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AlmádInfo – polgármesteri 
beszámoló az elmúlt időszakban 
történetekről 

A nyár utolsó hónapjában vagyunk, egy nehéz tavasz után. Bár a 
veszélyhelyzet véget ért, a vírus azonban nem múlt el. A boltokban 
és egyéb zárt helyeken maszkot hordunk és tartjuk a távolságot, s 
mindezen szabályok figyelembe vétele mellett igyekszünk élvezni a 
balatoni nyár szépségeit. 

Almádi szinte megtelt idén nyáron is, nagy örömünkre sokan 
választották nyaralásuk helyszínéül városunkat. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a nagy nyári rendezvények mindenkinek hiányoznak, de 
a vírushelyzet miatt kiadott szabályokat nekünk is be kell tartani. 
A nyári szabadtéri programok esetében sajnos nem tudjuk garan-
tálni azt, hogy a látogatók létszáma nem megy 500 fő fölé, ezért 
maradtak el idén a szokásos fesztiválok. Fontos számunkra, hogy ne 
sértsük meg a koronavírus kapcsán kiadott rendelkezéseket, hiszen 
az amúgy is szűkös költségvetésünk mellett nem szeretnénk emiatt 
büntetést kapni. Bízunk abban, hogy az idei szezon további szigorí-
tás nélkül zajlik majd le. 

A nyár azonban nem telik el program nélkül, hiszen a város több 
pontján is találnak szórakozási lehetőséget az itt lakók és az ide ér-
kező nyaralók is. 

A komolyzene szerelmesei számára nagyszerű program az augusz-
tus hónapban zajló Klassz a Parton rendezvénysorozat, amely a Ba-
laton partjára hozza el a klasszikus zene legavatottabb képviselőit, 
hogy ebben a csodálatos környezetben nyújtsanak felejthetetlen ze-
nei élményt a résztvevők számára. 

Zenél a Pavilon a Szent Erzsébet Ligetben, ahol a helyi zeneiskolá-
sok valamint városunkban is ismert énekesek és zenészek mutatkoz-
nak be és adnak hangulatos térzenei koncerteket a Zenepavilonban. 

A Magtárban is megtartjuk a Kerényi Imre program keretében ter-
vezett zenei rendezvényeket, természetesen a zárt térre vonatkozó 
egészségügyi előírásokra fokozott figyelmet fordítunk. 

A Wesselényi strand előtti rendezvénytér sem marad program 
nélkül, annak ellenére, hogy a 2020. évi nagyfesztiválok elmarad-
tak. Platán Korzó néven kézműves utca nyílt a téren, ahol a jól is-
mert mesterek mellett több újdonság is várja az érdeklődőket. A 
finom falatok mellé balatoni borokat kóstolhatnak, a faházak áru-
sainál pedig dísztárgyak, képző- és népművészeti alkotások közül is 
válogathatnak az érdeklődők. 

Az idei év talán legnagyobb szenzációja a rendezvénytérre települt 
óriáskerék, amelyet Balaton Eye, vagyis a Balaton szeme néven em-
legetnek. A 48 méter magas óriáskeréken 6 személyes kabinokban 
ülve csodálatos panoráma tárul a szemünk elé, úgy láthatjuk a Bala-
tont és Balatonalmádit, ahogy eddig még soha. 

Strandjaink forgalmában – figyelembe véve a pandémiás idősza-
kot és az esős, szeles idővel tűzdelt nyarat – az előző évi adatokkal 
összehasonlítva minimális elmaradás tapasztalható, de ez az elma-
radás nem akkora mértékű, melyet egy jó augusztussal ne tudnánk 
pótolni. Jó augusztus alatt azt értem, hogy nem lépnek életbe újabb 
korlátozások és az időjárás is megfelelő lesz: a sok napsütés segít-
het nekünk abban, hogy azok a bevételkiesések, melyekkel a szezon 
előtt kalkuláltunk, csak részben valósuljanak meg. 

Sajnos a központilag elvont bevételekre a jövőben sem számítha-
tunk, hiszen a 2021. évi országos költségvetés elfogadása után már 
látszik az, hogy azok az elvonások, melyek idén érintették az önkor-
mányzatokat, azok jövőre is megvalósulnak. Ami ebből számunkra 
jelentős tétel, az az idegenforgalmi adó után járó állami támogatás 

és az gépjárműadó. Ezek kiesése miatt a jövő évi költségvetésünket 
100 millió forintos hiánnyal kezdjük majd tervezni. Ez a hiány je-
lentkezni fog sajnos a másik oldalon is, de én annak a híve vagyok, 
hogy ne a kiadásainkat csökkentsük, inkább törekedjünk arra, hogy 
még több bevételhez jusson a város, és itt nem az adók növelésére 
gondolok. 

Sok fejlesztésünk van folyamatban, melyekről már korábban is 
beszámoltam. A két legnagyobb beruházásunk a Kolostor felújítása 
és a focipálya építése. Az eredeti tervekhez képest sem anyagaikban, 
sem időben nincs jelentős eltérés vagy csúszás, így várhatóan ezeket 
a beruházásokat az eredetileg tervezett minőségben és határidőben, 
tehát őszre be tudjuk fejezni. 

A szezonzárás után kezdjük meg a strandok rekonstrukcióját, mely-
re 92 millió forint támogatást nyert a város a Magyar Turisztikai 
Ügynökség pályázatán. A beruházás kapcsán vizesblokkok újulnak 
meg és baba-mama helyiségeket alakítunk ki, valamint egy arculati 
kézikönyv alapján a strandok dizájnjának egységesítése is megtör-
ténik. 

Támogatást nyertünk az óvodásaink számára. A Magocskák 
Óvodában a kicsiknek egy kisméretű műfüves focipálya kerül ki-
alakításra, melynek a régi Mogyoró úti óvoda beton talapzata lesz 
a helyszíne. Ehhez a nagyszerű lehetőséghez az önkormányzat az 
önrészt biztosította, a beruházás további költségét pedig a Nemzeti 
Ovi-sport Program állja. 

Akik Budataváról gyalogosan a városközpontba igyekeznek, 
azoknak a 71-es úton kell átkelniük. A Töhötöm utca végénél lévő 
forgalmas gyalogátkelőt egy, még a veszélyhelyzet idején meghozott 
polgármesteri döntés alapján okos-zebrává szerettem volna átalakí-
tani, a gyalogosok biztonsága érdekében. Az okos-zebra megvalósí-
tását segítő pályázatot a Generáli a Biztonságért Alapítvány írta ki 
és a Balatonalmádi Rendőrkapitányság segítségével értesültünk róla 
és neveztünk be rá. Nagy örömünkre pályázatunk pozitív elbírá-
lást kapott. Ez számomra azért is fontos, mert ez volt az egyetlen 
olyan polgármesteri döntésem, melyet egyébként a képviselő-testü-
let többsége nem támogatott, hiszen a 9 fős testületből mindössze 
4-en szavaztunk az okos-zebra mellett. Ennek ellenére, mivel a ve-
szélyhelyzet idején polgármesterként egyéni döntéseket hozhattam, 
felülbíráltam képviselőtársaim véleményét és beadtuk a pályázatot, 
melyet meg is nyertünk. Az okos-zebra megvalósítását a pályázat 
50%-ban támogatja. További öröm, hogy a Közbiztonságért Alapít-
vány szintén nyert támogatást okos-zebra kialakítására, ezért hama-
rosan két forgalmas gyalogátkelőnket alakíthatjuk át okos-zebrává. 

Fontos változás városunk életében, hogy Dr. Endre Szabolcs jegy-
zővel közös megegyezés után elváltak útjaink, és kiírásra került az új 
jegyző személyére vonatkozó pályázat is. (szerk.: Lapzárta után kaptuk 
a hírt: az új jegyző Dr. Kovács János, aki augusztus 10-én munkába 
áll.) 

Ez év végéig a hivatal épülete is megújul, jelenleg a beszerzési ki-
írás van folyamatban, arra vonatkozóan, hogy ki lesz a kivitelező-
je ennek az 50 millió forint összértékű beruházásnak. Valamennyi 
nyílászárót ki fogjuk cserélni és megújul az épület impozáns hom-
lokzata is. 

Ügyességi kerékpáros pályát is kialakítunk a városban az ősz fo-
lyamán. A bringapálya kivitelezése pedig hamarosan elkezdődik, 
ennek helyszíne a Vörösberényi Általános Iskola műfüves pályája 
mellett van. 

Az augusztus 20-i városi ünnepségek meghívóját megtalálják az 
Új Almádi Újságban, a programokra sok szeretettel várunk min-
denkit! 

Dr. Kepli Lajos
polgármester
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A Balatonalmádi Szociális Központ 

tájékoztatja Önöket, hogy 2020. augusztus 17-19-ig 

és 24-29-ig intézményünk zárva tart, 

de ezeken a napokon is tartunk ügyeletet 

9.00-14.00 óra között. 

A fenti időpontokban elérhetnek bennünket a következő 

telefonszámokon: 88/542-553 vagy a 20/284 3944.

Nyitvatartási időn kívül éjjel-nappal hívható készenléti 

telefonszámunk: 20/378 9527.

Az idősellátás, házi segítségnyújtás nem szünetel, ebben az 

időszakban is folyamatosan működünk.

Pihentető nyarat kívánunk!

Dr. Sajtos Ildikó

intézményvezető

Ötcsillagos a Wesselényi strand
A járványveszély miatt idén a megszokottnál később szemlézték 

a Balaton strandjait, s az eredményhirdetésre is csak július köze-
pén kerülhetett sor, ezúttal Zamárdiban. A megmérettetésre 35 
település strandjait jelölték a fenntartók.  

A 2020-as év rendhagyó volt az egész ország, így a Balatoni Szö-
vetség életében is. A tavaszi veszélyhelyzet miatt rendezvényeink 
elmaradtak, a Szövetség a június elején összehívott elnökségi ülésén 
döntött arról, hogy a hagyományainkat tiszteletben tartva idén is 
meghirdetjük a Kék Hullám Zászló strandminősítést. A felhívás így 
a szokottnál jóval később jelent meg, a jelentkezési határidőt is rö-
vidre szabtuk. Mindezek ellenére nagy érdeklődés mellett 35 strand 
jelentkezett a megmérettetésre. A Balatoni Szövetség, a Nők a Bala-
tonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Magyar Turisztikai Ügynökség 
munkatársai tekintették meg a fürdőket. 

A minősítés során a bizottság számos szempontot szem előtt 
tartva pontozott. Vizsgálta a parkolási lehetőségeket, a vizesblok-
kok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét, 
a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Fi-
gyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szem-
pontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyeltek. Szempont volt 
továbbá a strandi vendéglátóhelyek kínálata és egyéb szolgáltatása.

A Balaton egyik legnagyobb strandja, az almádi Wesselényi 
strand idén ötcsillagos minősítést kapott. A zászlót és az oklevelet 
Kepli Lajos polgármester vette át a Balatoni Szövetség elnökétől, 
Lombár Gábortól.

szöveg és kép: Zatkalik A.

A Kék hullám zászlót városunk polgármestere, Kepli Lajos (b) vette 

át Lombár Gábortól

Helyreigazítás 
Az Új Almádi Újság 2020. júliusi számában közölt nyílt levelem-

ben írtam a vöröskőről is (ld. 3. oldal 2. hasáb 1. bekezdés), amely-
be becsúszott egy értelemzavaró sajtóhiba. A kéziratomban ugyan-
is ez áll: „A japán hiteles közműépítések során rengeteg kiszoruló 
vöröskövet hordattam a sportpályák alatti területre. Sajnos a későb-
biekben a zömét ellopták, a maradék azonban még mindig elég 
arra, hogy aranykezű mestereink (Bartl Kálmán, Gáspár Zoltán, ifj. 
Horváth Lajos, Madár László, Mónos Róbert, Péter Mihály, Radnóti 
Mihály) sátoros ünnepeken egy fészerben bemutatózzanak…” Az 
újságban viszont az jelent meg, hogy „a maradék azonban még nem 
elég arra”, hogy aranykezű… stb. Tehát ismétlem, a maradék is elég 
arra, hogy aranykezű… stb. 

Dr. Kerényi László 
nyugalmazott polgármester 
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Elköszönünk János Atyától
Dr. Udvardy György veszprémi érsek leveléből:

Főtisztelendő Szabó János úrnak, gazdasági helynök, plébános, Bala-
tonalmádi

„Főtisztelendő Plébános Úr, kedves János Atya!
Jelen soraimmal, 2020 augusztus 1-i hatállyal, előzetes megbeszélésünk 
alapján felmentem Főtisztelendőségedet a Balatonalmádi Plébánia, 
valamint az oldalagosan ellátott Vörösberényi Plébánia ellátása alól, 
egyúttal kinevezem a Veszprémi Szent László Plébánia plébánosává, a 
Hárskúti Plébánia oldalagos ellátásával. Hálásan köszönöm Főtiszte-
lendőségednek a balatonalmádi és vörösberényi hívek körében eltöltött 
28 év minden szolgálatát, fáradozását. Új lelkipásztori szolgálati he-
lyén pedig további papi életére és munkájára az Úr bőséges áldását, 
valamint Szent László király közbenjárását kérve küldöm szeretettel 
főpásztori áldásomat.
Jelen soraimmal 2020 augusztus 1-i hatállyal kinevezem Főtisztelen-
dőségedet a Főszékesegyházi Főesperesség főesperesévé. Papi életére és 
az újonnan kapott főesperesi feladatkörében végzendő szolgálatára az 
Örök Főpap áldását kérve küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.                    
Veszprém, 2020. június 29. 

György érsek

János Atyát 1992-ben szentelték pappá Veszprémben. Első – és 
mindeddig egyetlen – szolgálati helye Balatonalmádi volt, ahol kez-
detben káplánként működött Csoma János plébános mellett. Az ő 
tragikus halála után nevezték ki – alig négy év kápláni szolgálat után 
– plébánossá 1996-ban. Az almádi és a berényi plébánia mellett 2-2 
évig ellátta a balatonfűzfői és a szentkirályszabadjai, majd 4 éven 
át az alsóőrsi plébánia vezetését is. Rendszeresen helyeztek mellé 
újonnan felszentelt fiatal papokat, hogy példamutatása erősítse ben-
nük a papi hivatás iránti elkötelezettséget. Szentmiséi, prédikációi, 
tanításai mindig megragadták a hívek figyelmét, közérthetően vi-
lágította meg a legbonyolultabb bibliai jelképeket, eseményeket is. 
Egész papi tevékenységét a Jó Pásztor útmutatásai alapján végezte, 
valóban jó pásztora volt híveinek.

A közösségi élet fontos része volt az Atya tevékenységének. Szer-
vező munkájával lehetőséget és teret biztosított arra, hogy a külön-
böző lelkiségi csoportok, a családosok, és a fiatalok is találkozhas-
sanak egymással a plébánián, és igazi közösséggé formálódhassanak 
segítő közreműködésével. Az általa szervezett zarándoklatokra – 
melyeket Magyarország és Európa szent helyeire, egyházi eseménye-
ire vezetett – nem csupán helyi hívei, de más egyházközségek tagjai 
is örömmel jelentkeztek. Gondot fordított arra is, hogy a zene, a 
kórusmuzsika része legyen a liturgikus eseményeknek, támogatta, 
segítette a helyi Szent Ignác Kórust, amely énekével gyakran emelte 
ünnepi szentmiséinek fényét. A templomok – különösen a nyári 
hónapokban – számos alkalommal voltak helyszínei egyház-zenei 
koncerteknek. 

A rábízott egyházi javak, épületek, templomok állagára min-
dig nagy figyelmet fordított. Gondos gazdaként szépítette meg a 
káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolnát, felújította, s 
eredeti állapotára állította vissza a Szent Margit kápolnát, méltó 
előteret épített a Szent Jobb kápolnának, megújította mind az al-
mádi, mind pedig a vörösberényi templom tetőszerkezetét, s most 
is folyamatban van mindkét templom környezetének szebbé tétele. 
Gondosan ápolta a második világháború hőseinek és áldozatainak 
emlékét, tiszteletükre vöröskő keresztet állított a berényi templom 
mellé. Orgonakoncertek tartására is alkalmas 17 regiszteres barokk 
orgonát építtetett a vörösberényi templomban, amelynek finom-
hangolását napjainkban végzik a szakemberek, s hamarosan sor ke-
rülhet a felszentelésére. 

Sokat tett azért, hogy minél többen megismerhessék szakrális 
tereinket, köztük az egyik legfontosabbat, a Szent Jobb Kápol-
nát. Ezért is fogadhatta 2000-ben a Kápolna egy éjszakára Szent 
István király kéz-ereklyéjét, aminek emlékére kapta ajándékba az 
egyházközség 2001-ben a Szent Jobb egy fragmentumát. 2002-ben 
Szent Imre csont-ereklyéje érkezett, 2007-ben pedig Boldog Gizella 
Passauból származó ereklyéjét kapta meg a Plébánia. Így válhatott 
Balatonalmádi az első Magyar Szent Család – Szent István, Bol-
dog Gizella és Szent Imre - városává. Egyházi és civil összefogással 
évek óta folynak a nagy látogatottságnak örvendő templomtúrák, 
melyek során az érdeklődők megismerkedhetnek a város nevezetes 
templomainak történetével. 

A települési önkormányzat több alkalommal is köszönettel és el-
ismeréssel nyugtázta János Atya tevékenységét. A Város kulturális, 
történeti, építészeti értékeinek gyarapításában és védelmében kifej-
tett több évtizedes munkája elismeréseként Balatonalmádi Városért 
Érdemérmet adományozott a Plébániának 2007-ben. Rá pár évre 
hasonló, de bővebb indoklással: az építészeti, kulturális és szelle-
mi értékek megóvásában és gyarapításában, a helyi közösségek lelki 
gondozásában, a város turisztikai vonzerejének növelésében, vala-
mint a közéletben kifejtett több, mint két évtizedes tevékenysége 
elismeréseként az Önkormányzat Balatonalmádi Városért Érdem-
éremmel tüntette ki az Atyát 2014-ben.

János Atya a július 26-i vasárnap szentmiséin búcsúzott el híveitől 
és a Várostól. Érsek Atya soraival egyezően mi is köszönjük János 
Atya nálunk eltöltött 28 évének minden napját. Imádkozunk érte, 
s megtartjuk Őt jó emlékezetünkben. Bízunk benne, hogy gyakran 
találkozhatunk majd vele nem csupán templomainkban, de a Város 
egyéb színterein is. Új, egyben megsokasodott feladataihoz Isten 
áldását kérjük!

A Balatonalmádi és a Vörösberényi 
Egyházközségek képviselőtestületei
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Messzebb látni mindenképpen
Áll már a Debrecenből idekéretőzött óriáskerék, sőt nemcsak áll, 

hanem forog is. Aki tesz egy kört az egyik kabinban, az olyan ma-
gasról tekint széjjel, mintha a Hotel Bál tetején lenne. Erről az üre-
sen várakozó szállodáról, - amelynek lánykori neve Ramada, kislány 
korában meg Auróra – találtam azt írni úgy 30 éve, hogy onnan a 
legszebb a balatonalmádi panoráma. Nem csupán azért, mert fölöt-
tébb messzire el lehet látni, hanem onnan tényleg nem látszik maga 
a szálloda épülete. Nem is örült neki az akkori vezetés. Valahogy so-
hasem kedveltem   a vonalzóval megálmodott építményeket s csak 
az enyhítette ebbéli vélekedéseimet, hogy a hajnal istennőjének, 
Aurórának a nevét viselte. Vonalas elvtársaknak persze a csatacir-
káló jutott az eszükbe, ha egyáltalán morfondíroztak is ezen valaha. 

Milyen érdekes lenne időben és térben úgy látni, ahogyan a csilla-
gokat látjuk. Az a fénysugár, amit most látunk, az valamikor a múlt 
században indult el. Minél messzebbre kalandozik a tekintetünk, 
annál haloványabb a fény és annál 
korábbi helyzetet mutat. Mintha 
itt a Földön Székesfehérvár fényei 
a múlt századból, Budapesté a XIX. 
századból és Salgótarján fényei pe-
dig a XVIII. századból indultak 
volna el. Az odajutás ezek alapján 
szintén fényévekben mérhető, tehát 
sok-sok évre kellene előre tekinteni, 
ami jelenlegi tudásunkkal még elég 
bonyolultnak tűnik. A most fellőtt 
űrrakéta csupán 2021 márciusában 
érhet el a Marsra, pedig az itt van a „szomszédban” a naprendszeren 
belül...

Amikor a gimnázium indult, akkor minimum 15-20 évre kellett 
előre gondolkodnunk, hiszen öt év a középiskola, öt-hat év az egye-
tem s legalább öt évet el kellett tölteni az itt végzett diákoknak vala-
melyik munkahelyen, hogy világos visszajelzést adhassanak a tervek 
kivitelezhetőségéről és életrevalóságáról. 32 év múltán úgy tűnik, 
hogy a nyelvtudás és a számítástechnika két olyan eszközt adott a 
kezükbe, amelyekkel bátran elindulhattak a világba.

25-30 év pedig egy emberöltő, a Magyar-Angol Tannyelvű gim-
názium sikeres, ez a tanítási rendszer pedig egyre népszerűbb, hi-
szen az egykor induló 12 intézmény helyett most már százas nagy-
ságrendben tartják nyilván a kéttannyelvű iskolákat. Az egykori 
diákokból többen visszatértek tanárnak és ez az emberöltő már egy 
új nemzedéket jelent. Ez a nemzedék egyet jelent városunk első 
fejlődési szakaszával, amelyet extenzív urbanizálódásnak hívnak a 
hozzáértők és okkal, mert a magyarosabb és közérthetőbb külterjes 
városiasodás, nem fedi teljes mértékben az eddig történteket. Nem 
adja vissza a mennyiségi előrehaladás sem a teljes jelentést, pedig 
immár több, mint 10 000 állandó lakosa van Balatonalmádinak.

Közigazgatási szempontból viszont vízválasztó ez a lélek-
szám, mint ahogyan a Balatonalmádi járás létrehozása is az volt a 
szépemlékű Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása helyett. 
Majdnem ugyanazok a települések kerültek a járáshoz is, csak köz-
ben két újabb város született szomszédban. Természetesen még egy 
járási székhelynél sem csak a lélekszám nagysága határoz meg egy 
várost, hanem a történelmi értékek, az ellátott funkciók, a közle-
kedési kapcsolatok és a turisztikai célpontok, hogy csak a legfonto-
sabbakat soroljuk elő. A kisváros mai hivatalos lélekszáma 5000 és 
20000 között mozog Magyarországon és ez természetesen teljesen 
más az Egyesült Államokban és a még ennél is másabb Kínában. 
Ami az utóbbit illeti egyik barátom a 23 milliós Sanghaj „kicsiny” 

külvárosában lakik, alig több mint kétmillió másik lakóval. Neki az 
a kisváros. Az előbbivel kapcsolatban pedig csak ismételhetem azt a 
definíciót, amit idelátogató amerikai barátaimnak szoktam előadni 
még a múlt században: Balatonalmádi olyan kisváros, ahol elhalvá-
nyulnak az utcai lámpák, ha bedugod a konnektorba a villanybo-
rotvád. Ezt azonnal értették.

Amit nem nagyon értettek az a történelmi múlt és a helyi érté-
kek felsorolása volt: hogy lehet valami régebbi, mint az 1776-os 
Függetlenségi Nyilatkozat? Az értékeknél pedig inkább az országos, 
vagy európai csúcseredmények, illetve rekordok iránt érdeklődtek. 
Természetesen akadnak ilyenek is, méghozzá szép számmal, de a 
helyi értékek feltárása és előtérbe helyezése nem ilyen szempontból 
készült. Öt évvel ezelőtt, közel 100 oldalon, az Értéktár Bizottság 
megjelentette Balatonalmádi város értékeit, amelyek között az épí-
tett örökség, ipari és műszaki megoldások, turizmus és vendéglátás, 
kulturális örökség, valamint a sport és természeti környezet témakö-
re szerepelt. Ezekből 30 kiemelt értékről szakértők bevonásával rö-

vid ismertető is készült, sőt havonta 
hangzottak el értékfeltáró előadások 
a Pannonia Kulturális Központ és 
Könyvtár szervezésében.

Öt év nagy idő s közben újabb he-
lyi értékek kaptak kiemelt figyelmet, 
valamint komoly elismerést. Nagy 
szükség lenne ezek együttes közzé-
tételére, mert a korábbi értékeket 
felsoroló könyvecskét sem ismerték 
többen a meghívott várostervezők 
közül, akik kéthetente tanácskoz-

nak az Almádi ’30 munkacsoportban a jövő településfejlesztési kon-
cepciójáról és stratégiájáról. A Kajári Gyula képviselő által indított 
munka rövidesen nagyobb nyilvánosságot kap a kívánt és lehetséges 
jövőkép minél szélesebb körű megvitatása érdekében. Ennek rész-
letesebb kifejtése nem az én feladatom, így aztán csak óva inthetem 
a résztvevő csoporttagokat a régebbi hibák elkerülése érdekében. A 
rendszerváltás előtt ugyanis minden fontosabb kérdésnél a jereváni 
rádió válaszai képezték a bevett gyakorlatot. Valaki betelefonált a je-
reváni rádiónak, hogy meg tudják-e jósolni a jövőt. A műsorvezető 
kapásból válaszolt: a jövőt, hát hogyne tudnánk! Csak a múlttal van 
gondunk, mert az állandóan változik.

Igen: többször leírtam már, amit egy brit diplomatától éppen 
ránk vonatkoztatva hallottam, hogy a múlt előre megjósolhatatlan. 
Ez még sajnos mindig igaz, amint csontvázak dőlnek ki a szekré-
nyekből, rosszul tudott dolgokról derült ki, hogy hamisak, sőt még 
álhírek is egyre élénkebben hemzsegnek körülöttünk. Egyre vadabb 
hírek érkeznek az óceánon túlról is, amelyeket szintén el kellene 
kerülnünk. Szinte nosztalgikusan gondol vissza az ember azokra a 
kis bájos átverésekre, amelyeket 25 évvel ezelőtt hallottam, amikor 
ott tanítottam. A Las Vegasból Los Angelesbe tartó autópályán köz-
vetlenül a kaliforniai határ előtt, tehát még Nevada államban, volt 
egy benzinkút, ahol a következő hirdetés állította meg az autóso-
kat:” utoljára itt kapható egy gallon benzin 50 centért!” A hirdetés 
igaznak bizonyult, mert pár mérfölddel arrébb már 45 centért áru-
sították az üzemanyagot. Nos, ennyit a jövőről.

Télen nem sokat mond a barátságos fürdőváros az ide látogatók-
nak. Amennyiben így megy tovább, akkor már nyáron sem. A táj 
adottságai és az eddig elért eredmények alapján, az itt élő és az ide-
látogató emberek többet érdemelnek. Először is kevesebbet kellene 
beszélni és többet tenni, másodszer pedig tisztelni az eddig elért 
eredményeket s ezeket kellene továbbfejleszteni

Czuczor Sándor

Fotó: Budai Szilvia
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Fess festői környezetben!
2020 Augusztus hónaptól szeretettel várjuk az alkotni vágyok je-

lentkezését a Szent Erzsébet Ligetben található festőpavilonba. 
A program élményfestés jellegű, tehát instruktor segítségével bár-

ki el tudja készíteni a festeni kívánt látképet városunkról.
Nem kell hozzá előképzettség, vagy tapasztalat!
A programon egyszerre 1 fő vehet részt.  Az időtartam körülbelül 
2-3 óra de függ az festeni kívánt képtől, amit a jelentkezés után van 
lehetőség a szervezőkkel egyeztetni. 
Az élményfestés ára: 8000 Ft/fő
A jelentkezést a következő e-mail címen tehetik meg: 
balatonalmaditurizmus@gmail.com 
Amit biztosítunk: festőállvány, festékek, ecsetek, kötény

… és az élmény, garantált!

Tanévzárás a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnáziumban

Az idei rendhagyóra sikeredett tanévet több lépésben búcsúztat-
tuk el intézményünkben. A diákok köszöntése, bizonyítványainak, 
okleveleinek és jutalomkönyveinek kiosztása évfolyamonként kü-
lön napokon történt június 16-19. között az iskola aulájában. Jó 
volt ismét találkozni, látni az elégedett, mosolygós arcokat.

Ezen a néhány délelőttön 30 kitűnő és 47 jeles rendű bizonyít-
ványt vehettek át diákjaink. Ez tanulóink 23%-ka. Az év végi ered-
ményekről összességében elmondható, hogy kiválóan teljesítették 
diákjaink a tantervi követelményeket. A félévhez képest kettő kivé-
telével minden osztály teljesítménye pozitív változást mutat, így a 
tanév végi iskolaátlag kiemelkedő: 4,45. Figyelemre méltó a 9knyB 
(4,69), a 9knyA (4,59), a 12A (4,54) és a 9B (4,52) teljesítménye. 
Ugyanakkor nagyon szépen teljesített a többi évfolyam is, bukás 
nem volt. 

A nevelőtestület kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért, közös-
ségi, kulturális munkájáért és sporttevékenységéért számos tanulót 
részesített dicséretben, akik oklevelet, jutalomkönyveket vehettek 
át. 

Ebben a tanévben is büszkék lehetünk diákjaink teljesítményére, 
melyben a szaktanárok többségének kiegyensúlyozott, alapos szak-
mai munkája is megmutatkozik. Az eredmények tükrözik a diákok 
többségének tanuláshoz való hozzáállását.

A március15-től a tanév végéig tartó digitális munkarendben is 
remekül helyt álltak mind tanulóink, mind tanáraink. Itt szeret-
nénk megköszönni a szülőknek, hogy gyermekeik számára biztosí-
tották ez idő alatt az iskolai munkához szükséges támogató otthoni 
hátteret. 

A nyárra minden iskolai polgárunknak tartalmas időtöltést, jó 
pihenést és feltöltődést kívánunk!

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

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

T. András

Az Általános Iskolák Országos Tornászbajnokságán 1. helyezést 

elért almádi csapat - 1950
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Könyv jelent meg a legendás 
Kerekes Vendégfogadóról
50 éve nyitott meg Balatonalmádi első panoráma-étterme

Regénybe illő annak az 1970-ben megnyitott vendégfogadónak a 
sorsa, története, melyről július 31-én könyvet adott ki a páratlan ha-
gyatékot őrző Szent-Iványi és Gerendy család, Volt egyszer egy Kerekes 
címmel. Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tárban került bemutatásra a limitált példányszámú kiadvány, melyet 
Dr. Kepli Lajos polgármester vezetett föl a jelenlévő almádi lakosoknak, 
hajdani törzsvendégeknek és a sajtó képviselőinek.

Kerekes Gáspárné (szül. Gácsér Ilona) és férje Kerekes Gáspár ál-
mai nyomán valósult meg a Kerekes Vendégfogadó nagy ívű törté-
nete, mely szó szerint a semmiből, előzmények nélküli sikertörténet 
volt. 1970-ben hasonló vállalkozásról még csak ábrándozni is alig 
lehetett, a balatoni vendéglátóhelyek döntően a tömegturizmusról, 
a középszerről, az átlagos szolgáltatásokról szóltak. Ilona asszony ak-
koriban elsők közt váltották ki az iparengedélyt étteremre, ami pont 
amiatt válhatott fogalommá, mert azzal a lelkiismeretes, családias, 
szívélyes hozzáállással fordult vendégei felé, ami akkoriban még 
hiánycikk volt a vendéglátás terén. A minőségi alapanyagoknak, a 
remek konyhának, a riviéra hangulatú panorámának köszönhetően 
pár éven belül német és szláv ajkú csoportok váltották egymást, sőt 
közéleti személyiségek, művészek, színművészek, operaénekesek, 
akadémikusok adták egymásnak a kilincset és szép lassan kultikus, 
értelmiségi közösségi tér, sőt népszerű lovarda is vált a Kerekesből 
(annak ellenére, hogy az Öreg-hegy tetején, a lüktető part menti 
forgatagtól távoli környezetben ez akkor szinte elképzelhetetlen vál-
lalkozásnak tűnt, minderről Vitray Tamás három részes dokumen-
tumfilmet is forgatott). A fogadó időnként még szamizdat rendszer-
váltó mozgalmak búvóhelyéül is szolgált a 80-as években. Vagyis 
tényleg filmbe illő történeteket rejtenek masszív falai.

A tavasszal elkészült könyv az előzményeken, a fénykoron túl fel-
dolgozza az ötven éve nyílt étterem sajnálatos és tragédiákkal terhes 
végnapjait, az alapítók elmúlásának megrázó történetével, mely az 
eredeti Kerekes végét is jelentette (a későbbi vezetés már csak az ár-
nyéka tudott lenni a szívvel-lélekkel felépített intézménynek). De a 
könyvből az is kiderül, mi lesz a későbbi sorsa a Kerekes épületének.

Egykori törzsvendégek, a család ma élő tagjai és a Kerekest ro-
mantikus történethez hasonlatosan visszaszerző harmadik generáció 
(Ilona asszony unokája és férje, Gerendy Zoltán) mind mesélnek 
személyes emlékeikről és azokról az örökérvényű szellemi öröksé-
gekről, mellyel Kerekesné Ilonka kicsit mindannyiunkhoz szól: bele 
kell vágni az álmainkba, akkor is, ha rajtunk kívül senki más nem 
hisz bennük. 

A könyv limitált példányszámban jelent meg a Gerendy és Szent-
Iványi család gondozásában. Kereskedelmi forgalomba nem került. 

Fotó: Szebényi Éva - Impressionart Bt.
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Kiváló nyelvi eredmények a 
Vörösberényi Általános Iskolában

Iskolánk 6. és 8. évfolyamos diákjai 2019-ben is kiválóan teljesí-
tettek az országos idegen nyelvi mérésen.

Az idegen nyelvi mérés azt vizsgálja, hogy az angol vagy német 
nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók 
nyelvtudása megfelel‐e a tantervi követelményekben előírt KER 
(Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A mérés két 
alapkészség (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) tekin-
tetében méri a nyelvtudást, ennek megfelelően a feladatlapok két 
részből állnak. A 6. évfolyamon a tanulók A1‐es szintű, a 8. évfo-
lyamon A2‐es szintű feladatlapot töltenek ki. Annak a tanulónak 
a nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki a fel-
adatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát eléri. A 6. 
évfolyamos mérésen 30 pontot, a 8. évfolyamos mérésen 40 pontot 
lehetett elérni, tehát a megfelelt minősítéshez 6. évfolyamon 18, 
8. évfolyamon 24 pontot kellett szerezni. A következő táblázat a 
2018/2019-es tanév mérési eredményeit mutatja.

Iskolánkban kiemelten kezeljük az idegen nyelv tanítását, az an-
gol nyelvet már az első osztálytól oktatjuk. Büszkék vagyunk, hogy 
tanulóink minden évben, valamennyi összehasonlításban, remekül 
teljesítenek a mérésen, ami visszaigazolja számunkra az angol nyelvi 
oktatásunk sikerességét. Teljesítményükhöz gratulálunk és köszön-
jük a pedagógusok munkáját!

Eredményes vörösberényi 
természettudományos oktatás

Az Oktatási Hivatal (OH) 2019 tavaszán „A köznevelés keret-
rendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, 
innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújulása”- 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17—2017-0001 azonosítójú kiemelt pro-
jekt keretében a tanulók természettudományos tudását vizsgáló 
reprezentatív felmérést végzett a 6., 8. és 10. évfolyamos diákok kö-
rében. Az OH kiválasztása alapján iskolánk akkori hatodik, ebben 
a tanévben már hetedik osztályos diákjai is részt vettek a mérésben, 
és nagy örömünkre igen sikeresen szerepeltek.

országos Vörös-
berényi 
Ált. Isk.

városi 
ált.isk.

megye-
székhelyi 

ált. isk.

budapesti 
ált. isk.

ált.isk.

átlageredmény 1500 1576 1463 1560 1587 1492

A már hagyományos kompetenciaméréshez hasonlóan az orszá-
gos, a kisvárosi és a megyeszékhelyi iskolák eredménye fölött teljesí-
tettek tanulóink, tovább öregbítve a Vörösberényi Általános Iskola 

Sikeres továbbtanulás 
Vörösberényben

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a matematikai és anya-
nyelvi oktatásra, ami megalapozza a felvételi eredményeket és a si-
keres középiskolai jelentkezést. Büszkék vagyunk, hogy hosszú ideje 
a Vörösberényi Általános Iskolában végzett diákok évente legalább 
20 %-a kiemelt, országosan is jegyzett, korábban tehetséggondo-
zónak hívott gimnáziumokban (környékünkön ilyen középiskola a 
veszprémi Lovassy, a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű és a 
veszprémi Vetési Gimnázium) tanul tovább. Idén ez az arány elérte 
a 31 %-ot (9 fő) is. A nyolcadikosok túlnyomó többsége, évente 
közel 90 %-a, érettségit adó képzésben folytathatja tanulmányait. 
A végzős osztályunkból idén 12-en gimnáziumban, 12-en techni-
kumban (szakgimnázium érettségivel) és 5 fő szakközépiskolában 
tanul tovább. Gratulálunk a diákoknak, középiskolai tanulmánya-
ikhoz sok sikert és kitartást kívánunk! Köszönjük a szülők folyama-
tos támogatását gyermekeik általános iskolai évei alatt! Köszönjük 
a pedagógusok, kiemelve az osztályfőnökök, Domonkosné Tóth 
Anikó és Kovács Katalin Zsuzsanna munkáját!

és a Balatonalmádi oktatás jó hírnevét. Gratulálunk a diákoknak és 
köszönjük a pedagógusok munkáját!

Polgárőr hírek
Megérkezett a meleg nyári idő, megjöttek a nyaralni vágyó embe-

rek. Ezekben a hónapokban jóval többen lakunk és élünk Balaton-
almádiban, mint máskor, ezért is fontos, hogy legyünk türelmeseb-
bek és figyeljünk oda, egymásra is és értékeinkre is. 
Parkolás: 

Almádiban ugyan ingyenes a parkolás, de egyesek sajnos úgy ér-
zik, hogy a természetvédelmi terület is parkoló. Remélem, hogy az 
ilyen durva szabálytalanságokat sikerül visszaszorítani az elkövetők-
re kiszabott szigorú büntetéssel.
Gyalogátkelő: 

Szeretném minden kerékpározónak, főként a szülőknek jelezni, 
hogy a gyalogátkelő nem kerékpárút, ott csak áttolni szabad a ke-
rékpárt. Ha baleset történik, a kerékpáros felelőssége teljes értékű. 
Az én magánvéleményem az, hogy ha kiskorú gyerekkel kerekeznek 
át a gyalogátkelőn és baleset történik, az már kiskorú veszélyeztetése 
és ez bűncselekmény. 

Büszkék lehetünk arra, hogy közterületeink biztonságosak, amely 
talán a folyamatos rendőri jelenlétnek és a polgárőrök állandó jár-
őrözésének köszönhető, hiszen így a törvényt nem tisztelők, a bű-
nözök elkerülik a várost. 

A Balatonalmádi Polgárőrség  tagsági szerződést kötött a RSOE-
vel. A RSOE a Novofer Kft-vel együttműködve 10 darab kézi rá-
diót biztosított a polgárőrség vízi tagozata részére, így a vízimentők 
kapcsolatot tarthatnak egymással.  A rádió a Balatrőnk rendszerre 
csatlakozik egy privát S1 segélykérő csatornával. Így biztosítható az, 
hogy „vészhelyzetben” akár országos szinten is azonnal tájékoztatást 
adjanak rádión (mentő, rendőr, tűzoltó – 112 segélykérő). Bízom 
benne, hogy ezzel is segíteni tudunk a rászorultaknak.

Minden polgárőr társam nevében, gondmentes, kellemes nyara-
lást kívánunk! 
NE FELEDJÉK, A VIRUS MÉG KÖZTÜNK VAN! 
Elérhetőség: baloghcs0310@freemail.hu  Tel: 06.30 621-5320

Balogh Csaba
elnök
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Tartsd körforgásban a zöldhulladékot!
 Kézenfekvő megoldás lenne a zöldhulladék visszaforgatása a ter-

mészetbe. Pernesz Kata tájépítészmérnökkel beszélgettünk a lehet-
séges alternatívákról.

 A zöldhulladék kezelése sok-
szor problémát jelent. Legin-
kább azért, mert a kertészkedés 
során összegyűjtött nyesedékre, 
fű kaszálékra, falevélre hulla-
dékként tekintünk, és mind a 
lakosság, mind a város elvárja, 
hogy arról a hulladékgazdál-
kodó szervezet gondoskodjon: 
menjen el érte és dolgozza fel.

 A Balaton-parti települése-
ken például az ügyfélszolgá-
latokon zsákok vásárolhatók, 
amelyekbe kihelyezve a zöld-
hulladékot a szolgáltató elszál-
lítja azt. Vannak azonban ennél 
is jobb alternatívák, melyekkel a szállítás költségeit, de a környezeti 
terhelést is kivédhetjük: ha a hulladékra másodlagos nyersanyag-
ként tekintünk és a keletkezés helyén hasznosítják újra.

A zöldhulladék komposztálás során való újrahasznosítása már szé-
les körben ismert, a gyakorlatban azonban még sokan ódzkodnak 
tőle. Holott fenntarthatóság szempontjából ez a legjobb megoldás: 
mivel a komposztba a konyhai hulladék is belekerülhet – ami a ház-
tartási szemetünknek akár a 30%-át is adhatja –, jelentősen csök-
kenthetjük az ökológiai lábnyomunkat: egyrészt kevesebb szemét 
kerül az égetőbe, másrészt a jó minőségű humusszal javíthatjuk a 
levegő tisztítását végző növények kimerült talaját.

 A komposztba kerülhet többek között zöldség- és gyümölcshul-
ladék, tojáshéj, kávézacc, lekaszált fű és levél, vágott virág, szoba-
növény, gally, lomb, faforgács, szalma és festetlen papír, a húst, ola-
jakat, tejtermékeket, kezelt déligyümölcs héját, beteg növényeket, 
felmagzó gyomokat, húsevő háziállatok almát azonban kerüljük, 
mert ezek büdössé és meddővé teszik a komposzthalmot.

 A helyszín kiválasztásánál figyeljünk oda, hogy a komposztá-
ló árnyékos, félárnyékos, lehetőleg széltől védett, jó vízelvezetésű 
helyre kerüljön, és mindenképpen érintkezzen a talajjal. Kerüljük 
a műanyag verziót, a raklapból összeállított komposztáló sokkal 
környezetbarátabb.

Az összeállítás titka a rétegzés, valamint a nitrogénben gazdag 
zöld és a magas széntartalmú barna hulladék helyes, 3:1 aránya. 
A komposzthalom aljára ezért először kb. 20-30 centiméteres ré-
tegben helyezzünk faágakból álló barna anyagot, amely biztosítja a 
szellőzést, majd jöhet 10-30 cm vastagságban a 3 rész zöld konyhai 
és kerti hulladékból (pl. friss fű) és 1 rész barna anyagból (pl. száraz 
levelek, faforgács) álló keverék.

A komposzthalmot 4-6 hetente kell teljesen átforgatni, a kész 
komposztot pedig érdemes átrostálni. A komposztálási folyamatot 
jellegzetes, a friss erdőtalaj illatára emlékeztető szag kísérheti, az 
érett anyag pedig laza, barnás színű, és olyan, mint a nedves szivacs: 
nem száraz, de nem is csöpög.

 A saját kertünkben, udvarunkon, a parkjainkban is vágjuk gyak-
rabban a füvet, a kaszálékot ne gyűjtsük össze, hanem terítsük el a 
gyepfelületen, hogy a tápanyag lebomlás után azonnal visszakerül-
hessen a talajba. 

 A jövő egyre inkább a körforgásos modell felé mutat.
Bertalan Melinda

Vöröskő, gyerekek, satöbbi
2020-ban eddig semmi sem úgy alakult, ahogy terveztük, ahogy 

megszoktuk. Nem úgy alakult a húsvét, az érettségi, a tanév lezárása 
és most a szezonunk sem. A korlátozások miatt a legtöbb prog-
ramot le kellett mondani, a szeszélyes időjárás pedig a strandidé-
nyünknek nem kedvez. 

A Pannóniában sem olyan a nyár, mint máskor: a kolléganők 
fesztiválok és nyári programok helyett gyerektábort szerveztek. 
Trunk Zsuzsa néni táborvezető irányításával részt vett a munkában 
az egész pannóniás közösség, valamint az Almádiért Közalapítvány 
a helyszín mellett személyi segítséget is biztosított. Két héttel a tá-
bor kezdete előtt lettem én is kis könyvtároslányból Zsuzsa mellett 
a másik biztos pontja a tábornak.

A művészetben az a szép, hogy mindenki mást lát egy-egy remek-
műben, mondta nekünk hétfőn délelőtt Fábián Laci bácsi a Vasút-
Artjáró kiállításon. Nehogy azt higgyétek, hogy az a fontos, mire 
gondolt a festő, mikor festette a képet, vagy éppen mire gondolt a 
költő, mikor a verset írta, tette még hozzá, miközben a fejünk felett 
elrobogott a pesti gyors. Az a fontos, amit mi most belelátunk, amit 
nekünk jelentenek ezek a festmények. A valóságélményedből vala-
mi újat alkotni – nekem ez a rövid kis mondat lett a legfontosabb 
momentuma a tábornak. 

A túrák Friderikával, a citerázás Rékával, a táncház Sancival, az 
agyagozás Sélley Katalinnal, a mézezés Gáborral, a piacozás Évával 
és Gizi nénivel, a kézműveskedés Ildi nénivel és Emesével mind-
mind olyan programok voltak, ahol nem az anyagi ráfordítás, ha-
nem az emberi tényező hozta meg a gyümölcsét. Jó volt látni, hogy 
a gyerekeknek az a fontos, hogy megbízhassanak egymásban és az 
őket körülvevő felnőttekben, hogy nincs szükségük technikai esz-
közökre ahhoz, hogy felszabadultan és örömmel töltsenek el egy 
hetet együtt.

A tábor azzal a céllal valósult meg, hogy Almádi értékei közelebb 
kerüljenek a kicsikhez: a vöröskő, az ereklyék, a balatoni népdalok, 
a szobrokhoz, sírokhoz kötődő személyek és a népi kézművesség 
műhelytitkai – az ő nyelvükön megfogalmazva. Köszönjük a sok 
önkéntes segítséget, és reméljük, jövőre újra találkozhatunk!

Nádas Panna
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Vörösberényi Polgári Olvasókör 
egyesületi hírei

Bemutatkozó látogatáson fogadta egyesületünket, a Vörösberényi 
Polgári Olvasókör vezetőségi tagjait polgármesterünk, dr. Kepli La-
jos. A jó hangulatú beszélgetés során szóltunk Egyesületünk 110 
éves múltjáról és a közeljövőbeli feladatainkról, de elsősorban a 
szeptember 12-én szombaton 14 órakor kezdődő és 18 óráig tartó 
szüreti felvonulásról, ami Vörösberényből indul. A következő út-
vonalon haladunk: a Vörösberényi iskolától indulunk – Templom 
tér – Pannónia Kulturális Központ előtti parkolóig.

A szervezés eddigi eredményéről is beszámoltunk, miszerint a 
felvonuláson végig részt fog venni a Balatonfűzfői Fúvószenekar, 
akik Dudás Zsolt igazgató, képviselő támogatásával hívtunk meg. 
Szentesi Vajkot és lovasait pedig Fabó Péter képviselőnk segítségével 
nyertünk meg. Köszönettel tartozunk Lencse Sándor klubvezető-
nek is, aki a nyugdíjas klubja táncosaival, énekeseivel fogja emelni 
a hangulatot. Pandur Ferenc alpolgármester úr vezette Kertbarát 
Körtől is kapunk támogatást, többek között a szüreti szőlős-boros 
dekorációhoz.

Sok feladat vár még ránk, hogy szórakoztató, szüreti hangulatú 
legyen a két városrészt érintő rendezvény. Ehhez Önöktől, a város 
lakosságától is kérünk segítséget! Ha lehetőségük van rá,  megköszö-
nünk minden segítséget, szponzorálást, hogy a vírusjárvány miatt 
kiesett anyagi támogatást. Köszönettel kérem, hogy ennek érdeké-
ben a következő címen jelezzék szándékukat: kaszakatalin@gmail.
com

Ez a kis beszámoló egyben meghívó is, mert ezúton is szeretet-
tel várunk minden kedves érdeklődőt, résztvevőt szeptember 12-én 
délután a vidám szüreti felvonuláson!

Kasza Katalin
elnök

Vöröskeresztes élet a koronavírus 
után!

A koronavírus miatt a Vörösberényi Vöröskereszt Idősek napi 
rendezvénye is elmaradt. Most, a szigorítások megszűnése után ve-
zetőségünk összeült megbeszélni, hogy a legrászorultabb, egyedül-
álló időseinkért mit tehetnénk. Magas létszámú rendezvényt még 
nem szervezhetünk, ezért úgy döntöttünk részükre élelmiszer cso-
magot állítunk össze, melyet vezetőségünk tagjai gyalogosan, bicik-
livel osztottak szét kis öregeink nagy örömére.

A mielőbbi személyes találkozás reményében jó egészséget kíván 
mindenkinek a Vörösberényi Vöröskereszt vezetősége!

Horváth Kálmánné 

Margit néni

Nagy Istvánné

Piroska néni
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Bolhapiac minden vasárnap délelőtt a városi piactéren.

Nyitókoncert a Magtárban 
A Balatonalmádi-Vörösberény Magtár koncertek első estjén Fe-

kete Nándor orgonaművész adott nyárköszöntő látványkoncertet. A 
megjelenteket Trunk Zsuzsanna, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár művelődésszervezője köszöntötte, örömének hangot adva, 
hogy hosszú idő után újra együtt lehet a zenekedvelő közönség. 

Fekete Nándor orgonaművész Vivaldi: Négy Évszakából játszott 

részleteket, miközben K. Orosz Ila gyönyörű, a témához illő tava-
szi és téli képeit láthattuk Miskolcról és Lillafüredről. A művész 
mindegyik darabhoz rövid történetet fűzött. Így tudtuk meg pél-
dául, hogy Beethoven Holdfény Szonátájának születése egy vak asz-
szonynak köszönhető. Amikor Beethovent mély depresszió gyötörte 
súlyos hallásromlása miatt, egy vak asszony a következőt kiabálta a 
zeneszerző fülébe: “Bármit megadnék, ha egyszer láthatnám a hold-
fényt!” Ezt hallva Beethoven könnyekben tört ki: hiszen ő mégiscsak 
lát, s tud komponálni, amit aztán papírra vethet! Hatalmas életkedv 
öntötte el, aminek köszönhetően megírta minden idők egyik leg-
gyönyörűbb zenedarabját, a Holdfény szonátát.

Ezután újabb Beethoven mű következett, az Örömóda, majd 
Edvard Grieg: Peer Gynt szvitje, melyet az Aggteleki barlang csodá-
latos képei kísértek. Végül a közönség tapsát megköszönve, ráadás-
ként, Saint Saens: Állatok farsangjából - A hattyút hallhatta a lelkes 
közönség.

Köszönet a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnak a kon-
certek megszervezésért.

szöveg és fotó: Töltési Erzsébet

Emlékfoltok Almádiból V.
Vidámat miért nem írsz? – kérdezte valaki, némi szemrehányással 

a hangjában, miután hümmentett egyet az „Emlékfoltok” negyedik 
részét is elolvasta. Csakugyan: nem lehettek „azok” az évek mind-
mind sanyarúak! Ámde az emlékezet fura kis ördöge napokig nem 
engedte a felszínre bukni azt a „vidámat”, mellyel az Olvasónak át 
tudok adni egy „üzenetet”, ahogy azt az írói szakma nevezi (ka-
tarzisnak nagyképűség lenne minősíteni, de valami kis hatást hadd 
gyakoroljon már…).

Jó ideig üres maradt a papír előttem, s kezdtem kétsége esni, mert 
az apró csínyek, családi és baráti ugratások, kisiskolás szintű bo-
londozások legfeljebb torz és múló mosolyt gerjesztettek. Mi lehe-
tett akkor vidám esemény? A kisdobos- és úttörőavatás biztos nem, 
mert mindig elájult valaki tömegben; na tán csak nem a papír-, 

rongy- vagy vasgyűjtés? Ezek során már volt mit derülni, mert vagy 
le kellett győznünk a valahonnan reánk uszított kutyát futásban, 
vagy „megideologizálni” egy öregasszonynak, hogy a rozzant kert-
végi „sparhelt” már disznóvágáskor sem lesz jó, s hogy ezzel is köze-
lebb kerülünk a „vas és acél országa” megkülönböztető jelzőhöz. Ez 
persze szamárság, mert – bármennyi órát is töltöttünk őrsi gyűlésen 
– egy gyerekfej számára ez sokkal kevésbé feldolgozható, mintha a 
szilva és az őszibarack országáról csevegnénk. Ez kézzelfogható volt, 
s rozsdás kézzel is jó volt magunkba tömni mosatlanul a gazdátlan 
birtokok kínálta termést.

Mi volt hát a vidám? Egy alig-alig háborított gyermekkor a téli 
hópalota-építéssel, a nyári strandi lubickolással, gallyból, nádból, 
madzagból készített íjjal, nyíllal, őszinte szájtátással, ha megláttunk 
egy amerikai autót? Vagy amikor a cigaretta formájú rágógumihoz 
„tüzet” kínált egy fölnőtt? Netán amikor hazafele menet elfogyott a 
frissen vásárolt, ropogós kenyér, s mehettünk vissza a „faluba” má-
sikat venni? Igen, mindezek összessége adott egy vidámság-érzetet. 
Sőt: valami egységet is, melybe bőven belefért a sok-sok gyerek hor-
zsolt térddel, kopott „glottgatyával”, lepösszent labdával, és enge-
delmességgel szülők-nagyszülők iránt…

Mi volt hát a vidám? Akkor, amikor kölyökként is láthattuk, rez-
düléseikből érezhettük az apák, nagyapák feszültségét; anyák, nagy-
anyák aggódását, akik – miután körbeültük a nagyasztalt – mégis 
mosolyt tudtak ölteni, még akkor is, ha a paprikáskrumpli mellé 
nem jutott Bambi…

A lelkek mélyén lapult a vidámság, s a társasjáték, s séta, a stran-
dolás, a befőzés idején helyet tudott cserélni a nyomasztóval. Ezt 
pedig csaknem minden gyerek megkapta. Az is lehet, hogy hiány-
pótlásként, az is, hogy a lélek erősítőjeként. És ha kacajjal ért vé-
get egy családi, baráti program, úgy oldotta a „nagyokat” is, mint 
bennünket, kicsinyeket. Nálunk nagyanyám volt a vidámságok ki-
apaszthatatlan kútja. Zöldkeresztes védőnőként, „bábaasszonyként” 
mindent látott, mindenről tudott Trianonról, Kun Béláék rémural-
máról, a román megszállásról, a két világégésről, ötvenhatról, az 
első rádióról, az autómobiltól megbokrosodott lovakról, grófokról 
és földönfutókról, kuruzslókról és jósokról. Éppen várandós volt 
anyámmal, mikor a lakásuk letépett rézkilincsét rázva „Burzsuj!” 
felkiáltással betört hozzájuk egy román katona. Mondandójának a 
másik kezében tartott revolverrel adott nyomatékot. Nekünk első-
sorban a „burzsuj” szó okozott vihogni valót, neki kevésbé. A ro-
mán aztán eltűnt kilincsestül. Mindezt oly vidáman mesélte, mint-
ha tényleg mese lett volna. Vidámmá alakult az a mese is, amikor 
1945-öt idézte. A „leánynézőbe” induló orosz katonák nem nagyon 
válogattak, de ahhoz, hogy valakitől elrettenjenek, vagy nagyon sok 
vodka (arcvíz is megtette) kellett, vagy hatalmas kozmetikai bravúr. 
Ezt tette nagyanyám is az óvóhelyen, ahova tucatnyi leány, asszony, 
gyerek zsúfolódott össze, miután egy bomba szakszerűen kettémet-
szette bérlakásukat. Korommal, vérszínűre festett kötésekkel olyan 
visszataszítókká váltak a nők, hogy a Kalasnyikovja ravaszán zon-
goragyakorlatokkal próbálkozó felszabadító hanyatt-homlok me-
nekülésre fogta. Hát nem vidám „sztori” ez egy elméje nyitásának 
határán levő kölyök számára? 

Hát Barátom, te, aki Mr. Bean, Alfonzó, Markos és Nádas tréfáin 
vidámkodva nőttél fel, ezekből kimaradtál. Remélem, mindörökre. 
Ugye nem baj?

Zatkalik András
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„Amerikai szezon”-Pumákkal
Az amerikai légierő fokozódó bombázásai miatt a magyar katonai 

vezetés 1944. május 1-jén a Veszprém-Jutasi Repülőtéren megalakí-
totta a 101. („Puma”) Vadászrepülő Osztályt. A Heppes Aladár őr-
nagy („Öreg Puma”) parancsnoksága alá rendelt Osztálynak három 
százada volt: 101/1, rádiós hívójele „Zongora”, 101/2, hívójele „Re-
tek” és a 101/3, hívójele „Drótkefe”. Az Osztály „ász” pilótái nevez-
ték el „Amerikai szezon”-nak az 1944 májusa és novembere közötti 
időszakot. (Az a pilóta lehetett „ász”, akinek legalább 5 igazolt légi 
győzelme volt.) 

A 101. Vadászrepülő Osztály pilótái Balatonalmádi különböző 
szálláshelyein laktak. Reggelente autóbusz (a „terrorkocsi”) szállítot-
ta őket bevetésre a Veszprém-Jutasi Repülőtérre. Az 1. század hajózó-
it a Vasutasok Üdülőházában helyezték el (ebből lett a háború után a 
„Kék Balaton” étterem és fogadó, amit pár éve lebontottak), a 2. szá-
zad lakóhelye az Abbázia Szálló (a későbbi Tulipán Szálló) lett, míg a 
3. század pilótái a Balatoni Yacht Clubban (BYC) laktak – az épület 
ma is a régi helyén áll. A Pannónia Étterem (a mai Liget Kávézó) volt 
a színhelye a közös étkezéseiknek. Michna György egykori Puma-ász 
így emlékezett 2012-ben, 81 évesen: „Amikor Balatonalmádiban a 
Yacht Clubban, a Pannóniában és a Vasutas üdülőben elhelyeztek ben-
nünket, úgy éreztük, mi vagyunk az élet császárai. De reggel jött értünk 
a „terrorkocsi”, hogy a repülőtérre bevetésre vigyen bennünket, visszafelé 
pedig már nem mindenkit hozott. Vízpart, napsütés, és ötvenszeres túl-
erő. Az „Amerikai szezon” kemény próba elé állított bennünket. Nagy 
szükségünk volt rá, egyben erkölcsi kapaszkodó is volt a jelmondatunk: 
Vezérünk a bátorság, kísérőnk a szerencse.”  

A jelmondatot Nagy Mihály százados alkotta 1938-ban, amikor 
Heppes Aladár megtervezte a gépekre felfestett vörös, üvöltő puma-
fejet. Ez a jelvény mindig követte tervezőjét ahhoz az alakulathoz, 
ahová éppen helyezték. (A pumafej manapság a kecskeméti MH 59. 
Szentgyörgyi Dezső repülőbázis 1. századának Gripenjein látható, 
emlékeztetve a hős elődökre.) 

 A korszak egyik legkiválóbb vadászgépe a Messerschmitt Bf 109G 
volt, ebből kaptak a századok 12-12 darabot. A „Messzereknek” olyan 
amerikai kötelékekkel kellett harcolniuk -   7-8000 méteres magas-
ságban - amelyek 500-600 bombázóból, és a kísérő vadászgépekből 
álltak. Az „Amerikai szezon” 6 hónapja alatt a Pumák 649 bevetést 
hajtottak végre, 107 igazolt légi győzelmet arattak: lelőttek 61 négy-
motoros, 32 kétmotoros bombázót, valamint 14 kísérő vadászgépet. 
A saját veszteség 31 hajózó és 78 repülőgép volt.  A harcok hevessé-
gét mutatja, hogy az amerikai vadászok több alkalommal lőttek - a 
pilóta-becsülettel nem törődve - sérült gépekből ejtőernyővel kiugró 
pilótákra. Így lőtték le a 3. számú ászt, a Magyar Tiszti Arany Vitéz-
ségi Éremmel  (posztumusz) kitüntetett 23 éves vitéz nemes Molnár 
László főhadnagyot.

A közben ezreddé átszervezett Vadászrepülő Osztályt október ele-
jén - a hideg idő beálltával -  Almádiból a veszprémi vár egyházi 
épületeibe telepítették. A pilóták  november 5.-én szálltak fel utoljá-
ra amerikai gépek ellen, ezzel véget ért az „Amerikai szezon”. Utána 
már kizárólag szovjet gépek ellen harcoltak. Az ezred 1945 tavaszán 
Ausztriába került, ott estek amerikai fogságba május elején, de aki a 
hazatérés mellett döntött, az már az ősszel hazajöhetett. 

Veszprém vármegyei Puma-pilóták (zárójelben az igazolt+nem 
igazolt légi győzelmek):
vitéz Szentgyörgyi Dezső zászlós, „Dezske” (30+5): Gyermekéveit 
Enyingen, az akkoriban  Veszprém vármegyéhez tartozó településen 
töltötte. 1938-ban szerzett repülőgép-vezetői képesítést, 1944 má-
jusában a Pumákhoz vezényelték a 101/2. századba. Az „Amerikai 
szezon” alatt 8 igazolt légi győzelmet aratott. A háború alatti összes 

légi győzelmével ő lett a legnagyobb magyar ász. Amerikai hadifog-
sága után 1946-ban a Magyar-Szovjet Légitársaság (Maszovlet) pi-
lótája lett. 1950-ben koncepciós perben bebörtönözték. 1956-ban 
szabadult, ítéletét hatályon kívül helyezték, és MALÉV-pilóta lett. 
Nyugdíjba vonulása előtt, 1971 augusztus 28.-án egy IL18-as gépet 
vezetve Koppenhága előtt a tengerbe zuhant és meghalt. 1990 óta 
Szentgyörgyi Dezső nevét viseli Kecskeméten a Magyar Honvédség 
59. számú Repülőbázisa.
vitéz Debrődy György százados, „Debcsi” (26+1): Herendi lakos-
ként a Veszprémi Piarista Gimnáziumban érettségizett 1939-ben. 
1942-ben avatták hadnaggyá, 1944 szeptemberében a Pumákhoz 
vezényelték a 101/3. századba. Az „Amerikai szezon” alatt 6 légi győ-
zelmet aratott. Összességében 26 igazolt légi győzelmével ő lett a 2. 
számú magyar ász, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem kitünte-
tettje. Az amerikai hadifogságból hazatért, de hamarosan nyugatra 
távozott. Az USA-ban hunyt el 1984-ben.
Újszászy György százados, „Apuka” (7+9): Veszprémben született, 
nagybátyja Újszászy István  vezérőrnagy, a katonai hírszerzés vezetője 
volt. A Piarista Gimnáziumban végezte el az első két osztályt, de 
ezután elköltöztek Veszprémből. 1936-ban avatták hadnaggyá, 1944 
májusában helyezték a Pumákhoz, a 101/2. század parancsnokaként. 
1945 májusában amerikai hadifogságba esett, nem tért haza (dönté-
sét befolyásolta nagybátyja tragikus sorsa), az USA-ban telepedett le, 
ott is hunyt el 1981-ben.
Michna György hadnagy, „Gyuri” (6+1): Pápán érettségizett 1940-
ben a Református Kollégiumban. Repülőakadémiát végzett, 1943-
ban avatták hadnaggyá, 1944 tavaszán helyezték a 101/1-es Pumák-
hoz. Az „ Amerikai szezon” alatt egy B 24-es bombázót lőtt le. Bár az 
ő gépét is lelőtték, sikerült ejtőernyővel kiugrania. 1945 májusában 
amerikai fogságba esett, s még az ősszel hazatért. Itthon sofőrként 
dolgozott, 1992-ben visszaadták a korábban elvett tiszti rendfoko-
zatát, majd 1997-ben őrnaggyá léptették elő. 2012-ben hunyt el 
Budakeszin.
Füleky Béla főhadnagy, „Fülcsi” (5+2):  A Veszprémi Piarista Gim-
náziumban érettségizett 1938-ban, 1941-ben avatták hadnaggyá, 
1944 szeptemberében helyezték a már ezreddé alakított Pumákhoz,  
a 101/4. század első tisztjeként. Füleky Béla 1945 április 4.-én az 
Ausztriai Tulln repülőteréről szállt fel utolsó bevetésére, a gépét le-
lőtték, ö pedig hősi halált halt. 
Benkő Lajos hadnagy, „Zebi” (3+2): Veszprémben született, a Pi-
arista Gimnáziumban kezdte tanulmányait, majd a Kerkápoly Ká-
roly Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett 1939-ben. 1943-ban 
avatták hadnaggyá, 1944 május 1-jén került a Pumákhoz, a 101/1. 
századba. Légi győzelmeit az „Amerikai szezon” alatt aratta. 1945 
májusában esett amerikai fogságba az ausztriai Pockingban, de már 
októberben hazatért. 1950-től haláláig a veszprémi Magyar Ásvány-
olaj és Földgáz Kísérleti Intézetben (MÁFKI) dolgozott. 1956-ban 
beválasztották a Munkástanácsba, a fegyveres őrség parancsnoka lett. 
A forradalom után letartóztatták, internálták, de később visszatérhe-
tett a MÁFKI-ba. 1975-ben hunyt el Veszprémben, 1991-ben posz-
tumusz 1956-os Emlékéremmel tüntették ki.

Végül két érdekesség: Az első és a második számú ász-pilóta if-
júkorának nagy részét két szomszédos – egymástól 14 km-re fekvő 
- Veszprém vármegyei településen, Enyingen és Lajoskomáromban 
töltötte. Mindkettőjük édesapja akkor változtatta meg eredeti családi 
nevét, amikor az I. világháborúban mutatott vitézségük elismeréséül 
vitézzé avatták őket. Így lett Szánti-ból Szentgyörgyi, Dieber-ből pe-
dig Debrődy. Mindkét „ász” elsőszülött fiú volt, így ők is viselhették 
a vitézi címet.

 Bálint Sándor
Forrás: B. Stenge Csaba: Elfelejtett hősök, Tobak Tibor: Pumák földön-égen, etc.
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Ars Sacra Fesztivál – 
Balatonalmádiban is! 

A második alkalommal megrendező Ars Sacra Fesztiválról még 
nem merjük azt állítani, hogy hagyomány városunkban, de egy lé-
pés annak megteremtéséhez, illetve tavalyi ígéretünk megtartása. 
Az Aranyhíd Polgári Egyesület tagjaiként az értékek őrzését, a ha-
gyományok megteremtését vállaltuk, így örömmel csatlakozunk az 
országban már tizennegyedik fesztiválhoz.  

2020. szeptember 13. vasárnap 15 óra Szobrok és gondolatok 
Szabolcs Péter Munkácsy-díjas művész kiállítását a Pannóniában 
Veszeli Lajos nyitja meg. 

2020. szeptember 16. szerda 18 óra Szakrális koncert a reformá-
tus erődtemplomban Balatonalmádi 30 éves Vegyeskara és Nagy 
Zsuzsanna hegedűművész közreműködésével 

2020. szeptember 17. csütörtök 18 óra Szakrális gondolatok drá-
mában és zenében – a Nagykanizsai Piarista Gimnázium diákjai és 
a balatonalmádi zeneiskola növendékeinek közös előadása a Pan-
nóniában

2020. szeptember 19. szombat 19 óra SOLE FIDE – Pitti Kata-
lin koncertje a Szent Imre Templomban

MEGHÍVÓ
FOLKLÓRFESZTIVÁLRA BALATONALMÁDIBAN 

A MAGTÁRBAN

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub és művészeti csoportjai, a Bo-
rostyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport nagy tisz-
telettel és szeretettel meghívja Önt, kedves családját, baráti körét, 
továbbá a város lakóit, nyaralóit, a népdal, a néptánc iránt érdeklő-
dőket hagyományt teremtő szándékkal egy színvonalas, hangulatos, 
ingyenes bemutatóra

2020.szeptember 11-én (pénteken) 15 órára a Magtárba.

A Fesztiválon fellépnek a környező települések (Balatonfűzfő, 
Szentkirályszabadja, Pétfürdő, Balatonalmádi Táncműhely) nép-
dalkörei, néptánccsoportjai is, továbbá a Zagyva Banda Népzenei 
Együttes és Baksa Kata, Aranypáva Nagydíjas népdalénekes. 

A műsorról stúdió és videó felvétel is készül. 

A bemutató után polgármesterek, képviselők találkozójára és 
szakmai megbeszélésekre is sor kerül. 

A résztvevőket a műsor végén népi étellel kínáljuk. 

A vendéglátás után a zenekarral, Kovács Krisztián néptáncoktató ve-
zetésével egy vidám közös táncra invitálunk mindenkit, majd egy 
pohár bor mellett beszélgetéssel, nótázással múlatjuk az időt. 

Szeretettel várjuk a fesztiválra!

A rendezvény fővédnöke: Dr. Kontrát Károly országgyűlési képvi-
selő, államtitkár
A fesztivált megnyitja: Dr. Kepli Lajos polgármester

Mindenkinek jó szórakozást kíván a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Rendezősége!

Nyári racketlon verseny zajlott 
Balatonalmádiban

Július 12-én rekordszámú versenyző részvételével zajlott az al-
mádi nyári racketlon bajnokság. A racketlon egy dinamikusan 
fejlődő, összetett négyütős sport (pingpong, tollaslabda, squash 
és tenisz), melynek saját ötleten alapuló nyári változatát szervezte 
meg a Balatonalmádi Tenisz Klub. 

A zord szombati időjárás után vasárnap ragyogó napsütésben 
szintén sportágban mérték össze tudásukat a párosok: tenisz, 
strandtenisz, asztalitenisz és lábtenisz – ez utóbbi helyett a höl-
gyek strandröplabdáztak. A versenyszámok csodás környezetben 
zajlottak, az almádi teniszpályán és a Wesselényi strandon. A vi-
dám hangulatú versenyen rengeteg szurkoló kísérte végig a mecs-
cseket. 

A tavalyi év bajnokai, a veszprémi Doma András és Doma Kor-
nél idén megvédték címüket, de a hazai versenyzők jövőre trón-
fosztásra készülnek. Vagyis a szervezők ígérik, 2021-ben is meg-
rendezik a nyár legbulisabb sportversenyét.

A rendezvény támogató voltak: 

Balatonalmádi Város Önkormányzata, Onyxprint Kft, 
Pocca Pince, Sobri Jóska Kalandpark, valamint a V-Forrás Kft.



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Sebességmérő a Veszprémi úton 
Új, a közlekedésbiztonságot javító berendezést helyeztek üzem-

be Balatonalmádiban, a Veszprémi úton, a korábbi meghibásodott 
készülék helyett. A radarral felszerelt berendezés szerepe rendkívül 
fontos, hiszen a megyeszékhely irányából Balatonalmádiba tartó 
autósok szinte figyelmen kívül hagyják a településtáblát és az az-
zal járó sebességkorlátozást. Az eszköz a megengedett 50 km/h-nál 
gyorsabban haladókat villogva figyelmezteti a szabályok betartására. 

Ismételjük át a kerékpáros 
közlekedés legfontosabb szabályait!

Kirajzottak a kerékpárosok is a jó időben. Éppen ezért nem árt 
egy kis KRESZ-emlékeztető, hogy megelőzzük a baleseteket, illetve 
a szabályszegés miatt kiszabható büntetéseket.

A kerékpár jármű! A közlekedésben résztvevő szereplőként a ke-
rékpár vezetőjére is vonatkozik minden (a jármű vezetésére alkal-
mas állapot akkor is, ha nem vonatkozik rá a zéró tolerancia), a 
közlekedésbiztonságot szolgáló KRESZ-szabály. Például: 

a járművel való behajtást tiltó táblák:

A kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek! Gyalogos! Gya-
logos még a gördeszkás, a görkorcsolyás, a rolleres és a hasonló 
eszközökkel járdán közlekedő személy is, valamint az elektromos 
rokkantkocsi, amely az úttest jobb széléhez húzódva, maximum 10 
km/óra sebességgel haladhat.

Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, az erre megjelölt 
autóbusz forgalmi sávon, leállósávon vagy a kerékpározásra alkal-
mas útpadkán, illetőleg - a lakott területen kívüli úton, a főútvo-
nalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell köz-
lekedni. A kerékpárúton is érvényesek a „jobboldali” közlekedés, 
kikerülés, előzés szabályai.

Lakott területen, ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkal-
matlan vagy tiltott, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül 
és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni. 
Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban 
szabad haladni.

Kerékpárral lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanya-
rodni vagy megfordulni, a kerékpárútról a vele párhuzamos útra 
balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról 
le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok közlekedésére vonatkozó 
szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia. Kerékpárral a kije-
lölt gyalogos-átkelőhelyen gyalogosként, a kerékpárt tolva szabad 
átkelni. Amennyiben kerékpárút halad a gyalogos-átkelőhellyel 
párhuzamosan, az elsőbbségi jelzések figyelembevételével lehet to-
vábbhajtani.

Kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem 
idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a bicikli pótülésén. 

Kétkerekűvel éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ab-
ban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpár a közúti közleke-
désre alkalmas, megfelelő a láthatósági felszereltsége, a kerékpáros 
pedig lakott területen kívül fényvisszaverő mellényt (ruházatot) 
visel.

Kerékpárral TILOS:
• főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpá-

rozni,
• elengedett kormánnyal kerékpározni,
• vontatmánnyal, oldalkocsival közlekedni, kivéve a kerékpár-

utánfutót,
• a kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél 

hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a sze-
mély- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat szállítani,

• állatot vezetni (kutyát sem sétáltatunk kerékpározva).
Kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni tilos, vagyis 

nem közlekedhetünk más járműbe kapaszkodva.

Lakott területen kívül, ha az út, főút mellett, annak vonalvezeté-
sét követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a 
kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerék-
párúton kell közlekedni

Kerékpáros közlekedést szolgáló utakat jelző táblák:

Az út végét külön tábla jelöli.

A kerékpárral közlekedő járművezetőre vonatkozó általános se-
bességhatár bel- és külterületen közúton egyaránt maximális 40 
km/óra. Lakott területen kívül, utas nélkül, védősisakban maxi-
mum 50 km/óra. A kerékpárúton 30 km/óra, ha gyalogossal oszto-
zik a kerékpárúton, akkor maximum 20 km/óra.

A közúti közlekedésre alkalmas kerékpár kötelező felszerelései: 
műszakilag megfelelő kormány, a két külön működő fék, csen-
gő, lámpák (amelyet a KRESZ szerint a kerékpáros is viselhet) és 
fényvisszaverők (prizmák) (elől fehér, hátul piros), a kerekeken 
borostyánsárga prizmák.  A kerékpárosnak ajánlott a kötelező lát-
hatósági mellény vagy ruházat mellett egyéb, baleseti sérülést meg-
előző, enyhítő védőfelszerelés!

Tisztelt Bringások! A közlekedési szabályok betartása nem a 
rendőri büntetések miatt szükséges, hanem a balesetek megelőzése 
érdekében.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

forras veol.hu

A berendezés teljes költségét a Közbiztonsági Alapítvány finanszí-
rozta. Balogh Csaba elnök elmondta, hogy jelenleg ez az egyetlen 
ilyen berendezés a városban, de már készülnek a tervek arra vonat-
kozóan, hogy a 71-es út és a Magtár utca kereszteződéséhez egy 
újabb hasonló eszközt telepítsenek.
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