
Szent Ignác templom története
A vörösberényi Szent Ignác templom története egészen a török időkig nyúlik vissza. A 

török elől Körmendre menekült veszprémvölgyi apácák birtoka volt a mai Vörösberény 
területe. Az apácarend a XVII. század elején megszűnt, s a gazdátlanul maradt birtokaik 
kezelését II. Ferdinánd király 1625. május 15-én Dallos Miklós győri püspökre bízta, aki 
betegségére hivatkozva a megbízásáról már 1629-ben lemondott. Ekkor királyi parancs-
ra Sennyei István veszprémi püspök lett a birtokok gondozója, majd 1631-ben Dávid Pál, 
ugyancsak veszprémi püspök.

II. Ferdinánd 1626. augusztus 5-én felszólította Dallos Miklóst, hogy telepítse székvárosába 
a jezsuitákat azzal a céllal, hogy ott az ifjúság nevelésére gimnáziumot létesítsenek. En-
nek anyagi támogatására nekik adta a megszűnt apáca rend birtokait, amelyek a következő 
községekben feküdtek: Vörösberény, Kenese, Máma (a mai Balatonfűzfő), Sándor (Kenesétől 
északnyugatra) és Balatonfőkajár. Kisebb birtokok voltak még Veszprémben a hajdani kolos-
tor körül, Padragon, Vámoson és Körmenden.

Az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend birtokait a Királyi Kamara vette kezelésbe, melyekből 
1780-ban a tanulmányi alap létesült. Az alap a vörösberényi gazdasági központban továbbra 
is megtartotta az utolsó jezsuita jószágkormányzót, Buffleur Gáspárt, egész nyugdíjazásáig, 
1781-ig. Az ő nevéhez fűződik az új, díszes barokk templom megépítése. Biztosra vehető, 
hogy már a feloszlatás előtt készültek tervek az építendő templomról. Erre utal a diadalív 
freskóján látható tervrajz, mely a templommal egybeépült kolostort 
háromszárnyúnak ábrázolja, holott a feloszlatásig csupán két – ma is 
meglévő – szárnya épült meg. A templom 1777–1779 között épült, 
ünnepélyes felszentelése 1779. október 15-én volt.

A templom belseje
Tervezője ismeretlen, alakja azonban ott látható a diadalív 

északi oldalára festett jelenetben, kezében a kolostor alaprajzával. 
A falfestmények a veszprémi Bucher Xavér Ferenc alkotásai. A 
helytörténeti kutatások az oltárok és a padok faragóját szintén 
Buffleur Gáspár vezetésével épített székesfehérvári jezsuita templom 
szobrászában, Paumgartner Bernát személyében látja.

A hajó első boltmezőjére festett látszat kupolán a gonosz hatalom a 
tudományt jelképező hét szabad művészetet ábrázoló alakra irányítja 
ágyúit. Köztük bal kezében a rend címerével és jobbjában kardot tartó vitéz 
szimbolizálja a jezsuiták célkitűzéseit, a háború, a gonoszság és a gyűlölet 
elleni harcot a tudomány, az ész és a logika, a művészetek érdekében. A 
boltozat sarkaiban négy apostol alakját ábrázolja a művész. A második bol-
tozaton Szt. Ignác látható angyaloktól körülvéve, felette Mária a gyermek Jézussal. Induló sarkaiban 
a négy evangélista. Ezután következik a széles diadalív, északi oldalán a tervező építész által tartott 
alaprajz, amely Szt. István király és Szt. Imre herceg alakjával és a velük szemben álló apácacsoporttal 
a jezsuiták birtokos elődjének, a veszprémvölgyi apácakolostornak alapítását szimbolizálja. A hajó 
északi falán festett ablakban elsőként két világi férfi, a másodikban egy világi figura mellett papi 
alak, talán a helybeli plébános látható. A diadalív északi oldalán szép barokk szószék van, a másik 
oldalán Szt. Flórián képe. A diadalív alól visszanézve az orgonakarzat pillérein a jezsuiták építkezéseit 
támogató III. Ferdinánd király és Széchényi György érsek alakját festette meg Bucher.

A szentély felett a jezsuita rendalapító Szt. Ignác megdicsőülését, a falakon a jezsuita szen-
teket, a boltvállakban pedig Szt. Péter, Pál és Jakab apostolok, valamint Keresztelő Szt. János 
képét festette meg. A főoltár képe is Szt. Ignácot ábrázolja. A hajó négy mellékoltárának 
képein a Szentcsalád, a Golgota, Xavéri Szt. Ferenc, illetve Nepomuki Szt. János látható.

A templom északi oldalán levő kápolna korábbi, 1748-ból származó kápolna megmaradt 
szentélye, amelyet akkor Kőnig Ferenc és Torkovits veszprémi kőművesmesterek építettek a 
jezsuiták megbízásából. Ez a sekrestyéből nyílik, falképe nyomán Szent Sír-kápolna.

A már a múlt század végén is elhanyagolt, szerkezetileg rossz állapotú templom falai az 1940-
es években megrepedtek, ezért a déli oldalára támpilléreket építettek. Az Országos Műemléki 
Felügyelet 1965-ben Pusztai Ilona építész és Voit Pál irányításával kezdte meg a restaurálási 
munkálatokat. Több mint tízéves gondos munka után kívül és belül teljesen felújítva ünnepelte 
a Balaton-felvidék egyik legszebb temploma kétszáz éves jubileumát 1979-ben.

Felhasznált irodalom: Horváth József: Vörösberény története. Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, 2001. 167 p. Horváth József: Vörösberény plébániatemplom. In: 
Balatonalmádi és Vörösberény története. 1995. 247-260 p. Koppány Tibor: A Balaton 
környékének műemlékei. Budapest, OMH. 1993. 276 p. BA
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HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

A cím múlt hangulatát idéző formája ne tévesszen meg senkit, ugyan-
is pontosan kifejezi a település apró összetevőkből álló történetének kuta-
tását, megismertetésének szándékát. Az újságok híreiből, nem is említve a 
fontos eseményekről szóló tudósításokat, összeálló képek érdekes arculatát 
a városnak, illetve a benne folyó életnek. A korabeli veszprémi újságok Al-
mádira vonatkozó történések megjelentetésével, a helytörténet kutatóinak 
gazdag forrásává váltak.

Az ismertetett adatokból lényegében a város történeti kronológiája, he-
lyesebben annak részei jelennek meg, egy-egy évre vonatkoztatva. A forrá-
sok, nagyobbára hetilapok, nem lelhetők fel teljes körben, mert egyes évek 
hiányosak, esetenként egyes lapszámok sem találhatók a helyi közgyűjte-
ményekben. Előzőekből következően, csak a helyben meglevő példányokra 
terjednek ki az Almádival kapcsolatos hírek, sajnos hiányosan. Következze-
nek a jelentősebb írások.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 7. 4. old. A Balaton mellől
Az almádi fürdővendégek szórakoztatására és kényelmének előmozdítására 

évenként alakítani szokott vigalmi bizottság július hó 5-én alakult meg 20 tag-
gal, élen dr. Óvári Ferenc elnök és Végheli Kálmán jegyzővel, s a júliusi prog-
ramot a következőkben állapították meg: ismerkedési estély 7-én, kirándulás a 
Malomvölgybe 10-én, tombola estély 12-én, Margit-bál 15-én, külön gőzha-
jón kirándulás B.füredre és Siófokra 16-án, társas kirándulás az alsóőrsi erdő-
be 18-án, halászlé estély és tombola 20-án, társas kirándulás a Remetevölgy-
be és tánc estély 23-án, külön hajón kirándulás Badacsony-Keszthely és Hévíz-
re 25-én, verseny kugli tréfás nyereményekre 26-án, Anna-bál 28-án, népün-
nepély és lottójáték 29-én, velencei éj a Balatonon és búcsúestély a távozó für-
dővendégek tiszteletére 31-én.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 14. 5. oldal
Almádiban a Vigalmi Bizottság hű maradt programjához. Csütörtökön, e 

hó 12-én táncmulatság volt a Hattyú vendéglőben, tombolával egybekötve, 
melyre Veszprémből is sokan rándultak ki. A kies fürdőhely különösen nagy kö-
zönséget vonz az idén is a Balaton partjára…. Minden lakás el van foglalva 
Vármegyénk alispánja is künn nyaral már családjával, s e héten érkezett oda 
szerkesztőnk nővére is olvashatjuk az újságban.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 21. 4. oldal
Almádiban a Vigalmi Bizottság ugyancsak derekasan megfelel az előre meg-

állapított programnak. Vasárnap volt a Margit búcsú, amelynek egyházi része 
délelőtt a kis Margit kápolnánál folyt le Joó János vörösberényi plébános hit-
szónoklatával. Este a Hattyúban táncmulatság volt. Kedden a Vigalmi Bizott-
ság elnökének vezetésével (dr. Óvári Ferenc) átrándultak Siófokra, este 9 óra-
kor érkeztek vissza kitűnő hangulatban. Szombaton este Kiss Jancsi zenekara 
ád hangversenyt Almádiban.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 28. 4-5. oldal
A Balaton mellől. B. Almádiban ugyancsak vidám az élet. Ilyen zajos hangula-

tos szezonja nem volt még ennek a mi kis házi fürdőnknek, mely ez idén kezdi már 
levetkezni ezt a szerény házias jelleget, s egész kozmopolitikus fürdővé válik.

Az ország minden vidékéről vannak vendégek ez idén Almádiban, és pe-
dig olyan számmal, hogy aranyért sem lehetne kapni egyetlen üres viskót sem 
az egész fürdőhelyen. Feltűnően sok a szép asszony, szép leány, s épen ebben rej-
lik egyik főindoka az idei derült, mosolygó vidám hangulatnak. A másik ténye-
zője pedig ennek a vigalmi bizottság derék elnöke, a ki a mostanában dühön-
gött kánikulai melegben is annyi mozgékonysággal, kedvvel és találékonysággal 
gondoskodott a fürdővendégek szórakoztatásáról, hogy méltán megérdemli kies 
házi fürdőnkben a gondos családfő nevet.

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia

E héten a keszthelyi kirándulás volt a program legkiemelkedőbb poénja. 
Szerdán hajnalban 5 órakor indult el Almádiból a Baross hajón az almádi kö-
zönség a nagy vízi útra, mely lefolyt vala az elnök által saját- kezűleg készített 
következő előzetes program és pótprogram szerint:

Indulás Almádiból a Baross gőzhajón pontban reggel 5 órakor, érkezés 
B.Füredre 6 órakor. A hajó kikötése után a b-füredi igazgatóság részéről hiva-
talos fogadtatás; a kirándulók megtekintik a fürdőházakat, sétányokat clubhá-
zat, gyógytermet, fenyveseket, színházat és villákat, 7 órakor reggelizés Viltnél.

8 órakor pontban indulás B.Füredről Badacsonyba, ideérkezés 11 órakor. 
Fürdés. Fél 12 órakor közös ebéd a Hableányban 5 tál étel kenyérrel, bor nél-
kül 1 frt 0 kr, gyermekeknek 60 krajcár.

Fél 1 órakor indulás Badacsonyból a kiránduló társaság azon részével, kik 
Keszthelyre és Hévvízre jutni omnibuszokon, vagy kocsikon szándékoznak. 
Keszthelyre érkezés 2 órakor. Hévvízre háromnegyed 3 órakor, fél órai itt időzés 
után háromnegyed 4 órakor vissza indulás Hévvízről Keszthely hajóállomás-
hoz, pontban 4 órakor indul hajó vissza Keszthelyről Badacsonyba, ide érkezés 
fél 6 órakor, 5 percnyi leszállás után indulás B.Füredre , megérkezés B.Füredre 
fél 9 órakor.

B.Füreden vacsora a gyönyördén Viltnél, zene és villanyvilágítás mellett.
10 órakor indulás B.Füredről, Almádiba érkezés 11 órakor este.
Indulások pontosan a kitett idők szerint és a hajó óra szerint történnek. 
Pótprogram; a 25-iki kirándulás azon tisztelt tagjai részére, kik Badacsony-

ban maradnak.
A fél 12 órai közös ebéd után az árnyas Hableány parkban pihenő. 2 órakor 

indulás a Zala vármegye által folyó évben nagy költségen készített, a hölgyek 
által is könnyen járható hegyi úton fel a Himfy szerelmei költője és imádottja 
Szegedy Rózsa lakához, innen a férjhez menő leányokra fontos Rózsa kőhöz, s 
tovább fel a híres Badacsony tetőre 450 lépcsőn, az itt nyíló kilátás felül múlja 
Schweiz, Rajna vidékét, vagy a Salckammergut legszebb pontjait. Visszaérkezés 
5 órakor. Ozsonna a Hableányban. Indulás 5 és fél órakor a Barossal B.füredre

Pontos idők. Ki Hévvízen akar maradni csütörtök este visszajöhet. Vissza-
utazás külön fizetendő. Sör lesz bor. Kitűnő kedvvel és hősies kitartással a 32 
fokos melegben a közönség ezt a programot B.-Füreden tartózkodó csatlakozott 
vendégekkel együtt 118 kiránduló vett részt az útban, melynek egyedüli kelle-
metlen oldala a pokoli hőség volt, amit elhárítani az almádi Vigalmi Bizottság 
sem voltképes. No dehát ez csak feledhetetlenebbé teszi a kirándulást.

Július utolsó és augusztus első hetére a következő programot álapította meg.
Vasárnap, 29-én népünnepély.
Kedden, 31-én műkedvelői hangverseny.
Csütörtökön, 2-án tekeverseny tréfás nyereményekkel.
Szombaton, 4-én tombola estély.
Vasárnap, 5-én 20 éves találkozói ünnepre a veszprémi gimnázium 6. osztá-

lya 1874 évben végzett növendékeinek.
A Vigalmi Bizottság

<ooo>
1894. évi július hó 31-én a Hattyú vendéglőjében tartandó műkedvelői 

hangverseny műsora a következő
1. Marche heroique, Szabadytól, zongorán előadja Gecső Ignácné és leá-

nya Irénke.
2. A halál Tóth Kálmántól. Szavalja Entz Jolán k. a.
3. Launnenunou Luciából aria. Énekli Haypál Benő úr.
4. Adagio és Consonetta, Godandtól. Hegedűn előadja Valdbauer József úr, 

zongorán kíséri dr. Cseresnyés J. úr
5. A lengyelek fehér asszonya, Jókai Mórtól. Szavalja Verner Nándor úr.
6. Népdalok, cimbalmon előadja, Balogh Mariska.
7. Szép Ilonka, melodrama Vörösmarty Mihálytól, zenéje Ernyei Józseftől. 

Szavalja Barthalos Olga k. a., zongorán kísér Veber Olga k. a.
8. Chopin valse, zongorán előadja Neszmély Janka k. a. 
9. Víg monológ, Petendytől előadja, Scipiadesz Elemér úr.
10. Béla futása, ária, énekli Haypál Benő úr. 
Belépti díj, 10 kr, gyermekeknek 2 kr 

A tisztelt érdeklődő olvasó az eredeti megfogalmazással és szófordulatok-
kal írt szöveggel találkozik a pontosan 121 évvel ezelőtti tudósításban. A le-
írt program, elsősorban a kirándulásokkal kapcsolatosak, akár mai esemény 
is lehetne, csak a Baross gőzhajó említésén kellene változtatni, egy most 
közlekedő hajóéval behelyettesíteni. Még a fizetőeszköz, a forint is azonos, 
leginkább a nevével. A krajcár viszont a „krajcáros gondjaim vannak” mon-
dással is egyre ritkábban fordul elő.

Az 1894. júliusi tudósítás túl részletesnek tűnhet, azonban célszerűnek 
látszik egy hónap eseményeinek részletes ismertetése. Egyrészt, hogy meg-
tudjuk, hogy az akkori szervezés miként zajlott, másrészt a nyári progra-
mokról kapunk ismereteket. A későbbiekben is minden újsághírről adunk 
információt, azonban ilyen részletességgel nem gyakran, esetenként csak 
kivonatosan. Gondoljunk bele, a vasút építése, illetve nem építése körül 
mennyi vita zajlott le. Mint ismeretes a déli parton 1861-ben indult meg a 
forgalom, nálunk 1909-ig kellett erre várnunk. Csaknem 50 esztendőt. Egy 
néhány vaskos kötetre terjedne, ha valaki megírná ezt a történetet.

Schildmayer Ferenc
Megjegyzés: a dőlt betűkkel írt szövegrészek az eredetivel egyezőek.

Korabeli reklámok a Veszprémi Hírlapban

Július 17-én, pénteken emlékeztünk meg Szendrői Mária Hedvig 
kedves nővérről, áldott szolgálatáról, sugárzó lényéről, halálának 15. 
évfordulója alkalmából. A szentmisén, amelyet Laposa Norbert káp-
lán atya celebrált, Káplán György énekművész – a kedves nővér nagy 
tisztelője – közreműködött. Hedvig nővér évtizedeken át az első bala-
tonalmádi plébános, dr. Pintér Sándor atya „jobb keze” volt úgy a hit-
oktatásban, mint a templomi ének vezetésében és mindenféle temp-
lom körüli tevékenységben. A szentmisén a bal oldali első padban egy 
fehér rózsa jelezte, „Almádi jótevőjének” megszokott helyét.

Szendrői Mária Hedvig kedves nővér a Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek Társulatának volt a tagja. A szerzetesrendek 
feloszlatása után nem sokkal, 1952-ben jött Balatonalmádiba ke-
mény meghurcoltatások után, amit a szentmise után vetített riport-
filmben mesélt el a legnagyobb nyugalommal, sugárzó tekintettel. 
Őszintén beszélt a kommunista diktatúra alatt elszenvedett szemé-
lyes és az egész egyházat, a hívő népet ért sérelmekről, megfélem-
lítésekről, amelyekben főként azoknak volt része akik gyermekeiket 
vallásosan szerették volna nevelni. 

A szentmise után virággal és mécsesekkel díszítettük a sírkert-
ben lévő sírját, imádkoztunk – talán már nem is érte, hanem hoz-

zá–, hogy ő imádkozzék értünk az örök hazában, ahova már bizto-
san megérkezett.

Ezt követően a templomkertben még jónéhányan együtt marad-
tunk, hogy egy szerény agapéval megtoldva felidézzük Hedvig nő-
vérrel kapcsolatos emlékeinket. A történetek által megelevenedett 
roppant kedves, szerény, bájos, melegszívű egyénisége. Egykori hit-
tanosai közül többen kiemelték, hogy az órára fel nem készült gye-
rekeket soha nem szidta meg, egy rossz szó nem hagyta el a száját, 
mindig dicséretben részesítette növendékeit. Jelen volt egy édes-
anya is, aki meghatódottan idézte fel, hogy kisfia – akinek magatar-
tásával az iskolában mindig gond volt –, Hedvig nővértől mindig di-
cséretet kapott. János atya egy derűs sztorit idézett fel: szemtanú-
ja volt, amikor Csoma János atya véletlenül feltaszította a sekrestyé-
ben Hedvig nővért, akinek szerencsére semmi baja nem esett. Mi-
előtt Csoma János atya bocsánatot kért volna, Hedvig nővér meg-
előzte:  „bocsánatot kérek, hogy rossz helyen álltam!” Hát ilyen gyö-
nyörű szép lelke volt, telve derűvel és alázattal!

Nővérkénk emlékét mindenki, aki ismerte a legnagyobb megbe-
csüléssel és szeretettel őrzi szívében.

(A balatonalmádi plébánia híreiből)

Megemlékezés egy valóban kedves nővérről
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HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

A cím múlt hangulatát idéző formája ne tévesszen meg senkit, ugyan-
is pontosan kifejezi a település apró összetevőkből álló történetének kuta-
tását, megismertetésének szándékát. Az újságok híreiből, nem is említve a 
fontos eseményekről szóló tudósításokat, összeálló képek érdekes arculatát 
a városnak, illetve a benne folyó életnek. A korabeli veszprémi újságok Al-
mádira vonatkozó történések megjelentetésével, a helytörténet kutatóinak 
gazdag forrásává váltak.

Az ismertetett adatokból lényegében a város történeti kronológiája, he-
lyesebben annak részei jelennek meg, egy-egy évre vonatkoztatva. A forrá-
sok, nagyobbára hetilapok, nem lelhetők fel teljes körben, mert egyes évek 
hiányosak, esetenként egyes lapszámok sem találhatók a helyi közgyűjte-
ményekben. Előzőekből következően, csak a helyben meglevő példányokra 
terjednek ki az Almádival kapcsolatos hírek, sajnos hiányosan. Következze-
nek a jelentősebb írások.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 7. 4. old. A Balaton mellől
Az almádi fürdővendégek szórakoztatására és kényelmének előmozdítására 

évenként alakítani szokott vigalmi bizottság július hó 5-én alakult meg 20 tag-
gal, élen dr. Óvári Ferenc elnök és Végheli Kálmán jegyzővel, s a júliusi prog-
ramot a következőkben állapították meg: ismerkedési estély 7-én, kirándulás a 
Malomvölgybe 10-én, tombola estély 12-én, Margit-bál 15-én, külön gőzha-
jón kirándulás B.füredre és Siófokra 16-án, társas kirándulás az alsóőrsi erdő-
be 18-án, halászlé estély és tombola 20-án, társas kirándulás a Remetevölgy-
be és tánc estély 23-án, külön hajón kirándulás Badacsony-Keszthely és Hévíz-
re 25-én, verseny kugli tréfás nyereményekre 26-án, Anna-bál 28-án, népün-
nepély és lottójáték 29-én, velencei éj a Balatonon és búcsúestély a távozó für-
dővendégek tiszteletére 31-én.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 14. 5. oldal
Almádiban a Vigalmi Bizottság hű maradt programjához. Csütörtökön, e 

hó 12-én táncmulatság volt a Hattyú vendéglőben, tombolával egybekötve, 
melyre Veszprémből is sokan rándultak ki. A kies fürdőhely különösen nagy kö-
zönséget vonz az idén is a Balaton partjára…. Minden lakás el van foglalva 
Vármegyénk alispánja is künn nyaral már családjával, s e héten érkezett oda 
szerkesztőnk nővére is olvashatjuk az újságban.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 21. 4. oldal
Almádiban a Vigalmi Bizottság ugyancsak derekasan megfelel az előre meg-

állapított programnak. Vasárnap volt a Margit búcsú, amelynek egyházi része 
délelőtt a kis Margit kápolnánál folyt le Joó János vörösberényi plébános hit-
szónoklatával. Este a Hattyúban táncmulatság volt. Kedden a Vigalmi Bizott-
ság elnökének vezetésével (dr. Óvári Ferenc) átrándultak Siófokra, este 9 óra-
kor érkeztek vissza kitűnő hangulatban. Szombaton este Kiss Jancsi zenekara 
ád hangversenyt Almádiban.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894. július 28. 4-5. oldal
A Balaton mellől. B. Almádiban ugyancsak vidám az élet. Ilyen zajos hangula-

tos szezonja nem volt még ennek a mi kis házi fürdőnknek, mely ez idén kezdi már 
levetkezni ezt a szerény házias jelleget, s egész kozmopolitikus fürdővé válik.

Az ország minden vidékéről vannak vendégek ez idén Almádiban, és pe-
dig olyan számmal, hogy aranyért sem lehetne kapni egyetlen üres viskót sem 
az egész fürdőhelyen. Feltűnően sok a szép asszony, szép leány, s épen ebben rej-
lik egyik főindoka az idei derült, mosolygó vidám hangulatnak. A másik ténye-
zője pedig ennek a vigalmi bizottság derék elnöke, a ki a mostanában dühön-
gött kánikulai melegben is annyi mozgékonysággal, kedvvel és találékonysággal 
gondoskodott a fürdővendégek szórakoztatásáról, hogy méltán megérdemli kies 
házi fürdőnkben a gondos családfő nevet.

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia

E héten a keszthelyi kirándulás volt a program legkiemelkedőbb poénja. 
Szerdán hajnalban 5 órakor indult el Almádiból a Baross hajón az almádi kö-
zönség a nagy vízi útra, mely lefolyt vala az elnök által saját- kezűleg készített 
következő előzetes program és pótprogram szerint:

Indulás Almádiból a Baross gőzhajón pontban reggel 5 órakor, érkezés 
B.Füredre 6 órakor. A hajó kikötése után a b-füredi igazgatóság részéről hiva-
talos fogadtatás; a kirándulók megtekintik a fürdőházakat, sétányokat clubhá-
zat, gyógytermet, fenyveseket, színházat és villákat, 7 órakor reggelizés Viltnél.

8 órakor pontban indulás B.Füredről Badacsonyba, ideérkezés 11 órakor. 
Fürdés. Fél 12 órakor közös ebéd a Hableányban 5 tál étel kenyérrel, bor nél-
kül 1 frt 0 kr, gyermekeknek 60 krajcár.

Fél 1 órakor indulás Badacsonyból a kiránduló társaság azon részével, kik 
Keszthelyre és Hévvízre jutni omnibuszokon, vagy kocsikon szándékoznak. 
Keszthelyre érkezés 2 órakor. Hévvízre háromnegyed 3 órakor, fél órai itt időzés 
után háromnegyed 4 órakor vissza indulás Hévvízről Keszthely hajóállomás-
hoz, pontban 4 órakor indul hajó vissza Keszthelyről Badacsonyba, ide érkezés 
fél 6 órakor, 5 percnyi leszállás után indulás B.Füredre , megérkezés B.Füredre 
fél 9 órakor.

B.Füreden vacsora a gyönyördén Viltnél, zene és villanyvilágítás mellett.
10 órakor indulás B.Füredről, Almádiba érkezés 11 órakor este.
Indulások pontosan a kitett idők szerint és a hajó óra szerint történnek. 
Pótprogram; a 25-iki kirándulás azon tisztelt tagjai részére, kik Badacsony-

ban maradnak.
A fél 12 órai közös ebéd után az árnyas Hableány parkban pihenő. 2 órakor 

indulás a Zala vármegye által folyó évben nagy költségen készített, a hölgyek 
által is könnyen járható hegyi úton fel a Himfy szerelmei költője és imádottja 
Szegedy Rózsa lakához, innen a férjhez menő leányokra fontos Rózsa kőhöz, s 
tovább fel a híres Badacsony tetőre 450 lépcsőn, az itt nyíló kilátás felül múlja 
Schweiz, Rajna vidékét, vagy a Salckammergut legszebb pontjait. Visszaérkezés 
5 órakor. Ozsonna a Hableányban. Indulás 5 és fél órakor a Barossal B.füredre

Pontos idők. Ki Hévvízen akar maradni csütörtök este visszajöhet. Vissza-
utazás külön fizetendő. Sör lesz bor. Kitűnő kedvvel és hősies kitartással a 32 
fokos melegben a közönség ezt a programot B.-Füreden tartózkodó csatlakozott 
vendégekkel együtt 118 kiránduló vett részt az útban, melynek egyedüli kelle-
metlen oldala a pokoli hőség volt, amit elhárítani az almádi Vigalmi Bizottság 
sem voltképes. No dehát ez csak feledhetetlenebbé teszi a kirándulást.

Július utolsó és augusztus első hetére a következő programot álapította meg.
Vasárnap, 29-én népünnepély.
Kedden, 31-én műkedvelői hangverseny.
Csütörtökön, 2-án tekeverseny tréfás nyereményekkel.
Szombaton, 4-én tombola estély.
Vasárnap, 5-én 20 éves találkozói ünnepre a veszprémi gimnázium 6. osztá-

lya 1874 évben végzett növendékeinek.
A Vigalmi Bizottság

<ooo>
1894. évi július hó 31-én a Hattyú vendéglőjében tartandó műkedvelői 

hangverseny műsora a következő
1. Marche heroique, Szabadytól, zongorán előadja Gecső Ignácné és leá-

nya Irénke.
2. A halál Tóth Kálmántól. Szavalja Entz Jolán k. a.
3. Launnenunou Luciából aria. Énekli Haypál Benő úr.
4. Adagio és Consonetta, Godandtól. Hegedűn előadja Valdbauer József úr, 

zongorán kíséri dr. Cseresnyés J. úr
5. A lengyelek fehér asszonya, Jókai Mórtól. Szavalja Verner Nándor úr.
6. Népdalok, cimbalmon előadja, Balogh Mariska.
7. Szép Ilonka, melodrama Vörösmarty Mihálytól, zenéje Ernyei Józseftől. 

Szavalja Barthalos Olga k. a., zongorán kísér Veber Olga k. a.
8. Chopin valse, zongorán előadja Neszmély Janka k. a. 
9. Víg monológ, Petendytől előadja, Scipiadesz Elemér úr.
10. Béla futása, ária, énekli Haypál Benő úr. 
Belépti díj, 10 kr, gyermekeknek 2 kr 

A tisztelt érdeklődő olvasó az eredeti megfogalmazással és szófordulatok-
kal írt szöveggel találkozik a pontosan 121 évvel ezelőtti tudósításban. A le-
írt program, elsősorban a kirándulásokkal kapcsolatosak, akár mai esemény 
is lehetne, csak a Baross gőzhajó említésén kellene változtatni, egy most 
közlekedő hajóéval behelyettesíteni. Még a fizetőeszköz, a forint is azonos, 
leginkább a nevével. A krajcár viszont a „krajcáros gondjaim vannak” mon-
dással is egyre ritkábban fordul elő.

Az 1894. júliusi tudósítás túl részletesnek tűnhet, azonban célszerűnek 
látszik egy hónap eseményeinek részletes ismertetése. Egyrészt, hogy meg-
tudjuk, hogy az akkori szervezés miként zajlott, másrészt a nyári progra-
mokról kapunk ismereteket. A későbbiekben is minden újsághírről adunk 
információt, azonban ilyen részletességgel nem gyakran, esetenként csak 
kivonatosan. Gondoljunk bele, a vasút építése, illetve nem építése körül 
mennyi vita zajlott le. Mint ismeretes a déli parton 1861-ben indult meg a 
forgalom, nálunk 1909-ig kellett erre várnunk. Csaknem 50 esztendőt. Egy 
néhány vaskos kötetre terjedne, ha valaki megírná ezt a történetet.

Schildmayer Ferenc
Megjegyzés: a dőlt betűkkel írt szövegrészek az eredetivel egyezőek.

Korabeli reklámok a Veszprémi Hírlapban

Július 17-én, pénteken emlékeztünk meg Szendrői Mária Hedvig 
kedves nővérről, áldott szolgálatáról, sugárzó lényéről, halálának 15. 
évfordulója alkalmából. A szentmisén, amelyet Laposa Norbert káp-
lán atya celebrált, Káplán György énekművész – a kedves nővér nagy 
tisztelője – közreműködött. Hedvig nővér évtizedeken át az első bala-
tonalmádi plébános, dr. Pintér Sándor atya „jobb keze” volt úgy a hit-
oktatásban, mint a templomi ének vezetésében és mindenféle temp-
lom körüli tevékenységben. A szentmisén a bal oldali első padban egy 
fehér rózsa jelezte, „Almádi jótevőjének” megszokott helyét.

Szendrői Mária Hedvig kedves nővér a Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek Társulatának volt a tagja. A szerzetesrendek 
feloszlatása után nem sokkal, 1952-ben jött Balatonalmádiba ke-
mény meghurcoltatások után, amit a szentmise után vetített riport-
filmben mesélt el a legnagyobb nyugalommal, sugárzó tekintettel. 
Őszintén beszélt a kommunista diktatúra alatt elszenvedett szemé-
lyes és az egész egyházat, a hívő népet ért sérelmekről, megfélem-
lítésekről, amelyekben főként azoknak volt része akik gyermekeiket 
vallásosan szerették volna nevelni. 

A szentmise után virággal és mécsesekkel díszítettük a sírkert-
ben lévő sírját, imádkoztunk – talán már nem is érte, hanem hoz-

zá–, hogy ő imádkozzék értünk az örök hazában, ahova már bizto-
san megérkezett.

Ezt követően a templomkertben még jónéhányan együtt marad-
tunk, hogy egy szerény agapéval megtoldva felidézzük Hedvig nő-
vérrel kapcsolatos emlékeinket. A történetek által megelevenedett 
roppant kedves, szerény, bájos, melegszívű egyénisége. Egykori hit-
tanosai közül többen kiemelték, hogy az órára fel nem készült gye-
rekeket soha nem szidta meg, egy rossz szó nem hagyta el a száját, 
mindig dicséretben részesítette növendékeit. Jelen volt egy édes-
anya is, aki meghatódottan idézte fel, hogy kisfia – akinek magatar-
tásával az iskolában mindig gond volt –, Hedvig nővértől mindig di-
cséretet kapott. János atya egy derűs sztorit idézett fel: szemtanú-
ja volt, amikor Csoma János atya véletlenül feltaszította a sekrestyé-
ben Hedvig nővért, akinek szerencsére semmi baja nem esett. Mi-
előtt Csoma János atya bocsánatot kért volna, Hedvig nővér meg-
előzte:  „bocsánatot kérek, hogy rossz helyen álltam!” Hát ilyen gyö-
nyörű szép lelke volt, telve derűvel és alázattal!

Nővérkénk emlékét mindenki, aki ismerte a legnagyobb megbe-
csüléssel és szeretettel őrzi szívében.

(A balatonalmádi plébánia híreiből)

Megemlékezés egy valóban kedves nővérről
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az augusztusi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

 Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztései-
ről, az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a 
városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél job-
ban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket. 

 Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság e 
páros oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, most 
is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán 
– Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, 

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Tanévkezdésre kész lesz a gimnázium és a kollégium

szerének korszerűsítése és egy 37,5 kW teljesítményű napelemes 
rendszer kiépítése. 

A kollégiumi épületrész szakaszos felújítása is folytatódik 
ezzel párhozamosan önkormányzati saját forrásból: felújításra ke-

rülnek az 1. emeleti WC-mosdó-fürdő blokkok, valamint a föld-
szinti szobákhoz tartozó vizesblokkok is.

 A vonatkozó jogszabályok alapján képviselő-testületi döntés nyo-
mán lefolytatásra került „a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégium kollégiumi épületrész vizesblokk felújítás II. ütem 
munkái” tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertese a VeszprémBer 
Zrt. lett bruttó 14 662 922 Ft ajánlati összeggel.

Dudásné Pirik Mariann az iskola igazgatója a felújítási munkála-
tokkal kapcsolatban a következőkről tájékoztatott bennünket:

„Nagy örömünkre szolgál, hogy sor kerül a gimnázium energeti-
kai pályázat útján történő felújítására. Az elnyert támogatás kizáró-
lag a gimnáziumi épületen zajló beruházásokat finanszírozza. A kol-
légiumi szárnyon ebből az összegből nem lesznek fejlesztések, de az 
önkormányzat folytatja a már kezdett felújítást itt is, saját forrásá-
ból, amely szintén örvendetes számunkra.

 Az épület állagát tekintve nagy előrelépést jelent a mostani fej-
lesztés, hiszen a régi nyílászárók elöregedtek, beáztak, átfújt rajtuk a 
szél. A fűtés sem működött hatékonyan. Reményeink szerint ezek a 
problémák szeptembertől legalább a gimnáziumban megoldódnak.

A fenti problémák kiküszöbölése érdekében kazán- és radiátorsze-
lepek cseréje kerül sor, új nyílászárókat kap a gimnázium épülete, a 
szigetelés is része a programnak, sőt: napelemek beiktatásával is kor-
szerűsödik a fűtésrendszer.” 

Az igazgatónő megemlítette továbbá azt is, hogy az épületre a fa-
lakon belül is ráférne egy teljes körű felújítás: a vizesblokkok, az osz-
tálytermek, a kollégiumi szobák és a közösségi terek is ide tartoznak. 

„Reményeim szerint – folytatta – ez a mostani nagy beruházás 
a folyamatnak csak az első lépése lesz. A gimnázium szerves része 
a kollégium, ahol a már említett pályázattól függetlenül –önkor-
mányzati beruházásként jelenleg folynak munkálatok. Többek közt 
néhány szint vizesblokkját újítják föl.

Mind az intézmény dolgozói, mind a szülők és a diákok nagyon 
örülnek Balatonalmádi Város Önkormányzat beruházásának. Előre 
is köszönet érte” – összegezte gondolatait Dudásné Pirik Mariann.

Sétányfelújítás a védett Szent Erzsébet ligetben
Kovácsné Meilinger Edit, a közös önkormányzati hivatal környe-

zetvédelmi ügyintézője az alábbi tájékoztatást adta:
Balatonalmádi helyi jelentőségű védett természeti területén a 

Szent István sétány felújítása befejeződött. A felújításnak köszönhe-
tően a sétányt új útburkolattal látták el a Sóhajok hídjától a főbe-
járat utáni szakaszig. Az építés során a növényzet megújult, páraka-
puk és új utcabútorok kerültek kihelyezésre. Az új környezet fenn-
tartása érdekében szükségessé vált a forgalmi rend felülvizsgálata, és 
a kiadható behajtási engedélyek rendszerének átdolgozása.

Járművel, gépjárművel csak a kijelölt úton a helyi közút kezelője 
által kiadott behajtási engedély birtokában lehet közlekedni, mely 
engedély a Szent István sétányon történő parkolásra nem jogosít fel. 
Parkolni csak az önkormányzat által az erre a célra kijelölt parko-
lóban lehet. A behajtási engedélyre jogosultat a behajtási engedély-
ben foglaltak nem mentesítik a KRESZ szabályainak betartása alól, 
továbbá aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető te-
vékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, til-
tott helyen tartózkodik, természetvédelmi szabálysértést követ el. 

A Szent Erzsébet liget állapota csakis fegyelemmel, rendszeretettel 
és következetességgel őrizhető meg unokáink számára.

Hulladék, gazdálkodás, hulladékgazdálkodás,  
környezetvédelem

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a hulla-
dékról szóló törvény módosításai miatt helyi rendeletét is módosította. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Balatonalmádi Város közigazgatá-
si területén a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
látja el. Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatá-
nak megfelelő, de lakó és üdülőingatlanonként legalább 60 liter/hét hul-
ladék mennyiségére köteles közszolgáltatást igénybe venni. Minden lakó- 
vagy üdülőingatlan használója köteles a keletkező hulladék mennyiségé-
nek megfelelő méretű gyűjtőedényt saját költségén beszerezni, használni. 
Az üdülő ingatlan esetén a 120 literes gyűjtőedényt hulladékgyűjtő zsák 
egységcsomag megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő egység-
csomag a 120 literes kukaedényt méretének megfelelő és a szállítási alkal-
makkal megegyező darabszámú, a közszolgáltató emblémájával ellátott 
hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő egységcsomag a cso-
mag vásárlásakor fizetendő. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Köz-
szolgáltató székhelyén szerezhető be. A rendszeres hulladékszállítási szol-
gáltatást a közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52 alka-
lommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, me-
lyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás. Ma már a város szá-
mos pontján ott vannak a „hulladéklerakó (szelektív) szigetek”, melyeken 
elkülönítve lehet a műanyagot, üveget és a papírt elhelyezni. Ezek a kö-
vetkező helyek: Rákóczi u. 43., Vörösberény posta, vörösberényi ABC, 
Mogyoró u., Óvoda, Hattyú ABC, Egészségház, posta parkoló, Csillag 
tér, Fülemüle u., Bocskai tér, Szabolcs u. lakótelep. Sajnos e szigetek sok 
esetben nem a rendeletesének megfelelően vannak használva, melynek 
eredménye képen a kihelyezett konténerekbe más jellegű hulladék kerül 
elhelyezésre. Jelentős probléma, hogy ezek a helyszínek nagy mennyisé-
gű kommunális hulladék lerakóhelyéül is szolgál, mely nem a jogkövető 
magatartásról tesz bizonyosságot. Az illegálisan elhelyezett hulladéklera-
kások miatt három helyszínen: vörösberényi ABC, Hattyú ABC és a Mo-
gyoró úti óvodánál lévő szigeteket napi szinten szükséges takarítatnunk. 
De az állandóan jelentkező illegális szemétlerakások időszakos felszámo-
lása sajnos nem jelent hosszú távú megoldást, hiszen a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az elszállított hulladék helyenként napok alatt kicserélő-
dik. Az illegális lerakók elleni küzdelem nagy anyagi terhet jelent az ön-
kormányzatnak, és még ha sikerül is felszámolnunk egy ilyen lerakót, ne-
héz megakadályozni az újabbak megjelenését. Erre csak akkor van lehe-
tőség, ha az önkormányzati fellépés mellé lakossági összefogás is társul, e 
nélkül tartós eredmény nem érhető el. A szelektív hulladékgyűjtő szigete-
ken papír, műanyag és üveg hulladékok elhelyezésére, szelektálására van 
lehetőség. A szelektív szigetek rendeltetésszerű, folyamatos használatával 
az újrahasznosítható hulladékok a megfelelő helyre, hasznosításra kerül-
nek, aminek köszönhetően nem terheljük a lerakókat és így a környeze-
tünket olyan anyagokkal, amik hasznosíthatóak, saját környezetünket él-
hetőbbé, tisztábbá tesszük.

Az állampolgári fegyelem része, hogy ezeket rendeltetésüknek 
megfelelően használjuk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékszigetek nem a közüle-
tek, hanem a lakosság szelektív hulladékának az elhelyezésére szol-
gál.

Avar és kerti hulladékok égetése
Az avar és kerti hulladékok égetése, valamint a szabadtéri prog-

ramok és tevékenységek végzése során fokozott figyelemmel kell el-
járni. A hatályban lévő helyi rendeletünk az égetés vonatkozásában 
a belterületi égetést megtiltja, míg a külterületi és zártkerti ingatla-
nok vonatkozásában lehetőséget nyújt az égetésre. De itt szeretnénk 
felhívni a lakosság figyelmét, hogy az országos tűzvédelmi szabály-
zat a közelmúltban megváltozott. Belterületen az avar és kerti hul-
ladékok égetésénél az önkormányzati rendelet az irányadó, külterü-

leten irányított égetés a katasztrófavédelem külön engedélyével vé-
gezhető. A helyi rendeletünknek a magasabb szintű jogi szabályo-
zásnak megfelelő módosítása jelenleg folyamatba van. Ilyen esetek-
ben a magasabb szintű jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Az országos tűzvédelmi szabályzat értelmében külterületen az in-
gatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végez-
het. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 
10. napig be kell nyújtani a területileg (kivételes esetben a kérelme-
ző lakóhelye, székhelye szerint) illetékes katasztrófavédelmi kiren-
deltségnek. A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye 
más, jogszabályban előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlanát az éghe-
tő hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növény-
zettől mentesen tartani.

Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem engedélyezhető.

Cirkusz Almádiban
A cirkusz letelepedésével kapcsolatosan elmondható, hogy az ön-

kormányzat és a hivatal illetékességét és hatáskörét figyelembe véve 
különös figyelmet fordított arra, hogy a cirkuszt üzemeltető, vala-
mint a menazsériáért felelős személy valamennyi jogszabályi előírás-
nak eleget tegyen.

A Balatonalmádi, Szabolcs utcában letelepedett Hungária Cir-
kuszt üzemeltető a cégnyilvántartási adatok alapján jogosult cirku-
szi tevékenység végzésére. A cirkuszban fellépő állatok menazsériá-
jáért felelős személy a lakóhely szerinti járási hivatal által kiállított 
és nyilvántartott állandó menazséria engedéllyel rendelkezik, így jo-
gosult ideiglenes menazsériát működtetni. A hozzá kapcsolódó úti 
naplók a fellépések helyszínén elérhetőek, abban az eljárásra és el-
lenőrzésre jogosult hatóságok a szükséges intézkedést megtették, és 
engedélyezték a menazséria működését.

A letelepedés helyéül szolgáló terület terület-felhasználási kate-
góriája településközpont vegyes terület, mely több önálló rendelte-
tési egységet magába foglaló, lakóépületek és helyi települési szintű 
igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szol-
gáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, vala-
mint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. A terület magánterü-
let. Amíg a rendezési terv előírásaitól eltérő hasznosítás nem tapasz-
talható korlátozó intézkedést sem az önkormányzat, sem a hivatal 
nem tud érvényesíteni.

Képes híreink 

Nem ugyanazt fogják találni szeptember elején a Magyar–Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium diákjai, mint amit otthagytak 
júniusban. Több ponton is megújul az intézmény, ezzel is elősegítve 
a takarékosságot. A kül- és a belcsín is előnyére változik.

Csanádi Zsófia a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
beruházási csoportvezetője a felújításról az alábbi tájékoztatást adta:

A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium gimnáziumi épületrészének felújítását a KEOP-2014-
4.10.0/F/14-2014-2015 azonosító számú („önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiával 
kombinálva a konvergencia régiókban keretein belül”) nyertes pá-
lyázat tette lehetővé, amelyen Balatonalmádi Város Önkormányzata  
149 080 607 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott. 
A támogatásból megvalósítható a gimnáziumi épületrész hom-
lokzati nyílászáró cseréje, utólagos külső homlokzati hőszigete-
lése, utólagos tetőszigetelése, fűtési- és használati melegvíz-rend-

Hamar népszerű lett a strandi minigolf pálya
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az augusztusi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

 Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztései-
ről, az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a 
városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél job-
ban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket. 

 Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság e 
páros oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, most 
is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán 
– Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, 

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Tanévkezdésre kész lesz a gimnázium és a kollégium

szerének korszerűsítése és egy 37,5 kW teljesítményű napelemes 
rendszer kiépítése. 

A kollégiumi épületrész szakaszos felújítása is folytatódik 
ezzel párhozamosan önkormányzati saját forrásból: felújításra ke-

rülnek az 1. emeleti WC-mosdó-fürdő blokkok, valamint a föld-
szinti szobákhoz tartozó vizesblokkok is.

 A vonatkozó jogszabályok alapján képviselő-testületi döntés nyo-
mán lefolytatásra került „a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégium kollégiumi épületrész vizesblokk felújítás II. ütem 
munkái” tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertese a VeszprémBer 
Zrt. lett bruttó 14 662 922 Ft ajánlati összeggel.

Dudásné Pirik Mariann az iskola igazgatója a felújítási munkála-
tokkal kapcsolatban a következőkről tájékoztatott bennünket:

„Nagy örömünkre szolgál, hogy sor kerül a gimnázium energeti-
kai pályázat útján történő felújítására. Az elnyert támogatás kizáró-
lag a gimnáziumi épületen zajló beruházásokat finanszírozza. A kol-
légiumi szárnyon ebből az összegből nem lesznek fejlesztések, de az 
önkormányzat folytatja a már kezdett felújítást itt is, saját forrásá-
ból, amely szintén örvendetes számunkra.

 Az épület állagát tekintve nagy előrelépést jelent a mostani fej-
lesztés, hiszen a régi nyílászárók elöregedtek, beáztak, átfújt rajtuk a 
szél. A fűtés sem működött hatékonyan. Reményeink szerint ezek a 
problémák szeptembertől legalább a gimnáziumban megoldódnak.

A fenti problémák kiküszöbölése érdekében kazán- és radiátorsze-
lepek cseréje kerül sor, új nyílászárókat kap a gimnázium épülete, a 
szigetelés is része a programnak, sőt: napelemek beiktatásával is kor-
szerűsödik a fűtésrendszer.” 

Az igazgatónő megemlítette továbbá azt is, hogy az épületre a fa-
lakon belül is ráférne egy teljes körű felújítás: a vizesblokkok, az osz-
tálytermek, a kollégiumi szobák és a közösségi terek is ide tartoznak. 

„Reményeim szerint – folytatta – ez a mostani nagy beruházás 
a folyamatnak csak az első lépése lesz. A gimnázium szerves része 
a kollégium, ahol a már említett pályázattól függetlenül –önkor-
mányzati beruházásként jelenleg folynak munkálatok. Többek közt 
néhány szint vizesblokkját újítják föl.

Mind az intézmény dolgozói, mind a szülők és a diákok nagyon 
örülnek Balatonalmádi Város Önkormányzat beruházásának. Előre 
is köszönet érte” – összegezte gondolatait Dudásné Pirik Mariann.

Sétányfelújítás a védett Szent Erzsébet ligetben
Kovácsné Meilinger Edit, a közös önkormányzati hivatal környe-

zetvédelmi ügyintézője az alábbi tájékoztatást adta:
Balatonalmádi helyi jelentőségű védett természeti területén a 

Szent István sétány felújítása befejeződött. A felújításnak köszönhe-
tően a sétányt új útburkolattal látták el a Sóhajok hídjától a főbe-
járat utáni szakaszig. Az építés során a növényzet megújult, páraka-
puk és új utcabútorok kerültek kihelyezésre. Az új környezet fenn-
tartása érdekében szükségessé vált a forgalmi rend felülvizsgálata, és 
a kiadható behajtási engedélyek rendszerének átdolgozása.

Járművel, gépjárművel csak a kijelölt úton a helyi közút kezelője 
által kiadott behajtási engedély birtokában lehet közlekedni, mely 
engedély a Szent István sétányon történő parkolásra nem jogosít fel. 
Parkolni csak az önkormányzat által az erre a célra kijelölt parko-
lóban lehet. A behajtási engedélyre jogosultat a behajtási engedély-
ben foglaltak nem mentesítik a KRESZ szabályainak betartása alól, 
továbbá aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető te-
vékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, til-
tott helyen tartózkodik, természetvédelmi szabálysértést követ el. 

A Szent Erzsébet liget állapota csakis fegyelemmel, rendszeretettel 
és következetességgel őrizhető meg unokáink számára.

Hulladék, gazdálkodás, hulladékgazdálkodás,  
környezetvédelem

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a hulla-
dékról szóló törvény módosításai miatt helyi rendeletét is módosította. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Balatonalmádi Város közigazgatá-
si területén a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
látja el. Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatá-
nak megfelelő, de lakó és üdülőingatlanonként legalább 60 liter/hét hul-
ladék mennyiségére köteles közszolgáltatást igénybe venni. Minden lakó- 
vagy üdülőingatlan használója köteles a keletkező hulladék mennyiségé-
nek megfelelő méretű gyűjtőedényt saját költségén beszerezni, használni. 
Az üdülő ingatlan esetén a 120 literes gyűjtőedényt hulladékgyűjtő zsák 
egységcsomag megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő egység-
csomag a 120 literes kukaedényt méretének megfelelő és a szállítási alkal-
makkal megegyező darabszámú, a közszolgáltató emblémájával ellátott 
hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő egységcsomag a cso-
mag vásárlásakor fizetendő. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Köz-
szolgáltató székhelyén szerezhető be. A rendszeres hulladékszállítási szol-
gáltatást a közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52 alka-
lommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, me-
lyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás. Ma már a város szá-
mos pontján ott vannak a „hulladéklerakó (szelektív) szigetek”, melyeken 
elkülönítve lehet a műanyagot, üveget és a papírt elhelyezni. Ezek a kö-
vetkező helyek: Rákóczi u. 43., Vörösberény posta, vörösberényi ABC, 
Mogyoró u., Óvoda, Hattyú ABC, Egészségház, posta parkoló, Csillag 
tér, Fülemüle u., Bocskai tér, Szabolcs u. lakótelep. Sajnos e szigetek sok 
esetben nem a rendeletesének megfelelően vannak használva, melynek 
eredménye képen a kihelyezett konténerekbe más jellegű hulladék kerül 
elhelyezésre. Jelentős probléma, hogy ezek a helyszínek nagy mennyisé-
gű kommunális hulladék lerakóhelyéül is szolgál, mely nem a jogkövető 
magatartásról tesz bizonyosságot. Az illegálisan elhelyezett hulladéklera-
kások miatt három helyszínen: vörösberényi ABC, Hattyú ABC és a Mo-
gyoró úti óvodánál lévő szigeteket napi szinten szükséges takarítatnunk. 
De az állandóan jelentkező illegális szemétlerakások időszakos felszámo-
lása sajnos nem jelent hosszú távú megoldást, hiszen a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az elszállított hulladék helyenként napok alatt kicserélő-
dik. Az illegális lerakók elleni küzdelem nagy anyagi terhet jelent az ön-
kormányzatnak, és még ha sikerül is felszámolnunk egy ilyen lerakót, ne-
héz megakadályozni az újabbak megjelenését. Erre csak akkor van lehe-
tőség, ha az önkormányzati fellépés mellé lakossági összefogás is társul, e 
nélkül tartós eredmény nem érhető el. A szelektív hulladékgyűjtő szigete-
ken papír, műanyag és üveg hulladékok elhelyezésére, szelektálására van 
lehetőség. A szelektív szigetek rendeltetésszerű, folyamatos használatával 
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Képes híreink 

Nem ugyanazt fogják találni szeptember elején a Magyar–Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium diákjai, mint amit otthagytak 
júniusban. Több ponton is megújul az intézmény, ezzel is elősegítve 
a takarékosságot. A kül- és a belcsín is előnyére változik.

Csanádi Zsófia a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
beruházási csoportvezetője a felújításról az alábbi tájékoztatást adta:
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4.10.0/F/14-2014-2015 azonosító számú („önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiával 
kombinálva a konvergencia régiókban keretein belül”) nyertes pá-
lyázat tette lehetővé, amelyen Balatonalmádi Város Önkormányzata  
149 080 607 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott. 
A támogatásból megvalósítható a gimnáziumi épületrész hom-
lokzati nyílászáró cseréje, utólagos külső homlokzati hőszigete-
lése, utólagos tetőszigetelése, fűtési- és használati melegvíz-rend-

Hamar népszerű lett a strandi minigolf pálya
(Folytatás a 6. oldalon.)
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KrónikaVárosháza hírei

A nyári főidényre készülve a Szent Erzsébet ligetben ismét meg-
újult szoborparkunk.

Eredeti terveinknek megfelelően, miszerint 2 évente egy-egy Eu. 
ország mutatkozik be a városunkban, idén is megvalósult. Most 
Finnország művészein volt a sor, 2013-ban Olaszországot Berzse-
nyi Balázs carrarai márványból készült „Komédiások” című soroza-
ta képviselte. Az alkotó városunkban végezte iskoláit és idén Bala-
tonalmádinak ajándékozta szobrait. 

Ez évben a Finn Szobrászszövetség megbízásából 2 esztendeig ál-
líthatunk ki 6 művet, a meglévő finn szoborral (Dorian) most 7 al-
kotás látható északi testvéreinktől.

Az átadási ünnepély július 10-én volt. A Budapesti Finn Nagy-
követség a Finn Kulturális Intézet (Finnagora), 1 szobrászmű-
vész és két iparművész Helsinkiből valamint a lappföldről érkezett 
Jutaraito táncegyüttes képviselték országukat. 

Megtisztelte a rendezvényt Forrai Kristóf Magyarország Helsinki 
nagykövete, Neubauer Edit Finnország veszprémi tiszteletbeli kon-
zulja. Szép számban vettek részt és segítségünkre voltak minden-
ben a Veszprémi Magyar-Finn Baráti Egyesület tagjai és vezetősége.

Népes érdeklődő jelenlétében Keszey János polgármester úr mon-
dott köszönetet a finn szobrokért, és örömét fejezte ki azért a ba-

Befejeződött a Madách tér parkosítása. A térburkolat és a padok 
kellemes pihenést biztosítanak a nagy hőségben. A kivitelezést a 
Kert-Art Bt. Balatonalmádi cég végezte, költségei bruttó 2 686 050 
Ft, melyet az önkormányzat saját keretéből biztosított.

Az utolsó munkálatok folynak a József Attila utca járdáján. Amint 
az időjárás megengedi, a növényeket is kitelepítik az ágyásokba.

Zatkalik András Párakapu

ráti együttműködésért amelyet a P-Art Alapítvány és a finn művé-
szek között létrejött.

 Kajári Gyula, a P-Art Alapítvány elnöke nyújtotta át a szobrász-
művészek nevére kiállított emléklapokat Kaisu Koivisto szobrász-
művésznőnek, aki a finn szobrászokat képviselte Balatonalmádiban.

Jelentés a szoborparkról

Zászlók

Az átadó ünnepség

A szoborpark színpadánál

A finn táncosok

Együtt a finnekkel

A három vendégművész

Czuczor Sándor, európai jószolgálati nagykövet, a kuratórium 
tagja a tőle megszokott humorral és profizmussal angolul és magya-
rul vezette le a rendezvényt. Az ünnepség fénypontja a lappföldről, 
Sodänkyle-ből érkezett táncosok bemutatója volt. Érdekes, táncuk-
nak, viseletüknek nagy sikere volt. A helybéli „Gurgolya” gyermek 
együttes Kreutz Károly vezetésével még tovább színesítette a szo-
bor-átadó ünnepséget. 

irányításával. A együttesek bemutatója a nézők bevonásával, kö-
zös tánccal fejeződött be. A baráti rendezvény sikeréhez Tari Tibor 
narrációja is hozzájárult. 

A finn küldöttség búcsúztatása július 12-én vasárnap a berényi 
kultúrházban volt, ahol a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató 
Balaton táncegyüttese adott rövid műsort a vendégeknek egy em-
lékezetes estén, amely nagyszerű hangulatban zárta az almádi finn 
napokat. 

Ezt követően megérkezett az Egyesült Királyságból Shivashtie 
Poonwassie szobrászművésznő alkotása is parkunkba. Július 18-án a 
művésznő jelenlétében ünnepélyes külsőségek között került átadás-
ra a különleges kortárs mű. 

A szoborparkban jelenleg 56 kortárs szobor látható, az újabban 
felállított magyar alkotásokról a következő számban adunk hírt. 
Kellemes tárlatlátogatást, parki sétákat kíván az idelátogatóknak és 
a helybelieknek is az: 

Almádi P-Art Alapítvány, fotó: Pászti György, Milos József

A londoni szobor és alkotója

Délután a városháza Padlás galériájában nyílt meg Outi Särkikoski 
és Riitta Turunen iparművészek tárlata, ahol egy kis ízelítőt kap-
tunk a jelenlegi finn dizájnból. 

Másnap július 11-én a szoborpark színpadán nagy érdeklődés kí-
sérte a finn táncosok bemutatóját Merja Leinonen vezetésével, és 
a litéri Zöldág gyermek táncegyüttes produkcióját Pintér Katalin 

(Folytatás az 5. oldalról.)
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zulja. Szép számban vettek részt és segítségünkre voltak minden-
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nak, viseletüknek nagy sikere volt. A helybéli „Gurgolya” gyermek 
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Másnap július 11-én a szoborpark színpadán nagy érdeklődés kí-
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Almádi fürdőélet 1879-1945

Hovatovább harminc éve csodálom az itteni lágy pannon dom-
bokat és a Balaton észak-keleti csücskét – magát a Balatont meg 
hetven éve –, így aztán előbb-utóbb valami érdemlegeset is tudok 
mondani a tájról, történelméről és kultúrájáról. A mai estén példá-
ul a fürdőkultúra tiszteletét taglalnánk helyi szempontból, ami nem 
jelentheti azt, hogy ne tekintenénk olykor egy kicsit távolabbra is.

No, de miért csak 1879-ben kezdjük, amikor Ferenc József volt a 
császár és király, gróf Andrássy Gyula volt a közös külügyminiszter, 
Vörösmarty Mihály pedig szorgalmasan írogatja Csongor és Tün-
de című művét? Nos, egyszerűen azért, mert innentől vannak szi-
lárd bizonyítékaink a helyi fürdőkultúráról egyáltalán. Kezdhet-
nénk persze 1877-től, de kellett még egy kis idő, amíg Brenner Lő-
rinc és Krisztián József almádi szőlőbirtokosok bérelt fürdője ismer-
tebb lett a mai Sóhajok hídja és a Remete-patak torkolata táján. A 
céltudatos nádvágás, a terebélyesedő csónakkikötő, a cölöpök leve-
rése és a fürdőkabinok megépítése meg fölöttébb időigényes volt.

Rendes röhögő görcs kerülget, valahányszor azt olvasom külön-
böző idegenforgalmi kiadványokban, hogy 2000 évvel ezelőtt már a 
rómaiak is feredőztek errefelé. A fenéket feredőztek, fáztak! Nézzük 
csak meg a fenékpusztai ásatásokat vagy közelebb talán a Magtár 
utca környékéről előkerült római vízvezeték-csöveket. Bevezették a 
forrás vagy patak vizét a villájukba és felmelegítették, majd padlófű-
tést alkalmaztak az egész épületben. Balácán persze majdnem épen 
megmaradt ez a rendszer, így aztán teljesen biztos, hogy a Balaton 
vize hideg volt a római légiósoknak. Képzeljék el, hogy a tapolcai és 
füredi forrásvizeket még a XVIII. században is melegítették Bél Má-
tyás szerint. No meg az is mafla mese, hogy Néró császár a Balaton-
ba fojtotta volna édesanyját, Menennát (1). Még akkor is mese, ha 
ezek az irományok először a Tudományos Gyűjteményben jelentek 
meg. Lóczy Lajos földrajztudós írta meg – aki éppen 1877-ben in-
dult el belső ázsiai kutatóútjára: „A balatoni nép még a halászt sem 
véve ki, sohasem fürdik meg jószántából, és csak akkor megy a víz-
be, ha munkája miatt bele kell mennie, avagy, ha beleesik.” 

 Voltak s vannak ugyan korábbi adatok olyan földrajzi nevekről, 
amelyek fürdési helynek neveztettek, de azokat is inkább csak a ká-
nikulában és Péter-Pál idején használták, az aratási munkák befeje-
zésekor. Azt a port és koszt, amit akkor összeszedtek az aratók nem 
lehetett lavórban lemosni. No meg a lovakat is lemosták! Fürödni 
persze fürödtek, főleg a gyerekek, mert adatunk van arra, hogy ké-
sőbb a keszthelyi diákoknak erősen tiltották, sőt a gimnázium abla-

kából távcsővel figyelték a szigorú premontrei tanárok a rakoncát-
lan pancsolókat. Magyarán: csak fürödtek azok a deákok! Fürödtek 
persze az akarattyai partoknál is meg itt a torgyöpi részen, Veszprém 
és Somogy vármegye határán, illetve a budatavai strand (2) környé-
kén is. Ámde ezek a területek mind földesúri birtokok voltak, ame-
lyeket halászoknak adtak bérbe, akik ezért fizettek. Nem mennék 
bele további árendás részletekbe, tekintsük meg majd inkább a má-
sodik képet, ahol a halakat és a hálókat szárították, meg a csónako-
kat kikötötték. A halászcsárda is elkészült hamarosan.

Persze, hogy ott épített egy fürdőt legott Timár János, mert vállalko-
zók már akkor is akadtak, de ez a fürdő a nádasba nyúlt be, pallókon köz-
lekedtek a nyílt vízig, akárcsak Brenner Lőrinc fürdőjénél Almádiban. A 
kabinokat pedig szigorúan elkülönítették, lásd a férfi szekciót 1897-ből 
a harmadik képen. A női szekció kissé távolabb volt a Remete-patak tor-
kolatánál s rendesen körülállta őket a többi felöltözött nő. Pedig amilyen 
szkafanderszerű fürdőruhákat hordtak akkor, igazán nem kellett volna...

Igazi áttörést azonban az 1899-ben felépült Kneippeanum, azaz: 
Kneipp-kúra (vízkúra, pakolás meg mezítláb egész nap a vizes fű-
ben), a Rickli-féle légsátor (rohangálás a szabadban egy szál pen-
delyben, meg favágás az erdőben) és a Lahmann-féle táplálkozási 
reform (napi háromszori étkezés: kevés hús, sok főzelék s még több 
saláta) hozott. Ezt az egész kúrát benntlakással, orvossal, fürdővel, 
kurtaxával meg zenedíjjal együtt heti 20 forintban maximálták, 
hogy „ne legyenek kizsákmányolva a gyógyüdülőhelyi vendégek”.

Az ánglius Charles Hompesch-Bollheim báró egy rendes balato-
ni viharban csónakázni indult Zamárdiból, de felborult a lélekvesz-
tő és kénytelen volt Füredig átúszni. Még verset is írtak a hőstettéről, 
de sporteredménynek máig nem ismerik el: holmi szabadidős tevé-
kenység lehetett ezek szerint. Báró Wesselényi Miklós, akiről messze-
látót nevezetek el az almádi Öreghegyen pedig reggeli szabadidős te-
vékenységként Füredről átúszott Tihanyba fél kézzel. Igen, fél kézzel, 
mert a másikkal borotválkozott, hogy elegánsan érhessen partot. te-
hát divatba jött a Balaton, amiért a reformkorban olyan sokat tettek.

Itt kell eloszlatni azt a nehezen oldódó tévhitet, hogy Füred min-
dig is híres fürdőhely volt már csak a neve alapján. Igazándiból für-
jes helyként ismerte a tihanyi apát is, aki egyre másra adta ki terü-
leteit a savanyúvíz-forrás körül, ahol nem csak ittak, hanem füröd-
tek is – mármint a Balatonban (3). Így lett lassanként a fürjes hely-
ből fürdőhely, majd pedig Füred. Olyannyira elterjedt ez az új név, 
hogy Káptalanfüred, Kaposfüred, Lillafüred, Tátrafüred és Tiszafü-
red már innen kölcsönözte a nevét, hátha attól hívogatóbb lesz. Mit 
tagadjuk: a legtöbbjük olyan is lett. Sőt olyanabb.

Kevésbé ismert, az a tény, hogy S.O.G Bell kanadai kutatóorvos Al-
sóörsön a balatoni iszap jótékony hatásait kutatta, de hát inkább tu-
dományos lapokban publikált, nem pedig idegenforgalmi kiadvány-
okban. Nos, így maradt errefelé ismeretlen. Balatonalmádi fürdőor-
vosa, a Kneipp Intézet főorvosa, sőt amatőr fotóművésze pedig dr. 
Lenkei Vilmos Dani több mint 50 évig látta el az itteni vendégeket 
s helybelieket. Hála Istennek, neki legalább emléktábla őrzi emlékét.

Ha minden képhez csak ennyit fűznék hozzá, akkor éjfélig a kiál-
lítás feléig jutnánk el, de három napi hideg élelem és ital nélkül ez 
nagy felelőtlenség lenne. Így aztán három gondolat köré csoportosí-
tanám mai mondandómat:

1. A múlt előre megjósolhatatlan
2. A múltjától megfosztott ember hályogos szemmel tekint a vi-

lágba
3. Miért ismételjük meg a múlt hibáit, amikor annyi újat kell 

még ejtenünk?

Az első gondolatot még a rendszerváltozás idején egy brit diplo-
matától hallottam, aki különösen Közép-Kelet Európára tartotta ér-
vényesnek. Hála Istennek egyre több helytörténeti kiadvány látott 
napvilágot a rendszerváltás óta, megindult a helyi lap és ma is él.

Szándékosan és több oldalon foglalkoztunk a múltunkkal, 
mert sokáig hozzáférhetetlenek voltak a korábbi, az úgynevezett 
„ántivilágból” származó könyvek, képek és kiadványok. Különösen 
azok, amelyek egy virágzó fürdőkultúra emlékeit taglalták, azaz a 
19. században beindult Balaton-kultusz milyen újabb és újabb té-
nyei kerülhetnek ámuldozó szemeink elé. Nem tudtuk, hogy mi-
lyen ismeretlen tény kerülhet még elő és ennek nyomán merre is 
kellene a kutatást elkezdeni.

A második gondolat az erdélyi írófejedelemtől, Sütő Andrástól 
származik, aki Erdélyből tartotta bennünk és közvetlen földijeiben 
a lelket zavaros és embertelenül barbár időkben. Mivel nem ismer-
tük a település valódi fejlődését, nem is tudhattuk, hogy milyen 
tevékenységgel segíthetjük elő ennek felgyorsítását. Elképesztő új-
donság volt, hogy a helyi fürdőélet jobbára a helyi vállalkozók ál-
dozatvállalásának, önzetlen teherviselésének és folytonos kapcsolat-
keresésének az eredménye. A parti sétányon például pálmafák len-
gedeztek a főidényben, amelyek más évszakokban csak a nagyobb 
nyaralókban vagy éttermekben létezhettek, de olyan hangulatot 
árasztottak, mintha egy híres adriai fürdő-helyen lennénk (4). Örü-
lök, hogy idén ismét megjelent egy pálma a parti sétányon és virág-
zó leanderek integetnek a felújított Szent István sétányon.

A harmadik és nagyon cinikusnak hangzó bölcsességet pedig az 
angol filozófus és békeharcos, Bertrand Russel mondta. Bármilyen 
furcsa, de nagyon megfontolandó: nem a múlt hibáit kell megismé-

anyagokban az egyik leggazdagabb növényi trágya, ami rekordter-
mést hoz nekik. Csak aratni kell, meg hazahordani a földekre s be-
forgatni, utána meg csodálkozni. Még elgondolkodtatóbb, hogy az 
itt learatott hínárból senki sem szedte ki a mocsári csetkákát, pedig 
akadt benn bőven. Mi fán terem ez a csetkáka? Hát a sekély vízben! 
Jómagam még sulyomnak hívtam gyermekkoromban s  valahány-
szor beleléptem, helyből megugrottam a megyei magasugró szintet. 
Ami még rémületesebb, az hogy ezt angolul water chestnut-nak ne-
vezik és méregdrága leveseket készítenek belőle Kínában és Ameri-
kában. 

Esőcsepp levesnek lehet megrendelni nagyon elegáns helyeken, 
de itthon vagy nem ismerik, vagy pedig egyedül a székesfővárosi 
Ázsia boltban lehet megvásárolni, ha éppen kapható!

Hja, a tegnap történelem, a holnap titok, a ma pedig ajándék. 
Ajándék különösen ezekkel a képekkel, emlékekkel, élményekkel és 
tanulságokkal. Ezt az ajándékot pedig olyan embereknek köszönhet-
jük, akik hidat képeznek köztünk és a múltunk között. Nem elsősor-
ban a koruk miatt, hanem odaadó érdeklődésük és értékmegőrző ké-
pességeik miatt. Ezek a hidak nagyon erős sodronyokkal és pillérek-
kel állnak előttünk szilárdan és szerényen. Ha a híd hasonlatnál ne-
tán nagyon leragadnék, akkor még a szegecsekről is szót kellene ejte-
nem és a kövekről, amelyek jelen vannak, akár testben, akár lélekben.

Egy összefüggés viszont teljesen biztos és erről a most kiállított 
képek nyomán mindenki személyesen meggyőződhet: nincsen für-
dőkultúra sport, művészet és tisztességes vendéglátás nélkül. Ha 
bármelyik alkotóelem hibádzik, előbb-utóbb megsínyli azt az összes 
többi, de legjobban maga a város, Balatonalmádi.

Köszönet és hála azoknak az áldozatkész embereknek, akik te-
vékenysége nyomán a mai kiállítás létrejöhetett: Kovács István, 
Schildmayer Ferenc, Bucsku Júlia, Juhászné Vincze Eszter és Simon 
István. Nélkülük ma én sem beszélhettem volna se hosszan se rövi-
den. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Czuczor Sándor

Elhangzott 2015 június 10-én az Almádi Fürdőélet c. kiállítás 
megnyitásakor.

(1) A tény az, hogy tényleg megfojtatta, de nem itt, hanem Cap-
ri szigete mellett.

(2) Akkor még vörösberényi halászó hely volt, később lett 
Budagyöngye, majd Budatava.

(3) Hogy mennyire nem fürödtek a Balatonban, arra tanú Boty-
tyán János kuruc tábornok, aki Zánka mellett a Vérforrásnál kúrál-
tatta a köszvényét a dunántúli harcok alatt.

(4) 1905-ben még tiltakozásként indult a „magyar anyagból ma-
gyar ruha“, az un. Tulipán mozgalom, amelynek beszédes emléke a 
helyi Tulipán-udvar.

(5) Legutóbbi hazaérkezésekor a bokáját törte a MALÉV gép lép-
csőjén.

Czuczor Sándor megnyitja a kiállítást

Kovács István (az előtérben) személyes ügyének tekintette a kiállí-
tás megvalósítását

A megnyitó népes közönsége

telni, hanem az erényeit, már ha voltak vagy ha képesek vagyunk 
rá, illetve mi is követhetünk el hibákat. A legtöbbet persze akkor, 
ha nem csinálunk semmit. Tessék elképzelni, hogy 1933-ban Ba-
latonalmádi szépségkirálynője volt a világhírű bestseller író: Claire 
Kenneth. Igaz, akkor még nem így hívták, hanem Kölcsey Kende 
Klára. Két férjét veszítette el amíg Amerikába emigrált s olyan ba-
rátai voltak, mint Arthur Miller, Greta Garbo, Marilyn Monroe és 
Tony Curtis (5). Avagy kevesen tudnak Sydney L Mizzi konstanti-
nápolyi angol konzulról, akit nálunk ért az I. világháború kitörése. 
Rögtön internálták, azaz kénytelen volt itt maradni, de ő feltalálta 
magát és legott angolt kezdett el tanítani az érdeklődőknek.

Mondanék végezetül még egy furcsa példát: tavaly olyan sok hínár 
nőtt a sekély vizeinkben, hogy külön kotróhajónak kellett hetekig 
aratnia, amíg végre megtisztult a víz valamelyest. Másutt – pl. Ang-
lia –, ezt a helyi gazdák végzik el, mert tudják, hogy a hínár ásványi 
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Hovatovább harminc éve csodálom az itteni lágy pannon dom-
bokat és a Balaton észak-keleti csücskét – magát a Balatont meg 
hetven éve –, így aztán előbb-utóbb valami érdemlegeset is tudok 
mondani a tájról, történelméről és kultúrájáról. A mai estén példá-
ul a fürdőkultúra tiszteletét taglalnánk helyi szempontból, ami nem 
jelentheti azt, hogy ne tekintenénk olykor egy kicsit távolabbra is.

No, de miért csak 1879-ben kezdjük, amikor Ferenc József volt a 
császár és király, gróf Andrássy Gyula volt a közös külügyminiszter, 
Vörösmarty Mihály pedig szorgalmasan írogatja Csongor és Tün-
de című művét? Nos, egyszerűen azért, mert innentől vannak szi-
lárd bizonyítékaink a helyi fürdőkultúráról egyáltalán. Kezdhet-
nénk persze 1877-től, de kellett még egy kis idő, amíg Brenner Lő-
rinc és Krisztián József almádi szőlőbirtokosok bérelt fürdője ismer-
tebb lett a mai Sóhajok hídja és a Remete-patak torkolata táján. A 
céltudatos nádvágás, a terebélyesedő csónakkikötő, a cölöpök leve-
rése és a fürdőkabinok megépítése meg fölöttébb időigényes volt.

Rendes röhögő görcs kerülget, valahányszor azt olvasom külön-
böző idegenforgalmi kiadványokban, hogy 2000 évvel ezelőtt már a 
rómaiak is feredőztek errefelé. A fenéket feredőztek, fáztak! Nézzük 
csak meg a fenékpusztai ásatásokat vagy közelebb talán a Magtár 
utca környékéről előkerült római vízvezeték-csöveket. Bevezették a 
forrás vagy patak vizét a villájukba és felmelegítették, majd padlófű-
tést alkalmaztak az egész épületben. Balácán persze majdnem épen 
megmaradt ez a rendszer, így aztán teljesen biztos, hogy a Balaton 
vize hideg volt a római légiósoknak. Képzeljék el, hogy a tapolcai és 
füredi forrásvizeket még a XVIII. században is melegítették Bél Má-
tyás szerint. No meg az is mafla mese, hogy Néró császár a Balaton-
ba fojtotta volna édesanyját, Menennát (1). Még akkor is mese, ha 
ezek az irományok először a Tudományos Gyűjteményben jelentek 
meg. Lóczy Lajos földrajztudós írta meg – aki éppen 1877-ben in-
dult el belső ázsiai kutatóútjára: „A balatoni nép még a halászt sem 
véve ki, sohasem fürdik meg jószántából, és csak akkor megy a víz-
be, ha munkája miatt bele kell mennie, avagy, ha beleesik.” 

 Voltak s vannak ugyan korábbi adatok olyan földrajzi nevekről, 
amelyek fürdési helynek neveztettek, de azokat is inkább csak a ká-
nikulában és Péter-Pál idején használták, az aratási munkák befeje-
zésekor. Azt a port és koszt, amit akkor összeszedtek az aratók nem 
lehetett lavórban lemosni. No meg a lovakat is lemosták! Fürödni 
persze fürödtek, főleg a gyerekek, mert adatunk van arra, hogy ké-
sőbb a keszthelyi diákoknak erősen tiltották, sőt a gimnázium abla-

kából távcsővel figyelték a szigorú premontrei tanárok a rakoncát-
lan pancsolókat. Magyarán: csak fürödtek azok a deákok! Fürödtek 
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és Somogy vármegye határán, illetve a budatavai strand (2) környé-
kén is. Ámde ezek a területek mind földesúri birtokok voltak, ame-
lyeket halászoknak adtak bérbe, akik ezért fizettek. Nem mennék 
bele további árendás részletekbe, tekintsük meg majd inkább a má-
sodik képet, ahol a halakat és a hálókat szárították, meg a csónako-
kat kikötötték. A halászcsárda is elkészült hamarosan.
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szkafanderszerű fürdőruhákat hordtak akkor, igazán nem kellett volna...
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Kneipp-kúra (vízkúra, pakolás meg mezítláb egész nap a vizes fű-
ben), a Rickli-féle légsátor (rohangálás a szabadban egy szál pen-
delyben, meg favágás az erdőben) és a Lahmann-féle táplálkozási 
reform (napi háromszori étkezés: kevés hús, sok főzelék s még több 
saláta) hozott. Ezt az egész kúrát benntlakással, orvossal, fürdővel, 
kurtaxával meg zenedíjjal együtt heti 20 forintban maximálták, 
hogy „ne legyenek kizsákmányolva a gyógyüdülőhelyi vendégek”.

Az ánglius Charles Hompesch-Bollheim báró egy rendes balato-
ni viharban csónakázni indult Zamárdiból, de felborult a lélekvesz-
tő és kénytelen volt Füredig átúszni. Még verset is írtak a hőstettéről, 
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ből fürdőhely, majd pedig Füred. Olyannyira elterjedt ez az új név, 
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s helybelieket. Hála Istennek, neki legalább emléktábla őrzi emlékét.

Ha minden képhez csak ennyit fűznék hozzá, akkor éjfélig a kiál-
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Az első gondolatot még a rendszerváltozás idején egy brit diplo-
matától hallottam, aki különösen Közép-Kelet Európára tartotta ér-
vényesnek. Hála Istennek egyre több helytörténeti kiadvány látott 
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nyei kerülhetnek ámuldozó szemeink elé. Nem tudtuk, hogy mi-
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kellene a kutatást elkezdeni.
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tyán János kuruc tábornok, aki Zánka mellett a Vérforrásnál kúrál-
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A megnyitó népes közönsége

telni, hanem az erényeit, már ha voltak vagy ha képesek vagyunk 
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Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10

Jöjjön el 2015. augusztus
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2015. augusztus közepétől szeptember közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk! Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi, Városház tér 4.

Információ: +36 88 542 50,+36 88 542 514, www.pkkk.hu, www.strandkonyvtar.hu

Augusztus 7-23. – Almádi borfesztivál 2015
Helyszín: Wesselényi strand bejárat előtti fesztiválterület 
Augusztus 8. szombat 18 óra – Balaton Tárlat 2015 
Helyszín: Padlásgaléria
Augusztus 12. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben 
Augusztus 14. péntek 18 óra – Dr. Bujáky Éva kiállításának megnyitója 
Augusztus 14. péntek 20.30 – Régi zene-hangversenysorozat 
Fellép a Kapitány Vonósnégyes. Helyszín: Szent Ignác templom
Augusztus 14., 21., 28. – Régi villák nyomában Balatonalmádiban, pénteken-
ként 18 órakor a Tourinform iroda elől (Városház tér, Pannónia földszint)
Augusztus 19. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben 
Augusztus 20. csütörtök 10 óra – Városi ünnepség. Szent István és az új ke-
nyér ünnepe. Helyszín: Templomkert
Augusztus 20. csütörtök 18 óra – Márton Áron szobrának avatása a Kézfogás 
Európa Szoborparkban
Augusztus 21. péntek 21 óra – Almádi Nyári Színház - ÖBÖLBŐL VÖ-
DÖRBE. Az Éless Szín vendégjátéka. Helyszín: Ramada Hotel
Augusztus 22. szombat 18 óra – Mazsola és Tádé. Jegy vásárlása: előadás előtt
Szeptember 12. szombat 11 óra – XI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 
(hímzés, viselet, csipke és népi ékszer kategóriák) kiállításának megnyitója. A kiál-
lítás az intézmény nyitva tartási idejében október 3-ig megtekinthető.

Könyvtári programok
A strandkönyvtár augusztus 29-ig a Wesselényi strandon várja olvasóit. Nyitva 
tartás: hétfő–szombat 13–18 óra. Naponta 17 órától Meseóra
Július 15-től szeptember 9-ig megtekinthető a Négyszögletű kerek kiállítás Láz-
ár Ervin emlékére.

Leader Hagyományőrző Kultúrközpont
Balatonalmádi, Ady E. u. 2–6. Információ +36 20 991 6213
Augusztus 15. szombat 13-20 óráig – Kosárfonó nap és kosárkiállítás. Az ér-
deklődők apró ajándékokat készíthetnek Kaics Julianna vezetésével.

Almádiért Közalapítvány 
Információ +36 20 970 3479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com
www.facebook.hu/balatonjatekpont
Balaton Játékpont Hungarikum Játéktér – Játékos Balaton Interaktív Játéktér 
Ingyenes játszóház 0–99 éves korig – ismeretterjesztő játékok, csupa móka és 
vidámság! Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje). Nyit-
va tartás: hétfőtől csütörtökig naponta 15-18 óra között, pénteken és szomba-
ton 14-18 óra között
Strand Animáció Ingyenes játszóház strandidőben – társasjátékok, kézműves 
foglalkozások, minden napra új élmény! Helyszín: Wesselényi strand – keleti be-
járat – Strandkönyvtár mögött. Nyitva tartás: Július 1. és augusztus 20. között a 
hét 5 napján (kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap) 14–18 óra között 

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
A nyári-őszi gombásztúrákat a gombaterméshez igazodva tartják. Érdeklődni: 
Szenthe Lászlónál +36 88 438 224

Honismereti és Városszépítő Kör 
Kovács István elnök +36 88 430 091, Töltési Erzsébet titkár +36 30 9719 446
Nyitott templomok tárlatvezetéssel:
Augusztus 15. – 17.00 Erődített templom
Augusztus 22. – 17.00 Szent Imre templom
Augusztus 29. és szeptember. 12. – 17.00 Erődített templom
Kiállítás: Almádi fürdőélete – megtekinthető augusztus végéig

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc +36 70 339 5274
Szeptember 7. hétfő 18 óra – Kétnyári-, és őszi virágok ültetése, gondozása. 
Kiskertművelési tanácsok. Előadó: Boross Kornél Almádi Kert Kft.
Szeptember 21. hétfő 18 óra – Házi sajtkészítés technológiája, sajtbemutató 
vásárlási lehetőséggel. Előadó: Szamarasház kézműves sajtműhely

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor +36 30 902 4268 
Nyári kirándulások:
Július 18. Indulás 8 órakor a posta elől: Krisna-völgyi búcsú - Siófok
Augusztus 14. Indulás 7 órakor a posta elől: Kecskemét látnivalói - Bozsó gyűj-
temény
Szeptember 4. Kirándulás Kaposvárra: a város nevezetességei Dávid János do-
cens vezetésével, Rippl-Rónai kiállítás, Virágfürdő. 7 órakor indulás a Posta elől
Szeptember 9. szerda 16 órakor: Évadnyitó lecsóparti. Szakácsaink: Kalocsa Gyuláné 
és Rácz Józsefné. Beszámoló: Nyári kirándulások, testvéri klubtalálkozók. Köszönet a 
rendezőségnek, a felajánlóknak. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél: Tóth István
Szeptember 23. szerda 16-17-ig - Ügyelet: vacsora befizetések
Szeptember 30. szerda 16 órától: Almádi hírességei, találkozó - életút - ismer-
kedés. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél: Tóth István

Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Szeptember 12-én szombaton 14 órától szüreti felvonulás, 20 órától szüre-
ti bál a Vörösberényi Kultúrházban. A szüreti felvonulást követően a Balatonal-
mádi Turisztikai Egyesület mulatságot szervez a Városház téren népzenei progra-
mokkal, táncházzal és kézműves vásárral.

Augusztus 15-én immáron nyolcadik alkalommal megrendezésre kerül a „Há-
rom Grácia” elnevezésű nemzetközi halfőző verseny! Helyszín a Wesselényi strand 
bejárata melletti füves terület. Mindenkit szeretettel vár a rendező Herczeg család.

2015. szeptember 12.,
szombat, 20 órától

S Z Ü R E T I B Á L
a Vörösberényi Polgári Olvasókör

szervezésében
Helyszín: Vörösberényi Művelődési ház

Információ, helyfoglalás:
+36 20 991 6213

Vörösberényi Művelődési Ház

Ötödik kiállítás a Vasútartjáróban

A megnyitón a kiállító alkotók nagy része is jelen volt. Az almádi képzőművészeti válogatás december elejéig várja az érdeklődőket

KOSÁRFONÓ NAP 
ÉS KOSÁR KIÁLLÍTÁS

A LEADER HAGYOMÁNYŐRZŐ 
KULTÚRKÖZPONTBAN 

Balatonalmádi-Vörösberény,  
Ady u. 2-6. (a gumis mellett)

2015. augusztus 15-én, 13–20 óráig
Az érdeklődők apró ajándékokat készíthetnek

Kaics Julianna vezetésével.
A rendezvény ingyenes, a felhasznált vessző árát  

kell megtéríteni.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 11

Jöjjön el
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
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Augusztus 7-23. – Almádi borfesztivál 2015
Helyszín: Wesselényi strand bejárat előtti fesztiválterület 
Augusztus 8. szombat 18 óra – Balaton Tárlat 2015 
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Augusztus 15. – 17.00 Erődített templom
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Nyári kirándulások:
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Szeptember 9. szerda 16 órakor: Évadnyitó lecsóparti. Szakácsaink: Kalocsa Gyuláné 
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Az érdeklődők apró ajándékokat készíthetnek

Kaics Julianna vezetésével.
A rendezvény ingyenes, a felhasznált vessző árát  

kell megtéríteni.
Szeretettel várunk mindenkit!
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„Uram Istenem! Add, hogy életem minden szakaszában meglás-
sam és elfogadjam azokat az örömöket, melyeket Te nagylelkűen 
felkínálsz nekem! Ezzel a mindent megmagyarázó mondattal jövök 
és nyílok meg felétek.” – köszöntötte Böjte Csaba a reá várókat a 
Pannóniában.

A Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus tag-
jai kísérőikkel harmadszor látogattak a város meghívására Almádi-
ba. Több mint ötven gyermek kelt útra Erdélyből, Szovátáról. Böjte 
Csaba egy számunkra ismeretlen vendéget is hozott, egy robusztus 
fiatalembert, Molnár Levente operaénekest.

A Pannónia aulája megtelt „csivitelő gyermekpalántákkal” és fel-
nőttekkel egyaránt. Ebéd előtt már az ismert helyen mosakodtak és 
átöltöztek a gyermekek, majd rohanás a Zóna étterembe, ahol te-
rített asztal várta őket. A kórus csodálatos dalokkal köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Bálint Sándor alpolgármester úr meleg sza-
vakkal üdvözölte a jelenlevőket.

A kórus tagjai közül Kiss Richárd Miklós és Nemes Barbara Noé-
mi szólót énekelt, ezzel is kifejezve hálájukat és köszönetüket a ven-
dégül látók szeretetéért. Ezután egy csöppség, a 9 éves Fodor Dániel 
(a többiek által csak „Kobra” néven ismert kisfiú) éneke szívbemar-
koló érzést váltott ki belőlünk. „Nincsen nékem édesapám, csak egy 
szép piros muzsikám…” 

A közös ima után a Zóna étterem kitett magáért, finom, ízes étke-
ket, borsó levest, sertés paprikást nokedlival hoztak a lelkes felszol-
gálók. Ebéd közben több gyermek is önkéntelenül felsóhajtott: de 
jó, hogy nem rántott húst kapunk! Ezek szerint hosszú útjuk során 
mindenhol olyan nagy szeretettel fogadták őket, hogy főleg rántott 
hússal akartak kedveskedni a csoportnak. 

Ebéd után a felajánlott gyümölcs-adományokból, behűtött diny-
nyéből, édes nektarinból, almából, barackból csemegézhettek a gye-
rekek, köszönet érte Kishegyi Eleknek, Kepli Lajosnak, és a sok jó-
szívű adakozónak. Ebéd utáni pihenőként Molnár Levente elmesélte, 
hogy jutott el az erdélyi kis faluból a világot jelentő deszkákig, és arra 
buzdította a gyerekeket, hogy ők is tegyenek meg mindent álmaik 
megvalósulásáért. Ezután felkerekedtek, és célba vették az Amaretto 
fagyizót, ugyanis Hegyi Ilona közbenjárására a fagyizó tulajdonosa, 
Szabó Tamás, és munkatársa Varga Tamás felajánlottak mind a 60 
gyermeknek ingyen két gombóc fagylaltot! Volt is nagy öröm! Lát-
ni kellett volna a gyermekek mosolygós arcát, ahogy sorban álltak a 
fagyizó pultja előtt és mondták igényüket a kedves pultos lányoknak. 
Ilyen felajánlásokkor az ember szívét melegség járja át, mert megbizo-
nyosodik arról, hogy milyen sok a nagybetűs, segítő EMBER! 

A szökőkút mellett élvezettel elnyalt fagyi után a gyerekek átmen-
tek az aluljárón és gyönyörködtek a VasútARTjáró kiállított képei-
ben. Ott éppen egy magyar népdalt adott elő az alkalmi harmoni-
kás, és a gyerekek amint meghallották a dallamot, egyszerre, hango-
san vele énekelték több versszakát is. Nagy élmény volt annak, aki 
éppen ott járt: vidám énekük betöltötte az egész aluljárót! A strand 
előtti párakapu igazi élménnyel szolgált, ujjongva rohantak alája és 
mutogatták bőröcskéjüket, hogy milyen lehelet finom vízcseppek 
vannak testükön, karjukon.

A strandon aztán a gyerekek egy része jólesően heveredett le a 
fűbe, keveset aludtak az éjszakai nagy hőség miatt. Gabi nővér 
mondta is, következő éjszaka egy sokcsillagos hotelben, a Jóisten 
szabad ege alatt tervezik néhányan aludni. A gyerekek nagyobbik 
része pedig repesve a Balaton hullámaiba vetette magát, volt ott ha-
lacskázás, labdázás, kagyló és hínár szedése, sőt, aki kérte, annak 
Hidasi Ferenc edző úszásoktatást is tartott. Jó volt látni, ahogy a 
gyerekek élvezik az élet nyújtotta örömöket, kedvükre lubickolnak, 
hatalmasat játszanak a I love Balatonalmádi feliratú labdákkal. Az 
ebédnél megmaradt gyümölcsöt is ott kapták meg, és képesek vol-
tak minden barackmaggal elsétálni a szeméttárolóig, nem dobál-
ták szét a fűben! Udvariasak, előzékenyek, segítőkészek voltak – va-
gyis látszott, hogy a legjobb nevelésben van részük. A csoportot kí-
sérő nővérektől megtudtuk, hogy a kórusban többségben vannak 
azok a gyerekek, akik nem árvák, akiknek szülei, nagyszülei lénye-
gesen többet tudnak foglalkozni velük, és ez nagyon érződött a gye-
rekek viselkedésén. Két kislányt megkérdeztünk, hogy nem fárasz-
tó-e számukra ez a hosszú utazás, ennyi helyen a helytállás, és erre 
ők a legegyszerűbb kedvességgel válaszoltak, hogy nem, hiszen már 
megszokták ezt.

A Csillagösvény misszió azzal lett teljes, hogy Csaba testvérrel ké-
szült egy remekbe szabott interjú. Délután 16 órakor a Pannónia 
olvasótermében Zatkalik András, riporter, szerkesztő faggatta az 
atyát. A szép számmal összegyűlt tömeg itta Csaba testvér szavait, 
mely az elfogadásról, a jókedvről, vidámságról szólt. Ha az emberek 
derűsen állnak a rájuk háruló feladatokhoz a mindennapi élethez, 
sokkal jobban célba tudnak érni. Arra a kérdésre, hogy mit gondol 
a menekültekről, a válasz rövid és tömör: „Az ő gazdagsága a be-
fogadás! Szívünk nyisson az elesett, hazájukat elhagyni kénytelen 
emberek felé!” A riport során Káplán György stuttgarti énekmű-
vészt is kérdezték, aki mostanában a János vitéz bemutatójára ké-
szül a kórussal Erdélyben. A délutáni teltházas program az 500 éves 

csíksomlyói Szűz Máriáról szóló két új könyv bemutatójával és de-
dikálással zárult.

Eztán rövid vacsora, lázas készülődés, öltözés, szépítkezés követke-
zett: a gyerekek felkészültek a 19 órakor kezdődő szentmisére, mely-
nek a Szent Imre templom adott otthont. A misét Böjte Csaba atya 
celebrálta, Szabó János plébánossal és Laposa Norbert káplánnal. A 
mise keretén belül három gyermek, Ádám, Csenge és Marcell ke-
resztelése is megtörtént. Csaba testvér szentbeszédében arra bíztatott, 
hogy jókedvvel, derűvel, békében, szeretetben éljünk egymással. Tud-
junk kacagni, álmodni, tervezni, élvezni a jól végzett munkát! 

A kórus a szovátai Marianum Tündérkert kolostor nevű, épülő kultu-
rális központja javára gyűjtött, melyben gyakorlótermek, ünnepi előadó-
terem, valamint egy-két vendég fogadására alkalmas szálláshely mellett a 
két kórusvezető, Vera és Gabi nővér szerzetesi lakása is helyet kap majd. 
Hálásan köszönik az eddigi támogatást, mely lehetővé tette az építkezést. 
Szeretettel várnak mindenkit majd az ünnepélyes átadásra is.

Csaba testvér írta: „Nagyszerű! Istennek hála, nem hiába izzad-
tunk és imádkoztunk a szép Balaton parti templomokban! Lám, 
lám tiszta gyermekhangból, szép Kodály dallamokból fészket lehet 
rakni, otthont lehet építeni...”

Elmondhatjuk, hogy ez a nap csodálatosan telt, szívünkben me-
legséggel hajtottuk álomra fejünket. Hálásan köszönjük Balatonal-
mádi város vezetésének, valamint Bati János igazgató úrnak a meg-

majd mindenkit. Sümegről a hazautazás egyénileg történik, 
ezért is jó, ha odahívjuk barátainkat, hogy várjanak bennün-
ket, legyenek velünk a búcsún, a szentmisén, s segítsenek a 
hazatérésben. A zarándoklat közös étkezési és szállásköltségét, 
szállítási és szervezési költségeit a zarándokok közösen viselik, 
ennek mértéke személyenként 7000 Ft, amit induláskor a szer-
vezőnél kell fizetni. A szállás miatt a részvétel korlátozott lét-
számú, maximum 45 fő. 

Amennyiben részt szeretne venni a zarándoklaton, kérjük, jelent-
kezzen a szervezőnél, Récsey Zsuzsánál a +36 30 227 0784 telefon-
számon, vagy pedig e-mailben a cursillo@bakonysoft.hu email cí-
men. 

Könyörögjünk! Kezedben vagyunk Istenünk. Kérjük áldásodat 
és az őrangyalok segítségét, hogy testi fáradtságunk szolgálja lelki 
emelkedésünket, s fogadd el áldozatunkat személyes szándékain-
kért és a hazáért a 12. Balatonalmádi-Sümeg gyalogos zarándok-
laton. Ámen.

Szeretettel vár mindenkit a zarándoklat vezetője: 
Szabó Tamás +36 30 467 6444 elnok@mariaradio.hu

Csillagösvény missziós körút

Böjte Csabát Zatkalik András újságíró kérdezte

A gyerekkar tiszta éneke betöltötte a Szent Imre templomot

Úton Sümeg felé

Nagyon ízlett a fagyi a szökőkútnál

hívást és a fogadtatást, János atyának és minden segítőnek, önkén-
tesnek, adakozónak az adományát, szolgálatát. Isten áldja meg őket 
és minden Almádiban élőt!

További videók: bonumtv.hu, reginatv.hu, oboltv.hu, YouTube - 
Zsuffa Kálmán Honismereti és Városszépítő Kör 

2004-ben született ez a kezdeményezés. A zarándoklással ki akar-
tunk szakadni a mindennapokból, s vágytunk a testi fáradtságra és 
a lelki emelkedettségre, közösségre, a természet csodáira, tanúságot 
téve hitünkről és áldozatkészségünkről. Felébresztettünk egy szép 
hagyományt, s minden évben megtesszük az utat Balatonalmádiból 
Sümegre. Mindenkit szeretettel hívunk, tartson velünk, gyalog. S 
aki nem tud velünk zarándokolni, várjuk a sümegi vasárnapi főbú-
csú nagymiséjére, 2015. szeptember 20-án 10 órára. 

Indulás: 2015. szeptember 18-án, pénteken reggel 7 órakor Ba-
latonalmádiból, a Szent Imre templomtól. Előtte fél órával gyüle-
kezés. Három nap gyaloglás után, szeptember 20-án vasárnap 10 
óra körül érkezünk Sümegre. Részt veszünk a Fájdalmas Szűzanya 
nagybúcsúján, a búcsús szentmisén és a körmeneten. 

A teljes táv mintegy 80 km. Az útvonal általában földúton, 
vagy gyenge forgalmú közúton halad. A szállás pénteken Vá-
szolyon, szombaton Tapolcán, közös szálláson lesz. Hozni kell 
matracot és hálózsákot. Lesz csomagszállító kísérő kocsi. Nap-
közben a saját maguk által hozott élelmiszert fogyasztják a za-
rándokok, de érintünk boltokat is. Esténként főtt vacsora vár 

12. Sümegi gyalogos zarándoklat 12. Sümegi gyalogos zarándoklat 

Fotó: Pászti Fotó: Kishegyi E.

Fotó: Kishegyi E.
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„Uram Istenem! Add, hogy életem minden szakaszában meglás-
sam és elfogadjam azokat az örömöket, melyeket Te nagylelkűen 
felkínálsz nekem! Ezzel a mindent megmagyarázó mondattal jövök 
és nyílok meg felétek.” – köszöntötte Böjte Csaba a reá várókat a 
Pannóniában.

A Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus tag-
jai kísérőikkel harmadszor látogattak a város meghívására Almádi-
ba. Több mint ötven gyermek kelt útra Erdélyből, Szovátáról. Böjte 
Csaba egy számunkra ismeretlen vendéget is hozott, egy robusztus 
fiatalembert, Molnár Levente operaénekest.

A Pannónia aulája megtelt „csivitelő gyermekpalántákkal” és fel-
nőttekkel egyaránt. Ebéd előtt már az ismert helyen mosakodtak és 
átöltöztek a gyermekek, majd rohanás a Zóna étterembe, ahol te-
rített asztal várta őket. A kórus csodálatos dalokkal köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Bálint Sándor alpolgármester úr meleg sza-
vakkal üdvözölte a jelenlevőket.

A kórus tagjai közül Kiss Richárd Miklós és Nemes Barbara Noé-
mi szólót énekelt, ezzel is kifejezve hálájukat és köszönetüket a ven-
dégül látók szeretetéért. Ezután egy csöppség, a 9 éves Fodor Dániel 
(a többiek által csak „Kobra” néven ismert kisfiú) éneke szívbemar-
koló érzést váltott ki belőlünk. „Nincsen nékem édesapám, csak egy 
szép piros muzsikám…” 

A közös ima után a Zóna étterem kitett magáért, finom, ízes étke-
ket, borsó levest, sertés paprikást nokedlival hoztak a lelkes felszol-
gálók. Ebéd közben több gyermek is önkéntelenül felsóhajtott: de 
jó, hogy nem rántott húst kapunk! Ezek szerint hosszú útjuk során 
mindenhol olyan nagy szeretettel fogadták őket, hogy főleg rántott 
hússal akartak kedveskedni a csoportnak. 

Ebéd után a felajánlott gyümölcs-adományokból, behűtött diny-
nyéből, édes nektarinból, almából, barackból csemegézhettek a gye-
rekek, köszönet érte Kishegyi Eleknek, Kepli Lajosnak, és a sok jó-
szívű adakozónak. Ebéd utáni pihenőként Molnár Levente elmesélte, 
hogy jutott el az erdélyi kis faluból a világot jelentő deszkákig, és arra 
buzdította a gyerekeket, hogy ők is tegyenek meg mindent álmaik 
megvalósulásáért. Ezután felkerekedtek, és célba vették az Amaretto 
fagyizót, ugyanis Hegyi Ilona közbenjárására a fagyizó tulajdonosa, 
Szabó Tamás, és munkatársa Varga Tamás felajánlottak mind a 60 
gyermeknek ingyen két gombóc fagylaltot! Volt is nagy öröm! Lát-
ni kellett volna a gyermekek mosolygós arcát, ahogy sorban álltak a 
fagyizó pultja előtt és mondták igényüket a kedves pultos lányoknak. 
Ilyen felajánlásokkor az ember szívét melegség járja át, mert megbizo-
nyosodik arról, hogy milyen sok a nagybetűs, segítő EMBER! 

A szökőkút mellett élvezettel elnyalt fagyi után a gyerekek átmen-
tek az aluljárón és gyönyörködtek a VasútARTjáró kiállított képei-
ben. Ott éppen egy magyar népdalt adott elő az alkalmi harmoni-
kás, és a gyerekek amint meghallották a dallamot, egyszerre, hango-
san vele énekelték több versszakát is. Nagy élmény volt annak, aki 
éppen ott járt: vidám énekük betöltötte az egész aluljárót! A strand 
előtti párakapu igazi élménnyel szolgált, ujjongva rohantak alája és 
mutogatták bőröcskéjüket, hogy milyen lehelet finom vízcseppek 
vannak testükön, karjukon.

A strandon aztán a gyerekek egy része jólesően heveredett le a 
fűbe, keveset aludtak az éjszakai nagy hőség miatt. Gabi nővér 
mondta is, következő éjszaka egy sokcsillagos hotelben, a Jóisten 
szabad ege alatt tervezik néhányan aludni. A gyerekek nagyobbik 
része pedig repesve a Balaton hullámaiba vetette magát, volt ott ha-
lacskázás, labdázás, kagyló és hínár szedése, sőt, aki kérte, annak 
Hidasi Ferenc edző úszásoktatást is tartott. Jó volt látni, ahogy a 
gyerekek élvezik az élet nyújtotta örömöket, kedvükre lubickolnak, 
hatalmasat játszanak a I love Balatonalmádi feliratú labdákkal. Az 
ebédnél megmaradt gyümölcsöt is ott kapták meg, és képesek vol-
tak minden barackmaggal elsétálni a szeméttárolóig, nem dobál-
ták szét a fűben! Udvariasak, előzékenyek, segítőkészek voltak – va-
gyis látszott, hogy a legjobb nevelésben van részük. A csoportot kí-
sérő nővérektől megtudtuk, hogy a kórusban többségben vannak 
azok a gyerekek, akik nem árvák, akiknek szülei, nagyszülei lénye-
gesen többet tudnak foglalkozni velük, és ez nagyon érződött a gye-
rekek viselkedésén. Két kislányt megkérdeztünk, hogy nem fárasz-
tó-e számukra ez a hosszú utazás, ennyi helyen a helytállás, és erre 
ők a legegyszerűbb kedvességgel válaszoltak, hogy nem, hiszen már 
megszokták ezt.

A Csillagösvény misszió azzal lett teljes, hogy Csaba testvérrel ké-
szült egy remekbe szabott interjú. Délután 16 órakor a Pannónia 
olvasótermében Zatkalik András, riporter, szerkesztő faggatta az 
atyát. A szép számmal összegyűlt tömeg itta Csaba testvér szavait, 
mely az elfogadásról, a jókedvről, vidámságról szólt. Ha az emberek 
derűsen állnak a rájuk háruló feladatokhoz a mindennapi élethez, 
sokkal jobban célba tudnak érni. Arra a kérdésre, hogy mit gondol 
a menekültekről, a válasz rövid és tömör: „Az ő gazdagsága a be-
fogadás! Szívünk nyisson az elesett, hazájukat elhagyni kénytelen 
emberek felé!” A riport során Káplán György stuttgarti énekmű-
vészt is kérdezték, aki mostanában a János vitéz bemutatójára ké-
szül a kórussal Erdélyben. A délutáni teltházas program az 500 éves 

csíksomlyói Szűz Máriáról szóló két új könyv bemutatójával és de-
dikálással zárult.

Eztán rövid vacsora, lázas készülődés, öltözés, szépítkezés követke-
zett: a gyerekek felkészültek a 19 órakor kezdődő szentmisére, mely-
nek a Szent Imre templom adott otthont. A misét Böjte Csaba atya 
celebrálta, Szabó János plébánossal és Laposa Norbert káplánnal. A 
mise keretén belül három gyermek, Ádám, Csenge és Marcell ke-
resztelése is megtörtént. Csaba testvér szentbeszédében arra bíztatott, 
hogy jókedvvel, derűvel, békében, szeretetben éljünk egymással. Tud-
junk kacagni, álmodni, tervezni, élvezni a jól végzett munkát! 

A kórus a szovátai Marianum Tündérkert kolostor nevű, épülő kultu-
rális központja javára gyűjtött, melyben gyakorlótermek, ünnepi előadó-
terem, valamint egy-két vendég fogadására alkalmas szálláshely mellett a 
két kórusvezető, Vera és Gabi nővér szerzetesi lakása is helyet kap majd. 
Hálásan köszönik az eddigi támogatást, mely lehetővé tette az építkezést. 
Szeretettel várnak mindenkit majd az ünnepélyes átadásra is.

Csaba testvér írta: „Nagyszerű! Istennek hála, nem hiába izzad-
tunk és imádkoztunk a szép Balaton parti templomokban! Lám, 
lám tiszta gyermekhangból, szép Kodály dallamokból fészket lehet 
rakni, otthont lehet építeni...”

Elmondhatjuk, hogy ez a nap csodálatosan telt, szívünkben me-
legséggel hajtottuk álomra fejünket. Hálásan köszönjük Balatonal-
mádi város vezetésének, valamint Bati János igazgató úrnak a meg-

majd mindenkit. Sümegről a hazautazás egyénileg történik, 
ezért is jó, ha odahívjuk barátainkat, hogy várjanak bennün-
ket, legyenek velünk a búcsún, a szentmisén, s segítsenek a 
hazatérésben. A zarándoklat közös étkezési és szállásköltségét, 
szállítási és szervezési költségeit a zarándokok közösen viselik, 
ennek mértéke személyenként 7000 Ft, amit induláskor a szer-
vezőnél kell fizetni. A szállás miatt a részvétel korlátozott lét-
számú, maximum 45 fő. 

Amennyiben részt szeretne venni a zarándoklaton, kérjük, jelent-
kezzen a szervezőnél, Récsey Zsuzsánál a +36 30 227 0784 telefon-
számon, vagy pedig e-mailben a cursillo@bakonysoft.hu email cí-
men. 

Könyörögjünk! Kezedben vagyunk Istenünk. Kérjük áldásodat 
és az őrangyalok segítségét, hogy testi fáradtságunk szolgálja lelki 
emelkedésünket, s fogadd el áldozatunkat személyes szándékain-
kért és a hazáért a 12. Balatonalmádi-Sümeg gyalogos zarándok-
laton. Ámen.

Szeretettel vár mindenkit a zarándoklat vezetője: 
Szabó Tamás +36 30 467 6444 elnok@mariaradio.hu

Csillagösvény missziós körút

Böjte Csabát Zatkalik András újságíró kérdezte

A gyerekkar tiszta éneke betöltötte a Szent Imre templomot

Úton Sümeg felé

Nagyon ízlett a fagyi a szökőkútnál

hívást és a fogadtatást, János atyának és minden segítőnek, önkén-
tesnek, adakozónak az adományát, szolgálatát. Isten áldja meg őket 
és minden Almádiban élőt!

További videók: bonumtv.hu, reginatv.hu, oboltv.hu, YouTube - 
Zsuffa Kálmán Honismereti és Városszépítő Kör 

2004-ben született ez a kezdeményezés. A zarándoklással ki akar-
tunk szakadni a mindennapokból, s vágytunk a testi fáradtságra és 
a lelki emelkedettségre, közösségre, a természet csodáira, tanúságot 
téve hitünkről és áldozatkészségünkről. Felébresztettünk egy szép 
hagyományt, s minden évben megtesszük az utat Balatonalmádiból 
Sümegre. Mindenkit szeretettel hívunk, tartson velünk, gyalog. S 
aki nem tud velünk zarándokolni, várjuk a sümegi vasárnapi főbú-
csú nagymiséjére, 2015. szeptember 20-án 10 órára. 

Indulás: 2015. szeptember 18-án, pénteken reggel 7 órakor Ba-
latonalmádiból, a Szent Imre templomtól. Előtte fél órával gyüle-
kezés. Három nap gyaloglás után, szeptember 20-án vasárnap 10 
óra körül érkezünk Sümegre. Részt veszünk a Fájdalmas Szűzanya 
nagybúcsúján, a búcsús szentmisén és a körmeneten. 

A teljes táv mintegy 80 km. Az útvonal általában földúton, 
vagy gyenge forgalmú közúton halad. A szállás pénteken Vá-
szolyon, szombaton Tapolcán, közös szálláson lesz. Hozni kell 
matracot és hálózsákot. Lesz csomagszállító kísérő kocsi. Nap-
közben a saját maguk által hozott élelmiszert fogyasztják a za-
rándokok, de érintünk boltokat is. Esténként főtt vacsora vár 

12. Sümegi gyalogos zarándoklat 12. Sümegi gyalogos zarándoklat 
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Lezajlott az első bolhapiac adomány esetén kérik, hogy telefonon egyeztessenek bármely család-
gondozóval az 542 554 vagy 542 553-as telefonszámok valamelyikén. 
E-mail címük pedig: gondozasalmadi@chello.hu.

Használható tiszta ruha, konyhai felszerelés, gyógyászati segéd-
eszköz és bútor adományok esetén javasolják a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat balatonalmádi csoportját megkeresni (Veszprémi 
úton a festékbolt és az üveges műhely mellett, Veszprémi út 87.). 
Telefonszámuk: +36 30 255 6086. Csütörtökön 15–17 óra között 
fogadják és adják tovább a használt cikkeket.

Aki kertes házban lakik, garázsvásárokat tarthat. Itt az az eljárás, hogy a 
ház bejáratára egy cédulát tűzünk: garázsvásár, és az udvarunkra kipakol-
juk a használt cikkeinket. Eladás után nyugtát adni és adózni nem kell, 
hiszen nem új terméket adunk el. Üres befőttes üvegeket szívesen átvesz-
nek a méhészek, tojástartó dobozokat pedig azok, akiknek a háza udva-
rán tyúkok kapirgálnak. Bármi módon is, de törekedjünk arra, hogy amit 
még valaki tud használni – akár egyben, akár darabjaira szedve –, azt to-
vábbadjuk, és így nem a szeméttelepen köt ki. Manapság annyi szemetet 
termel egy város, hogy a hulladékgazdálkodásnak erősen feladja a leckét. 
Segítsük az ő munkájukat is azzal, hogy mindent, amit ki akarunk dob-
ni, alaposan vizsgáljunk meg: nem jó ez még valamire? 

A Facebook „Balatonalmádi adok-veszek” oldala is várja az üze-
neteket, hogy milyen felesleges tárgyaink vannak, amelyeket aján-
dékba vagy egy megállapított forint összegért másoknak átadnánk. 

Ez az itt felsorolt nyolcféle mód közül mindenki kiválaszthatja azt, 
ami neki a legmegfelelőbb, legkényelmesebb megoldás. Csak az le-
gyen a mottó: Semmit ki nem dobunk, mindent hasznosítunk! Azo-
kon az embereken, családokon is segíteni tudunk így, akiknek a jöve-
delme nem engedi meg folyamatosan az új, drága cikkek beszerzését.

Ezúton köszönöm meg mindenkinek, aki segítő kezét nyújtotta, 
hogy a bolhapiac sikeres legyen.

Mivel úgy látom, hogy a bolhapiaccal sikerült a bolhát sokak fülé-
be betenni, ezúton üzenem mindenkinek, hogy augusztus utolsó va-
sárnapján, 30-án is ki lehet pakolni a piacra, az előző feltételek mel-
lett. Remélem, egyre többen értesülnek arról az időpontról, és mind-
annyiunk örömére a piac bővülni fog.  Győri Miklósné

Kósa György szerzői estjén  
az almádi zeneiskolások

A zeneiskola 2002 óta viseli Kósa György nevét. A névadást Lo-
vas József, a zeneiskola egykori igazgatója kezdeményezte, a tantes-
tület támogatta, a család és a fenntartó engedélyezte. 

Versenyeredmények
X. Országos zongora négykezes és kétzongorás verseny – Balassagyarmat. 

Kéri Kincső jutott be a döntőbe. Adj teret a tehetségnek! Országos pályá-
zat - Kéri Kincső november 28-án lépett fel Budapesten. VIII. Országos Tár-
sas éneklési Verseny – Budapest. Duett: Kádár Panna és Morvai Anna, arany. 
Kamarakórus: Gergelyi Noémi, Kádár Panna, Mester Ádám, Mester Már-
ton, Morvai Anna, Nádas András, Nemes Virág, Rézmüves Miklós arany ok-
levél. Renaissance Nemzetközi Művészeti Fesztivál – Balatonfüred. Mes-
ter Ádám ezüst, Kéri Kincső bronz, Vadas Csaba és Dávid Csongor dicsé-
ret. Szerdahelyi Boldizsár arany+gála hangverseny, Vadas Csaba ezüst, Kéri 
Kincső ezüst. Vadas Csaba arany, Hódossy Réka, Kéri Kincső, Kurucz Luca 
ezüst, Dávid Csongor, Bogdán Soma bronz, Kamarakórus 1. Kádár Panna, 
Gergelyi Noémi, Bérces Bíbor, Morvai Anna arany oklevél, Kamarakórus 2. 
Mester Ádám, Nádas András, Rézműves Miklós, Nemes Virág ezüst okle-
vél, Kamarakórus 3. Nemes Virág, Bérces Bíbor, Rézműves Miklós, Mester 
Ádám, Nádas András, Morvai Anna, Kádár Panna, Gergelyi Noémi ezüst 
oklevél. Megyei Káté István Hegedűverseny – Veszprém. Szerdahelyi Bol-
dizsár arany, Bagoly Anna ezüst oklevél. Ádám Jenő népdaléneklési verseny 
– Celldömölk. Bogdán Soma, Mester Ádám, Mester Márton, Nádas András, 
Rézmüves Miklós – arany fokozat, Gergelyi Noémi és Kádár Panna arany fo-
kozat. Sistrum hegedűverseny – Szombathely. Gergelyi Noémi és Szerdahe-
lyi Boldizsár ezüst fokozat. Sistrum szolfézsverseny – Szombathely. Rézmüves 
Miklós, Nádas András, Mester Márton, Kedves Lőrinc arany, Bagoly Abigél, 
Bagoly Anna ezüst, Nemes Virág bronz fokozat. Ifjú muzsikusok zongora-
versenye – Győr. Kéri Kincső ezüst. Sistrum Kamarazenei Verseny - Szom-
bathely. Almádi tercett: Gergelyi Laura, Kedves Lőrinc, Felföldi Borbála ezüst 
oklevél, Kósa duett: Bagoly Anna és Bíró Virág ezüst oklevél. V. Veszprém 
Megyei Szolfézsverseny – Sümeg. Bagoly Anna, Kedves Lőrinc, Rézműves 
Miklós arany, Mester Márton ezüst, Bagoly Abigél bronz oklevél. Sistrum 
Gordonkaverseny – Szombathely. Morvai Anna arany oklevél. Sistrum Zon-
goraverseny – Szombathely. Kedves Lőrinc ezüst, Gergelyi Laura bronz okle-
vél. III. Szanyi Irma Alapfokú Zongoraverseny – Székesfehérvár. Kéri Kincső 
arany + különdíj, Vadas Csaba bronz,Bogdán Soma, Dávid Csongor, Kurucz 
Luca dicséret. Lantos Magda Megyei Zongoraverseny – Veszprém. Kéri Kin-
cső, Vadas Csaba ezüst,Bogdán Soma bronz oklevél. XXI. Balaton-parti Ka-
marazenei Találkozó – Balatonalmádi. Hódossy Réka, Szerdahelyi Boldizsár 
– hegedű, Németh Anna - zongora (Balatonkenese) arany oklevél. Promber 
Bálint – tenorkürt és Vadas Csaba zongora bronz oklevél. XIII. Diákmuzsi-
ka – Balatonszemes. Vadas Csaba, Kéri Kincső kiemelt arany, Kurucz Luca 
ezüst, Dávid Csongor bronz, Promber Bálint, Vadas Csaba ezüst oklevél. Fel-
készítő tanárok: Hóbor Bence, Horváthné Domonkos Tímea, Huiber Gab-
riella, Ihász Irén, Nádasné Varga Katalin, Tamás Béláné, Tumpek Melinda.

Gáláns barokk zene
Igényes koncerttel ajándékozta meg Balatonalmádi zenekedvelő kö-

zönségét három Bécsben tanuló fiatal magyar muzsikus július 25-én. A 
Musica Donum Dei kamaraegyüttes 2014-ben alakult. Tagjai a bécsi 
zeneakadémia volt-, vagy jelenlegi növendékei, azzal a céllal alapítot-
ták együttesüket, hogy egy bizonyos zenetörténeti korszak, leginkább a 
XVIII. század szellemi örökségét hitelesen tovább adhassák, megismer-
tessék. A korszak hagyományai szerint készült hangszereken interpre-
tálták a gondosan válogatott, színes műsort. A hangverseny tematikája 
a porosz király, II. (Nagy) Frigyes zenei udvartartása köré rendezödött. 

E zenetörténeti közeg négy kiváló gyöngyszemét hallhattuk a hang-
versenyen, elsőként maga az uralkodó h-moll fuvolaszonátáját cselló 
és csembaló (basso continuo) kísérettel. Ezt követően az udvar nagy 
operakomponistája, a már említett testvérpár közül Carl Heinrich 
Graun D-dúrban komponált fuvolaszonátája csendült fel, elénk va-
rázsolva e gáláns világ gondtalanságát, időtlen könnyedségét. Jelentős 

Vacsora fehérben

Nagy öröm volt számomra, hogy sokan jelentkeztek a felhívás-
ra eladóként, és meglehetősen sok érdeklődőt is vonzott a program. 
Első alkalommal a piacon levő asztaloknak közel felén találhattunk 
eladásra váró használt holmikat. 

Akkor vetődött fel bennem először a bolhapiac megszervezésének a 
gondolata, amikor az almádi posta parkolójában álló szelektív gyűjtőbe 
pillantva rengeteg porcelántányért és üvegpoharat láttam. Amikor be-
dobálták őket, még biztosan épek voltak, de nagy részük összetört, mi-
közben a kuka aljára értek. A másik ok, ami szükségessé tette a piac ki-
hirdetését, hogy több almádi hölgy panaszkodott: a köztéri ruhagyűjtő 
konténerbe nem akarják begyúrni az illatosra mosott, kivasalt, minő-
ségi használt ruhaneműiket. Ezután végeztünk egy felmérést a lakosság 
körében, és láttuk, hogy érdemes lenne egy napot kihirdetni, amikor a 
piacunkon használt ingóságok árusítására van lehetőség. 

Olyan gazdasági viszonyok között élünk, ahol a hulladékot sokan 
azonosítják a szemét fogalmával, ami nagy hiba. Régen a háztartá-
sokban, ahol disznót tartottak, még a mosogatólé sem ment kárba, 
hanem a moslékba került. Ma a reklámok arra sarkallnak minden-
kit, hogy használati cikkeit sűrűn cserélje, a régi dolgokat mielőbb 
dobja ki. Ez rengeteg pazarlással jár.

Ennek a viselkedésnek szeretnék a magam szerény módján egy kis 
fricskát mutatni azzal, ha most felsorolom, hányféle módon szaba-
dulhatunk meg felesleges dolgainktól. 

Legegyszerűbb, ha elajándékozzuk, családban vagy baráti kör-
ben továbbadjuk őket. A városban új módját kínáljuk a régi tár-
gyak hasznosításának: kimehetünk a bolhapiacra és eladjuk azokat. 
A bolhapiac azoknak jó lehetőség, akiknek nincs szíve kidobni a 
használható tárgyakat, vagy némi bevételhez szeretne jutni az eladás 
révén, de szenvedélyes gyűjtők is támogatják az ötletét. Ha valaki al-
bérletbe költözik és nincs berendezése, talán annak is segítségére le-
het a sok használt cikk, amit ott megtalál.

A Vöröskereszt régóta átveszi a használt cikkeket. A Pannon Vár-
színház is fogadja pl. egy elhunyt teljes hagyatékából, vagy nyara-
ló felszámolásából származó dolgokat, amit a díszletekhez, jelmezek 
készítéséhez felhasználhat.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ – ahogy egymás között em-
legetjük: családsegítő – Baross Gábor u. 32., (Járási Hivatal feletti) 
szervezeténél működik a szeretet vállfa, és a szeretet stelázsi. Ide min-
denki név nélkül elhelyezheti adományait (ruhát, cipőt, tartós élelmi-
szert), és szintén bárki név nélkül elviheti azt, ami számára szükséges. 
A családsegítő nyitvatartási ideje: hétfő 8–18 óráig, kedd: 8–16 órá-
ig, szerda: 8–16 óráig, péntek: 8–12.30-ig. A ruházati és egyéb eszköz 
adomány nagyságának, mennyiségének a mindenkori szabad tárolási 
lehetőségük szab határt. Vagyis nagyobb mennyiséget egyszerre nem 
tudnak befogadni. Ezért minden ilyen (ruházat, eszköz, berendezés) 

Már az első alkalommal sok érdeklődőt vonzott a bolhapiac

Az óbudai emlékműsoron szerepelt almádi zeneiskolások

Köszönjük mindenkinek, aki a vihar ellenére kitartott, végig csi-
nálta velünk az egész programot, jó kedvét és humorát adva járult 
hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönjük aki eljött, átvonult, va-
csorát készített, asztalt cipelt, lufit eregetett, koccintott, csillagot 
szórt, kishajót hajtogatott, fotózott, engedélyt adott, takarított és 
a többi résztvevőnek a Balatonalmádiban második ízben megren-
dezett „érezd magad jól” hagyományteremtő Diner en Blanc Ba-
latonalmádi- vacsora fehérben rendezvényen. Fellépett a Winners 
Versenytánc Egyesület, Lakatos Bence ének, Piller Luca ének a vihar 
elmúltával minden segédeszköz nélkül Németh Patricia elénekelte 
a Halleluját nagy sikerrel. Hangosított Tari Tibor. Reméljük, hogy na-
gyon-nagyon-nagyon jól éreztétek magatokat és jövőre újra találko-
zunk! Szervezők Gaál Ildikó Hajnalka és Péter Katalin

zenetörténeti tény, hogy a nagy Johann Sebastian Bach két zeneszer-
ző fia, Carl Philipp Emmanuel és Johann Christoph Friedrich is már 
Berlinben, s később Potsdamban is szolgálta a porosz királyi udvart. 
Az előadás második felében e két szintén kiváló zeneszerző mestermű-
vei szólaltak meg, nagy sikert aratva a közönség körében is.

Az est szólistája, Márkus-Zalatnay Fruzsina idén végzett a Bécsi Zene-
akadémia fuvola szakán, diplomáját noha modern fuvolaművészként sze-
rezte, a barokk fuvolán való koncertezés is jelentős szerepet játszik jövőbeli 
terveiben. A Balatonalmádi lakos fiatal csellista, Ripka János a következő 
években is az osztrák fővárosban végzi tanulmányait, ahol kamarazenekar-
nak, vonósnégyesnek, zongoratriónak is tagja. Modern csellistaként szá-
mos jelentős kurzus aktív résztvevője. A csembalista Tegyei Zoltán – aki 
szintén idén vehette át diplomáját –, ugyancsak régizenei-kurzusok részt-
vevője, terveit illetően komolyabb pedagógiai eredmények céljából képez-
teti tovább magát. Mindhárman hálával remélik, hogy balatonalmádi ze-
nekedvelő közönségének legalább olyan nagy örömöt szerzett koncertjük, 
mint amilyen örömmel készültek a fellépésre. Tegyei Zoltán

A névadás óta szoros szakmai kapcsolat alakult ki a zeneszerző Gá-
bor nevű fiával, aki édesapja örökébe lépve maga is zenész lett – ze-
neszerző, zenetanár. Iskolánkban többször megfordult: a 15 éves év-
fordulónkon, műveltségi versenyen, hangszeres versenyen zsűriként. 
Édesapja örökségét hűen kezeli, melynek során az idén április 9-én ki-
lencedik alkalommal szervezte meg Kósa György szerzői estjét. 

A hangversenyre felkérte iskolánk növendékeit is a közreműködésre, 
így kerültünk az Óbudai Társaskör színpadára. Névadónk műveiből az 
alábbiak csendültek föl: Hörcsöglakodalom Kurucz Luca 2. osztályos 
zongorista előadásában; Gabi szonáta Bagoly Anna 4. osztályos hege-
dűs és Felföldi Borbála 4. osztályos zongorista előadásában; Két minia-
tűr Nánássy Emőke 6. osztályos fuvolista előadásában; Conerto Patetico 
Hódossy Réka továbbképzős hegedű előadásában; Három kórusmű Mó-
ricz Zsigmond verseire: A Veréb címűt Bagoly Anna, Bíró Virág, Fel-
földi Borbála, Gergelyi Laura, Hódossy Réka és Kedves Lőrinc énekel-
te. A másodikhoz, A sok juh meséjéhez csatlakozott hozzájuk Gergelyi 
Noémi, Kádár Panna, Mester Ádám, Mester Márton, Nemes Virág és 
Rézmüves Miklós. Végül az Iciri-piciri kezdetű kis mese következett, s 
a kórus tovább bővült Bonyhádi Lilivel, Bonyhádi Viktóriával, Németh 
Lilivel és Rézmüves Ádámmal. Zongorán kísért Tumpek Melinda és jó-
magam, felkészítő tanárok Tamás Béláné, Horváth Katalin és Horváthné 
Domonkos Tímea voltak. Huiber Gabriella

Fotó: Pászti
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Lezajlott az első bolhapiac adomány esetén kérik, hogy telefonon egyeztessenek bármely család-
gondozóval az 542 554 vagy 542 553-as telefonszámok valamelyikén. 
E-mail címük pedig: gondozasalmadi@chello.hu.

Használható tiszta ruha, konyhai felszerelés, gyógyászati segéd-
eszköz és bútor adományok esetén javasolják a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat balatonalmádi csoportját megkeresni (Veszprémi 
úton a festékbolt és az üveges műhely mellett, Veszprémi út 87.). 
Telefonszámuk: +36 30 255 6086. Csütörtökön 15–17 óra között 
fogadják és adják tovább a használt cikkeket.

Aki kertes házban lakik, garázsvásárokat tarthat. Itt az az eljárás, hogy a 
ház bejáratára egy cédulát tűzünk: garázsvásár, és az udvarunkra kipakol-
juk a használt cikkeinket. Eladás után nyugtát adni és adózni nem kell, 
hiszen nem új terméket adunk el. Üres befőttes üvegeket szívesen átvesz-
nek a méhészek, tojástartó dobozokat pedig azok, akiknek a háza udva-
rán tyúkok kapirgálnak. Bármi módon is, de törekedjünk arra, hogy amit 
még valaki tud használni – akár egyben, akár darabjaira szedve –, azt to-
vábbadjuk, és így nem a szeméttelepen köt ki. Manapság annyi szemetet 
termel egy város, hogy a hulladékgazdálkodásnak erősen feladja a leckét. 
Segítsük az ő munkájukat is azzal, hogy mindent, amit ki akarunk dob-
ni, alaposan vizsgáljunk meg: nem jó ez még valamire? 

A Facebook „Balatonalmádi adok-veszek” oldala is várja az üze-
neteket, hogy milyen felesleges tárgyaink vannak, amelyeket aján-
dékba vagy egy megállapított forint összegért másoknak átadnánk. 

Ez az itt felsorolt nyolcféle mód közül mindenki kiválaszthatja azt, 
ami neki a legmegfelelőbb, legkényelmesebb megoldás. Csak az le-
gyen a mottó: Semmit ki nem dobunk, mindent hasznosítunk! Azo-
kon az embereken, családokon is segíteni tudunk így, akiknek a jöve-
delme nem engedi meg folyamatosan az új, drága cikkek beszerzését.

Ezúton köszönöm meg mindenkinek, aki segítő kezét nyújtotta, 
hogy a bolhapiac sikeres legyen.

Mivel úgy látom, hogy a bolhapiaccal sikerült a bolhát sokak fülé-
be betenni, ezúton üzenem mindenkinek, hogy augusztus utolsó va-
sárnapján, 30-án is ki lehet pakolni a piacra, az előző feltételek mel-
lett. Remélem, egyre többen értesülnek arról az időpontról, és mind-
annyiunk örömére a piac bővülni fog.  Győri Miklósné

Kósa György szerzői estjén  
az almádi zeneiskolások

A zeneiskola 2002 óta viseli Kósa György nevét. A névadást Lo-
vas József, a zeneiskola egykori igazgatója kezdeményezte, a tantes-
tület támogatta, a család és a fenntartó engedélyezte. 

Versenyeredmények
X. Országos zongora négykezes és kétzongorás verseny – Balassagyarmat. 

Kéri Kincső jutott be a döntőbe. Adj teret a tehetségnek! Országos pályá-
zat - Kéri Kincső november 28-án lépett fel Budapesten. VIII. Országos Tár-
sas éneklési Verseny – Budapest. Duett: Kádár Panna és Morvai Anna, arany. 
Kamarakórus: Gergelyi Noémi, Kádár Panna, Mester Ádám, Mester Már-
ton, Morvai Anna, Nádas András, Nemes Virág, Rézmüves Miklós arany ok-
levél. Renaissance Nemzetközi Művészeti Fesztivál – Balatonfüred. Mes-
ter Ádám ezüst, Kéri Kincső bronz, Vadas Csaba és Dávid Csongor dicsé-
ret. Szerdahelyi Boldizsár arany+gála hangverseny, Vadas Csaba ezüst, Kéri 
Kincső ezüst. Vadas Csaba arany, Hódossy Réka, Kéri Kincső, Kurucz Luca 
ezüst, Dávid Csongor, Bogdán Soma bronz, Kamarakórus 1. Kádár Panna, 
Gergelyi Noémi, Bérces Bíbor, Morvai Anna arany oklevél, Kamarakórus 2. 
Mester Ádám, Nádas András, Rézműves Miklós, Nemes Virág ezüst okle-
vél, Kamarakórus 3. Nemes Virág, Bérces Bíbor, Rézműves Miklós, Mester 
Ádám, Nádas András, Morvai Anna, Kádár Panna, Gergelyi Noémi ezüst 
oklevél. Megyei Káté István Hegedűverseny – Veszprém. Szerdahelyi Bol-
dizsár arany, Bagoly Anna ezüst oklevél. Ádám Jenő népdaléneklési verseny 
– Celldömölk. Bogdán Soma, Mester Ádám, Mester Márton, Nádas András, 
Rézmüves Miklós – arany fokozat, Gergelyi Noémi és Kádár Panna arany fo-
kozat. Sistrum hegedűverseny – Szombathely. Gergelyi Noémi és Szerdahe-
lyi Boldizsár ezüst fokozat. Sistrum szolfézsverseny – Szombathely. Rézmüves 
Miklós, Nádas András, Mester Márton, Kedves Lőrinc arany, Bagoly Abigél, 
Bagoly Anna ezüst, Nemes Virág bronz fokozat. Ifjú muzsikusok zongora-
versenye – Győr. Kéri Kincső ezüst. Sistrum Kamarazenei Verseny - Szom-
bathely. Almádi tercett: Gergelyi Laura, Kedves Lőrinc, Felföldi Borbála ezüst 
oklevél, Kósa duett: Bagoly Anna és Bíró Virág ezüst oklevél. V. Veszprém 
Megyei Szolfézsverseny – Sümeg. Bagoly Anna, Kedves Lőrinc, Rézműves 
Miklós arany, Mester Márton ezüst, Bagoly Abigél bronz oklevél. Sistrum 
Gordonkaverseny – Szombathely. Morvai Anna arany oklevél. Sistrum Zon-
goraverseny – Szombathely. Kedves Lőrinc ezüst, Gergelyi Laura bronz okle-
vél. III. Szanyi Irma Alapfokú Zongoraverseny – Székesfehérvár. Kéri Kincső 
arany + különdíj, Vadas Csaba bronz,Bogdán Soma, Dávid Csongor, Kurucz 
Luca dicséret. Lantos Magda Megyei Zongoraverseny – Veszprém. Kéri Kin-
cső, Vadas Csaba ezüst,Bogdán Soma bronz oklevél. XXI. Balaton-parti Ka-
marazenei Találkozó – Balatonalmádi. Hódossy Réka, Szerdahelyi Boldizsár 
– hegedű, Németh Anna - zongora (Balatonkenese) arany oklevél. Promber 
Bálint – tenorkürt és Vadas Csaba zongora bronz oklevél. XIII. Diákmuzsi-
ka – Balatonszemes. Vadas Csaba, Kéri Kincső kiemelt arany, Kurucz Luca 
ezüst, Dávid Csongor bronz, Promber Bálint, Vadas Csaba ezüst oklevél. Fel-
készítő tanárok: Hóbor Bence, Horváthné Domonkos Tímea, Huiber Gab-
riella, Ihász Irén, Nádasné Varga Katalin, Tamás Béláné, Tumpek Melinda.

Gáláns barokk zene
Igényes koncerttel ajándékozta meg Balatonalmádi zenekedvelő kö-

zönségét három Bécsben tanuló fiatal magyar muzsikus július 25-én. A 
Musica Donum Dei kamaraegyüttes 2014-ben alakult. Tagjai a bécsi 
zeneakadémia volt-, vagy jelenlegi növendékei, azzal a céllal alapítot-
ták együttesüket, hogy egy bizonyos zenetörténeti korszak, leginkább a 
XVIII. század szellemi örökségét hitelesen tovább adhassák, megismer-
tessék. A korszak hagyományai szerint készült hangszereken interpre-
tálták a gondosan válogatott, színes műsort. A hangverseny tematikája 
a porosz király, II. (Nagy) Frigyes zenei udvartartása köré rendezödött. 

E zenetörténeti közeg négy kiváló gyöngyszemét hallhattuk a hang-
versenyen, elsőként maga az uralkodó h-moll fuvolaszonátáját cselló 
és csembaló (basso continuo) kísérettel. Ezt követően az udvar nagy 
operakomponistája, a már említett testvérpár közül Carl Heinrich 
Graun D-dúrban komponált fuvolaszonátája csendült fel, elénk va-
rázsolva e gáláns világ gondtalanságát, időtlen könnyedségét. Jelentős 

Vacsora fehérben

Nagy öröm volt számomra, hogy sokan jelentkeztek a felhívás-
ra eladóként, és meglehetősen sok érdeklődőt is vonzott a program. 
Első alkalommal a piacon levő asztaloknak közel felén találhattunk 
eladásra váró használt holmikat. 

Akkor vetődött fel bennem először a bolhapiac megszervezésének a 
gondolata, amikor az almádi posta parkolójában álló szelektív gyűjtőbe 
pillantva rengeteg porcelántányért és üvegpoharat láttam. Amikor be-
dobálták őket, még biztosan épek voltak, de nagy részük összetört, mi-
közben a kuka aljára értek. A másik ok, ami szükségessé tette a piac ki-
hirdetését, hogy több almádi hölgy panaszkodott: a köztéri ruhagyűjtő 
konténerbe nem akarják begyúrni az illatosra mosott, kivasalt, minő-
ségi használt ruhaneműiket. Ezután végeztünk egy felmérést a lakosság 
körében, és láttuk, hogy érdemes lenne egy napot kihirdetni, amikor a 
piacunkon használt ingóságok árusítására van lehetőség. 

Olyan gazdasági viszonyok között élünk, ahol a hulladékot sokan 
azonosítják a szemét fogalmával, ami nagy hiba. Régen a háztartá-
sokban, ahol disznót tartottak, még a mosogatólé sem ment kárba, 
hanem a moslékba került. Ma a reklámok arra sarkallnak minden-
kit, hogy használati cikkeit sűrűn cserélje, a régi dolgokat mielőbb 
dobja ki. Ez rengeteg pazarlással jár.

Ennek a viselkedésnek szeretnék a magam szerény módján egy kis 
fricskát mutatni azzal, ha most felsorolom, hányféle módon szaba-
dulhatunk meg felesleges dolgainktól. 

Legegyszerűbb, ha elajándékozzuk, családban vagy baráti kör-
ben továbbadjuk őket. A városban új módját kínáljuk a régi tár-
gyak hasznosításának: kimehetünk a bolhapiacra és eladjuk azokat. 
A bolhapiac azoknak jó lehetőség, akiknek nincs szíve kidobni a 
használható tárgyakat, vagy némi bevételhez szeretne jutni az eladás 
révén, de szenvedélyes gyűjtők is támogatják az ötletét. Ha valaki al-
bérletbe költözik és nincs berendezése, talán annak is segítségére le-
het a sok használt cikk, amit ott megtalál.

A Vöröskereszt régóta átveszi a használt cikkeket. A Pannon Vár-
színház is fogadja pl. egy elhunyt teljes hagyatékából, vagy nyara-
ló felszámolásából származó dolgokat, amit a díszletekhez, jelmezek 
készítéséhez felhasználhat.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ – ahogy egymás között em-
legetjük: családsegítő – Baross Gábor u. 32., (Járási Hivatal feletti) 
szervezeténél működik a szeretet vállfa, és a szeretet stelázsi. Ide min-
denki név nélkül elhelyezheti adományait (ruhát, cipőt, tartós élelmi-
szert), és szintén bárki név nélkül elviheti azt, ami számára szükséges. 
A családsegítő nyitvatartási ideje: hétfő 8–18 óráig, kedd: 8–16 órá-
ig, szerda: 8–16 óráig, péntek: 8–12.30-ig. A ruházati és egyéb eszköz 
adomány nagyságának, mennyiségének a mindenkori szabad tárolási 
lehetőségük szab határt. Vagyis nagyobb mennyiséget egyszerre nem 
tudnak befogadni. Ezért minden ilyen (ruházat, eszköz, berendezés) 

Már az első alkalommal sok érdeklődőt vonzott a bolhapiac

Az óbudai emlékműsoron szerepelt almádi zeneiskolások

Köszönjük mindenkinek, aki a vihar ellenére kitartott, végig csi-
nálta velünk az egész programot, jó kedvét és humorát adva járult 
hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönjük aki eljött, átvonult, va-
csorát készített, asztalt cipelt, lufit eregetett, koccintott, csillagot 
szórt, kishajót hajtogatott, fotózott, engedélyt adott, takarított és 
a többi résztvevőnek a Balatonalmádiban második ízben megren-
dezett „érezd magad jól” hagyományteremtő Diner en Blanc Ba-
latonalmádi- vacsora fehérben rendezvényen. Fellépett a Winners 
Versenytánc Egyesület, Lakatos Bence ének, Piller Luca ének a vihar 
elmúltával minden segédeszköz nélkül Németh Patricia elénekelte 
a Halleluját nagy sikerrel. Hangosított Tari Tibor. Reméljük, hogy na-
gyon-nagyon-nagyon jól éreztétek magatokat és jövőre újra találko-
zunk! Szervezők Gaál Ildikó Hajnalka és Péter Katalin

zenetörténeti tény, hogy a nagy Johann Sebastian Bach két zeneszer-
ző fia, Carl Philipp Emmanuel és Johann Christoph Friedrich is már 
Berlinben, s később Potsdamban is szolgálta a porosz királyi udvart. 
Az előadás második felében e két szintén kiváló zeneszerző mestermű-
vei szólaltak meg, nagy sikert aratva a közönség körében is.

Az est szólistája, Márkus-Zalatnay Fruzsina idén végzett a Bécsi Zene-
akadémia fuvola szakán, diplomáját noha modern fuvolaművészként sze-
rezte, a barokk fuvolán való koncertezés is jelentős szerepet játszik jövőbeli 
terveiben. A Balatonalmádi lakos fiatal csellista, Ripka János a következő 
években is az osztrák fővárosban végzi tanulmányait, ahol kamarazenekar-
nak, vonósnégyesnek, zongoratriónak is tagja. Modern csellistaként szá-
mos jelentős kurzus aktív résztvevője. A csembalista Tegyei Zoltán – aki 
szintén idén vehette át diplomáját –, ugyancsak régizenei-kurzusok részt-
vevője, terveit illetően komolyabb pedagógiai eredmények céljából képez-
teti tovább magát. Mindhárman hálával remélik, hogy balatonalmádi ze-
nekedvelő közönségének legalább olyan nagy örömöt szerzett koncertjük, 
mint amilyen örömmel készültek a fellépésre. Tegyei Zoltán

A névadás óta szoros szakmai kapcsolat alakult ki a zeneszerző Gá-
bor nevű fiával, aki édesapja örökébe lépve maga is zenész lett – ze-
neszerző, zenetanár. Iskolánkban többször megfordult: a 15 éves év-
fordulónkon, műveltségi versenyen, hangszeres versenyen zsűriként. 
Édesapja örökségét hűen kezeli, melynek során az idén április 9-én ki-
lencedik alkalommal szervezte meg Kósa György szerzői estjét. 

A hangversenyre felkérte iskolánk növendékeit is a közreműködésre, 
így kerültünk az Óbudai Társaskör színpadára. Névadónk műveiből az 
alábbiak csendültek föl: Hörcsöglakodalom Kurucz Luca 2. osztályos 
zongorista előadásában; Gabi szonáta Bagoly Anna 4. osztályos hege-
dűs és Felföldi Borbála 4. osztályos zongorista előadásában; Két minia-
tűr Nánássy Emőke 6. osztályos fuvolista előadásában; Conerto Patetico 
Hódossy Réka továbbképzős hegedű előadásában; Három kórusmű Mó-
ricz Zsigmond verseire: A Veréb címűt Bagoly Anna, Bíró Virág, Fel-
földi Borbála, Gergelyi Laura, Hódossy Réka és Kedves Lőrinc énekel-
te. A másodikhoz, A sok juh meséjéhez csatlakozott hozzájuk Gergelyi 
Noémi, Kádár Panna, Mester Ádám, Mester Márton, Nemes Virág és 
Rézmüves Miklós. Végül az Iciri-piciri kezdetű kis mese következett, s 
a kórus tovább bővült Bonyhádi Lilivel, Bonyhádi Viktóriával, Németh 
Lilivel és Rézmüves Ádámmal. Zongorán kísért Tumpek Melinda és jó-
magam, felkészítő tanárok Tamás Béláné, Horváth Katalin és Horváthné 
Domonkos Tímea voltak. Huiber Gabriella

Fotó: Pászti



Anyanyelvünkről
Az akác

Köztudott, hogy anyanyelvünkben igen sok a német erede-
tű szó, aminek egy része „magyarosított” formájában megmaradt 
(die Watte = vatta), más szóra találtunk megfelelő magyar szót (der 
Schuster = cipész). Mindkettőre végtelen sok példát lehetne felso-
rolni. De most maradjunk az akác szónál.

A németül tudók, egyből rávágják: a szó német eredetű, a die Akazie 
szóból származik. A dolog azonban mégsem ilyen egyszerű, hiszen to-
vább kérdezhetnénk: és a németek honnan vették át ezt a szót? Hiszen 
a német nyelvbe is igen sok idegen szó került, s ők szintén kutatják 
egyes szavuk eredetét. Nos, egyesek úgy vélik, hogy a németek a szót 
a latinból, oda pedig a görögből került. Ám (az internetben talált) 
Kolumbár Sándor szerint ennek a szónak az alapja jóval régibb, és 
az ősmagyar „ak” tőből származik. Ennek a jelentése: tűszerűen szú-
ró tövisre utal, mint az akad, az akaszt, sőt, még az eke szó is. Azaz az 
ógörögbe és a latinba innen került át, és nem fordítva! Én ezt kétlem.

Egy etimológiai szótár szerint magyar szövegben először 1783-ban 
jelent meg, és – mint megjegyzi –, bajor-osztrák jövevényszó. Görög 
alakja akakia, a latiné pedig acacia. A magyar akác alakja az akácia vál-
tozatából alakult, szóelvonás eredményeként. A szó előfordulását iro-
dalmunkban vég nélkül lehetne sorolni. Ki ne ismerné az Akácos út 
című, érzelgős dalunkat? Kevésbé ismert Váci Mihály megállapítása: 
„Sivár vidék hűséges fája” az Akác című verséből. Vagy Gazdag Erzsi 
„gyakorlatias” verse: „Méhek járnak csapatban; egész méhe-vihar van/ 
Mind a mézért csatázik, míg az akác virágzik.”

Holczer József, kiváló nyelvészünk a Magyar akác: magyar gyógy-
növény c. írásában (amiből fentebb is vettem át szöveget) megjegy-
zi: a szó fiatal volta magyarázza azt is, hogy róla csak egyetlen (táj-
nyelvi) szólás született: „Süket akácfa!”; e csonka szóláshasonlatot a 
bamba ember jellemzésére használják.

Lám, egy közismert magyar szóban mennyi érdekességet talá-
lunk: akár az eredetét, akár, ha a magyar irodalomban talált sokszí-
nűségét nézzük. lang.miklos@chello.hu

Shotokan hírek
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. versenyzői június 21-

én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balkány városában nemzetkö-
zi/országos shotokan karate versenyen vettek részt. Az I. Balkány 
kupán három ország (Románia, Ukrajna, Magyarország) 24 sport-
egyesület, 226 versenyzője mérte össze karate tudását, egyéni és csa-
pat versenyszámokban. Az Almádi csapat (Nippon-dojo) 6 verseny-
zővel indult és 14 éremmel érkezett haza.

Csontos Tamás egyéni kumite (küzdelem) arany érem, Rézmüves 
Ádám egyéni kata (formagyakorlat) bronz érem, egyéni kumite bronz 
érem, Rézmüves Miklós: egyéni kata bronz érem, egyéni kumite ezüst 
érem, Kiss Maja egyéni kata arany érem, Pahola Eszter: egyéni kata 
ezüst érem,egyéni kumite bronz érem, Szombathelyi Klaudia egyéni 
kumite ezüst érem, csapat kata versenyszámban két csapattal indult az 
Almádi S.E.. Csontos Tamás, Kiss Maja, Pahola Eszter arany érem, Kiss 
Maja, Rézmüves Ádám, Csontos Tamás bronz érem. A sikeres versenyt 
másnap a Nyíregyházi Vadaspark meglátogatásával ünnepelte a csapat.

2015. június 29-től július 3-ig sensei Rézmüves Miklós vezetésé-
vel shotokan karate edzőtáboron vettek részt a karatékák. A napi 2x2 
órás edzések mellett jutott idő pihenésre,strandolásra, játékra is. A 
komoly szellemi és fizikai felkészülés után a tábor végén övvizsga le-
hetőség volt, melynek követelményeit mindenki sikeresen teljesítette.

A nyári szünetben sincs pihenés, mert teljes erőbedobással készü-
lünk az októberben Szerbiában, Suboticában, megrendezésre kerü-
lő Shotokan Karate Világbajnokságra.

Szeptembertől újra rendszeres kezdő és haladó edzések lesznek a 
balatonalmádi Györgyi Dénes iskola tornatermében.

Elérhetőségek: sensei Rézmüves Miklós 5. dan, Balatonalmá-
di Shotokan Karate-Do S.E. elnök, tel.: +36 20 234 2928, ema-
il: rezmuvesmiklos50@gmail.com, Rézmüves Mónika, tel.: +36 20 
506 6732, email: rezmuvesmonika37@gmail.com.

Világbajnoki bronzérem Áldozattá vált? Létezik segítség!
A nyáron, különösen a Balaton-par-

ton többszörösére nő az egy-egy 
településen tartózkodók szá-

ma. Minden település, le-
gyen az város vagy kis falu 
igyekszik változatos prog-
ramokkal csalogatni, szó-
rakoztatni a helyi lakosokat 
és a vendégeket egyaránt. 

Ezzel együtt megfigyelhető 
a nagyobb tömeget, a figyel-

metlenséget, az óvatlanabb visel-
kedést, a nyitott ingatlanokat, gép-

kocsi- kat kihasználó, bűncselekmények elköveté-
si szándékával érkezők számának növekedése is. Ma már nem prob-
léma nagyobb távolságot megtenni egy nap alatt, és villámgyorsan 
eltűnni az elkövetés helyéről.

A megnövekvő forgalmat a közutakon is érzékelik az emberek. 
Több a türelmetlen, szabálytalanul közlekedő, időnként agresszívan 
viselkedő vezető, aki nem csak a saját és utastársai testi épségét ve-
szélyezteti, hanem a többi közlekedőét is. A közlekedési szabályok 
rendszere, a KRESZ folyamatosan módosuló szabályai hátterében 
mindig a tapasztalatok, balesetek elemzése áll, célja pedig a veszély-
helyzetek kialakulásának megelőzése.

A rendőrség tevékenységének egyik fő területe az áldozattá válás 
megelőzése. Erről szól, ha sebességet mérünk, ha alkoholszondát al-
kalmazunk az ittas vezetők kiszűrésére, ha mozgójárőri szolgálatot 
szervezünk a betörések, besurranások megelőzésére, ha tipikus ese-
tekről tájékoztatunk, ha a strandon a megőrzőt ajánljuk, vagy a par-
koló gépkocsiban hagyott értékekre hívjuk fel a figyelmet.

Magyarországon is létezik az áldozatvédelem intézménye állami 
és egyesületi formában is! Igénybevételének feltételei vannak! rend-
őrségen indított bűntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljá-
rás, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset kárvallottjai jelent-
kezhetnek! Már a feljelentés felvételekor tájékoztatást kap a sér-
tett fél, hogy az életvitelét súlyosan veszélyeztető helyzet kialakulá-
sa megalapozza-e egy azonnali pénzügyi segítségkérést, esetleg hosz-
szú távú költségtérítést, tartósabb egészségügyi vagy pszichikai ellá-
tást, vagy akár jogi képviseletre tarthat igényt. 

Az állami kárenyhítés országos rendszerét a kormányhivatalok 
igazságügyi szolgálatai tarják fenn, minden megyeszékhelyen ta-
lálható ügyfélfogadással. Ez Veszprém megyében, Veszprémben ta-
lálható a Kossuth utca 10. szám alatt. Az áldozatvédelmi szolgá-
lat munkatársai a rendőrség által kiállított igazolás és elbeszélgetés 
alapján, tájékoztatják az ügyfeleket, milyen segítségre jogosultak, és 
ahhoz milyen iratokat kell benyújtani.

Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a Fe-
hér Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez is. A Balaton-
parton mindenütt a rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense 
képviseli az egyesületet, amely hasonló tevékenységi körben nyújt 
segítséget. Az egyesület a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb 
hangsúlyt, így a mediációra (közvetítői eljárás), önsegítő csoportok 
szervezésére, esetmegbeszélésekre szakemberekkel, közlekedési bal-
esetek vétlen áldozatainak képviseletére.

Fontos megemlíteni, hogy mindkét áldozatvédelmi rendszer szol-
gáltatásainak igénybevétele ingyenes, és arra is van lehetőség, hogy 
megelőzési céllal, a bűncselekmény vagy káresemény bekövetkezése 
előtt éljen vele, aki veszélyben érzi magát.

Stanka Mária c. r. őrnagy áldozatvédelmi referens
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor ezt a tájékoztatót írjuk, már javában tombol a nyár, zajla-

nak a nyári rendezvények, kezdődnek a fesztiválok. A hagyományos 
járőrözések ebben az időszakban kiegészülnek a strandok felügyeleté-
vel, valamint tagjaink rendszeresen járják a külső nyaraló övezeteket is.

Véget ért az „Almádi Napok” rendezvénysorozat, melyen a 
polgárőrök biztosították a rendezvényhelyszínt, éjszakai szolgá-
lattal óvták a felszereléseket, berendezéseket. Nagy örömünkre 
elmondható, hogy rendkívüli esemény nem történt.

A strandra és a fesztiválokra érkezők figyelmét szeretnénk felhívni a 
szabályos parkolásra. Kérjük, minden esetben tartsák be a KRESZ elő-
írásait, ne akadályozzák a forgalmat, ne tegyenek kárt a természetvé-
delmi területben. A büntetések magasak, a természetvédelmi területen 
történő parkolás elérheti a 150 ezer forintot is. A rendőrséggel közös 
akció során a KRESZ előírásainak betartására figyelmeztettük a 71-es 
úton tilosban átkelőket július 25-én, szombaton a Penny térségében. 

Kérjük Balatonalmádi lakóit, jelentkezzenek sorainkba és munká-
jukkal járuljanak hozzá városunk közbiztonságának megőrzéséhez.

Tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy súlyos egészségügyi 
problémák miatt Hansági Endre, a Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesület elnöke lemondott tisztségéről. Az egyesület előrelát-
hatóan szeptemberben tartja tisztújító közgyűlését, addig alap-
szabályunk értelmében a szervezet titkára, Hilbert Elek jogosult 
az egyesület képviseletére. Polgárőr Egyesület Számfira Balázs

Pászti György: Geometria. A Balaton Tárlaton szereplő felvétel

Bécsi Nikolett újabb éremmel gya-
rapította gyűjteményét

Szögedi Miklós: Nyaral a családAz almádi karatésok Szabolcsban is szép eredményeket értek el

Bécsi Nikolett a Balatonal-
mádi Taekwon-do klub edző-
je Világkupa sikerei után (Vi-
lágkupával és egy bronz-
éremmel) csatlakozott a Ma-
gyar Taekwondo válogatott-
hoz akikkel Az olaszországi 
Jesoloban rendezett Világbaj-
nokságra érkeztek. Ott már az 
első napon egyéni törés ver-
senyszámban egy rontott   tö-
rés technika mellett is a leg-
jobbak között, hatodik helyet 
szerzett, ez jó kilátás volt az el-
következő versenyszámokra. 
Az utolsó napon a csapat tö-
résnél már éremre váltott, csa-
pattársaival együtt. Az érde-
kesség kedvéért tudni kell Ni-
kiről hogy 49 kilógrammjával 
az erőtörés versenyszám magasan a világ élvonalának legkisebb ver-
senyzője. A világbajnokság törés szintje itt az elmúlt év Európa baj-
nokságán a férfiak törés mennyisége volt, amit csak néhányan tudnak 
teljesíteni a világon, ezek közé tartozik Niki is. Ezekből is jól látszik, 
hogy a világbajnoki szinten már nem a nagy tömegű (brünhildák) 
versenyzőknek van esélyük, hanem a kiváló technikával rendelkező 
akár a legkisebb, legkönnyebb is lehet a dobogó bármelyik fokán. A 
világbajnokságon Bécsi Nikolettel felkészítő edzője Vajky László a Ba-
latonalmádi Taekwondo klub vezetőedzője is részt vett. VL
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Anyanyelvünkről
Az akác

Köztudott, hogy anyanyelvünkben igen sok a német erede-
tű szó, aminek egy része „magyarosított” formájában megmaradt 
(die Watte = vatta), más szóra találtunk megfelelő magyar szót (der 
Schuster = cipész). Mindkettőre végtelen sok példát lehetne felso-
rolni. De most maradjunk az akác szónál.

A németül tudók, egyből rávágják: a szó német eredetű, a die Akazie 
szóból származik. A dolog azonban mégsem ilyen egyszerű, hiszen to-
vább kérdezhetnénk: és a németek honnan vették át ezt a szót? Hiszen 
a német nyelvbe is igen sok idegen szó került, s ők szintén kutatják 
egyes szavuk eredetét. Nos, egyesek úgy vélik, hogy a németek a szót 
a latinból, oda pedig a görögből került. Ám (az internetben talált) 
Kolumbár Sándor szerint ennek a szónak az alapja jóval régibb, és 
az ősmagyar „ak” tőből származik. Ennek a jelentése: tűszerűen szú-
ró tövisre utal, mint az akad, az akaszt, sőt, még az eke szó is. Azaz az 
ógörögbe és a latinba innen került át, és nem fordítva! Én ezt kétlem.

Egy etimológiai szótár szerint magyar szövegben először 1783-ban 
jelent meg, és – mint megjegyzi –, bajor-osztrák jövevényszó. Görög 
alakja akakia, a latiné pedig acacia. A magyar akác alakja az akácia vál-
tozatából alakult, szóelvonás eredményeként. A szó előfordulását iro-
dalmunkban vég nélkül lehetne sorolni. Ki ne ismerné az Akácos út 
című, érzelgős dalunkat? Kevésbé ismert Váci Mihály megállapítása: 
„Sivár vidék hűséges fája” az Akác című verséből. Vagy Gazdag Erzsi 
„gyakorlatias” verse: „Méhek járnak csapatban; egész méhe-vihar van/ 
Mind a mézért csatázik, míg az akác virágzik.”

Holczer József, kiváló nyelvészünk a Magyar akác: magyar gyógy-
növény c. írásában (amiből fentebb is vettem át szöveget) megjegy-
zi: a szó fiatal volta magyarázza azt is, hogy róla csak egyetlen (táj-
nyelvi) szólás született: „Süket akácfa!”; e csonka szóláshasonlatot a 
bamba ember jellemzésére használják.

Lám, egy közismert magyar szóban mennyi érdekességet talá-
lunk: akár az eredetét, akár, ha a magyar irodalomban talált sokszí-
nűségét nézzük. lang.miklos@chello.hu

Shotokan hírek
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. versenyzői június 21-

én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balkány városában nemzetkö-
zi/országos shotokan karate versenyen vettek részt. Az I. Balkány 
kupán három ország (Románia, Ukrajna, Magyarország) 24 sport-
egyesület, 226 versenyzője mérte össze karate tudását, egyéni és csa-
pat versenyszámokban. Az Almádi csapat (Nippon-dojo) 6 verseny-
zővel indult és 14 éremmel érkezett haza.

Csontos Tamás egyéni kumite (küzdelem) arany érem, Rézmüves 
Ádám egyéni kata (formagyakorlat) bronz érem, egyéni kumite bronz 
érem, Rézmüves Miklós: egyéni kata bronz érem, egyéni kumite ezüst 
érem, Kiss Maja egyéni kata arany érem, Pahola Eszter: egyéni kata 
ezüst érem,egyéni kumite bronz érem, Szombathelyi Klaudia egyéni 
kumite ezüst érem, csapat kata versenyszámban két csapattal indult az 
Almádi S.E.. Csontos Tamás, Kiss Maja, Pahola Eszter arany érem, Kiss 
Maja, Rézmüves Ádám, Csontos Tamás bronz érem. A sikeres versenyt 
másnap a Nyíregyházi Vadaspark meglátogatásával ünnepelte a csapat.

2015. június 29-től július 3-ig sensei Rézmüves Miklós vezetésé-
vel shotokan karate edzőtáboron vettek részt a karatékák. A napi 2x2 
órás edzések mellett jutott idő pihenésre,strandolásra, játékra is. A 
komoly szellemi és fizikai felkészülés után a tábor végén övvizsga le-
hetőség volt, melynek követelményeit mindenki sikeresen teljesítette.

A nyári szünetben sincs pihenés, mert teljes erőbedobással készü-
lünk az októberben Szerbiában, Suboticában, megrendezésre kerü-
lő Shotokan Karate Világbajnokságra.

Szeptembertől újra rendszeres kezdő és haladó edzések lesznek a 
balatonalmádi Györgyi Dénes iskola tornatermében.

Elérhetőségek: sensei Rézmüves Miklós 5. dan, Balatonalmá-
di Shotokan Karate-Do S.E. elnök, tel.: +36 20 234 2928, ema-
il: rezmuvesmiklos50@gmail.com, Rézmüves Mónika, tel.: +36 20 
506 6732, email: rezmuvesmonika37@gmail.com.

Világbajnoki bronzérem Áldozattá vált? Létezik segítség!
A nyáron, különösen a Balaton-par-

ton többszörösére nő az egy-egy 
településen tartózkodók szá-

ma. Minden település, le-
gyen az város vagy kis falu 
igyekszik változatos prog-
ramokkal csalogatni, szó-
rakoztatni a helyi lakosokat 
és a vendégeket egyaránt. 

Ezzel együtt megfigyelhető 
a nagyobb tömeget, a figyel-

metlenséget, az óvatlanabb visel-
kedést, a nyitott ingatlanokat, gép-

kocsi- kat kihasználó, bűncselekmények elköveté-
si szándékával érkezők számának növekedése is. Ma már nem prob-
léma nagyobb távolságot megtenni egy nap alatt, és villámgyorsan 
eltűnni az elkövetés helyéről.

A megnövekvő forgalmat a közutakon is érzékelik az emberek. 
Több a türelmetlen, szabálytalanul közlekedő, időnként agresszívan 
viselkedő vezető, aki nem csak a saját és utastársai testi épségét ve-
szélyezteti, hanem a többi közlekedőét is. A közlekedési szabályok 
rendszere, a KRESZ folyamatosan módosuló szabályai hátterében 
mindig a tapasztalatok, balesetek elemzése áll, célja pedig a veszély-
helyzetek kialakulásának megelőzése.

A rendőrség tevékenységének egyik fő területe az áldozattá válás 
megelőzése. Erről szól, ha sebességet mérünk, ha alkoholszondát al-
kalmazunk az ittas vezetők kiszűrésére, ha mozgójárőri szolgálatot 
szervezünk a betörések, besurranások megelőzésére, ha tipikus ese-
tekről tájékoztatunk, ha a strandon a megőrzőt ajánljuk, vagy a par-
koló gépkocsiban hagyott értékekre hívjuk fel a figyelmet.

Magyarországon is létezik az áldozatvédelem intézménye állami 
és egyesületi formában is! Igénybevételének feltételei vannak! rend-
őrségen indított bűntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljá-
rás, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset kárvallottjai jelent-
kezhetnek! Már a feljelentés felvételekor tájékoztatást kap a sér-
tett fél, hogy az életvitelét súlyosan veszélyeztető helyzet kialakulá-
sa megalapozza-e egy azonnali pénzügyi segítségkérést, esetleg hosz-
szú távú költségtérítést, tartósabb egészségügyi vagy pszichikai ellá-
tást, vagy akár jogi képviseletre tarthat igényt. 

Az állami kárenyhítés országos rendszerét a kormányhivatalok 
igazságügyi szolgálatai tarják fenn, minden megyeszékhelyen ta-
lálható ügyfélfogadással. Ez Veszprém megyében, Veszprémben ta-
lálható a Kossuth utca 10. szám alatt. Az áldozatvédelmi szolgá-
lat munkatársai a rendőrség által kiállított igazolás és elbeszélgetés 
alapján, tájékoztatják az ügyfeleket, milyen segítségre jogosultak, és 
ahhoz milyen iratokat kell benyújtani.

Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a Fe-
hér Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez is. A Balaton-
parton mindenütt a rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense 
képviseli az egyesületet, amely hasonló tevékenységi körben nyújt 
segítséget. Az egyesület a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb 
hangsúlyt, így a mediációra (közvetítői eljárás), önsegítő csoportok 
szervezésére, esetmegbeszélésekre szakemberekkel, közlekedési bal-
esetek vétlen áldozatainak képviseletére.

Fontos megemlíteni, hogy mindkét áldozatvédelmi rendszer szol-
gáltatásainak igénybevétele ingyenes, és arra is van lehetőség, hogy 
megelőzési céllal, a bűncselekmény vagy káresemény bekövetkezése 
előtt éljen vele, aki veszélyben érzi magát.

Stanka Mária c. r. őrnagy áldozatvédelmi referens
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor ezt a tájékoztatót írjuk, már javában tombol a nyár, zajla-

nak a nyári rendezvények, kezdődnek a fesztiválok. A hagyományos 
járőrözések ebben az időszakban kiegészülnek a strandok felügyeleté-
vel, valamint tagjaink rendszeresen járják a külső nyaraló övezeteket is.

Véget ért az „Almádi Napok” rendezvénysorozat, melyen a 
polgárőrök biztosították a rendezvényhelyszínt, éjszakai szolgá-
lattal óvták a felszereléseket, berendezéseket. Nagy örömünkre 
elmondható, hogy rendkívüli esemény nem történt.

A strandra és a fesztiválokra érkezők figyelmét szeretnénk felhívni a 
szabályos parkolásra. Kérjük, minden esetben tartsák be a KRESZ elő-
írásait, ne akadályozzák a forgalmat, ne tegyenek kárt a természetvé-
delmi területben. A büntetések magasak, a természetvédelmi területen 
történő parkolás elérheti a 150 ezer forintot is. A rendőrséggel közös 
akció során a KRESZ előírásainak betartására figyelmeztettük a 71-es 
úton tilosban átkelőket július 25-én, szombaton a Penny térségében. 

Kérjük Balatonalmádi lakóit, jelentkezzenek sorainkba és munká-
jukkal járuljanak hozzá városunk közbiztonságának megőrzéséhez.

Tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy súlyos egészségügyi 
problémák miatt Hansági Endre, a Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesület elnöke lemondott tisztségéről. Az egyesület előrelát-
hatóan szeptemberben tartja tisztújító közgyűlését, addig alap-
szabályunk értelmében a szervezet titkára, Hilbert Elek jogosult 
az egyesület képviseletére. Polgárőr Egyesület Számfira Balázs

Pászti György: Geometria. A Balaton Tárlaton szereplő felvétel

Bécsi Nikolett újabb éremmel gya-
rapította gyűjteményét

Szögedi Miklós: Nyaral a családAz almádi karatésok Szabolcsban is szép eredményeket értek el

Bécsi Nikolett a Balatonal-
mádi Taekwon-do klub edző-
je Világkupa sikerei után (Vi-
lágkupával és egy bronz-
éremmel) csatlakozott a Ma-
gyar Taekwondo válogatott-
hoz akikkel Az olaszországi 
Jesoloban rendezett Világbaj-
nokságra érkeztek. Ott már az 
első napon egyéni törés ver-
senyszámban egy rontott   tö-
rés technika mellett is a leg-
jobbak között, hatodik helyet 
szerzett, ez jó kilátás volt az el-
következő versenyszámokra. 
Az utolsó napon a csapat tö-
résnél már éremre váltott, csa-
pattársaival együtt. Az érde-
kesség kedvéért tudni kell Ni-
kiről hogy 49 kilógrammjával 
az erőtörés versenyszám magasan a világ élvonalának legkisebb ver-
senyzője. A világbajnokság törés szintje itt az elmúlt év Európa baj-
nokságán a férfiak törés mennyisége volt, amit csak néhányan tudnak 
teljesíteni a világon, ezek közé tartozik Niki is. Ezekből is jól látszik, 
hogy a világbajnoki szinten már nem a nagy tömegű (brünhildák) 
versenyzőknek van esélyük, hanem a kiváló technikával rendelkező 
akár a legkisebb, legkönnyebb is lehet a dobogó bármelyik fokán. A 
világbajnokságon Bécsi Nikolettel felkészítő edzője Vajky László a Ba-
latonalmádi Taekwondo klub vezetőedzője is részt vett. VL

Aktuális Aktuális

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com



Ú J A L M Á DI Ú JSÁG
Fe le lő s  k i adó: 

„ A l mád ié r t”  Köz a l apí t vá ny Ku ra-
tór iu ma 

Ba l a tona l mád i , 
S z é cheny i  s é t á ny 1. 

Sz e rke s z t i  a  s z e rke s z tőbi z ot t s á g . 
Fe le lő s  s z e rke s z tő : 

Fábi á n L á s z ló 
e -m a i l : 

bauj s a g @ g m a i l . c om, 
t e l . :  0 6 2 0 37 7 2157 

L a p z á r t a :  m i nde n hón a p 25 - é n .
( I l l i k  komolya n ven n i ! )

H i rde té s f e l vé t e l  a  s z e rke s z tő s ég  c í -
mén,  v a g y a  0 6 30 29 88 995 t e -
l e fon s z á mon.  K é z i r a tot  nem őr-

zü n k meg ! 
Nyomd a i  k iv i t e l e z é s :

Ony xpr int  K f t . 
w w w.ony xpr int .hu

Eng.  s z . :  0 05 -18/1989.  ISSN: 
086 4 -7860

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa

KATTINTSON RÁ!
www.almadiert.hu 

www.balatonalmadi.hu,
www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

KÖNYVKÖTŐ 
vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, vala-
mint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését.

20/9615-834 mvarnagy@freemail.hu

Közhírré tétetik!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a 2015. 

szeptember 12-én, a vörösberényi iskola elől 14.00 órakor induló
SZÜRETI FELVONULÁSRA ÉS AZ ESTI BÁLRA.

a művészeti csoportok előadását két helyszínen láthatják: 
Vörösberényben a Templom téren, majd a Pannónia Kulturális 
Központ előtt. A felvonulást fúvószenekar, mazsorettek kísérik.

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem, vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 08. 17. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 08. 19. 16.00 óra

 B.almádi Baksai Autósiskola Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

 Dr. Buzás Ilona
ügyvédi iroda

 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

Gatterolás és gatterolt áruk!

Fogszabályozás fél évvel 
rövidebb idő alatt? Van rá 
lehetőség!
A „Szabályos fogak gyorsabban” akciónk keretében 
a rögzített fogszabályzó készülékekhez egy 50 000 
Ft értékű trainert adunk ajándékba, mellyel akár hat 
hónappal lerövidítheti a kezelés időtartamát. Fog-
szabályzó nem csak gyerekeknek!
A szünidő alatt rugalmas időpont-egyeztetés és na-
gyobb kedvezmény! 

Kérjen időpontot INGYENES állapotfel-
mérésre 06/88/574-865 vagy 06 20 995 
45 40 telefonszámon.
Akciónk érvényes: új kezelés megkezdése esetén, a hirdetés fel-
mutatásával, 2015. augusztus 31-ig.

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

www.globedental.hu

GÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR
MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS

EREDETISÉGVIZSGÁLAT
AUTÓALKATRÉSZ

KÉZI MOSÁS
ALVÁZ ÉS MOTORMOSÁS

GUMIJAVÍTÁS
FUTÓMŰÁLLÍTÁS

+36 88 431 070 • +36 30 959 1786
MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ

KŐFALVI ÉS TÁRSA AUTÓJAVÍTÓ
8200 BALATONALMÁDI BALATONFŰZFŐI ÚT 156., kofalviauto.hu
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Szent Ignác templom története
A vörösberényi Szent Ignác templom története egészen a török időkig nyúlik vissza. A 

török elől Körmendre menekült veszprémvölgyi apácák birtoka volt a mai Vörösberény 
területe. Az apácarend a XVII. század elején megszűnt, s a gazdátlanul maradt birtokaik 
kezelését II. Ferdinánd király 1625. május 15-én Dallos Miklós győri püspökre bízta, aki 
betegségére hivatkozva a megbízásáról már 1629-ben lemondott. Ekkor királyi parancs-
ra Sennyei István veszprémi püspök lett a birtokok gondozója, majd 1631-ben Dávid Pál, 
ugyancsak veszprémi püspök.

II. Ferdinánd 1626. augusztus 5-én felszólította Dallos Miklóst, hogy telepítse székvárosába 
a jezsuitákat azzal a céllal, hogy ott az ifjúság nevelésére gimnáziumot létesítsenek. En-
nek anyagi támogatására nekik adta a megszűnt apáca rend birtokait, amelyek a következő 
községekben feküdtek: Vörösberény, Kenese, Máma (a mai Balatonfűzfő), Sándor (Kenesétől 
északnyugatra) és Balatonfőkajár. Kisebb birtokok voltak még Veszprémben a hajdani kolos-
tor körül, Padragon, Vámoson és Körmenden.

Az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend birtokait a Királyi Kamara vette kezelésbe, melyekből 
1780-ban a tanulmányi alap létesült. Az alap a vörösberényi gazdasági központban továbbra 
is megtartotta az utolsó jezsuita jószágkormányzót, Buffleur Gáspárt, egész nyugdíjazásáig, 
1781-ig. Az ő nevéhez fűződik az új, díszes barokk templom megépítése. Biztosra vehető, 
hogy már a feloszlatás előtt készültek tervek az építendő templomról. Erre utal a diadalív 
freskóján látható tervrajz, mely a templommal egybeépült kolostort 
háromszárnyúnak ábrázolja, holott a feloszlatásig csupán két – ma is 
meglévő – szárnya épült meg. A templom 1777–1779 között épült, 
ünnepélyes felszentelése 1779. október 15-én volt.

A templom belseje
Tervezője ismeretlen, alakja azonban ott látható a diadalív 

északi oldalára festett jelenetben, kezében a kolostor alaprajzával. 
A falfestmények a veszprémi Bucher Xavér Ferenc alkotásai. A 
helytörténeti kutatások az oltárok és a padok faragóját szintén 
Buffleur Gáspár vezetésével épített székesfehérvári jezsuita templom 
szobrászában, Paumgartner Bernát személyében látja.

A hajó első boltmezőjére festett látszat kupolán a gonosz hatalom a 
tudományt jelképező hét szabad művészetet ábrázoló alakra irányítja 
ágyúit. Köztük bal kezében a rend címerével és jobbjában kardot tartó vitéz 
szimbolizálja a jezsuiták célkitűzéseit, a háború, a gonoszság és a gyűlölet 
elleni harcot a tudomány, az ész és a logika, a művészetek érdekében. A 
boltozat sarkaiban négy apostol alakját ábrázolja a művész. A második bol-
tozaton Szt. Ignác látható angyaloktól körülvéve, felette Mária a gyermek Jézussal. Induló sarkaiban 
a négy evangélista. Ezután következik a széles diadalív, északi oldalán a tervező építész által tartott 
alaprajz, amely Szt. István király és Szt. Imre herceg alakjával és a velük szemben álló apácacsoporttal 
a jezsuiták birtokos elődjének, a veszprémvölgyi apácakolostornak alapítását szimbolizálja. A hajó 
északi falán festett ablakban elsőként két világi férfi, a másodikban egy világi figura mellett papi 
alak, talán a helybeli plébános látható. A diadalív északi oldalán szép barokk szószék van, a másik 
oldalán Szt. Flórián képe. A diadalív alól visszanézve az orgonakarzat pillérein a jezsuiták építkezéseit 
támogató III. Ferdinánd király és Széchényi György érsek alakját festette meg Bucher.

A szentély felett a jezsuita rendalapító Szt. Ignác megdicsőülését, a falakon a jezsuita szen-
teket, a boltvállakban pedig Szt. Péter, Pál és Jakab apostolok, valamint Keresztelő Szt. János 
képét festette meg. A főoltár képe is Szt. Ignácot ábrázolja. A hajó négy mellékoltárának 
képein a Szentcsalád, a Golgota, Xavéri Szt. Ferenc, illetve Nepomuki Szt. János látható.

A templom északi oldalán levő kápolna korábbi, 1748-ból származó kápolna megmaradt 
szentélye, amelyet akkor Kőnig Ferenc és Torkovits veszprémi kőművesmesterek építettek a 
jezsuiták megbízásából. Ez a sekrestyéből nyílik, falképe nyomán Szent Sír-kápolna.

A már a múlt század végén is elhanyagolt, szerkezetileg rossz állapotú templom falai az 1940-
es években megrepedtek, ezért a déli oldalára támpilléreket építettek. Az Országos Műemléki 
Felügyelet 1965-ben Pusztai Ilona építész és Voit Pál irányításával kezdte meg a restaurálási 
munkálatokat. Több mint tízéves gondos munka után kívül és belül teljesen felújítva ünnepelte 
a Balaton-felvidék egyik legszebb temploma kétszáz éves jubileumát 1979-ben.

Felhasznált irodalom: Horváth József: Vörösberény története. Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, 2001. 167 p. Horváth József: Vörösberény plébániatemplom. In: 
Balatonalmádi és Vörösberény története. 1995. 247-260 p. Koppány Tibor: A Balaton 
környékének műemlékei. Budapest, OMH. 1993. 276 p. BA
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Almádi Értéktár 2015
Új
ALMÁDI ÚJSÁG

augusztus

Kulcsár Ágnes: Hullámzó Balaton. A Balaton Tárlaton szereplő alkotás, a tárlat meg-
tekinthető a városháza Padlásgalériájában


