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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 
Tamási Áron
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Április 13. vasárnap

Szent Ignác templom (Vörösberény)
10.30 Ünnepi szentmise
Majd: Szent Ignác Kórus koncertje

Pannónia nagyterem
16.00 Almádi Dalos Találkozó 
Házigazda: Balatonalmádi Város Vegyeskara
Fellépő kórusok: Balatonfüred Város Vegyeskara, Paloznaki 
Vegyeskar, Pedagógus Nőikar Ajka, Siófoki Férfi Dalkör

Pannónia földszinti folyosó
16.00-18.00
  Sakk szimultán - Fáncsy Imre nemzetközi mesterrel

Fesztiválsátor (Városház tér)
15.00 Dallamvilág Nosztalgia és Country Csoport 
15.30 Veszprémi Hemo Modern Táncműhely
16.00 Pearl Dance Tánccsoport 
16.30 Winner Versenytánc Egyesület
17.00 Sztárvendég: TÓTH GABI 
17.30 Free Dance Tánccsoport 
18.00 A színpadon: ARANY TIMI
18.30 Khalida és a Drágakövek
19.00 Retro DISCO –DJ DAVELOGAN-nel 

A műsorváltoztatás jogát a rendező Pannónia Kulturális Központ 
fenntartja. A rendezvények ideje alatt, péntektől vasárnapig a Vá-
rosház téren nem lesz parkolási lehetőség. Tóth Gabi

Arany Timi

Fotó: Pászti Gy.
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1990–2002

12 év után a 12 évről

1989-ben kinevezték Balatonalmádit város-
sá, annak ellenére, hogy a kulturális és műsza-
ki infrastruktúrája messze nem felelt meg a kö-
vetelményeknek. 

Az 1990-ben hivatalba lépő önkormányzat 
azzal szembesült, hogy Berényben iskolát, Al-
mádiban tornatermet kell építenie. Ami a köz-
műveket illeti, Berényben és az Öreghegyen 
nyaranta gyakori volt a vízhiány, a csatorná-
zottság alig haladta meg a 30 %-ot, az útháló-

zat fele sem volt burkolt, gáz semmi, telefont lehetetlen volt kapni. 
A hiányosságok megszüntetéséhez forint milliárdok kellettek. Ugyan-

akkor az éves költségvetésekből (45-50 millió Ft), alig jutott a fejlesz-
tésekre. A város vagyonának zöme (kempingek, nevelőotthon, kolostor, 
Panoráma, Kócsag utcai telkek, az egyik budatavai strand), a rendszer-
váltás utáni vagyonfelosztás során, a Megyei Önkormányzat ölébe hul-
lott, a part menti nagy üdülőket pedig már korábban kiprivatizálták egy-
től-egyig. A fejlesztésekhez se szabad telek, se pénz nem állt rendelkezésre. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy külső források, azaz pályázati pénzek és/vagy 
hitel nélkül nem juthatunk egyről a kettőre. Ezért szereztük meg több 
éves küzdelemmel közművek építésére a kamatmentes japán hitelt (907 
millió Ft), hozzá tucatnyi pályázaton több, mint 500 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatást, a berényi iskolához az egyházi kárpótlást (199 mil-
lió Ft) és Brandeisz Elza tanárnő segítségével a Soros-támogatást (100 
millió Ft), majd a kulturális központra 463 millió Ft címzett állami tá-
mogatást. Mindezeket kiegészítve a polgáraink és az önkormányzat ön-
erejével, 3,9 milliárd forintnyi beruházást valósítottunk meg a 12 év alatt. 

Az 1. önkormányzat (1990–1994) zeneiskolát létesített, megvásárolta 
a Mandulást, áthozta Fűzfőről Almádiba a gázt, megterveztette a berényi 
iskolát és a káptalani strandot, majd megkezdte a közművek lefektetését. 

A 2. önkormányzat (1994–1998) megépített 39 km gázvezeté-
ket, 24 km csatornát, 2 km vízvezetéket, egy nyomásfokozó telepet, 
két víztározót, lefektette a telefonhálózatot, szilárd burkolattal lá-
tott el tucatnál több utcát, megépítette a berényi iskola és a káptala-
ni strand első ütemét, megszerezte a volt Auróra étterem tulajdon-
jogát, ezzel együtt a Városház teret, majd tervpályázatot hirdetett a 
kulturális központra és a Wesselényi strand felújítására. 

A 3. önkormányzat (1998–2002) befejezte a berényi iskola és a káp-
talani strand építését, megkezdte a Wesselényi strand felújítását, hely-
rehozott 9 gyűjtő utat, átterveztette a kulturális központot. Emiatt el-
vesztette a 463 millió Ft-os állami támogatást, ám azt szívós munkával 
visszaszerezte és így megindulhatott az építkezés. Megterveztette még 
a Györgyi iskola tornatermét és 31 millió Ft-ot félretett a felépítésére. 

Természetesen az a 12 év nem csak kőből, árokból és cementből állt. 
Az egymás után megalakuló civil szervezetek, művészeti csoportok, sport-
egyesületek, a „civil kurázsi” jelentette a kisváros éltető szövetét. A krea-
tív ötletek és tettek maradandót teremtettek, mint az Új Almádi Újság, 
a Vegyeskar, a Régi zene sorozat, vagy a Padlásgaléria és a Balaton Tárlat.

Végül, ezúton mondok köszönetet a Polgármesteri Hivatal há-
rom osztályvezetőjének, Kovács Piroska Rózsának, Szabó Jenőnek 
és Zana Andrásnak, valamint három, önzetlenül segítő almádi pol-
gárnak, Kovács Lajosnak, Molnár Pálnak és Veszeli Lajosnak. Ma-
gas fokú szaktudásuk, munkabírásuk és lokálpatriotizmusuk nélkül 
a fenti eredményeket nem érhettük volna el. 

dr. Kerényi László nyugalmazott polgármester 

Az épülő vörösberényi általános iskola

Az megújult Mandulás a díszkúttal és a befejezett vörösberényi 
általános iskolával

A korszerűsített, de hagyományos megjelenésű káptalanfüredi 
strand

A zeneiskola is önálló intézménnyé vált
A régi Auróra étterem átépítésével kialakított Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár városunk közkedvelt közösségi tere lett

2002–2006

8 év után a 4 évről

Most van 25 éve annak, hogy az akkori ál-
lami vezetés döntése alapján – a nagyközsé-
gek közül 40 másik pályázóval együtt – 1989. 
március 1-jével szeretett településünk elnyerte 
a városi rangot. Az oklevelet Pozsgay Imre, ak-
kori államminiszter – a rendszerváltozás első 
szakaszának egyik meghatározó személyisége – 
adta át a település vezetőinek. 

Amikor egy ember születésnapot ünnepel, 
akkor környezete szívesen idézi fel a születés 
előtti időket, majd a gyermek- és kamaszkort, 
valamint a fiatal felnőtti éveket is.

Városunk történelme településrészek története, amelyek a múló 
idő során összefonódtak, majd Almádi, Vörösberény, Káptalanfüred 
és Budatava egyesítésével reményeink szerint véglegesen eggyé vál-
tak.

A városi cím odaítélése idején a közösségi szolgáltatások – ezen 
belül az egészségügyi, az oktatási, a kulturális és a kereskedelmi szol-
gáltatások - színvonala elérte, sok esetben meg is haladta az akko-
ri kor követelményeit. Ugyanakkor tény, hogy a vezetékes infrast-
ruktúra területén komoly hiányosságok jellemezték a várost. A csa-
tornázottság minimális volt, hiányos volt a vezetékes víz, nem volt 
vezetékes gáz és alig volt vezetékes telefon (igaz, ezt az igényt mára 
meghaladta az idő).

 A 90-es évek kezdetén az infrastrukturális elmaradottságunk fel-
számolása szinte reménytelennek tűnt.

A tanácsi időszak után az első évtizedben Dr. Kerényi László pol-
gármester úrnak és a megválasztott Képviselő Testületeknek - az új 
önkormányzati rendszer kialakításának kezdeti nehézségei mellett 
- nagy kihívást és feladatot jelentett, hogy ezt a lemaradást a lehe-
tő leghamarabb pótolják. Nagy erőfeszítésekkel járó előkészületek 
után lakossági, üdülőtulajdonosi hozzájárulással és az un. Japán hi-
tellel (ez utóbbi visszafizetésének nagy részét a jelenlegi kormányzat 
átvállalta) léptünk előre egy nagyot. 

Milliárdok kerültek a földbe komfortosabb létünk, jövőnk érde-
kében.

Az első évtized eredményeire alapozva láttunk munkához 2002-
ben. Folytattuk illetve befejeztük a megkezdett fejlesztéseket. Ezek 
közül a legjelentősebb az volt, hogy birtokba vehette a város a Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár épületét. Majd az elkészített 
tervekkel pályázva, parlamenti képviselőink segítségével támogatást 
elnyerve, mintegy 850 ingatlanra jutott el a szennyvíz elvezetésének 
lehetősége. Megkezdtük a városközpont és a közterületek burkola-
tainak megújítását a Baross Gábor utca egy szakaszának, valamint a 
Wesselényi strand előtti terület és a Séd befolyásától a Mólóig ter-
jedő sétányok térburkolásával. Járdák épültek Berényben a Veszpré-
mi úton. Megvalósítottuk és átadtuk a megyeszékhelyet városunk-
kal összekötő kerékpárutat és feltártuk a régi vasúti nyomvonalat a 
további bővítés lehetősége érdekében. Beruházásaink finanszírozá-
sához természetesen nélkülözhetetlen volt a lakosság, az üdülőtulaj-
donosok és vállalkozók által befizetett helyi adó is.

A kamaszkor elégedetlenségei közepette a vitákban kissé elfárad-
va, néhány esélyt elszalasztottunk ugyan, de a fejlesztések, a folya-
matos gyarapodás mellett is maradt energiánk az eredményes fel-
nőttkor megéléséhez szükséges újabb alapok lerakására. 
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Az idő azóta igazolta a város élete legfájdalmasabb döntésének 
helyességét. Településünk jövőjét szem előtt tartva, nagy felelősség-
gel és bátorsággal, gyermekeink érdekeinek sérelme nélkül vontunk 
össze 2 általános iskolát. Ebből adódóan, sőt nagyrészt ennek is kö-
szönhetően a következő ciklusra megnyíló uniós pályázati lehetősé-
gekhez, fejlesztési terveink megvalósításához megfelelő saját erővel 
és tartalékokkal rendelkeztünk. 

A lakosság alapellátásának javítását szolgálta a – a városképbe épí-
tészetileg illeszkedő - Penny áruház megépítése is. A helyszín miatt 
akkor ugyan sokan támadtak bennünket, de ma már ők is ott vá-
sárolnak és minden tömegközlekedési eszközről könnyen elérhető. 

Sokat tettünk a Rendőrkapitányság városunkban „tartásáért”, 
ugyan a méltó körülményeket biztosító új épület megvalósítása 
nem kezdődött el, a helyszín biztosítása és a megállapodás a Bel-
ügyminisztériummal a jelenlegi önkormányzat érdeme. Az épületet 
ebben az évben vehetik birtokba az ott dolgozók.

Értékeinkről soha nem feledkeztünk meg, megőriztük és bőví-
tettük a város kulturális, művészeti és sportrendezvényeit. A 2004-
ben elindított Borhét a legnagyobb vonzerejű fesztivállá fejlődött. 
A civil szervezetekkel, a vállalkozókkal rendszeres konzultációkat, 
egyeztetéseket indítottunk el, velük együttműködve ápoltuk a ko-
rábban létrejött testvérvárosi kapcsolatokat és továbbiakat (Finnor-
szág, Olaszország) készítettünk elő. Kialakítottuk a lakossággal való 
rendszeres kapcsolattartás fórumait, negyedévente, településrészen-
ként találkoztak a képviselők az érdeklődőkkel. 

4 év a város életében egy nagyon rövid időszak. Örömmel tölt el 
és jóleső érzés, hogy az akkori széleskörű egyeztetések után elfoga-
dott fejlesztési elképzelések kiállták az idő próbáját. Valóra váltá-
suk– az időközben pályázható hazai és uniós források eredményes 
igénybevételével – 2006. után az indokolt módosításokkal elkezdő-
dött, több sikeresen be is fejeződött már. A mostani döntéshozók 
elődeinek előkészítő munkája is benne van többek között a Györ-
gyi Dénes Iskola, a Piactér, az Egészségház megépítésében és a Bel-
város járdáinak rekonstrukciójában. És természetesen azóta is töret-
len a fejlődés, újabb ötletek alapján további fejlesztések valósultak 
meg és számtalan konkrét elképzelés várja, hogy létrejöttükkel még 
elégedettebben élhessük mindennapjainkat. 

Ma még sok mindent nem látunk városunk jövőjéből, mint 
ahogy senki sem látja előre saját jövőjét sem. Biztos vagyok abban, 
hogy amit eltervezünk, azt következetes munkával meg is valósít-
juk és városunk, lakóhelyünk olyan lesz, amilyennek megálmodjuk, 
amilyennek látni szeretnénk. 

Gyermek, fiatal, felnőtt mind-mind jól akarja érezni magát te-
lepülésünkön. Végtelen sok a feladat. Valódi összefogással, közös 
cselekvéssel minden megvalósítható, minden elérhető. Így legyen, s 
meggyőződésem, hogy így is lesz!

Zorán gondolataival azonosulva:
„Az én városom „vén” színpad már,
hol lezajlott sok nagy siker és szomorú előadás. 
De múlnak az évek, múlnak a ráncok is az arcán. 
Néha bántom, mert nekem sem mindegy,
hogy merre tart, hogy hol is áll.
Mert nem lehetek kívülálló már, mert sorsa az enyém, 
Mert ahogyan él, csak úgy élhetek én.” 

Isten áldja meg gazdagon városunkat! Boldog születésnapot ma, 
boldog felnőttkort és még nagyon sok boldog születésnapot Bala-
tonalmádi! Pandur Ferenc polgármester (2002–2006)

2006–

Az eddigi 8 évről

Balatonalmádi 25 éve város! Huszonöt év nem 
sok idő egy település életében, de nekünk, akik 
döntően itt éltük meg ezt az időszakot, mégis nagy 
ünnep a mostani! Sokan tanúi és résztvevői lehet-
tünk a város első lépéseinek, gyarapodásának, az 
átalakulás folyamatainak. Mi, az elmúlt 25 év pol-
gármesterei abban egyeztünk meg, hogy minden-
ki a saját ciklusának történéseit idézi fel.

Legközelebb hozzám talán a Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola felújítása áll, hiszen én is ide jártam, 
ráadásul hatvan év adósságát sikerült pótolni az intézmény infrastruk-
turális körülményeinek jelentős javítása, valamint egy modern, minden 
igényt kielégítő tornaterem felépítése révén, megteremtve azon feltéte-
leket, melyek elengedhetetlenek egy XXI. századi iskola működéséhez.

Városunk kulturális életében is meghatározó szerepet tölt be a 
Kósa György Zeneiskolánk, mely 2011-ben koncertekkel, vetélke-
dővel ünnepelte 20. születésnapját. Ennek részeként került sor az 
évforduló alkalmából az emeleten kibővített termek átadására.

Egy új óvodaépület építésének előkészítése tervpályázat lebonyo-
lításával és az engedélyezési tervek elkészítésével megkezdődött. A 
bölcsődei csoporttal való bővítés lehetőségét is tartalmazó terv fe-
lülvizsgálata folyamatban van. A következő ciklus képviselő-testüle-
tére hárul ennek a nehéz, ám mégis szép feladatnak a megvalósítása.

Az önkormányzat pályázat segítségével valósította meg váro- 
sunk utóbbi évek legnagyobb beruházását a Balatonalmádi Egészség-
ügyi Központot, melynek teljes költsége az elnyert 400 millió forint-
tal együtt 654 millió forintba került. A gyógyító munka megkezdő-
dött, biztosítva a környező települések, mintegy 30 ezer lakosának el-
látását. Célunk az volt, hogy a körülmények korszerűsítésével és a ren-
delések profiljának szélesítésével magas színvonalú, könnyen hozzáfér-
hető és költség-hatékony ellátást nyújtsunk a helyi, valamint a kistérsé-
gi betegek számára. Minőségi ugrást jelent a működtetésben a 114 mil-
lió forint pályázati pénzből megvalósított Egészségfejlesztési Iroda meg-
nyitása az Egészségház falain belül, mely szűrő vizsgálatokkal, felvilá-
gosító programok szervezésével járul hozzá egészségünk megőrzéséhez.

A felszabaduló Baross G. u. 32. szám alatti volt rendelő épület fél-
emeletének felújításával 56,8 milliós beruházással korszerű körül-
mények között tudja feladatait megoldani a Balatonalmádi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ: az otthon közeli ellátás, házi segítség-
nyújtás, idősek nappali ellátása, gyermekjólét és családsegítés terü-
letén. 2012 őszén ennek az épületnek az alsó szintjén a járási hivatal 
munkatársainak irodáit alakítottuk ki. A másik üresen maradt ren-
delő épületébe kerül – felújítás után – a Járási Munkaügyi Központ.

A településkép javító pályázaton elnyert támogatásból újult meg 
a Városház tér, ebből valósult meg a piac rekonstrukcióját is magá-
ba foglaló József Attila, Petőfi, Jókai és a Baross G. utcák egyes sza-
kaszainak járdafelújítása. Újabb pályázati forrásból folytatódott a vá-
rosközpont szépítése, melynek első ütemében az Egészségügyi Köz-
pont előtti park felújításán túl, megújult a Baross Gábor utca járdájá-
nak további szakasza és kibővült a Széchenyi sétányon lévő játszótér. 
A második ütemben fog elkészülni a Babits Mihály utca és a mellette 
lévő parkoló felújítása, melynek során a településkép javítása mellett 
mód nyílik a gyalogos és gépjárműforgalom jobb szétválasztására is. 

A Szent Erzsébet ligetben önkormányzati beruházásban a Nők a 
Balatonért Egyesület közreműködésével a Norvég Alapból elnyert 

Igazi sétálóutca lett a Baross utcából a díszburkolat megépítésével

Régóta vártuk a Györgyi Dénes általános iskola tornatermének 
megépülését, az iskola korszerűsítését

Hagyománnyá vált a Téltemető, a tél elűzése

Városunk legnagyobb és legkedveltebb rendezvénye a Borhétnek 
indult Borfesztivál

A Szociális Alapszolgáltatási Központ költözött a régi rendelőinté-
zet felújított termeinek egy részébe

A napközi otthon épületének helyén épült meg a minden igényt 
kielégítő Egészségház

A móló melletti sétányok kaptak először díszburkolatot, ma már 
szinte az egész Szent Erzsébet ligetet bejárhatjuk a díszköveken Kialakításra került a vörösberényi sírkert
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Az idő azóta igazolta a város élete legfájdalmasabb döntésének 
helyességét. Településünk jövőjét szem előtt tartva, nagy felelősség-
gel és bátorsággal, gyermekeink érdekeinek sérelme nélkül vontunk 
össze 2 általános iskolát. Ebből adódóan, sőt nagyrészt ennek is kö-
szönhetően a következő ciklusra megnyíló uniós pályázati lehetősé-
gekhez, fejlesztési terveink megvalósításához megfelelő saját erővel 
és tartalékokkal rendelkeztünk. 

A lakosság alapellátásának javítását szolgálta a – a városképbe épí-
tészetileg illeszkedő - Penny áruház megépítése is. A helyszín miatt 
akkor ugyan sokan támadtak bennünket, de ma már ők is ott vá-
sárolnak és minden tömegközlekedési eszközről könnyen elérhető. 

Sokat tettünk a Rendőrkapitányság városunkban „tartásáért”, 
ugyan a méltó körülményeket biztosító új épület megvalósítása 
nem kezdődött el, a helyszín biztosítása és a megállapodás a Bel-
ügyminisztériummal a jelenlegi önkormányzat érdeme. Az épületet 
ebben az évben vehetik birtokba az ott dolgozók.

Értékeinkről soha nem feledkeztünk meg, megőriztük és bőví-
tettük a város kulturális, művészeti és sportrendezvényeit. A 2004-
ben elindított Borhét a legnagyobb vonzerejű fesztivállá fejlődött. 
A civil szervezetekkel, a vállalkozókkal rendszeres konzultációkat, 
egyeztetéseket indítottunk el, velük együttműködve ápoltuk a ko-
rábban létrejött testvérvárosi kapcsolatokat és továbbiakat (Finnor-
szág, Olaszország) készítettünk elő. Kialakítottuk a lakossággal való 
rendszeres kapcsolattartás fórumait, negyedévente, településrészen-
ként találkoztak a képviselők az érdeklődőkkel. 

4 év a város életében egy nagyon rövid időszak. Örömmel tölt el 
és jóleső érzés, hogy az akkori széleskörű egyeztetések után elfoga-
dott fejlesztési elképzelések kiállták az idő próbáját. Valóra váltá-
suk– az időközben pályázható hazai és uniós források eredményes 
igénybevételével – 2006. után az indokolt módosításokkal elkezdő-
dött, több sikeresen be is fejeződött már. A mostani döntéshozók 
elődeinek előkészítő munkája is benne van többek között a Györ-
gyi Dénes Iskola, a Piactér, az Egészségház megépítésében és a Bel-
város járdáinak rekonstrukciójában. És természetesen azóta is töret-
len a fejlődés, újabb ötletek alapján további fejlesztések valósultak 
meg és számtalan konkrét elképzelés várja, hogy létrejöttükkel még 
elégedettebben élhessük mindennapjainkat. 

Ma még sok mindent nem látunk városunk jövőjéből, mint 
ahogy senki sem látja előre saját jövőjét sem. Biztos vagyok abban, 
hogy amit eltervezünk, azt következetes munkával meg is valósít-
juk és városunk, lakóhelyünk olyan lesz, amilyennek megálmodjuk, 
amilyennek látni szeretnénk. 

Gyermek, fiatal, felnőtt mind-mind jól akarja érezni magát te-
lepülésünkön. Végtelen sok a feladat. Valódi összefogással, közös 
cselekvéssel minden megvalósítható, minden elérhető. Így legyen, s 
meggyőződésem, hogy így is lesz!

Zorán gondolataival azonosulva:
„Az én városom „vén” színpad már,
hol lezajlott sok nagy siker és szomorú előadás. 
De múlnak az évek, múlnak a ráncok is az arcán. 
Néha bántom, mert nekem sem mindegy,
hogy merre tart, hogy hol is áll.
Mert nem lehetek kívülálló már, mert sorsa az enyém, 
Mert ahogyan él, csak úgy élhetek én.” 

Isten áldja meg gazdagon városunkat! Boldog születésnapot ma, 
boldog felnőttkort és még nagyon sok boldog születésnapot Bala-
tonalmádi! Pandur Ferenc polgármester (2002–2006)
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Balatonalmádi 25 éve város! Huszonöt év nem 
sok idő egy település életében, de nekünk, akik 
döntően itt éltük meg ezt az időszakot, mégis nagy 
ünnep a mostani! Sokan tanúi és résztvevői lehet-
tünk a város első lépéseinek, gyarapodásának, az 
átalakulás folyamatainak. Mi, az elmúlt 25 év pol-
gármesterei abban egyeztünk meg, hogy minden-
ki a saját ciklusának történéseit idézi fel.

Legközelebb hozzám talán a Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola felújítása áll, hiszen én is ide jártam, 
ráadásul hatvan év adósságát sikerült pótolni az intézmény infrastruk-
turális körülményeinek jelentős javítása, valamint egy modern, minden 
igényt kielégítő tornaterem felépítése révén, megteremtve azon feltéte-
leket, melyek elengedhetetlenek egy XXI. századi iskola működéséhez.

Városunk kulturális életében is meghatározó szerepet tölt be a 
Kósa György Zeneiskolánk, mely 2011-ben koncertekkel, vetélke-
dővel ünnepelte 20. születésnapját. Ennek részeként került sor az 
évforduló alkalmából az emeleten kibővített termek átadására.

Egy új óvodaépület építésének előkészítése tervpályázat lebonyo-
lításával és az engedélyezési tervek elkészítésével megkezdődött. A 
bölcsődei csoporttal való bővítés lehetőségét is tartalmazó terv fe-
lülvizsgálata folyamatban van. A következő ciklus képviselő-testüle-
tére hárul ennek a nehéz, ám mégis szép feladatnak a megvalósítása.

Az önkormányzat pályázat segítségével valósította meg váro- 
sunk utóbbi évek legnagyobb beruházását a Balatonalmádi Egészség-
ügyi Központot, melynek teljes költsége az elnyert 400 millió forint-
tal együtt 654 millió forintba került. A gyógyító munka megkezdő-
dött, biztosítva a környező települések, mintegy 30 ezer lakosának el-
látását. Célunk az volt, hogy a körülmények korszerűsítésével és a ren-
delések profiljának szélesítésével magas színvonalú, könnyen hozzáfér-
hető és költség-hatékony ellátást nyújtsunk a helyi, valamint a kistérsé-
gi betegek számára. Minőségi ugrást jelent a működtetésben a 114 mil-
lió forint pályázati pénzből megvalósított Egészségfejlesztési Iroda meg-
nyitása az Egészségház falain belül, mely szűrő vizsgálatokkal, felvilá-
gosító programok szervezésével járul hozzá egészségünk megőrzéséhez.

A felszabaduló Baross G. u. 32. szám alatti volt rendelő épület fél-
emeletének felújításával 56,8 milliós beruházással korszerű körül-
mények között tudja feladatait megoldani a Balatonalmádi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ: az otthon közeli ellátás, házi segítség-
nyújtás, idősek nappali ellátása, gyermekjólét és családsegítés terü-
letén. 2012 őszén ennek az épületnek az alsó szintjén a járási hivatal 
munkatársainak irodáit alakítottuk ki. A másik üresen maradt ren-
delő épületébe kerül – felújítás után – a Járási Munkaügyi Központ.

A településkép javító pályázaton elnyert támogatásból újult meg 
a Városház tér, ebből valósult meg a piac rekonstrukcióját is magá-
ba foglaló József Attila, Petőfi, Jókai és a Baross G. utcák egyes sza-
kaszainak járdafelújítása. Újabb pályázati forrásból folytatódott a vá-
rosközpont szépítése, melynek első ütemében az Egészségügyi Köz-
pont előtti park felújításán túl, megújult a Baross Gábor utca járdájá-
nak további szakasza és kibővült a Széchenyi sétányon lévő játszótér. 
A második ütemben fog elkészülni a Babits Mihály utca és a mellette 
lévő parkoló felújítása, melynek során a településkép javítása mellett 
mód nyílik a gyalogos és gépjárműforgalom jobb szétválasztására is. 

A Szent Erzsébet ligetben önkormányzati beruházásban a Nők a 
Balatonért Egyesület közreműködésével a Norvég Alapból elnyert 

Igazi sétálóutca lett a Baross utcából a díszburkolat megépítésével

Régóta vártuk a Györgyi Dénes általános iskola tornatermének 
megépülését, az iskola korszerűsítését

Hagyománnyá vált a Téltemető, a tél elűzése

Városunk legnagyobb és legkedveltebb rendezvénye a Borhétnek 
indult Borfesztivál

A Szociális Alapszolgáltatási Központ költözött a régi rendelőinté-
zet felújított termeinek egy részébe

A napközi otthon épületének helyén épült meg a minden igényt 
kielégítő Egészségház

A móló melletti sétányok kaptak először díszburkolatot, ma már 
szinte az egész Szent Erzsébet ligetet bejárhatjuk a díszköveken Kialakításra került a vörösberényi sírkert
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támogatással jelentős munkák folytak a burkolatok, zöldfelület, nö-
vényzet, kerti bútorok felújításával, beszerzésével.

A települési környezet javításán túl turisztikai és kulturális szem-
pontból a legjelentősebb esemény az Európa Szoborpark felavatása 
volt. Célunk egységes arculatú szoborpark kialakítása, nemzetközi-
leg is elismert turisztikai vonzerő igényes helyszínen hazai és nem-
zetközi kulturális programok lebonyolítására. 

A városkép és a környezeti állapot javítása közvetlen gazdasági 
haszonnal ugyan nem jár, de a város turisztikai jellegéből adódó-
an közvetetten – a vendégforgalom és az elégedettség növekedésé-
vel – az értékteremtésen túl hasznos is.

A volt vörösberényi református általános iskoláért kapott egyházi 
kárpótlás nagy részét a képviselő-testület a vörösberényi zöld- és közte-
rületek felújítására szánta. E döntés alapján valósulhatott meg a temető 
zöldterületének megújítása, az Ady E. utca 2. szám előtti térrendezés, 
valamint a „Mandulás” játszóterének felújítása. Az egyházakkal való jó 
kapcsolatot bizonyítva önkormányzatunk is hozzájárult a Református 
Erőd és a Szent Ignác templomok tetőzetének felújításához. Sor került 
a Vörösberényi Kultúrház parketta és nyílászáró cseréjére is.

A Wesselényi strandfejlesztés eredményeképp felújítottuk a meg-
lévő főbejárat épületét. A vendégek részére ivó- ill. díszkutat, az igé-
nyeknek megfelelő színvonalú kabinsort és vizes helyiségeket hoz-
tunk létre az akadálymentesítési elvárásoknak megfelelően. Helyet 
kapott a strand területén korszerű kerékpártároló és értékmegőrző 
és szabadtéri fittness eszközök is felállításra kerültek.

Játszótereinket a szabványoknak megfelelően átépítettük. A kör-
nyezeti állapot javítását szolgáló legnagyobb beruházás a felhagyott 
szeméttelep rekultivációja, melynek megvalósítása önkormányzati 
társulás útján, Európai Uniós pályázaton elnyert támogatással a na-
pokban készül el. A burkolt utak felújítására a korábbi években hazai 
forrásból lehetett támogatást nyerni. 2011-től ilyen pályázati lehető-
ség nem volt, ezért részben saját költségvetési, részben lakossági forrá-
sok bevonásával folytattuk az utak aszfaltozását. Több mint 30 utcát 
sikerült felújítani az elmúlt nyolc évben, de ismerve Balatonalmádi 
úthálózatának állapotát, egy cseppet sem lehetünk elégedettek ezzel 
az eredménnyel. Az útépítésekkel, útfelújításokkal egyidejűleg meg 
kell oldani az adott térség vízrendezési problémáit, melyek egy-egy 
zápor esetén nem csak kellemetlenséget okoznak, de az utak állagát 
is jelentősen rontják. 2011-től 30 milliós nagyságrendben hajtottunk 
végre közvilágítás korszerűsítést, illetve bővítést a Szent Erzsébet liget-
ben, a Wesselényi strand parkolójában, a Véghely utcában, a bicikliút 
mentén, a Városház téren és a Szent László sétányon.

2013 januárja óta a Városháza ad helyet a járási hivatal egy részé-
nek. A fent említett fejlesztések is hozzájárultak, hogy Balatonal-
mádi is – egy képzeletbeli ranglétrán feljebb kapaszkodva – járási és 
tankerületi központ lett. Biztos vagyok abban, hogy városunk köz-
ponti szerepe tovább erősödik. Sikerült e döntéssel azt is elérnünk, 
hogy az almádi emberek továbbra is itt helyben, zökkenőmente-
sen intézhetik ügyeiket. Szintén a 2013-as év elejétől Balatonalmá-
di Felsőörssel közösen – „Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hi-
vatal” néven – látja el hivatali teendőit.

Önkormányzatunk számára fontos, hogy megpróbálja összefogni azo-
kat az embereket, családokat, akik a városhoz kötődnek. Igyekeztünk 
erősebbre kovácsolni a köztünk meglévő kapcsolatokat. Ennek érdeké-
ben számos olyan rendezvény került megrendezésre – a Pannónia Kul-
turális Központ és Könyvtár, civilszervezetek, egyesületek összefogásá-
val – , amelyek erősítették összetartozásunkat és amelyek szép emléket 
jelentettek látogatóink számára. A teljesség igénye nélkül álljon itt fel-
sorolásszerűen: Almádi Tárlat, Tájkép Biennále, a Padlásgalériában meg-
rendezett kiállítások, Almádi Napok, Balatonalmádi Néptánc Találkozó, 
Régi Zene Hangversenysorozat, Pannónia-Nitrokémia Kupa nemzetkö-
zi egyéni sakkverseny, a nagy sikerű Múzeumok Éjszakája keszegsütéssel, 
Lovas kavalkád, Szüreti felvonulás, Szent Iván éji mulatság és a Péter-Pál 
napi vigadalom, a Turisztikai Egyesület szervezte Hungarikum Fesztivál 
és Pálinka Napok, valamint a legkedveltebb városi rendezvény az Almádi 
Borfesztivál. A nyári programok keretében megnyitották kapuikat Bala-
tonalmádi műemlék templomai. Minden szombaton „Templomi körtú-
ra” indult szakmai vezetéssel, rövid orgonakoncert-bemutatókkal.

Az elmúlt 25 évben felsorolhatatlanul sok magánszemély, szervezet 
és közösség munkálkodott városi környezetünk, az épített és lelki kör-
nyezet jobbá, szebbé tételén. Ezt az alkalmat szeretném kihasználni és 
megköszönni azt a segítséget, mely hozzájárult Balatonalmádi fejlődé-
séhez! Megköszönöm választott tisztségviselőknek, intézményvezetők-
nek, köztisztviselőinknek és közalkalmazottainknak, a szociális és más 
szférában dolgozóknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, egyházi 
közösségeknek, családoknak és magánszemélyeknek a munkáját.

Április 11-13 között tartjuk születésnapi rendezvényeinket. Kü-
lön öröm számomra, hogy testvértelepüléseinkkel ismét együtt ün-
nepelhetünk. Ez a három nap a köszönetért is született. S azért, 
hogy együtt ünnepeljük várossá válásunkat, együvé tartozásunkat, 
eredményeinket és botladozásainkat, s hogy a felidézett emlékeink-
ből merítsünk erőt az elkövetkezendő évekre. 

Isten éltesse Almádit! Isten éltesse a 25 éves város minden lakóját! 
Keszey János polgármester

A Wesselényi strand felújításával látványos külsőt öltött és korsze-
rű szolgáltatásokat biztosít a Balaton egyik legnagyobb strandja

A közelmultban megnyílt „Kézfogás” Európa Szoborpark rövid idő 
alatt városunk egyik legfőbb nevezetességévé vált

A Pannónia előtti tér már számos sikeres rendezvénynek adott 
otthont

A megújult piac nagy részén fedett árusítóhelyek várják a vásárló-
kat és az eladókat

A szüreti felvonulás évről évre nagy érdeklődés mellett őrzi a  
hagyományokat

A vörösberényi posta előtti tér is korszerű burkolatával otthonos 
kialakítást kapott

Szoros kapcsolatot ápolunk testvértelepüléseinkkel, a kölcsönös 
látogatások során egyre több barátság kötődik

Hamar megkedvelték a gyerekek és a szülők a móló közelében az 
új játszóteret

Épülőben a rendőrkapitányság új épülete, amely remélhetőleg 
megfelelő körülményeket biztosít a rend őreinek

A Szent István parkban vöröskőből készült könyveken olvashatjuk 
első királyunk intelmeit

Fotó: Beke G. László

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

ALMÁDI ÚJSÁG 2014. áprilisPolgármestereink visszaemlékezései Polgármestereink visszaemlékezései



Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 76

támogatással jelentős munkák folytak a burkolatok, zöldfelület, nö-
vényzet, kerti bútorok felújításával, beszerzésével.
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zi egyéni sakkverseny, a nagy sikerű Múzeumok Éjszakája keszegsütéssel, 
Lovas kavalkád, Szüreti felvonulás, Szent Iván éji mulatság és a Péter-Pál 
napi vigadalom, a Turisztikai Egyesület szervezte Hungarikum Fesztivál 
és Pálinka Napok, valamint a legkedveltebb városi rendezvény az Almádi 
Borfesztivál. A nyári programok keretében megnyitották kapuikat Bala-
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Isten éltesse Almádit! Isten éltesse a 25 éves város minden lakóját! 
Keszey János polgármester

A Wesselényi strand felújításával látványos külsőt öltött és korsze-
rű szolgáltatásokat biztosít a Balaton egyik legnagyobb strandja

A közelmultban megnyílt „Kézfogás” Európa Szoborpark rövid idő 
alatt városunk egyik legfőbb nevezetességévé vált

A Pannónia előtti tér már számos sikeres rendezvénynek adott 
otthont

A megújult piac nagy részén fedett árusítóhelyek várják a vásárló-
kat és az eladókat

A szüreti felvonulás évről évre nagy érdeklődés mellett őrzi a  
hagyományokat

A vörösberényi posta előtti tér is korszerű burkolatával otthonos 
kialakítást kapott

Szoros kapcsolatot ápolunk testvértelepüléseinkkel, a kölcsönös 
látogatások során egyre több barátság kötődik

Hamar megkedvelték a gyerekek és a szülők a móló közelében az 
új játszóteret

Épülőben a rendőrkapitányság új épülete, amely remélhetőleg 
megfelelő körülményeket biztosít a rend őreinek

A Szent István parkban vöröskőből készült könyveken olvashatjuk 
első királyunk intelmeit

Fotó: Beke G. László

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

ALMÁDI ÚJSÁG 2014. áprilisPolgármestereink visszaemlékezései Polgármestereink visszaemlékezései



Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 98

ALMÁDI ÚJSÁG 2014. április

Ezüst jubileum
Bármely városi település legjelesebb napjai közé számít a várossá 

nyilvánítás napja és annak évfordulói. A klasszikus települési rangsor-
ban egy olyan előrelépés, amely megtiszteltetés és feladat is egyben a 
település lakóinak és mindenkori vezetőinek. Balatonalmádi az első 
igazán jeles évfordulóhoz érkezett el ebben az évben. Jól ismerjük a 
25 éves jubileum nevét, a házasságban élők számára ezüstlakodalom, 
a lelkipásztor számára ezüstmise. Sok is, kevés is. Egy ember életében 
sok, egy település életében, amely nemzedékek egymásba fonódó éle-
tét jelenti, nyilván nem számít soknak. Összegzésre, visszatekintésre 
mindenesetre elegendő. 

Hihetetlen, hogy pár év különbséggel a várossá nyilvánítással egy 
időben kerültem Almádiba, azért hogy káplánként segítségére legyek 
Csoma János plébános atyának a katolikus közösség lelkipásztori szol-
gálatában. Pontosan emlékszem milyen mélyen kifejezte lelkiállapoto-
mat Szent Pál apostol szava: „félve és elfogódva jöttem hozzátok…” 
Engem, a kis fiatal, falusi gyereket nyilván megesznek Almádiban. Igen, 
ez volt első gondolataim egyike. Gyerekként plántálódott belém a gon-
dolat, hogy a városi ember más, mint a falusi. Különleges, nehezen 
megközelíthető, extra igényei vannak és ehhez hasonló „gyerekes vo-
násokkal megrajzolt kép”. Aminek néhány vonását valószínűleg nem 
is én rajzoltam magamnak, hanem belém karcolta gyermekkorom tu-
dat alatt ható propagandája. Élni, jól élni városban lehet, ahol közel 
van minden, színház, mozi, szórakozás. Szutyok kis falvakban az em-
ber nem mehet semmire. 

Előbb Győrben öt évig, majd itt Almádiban immár huszonkét éve 
városlakó lettem, de - reményem szerint - nem „városi”, a szó pejo-
ratív értelmében. Mert nem akartam és nem akarok olyan „városi” 
ember lenni, akit maga alá gyűr a tömeg, akinek 
lelkét, szellemét megkoptatja az aszfalt, aki egy-
szer csak elfelejti, hogy éjjel milyen szép csillagos 
az ég, mert mindig vakító műfényben él, akinek 
nem hiányzik már a vidéki alkony csendje, a me-
zők tücsök zenéje, az erdő friss illata. 

Köszönöm a Jóistennek, hogy egy olyan vá-
rosban élhetek, ahol nem lehetek még észrevét-
lenül sem „városi”, ahonnét ennek még a kísér-
tése is hiányzik. Mert szép értelemben „ez a vá-
ros falu”. Vagyis egy emberközeli, emberbarát te-
lepülés, gyönyörű természeti adottságokkal, bé-
késen nyújtózik el a Balaton északi-keleti csücs-
kében. Gyönyörű elővárosa, „tengerparti kertvá-
rosa” a megyeszékhelynek, Veszprémnek. 

Végignézve, élve immár két évtizedet Almádi-
ban, első gondolatom a nyugalom. A nyugalom 
azonban számomra sohasem unalom, hanem az 
élhető élet feltétele. Továbbá a nyugalom sohasem azonos a semmit-
tevéssel, hanem az értékes alkotó munka biztosítéka. 

Nagyon szeretem, hogy Almádi ezt a lehetőséget biztosítja. Ezt a 
messziről talán - ahogyan egyszer megfogalmazták - „alvónak” lát-
szó, közelről azonban pezsgéssel teli életet, az iskolák, a civil szer-
vezetek, a kulturális intézmények és az egyházi közösségek értékes, 
szorgalmas, embert építő aktivitását, amelyek lehet, hogy ritkán ke-
rülnek rivaldafénybe, de munkálkodásuknak nem is ez a célja! 

Szeretem Almádiban az esztendőnek azt a különös ritmusát, 
amely nyaralóhely jellegéből fakad. Ez a tavasztól őszig tartó egy-
re emelkedő, majd csökkenő mozgalmasságban és az ősztől tava-
szig tartó csendességben jelenik meg. Előbbi néhány zajos nyári hét-

végében kulminál, ami ha egyszer elmaradna, nyilván hiányozna, 
utóbbi pedig abban a „mély csendben”, amelyben az ember arra 
gondol, hogy vajon rajta kívül laknak itt még!? 

Tudom szeretni Almádiban a szépséggel és jósággal keveredő kesze-
kuszaságot, mert ebben a képben mindnyájan magunkra ismerhe-
tünk, akik egyszerre vagyunk szépek és jók, gyarlóak és rendetlenek. 
Hol egyiken, hol a másikon van a hangsúly. Egyikünk sem szereti sem 
a kínos rendet, sem a kínos rendetlenséget, vagyis a végleteket, de az 
előbbit talán jobban viseljük. Persze sohasem lehet megszokni - csak 
humorral elhordozni -, hogy sokszor csak néhány méter választja el 
egymástól a nagyvonalú csillogást és a szocreál leromlottságot, a szép 
szökőkutas teret a mellette elhelyezkedő „szellem kastélytól” és a mö-
götte található „bódé negyedtől”, a piac tér provizórikus építményeit, 
a gyönyörű Szent Margit kápolnától, a kátyús utcákat a szép villáktól.

Szeretem az itt élő és ide özönlő színes „mikro-társadalmat”, akik-
kel én magam lelkipásztorként találkozom, akik között mindenféle 
rendű, rangú, világnézetű előfordul. Akik különböző családi, vallási 
háttérrel, politikai nézettel, különböző lelki adottságokkal, külön-
böző hit-mélységgel, indulattal, elképzelésekkel, ötletekkel, elvárá-
sokkal megáldott/megvert emberek. 

Almádi egy olyan hely, ahol nem lehet belefásulni a „hétközna- 
pok taposó malmába”, papként sem, mert minden nap a maga tör-
ténéseivel új és új kihívások elé állítja a pap-embert, aki hol kese-
reg, hol örvend. 

Kesereg, hogy időnként lendületét veszti a hitélet, hogy gyakran 
ütközik nehézségekbe a gyermekekkel való törődés, a hit- és erkölcs 
oktatás terén, hogy negyed századdal a változások után ennek szük-
ségességét még mindig magyarázni kell.

És örvend, amikor fiatalokat, fiatal családokat lát a szentmisén, 
amikor ugyanők önkéntes munkára jelentkeznek, amikor imádko-
zó körök és csoportok alakulnak, amikor az itt élő hívek buzgón me-

rítenek a szentségek és szentélmények, lelkigya-
korlatok és a Magyarországot és Európát bejá-
ró zarándoklatok kegyelmeiből. Amikor ifjú pá-
rok - kiknek egyike nemegyszer távoli országból 
való - templomainkat választják esküvőjük szín-
helyéül és örvend a pap-ember amikor az önkor-
mányzattal való kiváló együttműködésre gondol, 
vagy éppen arra a józanságra, ahogyan az itt élők 
mindig képesek voltak - és remélem most is képe-
sek lesznek - többségében azokat választani, akik-
től bízvást remélhetjük sorsunk jobbra fordulását.

És örvendett a pap-ember, amikor lélekben 
emelkedett ünnepek valósultak meg. A Szent 
Jobb ereklye Almádiba látogatásakor az ezred-
fordulón, a templom ünnepek alkalmain, az első 
magyar Szent Királyi Család ereklyéinek otthont 
adó Szent Jobb kápolna zarándokhellyé válásán, 
amely alapján méltán nevezhetjük Almádit tisz-

teletbeli királyi városnak, magas rangú egyházi és világi személyek 
látogatásán, templomaink külső-belső megújulásán.

Így van ez, amikor az ember visszatekint saját életére, vagy ép-
pen szülőhelye, lakóhelye életére: egyszerre keveredik benne szép 
és rút, jó és rossz, felemelő és lesújtó, öröm és szomorúság, hiszen 
sem a falu, sem a város nem az épületektől, meg az utaktól és még 
csak nem is az infrastruktúrától, földrajzi elhelyezkedésétől lesz azzá 
ami, hanem a benne élők szívétől, lelkétől. Azt kívánom, hogy lak-
jék emberségünk szentélyében hitből fakadó igazi szeretet. Ez le-
gyen gondolkodásunk, akaratvilágunk irányítója továbbra is, hogy 
békében és egyetértésben gyarapodjon tovább Magyarország egyik 
legszebb gyöngyszeme Balatonalmádi. Szabó János plébános

A balatonalmádi református gyülekezet nagy szeretettel kö-
szönti településünket a várossá válás 25 éves jubileumán. Gyü-
lekezetünk egy őszinte, rövid vallomást szeretne megfogalmaz-
ni erről a városról. Jó itt élni. Boldog, aki a Balaton mellett él-
het, azon belül pedig a minden tekintetben gyönyörű fekvé-
sű, természeti, földrajzi adottságait illetően kiemelkedő Bala-
tonalmádiban lakhat. A város öblei, hegyei, panorámája, épü-
letei, öröksége, múltja, jelene, lakói, közösségei együtt formál-
ják ki bennünk ezt a megelégedett érzést, hogy jó itt élni. Sze-
retünk Almádi! Nem tudnánk máshol élni, csak itt. A Biblia 
Zsoltárával valljuk: „Az én részem kies helyre esett.” (Zsoltá-
rok könyve 16,6)

Több gyülekezet hirdeti itt Jézus Krisztus evangéliumát és 
szolgál a városban, ökumenikus szeretetben. Mi, balatonal-
mádi reformátusok krisztusi szeretettel tekintünk mindenki-
re. Gyülekezetünk 1925-től jegyzett, mint a Vörösberényi Re-
formátus Egyházközség Fiókegyházközsége, majd 1942-ben le-
hetett önálló, a balatonfűzfői gyülekezettel társulva, Bolla Fe-
renc alapító lelkipásztor vezetésével. Ez a gyülekezet tényleg a 
semmiből fejlődött, miközben megtapasztaltuk Isten kegyel-
mét, hiszen 1954-ben, adományból jutottunk parókiához, 
1956-ban templomot építhettünk, 1991-ben felépült a temp-
lom mellett az új parókia, 2001-ben teljesen megújult a temp-
lom, ezzel együtt a tetőtérben gyülekezeti centrum került ki-
alakításra, miközben a templomudvar is megszépült. Az idén, 
2014-ben a parókia alsó szintjén található gyülekezeti termeket 
és a lelkészi hivatalt újíthattuk fel, a kiszolgáló helyiségekkel 
együtt. Közben Balatonfűzfőről sem feledkeztünk meg, ahol 
1991 óta épül ifjúsági táborunk, 2013-ban felépült az ottani új 
parókia, gyülekezeti termekkel, valamint elkezdhettük a fűzfői 
református templom renoválását is. 

A „kőház” építése azonban mit sem ér a „lelki ház” a gyü-
lekezet építése nélkül. Hálásak vagyunk az Istennek gyüleke-
zetünkért: számos alkalom, buzgó gyülekezeti tagok, erős kö-
zépkorosztály, sok gyermek és hittanos, külön nyaraló gyüle-
kezet jellemzi közösségünket. Kis templomunk, az Isten ga-
rázsa, nem hasonlítható az Erődtemplomhoz, de mi minden-
nél jobban szeretjük, télen is megtöltjük, a gyülekezeti termek-
kel együtt, ahol gyermekfoglalkozásokat tartunk; nyáron pedig 
a templom előtti tér is megtelik az istentiszteleteken. Az isko-
lai hittan mellett tartunk óvodai hitoktatás és gyülekezeti hit-
oktatást, vasárnaponként pedig gyermek istentiszteleteket is. 
Minden korosztály és érdeklődési kör találhat magának közös-
ségi alkalmat, lehetőséget a hitben való elmélyülésre. Ezeknek 
az alkalmaknak teljes listáját nem is tudom felsorolni, csak né-
hányat említek: bibliakörök, baba-mama kör, gyülekezeti kó-
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„Az én részem kies helyre esett”
A balatonalmádi reformátusok köszöntője városunk 25 éves jubileumán

rus, gyülekezeti ebéd, kirándulások, túrák, filmklubok, ünne-
pi alkalmak, anyák napi és karácsonyi ünnepségek, családi is-
tentiszteletek, hittanos évnyitók és évzárók, szeretetvendégsé-
gek, nyári táborok, közegyházi alkalmak. Ezek mellett mindkét 
gyülekezetben táboroztatunk, más gyülekezetből fogadunk hit-
tanosokat és fiatalokat július és augusztus hónapban. Az egyre 
élénkebb gyülekezeti élet miatt tavaly óta az infrastrukturális 
fejlődés lehetőségéért imádkozunk, miközben keressük a leg-
megfelelőbb megoldást. 

A gyülekezeti élet azonban nemcsak a belterjes közösségben 
valósulhat meg. Hasznossá szeretnénk lenni a város számára. 
Bízunk benne, hogy jelenlétünk, szolgálatunk, sokak számára 
építő. Szeretnénk, ha ebben a városban sokan meghallanák Is-
ten Igéjét, a megváltás evangéliumát, ezáltal békességet, erőt, 
örömöt és bölcsességet kapnának a hétköznapok küzdelmei-
hez. Emellett egy bizonytalan világban szeretnénk kapaszkodót 
nyújtani embereknek, házasságoknak, családoknak. Ugyanak-
kor a gyökereit vesztett és hervadó posztmodern világunkban a 
prófétai szolgálatot is fel kell vállalnunk; - ezért szelíd, de ha-
tározott szeretettel hirdetni Isten Igéjét, a Jézus Krisztus általi 
egyetlen megoldást és azt, hogy „Ő az út, az igazság és az élet” 
(János evangéliuma 14,6).

Városunk jubileumán az Úr gazdag áldását kérjük Balatonal-
mádira, az itt lakókra, mindenkori vezetőinkre. Köszönjük az 
Úrnak, hogy itt szolgálhatunk, s hogy ez a város mindig szere-
tettel számít ránk, itteni reformátusokra.

  Steinbach József református lelkész
balatonalmádi református gyülekezet tagjai nevében
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Ezüst jubileum
Bármely városi település legjelesebb napjai közé számít a várossá 

nyilvánítás napja és annak évfordulói. A klasszikus települési rangsor-
ban egy olyan előrelépés, amely megtiszteltetés és feladat is egyben a 
település lakóinak és mindenkori vezetőinek. Balatonalmádi az első 
igazán jeles évfordulóhoz érkezett el ebben az évben. Jól ismerjük a 
25 éves jubileum nevét, a házasságban élők számára ezüstlakodalom, 
a lelkipásztor számára ezüstmise. Sok is, kevés is. Egy ember életében 
sok, egy település életében, amely nemzedékek egymásba fonódó éle-
tét jelenti, nyilván nem számít soknak. Összegzésre, visszatekintésre 
mindenesetre elegendő. 

Hihetetlen, hogy pár év különbséggel a várossá nyilvánítással egy 
időben kerültem Almádiba, azért hogy káplánként segítségére legyek 
Csoma János plébános atyának a katolikus közösség lelkipásztori szol-
gálatában. Pontosan emlékszem milyen mélyen kifejezte lelkiállapoto-
mat Szent Pál apostol szava: „félve és elfogódva jöttem hozzátok…” 
Engem, a kis fiatal, falusi gyereket nyilván megesznek Almádiban. Igen, 
ez volt első gondolataim egyike. Gyerekként plántálódott belém a gon-
dolat, hogy a városi ember más, mint a falusi. Különleges, nehezen 
megközelíthető, extra igényei vannak és ehhez hasonló „gyerekes vo-
násokkal megrajzolt kép”. Aminek néhány vonását valószínűleg nem 
is én rajzoltam magamnak, hanem belém karcolta gyermekkorom tu-
dat alatt ható propagandája. Élni, jól élni városban lehet, ahol közel 
van minden, színház, mozi, szórakozás. Szutyok kis falvakban az em-
ber nem mehet semmire. 

Előbb Győrben öt évig, majd itt Almádiban immár huszonkét éve 
városlakó lettem, de - reményem szerint - nem „városi”, a szó pejo-
ratív értelmében. Mert nem akartam és nem akarok olyan „városi” 
ember lenni, akit maga alá gyűr a tömeg, akinek 
lelkét, szellemét megkoptatja az aszfalt, aki egy-
szer csak elfelejti, hogy éjjel milyen szép csillagos 
az ég, mert mindig vakító műfényben él, akinek 
nem hiányzik már a vidéki alkony csendje, a me-
zők tücsök zenéje, az erdő friss illata. 

Köszönöm a Jóistennek, hogy egy olyan vá-
rosban élhetek, ahol nem lehetek még észrevét-
lenül sem „városi”, ahonnét ennek még a kísér-
tése is hiányzik. Mert szép értelemben „ez a vá-
ros falu”. Vagyis egy emberközeli, emberbarát te-
lepülés, gyönyörű természeti adottságokkal, bé-
késen nyújtózik el a Balaton északi-keleti csücs-
kében. Gyönyörű elővárosa, „tengerparti kertvá-
rosa” a megyeszékhelynek, Veszprémnek. 

Végignézve, élve immár két évtizedet Almádi-
ban, első gondolatom a nyugalom. A nyugalom 
azonban számomra sohasem unalom, hanem az 
élhető élet feltétele. Továbbá a nyugalom sohasem azonos a semmit-
tevéssel, hanem az értékes alkotó munka biztosítéka. 

Nagyon szeretem, hogy Almádi ezt a lehetőséget biztosítja. Ezt a 
messziről talán - ahogyan egyszer megfogalmazták - „alvónak” lát-
szó, közelről azonban pezsgéssel teli életet, az iskolák, a civil szer-
vezetek, a kulturális intézmények és az egyházi közösségek értékes, 
szorgalmas, embert építő aktivitását, amelyek lehet, hogy ritkán ke-
rülnek rivaldafénybe, de munkálkodásuknak nem is ez a célja! 

Szeretem Almádiban az esztendőnek azt a különös ritmusát, 
amely nyaralóhely jellegéből fakad. Ez a tavasztól őszig tartó egy-
re emelkedő, majd csökkenő mozgalmasságban és az ősztől tava-
szig tartó csendességben jelenik meg. Előbbi néhány zajos nyári hét-

végében kulminál, ami ha egyszer elmaradna, nyilván hiányozna, 
utóbbi pedig abban a „mély csendben”, amelyben az ember arra 
gondol, hogy vajon rajta kívül laknak itt még!? 

Tudom szeretni Almádiban a szépséggel és jósággal keveredő kesze-
kuszaságot, mert ebben a képben mindnyájan magunkra ismerhe-
tünk, akik egyszerre vagyunk szépek és jók, gyarlóak és rendetlenek. 
Hol egyiken, hol a másikon van a hangsúly. Egyikünk sem szereti sem 
a kínos rendet, sem a kínos rendetlenséget, vagyis a végleteket, de az 
előbbit talán jobban viseljük. Persze sohasem lehet megszokni - csak 
humorral elhordozni -, hogy sokszor csak néhány méter választja el 
egymástól a nagyvonalú csillogást és a szocreál leromlottságot, a szép 
szökőkutas teret a mellette elhelyezkedő „szellem kastélytól” és a mö-
götte található „bódé negyedtől”, a piac tér provizórikus építményeit, 
a gyönyörű Szent Margit kápolnától, a kátyús utcákat a szép villáktól.

Szeretem az itt élő és ide özönlő színes „mikro-társadalmat”, akik-
kel én magam lelkipásztorként találkozom, akik között mindenféle 
rendű, rangú, világnézetű előfordul. Akik különböző családi, vallási 
háttérrel, politikai nézettel, különböző lelki adottságokkal, külön-
böző hit-mélységgel, indulattal, elképzelésekkel, ötletekkel, elvárá-
sokkal megáldott/megvert emberek. 

Almádi egy olyan hely, ahol nem lehet belefásulni a „hétközna- 
pok taposó malmába”, papként sem, mert minden nap a maga tör-
ténéseivel új és új kihívások elé állítja a pap-embert, aki hol kese-
reg, hol örvend. 

Kesereg, hogy időnként lendületét veszti a hitélet, hogy gyakran 
ütközik nehézségekbe a gyermekekkel való törődés, a hit- és erkölcs 
oktatás terén, hogy negyed századdal a változások után ennek szük-
ségességét még mindig magyarázni kell.

És örvend, amikor fiatalokat, fiatal családokat lát a szentmisén, 
amikor ugyanők önkéntes munkára jelentkeznek, amikor imádko-
zó körök és csoportok alakulnak, amikor az itt élő hívek buzgón me-

rítenek a szentségek és szentélmények, lelkigya-
korlatok és a Magyarországot és Európát bejá-
ró zarándoklatok kegyelmeiből. Amikor ifjú pá-
rok - kiknek egyike nemegyszer távoli országból 
való - templomainkat választják esküvőjük szín-
helyéül és örvend a pap-ember amikor az önkor-
mányzattal való kiváló együttműködésre gondol, 
vagy éppen arra a józanságra, ahogyan az itt élők 
mindig képesek voltak - és remélem most is képe-
sek lesznek - többségében azokat választani, akik-
től bízvást remélhetjük sorsunk jobbra fordulását.

És örvendett a pap-ember, amikor lélekben 
emelkedett ünnepek valósultak meg. A Szent 
Jobb ereklye Almádiba látogatásakor az ezred-
fordulón, a templom ünnepek alkalmain, az első 
magyar Szent Királyi Család ereklyéinek otthont 
adó Szent Jobb kápolna zarándokhellyé válásán, 
amely alapján méltán nevezhetjük Almádit tisz-

teletbeli királyi városnak, magas rangú egyházi és világi személyek 
látogatásán, templomaink külső-belső megújulásán.

Így van ez, amikor az ember visszatekint saját életére, vagy ép-
pen szülőhelye, lakóhelye életére: egyszerre keveredik benne szép 
és rút, jó és rossz, felemelő és lesújtó, öröm és szomorúság, hiszen 
sem a falu, sem a város nem az épületektől, meg az utaktól és még 
csak nem is az infrastruktúrától, földrajzi elhelyezkedésétől lesz azzá 
ami, hanem a benne élők szívétől, lelkétől. Azt kívánom, hogy lak-
jék emberségünk szentélyében hitből fakadó igazi szeretet. Ez le-
gyen gondolkodásunk, akaratvilágunk irányítója továbbra is, hogy 
békében és egyetértésben gyarapodjon tovább Magyarország egyik 
legszebb gyöngyszeme Balatonalmádi. Szabó János plébános

A balatonalmádi református gyülekezet nagy szeretettel kö-
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retünk Almádi! Nem tudnánk máshol élni, csak itt. A Biblia 
Zsoltárával valljuk: „Az én részem kies helyre esett.” (Zsoltá-
rok könyve 16,6)
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renc alapító lelkipásztor vezetésével. Ez a gyülekezet tényleg a 
semmiből fejlődött, miközben megtapasztaltuk Isten kegyel-
mét, hiszen 1954-ben, adományból jutottunk parókiához, 
1956-ban templomot építhettünk, 1991-ben felépült a temp-
lom mellett az új parókia, 2001-ben teljesen megújult a temp-
lom, ezzel együtt a tetőtérben gyülekezeti centrum került ki-
alakításra, miközben a templomudvar is megszépült. Az idén, 
2014-ben a parókia alsó szintjén található gyülekezeti termeket 
és a lelkészi hivatalt újíthattuk fel, a kiszolgáló helyiségekkel 
együtt. Közben Balatonfűzfőről sem feledkeztünk meg, ahol 
1991 óta épül ifjúsági táborunk, 2013-ban felépült az ottani új 
parókia, gyülekezeti termekkel, valamint elkezdhettük a fűzfői 
református templom renoválását is. 

A „kőház” építése azonban mit sem ér a „lelki ház” a gyü-
lekezet építése nélkül. Hálásak vagyunk az Istennek gyüleke-
zetünkért: számos alkalom, buzgó gyülekezeti tagok, erős kö-
zépkorosztály, sok gyermek és hittanos, külön nyaraló gyüle-
kezet jellemzi közösségünket. Kis templomunk, az Isten ga-
rázsa, nem hasonlítható az Erődtemplomhoz, de mi minden-
nél jobban szeretjük, télen is megtöltjük, a gyülekezeti termek-
kel együtt, ahol gyermekfoglalkozásokat tartunk; nyáron pedig 
a templom előtti tér is megtelik az istentiszteleteken. Az isko-
lai hittan mellett tartunk óvodai hitoktatás és gyülekezeti hit-
oktatást, vasárnaponként pedig gyermek istentiszteleteket is. 
Minden korosztály és érdeklődési kör találhat magának közös-
ségi alkalmat, lehetőséget a hitben való elmélyülésre. Ezeknek 
az alkalmaknak teljes listáját nem is tudom felsorolni, csak né-
hányat említek: bibliakörök, baba-mama kör, gyülekezeti kó-

Fotó: Boda Zoltánné

„Az én részem kies helyre esett”
A balatonalmádi reformátusok köszöntője városunk 25 éves jubileumán

rus, gyülekezeti ebéd, kirándulások, túrák, filmklubok, ünne-
pi alkalmak, anyák napi és karácsonyi ünnepségek, családi is-
tentiszteletek, hittanos évnyitók és évzárók, szeretetvendégsé-
gek, nyári táborok, közegyházi alkalmak. Ezek mellett mindkét 
gyülekezetben táboroztatunk, más gyülekezetből fogadunk hit-
tanosokat és fiatalokat július és augusztus hónapban. Az egyre 
élénkebb gyülekezeti élet miatt tavaly óta az infrastrukturális 
fejlődés lehetőségéért imádkozunk, miközben keressük a leg-
megfelelőbb megoldást. 

A gyülekezeti élet azonban nemcsak a belterjes közösségben 
valósulhat meg. Hasznossá szeretnénk lenni a város számára. 
Bízunk benne, hogy jelenlétünk, szolgálatunk, sokak számára 
építő. Szeretnénk, ha ebben a városban sokan meghallanák Is-
ten Igéjét, a megváltás evangéliumát, ezáltal békességet, erőt, 
örömöt és bölcsességet kapnának a hétköznapok küzdelmei-
hez. Emellett egy bizonytalan világban szeretnénk kapaszkodót 
nyújtani embereknek, házasságoknak, családoknak. Ugyanak-
kor a gyökereit vesztett és hervadó posztmodern világunkban a 
prófétai szolgálatot is fel kell vállalnunk; - ezért szelíd, de ha-
tározott szeretettel hirdetni Isten Igéjét, a Jézus Krisztus általi 
egyetlen megoldást és azt, hogy „Ő az út, az igazság és az élet” 
(János evangéliuma 14,6).

Városunk jubileumán az Úr gazdag áldását kérjük Balatonal-
mádira, az itt lakókra, mindenkori vezetőinkre. Köszönjük az 
Úrnak, hogy itt szolgálhatunk, s hogy ez a város mindig szere-
tettel számít ránk, itteni reformátusokra.

  Steinbach József református lelkész
balatonalmádi református gyülekezet tagjai nevében
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Városház tér
10.00 Óvodás kosárlabdapalánk avató

Pannónia nagyterem
10.15 Rudi bohóc a gyerekek kedvence

Pannónia könyvtár
10.00-18.00
  „Értékek a térképen, értékek a városban”
Városismereti vetélkedő (indulás és érkezés: Pannónia könyvtár)
A 25 éves város tiszteletére 25 helyi értéket számba vevő helytörténe-
ti kirándulásra várjuk Önöket. A séta a könyvtárból indul, a megadott 
időponton belül bármikor. Térkép segítségével lehet végigjárni az útvo-
nalat, s végül a könyvtárba érkeznek vissza. Az útvonal kb. két-két és fél 
óra alatt megtehető. Lehet egyedül, csoportosan, családosan, osztályke-
retben (stb) indulni, s végigjárni. Reméljük, sokan vállalkoznak telepü-
lési értékeink játékos számbavételére. Minden induló emléklapot kap!

Pannónia nagyterem
17.00 „Amerre a szél fúj” könyvbemutató – dedikálással
Vendég: Litkey Farkas, a könyv szerzője, a balatoni Kékszalag ver-
seny tizenegyszeres győztese és címvédője, a Soling hajóosztály vi-
lágbajnoka, sokszoros magyar bajnok, olimpikon

Április 12 . szombat

Pannónia nagyterem
10.00 Balatonalmádi negyedszázada város! - Jubileumi ünnepség 
Köszöntőt mondanak: 
Pozsgay Imre egyetemi tanár, nyugalmazott miniszter 
Balatonalmádi testvértelepüléseinek delegációi  
Ünnepi beszédet mond: Keszey János polgármester 
Városi kitüntetések átadása
25 éves helyi lakosok köszöntése

Városház tér
10.00- Népművészek, kézművesek, vendéglátósok kirakodóvására
Pónicikli – gyermekjáték park 
E-on - Energiakaland játszóház

Balatonalmádi 25 éve város jubileumi rendezvénysorozat
2014. április 11-13.

N Y E R J E N  V E L Ü N K  G Ö R Ö G O R S Z Á G I  C S A L Á D I  N Y A R A L Á S T ! 
A programokon résztvevők között egy hetes tengerparti nyaralást sorsolunk ki!

Fesztiválsátor (Városház tér)
19.00 A rendezvénysorozat megnyitója
19.05 A CSÍK ZENEKAR koncertje
20.30 Táncház a Botorka Táncegyüttessel
22.00 Zenél a Viktória Együttes
24.00 Műsorzárás

Városház tér
Népművészek, kézművesek, vendéglátósok három napos kirakodóvására

Csík zenekar

Alma együttes

Irigy hónaljmirigy

Ladánybene 27

16.00 Botorka Táncegyüttes
16.15 Ringató Balaton Táncegyüttes
16.30 Borostyán Népdalkör
16.45 Dal-ma Egyesület
17.00 IRIGY HÓNALJMIRIGY műsora
19.00 LADÁNYBENE 27 koncert
21.30 Utcabál a Rulett Együttessel
24.00 Műsorzárás

Fesztiválsátor (Városház tér)
11.00 ALMA Együttes koncertje
12.00 Érkezik az autós bohóc
14.30 Almádi Nippon SE Shotokan Karate bemutató
15.00 Csillagnyílás Balett Csoport
15.15 Kid Rock and Roll SE
15.30 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
15.45 Gurgolya Táncegyüttes

Pannónia
16.00 Balatonalmádi Anno II. album bemutatója
Vendégek: Kovács István és Schildmayer Ferenc szerzők
17.30 „KOR–KÉP” - Jubileumi Almádi Tárlat megnyitója

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Lajtos István

Fotó: Frisk Media

Fotó: Pászti Gy.
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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 
Tamási Áron
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25 éve

s vá
rost!

Április 13. vasárnap

Szent Ignác templom (Vörösberény)
10.30 Ünnepi szentmise
Majd: Szent Ignác Kórus koncertje

Pannónia nagyterem
16.00 Almádi Dalos Találkozó 
Házigazda: Balatonalmádi Város Vegyeskara
Fellépő kórusok: Balatonfüred Város Vegyeskara, Paloznaki 
Vegyeskar, Pedagógus Nőikar Ajka, Siófoki Férfi Dalkör

Pannónia földszinti folyosó
16.00-18.00
  Sakk szimultán - Fáncsy Imre nemzetközi mesterrel

Fesztiválsátor (Városház tér)
15.00 Dallamvilág Nosztalgia és Country Csoport 
15.30 Veszprémi Hemo Modern Táncműhely
16.00 Pearl Dance Tánccsoport 
16.30 Winner Versenytánc Egyesület
17.00 Sztárvendég: TÓTH GABI 
17.30 Free Dance Tánccsoport 
18.00 A színpadon: ARANY TIMI
18.30 Khalida és a Drágakövek
19.00 Retro DISCO –DJ DAVELOGAN-nel 

A műsorváltoztatás jogát a rendező Pannónia Kulturális Központ 
fenntartja. A rendezvények ideje alatt, péntektől vasárnapig a Vá-
rosház téren nem lesz parkolási lehetőség. Tóth Gabi

Arany Timi

Fotó: Pászti Gy.
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