel az asszonnyal/
férfival egészen öregkorodig jól el 
tudsz beszélgetni? Mert valahol itt le-
het a titok nyitja. Ha beszélni tudsz a 
másikkal mindenről, akkor nagy baj 
nem lehet. Lehet, néha nehéz elkez-
deni, néha nehéz megszólalni, néha 
elemészt a szégyen vagy a bűntudat, 

olykor vulkánkért tör elő a düh, de ha 
mindezek ellenére van út a másikhoz, 
ha mindezeken túl tudunk egymással 
beszélni, akkor jó úton jártok.

A házasság nem mindig könnyű. 
Néha olyan, mint egy dráma, máskor 
meg, mint egy bohózat. Nem tudhatjuk 
előre, hogy mi fog következni, de egy-
ben biztosak lehetünk. Ha azt akarjuk, 
hogy működjön, folyamatosan tenni 
kell érte. Mindkét félnek. Hol az egyik 
tesz bele többet, hol a másik, de min-
denképp együttműködés kell, hogy a 
kéz a kézben, szív a szívvel tovább tud-
jon maradni.

Házasságot általában a csúcson köt 
az ember, amikor úgy érzi, hogy nem 
tud meglenni a másik nélkül, sivárabb 
lenne az élete nélküle. Ha már régóta 
együtt van a párjával kialakul a saját 
titkos nyelvük, kimondatlan gondola-
tok, cinkos összekacsintások, félsza-
vakból is megértik egymást. Az meg 
csak hab a tortán, ha még a sorozat és 
a hobbi is közös. És azok az éjszakák! 
Ki ne emlékezne rájuk a házasságban 
élők közül! És a csoda, hogy másnap 
mindenki el bírt menni dolgozni, kaján 
vigyorral a képén.

Majd egyszer csak megszületik a 
vágy, hogy jöjjön az utód. Persze, nem 
minden pár dönt így, és nem minden 
párnak adatik meg ez a lehetőség, hogy 
szülőkké váljanak. Nora Ephron írónő 
elég radikálisan fogalmazott, amikor 
azt írta, hogy „Egy gyerek olyan, mint 
egy kézigránát. Amikor megszületik a 

baba, robbanás keletkezik a házasság-
ban, és mire eloszlik a füst, a házasság 
nem ugyanolyan, mint előtte volt.” Az 
igazság az, hogy mindenkinek kiváló 
elképzelései és elvei vannak, mielőtt 
gyerekei születnének. Aztán, amikor 
beállít a gyerek, mintha elfújta volna 
a szél ezeket. Zombi üzemmód, fogad-
kozások, egy véget nem érő hullám-
vasút, de semmiért oda nem adnánk. 
Felfedezni nap mint nap az élet csodá-
ját, ráfeledkezni, tanítani s terelgetni, 
- azt hiszem ez lök át mindannyiunkat 
a holtponton. És ahogy haladunk előre 
az időben, látni őket felnőni, miközben 
megpihenhetünk egy kicsit a párunk-
nak dőlve, kicsit büszkén összekacsint-
va, hogy jól csináltuk.

Néha előfordul, hogy az egészség már 
nem a régi vagy komoly betegséggel 
kell szembenézni. A nehéz idők azon-
ban még erősebb szövedéket fonnak s 
megerősítik a kapcsolatot, azt a kap-
csolatot, ami tiszteletre, támogatásra, 
elfogadásra és szeretetre épül.  A jó 
házasság egy rendkívül erős szövet-
ség, ahol mindkét fél megőrizheti az 
egyéniségét, ahol a saját boldogságun-
kat nem kell feláldozni a másikért, és 
ahol könnyesre tudjuk magunkat rö-
högni, miközben tiszteletben tartjuk a 
másikat. Na persze nem árt, ha társul 
hozzá szerelem, szeretet és barátság is. 
Közösen átélt nagy csendek, melyek 
beszélnek, és anélkül tudjuk, mit akar a 
másik vagy mire gondol, hogy egy szót 
szólna. Hatalmas beszélgetések, éjsza-
kai csámborgások közösen, ősz fejjel 
is. Élmények, ízek, barátok, család sza-
vakat hallva emlékek sora idéződik fel 
s tölti meg melegséggel a szívünket.

Igen. Az élet nehézségei sokszor ki-
kerülhetetlenek. De nem mindegy kivel 
éljük át. Arról nem is beszélve, hogy 
mennyire lélekmelengető a tudat, hogy 
van valaki, aki a hibáid ellenére is sze-
ret, támogat, és számíthatsz rá. Feltétel 
nélkül.

Tiéd lett az életem, a vitáim, néhány pár zokni,  
és biztos kijut még neked belőlük.

Mint két kitaposott cipő, olyanok vagyunk,
de szépek is egyben, mert megértük.

Linn Skaber

Hegyi Éva Mónika

Gondolatok a házasság hete kapcsán
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Balatonalmádi Városgondnokság 
felvételt hirdet parkfenntartó 
munkakör betöltésére, éves 
foglalkoztatásra. Érdeklődni  
az alábbi telefonszámokon lehet:
06 20 928 7812 vagy 06 88 542 563 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
Február 8. szerda
Téli túra Káptalanfüreden a Köcsi tó körül, utána 
szalonnasütés, borozás ki-ki alapon. (Időjárás függő, rossz 
idő esetén máskor!) Káptalanfüredre tömegközlekedéssel 
megyünk.
Busz indul az almádi buszpályaudvarról: 10.47-kor
Február 15. szerda 16-17 óráig
Befizetés, jegyvásárlás a farsangi bálra a Leader házban, 
tombola tárgyak leadása, TAGDÍJAK rendezése, jelentkezés 
és befizetés a fehérvárcsurgói kirándulásra.
Február 18. szombat
Almádiak Napja – Megfőzzük Almádit Egyesület program a 
Magtárban, ahol csoportjaink fellépnek. Lelkes szakácsaink 
pedig igen finom étellel készülnek.
Február 19. vasárnap
Kirándulás Mohácsra, a busójárásra, indulás 7.30 órakor a 
Berényi kisposta elől.
Február 25. szombat 16 órától
Városi farsang a Nyugdíjas klub szervezésében 16-24 óráig a 
Pannóniában.
Műsor, vidám jelmezes felvonulás, vacsora, zenés est.
Február 28. kedd 10-12-ig tagdíj befizetés.

Elhunyt Dr. Gráfik János 
Megrendülten tudatom mindazok-

kal, akik személyesen ismerték, hogy 
bátyám, dr. Gráfik János mérnök ez-
redes, a hadtudomány kandidátusa, 
2022. szeptember 7-én, életének 85. 
évében, rövid szenvedés után elhunyt. 

Vélhetően csak városunk helytörté-
netének alapos ismerői körében tu-
dott, hogy Józsa László és Ő kapták 
meg elsőként, mint - az akkor még 
nem Györgyi Dénes nevét viselő – Ál-
lami Általános Iskola 8. osztályának 
végzősei, azt az országos elismerést, 
melyet a folyamatosan kitűnő tanul-
mányi eredményt elérő tanulók nyer-
hettek el. 

Azon kevesek közé tartozott, akik 
nagyon fiatalon elkötelezték magukat 
a repüléssel. Középiskolás korára már 
– szülői hozzájárulás alapján - ren-
delkezett a vitorlázórepülés C vizs-
gájával. Később pilótaképzés során 

elsajátította a szuperszonikus vadász-
gépekkel való repülést is, melyről 
az időközben kialakult és állandó-
sult magas vérnyomása miatt le kel-
let mondania. Ekkor képezte magát 
tovább repülőmérnökké, azon belül 
az irányítási rendszerek specialistá-
jává (lásd PARRAGH József – Dr. 
REMES Péter: Rákóczisták a magyar 
légierőben. Magánkiadás, Budapest. 
300-302).

Bárhol is élt, és járt a világban, ha 
tehette – főként nyaranta - rövidebb-
hosszabb időre vissza-visszatért Ba-
latonalmádiba, itt élő szüleinkhez, 
illetve elhalálozásuk után Remete pa-
takparti nyaralójába, majd azt eladva, 
hozzám, a legendás Remete-lakba. 

Az alábbi, 2019 nyarán készült fény-
kép tanúsága szerint (a kép jobb szé-
lén) nemcsak a levegőben volt ottho-
nos, hanem a vízen is. A motoros vízi 
járműveknek a Balatonról való kitil-
tása után, saját motorcsónakjával több 

éven át önkéntes vízi mentő szolgála-
tot vállalt és teljesített Balatonalmádi 
térségében.

 Búcsúztatása, temetése szűk családi 
körben történt. 

Dr. Gráfik Imre néprajzkutató, 
Balatonalmádi Város Értéktár 

Bizottságának elnöke

A kormánynál Csonka István (sajnos már Ő 
is elhunyt)
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

A Balatonalmádi Magyar-Angol Gimnázium És Kollégium Sportjáért – adószám: 18937655-1-19
Almádi P-Art Alapítvány – adószám: 18628522-1-19
Almádi Zeneiskoláért Alapítvány – adószám: 18938591-1-19
Almádiért Közalapítvány – adószám: 19262259-2-19
Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület – adószám: 19141703-1-19
Balatonalmádi Focisuli Alapítvány – adószám: 18929672-1-19
Balatonalmádi Herkules Sportegyesület – adószám: 19263573-1-19
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület – adószám: 18919123-1-19
Balatonalmádi Sport Egyesület – adószám: 19899389-1-19
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület – adószám: 19901208-1-19
Balatonalmádi Tenisz Club 1925 SE – adószám: 18917798-1-19
Bauxitkutató Természetjáró SE – adószám: 18914836-1-19
BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület - adószám: 19211040-1-19
DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért – adószám: 18937655-1-19
Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány – adószám: 18919879-1-19
Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány – adószám: 18924907-1-19
Káptalanfüredi Fürdőegyesület – adószám: 19262486-1-19
Kelet-Balatoni Sakkegyesület – adószám: 18927539-1-19
Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért – adószám: 19383688-1-19
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete – adószám: 18916357-1-19
Reformáló Egyesület (Enni adok, enni kapok) – adószám: 18948019-1-43
Teljesebb Életért Egyesület – adószám: 19302764-1-19
Vörösberény Lovas Egyesület – adószám: 18936135-1-19
Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány – adószám: 18935598-1-19
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör – adószám: 18923487-1-19
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Szomorúan tudatjuk mindazokkal akik 
ismerték és szerették, hogy 

Dr. Huszár Gáborné 

életének 77. évében hosszú, súlyos betegség 
után elhunyt. Temetésére kérésének 

megfelelően szűk családi körben kerül sor.
Nyugodjék békében.

Balatonalmádi háziorvosok elérhetőségei:
dr. Nagy Sándor Péter   balmadi1praxis@gmail.com
dr. Hutvágner Andrea   hutiandi@freemail.hu
dr. Futó Szilvia   szilvia.futo@gmail.com
dr. Szántai Dóra   medoraqua@gmail.com
     +36 20 391 4199
dr. Győri Blanka   gyoriblansi@gmail.com
    +36 70 342 2494
dr. Kébel Zsolt   zskebel@gmail.com
    +36 70 333 7436




