
AUGUSZTUS

ALMÁDI ÚJSÁG

Új 2021

Beretvás Csanád szobrászművész kiállítása 
augusztus 13-tól szeptember 2-ig látható 
a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtárban

Beretvás Csanád: Halászemlék
Kézfogás Európa szoborpark



AlmádInfo 
dr. Kepli Lajos polgármesterrel 

Színház a Kerényi Imre Kult-Magtárban és a Kolostorban

Balatonalmádi Város Önkormányzata együttműködési megál-
lapodást kötött a Petőfi Színházzal 1+1 év időtartamra a Kerényi 
Imre Kult-Magtár és a Kolostor működtetésére. A színház az ön-
kormányzat kulturális közfeladatának ellátásába segít be, melyhez 
mi biztosítjuk ezen épületek használatát. A megállapodás értel-
mében a színház kulturális programokkal tölti meg a Magtár és a 
Kolostor épületét, a fenntartási költségeket – állami támogatásból 
és a rendezvényekből befolyt bevételből – ők állják. A megálla-
podás időtartamában az önkormányzatnak nem kerül pénzbe a 
két ingatlan fenntartása, ellenben bevétel sem származik belőle, 
ami egyébként sem lehetne, hiszen a felújításra kapott támoga-
tás fenntartási időszakában a közművelődési célra hasznosított 
épületegyüttesből a tulajdonos nem termelhet profitot. A meg-
állapodás 1+1 évre szól, ami annyit jelent, hogy egy év elteltével 
felülvizsgáljuk az eltelt időszakot és a felmutatott eredményeket, 
s ha a tulajdonos, vagyis a város elégedett, akkor további egy 
éven át fenntartja a megállapodást. Mind a Magtárban, mind a 
Kolostorban a felújítás során szálláshelyek kerültek kialakításra, 
melyeket a most megkötött megállapodás alapján előre egyezte-
tett időpontokban az Önkormányzat is használhat. Tervek sze-
rint idén októberben érkeznek Balatonalmádi testvérvárosainak 
delegációi, hogy kapcsolatainkat felfrissítsük, s a város vendégeit 
természetesen a Kolostor exkluzív szobáiban fogjuk elszállásolni. 
Az épülethez tartozó szálláshelyek és vendéglátó ipari egység üze-
meltetésére a színház külön céget kért fel. Ezen egységeket nem 
üzleti céllal, hanem a kulturális közfeladatok ellátásához és a város 
igényeihez kapcsolódóan fogják működtetni. Tehát a Kolostor ét-
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terme egyenlőre nem lesz nyitott a városlakók és az ide látogatók 
számára, hiszen ez volt a támogatás egyik feltétele.

Piac - a szezonban már vasárnap is! 

A kereskedők és a vásárlók egy része kezdeményezte, hogy a szer-
da és a szombat mellett a szezonban legyen még egy piacnap. A 
vasárnap volt a legegyértelműbb választás, hiszen ezen a napon már 
régóta jól működik a használt cikk árusítás, az ún. bolhapiac, tehát 
ez egy bejáratott időszak. Így mostantól már a hét utolsó napján 
is várja a helyieket és a nyaralókat az almádi piac, a megszokott jó 
minőségű árukkal és termékekkel, de csak a nyári szezonban, szept-
embertől ismét heti 2 napon lesz piac a városban. Az önkormányzat 
hosszú távra kidolgozott terve, hogy felújítja, átalakítja, tehát ren-
dezi ezt a területet. Bár a megfelelő finanszírozású pályázatot még 
keressük, de a településfejlesztési koncepciónkban kiemelt helyen 
szerepel a városnak ezen része. Ezért döntöttünk úgy, hogy kidolgo-
zunk egy olyan szintű tervet, ami azonnal beadható, mikor kiírják 
a számunkra is megfelelő pályázatot. Ez az elképzelés tartalmazza 
a piac teljes fedését és az épületek felújítását, valamint a jelenlegi 
parkolási problémákra is megoldást nyújt. 

Csúszik a vizes játszótér megvalósítása 

Ahogy arról korábban már beszámoltam, vizes játszótér létesí-
tésére nyert a város támogatást egy Leader pályázat keretein belül, 
amely a régi Panoráma mögött, a Szent Erzsébet ligetben került 
volna kialakításra. Ezzel a pályázattal is az volt a probléma, amely 
egyébként szinte minden beruházásunk kapcsán jelentkezik, hogy 
az utóbbi hónapokban olyan szinten megnövekedtek az építőipari 
árak, hogy az elnyert összegek már nem elegendőek a kivitelezésre 
és nekünk egyre magasabb összeggel kell a támogatást kiegészíteni, 
hogy a kitűzött cél teljesüljön. A vizes játszótér esetében az elnyert 
összeg csupán az egyharmadát fedezte volna a projekt teljes költ-
ségének, a kétharmadát a városnak kellett volna hozzátennie az 
egyébként 100%-os finanszírozású pályázati támogatáshoz. Ezért 
a testület úgy döntött, hogy ezt a beszerzési eljárást eredményte-
lennek nyilvánítjuk. Azonban ebben a pályázati rendszerben az 
idei évben is jogosultak vagyunk 16 millió forint elérésére, ezért 
összevonjuk e két pályázatot, egy nagyobb projektet létrehozva 
ezzel, melynek keretében akár ez a vizes játszótér kialakítása, akár 
a mólónál található játszótér teljes megújítása is megvalósulhat. 

120 millió forint a Kolostor első és hátsó kertjére 

Az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében infrastruktu-
rális fejlesztések megvalósítására Balatonalmádi város 120 millió 
forint összértékben adott be pályázatot, melyben a Kolostor első 
és hátsó kertjének teljes rekonstrukcióját, közösségi térré alakítá-
sát célozta meg. Nagy öröm, hogy eredményes lett ez a pályáza-
tunk, tehát hamarosan megkezdődhet a parképítés és egy szabad-
téri rendezvénytér kialakítása ezen a területen. A Petőfi színházzal 
megkötött megállapodásban szerepel, hogy a projekt megvalósítá-
sának időszakában az első és a hátsó udvart a színház nem hasz-
nálja. A kivitelezés a jövő év második felében, a szezon elmúltával 
kezdődhet meg, a projektnek 2023-ig kell elkészülnie. 

Közel 19 millió forint budatavai járdafelújításra 

Támogatást nyert a város budatavai utak és járdák felújítására 
is. Ezt a pályázatot a Belügyminisztérium minden esztendőben 
kiírja, s a korábbi években az önkormányzat mindig a piac mellet-
ti kis macskaköves köz felújítására adta be a pályázatot, de sosem 
járt sikerrel. Idén gondoltunk egyet és a belvárost Budatavával 
összekötő, 71-es út melletti járdaszakasz legelhanyagoltabb álla-

Színház a kolostorban – A Petőfi Színház használatába került 

Balatonalmádi régi egyházi épülete – forrás kultura.hu
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potban lévő részének felújítását, valamint a Budatava-kanyarban 
lévő buszmegálló környékén a kockaköves járda átalakítását tűz-
tük ki célul, és a beadott pályázatunk végre eredményes lett. Így 
18 568 196 Ft kormányzati támogatásból újul meg ez a gyalogos 
útszakasz, a beruházás összértéke eléri majd a 25 millió forintot. 

500 millió forint útfelújításra és multifunkciós 
sportcsarnok előkészítésére 

Célzott kormányzati támogatást kapott a város utak felújítására 
és a leendő többfunkciós sportcsarnok előkészítésére. Belterületi 
útfelújításra 400 millió forintot tudunk fordítani, 100 millió fo-
rint pedig a sportcsarnok előkészítését szolgálja, ami gyakorlatilag 
magában foglalja a tervezést, a közművek rendezését és esetleges 
ingatlanvásárlás költségét is. 

A leendő sportcsarnok az idén átadott sportközpont mellett, a 
Lozsántán kap majd helyet. Itt rendelkezik az önkormányzat 2,5 
ha saját tulajdonú területtel, s most, ezzel a támogatással végre 
megnyílik a lehetőség arra, hogy a régóta tervezett beruházás meg-
valósuljon.  Balatonalmádiban nagyon sok sportegyesület műkö-
dik, nincs azonban egy olyan hely, ahol az edzéseket jó körül-
mények között meg tudnák tartani. Az épület alkalmas lesz arra, 
hogy befogadja ezeket az egyesületeket. A tervek szerint a fő profil 
a női kézilabda lenne, hiszen ennek a sportágnak vannak hagyo-

mányai a környéken. Most még csupán az előkészítésnél járunk, 
de jó esély van arra, hogy a későbbiekben, Balatonalmádiban szín-
vonalas sportcsarnok készüljön el. 

A célzott támogatás nagyobb részét útfelújításokra költheti az 
önkormányzat. Hogy mely utak és milyen sorrendben kerülnek 
felújításra, azt természetesen a testület dönti el. A városnak van 
útfelújítási terve, melyet még a korábbi testületek készítettek, ezt 
most mindenképpen aktualizálnunk kell. Ez lesz a kiindulópont, 
de nagyjából azt az elvet követjük, hogy a legrosszabb állapotú és 
legforgalmasabb utak felújításával kezdünk, de fontos az is, hogy 
egyik városrész se maradjon ki. Úgy gondolom, hogy például az 
Óvári és a Szabadság utca mindenképpen ott lesz a sor elején, 
hiszen két frekventált, de nagyon rossz állapotú útról van szó. Az 
útfelújítás során járdákat alakítunk ki, javítjuk az útburkolatot és 
megoldjuk a csapadékvíz-elvezetést is, de nem szabad elfeledkez-
nünk a közműkiváltásról sem, hiszen a vízhálózat cseréjének min-
den felújítás előtt meg kell történnie. Ez azonban már nem ebből 
az összegből kerül kifizetésre, ez a DRV költsége. Az állami cég 
gördülő fejlesztési tervvel rendelkezik, jelenleg a Neptun utcában 
dolgoznak, ahol ősszel kerékpárút aszfaltozásra kerül sor. A mun-
kálatok a Rákóczi utcában folytatódnak majd, és hamarosan sorra 
kerül minden rossz állapotú belterületi útszakasz is. Pár éven belül 
új utakon közlekedhetünk majd Almádiban.

Köszönet a támogatásért dr. Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselőnknek, aki mindig szívén viseli Balatonalmádi sorsát!

 Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi város polgármestere 

Megújul a budatavai járdaszakasz – forrás: Balatonalmádi FB oldala

400 millió forint almádi útfelújításra - forras veol.hu

Az új sportközpont mellé épül majd a többfunkciós  

sportcsarnok - forrás FB.



50% -os Uniós támogatással.
Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztárcánkat és környezetünket

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

4

Hirdetés

Talán az ipari forradalom idején fejlődött olyan ütemben az 
energiaipar, mint manapság a napelemek térhódításával. Ám amíg 
a XIX. századi modellváltás a környezet szennyezésével járt együtt, 
addig a mostani solar-rendszerek pont ellenkezőleg, környezetter-
helés nélkül biztosítják az energiát a mindennapokban. Ráadásul 
a naperőműfarmok mellett immáron könnyedén, a saját háztartá-
sunkat is felszerelhetjük ilyen technológiával. A veszprémi Solar 
Rendszerépítő Kft. szakembereivel néztük meg a lehetőségeket és 
a beszédes statisztikákat.

A ’90-es évek elejéhez képest 30%-kal növekedett a hazai lakos-
sági villamosenergia felhasználásának aránya, derül ki a KSH erről 
vezetett statisztikájából, ugyanakkor sokáig ezt a megnövekedett 
energiaigényt fosszilis energiahordozókkal elégítették ki, ezzel is nö-

velve Magyarország ökológiai lábnyomát. A fordulópontot a 2010-
es évek hozták el, amikor a magyar piacon is kezdett elterjedni a 
napelem-technológia, ráadásul meredeken emelkedő görbével.

Hogy hova vezethető vissza a Napból származó megújuló energia 
térnyerése, arra Szakos Ferenc, a Solar Rendszerépítő Kft. ügyveze-
tője a számok nyelvén ad választ.

„Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 5-6000 kW/h között 
van éves szinten. Ezt az igényt egy 4,5-5 kW-os rendszerrel már ki 
lehet váltani, ami 12-13 napelemet jelent a tetőn. Amikor megtervez-
zük ezeket a rendszereket, mindig az előző évi fogyasztásból indulunk 
ki, tehát mondhatjuk azt is, hogy minden háztartás személyre szabott 
konstrukciót kap tőlünk, amikor belevágnak ebbe a beruházásba.”

2020 tavaszán elhatároztuk, napelemet szeretnénk. Döntésünket költségtakarékosság és 
környezettudatossági szempontok befolyásolták, szerettük volna a háztartásunk villamosenergia-
felhasználását napenergiából biztosítani, valamint szempont volt az is, hogy a napelemek 
segítségével a fűtési szezonban be tudjunk segíteni a ház hőháztartásába, alternatív fűtési 
módozatok alkalmazásával, minimálisra csökkentve ezzel a fűtési költségünket.2020 májusában 
egy baráti ajánlást követően felvettük a kapcsolatot a Solar Rendszerépítő Kft-vel. Egy gyors 
helyszíni és szakmai konzultációt követően testre szabott ajánlatot kaptunk a rendszer 
kivitelezésére. Az ajánlatot elfogadtuk és korrekt, precíz kivitelezés mellett kulcsrakész rendszert 
kaptunk. Az új technológiát 2020 júliusában élesítettük. Elégedettek vagyunk, a telepített 
rendszer azóta is kifogástalanul működik. Utólag is köszönet a Solar Rendszerépítő Kft.-nek!

Répási Róbert, gyulafirátóti lakos

Napelem rendszerek telepítése
továbbra is „SZALDÓ” elszámolással,
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A napelem-technológia kapcsán viszont van még néhány kérdés, 
ami laikusok számára ködös lehet, de Ferenc segítségével ezekre is 
könnyen fény derül. Ilyen például az a dilemma, hogy ha felhős az 
égbolt, a napelemek működnek-e.

„Felhős és ködös időben is termelnek, igaz ilyenkor kisebb mennyi-
ségben, mint ideális napos időben. Magyarország éghajlata egyébként 
kedvez a napelemeknek, és mivel éves szinten nézzük a termelést, a nyá-
ri hónapokban bőven megtermeli azt a mennyiséget, amit elvárhatunk 
egy ilyen berendezéstől.”

A logikát követve, szintén felmerül, mi történik, ha több áramot 
termelünk, mint amennyire háztartásunknak szüksége lenne?

„A Solar Rendszerépítő Kft-nél mindig úgy tervezzük meg a beren-
dezéseket, hogy az megközelítőleg annyi áramot termeljen, amennyi 
éppen fedezi a háztartás fogyasztását. Ha mégis többlettermelés van, 
azt az áramszolgáltató megvásárolja, ám számla ellenében jóval keve-
sebbért, már-már elhanyagolható összegért.”

Végül ismét barangoljunk el a számok földjére! Tegyük fel, hogy 
régóta szeretnénk lakásunk kényelmét egy jakuzzival bővíteni, esetleg 
egy elektromos autó vásárlásán gondolkodunk. Egészen eddig bele 
kellett kalkulálni azt is, hogy ezek a berendezések – amellett, hogy 
költséges a beszerzésük – megnövelik az áramszámlát. Viszont, ha 
napelemekkel váltjuk ki a hálózatot, a villanyszámla a jövőben ki-
kerül a családi költségvetésből, a megspórolt pénzt pedig nyugodtan 
fordíthatjuk ezekre a régen vágyott termékekre és működtetésükre. X

Továbbra is lehetőség van megvalósítani azokat a napelem-fejlesztéseket, 
amelyeknek az Otthonfelújítási támogatási program akár 50%-át is támogatja 
a magyar háztartásokban. 
A mi általunk nyújtott megoldással 2023 december 31.-ig lehetséges 
Napelem rendszert telepíteni úgy, hogy továbbra is marad az ügyfél a 
kedvező „SZALDÓ” elszámolásban.
Ezért érdemes most meghozni a döntést, amelyben a Solar Rendszerépítő Kft. 
a tervezéstől a megvalósításig  személyesen is segít.www.solar-re.hu



Szobor a sportpályánál 
A közelmúltban röviden tudattam az olvasókkal, hogy az Almádi 

P-Art művészeti alapítvány mit tervez, min munkálkodik ez évben. 
Az új sportpálya építkezésének megkezdésekor a kuratórium úgy 
gondolta, hogy a környezethez illő műalkotással fogjuk gazdagítani 
az impozáns komplexumot. Nagyszerű alkalom volt az ünnepélyes 
átadásra a Ferencváros labdarúgó csapatának balatonalmádi ven-
dégszereplése.

A mérkőzés előtt került felavatásra Brzózka Marek szobrászművész 
„Fiúk” című bronz kompozíciója. Az előzetes egyeztetések alapján, 
mint művészeti vezető, kértem a szobrászt, hogy a Balatonalmádi 
Sport Egyesület több évtizedes sikeres utánpótlás-nevelési tevékeny-
ségét megköszönve állítsunk emléket. A kétalakos, fiatal focistákat 
ábrázoló alkotást vörös kő talapzatra helyeztük. Dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselőnk és Ács Attila, az egyesület elnöke leplez-
te le nagy számú érdeklődő jelenlétében. Ezután Dr. Boros Szilvia 
az Alapítvány elnöke adta az egyesület tulajdonába a műalkotást. 
Megköszönöm a Szegeden élő, lengyel származású szobrászművész 
munkáját, aki rendszeres résztvevője az Öreghegyen lévő nyári mű-
vésztelepnek. A fiatal művész Teleki Pált ábrázoló köztéri szobrát 
nemrég avatták fel Szegeden. Külön köszönet illeti a VeszprémBer 
építőipari cég vezetőit: Hajdu Attilát, Tuza Pétert, Rédling Tamást. 
A cég anyagi támogatása tette lehetővé – alapítványunk munká-
ja mellett – hogy minőségi alkotás kerüljön ismét városunkba. A 
szobor felállítási munkálatainál az egyesület vezetője, alkalmazottai 
mindenkor segítséget adtak, kiváló volt az együttműködés. Köszönet 
még az egyik szülőnek, Farkas Mártonnak, aki a betonozási munkát 
elkészítette, továbbá köszönöm a Városgondnokságnak és Bartl Kál-
mán mesternek is a segítségét. Itt is bebizonyosodott, hogy közös 
összefogással lehet létrehozni valamit városunk épülésére. 

Budataván a díszkút munkálatai is folyamatban vannak. Sajnos 
elhúzódott az építkezés annak ellenére, hogy önzetlen segítőink, 
támogatóink mindenkor rendelkezésre állnak. Már rendelkezünk 
a Laczkó Dezső múzeum engedélyével, munkatársaik a régészeti 
feltárást elvégezték, együttműködésünk példás volt. Az öreghegyi 
művésztelep augusztus közepétől ismét működik. Remélem, hogy 
továbbra is az itt tartózkodó szobrászművészek városunk művészeti 
és esztétikai fellendülését fogják szolgálni.

Veszeli Lajos
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Berényiek Találkozója 
Június 24-én, Balatonalmádi Vörösberény városrészének delegá-

ciója  részt vett a 25 éve rendszeres Berényiek Találkozója országos 
rendezvényen, Iklanberényben.

Évente más-más Berény nevű településen van ez a találkozó, ami-
nek anno Dér András és Mester Ferenc voltak a kitalálói és Csalló 
Róbert nevét sem felejtik el, aki szintén ötletelt a „fiataloknak”.

Fontos tudni mindegyikőnknek, hogy Vörösberényre 2023-ban 
kerül sor, amikor is az összetartozás szép példájaként ünnepséggel, 
vidámsággal, vendéglátással fog ünnepelni 13 berényi település kép-
viselője városunkban.

Kasza Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke

Beretvás Csanád  
szobrászművész kiállítása

Alkotásaival városunkban több helyen is találkozhatunk, a szo-
borparkban álló Halászemlék című plasztikája mellett a Berényiek 
Emlékkútja és az almádi panteonban látható Kompolthy Jób mell-
szobra is az ő keze munkáját dicséri.

Beretvás Csanád legnagyobbrészt önképző módon sajátította el a 
szoborkészítés fortélyait, bár vitathatatlan tehetsége már a kezdetek-
től fogva jelezte alkotói kvalitásait. Fával és kővel egyaránt szívesen 
dolgozik, ezekhez esetenként más anyagokat is társít. Mészkőplaszti-
káihoz kialakított egy sajátos technikát, amellyel az egyéni felületek, 
formák szinte archaikus jelleget öltenek (Parasztbálvány, Halászem-
lék, Tengeri lelet, Civilizációs emlékoszlop). Sok esetben él a „befe-
jezetlenség” eszközével, ezzel vezetve a szemlélőt a gondolatban való 
kiegészítésre, és nem kelti  bennünk a befejezetlenség érzetét.

Figurális kompozíciókat és portrékat is szívesen készít, a már em-
lített Kompolthy mellszobor is jól érzékelteti alkotója mesterségbeli 
tudását.

Az almádi Öreghegyi Szobrász Művésztelep munkájában kezde-
tektől fogva részt vesz, munkái sokfelé láthatók az országban, örö-
münkre most a Pannóniában mi is láthatjuk őket. 

Beretvás Csanád kiállítása augusztus 13-án, pénteken 18 órakor 
nyílik a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban és szeptem-
ber 2-ig  látogatható.

FL
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Ki ismeri fel ezt a hölgyet? 
Perzsa eredetű női név az angol Isme és eredetileg smaragdzöl-

det jelentett. Esme formában, az Esmeralda rövidebb változataként 
átkerült a francia nyelvbe is, ahol szeretett vagy tisztelt jelentést tu-
lajdonítottak neki. Inkább az arisztokrata körökben lett népszerű, 
de ott is csak a XX. század közepére. Nos, ezidőtájt jelent meg egy 
ifjú hölgy Balatonalmádiban, akit Izmi néven hívtak a helybeliek. A 
nővérével, Barbival együtt költöztek ide a Töltés utca 4-be. Annyi 
magas rangú, Veszprémben állomásozó katonatiszt legyeskedett kö-
rülöttük, hogy 25 évesen Satzger Krisztiánhoz ment nőül. Nővére 
sem maradt pártában, mert Domján Béla felesége lett. Édesanyjuk, 
Lady Eleanor jó példával járt előttük, mert brit arisztokrata férjétől 
éppen elválva, 100 éve lett a kor egyik leghíresebb cigányprímásá-
nak, Kiss Jancsinak a felesége. Or-
solya Kiss János legott megvásárolta 
Szalai kanonok „fenséges kéjlakát” 
az Öreghegyen és beköltözött a ma-
gyar-angol család. Kiss Jancsiból Já-
nos Orsolya Kiss de Öreghegy lett, 
a bárónő új neve pedig Baroness 
Charlotte Augusta Orsolya Kiss de 
Öreghegy. Így kapta meghívókat a 
Buckingham palota báljaira, ahol 
leányaival együtt rendszeresen meg 
is jelent.

Nagyon megörültem ennek a 
képnek, mert tudtam, hogy nem 
múlt el nyomtalanul az a negyed-
század, amit itt töltöttek Balatonal-
mádiban. Több oknál fogva mégis 
hallgattak róluk, mert 1947 után, 
amikor államosították a Kiss Jan-
csi-villát, meg a Magda lakot is, a 
lady visszaköltözött Sussex grófság-
ba, de akkor már Szántó Frigyes 
felesége volt. Micsoda dolog, hogy 
már a harmadik férje volt, holott az 
első férje, az angol arisztokrata ka-
tonatiszt hagyta el, ráadásul gyalá-
zatosan viselkedett vele? Kiss Jancsi 
pedig meghalt, sőt a harmadik férje 
is, ezek után aztán negyedik férje a 
dúsgazdag Sayd Waris Ameer Ali 
lett, aki mellett még lövészbajnokságot is nyert Oxfordban. Micso-
da életpálya s micsoda emlékek!

Leányai itt házasodtak meg, magyar arisztokrata férjeket ta-
láltak maguknak, Satzger Krisztián von Bálványos lett Izmi férje, 
aki ugyanolyan magas rangú katonatiszt volt, mint Barbi férje: 
Domjánszegi Domján Béla. Sajnos még a II. világháború előtt el 
is váltak, ahol a két magyar katonatiszt elesett a fronton. Olyany-
nyira hallgattak a magyar források ezekről a házasságokról, mint 
a Kiss Jancsi villában adott partikról és az arisztokrata életvitelről. 
Feleségem veszprémi nagynénje, Bodlaki Magdolna szintén egy 
katonatiszt felesége lett és Alberti Ernőnéként kapott meghívót a 
bárónő leányaitól, akik egyben angolra is tanították. Miután férje 
elesett az orosz fronton, ő csak egy törött szemüveget kapott meg 
a bajtársaitól, amit magával vitt Angliába, majd pedig meg sem állt 
Massachussetts államig, ahol ápolónőként élte le életét. Kétszer ta-
lálkoztam még én is vele, amikor hazalátogatott, de balatonalmádi 

éveiről nagyon keveset beszélt. Pedig lett volna miről, hiszen tartotta 
a kapcsolatot Izmivel és Barbival, akik Angliában éltek halálukig.

Mit nem adtam volna, ha tudtam volna, hogy Izmi, azaz Isme Ruth 
Satzger von Bálványos abban a dél-angliai kisvárosban, Brightonban 
élt, méghozzá az elegáns tengerparti paloták egyikében pontos címe: 
Northumberland Court 62-64,  ahol én az itteni diákokkal mász-
káltam színes kagylók után. Veszprém megye testvérkapcsolatot 
ápolt East Sussex grófsággal, így aztán több mint tízszer járhattam 
Brightonban. Izmi biztosan rálátott arra a hatalmas mólóra is, ahova 
minden turistát becsaltak a különböző pénznyerő automaták, csak 
nem félkarú rablóknak nevezték őket, hanem érmedózernek. Be-
dob az ember pár pennyt és az pedig óvatosan tovább tologat egy 

„rahedli” csillogó érmét, de le nem 
esik egy sem. Onnan tudom, hogy 
többször megpróbáltam magam is, 
miközben a diákjaimat akartam 
lebeszélni róluk. Talán csak azt il-
lusztráltam, hogy micsoda dőre 
dolog ilyen pénznyerésben hinni...

A szép emlékű Öböl Televízió 
fiatal riportere, Godzsa Zoárd, Ko-
vács Pista helytörténész barátom-
mal együtt faggatott bennünket 
vagy tíz éve, mert olyan sok képes-
lap és fénykép jelent meg Balaton-
almádiról, hogy a három vaskos 
fényképalbum után szinte nem is 
lehet már újabbakat találni. Pedig 
lehetett és lehet is, amire a legéke-
sebb bizonyíték Polniczky József 
barátunk nyomdakész fénykép al-
buma Káptalanfüredről. Az Új Al-
mádi Újság hasábjain rendszeresen 
jönnek elő ismeretlen felvételek és 
a világháló is tartogat még megle-
petéseket. Kerültek haza képek Ka-
nadából, egy olyan úriembertől, aki 
számtalan, önzetlen adományával is 
kivívta elismerésünket. Ugyan eze-
ken a hasábokon közöltük le azt a 
Kiss Jancsi nóta-kompozíciót, ame-
lyet Angliából hozott haza Domján 

úr még a múlt században. Meggyőződésem, hogy a hagyatékukban 
még sok értékes fénykép vár felfedezésre.

Nem dőre remény tehát, hogy Balatonalmádi brit kapcsolatairól 
is kerülnek még elő képek, mert ugyan szép hosszan írtam a korai 
látogatásoktól egészen a gimnázium neves vendégeinek felsorolásá-
ig, de kevés kép állt még akkor a rendelkezésemre. Most sem biztos, 
hogy éppen nekem kell ezeket mind felhajkurászni, de hogy fan-
tasztikus képek kerülhetnek még elő az biztos. Vessük tekintetünket 
Balatonfüredre, ahol egyrészt a régi főúri kúriákat hozzák példásan 
rendbe, másrészt pedig írásban is kiadják kulturális örökségüket, 
Nekik nem kell bizonygatniuk, hogy mindez a Balaton-felvidék és 
hazánk művelődéstörténetének szerves része. Le a kalappal az itteni 
villatúrák szervezői előtt, akik Illana Zsóka és Pazonyi Lilla vezetésé-
vel fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy az itteni főúri emlékek és 
egyéb rejtett kincsek ismét bekerülhessenek a köztudatba.

Czuczor Sándor

Akit mi csak Izmi néven ismerünk: 

Ismé Ruth Satzger von Bálványos
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GYÖNGYÉLET 
Varga Edina festőművész, textiltervező  kiállításáról

A Pannónia nyári kiállításai az itt élő vagy városunkhoz kötődő 
alkotók munkáit kívánják bemutatni. Az elmúlt időszak korlátozási 
miatt a korábban tervezett tárlatok is halasztódtak, így volt ez Varga 
Edina kiállításával is, aminek tavaly nyáron lett volna az ideje. 

Július végén, nagy érdeklődés mellett nyílt meg „Gyöngyélet” cím-
mel a festményeket, ruhaterveket, gyöngyöket bemutató kiállítás.

Az alkotó az év nagy részét a Balatonra néző nyaralójában töl-
ti Almádiban. A helyi kiállításokon és az aluljáróban rendszeresen 
szerepelnek képei, országszerte számos egyéni és csoportos kiállítás 
résztvevője volt. 

 A művészeti középiskolát szobrász szakon végezte, diplomát az 
Iparművészeti Egyetemen szerzett textiltervezőként, azóta is aktív 
résztvevője a kortárs magyar képzőművészeti közéletnek.

Az almádi tárlat szokatlan módon a képek mellett ruhaterveket 
is bemutat, amelyek különlegessége, hogy a festmények – némi 
finomhangolással – a ruhák színeiként, mintáiként jelennek meg. 
Izgalmas látvány a ruhákon megjelenő festmény, az új felületen 
másként kelnek életre a képek, a ruha másfajta kompozíciós megol-
dásokat követelve ölti magára az olajfesték nyomait.

A képek nem a hagyományos értelemben vett figurális kompozí-
ciók, de nem is szélsőségesen elvontak. Talán a lírai absztrakt a leg-
jobb megközelítő kifejezés az érzelmeket hangsúlyozó alkotásokra. 
A leggyakrabb színek a kékek árnyalatai – ahogy a megnyitón el-
hangzott: a testtelen színek – amelyek a végtelenbe vezetik a szemlé-
lőt, de a sok lilás-kékes árnyalat ellenére sem érezzük „hideg”-nek a 
vásznakat, az emocionális tartalom meleggé teszik őket. A képek és 
ruhák külön-külön is önálló vizuális élménnyel ajándékozzák meg a 
látogatót, de szerencsés módon egymás hatását felerősítik.

A megnyitón Gulyás Judit textilművész mondott köszöntőt, 
majd Sipos Endre művészetfilozófus emlékezetes módon nyitotta 
meg a tárlatot. Dóra Attila zeneszerző és klarinétművész a képekhez 
kapcsolódó improvizációival örvendeztette meg a hálás közönséget.  

A kiállítás augusztus 8-ig volt látható.

Tökfesztivál
A Nők a Balatonért Egyesület Balatonalmádi Csoportja által kez-

deményezett és pártfogolt nagysikerű rendezvény az idei évben is 
megrendezésre kerül.

Korainak tűnhet, hogy októberi felhívást tegyünk közzé, de az 
idei tökfesztiválnak lesz egy olyan eleme, amelyre készülnie kell 
mindazoknak, akik részt szeretnének venni benne: a nap folyamán 
terménybemutatót szervezünk, ahol a város lakói saját kertjükben, 
balkonjukon termesztett gyümölcsöket, virágokat, stb mutathatják 
be, magokat, bujtásokat cserélhetnek, termést kóstoltathatnak. 

Délelőtt a téren madárijesztő készülhet (ehhez már most lehet 
kelléket gyűjteni), nem marad el a délutáni tökfaragás sem, estefele 
pedig ki-ki elindulhat az alkonytúrán.

Hagyományosan lesz tökös ételek kóstolása, meseszoba, játékos 
vetélkedő, előadások és bemutatók, melyek környezettudatosságra, 
a fenntartható fogyasztásra valamint az újrahasznosításra hívják fel 
a figyelmet.

A rendezvény időpontja október 16. szombat 10-21 óra.
A terménybemutatóra kérünk előzetes regisztrációt, keressenek 

bizalommal a 20/377-3762 telefonszámon!
Fábiánné Sáray Anna

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a polgárőr mozga-
lomban végzett tevékenysége elismeréseként Szent László érem 
kitüntetésben részesítette Balogh Csabát, a Balatonalmádi Pol-
gárőr Egyesület elnökét. A magas rangú elismeréshez szívből gra-
tulálunk! 

Balogh Csaba munkájáért kapott elismerő kitüntetése
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Fekete István Emlékkiállítás

Fekete István 2020-ban ünnepelte volna 120. születésnapját. 
Emlékezetére a Móra Könyvkiadó vándorkiállítást indított, mely 
most már sokadik állomásán, a Pannónia Könyvtárban tekinthető 
meg néhány hónapon keresztül. 

Fekete István XX. századi prózaíró volt, ám bőven találunk olyan 
értékeket írásaiban, amelyek maradandóak és hangsúlyosak ma is. 
A természettel, és az állatokkal közös, békés együttélés, és a környe-
zettel való egyensúly megtalálása és megőrzése a globális felmelege-
dés évszázadában talán még fontosabbak, mint régen. Fekete István 
valószínűleg nem látta előre, mi fog történni, de természetközeli 
hangja, érzékletes tájleírásai és az állatok megszemélyesítse mind-
mind olyan eszközök, amelyek segítségével a mai gyermekek is kö-
zelebb kerülhetnek a természethez. 

Az interaktív kiállítás július 5-én érkezett, és egészen szeptem-
ber 9-ig megtekinthető. A gyermekkönyvtárban a kiállítás anyagára 
épített könyvtári órát is tervezünk, melyre az általános iskolás osz-
tályokat várjuk majd nagy szeretettel!

 Nádas Panna

Közvetlen naplemente előtt szitáló zápor húzódott végig a 

Balaton felett. A veszprémi fennsík felől alacsony érkező nyugvó 

napsugarak gyönyörű kettős ívet rajzoltak a város fölé.” Ezzel a 

kísérőszöveggel jelent meg Fényes Lóránd, almádi fotós felvétele 

a National Geographic Magazin magyar oldalának címlapján. 

Köszönjük, hogy megörökítette ezt a csodálatos pillanatot!

Böjte Csaba és a gyermekkórus  
újra a Balaton partján

Az VIII. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte 
Csaba ferences szerzetes, és a Magyar Örökség-díjas Marosszé-
ki Kodály Zoltán Gyermekkar látogat idén nyáron is a Balaton 
partjára.

Balatonfüred aug.18. szerda 17.00 szentmise a Koloska-völgyben, 
a Gyermek Jézus-kegyhelyen, melyhez már 4 csodatétel fűződik.

Balatonalmádi aug.19. csütörtök 18.00 szentmise a Zenepavi-
lonnál.

Balatonfűzfő aug. 22. vasárnap 10.00 szentmise Laposa Norbert 
plébánossal és a Gyermekkarral a Jézus Szíve plébániatemplomnál. 
Itt már nem találkozhatunk Csaba testvérrel, fontos programja 20-
tól máshová szólítja.

A kórus szovátai kulturális központja, a Marianum - Tündérkert 
Ház fenntartási költségeire gyűjt. Köszönjük a felajánlott támoga-
tást Balatonalmádi városának, Kiss Lászlónak, Kishegyi Eleknek, 
Kocsis Bálintnak, Herendiné Kiss Ilonának. Örömmel fogadunk 
felajánlásokat a gyerekek reggelijéhez, ebédjéhez, vacsorájához a 
következő számokon: Lajkó Frigyes NIKE Étterem 88/586-155, 
20/9521-768, Töltési Zsóka 30/9719-446, és a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálatnál.

Töltési Erzsébet

Böjte Csaba ferences szerzetessel és a Magyar Örökség Díjas 
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral

VIII. BALATONI CSILLAGÖSVÉNY 
MISSZIÓS KÖRÚT 

VIII. BALATONI CSILLAGÖSVÉNY 
MISSZIÓS KÖRÚT 

2021. augusztus 17-22-ig

2021. augusztus 17. kedd 18 óra Zirc 
     Csaba testvér szentmiséje a Zirci Ciszterci Apátsági Bazilikában

2021. augusztus 18. szerda 17 óra  Balatonfüred
     Csaba testvér szabadtéri szentmiséje a Koloska völgyben
    (rossz idő esetén a Vörös templomban)

2021. augusztus 19. csütörtök 18 óra  Balatonalmádi
     Csaba testvér szabadtéri szentmiséje a Zenepavilonnál
    (rossz idő esetén a Szent Imre templomban)
    17.30-tól keresztelő a szentmise előtt

2021. augusztus 21. szombat 18 óra Székesfehérvár 
     Előd atya szentmiséje a gyermekkarral a Ciszter templomban

2021. augusztus 22. vasárnap 10 óra Balatonfűzfő 
     Laposa Norbert atya szentmiséje a gyermekkarral  

a Jézus Szíve templomban

Pontos tájékoztatás, friss információk a programokról
és a Szovátai Mariánum gyermekeinek

szervezett gyűjtésről az alábbi
Facebook oldalon találhatók: 

Böjte Csaba Balatoni Csillagösvény
Missziós Körút

www.facebook.com/balatonicsillagosveny

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A SZENTMISÉKRE  

ÉS AZ AZT KÖVETŐ KONCERTEKRE!
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Programok, kirándulások a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klubban 

Augusztus 11-én 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban: Jubile-
umi találkozó a párkányi testvérklubbal: ünnepi műsor, alkotóház, 
kiállítás, vacsora, tánc

Augusztus 13-án 14 órakor a Posta elől különbusszal kirándu-
lás Balatonfüredre: Sétahajókázás a párkányiakkal. Klubtámoga-
tás:1.500 Ft/fő

Augusztus 22-én 18 órakor a Kerényi Imre Kult-Magtár szabadtéri 
színpadán II. FOLKLÓRFESZTIVÁL 8 fellépő csoporttal. Műsor 
után vendéglátás népi eledellel. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. A rendezvény ingyenes. Fővédnök: Dr. Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselő, államtitkár úr.

Szeptember 1-jén, szerdán 16-17-ig Ügyelet a Vörösberényi Kul-
túrházban: befizetés a lecsópartira és a hónap végi szüli napi rendez-
vényre; befizetés a lendvai kirándulásra klubtagoknak, de külső sze-
mélyek is jelentkezhetnek tartalékosként. A jótékonysági koncertre 
támogatói jegyek vásárlására van lehetőség. 

Szeptember 3-án 17 órakor JÓTÉKONYSÁGI KONCERT: 
DALOK A FIÓKBÓL a Vörösberényi Kultúrházban a Klub javára. 
Zenél: Tóth István. Támogatói (belépő) jegy: 500 Ft. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk! 

Szeptember 15-én, szerdán 16 órától a Vörösberényi Kultúrház-
ban: LECSÓPARTI – Beszámolók a nyári eseményekről – Videó 
klipek megtekintése.

Szeptember 17. péntek 6 órakor a posta elől: Amennyiben a jár-
ványügyi helyzet engedi – védettségi igazolvány szükséges – 1 napos 
KIRÁNDULÁS SZLOVÉNIÁBA, LENDVÁRA: Orchidea park – 
Bakonaki – tó – Energetikai park – a város nevezetességei – Ebéd 
a Hancik tanyán, hazafelé látogatás a gördeszkás plébános úrnál; 
Részvételi díj: 4.500 Ft + 20 € + 400 Ft biztosítás Klubtámogatás: 
2.200 Ft + 3 €/ fő 

Szeptember 29-én 16 órától a Vörösberényi Kultúrházban. Zenés 
szülinapi rendezvény (szeptemberiek köszöntése).

Zsúfolt munkanap végén siettem 
az interjúra. Fáradt voltam, úton 
odafelé már az otthoni teendők jár-
tak a fejemben, gyerekek, háztartás, 
vacsora. A ház egy csendes zsákutca 
legvégén állt, az alagsor, ahová be-
léptünk, hűvös volt, hófehér falak-
kal és harsogóan zöld növényekkel. 
Szólt a zene, s ahogy beültünk a 
pihenőszékekbe, úgy éreztem, hogy 

egy egészen más világba csöppentem, ahol nincs rohanás és nem állnak 
hegyekben az elvégzendő feladatok. Itt nyugalom és béke honol. Ezt a 
világot Kövi Szabolcs teremtette meg, itt, Balatonalmádiban. 

– Kecskemétről, Egerből, Veszprémből és Tatáról is érkeznek hoz-
zám emberek, így akár turisztikai vonzerőként is tekinthettek rám – 
meséli Szabolcs mosolyogva, miközben békésen hintázunk a függőszékek-
ben. Kövi Szabolcs furulya-, fuvola-, pánsíp művész és zeneszerző, aki, 
bár sokakhoz hasonlóan nem Almádiban született, mégis ezt a várost vá-
lasztotta otthonául, immár másodszor is, hiszen egyszer már innen más 
irányba kanyarodott az élete, de pár éve mégis visszatért hozzánk. Több 
albuma megjelent már, talán kevés ember van, aki nem ismeri a nevét.  

– Az ezoturizmus az idegenforgalom egy létező ága, sokan keresik 
az ilyen típusú kikapcsolódást. Én fontosnak tartom azt, hogy akár kis 
létszámú közösségek számára is lehetőséget biztosítsak, ezért készült 
el a házunk alagsorában ez a koncertterem, melyhez egy apartmant is 
kialakítottunk, azok számára, akik nemcsak a koncerten szeretnének 
részt venni, de a Balatont és a várost is szívesen megismernék. Szeren-
csére egyre többen vannak, akik így gondolkodnak… 

A Vörösberényi Polgári 
Olvasókör hírei 

A nyári „uborkaszezon” Balatonalmádira 
nem érvényes, hiszen annyi kulturális prog-
ram volt- van-lesz még ezen a nyáron is, hogy 
nem unatkozhatunk. A mi egyesületünknek 

nem volt most programja, mert a Vörösberényi Polgári Olvasókör 
a szeptember 11-i hagyományos szüreti felvonulással kezdi az idei 
őszt. Július 8-án egy rendkívüli vezetőségi ülést tartottunk, ahol 
számba vettük, hogy milyen feladatok várnak ránk a szüreti felvo-
nulás megrendezéséhez.

Sok jó ötletünk volt, de azok megvalósításához pénzre és több 
segítő kézre lenne szükségünk, mint amennyi eddig tudott dolgozni 
a szervezéskor. Sajnos, kezdenek tagjaink elfáradni (betegség, öre-
gedés), ezért nagy örömmel  vennénk, hívnánk tagjaink sorába a 
kicsit fiatalabbakat is, hogy friss ötleteikkel, aktivitással gazdagítsák 
a 111 éve alapított egyesületünk működését. Ezúton is kérjük, hogy 
keressenek minket a cikk alján található e-mail címen vagy telefon-
számon!

Kasza Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke
e-mail: kaszakatalin@gmail.com; tel.:+36 30 445 3781

Aki megteremtette   Almádiban a n
Portré Kövi Szabolcsról

MEGHÍVÓ
II. FOLKLÓRFESZTIVÁL

BALATONALMÁDI

Helyszín: KERÉNYI IMRE KULT-MAGTÁR szabadtéri színpad

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub és művészeti csoportjai, a Borostyán Népdalkör
és a Ringató Balaton Néptánccsoport nagy tisztelettel és szeretettel meghívja 

Önt, kedves családját, baráti körét vendéglátással egybekötött színvonalas, 
ingyenes bemutatóra, melynek időpontja

2021. augusztus 22. vasárnap 18 óra

A fesztiválon fellépnek a környező települések népdalkörei, néptánc csoportjai, a 

Balatonalmádi Néptáncműhely fiatalokkal és gyerekekkel, továbbá a Zagyva 
Banda népzenei együttes és Baksa Kata Aranypáva-nagydíjas népdalénekes.                  

A résztvevőket a műsor végén népi étellel kínáljuk. A vendéglátás után a zenekarral 
és Kovács Krisztián oktató vezetésével egy vidám táncházba invitálunk mindenkit,

majd beszélgetéssel, nótázással múlatjuk az időt. 

A rendezvény fővédnöke: dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, államtitkár

A fesztivált megnyitja: dr. Kepli Lajos, városunk polgármestere

Zárszót mond: Lencse Sándor, a klub elnöke

Műsorvezető: Kovács Krisztián, kisbíró

Mindenkinek jó szórakozást kíván a szervező

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
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– Minden zenész és előadó álma, hogy több ezres tömeg előtt lépjen 
fel. A te koncertjeiden pedig sokszor tízen, húszan vesznek részt, sőt, 
kérésre akár két fő részére is zenélsz. Hogy alakult ez ki? 

– Talán 10 éve volt, mikor meghívtak Budapestre, hogy zenéljek 
egy sóbarlangban. Amikor bementem a pincébe és láttam, hogy a 
résztvevő 15 ember épp betakarózva szinte aludni készül, arra gon-
doltam, hogy ennél mélyebbre nem süllyedhet a karrierem. Végül a 
koncert igazán jól sikerült, sőt, klubszerűen, havi rendszerességgel 
tartottam ott előadásokat, és rájöttem, hogy sok kicsi sokra megy. 
Az én koncertjeimen a nézők pihenőszékben ülnek, sőt, fekszenek, 
a szabadtéri zenehallgatás közben a csillagokat nézik és olyan külön-
leges élményben van részük, melyet máshol nem tapasztalnak meg. 
Ettől más egy Kövi Szabolcs koncert. 

– Miként élted meg a pandémiát? 
– Amikor már lehetett, itthon szerveztem koncerteket és az em-

berek kellő óvatossággal el is jöttek hozzám. Minden jogszabályt be-
tartva dolgoztam, akár 1-2 fős közönségnek is zenéltem. De legalább 

zenéltem. Amióta lazultak a 
szabályok, több koncertem is 
van, szerte az országban. Az én 
közönségem ezoterikus, termé-
szet közeli gondolkodású, akik 
inkább a hagyományos orvos-
lásban hisznek, és nem szíve-
sen oltják be magukat. Viszont 
minden koncerten van egy-egy 
érdekes történet. A minap Kecs-
keméten jártam, s a közönség 
tagjai között volt egy hatalmas, 
tetovált, igazi rocker típusú fér-
fi, aki elmesélte, hogy bár ösz-
szeomlott az egész élete a vírus 
miatt, mégis az bosszantja a leg-
jobban, hogy nem tud elmenni 
egy koncertre, hogy kitombolja 
magát, mert nem akar oltatni. 
Bizony, az igazolvány léte vagy 
nem léte érinti az én munkámat 
is. A nyári, szabadtéri eseménye-
ken ez most még nem téma, de 
ősztől valószínűleg újra csak itt, 
a saját mini-koncerttermemben 
tudok majd zenélni, 1-2 fős kö-
zönség számára. 

– A vírushelyzet nagyon rossz hatással volt az emberek mentális 
egészségére. Idegesek és türelmetlenek vagyunk, a pandémia – úgy tű-
nik – a legrosszabbat hozta ki belőlünk. Mit érzel te ebből? 

– Én szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy az utóbbi idő-
ben megnőtt az érdeklődés az én művészetem iránt. Amikor egy 
pihenőszékes koncertet például egy arborétumban hirdetek meg, 
akkor komplex élményt kínálok a közönségemnek, hiszen elhívtam 
őket egy különleges helyszínre, lefektettem őket a fák alá, megváltoz-
tattam a perspektívájukat, s így az erdőben, a fák alatt fekve, a zenét 
hallgatva olyan megnyugtató élményben lesz része a hallgatóságnak, 

amit kevés más helyzetben tapasztalhatnak meg. Ez az én érdemem. 
Az embereknek sosincs idejük arra, hogy lassítsanak és kikapcsolja-
nak, a pandémia idején pedig a média hatalmas buborékot fújt az 
eseményekből, és ez nagyon erősen hatott az emberek gondolkodá-
sára. Félni, görcsölni kezdtek és az éppen aktuális hírek határozták 
meg a hangulatukat. Zenészként nekem az a feladatom, hogy ellene 
dolgozzak ennek, még akkor is, ha széllel szemben nem lehet vagy 
legalábbis nagyon nehéz… Az elmúlt 30 év alatt eladtam 400.000 
lemezt, s a zenémet az is hallgatja, aki jógaórára megy, vagy masszá-
zson vesz részt, és lehet, hogy nem tudja, hogy mit hallgat, de a zene 
hatással van rá, megnyugtatja, megsimogatja a lelkét. Ez az én kül-
detésem, s ez rendkívül fontos számomra. Apró dolognak tűnhet, de 
képzeld csak el, hogy hány ember alszik el esténként az én zenémre, 
hányan lazulnak el, miközben az én CD-m szól a lejátszóban. 

– Nekünk, almádiaknak nagy büszkeség, te innen, Almádiból adott 
ezt a kincset tovább, országnak, világnak.. 

– Nagyon örülök, ha ezt bárki így látja, már csak azért is, mert en-
gem kétszer sodort ide az élet. Korábban Veszprém volt számomra a 
nagy szerelem, de mint minden szerelem, ez is elmúlt, és most úgy 
érzem, hogy Almádihoz köt erős és tartós érzelem. 

Csendesen beszélgettünk, végig zene szólt a háttérben, én pedig meg is 
feledkeztem mindenről, ami érkezésemkor még teherként nyomta a vál-
lam. Külön öröm, hogy kipróbálhattam a különleges hangágyat, amely 
a Kövi Szabolcs-féle hangmasszázs-terápia legfőbb eleme. A hangágy 
egy hangszer, amelyre rá lehet feküdni, a beleépített 42 húr jótékony 
rezgésével átjárja, felfrissíti, felüdíti a hallgató testét, lelkét, Kövi Sza-
bolcs zenéjével fűszerezve. Köszönöm, hogy részem volt ebben az egye-
dülálló élményben. 

JVE 

ette   Almádiban a nyugalom szigetét…
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A kerékpárosokra vonatkozó 
fontosabb KRESZ szabályok III. rész

Néhány gondolat a KRESZ szabályokon kívül

Kerékpár fogalma:
Olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és 

ezt legfeljebb 300 Watt teljesítményű motor segíti. A kerékpáron 
a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A 
kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.

A kétkeréken való közlekedés évszázadok óta ismert és használt 
módszer. Technika fejlődésével sok-sok közlekedési jármű került 
használatba, és annak érdekében, hogy ezeket biztonságosan tudjuk 
használni, betartandó szabályokat alkottak az illetékesek.  Most a 
kerékpárra, mint járműre, vonatkozó szabályokkal szeretném meg-
ismertetni Önöket.

Meglehetősem komoly tévhit, hogy kerékpárral minden hol lehet 
közlekedni, hogy mennyire nem így van, kérem, olvassák el a cikk 
végén összefoglalt a kerekpározásra vonatkozó szabályokat. Néhány 
alapvető szabályra külön is felhívnám a figyelmet.

A közlekedésben csak az a kerékpár használható, amely fel van 
szerelve azokkal az eszközökkel melyet a KRESZ, előír. Könnyítés 
képen két ábrát is láthatnak, milyen felszerelésekkel kell rendelkez-
nie a járműnek ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vehessen. 
Tévedés az a felfogás is, hogy a gyalogátkelőn, át lehet hajtani. 
A gyalogátkelő a gyalogosé, ezért a gyalogátkelőn le kell szállni, 
tolni kell a kerékpárt, mert ebben az esetben már gyalogosnak 
minősül. Sajnos nem ritka, hogy családi kerékpározás során a 
felnőttek azok, igen rossz példát mutatva, a gyereket is rákény-
szerítik a hibázásra. 

Szintén téves az a felfogás, hogy az egyirányú utcában kerékpárral 
be lehet hajtani.

A valóság az, hogy egyirányú utcába csak akkor lehet behajtani, 
ha azt kiegészítő tábla engedélyezi.(mellékletben megtekinthető). 
Balatonalmádiban kiegészítő táblával felszerel behajtani tilos tábla 
egyedül a Szúnyog utcában itt szabályos a behajtás. Az összes többi 
egyirányú utcába szemből behajtani tilos.

Talán országosan is, de almádiban is komoly gondot okoz a fia-
taloknak a KRESZ-ben előírtak szerinti kerékpározás. A boltokban 
ma már több típusú kerékpár vásárolható, ebből fakadóan a fiatalok 
saját hobbijuknak megfelelőt választhatnak. A gond csak akkor van, 
ha ezek a kerékpárok nem a KRESZ szerint vannak felszerelve, és 
kimennek vele a közútra. Ez bizony szabálysértés, mely büntetést 
von maga után. Hogy mekkora a veszély, egy példa: képzeljünk el 
egy fék nélküli kerékpárost vészhelyzetbe, amikor azonnal meg kel-
lene állni. Ez a lehetetlen állapot, viszont komoly életveszélyes bal-
esetek lehetnek belőle. Fiatal barátaim azt javaslom, hogy azokkal, 
a kerékpárokkal, melyek nem felelnek meg a közlekedés feltételei-
nek, a közúti forgalomban ne használjátok. A felnőtt lakosságot arra 
kérem, hogy segítsenek abban, hogy almádiban több olyan helyet 
találjunk, ahol a fiatalok biztonságosan kerékpározhatnak, mert ez 
egy igazi sport.  

Kívánok mindenkinek sportos kerékpározást, azzal hogy egyet-
len védelmünk a szabályosan felszerelt kerékpár, az azt vezető józan 
a szabályokkal tisztába levő vezető. Ne feledjük hazavárnak ben-
nünket.

Balogh Csaba
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke 

 

FELHÍVÁS!
NE VÁLJON „UNOKÁZÓS” CSALÁS 

ÁLDOZATÁVÁ!

Hallott már az „unokázós” csalásról?

A csalás lényege, hogy  valamelyik fiatalabb családtagnak ad-
ják ki magukat, aki különleges (veszélyes, problémás) helyzet-
ben van éppen, amin csak gyorsan, egy odaküldött személynek 
átadandó, vagy más módon megküldendő nagyobb pénzösz-
szeggel lehet segíteni.

Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy:
• a csalók az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni,
• telefonon jelentkeznek,
• valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magukat, aki kü-

lönleges (veszélyes, problémás) helyzetben van éppen,
• lelki nyomást gyakorolnak.

 
Fontos! Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező idegenekben! 

Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, 
szakítsa meg a telefonhívást, és haladéktalanul vegye fel  

a kapcsolatot a megnevezett unokával, családtaggal,  
mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!

Bűncselekményre gyanúja esetén azonnal értesítse a 
rendőrséget a 107 vagy 112-es segélyhívószámon!

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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A januári szűkkörű pályaátadót követően alig vártuk az alkalmat, 
hogy a nagyközönség előtt is felavathassuk az új sportpályát. Ez az 
alkalom júliusi 9-én, pénteken érkezett el, hatalmas örömünkre Ma-
gyarország legsikeresebb labdarúgócsapatát, a Ferencvárost láthat-
tuk vendégül egy barátságos mérkőzésre.

A mérkőzést megelőzően a Sportközpont bejáratánál átadásra 
került Brzozka Marek szobrászművész futballozó gyermekeket áb-
rázoló gyönyörű alkotása. A szobor Veszeli Lajos festőművész kez-
deményezésére, az Almádi P-art Alapítvány közreműködésével, a 
VeszprémBer Építő Kft. támogatásával jöhetett létre, számukra ez-
úton is hálásan köszönjük a segítséget, a felajánlást!

A kezdő sípszó előtt dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, dr. 
Kepli Lajos Balatonalmádi város polgármestere, valamint Ács Attila 
BSE elnök köszöntötte a játékosokat, nézőket. Ezt követően Pató 
Bálint előadásában hallgattuk meg és énekeltük együtt a Himnuszt.

A csapatokat a Balatonalmádi Sportegyesület utánpótlásában pal-
lérozódó gyerekek kísérték fel a pályára. A kezdőrúgást Jandrasics 
Gábor, azaz Gabi bácsi végezte el, aki 1978(!) óta a Balatonalmádi 
Sportegyesület megbecsült és odaadó tagja, nem mellesleg időtlen 
idők óta Fradi szurkoló.

Közel 1000 néző szeme láttára indult útjára a labda, és ahogy az 
várható volt, szinte az összes játékidőt a hazaiak térfelén töltötte. 
A Fradi hatalmas nyomást helyezett a hazai kapura, ha a hősiesen 
védekező mezőnyjátékosok nem tudták feltartóztatni az ellenfelet, 
joggal bízhattak Borda Patrikban, aki szebbnél szebb védéseket mu-
tatott be. Természetesen több – egészen pontosan 7 – olyan alkalom 
is volt, amikor már Patrik is tehetetlen volt, így félidőben 7 gólos 
vendégelőnnyel vonultak pihenőre a csapatok. 

A mérkőzés félidejében Puskás Patrik freestyle műsora szórakoz-
tatta a közönséget.

A második félidő az elsőhöz hasonló forgatókönyvvel zajlott, a 
Fradi támadott, a hazaiak pedig mindent megtettek azért, hogy 
ebben megakadályozzák őket. A vendégcsapat ebben a félidőben is 
7-szer zörgette meg a hálót, így a végeredmény 0-14 lett. 14 gom-
bócból is sok, ahogy szokták mondani, miattunk azonban akár a 
duplája is lehetett volna, hiszen nem az eredmény volt a lényeg. 
A lényeg ugyanis az volt, hogy pályára léphettünk az ország legsi-
keresebb csapata ellen, akik ősszel, a Barcelonával, a Juventusszal 
és a Dinamo Kijevvel néztek farkasszemet a Bajnokok Ligájában. 
Megtapasztalhattuk testközelből azt a profizmust és miliőt, ami kör-
beveszi őket. Mindemellett jó volt átélni, hogy mennyire közvet-
lenek voltak, nem esett nehezükre odaállni a sokadik fényképhez, 
sem lepacsizni az összes kis futballistával, akik csillogó szemekkel 
figyelték Őket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szurkolónak, hogy 
megtiszteltek a jelenlétükkel ezen a jeles napon, reméljük, hogy jól 
érezték magukat! Szeretettel várjuk önöket minden hazai mérkőzé-
sünkre! Köszönjük szépen Kontrát Károly országgyűlési képviselő 
közbenjárását a mérkőzés megrendezésével kapcsolatban! Hálásan 
köszönjük a Ferencvárosnak, hogy elfogadták a meghívásunkat és 
egy velük vívott mérkőzéssel avathattuk fel az új pályánkat. Külön 
köszönet azért, hogy a teljes kerettel utaztak hozzánk. Óriási örömet 
és életre szóló élményt szereztek minden hazai játékosnak, szurkoló-
nak, gyerekeknek azzal, hogy itt voltak! Továbbá köszönet illet meg 
mindenkit, aki bármilyen szinten részt vett a jeles nap szervezésé-
ben, lebonyolításában, le a kalappal előttük!

Hajrá Almádi, Hajrá BSE! 
Ács Attila 

Balatonalmádi SE - Ferencvárosi TC barátságos pályaavató mérkőzés
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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

A BOLHAPIAC  RÉGISÉGEKKEL,

a kistermelők friss gyümölcsökkel 
és zöldségekkel várják  

az érdeklődőket 

MINDEN VASÁRNAP DÉLELŐTT 
A VÁROSI PIACTÉREN.

Lassan elkopunk… 
Megint eltűnt egy, a múltra emlékeztető épület a Veszprémi úton, 

a vörösberényi városrészen. Két fotóval idézzük meg a régmúltat: 
Az egyik felvételen a valamikori Lőrincz Lajos vendéglője látha-

tó. A szakadozott fotó a vendéglő bejárati homlokzatát mutatja az 
1940-es évek elején. 

A másik fotón a vendéglő belső terében egy vidám asztaltársaság 
látható 1939-ből. A felvétel bal felén, sötét öltönyben, csokornyak-
kendővel a vendéglős Lőrincz Lajos látható, mellette Wurst József 
főpincér.

Kovács István, a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke



Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 15

2021. augusztus

 

NNézzzz  bbee  hhoozzzzánnkk!!  

H:  08:00 - 13:00 
K:  Zárva 
Sz-Cs-P-Sz:  
     08:00 - 13:00  
     14:00 - 19:00 
V:  09:00 - 13:00 

CicchettiDelikatBalatonalmadi 

cicchettideli 

Balatonalmádi, Baross G. út 27. 

 

 
- Alkoholfüggés 

- Depresszió 

- Pánikbetegség 

- Alvászavar 

- Párkapcsolati krízis 

- Pszichoszomatikus betegségek 

(Crohn, IBS, reflux, migrén, stresszevés) 

 

Bentlakásos és ambuláns terápia 

Balatonfűzfőn 
 

www.swanlake.hu 

+36 20 365 1907 

 

 




