
A 2018. évben végzett legfontosabb 
önkormányzati felújításokról és 
beruházásokról röviden 

Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatás és önkor-
mányzati saját erő biztosításával került sor a szezon előtt a stran-
dok felújítására, szolgáltatási színvonalának javítására, amely során 
mind a Wesselényi, mind a Budatava és a Káptalanfüredi strando-
kon egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, eszközök be-
szerzése, térvilágítás és térfigyelés kiépítése valósulhatott meg. Idén 
részben pályázaton elnyert támogatásból, részben saját költségvetési 
forrásból egy lépést ismét sikerült ez ügyben tenni: az önkormány-
zat adósságkonszolidációban nem részesült településként sikeresen 
pályázott a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Móra Ferenc utca és a Szent 
Imre utca egy-egy szakaszának burkolat felújítására, valamint a 
Venyige utca, a Remeteköz és az Egri József utca egy szakaszának 
burkolatépítésére. Ezeken túl az önkormányzat saját költségvetési 
forrásából elkészítette a Kőbánya utca, az Akácfa utca, a Platán utca, 
a Bartók Béla utca valamint a Szorosi utca egy-egy szakaszának bur-
kolatépítését, továbbá a Rezeda utca és a Temető utca burkolat fel-
újítását. 

A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk si-
keres pályázatot nyújtott be, így pályázati -, és nem kevés önkor-
mányzati saját forrásból a Veszprém – Szentkirályszabadja - Bala-
tonalmádi között épített kerékpárúthoz csatlakozva részben önálló 
kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként még idén megva-
lósul a Balatoni Bringakörútba csatlakozó új kerékpárút megépítése 
több mint 5 km hosszan a volt töltés nyomvonalán. 

Kép: Balogh Ervin: Balaton

Év végére átadásra kerül vörösberényi városrészben a pályázati és 
saját forrásból megújított korszerű, energiatakarékos, akadálymen-
tesített egészségügyi alapellátási központ és postahivatal. 

Néhány éve európai uniós támogatással megvalósult a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épület-
szárnyának energetikai korszerűsítése. Idén a kollégium épületrész 
energetikai korszerűsítésre valósulhatott meg szintén pályázati- és 
jelentős önkormányzati forrásból. A beruházás részeként a telepü-
lésképet is javító nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl a 
kazáncserére és napelemek telepítésére is sor kerül a gimnáziumi 
szárnyhoz hasonló módon. 

Sikeres pályázat - és előzetes 
hatósági eljárások eredményként 
megkezdődhetett a Vörösberényi 
Séd 71-es főút alatti szakaszának 
mederrendezése. 

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legna-
gyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület 
megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja 
majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket, azonban a főzőkonyha 
továbbra is ezen a helyszínen működik majd, amely az idén hazai 
forrásból és önkormányzati saját erőből a mai kor követelményei-
nek megfelelően építészetileg és konyhatechnológiailag is megújult.
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Tisztelt Olvasók! 
Harminc esztendő csak egy szempillantás az el-
múlt évezredek történelmében, ám egy város 
életében szépen feltérképezhető időtartam. Visz-
szatekintve lehet elemezni, érdemes boncolgatni, 
mit tettünk jól vagy kevésbé jól; a jövőnket pedig 
úgy továbbépíteni, hogy az alkotás maradandó 
legyen. 

A teljesség igénye nélkül lapozzuk át az építkezés naplóját! 1989. 
április 1-jén nyilváníttatott a nagyközség várossá. Megfeleltünk a vá-
rossá nyilvánítás törvényi feltételeinek, tehát léteztek alapok, ame-
lyekre később, a szabadon megválasztott képviselő-testület mert és 
tudott falakat emelni. Elődeinknek nehéz osztályrész jutott, hiszen a 
rendszerváltás küszöbén még nagyon sok volt a bizonytalanság. Tisz-
telet jár nekik, mert eltökélt szándékkal, s becsületesen vágtak bele 
az építő munkába. És tiszteletet érdemelnek azok az emberek is, akik 
kezüket nyújtották ehhez a tevékenységhez.

Ivóvíz, gáz, csatornázás, megújult utak és közterületek, intézmé-
nyek birtokosai lehettünk. Az egymást váltó képviselő-testületek 
pedig igyekeztek pártállásuktól függetlenül Balatonalmádi érdekeit 
szem előtt tartva folyamatosan emelni a falakat, méltó tetőt húzni re-
ájuk. Némi önkritikával mondhatjuk: hiányzik még pár díszítőelem, 
de a falak mögött már régóta otthonosan érezzük magunkat, amit az 
idelátogató hazai és külföldi turisták, nyaralóvendégek is megtapasz-
talhatnak. 

Az Új Almádi Újság különszámát tekintsék a város „titkos napló-
jának”. Segítségével könnyebb lesz a visszatekintés, s talán ki-ki ön-
magára, lakóhelyére, egy-egy jeles eseményre is ráismerhet lapozgatás 
közben. A fiatalok pedig kapnak egy 30 éves tablót, amelyről megis-
merhetik szüleik, nagyszüleik építő munkáját.

Úgy gondolom, nyugodtan kimondhatjuk, Balatonalmádi értékeit 
megőrző, mégis modern város lett, büszkék lehetünk elődeinkre és 
saját magunkra is. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy a munka be-
fejeződött, nekünk már csak az értékmegóvás maradt. Egyre több a 
dolgunk, hiszen óvodát építünk és a bölcsőde építési tervei is készen 
állnak. Utakat újítunk fel és modern sportpályánk építése is hamaro-
san elkezdődik. Számos eredményes hazai és uniós pályázattal, önerő-
vel képesek vagyunk a jövőbe mutató feladatokkal megbirkózni, ám 
ezeknek egy komoly feltétele van: ez pedig az Almádi emberek segítő 
szándéka, közös akarata.

Akkor van és lesz eredményes óvodánk, általános és középiskolánk, 
ha az épületet tenni akaró pedagógusok és gyerekek népesítik be; ak-
kor van és lesz eredményes zeneiskolánk, ha önfeledten és színvonala-
san akarunk muzsikálni; akkor van és lesz eredményes sportéletünk, 
ha az edzőtermekben és a sportpályákon a bizonyítani akarás domi-
nál; akkor van és lesz lelkünket emelő hitéletünk, ha templomok ka-
puján kívül is magunkkal visszük Isten igéit.

Ha pedig így lesz, akkor az utókor az ötvenedik és a századik év-
fordulón is büszke, városát szerető, és azt gazdagító polgárokra fog 
visszaemlékezni.

Tegyenek egy képzeletbeli utazást Almádi, Berény, Budatava, 
Káptalanfüred fölött! Nézzenek le akár valamelyik kilátóból! Már 
állnak az óvoda falai, lejjebb a rendelő, és a rendőrség új épüle-
tei; aztán a csodás Szent Erzsébet Liget a „Kézfogás” Európa Szo-
borparkkal, a szintén 30 éves gimnázium, a megújult strandok, 
közterületek, közintézmények. Emlékeikben pedig idézzék fel 
rendezvényeinket és programjainkat: iskolásaink fellépéseit, tanul-
mányi- és sportsikereit; a borfesztivált, a rangos tenisztornákat, ve-
terán járművek találkozóját, gyerekprogramokat, faültetéseket és 
szoboravatásokat. Ezekhez mind-mind személyek is kapcsolhatók: 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2
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olyan Almádi polgárok, akik akár közéleti szereplőként, akár mű-
vészként, tollforgatóként, kultúra- vagy sportszervezőként mind-
mind a nagy építkezés alkotórészei voltak, s azok a mai napig is. 

Kedves Olvasók! Balatonalmádi polgármestereként azt kívánom, 
hogy legyen ez egy emlékezetes év az Almádi polgárok életében, s 
folytassuk közösen azt az építőmunkát, amit elődeink 30 éve elkezd-
tek, s amelybe Önök is belefogtak…

Keszey János
polgármester Balatonalmádi, 2006-  

Boldog születésnapot Balatonalmádi!
Immár 30 éve, hogy szeretett településünk el-

nyerte a városi rangot. 
A 90-es évek kezdetén az infrastrukturális el-

maradottságunk felszámolása szinte reményte-
lennek tűnt. Az első évtizedben dr. Kerényi Lász-
ló polgármester úr idején milliárdok kerültek a 
földbe komfortosabb létünk, jövőnk érdekében.

Az első évtized eredményeire alapozva láttunk 
munkához 2002-ben. Folytattuk illetve befejeztük a megkezdett 
fejlesztéseket. Majd az elkészített tervekkel pályázva, támogatást el-
nyerve, mintegy 850 ingatlanra jutott el a szennyvíz elvezetésének 
lehetősége. Elindult a városközpont és a közterületek burkolatainak 
megújítása a Baross Gábor utca egy szakaszának, valamint a Wesselé-
nyi strand előtti terület, a Séd befolyásától a Mólóig terjedő sétányok 
térburkolása. Járdák épültek Berényben a Veszprémi úton. Megva-
lósítottuk és átadtuk a megyeszékhelyet városunkkal összekötő ke-
rékpárutat és feltártuk a régi vasúti nyomvonalat a további bővítés 
lehetősége érdekében, amely tavaly szilárd burkolatot kapott. 

Az idő azóta igazolta a város élete legnehezebb döntésének helyes-
ségét. Településünk jövőjét szem előtt tartva, nagy felelősséggel és 
bátorsággal, gyermekeink érdekeinek sérelme nélkül vontunk össze 
2 általános iskolát. Az így elért megtakarításnak jelentős szerepe van 
abban, hogy a város eddig hitel felvétele nélkül működik. Fejlesztési 
terveink megvalósításához megfelelő saját erővel és tartalékokkal ren-
delkeztünk. A lakosság alapellátásának javítását szolgálta a – a város-
képbe építészetileg illeszkedő - Penny áruház megépítése is. 

Értékeinkről soha nem feledkeztünk meg, őriztük és bővítettük 
a város kulturális, művészeti és sportrendezvényeit. A 2004-ben el-
indított Borhét a legnagyobb vonzerejű fesztivállá fejlődött. A civil 
szervezetekkel együttműködve ápoltuk a korábban létrejött testvér-
városi kapcsolatokat. Kialakítottuk a lakossággal való konzultáció 
rendszeres fórumait. Negyedévente településrészenként találkoztak 
a képviselők az érdeklődőkkel. Ez mára nagyon hiányzik, szerintem 
újra kell éleszteni. 

4 év a város életében egy nagyon rövid időszak. Örömmel tölt el 
és jóleső érzés, hogy az akkori széleskörű egyeztetések után elfogadott 
fejlesztési elképzelések kiállták az idő próbáját. Valóra váltásuk– az 
időközben pályázható hazai és uniós források eredményes igénybe-
vételével – 2006. után az indokolt módosításokkal elkezdődött, több 
sikeresen be is fejeződött már. És természetesen azóta is fejlődtünk, s 
ez folytatódni fog.

Gyermek, fiatal, felnőtt mind-mind jól akarja érezni magát tele-
pülésünkön. Végtelen sok a feladat. Valódi – nem csak hangoztatott- 
összefogással, közös cselekvéssel minden megvalósítható, minden 
elérhető. Így legyen, s meggyőződésem, hogy így is lesz!

Boldog születésnapot ma, és még nagyon sok boldog születésnapot 
Balatonalmádi!

Pandur Ferenc 
Polgármester 2002-2006

Tisztelt Olvasó! 
Megtisztelő számomra, hogy e jubileumi ki-

advány sorain keresztül köszönthetem Önt! 
Szeretem Almádit. Megismerkedésünk kezdete 
a nyolcvanas évekre nyúlik vissza, amikor csalá-
dommal a Pápai Textilgyár üdülőjében nyaral-
tam. Megfogott Almádi kedvessége, nyugalma, 
szépsége és a varázslatos környezet. Akkor nem 

tudtam milyen rangú vagy jogú a település, de ez nem is számított.  

Évek múltán, az első Orbán-kormány működése idején már a 
Belügyminisztérium államtitkáraként dolgozhattam a településért. 
Kerényi László polgármester keresett meg, hogy a Pannónia felújí-
tása érdekében benyújtott címzett támogatás iránti kérelmüket tá-
mogassam. Közös munkánk sikerrel járt. 

Azután ismét egy nagy ugrással a 2010-ben indult ciklushoz ér-
kezünk. Ekkor új rendőrkapitányság építése érdekében kérte a se-
gítségemet Keszey János polgármester. A város telket ajánlott fel az 
építkezéshez, a kormány pedig közel 600 millió forintot biztosított.  
Ma is szívesen gondolok az átadás napjára és arra, hogy ezzel tovább 
erősödött a város és térségének biztonsága. 

Almádi a sport és a fiatalok városa is. Rendszeres fogadóóráim 
egyikén kerestek meg a Balatonalmádi SE vezetői, élén ács Attila 
elnök úrral. Ők új sporttelep felépítéséhez kérték a támogatásomat. 
A több évig tartó előkészítő munka eredményeként a kormány 
681 millió forint támogatást biztosít a sportpálya felépítéséhez 
Lozsántán. Bízom abban, hogy hamarosan elkezdődik az építkezés. 
Támogatom azt is, hogy a tervezett új Tenisz Klubház megépüljön 
a Szent Erzsébet ligetben. 

Balatonalmádi mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy kulturális 
központként mutassa meg magát és a településen élő művészek al-
kotásait. Ezért jó szívvel támogattam azt, hogy a kormány 120 mil-
lió forint támogatást adjon a városnak a Magtár épületének megvá-
sárlásához közösségi célú kulturális hasznosításra. 

Innen már csak egy lépés volt a jezsuita kolostor város részére 
történő megszerzése. Ebben jó szövetségesre találtam Kerényi Imre 
igazgató úrban. Az ő általa meghirdetett Vörösberény-program új 
lendületet adhat Almádi kulturális életének. 

Almádiban évről évre gyarapodik az itt élők száma. Keszey János 
polgármester arra kért, hogy támogassam a közösséget új óvodai 
férőhelyek létrehozásában. Örülök annak, hogy már épül a Magocs-
kák Óvoda új épülete. 

Szeretném kiemelni a városban megvalósult útépítési és kerékpár-
út építési programot. Fontosnak tartom az itt élő közösségekkel való 
kapcsolattartást. Szívesen veszek részt a közösségi rendezvényeken 
és ezúton is gratulálok az idén jubileumát ünneplő Vörösberényi 
Nyugdíjas Klubnak. 

Megtisztelőnek tartom, hogy 2019 februárjában Balatonalmá-
di adott otthont a Fidesz-KdNP országgyűlési képviselőcsoportja 
kihelyezett ülésének. Itt Keszey János polgármesterrel együtt mu-
tathattuk be Orbán Viktor miniszterelnök úrnak Almádi fejlesztési 
elképzeléseit és terveit. 

Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik, mind 2014-
ben, mind 2018-ban szavazatukkal támogatták országgyűlési képvi-
selőnek történő megválasztásomat. 

Az elmúlt 30 év eredményeihez szívből gratulálok és készen 
állok a következő évek feladataira! 

Isten éltesse Almádit! Isten éltesse az almádiakat! 
Barátsággal, 

Kontrát Károly, a város országgyűlési képviselője

(Vissza)Pillantás az 
Öreghegyről 

Pillantás a Hídról – Arthur Miller színdarabja 
jutott eszembe a minap, amikor visszapillantot-
tam az elmúlt 30 évünkre az Öreghegyről. 

A 30 év, egy bő emberöltő, 1989-től 2019-ig. 
1989-ben Pozsgai Imre államminiszter avatta várossá Balatonalmá-
dit. Az ünnepi kitűzőket még a pártállami szervezet osztogatta, de 
Pozsgai Imre még aznap megbeszélését folytatott a Magyar demok-
rata Fórum (MdF) almádi képviselőivel. 

Egyenes következményként, 1990. március 15-én a Petőfi szo-
bornál, már az MdF adta az ünnepi szónokot. 

Ez után a Független Választási Tömörülés vette át az események 
irányítását, Veszeli Lajos, Czuczor Sándor és dr. Tóth József veze-
tésével. Négy választási gyűlést szerveztek, egyet-egyet Berényben, 
Budataván, Almádiban és Káptalanfüreden. Bárki kapott 5 percet 
beszélni, ha polgármester, és 3 percet, ha képviselő szeretett volna 
lenni. A négy gyűlésen kristálytisztán kiválasztódott az első, sza-
badon választott önkormányzat, amely 1990. október 6-án lépett 
hivatalba. 

Aki ma almádi polgár, és akkor született, annak már nem jelent 
újdonságot a „szabadon választott” jelző. Nekünk azonban, mai 
öregeknek, óriási élmény volt, hogy nem a Párt, hanem mi magunk 
határoztuk meg, hogy kiből lesz képviselő és kiből polgármester. 

Azóta már a 7. önkormányzat regnál kis városunkban. Öt évvel 
ezelőtt a 25 éves évforduló alkalmából az Új Almádi Újság rész-
letesen ismertette az egyes önkormányzatok idejében történteket. 
Felesleges lenne most megismételni, aki fel akarja idézni, üsse fel a 
Könyvtárban az 5 évvel ezelőtti újságot. 

Az újabb érfordulón inkább néhány általánosságra hívom fel a 
figyelmet. 

1. Minden nagy döntés megvalósulásához kb. 10 év kellett. Így 
volt ez a víz-, gáz-, csatorna-, és telefon-építkezéseknél, hasonló-
képpen a Vörösberényi Iskola, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár, a Györgyi dénes Iskola tornaterme és az Egészségház 
esetében, sőt azt is 10 éve tudjuk, hogy új óvoda kell, s lám, nap-
jainkban épül. Ennyi idő kellett minden esetben a szükséges anya-
gi források előteremtéséhez, a tervezési munkálatokhoz és végül a 
tényleges kivitelezéshez. 

2. Egy négyéves ciklus nem elég a nagy célok eléréséhez. A cik-
lusokon átívelő 10 évek alatt mindig három-három önkormányzat 
vitte tovább az előzők által megkezdett munkát, példaértékűen. 

3. Példaértékűen, noha a mindenkori és mindennapi viták és 
konfliktusok közepette az éppen aktuális szereplők észre sem vet-
ték, hogy egykori, olykor ádáz ellenfelek az idő múlásával alkotó-
társakká csiszolódtak. A szekér, ha gyakran csikorogva is, mindig jó 
irányba gördült tovább. 

Ami a jövőt illeti, a legújabb fejlemények (Kolostor, Magtár, 
Sportpályák, és a Vörösberényi Kertbarátok otellóval kapcsolatos 
eredményei) ember próbáló feladatokat adnak a következő három 
önkormányzatnak is. 

Hajrá Almádi! Hajrá Berény! Hajrá Budatava! Hajrá 
Káptalanfüred! 

Balatonalmádi-Öreghegy, 2019. március 14. 
Dr. Kerényi László

nyugalmazott polgármester



Tisztelt Olvasók! 
Harminc esztendő csak egy szempillantás az el-
múlt évezredek történelmében, ám egy város 
életében szépen feltérképezhető időtartam. Visz-
szatekintve lehet elemezni, érdemes boncolgatni, 
mit tettünk jól vagy kevésbé jól; a jövőnket pedig 
úgy továbbépíteni, hogy az alkotás maradandó 
legyen. 

A teljesség igénye nélkül lapozzuk át az építkezés naplóját! 1989. 
április 1-jén nyilváníttatott a nagyközség várossá. Megfeleltünk a vá-
rossá nyilvánítás törvényi feltételeinek, tehát léteztek alapok, ame-
lyekre később, a szabadon megválasztott képviselő-testület mert és 
tudott falakat emelni. Elődeinknek nehéz osztályrész jutott, hiszen a 
rendszerváltás küszöbén még nagyon sok volt a bizonytalanság. Tisz-
telet jár nekik, mert eltökélt szándékkal, s becsületesen vágtak bele 
az építő munkába. És tiszteletet érdemelnek azok az emberek is, akik 
kezüket nyújtották ehhez a tevékenységhez.

Ivóvíz, gáz, csatornázás, megújult utak és közterületek, intézmé-
nyek birtokosai lehettünk. Az egymást váltó képviselő-testületek 
pedig igyekeztek pártállásuktól függetlenül Balatonalmádi érdekeit 
szem előtt tartva folyamatosan emelni a falakat, méltó tetőt húzni re-
ájuk. Némi önkritikával mondhatjuk: hiányzik még pár díszítőelem, 
de a falak mögött már régóta otthonosan érezzük magunkat, amit az 
idelátogató hazai és külföldi turisták, nyaralóvendégek is megtapasz-
talhatnak. 

Az Új Almádi Újság különszámát tekintsék a város „titkos napló-
jának”. Segítségével könnyebb lesz a visszatekintés, s talán ki-ki ön-
magára, lakóhelyére, egy-egy jeles eseményre is ráismerhet lapozgatás 
közben. A fiatalok pedig kapnak egy 30 éves tablót, amelyről megis-
merhetik szüleik, nagyszüleik építő munkáját.

Úgy gondolom, nyugodtan kimondhatjuk, Balatonalmádi értékeit 
megőrző, mégis modern város lett, büszkék lehetünk elődeinkre és 
saját magunkra is. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy a munka be-
fejeződött, nekünk már csak az értékmegóvás maradt. Egyre több a 
dolgunk, hiszen óvodát építünk és a bölcsőde építési tervei is készen 
állnak. Utakat újítunk fel és modern sportpályánk építése is hamaro-
san elkezdődik. Számos eredményes hazai és uniós pályázattal, önerő-
vel képesek vagyunk a jövőbe mutató feladatokkal megbirkózni, ám 
ezeknek egy komoly feltétele van: ez pedig az Almádi emberek segítő 
szándéka, közös akarata.

Akkor van és lesz eredményes óvodánk, általános és középiskolánk, 
ha az épületet tenni akaró pedagógusok és gyerekek népesítik be; ak-
kor van és lesz eredményes zeneiskolánk, ha önfeledten és színvonala-
san akarunk muzsikálni; akkor van és lesz eredményes sportéletünk, 
ha az edzőtermekben és a sportpályákon a bizonyítani akarás domi-
nál; akkor van és lesz lelkünket emelő hitéletünk, ha templomok ka-
puján kívül is magunkkal visszük Isten igéit.

Ha pedig így lesz, akkor az utókor az ötvenedik és a századik év-
fordulón is büszke, városát szerető, és azt gazdagító polgárokra fog 
visszaemlékezni.

Tegyenek egy képzeletbeli utazást Almádi, Berény, Budatava, 
Káptalanfüred fölött! Nézzenek le akár valamelyik kilátóból! Már 
állnak az óvoda falai, lejjebb a rendelő, és a rendőrség új épüle-
tei; aztán a csodás Szent Erzsébet Liget a „Kézfogás” Európa Szo-
borparkkal, a szintén 30 éves gimnázium, a megújult strandok, 
közterületek, közintézmények. Emlékeikben pedig idézzék fel 
rendezvényeinket és programjainkat: iskolásaink fellépéseit, tanul-
mányi- és sportsikereit; a borfesztivált, a rangos tenisztornákat, ve-
terán járművek találkozóját, gyerekprogramokat, faültetéseket és 
szoboravatásokat. Ezekhez mind-mind személyek is kapcsolhatók: 
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olyan Almádi polgárok, akik akár közéleti szereplőként, akár mű-
vészként, tollforgatóként, kultúra- vagy sportszervezőként mind-
mind a nagy építkezés alkotórészei voltak, s azok a mai napig is. 

Kedves Olvasók! Balatonalmádi polgármestereként azt kívánom, 
hogy legyen ez egy emlékezetes év az Almádi polgárok életében, s 
folytassuk közösen azt az építőmunkát, amit elődeink 30 éve elkezd-
tek, s amelybe Önök is belefogtak…

Keszey János
polgármester Balatonalmádi, 2006-  

Boldog születésnapot Balatonalmádi!
Immár 30 éve, hogy szeretett településünk el-

nyerte a városi rangot. 
A 90-es évek kezdetén az infrastrukturális el-

maradottságunk felszámolása szinte reményte-
lennek tűnt. Az első évtizedben dr. Kerényi Lász-
ló polgármester úr idején milliárdok kerültek a 
földbe komfortosabb létünk, jövőnk érdekében.

Az első évtized eredményeire alapozva láttunk 
munkához 2002-ben. Folytattuk illetve befejeztük a megkezdett 
fejlesztéseket. Majd az elkészített tervekkel pályázva, támogatást el-
nyerve, mintegy 850 ingatlanra jutott el a szennyvíz elvezetésének 
lehetősége. Elindult a városközpont és a közterületek burkolatainak 
megújítása a Baross Gábor utca egy szakaszának, valamint a Wesselé-
nyi strand előtti terület, a Séd befolyásától a Mólóig terjedő sétányok 
térburkolása. Járdák épültek Berényben a Veszprémi úton. Megva-
lósítottuk és átadtuk a megyeszékhelyet városunkkal összekötő ke-
rékpárutat és feltártuk a régi vasúti nyomvonalat a további bővítés 
lehetősége érdekében, amely tavaly szilárd burkolatot kapott. 

Az idő azóta igazolta a város élete legnehezebb döntésének helyes-
ségét. Településünk jövőjét szem előtt tartva, nagy felelősséggel és 
bátorsággal, gyermekeink érdekeinek sérelme nélkül vontunk össze 
2 általános iskolát. Az így elért megtakarításnak jelentős szerepe van 
abban, hogy a város eddig hitel felvétele nélkül működik. Fejlesztési 
terveink megvalósításához megfelelő saját erővel és tartalékokkal ren-
delkeztünk. A lakosság alapellátásának javítását szolgálta a – a város-
képbe építészetileg illeszkedő - Penny áruház megépítése is. 

Értékeinkről soha nem feledkeztünk meg, őriztük és bővítettük 
a város kulturális, művészeti és sportrendezvényeit. A 2004-ben el-
indított Borhét a legnagyobb vonzerejű fesztivállá fejlődött. A civil 
szervezetekkel együttműködve ápoltuk a korábban létrejött testvér-
városi kapcsolatokat. Kialakítottuk a lakossággal való konzultáció 
rendszeres fórumait. Negyedévente településrészenként találkoztak 
a képviselők az érdeklődőkkel. Ez mára nagyon hiányzik, szerintem 
újra kell éleszteni. 

4 év a város életében egy nagyon rövid időszak. Örömmel tölt el 
és jóleső érzés, hogy az akkori széleskörű egyeztetések után elfogadott 
fejlesztési elképzelések kiállták az idő próbáját. Valóra váltásuk– az 
időközben pályázható hazai és uniós források eredményes igénybe-
vételével – 2006. után az indokolt módosításokkal elkezdődött, több 
sikeresen be is fejeződött már. És természetesen azóta is fejlődtünk, s 
ez folytatódni fog.

Gyermek, fiatal, felnőtt mind-mind jól akarja érezni magát tele-
pülésünkön. Végtelen sok a feladat. Valódi – nem csak hangoztatott- 
összefogással, közös cselekvéssel minden megvalósítható, minden 
elérhető. Így legyen, s meggyőződésem, hogy így is lesz!

Boldog születésnapot ma, és még nagyon sok boldog születésnapot 
Balatonalmádi!

Pandur Ferenc 
Polgármester 2002-2006

Tisztelt Olvasó! 
Megtisztelő számomra, hogy e jubileumi ki-

advány sorain keresztül köszönthetem Önt! 
Szeretem Almádit. Megismerkedésünk kezdete 
a nyolcvanas évekre nyúlik vissza, amikor csalá-
dommal a Pápai Textilgyár üdülőjében nyaral-
tam. Megfogott Almádi kedvessége, nyugalma, 
szépsége és a varázslatos környezet. Akkor nem 

tudtam milyen rangú vagy jogú a település, de ez nem is számított.  

Évek múltán, az első Orbán-kormány működése idején már a 
Belügyminisztérium államtitkáraként dolgozhattam a településért. 
Kerényi László polgármester keresett meg, hogy a Pannónia felújí-
tása érdekében benyújtott címzett támogatás iránti kérelmüket tá-
mogassam. Közös munkánk sikerrel járt. 

Azután ismét egy nagy ugrással a 2010-ben indult ciklushoz ér-
kezünk. Ekkor új rendőrkapitányság építése érdekében kérte a se-
gítségemet Keszey János polgármester. A város telket ajánlott fel az 
építkezéshez, a kormány pedig közel 600 millió forintot biztosított.  
Ma is szívesen gondolok az átadás napjára és arra, hogy ezzel tovább 
erősödött a város és térségének biztonsága. 

Almádi a sport és a fiatalok városa is. Rendszeres fogadóóráim 
egyikén kerestek meg a Balatonalmádi SE vezetői, élén ács Attila 
elnök úrral. Ők új sporttelep felépítéséhez kérték a támogatásomat. 
A több évig tartó előkészítő munka eredményeként a kormány 
681 millió forint támogatást biztosít a sportpálya felépítéséhez 
Lozsántán. Bízom abban, hogy hamarosan elkezdődik az építkezés. 
Támogatom azt is, hogy a tervezett új Tenisz Klubház megépüljön 
a Szent Erzsébet ligetben. 

Balatonalmádi mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy kulturális 
központként mutassa meg magát és a településen élő művészek al-
kotásait. Ezért jó szívvel támogattam azt, hogy a kormány 120 mil-
lió forint támogatást adjon a városnak a Magtár épületének megvá-
sárlásához közösségi célú kulturális hasznosításra. 

Innen már csak egy lépés volt a jezsuita kolostor város részére 
történő megszerzése. Ebben jó szövetségesre találtam Kerényi Imre 
igazgató úrban. Az ő általa meghirdetett Vörösberény-program új 
lendületet adhat Almádi kulturális életének. 

Almádiban évről évre gyarapodik az itt élők száma. Keszey János 
polgármester arra kért, hogy támogassam a közösséget új óvodai 
férőhelyek létrehozásában. Örülök annak, hogy már épül a Magocs-
kák Óvoda új épülete. 

Szeretném kiemelni a városban megvalósult útépítési és kerékpár-
út építési programot. Fontosnak tartom az itt élő közösségekkel való 
kapcsolattartást. Szívesen veszek részt a közösségi rendezvényeken 
és ezúton is gratulálok az idén jubileumát ünneplő Vörösberényi 
Nyugdíjas Klubnak. 

Megtisztelőnek tartom, hogy 2019 februárjában Balatonalmá-
di adott otthont a Fidesz-KdNP országgyűlési képviselőcsoportja 
kihelyezett ülésének. Itt Keszey János polgármesterrel együtt mu-
tathattuk be Orbán Viktor miniszterelnök úrnak Almádi fejlesztési 
elképzeléseit és terveit. 

Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik, mind 2014-
ben, mind 2018-ban szavazatukkal támogatták országgyűlési képvi-
selőnek történő megválasztásomat. 

Az elmúlt 30 év eredményeihez szívből gratulálok és készen 
állok a következő évek feladataira! 

Isten éltesse Almádit! Isten éltesse az almádiakat! 
Barátsággal, 

Kontrát Károly, a város országgyűlési képviselője

(Vissza)Pillantás az 
Öreghegyről 

Pillantás a Hídról – Arthur Miller színdarabja 
jutott eszembe a minap, amikor visszapillantot-
tam az elmúlt 30 évünkre az Öreghegyről. 

A 30 év, egy bő emberöltő, 1989-től 2019-ig. 
1989-ben Pozsgai Imre államminiszter avatta várossá Balatonalmá-
dit. Az ünnepi kitűzőket még a pártállami szervezet osztogatta, de 
Pozsgai Imre még aznap megbeszélését folytatott a Magyar demok-
rata Fórum (MdF) almádi képviselőivel. 

Egyenes következményként, 1990. március 15-én a Petőfi szo-
bornál, már az MdF adta az ünnepi szónokot. 

Ez után a Független Választási Tömörülés vette át az események 
irányítását, Veszeli Lajos, Czuczor Sándor és dr. Tóth József veze-
tésével. Négy választási gyűlést szerveztek, egyet-egyet Berényben, 
Budataván, Almádiban és Káptalanfüreden. Bárki kapott 5 percet 
beszélni, ha polgármester, és 3 percet, ha képviselő szeretett volna 
lenni. A négy gyűlésen kristálytisztán kiválasztódott az első, sza-
badon választott önkormányzat, amely 1990. október 6-án lépett 
hivatalba. 

Aki ma almádi polgár, és akkor született, annak már nem jelent 
újdonságot a „szabadon választott” jelző. Nekünk azonban, mai 
öregeknek, óriási élmény volt, hogy nem a Párt, hanem mi magunk 
határoztuk meg, hogy kiből lesz képviselő és kiből polgármester. 

Azóta már a 7. önkormányzat regnál kis városunkban. Öt évvel 
ezelőtt a 25 éves évforduló alkalmából az Új Almádi Újság rész-
letesen ismertette az egyes önkormányzatok idejében történteket. 
Felesleges lenne most megismételni, aki fel akarja idézni, üsse fel a 
Könyvtárban az 5 évvel ezelőtti újságot. 

Az újabb érfordulón inkább néhány általánosságra hívom fel a 
figyelmet. 

1. Minden nagy döntés megvalósulásához kb. 10 év kellett. Így 
volt ez a víz-, gáz-, csatorna-, és telefon-építkezéseknél, hasonló-
képpen a Vörösberényi Iskola, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár, a Györgyi dénes Iskola tornaterme és az Egészségház 
esetében, sőt azt is 10 éve tudjuk, hogy új óvoda kell, s lám, nap-
jainkban épül. Ennyi idő kellett minden esetben a szükséges anya-
gi források előteremtéséhez, a tervezési munkálatokhoz és végül a 
tényleges kivitelezéshez. 

2. Egy négyéves ciklus nem elég a nagy célok eléréséhez. A cik-
lusokon átívelő 10 évek alatt mindig három-három önkormányzat 
vitte tovább az előzők által megkezdett munkát, példaértékűen. 

3. Példaértékűen, noha a mindenkori és mindennapi viták és 
konfliktusok közepette az éppen aktuális szereplők észre sem vet-
ték, hogy egykori, olykor ádáz ellenfelek az idő múlásával alkotó-
társakká csiszolódtak. A szekér, ha gyakran csikorogva is, mindig jó 
irányba gördült tovább. 

Ami a jövőt illeti, a legújabb fejlemények (Kolostor, Magtár, 
Sportpályák, és a Vörösberényi Kertbarátok otellóval kapcsolatos 
eredményei) ember próbáló feladatokat adnak a következő három 
önkormányzatnak is. 

Hajrá Almádi! Hajrá Berény! Hajrá Budatava! Hajrá 
Káptalanfüred! 

Balatonalmádi-Öreghegy, 2019. március 14. 
Dr. Kerényi László

nyugalmazott polgármester
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AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 1991
Jótékonysági Hattyú bál ’90 

 Az Auróra Étterem előtti parkolóban már este 6 órakor ünnepi 
hangulat uralkodott. Június 23-án úgymond szezonnyitó bál volt 
Almádiban, amelynek kora esti programja hívogatta a vendégeket. 
Lovasbemutatóval kezdődött, majd 100 fős majorette csoport adott 
színes, látványos műsort. 

A báli vendégek este 8 órakor ültek le a vacsoraasztalokhoz. Szép 
színfoltja volt az estének a palotás nyitótánc. Tahi Tóth László és 
Balázs Péter műsora sajnos nem aratott osztatlan sikert a bálozók 
körében. Kárpótlásul éjfél előtt komoly, értékes jutalmak cseréltek 
gazdát a tombolán. A főnyeremény az idegenforgalmi hivatal aján-
dékaként Balatonfüreden, 3 napos vendéglátás, osztályon felüli ho-
telben, teljes ellátással, 2 fő részére. Ezen kívül a Komfort Vállalat, 
a Pannonker, az Expertus Kft., a Fórum üzletközpont, Magyar Hi-
telbank, Viadukt Skála, Tejipari Vállalat adtak támogatást. Éjfélkor 
nagy sikere volt a vendéglátó Auróra Étterem svédasztalának. 

A tánc és a jó hangulat reggelig tartott. Így zárult az Almádi Újság 
köré szerveződött Almádi Kör első jótékonysági bálja, amelynek be-
vételét a jövendő Helytörténeti Múzeum javára fordítják. Köszönet 
a pártolóknak és a résztvevőknek. 

Kis megjegyzés a szervezők részéről. Igaz az, hogy első ilyen kez-
deményezés, - igaz, hogy úgy hírlik jól sikerült. Igaz, hogy nem volt 
valami olcsó. de ilyen is volt - és remélhetőleg ebből hagyomány 
lesz. Akik eljöttek, elviszik hírét e bálnak, akik elmaradtak, remél-
jük, jövőre közöttünk lesznek. Vannak, akik azt mondták, - kevés 
volt a hírverés, nem volt plakát, stb. Erre az a válaszunk, hogy a 
szervezésre, előkészítésre pénz sem állt rendelkezésünkre. Jövő év-
ben ismét megrendezésre kerül majd a Hattyú bál. Ismét jótékony-
sági céllal, ismét júniusi szezonnyitóként. Bízunk benne, hogy még 
jobban sikerül. Képriportunk az idei bál eseményeit örökíti meg az 
optika segítségével . .. 

Szerkesztőség

Balatonalmádi város lapja 
Manapság, amikor a Balaton fölött sem éppen felhőtlen az ég, 

amikor egy ország újra éledni kezd, egy településnek, egy kisvá-
rosnak is kötelessége, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Ebből a 
meggondolásból hoztuk létre Balatonalmádi város lapját, melynek 
mutatványszáma már a városavató alkalmával megjelent. 

Azzal, hogy most minden hónap első péntekén szeretnénk meg-
jelenni, - ne higgyék, hogy hódolni akarunk a divatnak, az újság-
dömpingnek, és beállunk a nap mint nap megjelenő „én majd szen-
zációt keltek” című újságok számtalan sorába. A szerkesztőbizottság 
csak annyit szeretne elérni, hogy szinte helyettesítve a régi kisbírót, 
aki idejében tudatta a nagyérdeműt, - közhírré tétessük városunk 
eseményeit, programjait, gondjait, bajait, megosztva mindezt olva-
sóinkkal, akik remélve a jövőben aktív résztvevői lesznek lapunk-
nak. Nem akarunk elérhetetlen célokat kitűzni, - viszont ígérjük 
igyekezni fogunk utánajárni dolgoknak megkeresve a feltételezett 
igazságokat. 

Közölni szeretnénk mindent, ami városunk lakóit érdekli, pártat-
lanság, elfogultság nélkül. Az a legfontosabb, hogy őszintén beszél-
jünk meg mindent lapunk hasábjain, - remélve, hogy Önök is így 
gondolják. Úgy érezzük, hogy ami ezidáig a jólinformáltak szájából 
az utcán, a buszon, a vendéglőkben volt hallható, - most miért ne 
lenne helye itt az újságban. Nem véletlen, hogy a fejléc alatt az va-
gyon írva Almádi város lapja. Ezzel is azt kívánjuk jelezni, hogy 
nem vagyunk befolyás alatt, nem kötelességünk semmilyen szerve-
zet előtt fejet hajtani. Az újság legyen a városi polgároké, azoké, akik 
ezért a településért már tettek valamit vagy hajlandók a jövőben 
közreműködni. A beküldött anyagok elbírálásában a szerkesztőbi-
zottság dönt, hogy alkalmas-e közlésre. Ha kell, utána járunk fonák 
helyzeteknek is, de úgy, hogy megmutatjuk mindkét fél vélemé-
nyét. A politikának nem szándékozunk nagy platformot biztosítani, 
csak annyit amennyi érzetünk szerint a város lakóit érdekli. Szerve-
zetek, pártok programjairól hír és tudósítás formájában kívánunk 
helyet adni. 

Szerintünk inkább arról beszéljünk, hogy mit lehetne tenni te-
lepülésünk fejlődése érdekében, összefogva mi akik itt élünk, hogy 
az előzőknél nyugalmasabb, meghittebb igazán városi közösséggé 
formálódjunk. 

Az új Almádi újságnak az a célja, hogy mindehhez a tevékenység-
hez a sajtó adta és a magunk lehetőségeivel hozzájáruljunk. (…..) 

Legyen ez a lap a polgároké, akik szeretnének velünk együtt kis 
városunkban nyugalomban és békében élni. 

Veszeli Lajos

1990
Almádiért alapítvány 

„Maga az eszme - valamilyen jó ügynek a közvetlen önérdeken 
túlmutató, önkéntes támogatása elkülönített, különböző jogi ki-
váltságokkal felruházott tulajdonnal - szinte egyidős az emberi-
séggel.” A balatonalmádi önkormányzat képviselő-testülete mint 
alapító - a város közösségi, kulturális, információs életének további 
formálása érdekében - februári ülésén az Almádiért Alapítvány lét-
rehozásáról döntött. Az Almádiéirt Alapítványt a megyei bíróság 
a közelmúltban vette nyilvántartásba, melynek eredményeként az 
alapítvány számára elkülönített pénzvagyon önálló jogi személyisé-
get nyert el. Az alapítvány legfontosabb céljai között szerepel az Új 
Almádi Újság kiadása, vállalkozói tevékenységén belül olyan kiad-
ványok szerkesztése, melyeknek segítségével a város múltját, jele-
nét megismerheti az ide látogató. Az alapítvány alapgondolatát - a 
fentiek alapján - talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a városért, 
illetve annak kulturális életéért tenni akarók és a velük együtt gon-
dolkodó emberek egymásra találásának elősegítését és annak kere-
teit teszi lehetővé. Az alapítvány kuratóriumi testületének személyi 
összetétele méltán példázza ezt, nevezetesen: Schildmayer Ferencné 
elnök, Csoma János, Kurucz György, Polyák Sándor, Molnár Pál és 
Veszeli Lajos. A város köztiszteletben álló személyiségeiből álló ku-
ratórium az alapító által elrendelt 360 000 forint indulóvagyonnal 
gazdálkodik. Természetesen - figyelemmel az alapítvány nyitott jel-
legére - a fenti vagyon növelhető a tisztelt állampolgárok adakozá-
saival, illetve az intézmények felajánlásaival, mely minden esetben 
az adóalapból leírható. Az alapító okirat felhatalmazása alapján a 
kuratóriumi testület az alapítványi vagyonnal vállalkozhat. Ennek 
a vállalkozásnak a keretében kerül kiadásra kb. júniusban az Almá-
di Kalauz, amely közhasznú információkat tartalmaz, elsősorban 
az üdülőközönségnek. További célként szerepel még városunkról 
és annak szép épületeiről készített képeslapsorozat megjelentetése. 
Az alapítványi vagyonból, illetve a vállalkozásból származó jövedel-
met a kuratórium a cél szolgálatában köteles felhasználni, éppen 
ezért az alapítványok is önkormányzatok, melynek működését a 
nyilvánosság kíséri. Az alapítvány nevében a kuratórium várja és 
kéri azoknak a segítségét, akik közösséget vállalnak az alapítványi 
céllal és bármilyen adománnyal vagy szolgáltatással, ötlettel, véle-
ménnyel annak megvalósítását elősegítik. Az alapító okirat megte-
kinthető a városházán, illetve az alapítvánnyal kapcsolatfelvétel is 
ott lehetséges. 

Szikszai Róbertné

BALATON TÁRLAT 1991
Országos hírű tárlat lett a balatonalmádi városháza padlásteré-

ben. A megnyitón vagy 300 ember tolongott. A kultúra ebben az 
időszakban „mostohagyermek” kis országunkban, de hál’ Istennek, 
kedves kis városunk otthont ad, felvállal, erőt merít és irányt mu-
tat, hogyan lehet a semmiből is formálni. Tehát az 1991. Balaton 
Tárlat megnyitó beszédéből - melyet Kerényi Imre, a Madách Szín-
ház igazgatója mondott - közlünk részleteket. 

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt kiállítók, festők, szobrászok, cé-
hekbe tömörült és céheken kívüli mesterek, tisztelt, rendezők és 
szponzorok, társadalmi és civil szervezetek képviselői, valamint 
magánszemélyek, kereskedők, borászok, építészek, nyomdászok és 
vendéglősök, tisztelt mindenféle rendű és rangú vendégek, érdeklő-
dő családtagok, tisztelt városi önkormányzat, egész atyafiságos tisz-
telt gyülekezet! Köszöntöm Önöket ma, 1991. augusztus havának 
30-án Balatonalmádiban, a város házának frissen meszelt, Salgóval, 
gipsszel, gézzel feljavított padlásán, ahol eddig a madár sem járt, 
de ahová ma - bármiféle központ bármiféle utasítása nélkül - sok  

jóravaló állampolgár buzgalmából és kezdeményezésére beköltö-
zött a Balatoni Tárlat. Keszthely, Tihany, Budapest és Veszprém 
adott otthont e kétévenkénti rendezvénynek, a legutóbbit Bala-
tonakaliban maga Kosáry domokos nyitotta meg. Aztán megvál-
tozott a rendszer, s úgy tűnt, hogy gazda híján, épület és pénz híján 
megszűnik ez a szép hagyomány, elhal a Balatoni Tárlat, amikor is 
Balatonalmádi, ez a sokrétű társasággal bíró ifjú város, mint egy 
éhes vércse, lecsapott rá. Tisztelettel megkövetem a gyülekezetet e 
hasonlatért, való igaz azonban, hogy már korábban is, de várossá 
nyilvánítása, 1989. április 1-je óta különösen Balatonalmádiban 
lüktet a szellemi élet. Egymás után szerveződnek az őslakosokból, 
a nyaralókból, a vendégekből és a barátokból álló szellemi körök, a 
civiltársadalom bejegyzett és bejegyzetlen intézményei, formálód-
nak a tervek, s ha hiszik, ha nem, e tervek egy része meg is valósult 
-mert a vércse éhes. Éhes a jóra. Éhes a szépre. S ezért tesz valamit. 
Nem várja mástól. Teszi ő maga. Ez a jókedvű és villógó szemű vér-
cse a hajdani pártházból közösségi házat csinált, ahol 10-15 civil 
kör működik, s melynek szűk stábja sok más fontos erény mellett 
nemcsak az idei emlékezetes sikerű Balatonalmádi Napokat ren-
dezte meg, hanem olyannyira átszövi a város napi életét, hogy még 
a strandoló gyerekeket is a kreatív kultúra eltanulására készteti: 
csütörtök délelőttönként ott ugyanis avatott pedagógusok vezérle-
tével szalmafonat, szalagfűzés és agyagszobor készül. A káprázatos 
térszerkezetű vörösberényi erődtemplomban koncertet rendeztek. 
Az Aurora szállóval közösen nemzetközi festőtábor létesítésén ta-
nakodnak, a vöröskőből művészien épült hatalmas támfalban, a 
régi tűzoltószertár helyén helytörténeti múzeumot nyitnak. Ezen 
épület helyreállítását almádi illetőségű iparosmesterek végezték 
ingyen és bérmentve, portáljait az Almádiból elszármazott vonzó 
hölgy bécsi férje adományozta ingyen és bérmentve. A helytör-
téneti múzeum fölé facsipkés épületet akarnak emelni, ez lesz az 
Almádi Galéria. A régi városházából zeneiskolát alapítanak, ennek 
alagsorát hagyományőrző pékség foglalja majd el, és ha hiszi, ha 
nem a megjelent gyülekezet, a tágas parkban álló volt strandgond-
noki kőházból a városi képviselő-testület bölcs döntése értelmében 
nem kínai étterem lesz, hanem Mihály Gábor és Lugossy László 
művészeti vezetésével az alkotáson túl kreatív képzéssel is foglalko-
zó, télen-nyáron működő kézművesház és szoborpark létesül. de a 
szellemieken túl mi minden kellett ahhoz, hogy ma itt birtokba ve-
hessük a Balatoni Tárlatot? Meghívó, plakát, katalógus, szervezés, 
szerkesztés, telefonálás, felkérés, díjak, szállítás, zsűrizés, helyiség, 
meszelés, gipszelés - mindez miből? A helyi civiltársadalom kezde-
ményezésére adományokból. (….. )

Fotók: Durst László és Áfrány GáborAz első szabadon választott testület Balatonalmádiban
A várossá nyilvánító dokumentum átadása, 
a képen Pozsgai Imre és Rácz István - 1989

1989
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AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 1991
Jótékonysági Hattyú bál ’90 

 Az Auróra Étterem előtti parkolóban már este 6 órakor ünnepi 
hangulat uralkodott. Június 23-án úgymond szezonnyitó bál volt 
Almádiban, amelynek kora esti programja hívogatta a vendégeket. 
Lovasbemutatóval kezdődött, majd 100 fős majorette csoport adott 
színes, látványos műsort. 

A báli vendégek este 8 órakor ültek le a vacsoraasztalokhoz. Szép 
színfoltja volt az estének a palotás nyitótánc. Tahi Tóth László és 
Balázs Péter műsora sajnos nem aratott osztatlan sikert a bálozók 
körében. Kárpótlásul éjfél előtt komoly, értékes jutalmak cseréltek 
gazdát a tombolán. A főnyeremény az idegenforgalmi hivatal aján-
dékaként Balatonfüreden, 3 napos vendéglátás, osztályon felüli ho-
telben, teljes ellátással, 2 fő részére. Ezen kívül a Komfort Vállalat, 
a Pannonker, az Expertus Kft., a Fórum üzletközpont, Magyar Hi-
telbank, Viadukt Skála, Tejipari Vállalat adtak támogatást. Éjfélkor 
nagy sikere volt a vendéglátó Auróra Étterem svédasztalának. 

A tánc és a jó hangulat reggelig tartott. Így zárult az Almádi Újság 
köré szerveződött Almádi Kör első jótékonysági bálja, amelynek be-
vételét a jövendő Helytörténeti Múzeum javára fordítják. Köszönet 
a pártolóknak és a résztvevőknek. 

Kis megjegyzés a szervezők részéről. Igaz az, hogy első ilyen kez-
deményezés, - igaz, hogy úgy hírlik jól sikerült. Igaz, hogy nem volt 
valami olcsó. de ilyen is volt - és remélhetőleg ebből hagyomány 
lesz. Akik eljöttek, elviszik hírét e bálnak, akik elmaradtak, remél-
jük, jövőre közöttünk lesznek. Vannak, akik azt mondták, - kevés 
volt a hírverés, nem volt plakát, stb. Erre az a válaszunk, hogy a 
szervezésre, előkészítésre pénz sem állt rendelkezésünkre. Jövő év-
ben ismét megrendezésre kerül majd a Hattyú bál. Ismét jótékony-
sági céllal, ismét júniusi szezonnyitóként. Bízunk benne, hogy még 
jobban sikerül. Képriportunk az idei bál eseményeit örökíti meg az 
optika segítségével . .. 

Szerkesztőség

Balatonalmádi város lapja 
Manapság, amikor a Balaton fölött sem éppen felhőtlen az ég, 

amikor egy ország újra éledni kezd, egy településnek, egy kisvá-
rosnak is kötelessége, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Ebből a 
meggondolásból hoztuk létre Balatonalmádi város lapját, melynek 
mutatványszáma már a városavató alkalmával megjelent. 

Azzal, hogy most minden hónap első péntekén szeretnénk meg-
jelenni, - ne higgyék, hogy hódolni akarunk a divatnak, az újság-
dömpingnek, és beállunk a nap mint nap megjelenő „én majd szen-
zációt keltek” című újságok számtalan sorába. A szerkesztőbizottság 
csak annyit szeretne elérni, hogy szinte helyettesítve a régi kisbírót, 
aki idejében tudatta a nagyérdeműt, - közhírré tétessük városunk 
eseményeit, programjait, gondjait, bajait, megosztva mindezt olva-
sóinkkal, akik remélve a jövőben aktív résztvevői lesznek lapunk-
nak. Nem akarunk elérhetetlen célokat kitűzni, - viszont ígérjük 
igyekezni fogunk utánajárni dolgoknak megkeresve a feltételezett 
igazságokat. 

Közölni szeretnénk mindent, ami városunk lakóit érdekli, pártat-
lanság, elfogultság nélkül. Az a legfontosabb, hogy őszintén beszél-
jünk meg mindent lapunk hasábjain, - remélve, hogy Önök is így 
gondolják. Úgy érezzük, hogy ami ezidáig a jólinformáltak szájából 
az utcán, a buszon, a vendéglőkben volt hallható, - most miért ne 
lenne helye itt az újságban. Nem véletlen, hogy a fejléc alatt az va-
gyon írva Almádi város lapja. Ezzel is azt kívánjuk jelezni, hogy 
nem vagyunk befolyás alatt, nem kötelességünk semmilyen szerve-
zet előtt fejet hajtani. Az újság legyen a városi polgároké, azoké, akik 
ezért a településért már tettek valamit vagy hajlandók a jövőben 
közreműködni. A beküldött anyagok elbírálásában a szerkesztőbi-
zottság dönt, hogy alkalmas-e közlésre. Ha kell, utána járunk fonák 
helyzeteknek is, de úgy, hogy megmutatjuk mindkét fél vélemé-
nyét. A politikának nem szándékozunk nagy platformot biztosítani, 
csak annyit amennyi érzetünk szerint a város lakóit érdekli. Szerve-
zetek, pártok programjairól hír és tudósítás formájában kívánunk 
helyet adni. 

Szerintünk inkább arról beszéljünk, hogy mit lehetne tenni te-
lepülésünk fejlődése érdekében, összefogva mi akik itt élünk, hogy 
az előzőknél nyugalmasabb, meghittebb igazán városi közösséggé 
formálódjunk. 

Az új Almádi újságnak az a célja, hogy mindehhez a tevékenység-
hez a sajtó adta és a magunk lehetőségeivel hozzájáruljunk. (…..) 

Legyen ez a lap a polgároké, akik szeretnének velünk együtt kis 
városunkban nyugalomban és békében élni. 

Veszeli Lajos

1990
Almádiért alapítvány 

„Maga az eszme - valamilyen jó ügynek a közvetlen önérdeken 
túlmutató, önkéntes támogatása elkülönített, különböző jogi ki-
váltságokkal felruházott tulajdonnal - szinte egyidős az emberi-
séggel.” A balatonalmádi önkormányzat képviselő-testülete mint 
alapító - a város közösségi, kulturális, információs életének további 
formálása érdekében - februári ülésén az Almádiért Alapítvány lét-
rehozásáról döntött. Az Almádiéirt Alapítványt a megyei bíróság 
a közelmúltban vette nyilvántartásba, melynek eredményeként az 
alapítvány számára elkülönített pénzvagyon önálló jogi személyisé-
get nyert el. Az alapítvány legfontosabb céljai között szerepel az Új 
Almádi Újság kiadása, vállalkozói tevékenységén belül olyan kiad-
ványok szerkesztése, melyeknek segítségével a város múltját, jele-
nét megismerheti az ide látogató. Az alapítvány alapgondolatát - a 
fentiek alapján - talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a városért, 
illetve annak kulturális életéért tenni akarók és a velük együtt gon-
dolkodó emberek egymásra találásának elősegítését és annak kere-
teit teszi lehetővé. Az alapítvány kuratóriumi testületének személyi 
összetétele méltán példázza ezt, nevezetesen: Schildmayer Ferencné 
elnök, Csoma János, Kurucz György, Polyák Sándor, Molnár Pál és 
Veszeli Lajos. A város köztiszteletben álló személyiségeiből álló ku-
ratórium az alapító által elrendelt 360 000 forint indulóvagyonnal 
gazdálkodik. Természetesen - figyelemmel az alapítvány nyitott jel-
legére - a fenti vagyon növelhető a tisztelt állampolgárok adakozá-
saival, illetve az intézmények felajánlásaival, mely minden esetben 
az adóalapból leírható. Az alapító okirat felhatalmazása alapján a 
kuratóriumi testület az alapítványi vagyonnal vállalkozhat. Ennek 
a vállalkozásnak a keretében kerül kiadásra kb. júniusban az Almá-
di Kalauz, amely közhasznú információkat tartalmaz, elsősorban 
az üdülőközönségnek. További célként szerepel még városunkról 
és annak szép épületeiről készített képeslapsorozat megjelentetése. 
Az alapítványi vagyonból, illetve a vállalkozásból származó jövedel-
met a kuratórium a cél szolgálatában köteles felhasználni, éppen 
ezért az alapítványok is önkormányzatok, melynek működését a 
nyilvánosság kíséri. Az alapítvány nevében a kuratórium várja és 
kéri azoknak a segítségét, akik közösséget vállalnak az alapítványi 
céllal és bármilyen adománnyal vagy szolgáltatással, ötlettel, véle-
ménnyel annak megvalósítását elősegítik. Az alapító okirat megte-
kinthető a városházán, illetve az alapítvánnyal kapcsolatfelvétel is 
ott lehetséges. 

Szikszai Róbertné

BALATON TÁRLAT 1991
Országos hírű tárlat lett a balatonalmádi városháza padlásteré-

ben. A megnyitón vagy 300 ember tolongott. A kultúra ebben az 
időszakban „mostohagyermek” kis országunkban, de hál’ Istennek, 
kedves kis városunk otthont ad, felvállal, erőt merít és irányt mu-
tat, hogyan lehet a semmiből is formálni. Tehát az 1991. Balaton 
Tárlat megnyitó beszédéből - melyet Kerényi Imre, a Madách Szín-
ház igazgatója mondott - közlünk részleteket. 

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt kiállítók, festők, szobrászok, cé-
hekbe tömörült és céheken kívüli mesterek, tisztelt, rendezők és 
szponzorok, társadalmi és civil szervezetek képviselői, valamint 
magánszemélyek, kereskedők, borászok, építészek, nyomdászok és 
vendéglősök, tisztelt mindenféle rendű és rangú vendégek, érdeklő-
dő családtagok, tisztelt városi önkormányzat, egész atyafiságos tisz-
telt gyülekezet! Köszöntöm Önöket ma, 1991. augusztus havának 
30-án Balatonalmádiban, a város házának frissen meszelt, Salgóval, 
gipsszel, gézzel feljavított padlásán, ahol eddig a madár sem járt, 
de ahová ma - bármiféle központ bármiféle utasítása nélkül - sok  

jóravaló állampolgár buzgalmából és kezdeményezésére beköltö-
zött a Balatoni Tárlat. Keszthely, Tihany, Budapest és Veszprém 
adott otthont e kétévenkénti rendezvénynek, a legutóbbit Bala-
tonakaliban maga Kosáry domokos nyitotta meg. Aztán megvál-
tozott a rendszer, s úgy tűnt, hogy gazda híján, épület és pénz híján 
megszűnik ez a szép hagyomány, elhal a Balatoni Tárlat, amikor is 
Balatonalmádi, ez a sokrétű társasággal bíró ifjú város, mint egy 
éhes vércse, lecsapott rá. Tisztelettel megkövetem a gyülekezetet e 
hasonlatért, való igaz azonban, hogy már korábban is, de várossá 
nyilvánítása, 1989. április 1-je óta különösen Balatonalmádiban 
lüktet a szellemi élet. Egymás után szerveződnek az őslakosokból, 
a nyaralókból, a vendégekből és a barátokból álló szellemi körök, a 
civiltársadalom bejegyzett és bejegyzetlen intézményei, formálód-
nak a tervek, s ha hiszik, ha nem, e tervek egy része meg is valósult 
-mert a vércse éhes. Éhes a jóra. Éhes a szépre. S ezért tesz valamit. 
Nem várja mástól. Teszi ő maga. Ez a jókedvű és villógó szemű vér-
cse a hajdani pártházból közösségi házat csinált, ahol 10-15 civil 
kör működik, s melynek szűk stábja sok más fontos erény mellett 
nemcsak az idei emlékezetes sikerű Balatonalmádi Napokat ren-
dezte meg, hanem olyannyira átszövi a város napi életét, hogy még 
a strandoló gyerekeket is a kreatív kultúra eltanulására készteti: 
csütörtök délelőttönként ott ugyanis avatott pedagógusok vezérle-
tével szalmafonat, szalagfűzés és agyagszobor készül. A káprázatos 
térszerkezetű vörösberényi erődtemplomban koncertet rendeztek. 
Az Aurora szállóval közösen nemzetközi festőtábor létesítésén ta-
nakodnak, a vöröskőből művészien épült hatalmas támfalban, a 
régi tűzoltószertár helyén helytörténeti múzeumot nyitnak. Ezen 
épület helyreállítását almádi illetőségű iparosmesterek végezték 
ingyen és bérmentve, portáljait az Almádiból elszármazott vonzó 
hölgy bécsi férje adományozta ingyen és bérmentve. A helytör-
téneti múzeum fölé facsipkés épületet akarnak emelni, ez lesz az 
Almádi Galéria. A régi városházából zeneiskolát alapítanak, ennek 
alagsorát hagyományőrző pékség foglalja majd el, és ha hiszi, ha 
nem a megjelent gyülekezet, a tágas parkban álló volt strandgond-
noki kőházból a városi képviselő-testület bölcs döntése értelmében 
nem kínai étterem lesz, hanem Mihály Gábor és Lugossy László 
művészeti vezetésével az alkotáson túl kreatív képzéssel is foglalko-
zó, télen-nyáron működő kézművesház és szoborpark létesül. de a 
szellemieken túl mi minden kellett ahhoz, hogy ma itt birtokba ve-
hessük a Balatoni Tárlatot? Meghívó, plakát, katalógus, szervezés, 
szerkesztés, telefonálás, felkérés, díjak, szállítás, zsűrizés, helyiség, 
meszelés, gipszelés - mindez miből? A helyi civiltársadalom kezde-
ményezésére adományokból. (….. )

Fotók: Durst László és Áfrány GáborAz első szabadon választott testület Balatonalmádiban
A várossá nyilvánító dokumentum átadása, 
a képen Pozsgai Imre és Rácz István - 1989

1989
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Cimbora Vakáció Balatonalmádiban 

1992. június 25. és július 6. között nemzetközi alkotótábort szer-
vezett a Cimbora Alapítvány és az MTV Cimbora Produceri Iroda 
városunkban. Háromszáz fiatal muzsikus, énekes, képzőművész és 
versíró gyermek érkezett a világ különböző tájairól. délelőttönként 
zenei próbákat, versírói, rajzolási gyakorlatokat tartottak a fiatalok 
ismert művészek irányításával. délutánonként koncerteket adtak 
templomokban, köztereken, színesítve a város kulturális életét. 
Esténkét zenés irodalmi találkozókat szerveztek művész cimborák-
kal. A tábort dr. Kerényi László polgármester nyitotta meg, ebből 
idézünk. „Rajz - zene - ének - vers, hang - szín - kép - szó, ezek a 
Cimbora vakáció címszavai. Romok - süvítő golyók - éhezés - vita, 
harag - szürkeség - kép-mutatás - szó-mágia, ezek pedig Kárpát-me-
dencénk aktuális címszavai. E bántó kettősségbe nem nyugodha-
tunk bele. Szabó Márta, munkatársai és barátai nem is nyugodtak 
bele. Megteremtették Cimboraországot. Előbb a Cimbora tévével, 
Cimbora újsággal, aztán a Cimbora zenekarral és Cimbora kon-
certekkel, és most a Cimbora vakációval és a Cimbora életfával. 
Megteremtették a gyerekek Cimboraországát, melynek fővárosa 
mától jövő vasárnapig - igen nagy örömünkre - Balatonalmádi. 
Cimboraország egy különös ország, mert nincsenek határai, nincse-
nek pártjai, nincsen kormánya, nincs hadserege, még önkormány-
zata és polgármestere sincs. Cimboraország mégis működik. A lakói 
döntő többségben gyermekek. Egyenjogú gyermekek, függetlenül 
attól, hogy az édesanyjuktól a magyart, a románt, az ukránt, a szlo-
vákot, a németet, a finnt, a franciát vagy a szerbhorvátot tanulták 
meg. Náluk nincs többségi uralom és nincsen kisebbségi lét. Bíz-
hatunk benne erőst, ha ők együtt felnőnek, értelmét veszti ez a két 
kategória. Akkor is meg fogják érteni egymást, ha nem értik egymás 
anyanyelvét, mert van közös nyelvük: a rajz, az ének, a hang, a szín, 
a kép. Cimboraországnak vannak még felnőtt polgárai is. Mint pél-
dául Catherine Lalumiere aszszony, Kányádi Sándor, Petrőczi Éva, 
Keszeli Ferenc, Vári Attila, Uri Mayer, Hámori Ildikó, Csoma Judit, 
Bródy János, a Kalákáék, Kováts Kriszta, Sebő Ferenc, Zorán. Böl-
csen vigyáznak a gyerekekre a háttérben, vagy tanítják őket a próbá-
kon, a foglalkozásokon, a pódiumon vagy éppen a padlásgalériában, 
a Cimbora vakáció nyitó tárlatán. 

A 470-es Mesterek Világbajnoksága a 
Balatonon

 A verseny hivatalos angol nyelvű szövegéből és annak fordításából 
csak az egyik legfontosabb dolog hiányzott, nevezetesen az, hogy ez 
a világbajnokság Balatonalmádiban volt 1992. szeptember 15-18. 
között. Azoknak a vitorlázóknak azonban, akik itt és most kötöttek 
barátságot a magyar tengerrel, vélhetően a Balaton ezentúl már kü-
lön megnevezés nélkül is egyet jelent Balatonalmádival. S hogy ezt 
a cseppet sem szerény mondatot leírhattam, az a verseny szakmai és 
protokollrendezőinek, a számtalan szponzornak, s nem utolsósor-
ban a versenyzőknek otthont adó Hotel Fregattnak köszönhető. A 
kívülálló szemével nézve a három napban minden együtt volt, ami 
csak megillet egy nemzetközi versenyt; gyönyörű környezet, vendé-
geknek, sportolóknak egyaránt ideális időjárás, ünnepélyes megnyi-
tó a díszelnök Horn Gyula és a neves fővédnökök, a MAHART ve-
zérigazgatója, Budapest III. kerületi önkormányzat polgármestere, 
és természetesen a házigazda balatonalmádi önkormányzat polgár-
mestere részvételével. A verseny alaphangulatát a köszöntők elhang-
zása után a Határőrség Fúvószenekara és a Szupernóva táncegyüttes 
bájos és ügyes mazsorettcsoportja adta meg, mely produkciójukat 
a díjkiosztó ünnepség utáni gálán még megtoldották egy kis vidám 

szteppeléssel is. A versenyzáró gála fényét olyan neves művészek sze-
replése emelte, mint dévai Nagy Kamilla, Béres Ferenc és a székes-
fehérvári néptáncegyüttes. És közben volt egy kitűnően lebonyo-
lított, igazán sportszerű verseny, melynek emlékére a sok különdíj 
mellett minden 470-es mester egy kis emlékplakettel térhetett haza. 
A díjkiosztó ünnepség után először Zilahy Mariann művésznővel, 
a verseny protokollrendezőjével szerettem volna beszélgetni, azon-
ban az egyébként nemesi származású művésznőt annyira lefoglalták, 
hogy sajnos többszöri ígéret után sem tudtunk néhány percre elvo-
nulni. A háromnapos verseny részleteiről, a vitorlássport rejtelme-
iről, a 470-es mesterekről a világbajnokság szakmai rendezőjével, 
Kovács Jánossal, és a verseny főrendezőjével, Lovas Andrással be-
szélgettünk. A 470-es hajóosztályon belül a mesterek világbajnok-
ságát, mely 9 éve minden évben megrendezésre került, az olaszok 
találták ki. Speciális feltétele, hogy a versenyzőknek a minimális 35 
éves korhatárt el kell érniük arra tekintettel, hogy a 470-es hajóosz-
tály egy végtelenül sportos és nagyon kemény hajónem, mely ko-
moly fizikai erőnlétet és szellemi koncentrációt igényel. E mesterek 
között nyert Kovács János 1991-ben Elba szigetén világbajnoksá-
got, de ezt megelőzően 1990-ben már Spanyolországban is második 
volt. Így kaphatta meg ez évben a rendezés jogát a Balaton. S hogy 
miért pont Almádi? Mint általában, most is a személyes kötődé-
sek, a gyökerek befolyásolták a döntést, hisz ahogy Kovács Jánostól 
megtudtam, gyerekkori nyarait itt töltötte Almádiban a MAHART 
sporttelepén, mely jelenleg a Videoton vitorlástelepe. Régi sportba-
rátság fűzi Lovas Andráshoz, aki a Videoton vezető edzője — ko-
rábban maga is több éven keresztül 470-es válogatottkeret-tag — 
így a szakmai segítség is biztosítva volt. Lovas Andrástól a verseny 
lebonyolításáról érdeklődtem, aki jóleső elégedettséggel nyugtázta, 
hogy sikerült egy jó hangulatú, abszolút korrekt versenyt megren-
dezni, ahol mindenki betartotta a játékszabályokat, s a nemzetközi 
zsűrinek óvás miatt sem volt dolga. A Németországból, Angliából, 
Svájcból, Olaszországból érkezett versenyzők, a magyarokkal együtt 
19 páros, a Balaton szinte minden arcával megismerkedhetett. A 
Balaton sokféle arca végül is megérdemelten a Galgóczy— Nyá-
ri páros győzelmét hozta, akik beszélgetőpartnereim szerint kiváló 
sportemberek. Közülük Galgóczy Tamás, aki a vitorlássport min-
den hajónemében beküzdötte magát válogatott szintre, a rangidős, 
Nyári Gyula pedig testvérével együtt kijutott a barceloniai olimpiá-
ra is. Róla azt is tudni kell még, hogy vitorlázó-pályafutását Almádi-
ban kezdte. Azt hogy a következő 470-es mesterek világbajnoksága 
hol lesz, még nem lehet tudni, mint ahogy azt sem, hogy mikor 
lesz Almádiban legközelebb vitorlásvilágbajnokság, de a szakembe-
rek véleménye szerint éppen ideje, hogy Almádiban a vitorlássport 
elnyerje méltó rangját. A városból indult, a vitorlázásban már ko-
moly hírnevet szerzett sportolók mindenesetre megteremtették erre 
az alapot.         —em—

Cimborások 2005-ben

VADRÓZSABOKORBAN A NEMES 
SZÁNDÉK...?
A Balaton Akadémia alakuló ülése

Csoóri Sándor városunkban részt vett január 13-án a városháza ün-
nepi képviselő-testületi ülésén, majd a Balaton Akadémia Tanács meg-
alakulásán nagy érdeklődés mellett tartott előadást az értelmiség mai 
helyzetéről. A helyszíni tudósítást az Új Hírek öt megyében megjelenő 
napilapjából vettük át. ünnepi ülését tartotta Balatonalmádiban 

a Balaton Akadémia tanácsa, amelyen részt vett Csoóri Sándor, a 
Magyarok Világszövetségének elnöke, az akadémia kuratóriumának 
tagja. Bevezetőül dr. Kerényi László, Balatonalmádi polgármeste-
re (az akadémia egyik „szülőatyja”) röviden ismertette a Balaton 
Akadémia létrehozásának viszontagságos történetét, a még ma sem 
egyértelmű és világos helyzetet. Hangsúlyozta, nemcsak beszélni 
kell az oktatásról, a kiművelt emberfők szükségességéről — mint 
megítélése szerint a kormány teszi —, hanem ez a kis közösség tenni 
is akar érte. A Veszprém Megyei Önkormányzattal, illetőleg egyes 
tisztségviselőivel vívott, legalább féléves harc ma már arra szűkült 
le — mondotta —, hogy van úgymond két jó szándékú, de oktondi 
ember (utalva önmagára és dr. Szijártó Istvánra, az akadémia kura-
tóriumának elnökére), akik nem akarják felfogni, hogy törvények is 
léteznek. Így és ennélfogva (e bélyeget rájuk sütve) kezdett— sze-
rinte — a komoly és nemes ügy komolytalanná válni. Sajnálatos 
tény, de a megyei közgyűlést senki sem képviselte az ülésen. Kerényi 
polgármester felolvasta dr. Zongor Gábor közgyűlési elnök levelét, 
miszerint köszöni a meghívást, de más, immáron halaszthatatlan 
programja nem teszi lehetővé a jelenlétét, az ügy fontosságára te-
kintettel viszont mással nem kívánja képviseltetni magát. Kerényi 
László szerint ez nem más, mint afféle „gyógyszöveg”, s elmondása 
szerint ismert az is, hogy a „megyeiek” felkérték az árkádia Kft.-t 
a Hotel Berény— az akadémiának kiszemelt épület— szállodai ki-
használtságának fokozására, biztosítására. Csoóri Sándor — hallva 
az akadémia létrehozását elodázó (megakadályozó?) gáncsvetések-
ről — így szólt az egybegyűltekhez: „Azt hittem, ünnepi eseményre 
jövök, s kiderült, vadrózsabokorba estünk. Itt egy gyönyörű elkép-
zelés, egy szép épület— s végre csinálni kellene (és lehetne is) va-
lamit —, erre még mindig gáncsvetések buktatják, tüskék szúrják 
a nemes ügyet. Naponta részese vagyok az országban nagyszerű 
kezdeményezéseknek, van ebben a népben cselekvő akarat, alkotó 
kedv, de a jó hírek nem kerülnek az újságokba, a rádióba és a tv-be. 
Gerendákkal a vállainkon járunk.” dr. Szijártó István is azt emelte 
ki, hogy „végre megfogtuk egymás kezét”, csak hát iskolát alapítani 
nem lehet haraggal és rossz kedvvel. A Magyarok Világszövetsége 
támogatni fogja a nemes ügyet, amiről együttműködési megállapo-
dás is született. Az ünnepi alakuló ülésen ismertették a tanács tag-
jait (a hazai és külhoni magyarság ismert és nagyra becsült közéleti 

személyiségei, a művészeti, a tudományos élet kiválóságait; összesen 
75-en), köztük Benda Kálmán, Borsos Miklósné, Csoóri Sándor, 
Habsburg Ottó, Kerényi Imre, Keresztury dezső, Lőrincze Lajos, 
Palotás János, Pozsgay Imre, Tőkés László stb. A Balaton Akadémia 
tanácsának elnöke Németh Magda tanár (Németh László lánya), a 
Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja. 

J.B.

Habsburg Ottó nyitotta meg a 
Balaton Akadémiát 

Illusztris vendége volt május 14-én Balatonalmádinak. Habsburg 
Ottó az Európai Parlament tagja, a Páneurópai Unió elnöke keres-
te fel a Balaton Akadémiát, hogy annak megalakulása alkalmából 
megtartsa az első előadást. Habsburg Ottó társaságában volt fia, 
György, és Bauer László, a Páneurópai Hungária elnöke. A vendéget 
Kerényi László polgármester köszöntötte, örömét és megelégedését 
fejezve ki, hogy Balatonalmádi a Balaton Akadémia otthona lesz, 
mely a volt jezsuita kolostorban folytatja majd országos jelentőségű 
misszióját. Habsburg Ottó, mint a Balaton Akadémia első, megnyi-
tó előadója, Jalta és ami utána következett címmel tartott előadást 
a nagyszámú hallgatóság előtt. Bevezető szavaiban vázolta, milyen 
nagy jelentőséggel bír a Balaton térsége, elsősorban a turizmus fel-
fejlesztése szempontjából. A rá jellemző humorral jegyezte meg, 
hogy mennyire fontos ide vonzani a vendégeket, miután a hívatlan 
idegenek végre távoztak ebből a térségből. Szólt arról is, hogy a Ba-
laton környékén található nád mennyire fontos nyersanyaga lehet 
az iparnak. A szónok erőteljesen hangsúlyozta, mennyire egészség-
telen öröksége az országnak a fővároscentrikusság, s mennyire élet-
szükséglet a vidék harmonikus bekapcsolása az ország vérkeringésé-
be. Habsburg Ottó optimistán ítélte meg a magyar jövőt. A belső 
viszályokra utalva erőteljesen aláhúzta, milyen nagy szükség van az 
egységre a nemzet létérdekei érvényesítéséért. A magyar gazdaságot 
viszonylagosan egészségesnek ítélte meg, és közölte, jó esélyünk van 
arra, hogy a megfelelő időben bekerüljünk a Közös Piac tagországai 
közé. Jövőnk az Európai Tanácsban van, s ez biztosítéka biztonsá-
gunknak is. Kemény és szívós munkára van szükség, és nagy türe-
lemre ahhoz, hogy negyven év pusztításának nyomait eltüntethes-
sük. A szónok beszélt arról, hogy a változás a politika alaptörvénye. 
Jó politikával a határok kérdése is megoldható és erre példának a 
szlovén-magyar határ átjárhatóságát említette. A kisebbségek gond-
jairól szólva elmondotta, hogy az Európa Tanács elfogadta a kisebb-
ségben élők jogairól szóló konvenciót, és ennek betartását feltételéül 
állította a közösségbe való belépésnek. Nekünk, mondotta, példát 
kell mutatnunk azzal, hogy hogyan bánunk saját kisebbségeinkkel. 
A szónok előadása után újságírók kérdéseire válaszolt. délután fel-
kereste Tihanyt, és az itt összegyűlt érdeklődők soraiból elhangzott 
kérdésekről fejtette ki a véleményét. 

K.S.Z. Fotó: D. L.
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Cimbora Vakáció Balatonalmádiban 

1992. június 25. és július 6. között nemzetközi alkotótábort szer-
vezett a Cimbora Alapítvány és az MTV Cimbora Produceri Iroda 
városunkban. Háromszáz fiatal muzsikus, énekes, képzőművész és 
versíró gyermek érkezett a világ különböző tájairól. délelőttönként 
zenei próbákat, versírói, rajzolási gyakorlatokat tartottak a fiatalok 
ismert művészek irányításával. délutánonként koncerteket adtak 
templomokban, köztereken, színesítve a város kulturális életét. 
Esténkét zenés irodalmi találkozókat szerveztek művész cimborák-
kal. A tábort dr. Kerényi László polgármester nyitotta meg, ebből 
idézünk. „Rajz - zene - ének - vers, hang - szín - kép - szó, ezek a 
Cimbora vakáció címszavai. Romok - süvítő golyók - éhezés - vita, 
harag - szürkeség - kép-mutatás - szó-mágia, ezek pedig Kárpát-me-
dencénk aktuális címszavai. E bántó kettősségbe nem nyugodha-
tunk bele. Szabó Márta, munkatársai és barátai nem is nyugodtak 
bele. Megteremtették Cimboraországot. Előbb a Cimbora tévével, 
Cimbora újsággal, aztán a Cimbora zenekarral és Cimbora kon-
certekkel, és most a Cimbora vakációval és a Cimbora életfával. 
Megteremtették a gyerekek Cimboraországát, melynek fővárosa 
mától jövő vasárnapig - igen nagy örömünkre - Balatonalmádi. 
Cimboraország egy különös ország, mert nincsenek határai, nincse-
nek pártjai, nincsen kormánya, nincs hadserege, még önkormány-
zata és polgármestere sincs. Cimboraország mégis működik. A lakói 
döntő többségben gyermekek. Egyenjogú gyermekek, függetlenül 
attól, hogy az édesanyjuktól a magyart, a románt, az ukránt, a szlo-
vákot, a németet, a finnt, a franciát vagy a szerbhorvátot tanulták 
meg. Náluk nincs többségi uralom és nincsen kisebbségi lét. Bíz-
hatunk benne erőst, ha ők együtt felnőnek, értelmét veszti ez a két 
kategória. Akkor is meg fogják érteni egymást, ha nem értik egymás 
anyanyelvét, mert van közös nyelvük: a rajz, az ének, a hang, a szín, 
a kép. Cimboraországnak vannak még felnőtt polgárai is. Mint pél-
dául Catherine Lalumiere aszszony, Kányádi Sándor, Petrőczi Éva, 
Keszeli Ferenc, Vári Attila, Uri Mayer, Hámori Ildikó, Csoma Judit, 
Bródy János, a Kalákáék, Kováts Kriszta, Sebő Ferenc, Zorán. Böl-
csen vigyáznak a gyerekekre a háttérben, vagy tanítják őket a próbá-
kon, a foglalkozásokon, a pódiumon vagy éppen a padlásgalériában, 
a Cimbora vakáció nyitó tárlatán. 

A 470-es Mesterek Világbajnoksága a 
Balatonon

 A verseny hivatalos angol nyelvű szövegéből és annak fordításából 
csak az egyik legfontosabb dolog hiányzott, nevezetesen az, hogy ez 
a világbajnokság Balatonalmádiban volt 1992. szeptember 15-18. 
között. Azoknak a vitorlázóknak azonban, akik itt és most kötöttek 
barátságot a magyar tengerrel, vélhetően a Balaton ezentúl már kü-
lön megnevezés nélkül is egyet jelent Balatonalmádival. S hogy ezt 
a cseppet sem szerény mondatot leírhattam, az a verseny szakmai és 
protokollrendezőinek, a számtalan szponzornak, s nem utolsósor-
ban a versenyzőknek otthont adó Hotel Fregattnak köszönhető. A 
kívülálló szemével nézve a három napban minden együtt volt, ami 
csak megillet egy nemzetközi versenyt; gyönyörű környezet, vendé-
geknek, sportolóknak egyaránt ideális időjárás, ünnepélyes megnyi-
tó a díszelnök Horn Gyula és a neves fővédnökök, a MAHART ve-
zérigazgatója, Budapest III. kerületi önkormányzat polgármestere, 
és természetesen a házigazda balatonalmádi önkormányzat polgár-
mestere részvételével. A verseny alaphangulatát a köszöntők elhang-
zása után a Határőrség Fúvószenekara és a Szupernóva táncegyüttes 
bájos és ügyes mazsorettcsoportja adta meg, mely produkciójukat 
a díjkiosztó ünnepség utáni gálán még megtoldották egy kis vidám 

szteppeléssel is. A versenyzáró gála fényét olyan neves művészek sze-
replése emelte, mint dévai Nagy Kamilla, Béres Ferenc és a székes-
fehérvári néptáncegyüttes. És közben volt egy kitűnően lebonyo-
lított, igazán sportszerű verseny, melynek emlékére a sok különdíj 
mellett minden 470-es mester egy kis emlékplakettel térhetett haza. 
A díjkiosztó ünnepség után először Zilahy Mariann művésznővel, 
a verseny protokollrendezőjével szerettem volna beszélgetni, azon-
ban az egyébként nemesi származású művésznőt annyira lefoglalták, 
hogy sajnos többszöri ígéret után sem tudtunk néhány percre elvo-
nulni. A háromnapos verseny részleteiről, a vitorlássport rejtelme-
iről, a 470-es mesterekről a világbajnokság szakmai rendezőjével, 
Kovács Jánossal, és a verseny főrendezőjével, Lovas Andrással be-
szélgettünk. A 470-es hajóosztályon belül a mesterek világbajnok-
ságát, mely 9 éve minden évben megrendezésre került, az olaszok 
találták ki. Speciális feltétele, hogy a versenyzőknek a minimális 35 
éves korhatárt el kell érniük arra tekintettel, hogy a 470-es hajóosz-
tály egy végtelenül sportos és nagyon kemény hajónem, mely ko-
moly fizikai erőnlétet és szellemi koncentrációt igényel. E mesterek 
között nyert Kovács János 1991-ben Elba szigetén világbajnoksá-
got, de ezt megelőzően 1990-ben már Spanyolországban is második 
volt. Így kaphatta meg ez évben a rendezés jogát a Balaton. S hogy 
miért pont Almádi? Mint általában, most is a személyes kötődé-
sek, a gyökerek befolyásolták a döntést, hisz ahogy Kovács Jánostól 
megtudtam, gyerekkori nyarait itt töltötte Almádiban a MAHART 
sporttelepén, mely jelenleg a Videoton vitorlástelepe. Régi sportba-
rátság fűzi Lovas Andráshoz, aki a Videoton vezető edzője — ko-
rábban maga is több éven keresztül 470-es válogatottkeret-tag — 
így a szakmai segítség is biztosítva volt. Lovas Andrástól a verseny 
lebonyolításáról érdeklődtem, aki jóleső elégedettséggel nyugtázta, 
hogy sikerült egy jó hangulatú, abszolút korrekt versenyt megren-
dezni, ahol mindenki betartotta a játékszabályokat, s a nemzetközi 
zsűrinek óvás miatt sem volt dolga. A Németországból, Angliából, 
Svájcból, Olaszországból érkezett versenyzők, a magyarokkal együtt 
19 páros, a Balaton szinte minden arcával megismerkedhetett. A 
Balaton sokféle arca végül is megérdemelten a Galgóczy— Nyá-
ri páros győzelmét hozta, akik beszélgetőpartnereim szerint kiváló 
sportemberek. Közülük Galgóczy Tamás, aki a vitorlássport min-
den hajónemében beküzdötte magát válogatott szintre, a rangidős, 
Nyári Gyula pedig testvérével együtt kijutott a barceloniai olimpiá-
ra is. Róla azt is tudni kell még, hogy vitorlázó-pályafutását Almádi-
ban kezdte. Azt hogy a következő 470-es mesterek világbajnoksága 
hol lesz, még nem lehet tudni, mint ahogy azt sem, hogy mikor 
lesz Almádiban legközelebb vitorlásvilágbajnokság, de a szakembe-
rek véleménye szerint éppen ideje, hogy Almádiban a vitorlássport 
elnyerje méltó rangját. A városból indult, a vitorlázásban már ko-
moly hírnevet szerzett sportolók mindenesetre megteremtették erre 
az alapot.         —em—

Cimborások 2005-ben

VADRÓZSABOKORBAN A NEMES 
SZÁNDÉK...?
A Balaton Akadémia alakuló ülése

Csoóri Sándor városunkban részt vett január 13-án a városháza ün-
nepi képviselő-testületi ülésén, majd a Balaton Akadémia Tanács meg-
alakulásán nagy érdeklődés mellett tartott előadást az értelmiség mai 
helyzetéről. A helyszíni tudósítást az Új Hírek öt megyében megjelenő 
napilapjából vettük át. ünnepi ülését tartotta Balatonalmádiban 

a Balaton Akadémia tanácsa, amelyen részt vett Csoóri Sándor, a 
Magyarok Világszövetségének elnöke, az akadémia kuratóriumának 
tagja. Bevezetőül dr. Kerényi László, Balatonalmádi polgármeste-
re (az akadémia egyik „szülőatyja”) röviden ismertette a Balaton 
Akadémia létrehozásának viszontagságos történetét, a még ma sem 
egyértelmű és világos helyzetet. Hangsúlyozta, nemcsak beszélni 
kell az oktatásról, a kiművelt emberfők szükségességéről — mint 
megítélése szerint a kormány teszi —, hanem ez a kis közösség tenni 
is akar érte. A Veszprém Megyei Önkormányzattal, illetőleg egyes 
tisztségviselőivel vívott, legalább féléves harc ma már arra szűkült 
le — mondotta —, hogy van úgymond két jó szándékú, de oktondi 
ember (utalva önmagára és dr. Szijártó Istvánra, az akadémia kura-
tóriumának elnökére), akik nem akarják felfogni, hogy törvények is 
léteznek. Így és ennélfogva (e bélyeget rájuk sütve) kezdett— sze-
rinte — a komoly és nemes ügy komolytalanná válni. Sajnálatos 
tény, de a megyei közgyűlést senki sem képviselte az ülésen. Kerényi 
polgármester felolvasta dr. Zongor Gábor közgyűlési elnök levelét, 
miszerint köszöni a meghívást, de más, immáron halaszthatatlan 
programja nem teszi lehetővé a jelenlétét, az ügy fontosságára te-
kintettel viszont mással nem kívánja képviseltetni magát. Kerényi 
László szerint ez nem más, mint afféle „gyógyszöveg”, s elmondása 
szerint ismert az is, hogy a „megyeiek” felkérték az árkádia Kft.-t 
a Hotel Berény— az akadémiának kiszemelt épület— szállodai ki-
használtságának fokozására, biztosítására. Csoóri Sándor — hallva 
az akadémia létrehozását elodázó (megakadályozó?) gáncsvetések-
ről — így szólt az egybegyűltekhez: „Azt hittem, ünnepi eseményre 
jövök, s kiderült, vadrózsabokorba estünk. Itt egy gyönyörű elkép-
zelés, egy szép épület— s végre csinálni kellene (és lehetne is) va-
lamit —, erre még mindig gáncsvetések buktatják, tüskék szúrják 
a nemes ügyet. Naponta részese vagyok az országban nagyszerű 
kezdeményezéseknek, van ebben a népben cselekvő akarat, alkotó 
kedv, de a jó hírek nem kerülnek az újságokba, a rádióba és a tv-be. 
Gerendákkal a vállainkon járunk.” dr. Szijártó István is azt emelte 
ki, hogy „végre megfogtuk egymás kezét”, csak hát iskolát alapítani 
nem lehet haraggal és rossz kedvvel. A Magyarok Világszövetsége 
támogatni fogja a nemes ügyet, amiről együttműködési megállapo-
dás is született. Az ünnepi alakuló ülésen ismertették a tanács tag-
jait (a hazai és külhoni magyarság ismert és nagyra becsült közéleti 

személyiségei, a művészeti, a tudományos élet kiválóságait; összesen 
75-en), köztük Benda Kálmán, Borsos Miklósné, Csoóri Sándor, 
Habsburg Ottó, Kerényi Imre, Keresztury dezső, Lőrincze Lajos, 
Palotás János, Pozsgay Imre, Tőkés László stb. A Balaton Akadémia 
tanácsának elnöke Németh Magda tanár (Németh László lánya), a 
Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja. 

J.B.

Habsburg Ottó nyitotta meg a 
Balaton Akadémiát 

Illusztris vendége volt május 14-én Balatonalmádinak. Habsburg 
Ottó az Európai Parlament tagja, a Páneurópai Unió elnöke keres-
te fel a Balaton Akadémiát, hogy annak megalakulása alkalmából 
megtartsa az első előadást. Habsburg Ottó társaságában volt fia, 
György, és Bauer László, a Páneurópai Hungária elnöke. A vendéget 
Kerényi László polgármester köszöntötte, örömét és megelégedését 
fejezve ki, hogy Balatonalmádi a Balaton Akadémia otthona lesz, 
mely a volt jezsuita kolostorban folytatja majd országos jelentőségű 
misszióját. Habsburg Ottó, mint a Balaton Akadémia első, megnyi-
tó előadója, Jalta és ami utána következett címmel tartott előadást 
a nagyszámú hallgatóság előtt. Bevezető szavaiban vázolta, milyen 
nagy jelentőséggel bír a Balaton térsége, elsősorban a turizmus fel-
fejlesztése szempontjából. A rá jellemző humorral jegyezte meg, 
hogy mennyire fontos ide vonzani a vendégeket, miután a hívatlan 
idegenek végre távoztak ebből a térségből. Szólt arról is, hogy a Ba-
laton környékén található nád mennyire fontos nyersanyaga lehet 
az iparnak. A szónok erőteljesen hangsúlyozta, mennyire egészség-
telen öröksége az országnak a fővároscentrikusság, s mennyire élet-
szükséglet a vidék harmonikus bekapcsolása az ország vérkeringésé-
be. Habsburg Ottó optimistán ítélte meg a magyar jövőt. A belső 
viszályokra utalva erőteljesen aláhúzta, milyen nagy szükség van az 
egységre a nemzet létérdekei érvényesítéséért. A magyar gazdaságot 
viszonylagosan egészségesnek ítélte meg, és közölte, jó esélyünk van 
arra, hogy a megfelelő időben bekerüljünk a Közös Piac tagországai 
közé. Jövőnk az Európai Tanácsban van, s ez biztosítéka biztonsá-
gunknak is. Kemény és szívós munkára van szükség, és nagy türe-
lemre ahhoz, hogy negyven év pusztításának nyomait eltüntethes-
sük. A szónok beszélt arról, hogy a változás a politika alaptörvénye. 
Jó politikával a határok kérdése is megoldható és erre példának a 
szlovén-magyar határ átjárhatóságát említette. A kisebbségek gond-
jairól szólva elmondotta, hogy az Európa Tanács elfogadta a kisebb-
ségben élők jogairól szóló konvenciót, és ennek betartását feltételéül 
állította a közösségbe való belépésnek. Nekünk, mondotta, példát 
kell mutatnunk azzal, hogy hogyan bánunk saját kisebbségeinkkel. 
A szónok előadása után újságírók kérdéseire válaszolt. délután fel-
kereste Tihanyt, és az itt összegyűlt érdeklődők soraiból elhangzott 
kérdésekről fejtette ki a véleményét. 

K.S.Z. Fotó: D. L.
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Jön a 375-ös

Szeretném megosztani örömömet 
minden velem együttérző és segítő 
szándékú almádi polgárral. A már 
köztudatban talán túltárgyalt vasúti 
felüljáró - közadakozásból - lénye-
gében elkészült. Környezete - ahol 
ezideig szemétlerakóhely is volt - 
füvesítve, növényzettel betelepítve, 
ülőpadokkal, a híd mindkét oldalán 
biztonságos korláttal, sőt emléktáblával is ellátva várja a tavaszt, hogy 
a helyreállított műtárgyra a korona is felkerülhessen. Ez pedig egy 
valamikor itt közlekedett (1909-1969) 375- ös típusú gőzmozdony. 
Egyébként ez volt a MáVAG utolsóként gyártott gőzmozdony-típu-
sa. Ráday Mihály képviselő úr a Városvédők Szövetségének alelnöke 
segített abban, hogy a MáV Vasúti Járműskanzenjétől - egy helyszíni 
szemlét követően - ingyenesen megkaptam fenti „emléktárgyat“. ….. 
A megőrzésre kapott mozdonyon a szükséges lemezjavításokat a Szé-
kesfehérvári Vontatási Főnökség tanműhelyében elvégzik és küldik a 
gépet az Almádi fürdő vasútállomásra. A szükséges vágányzat elké-
szítését a hídon a Veszprémi Pályafenntartási Főnökség vállalta. Már 
„csak“ a közúti szállítás nem kis feladata van hátra, hisz több, mint 40 
tonna tömeg szállításáról van szó. Kézenfekvő megoldásnak ígérke-
zett a honvédség segítségét kérni. Nem csalódtam. A gépjárműosztály 
illetékese készséggel vállalta a nemes cél érdekében e feladatot. …

Majbó Gábor

Néprajzkutatók újabb találkozója 
Almádiban 

Ez év végén ismét találkoztak Balatonalmádiban a Magyar Népraj-
zi Társaság Jankó János-díjas kutatói. A vendéglátó, csakúgy, mint a 
megelőző évben Gráfik Imre volt, aki a hazai néprajzi/antropológiai 
tudományos közélet ezen informális összejövetelének megszervezésé-
vel is jelezni kívánja kötődését szülőhelyéhez, Balatonalmádihoz. Az 
időjárás valósággal kegyeibe fogadta a tavalyinál valamivel szerényebb 
számban megjelenteket. A házigazda időközben visszatért főállásban 
a budapesti Néprajzi Múzeumba, ahol jelenleg főosztályvezető, de 
Vas megyével, Szombathellyel sem szakadt meg a kapcsolata: tanít 
a tanárképző főiskolán. Ily módon azt is reméli, hogy Budapest és 
Szombathely között, mintegy félúton, többször is megfordul Almá-
diban. A kötetlen szakmai beszélgetés során, a hely adta inspiráció 
következtében is, tovább érlelődött a bel- és külföldi idegenforgalom, 
a turizmus néprajza, antropológiája tárgykörében szervezendő térségi 
kutatás és előadói ülés előkészítése. Eközben érkeztek meg Balaton-
almádi önkormányzatának vezetői: dr. Kerényi László polgármester 
és Majbó Gábor alpolgármester, akik, bekapcsolódva a beszélgetésbe, 
számtalan helyi vonatkozású ténnyel, konkrét adatokkal igazolták a 
témakör aktualitását. Nem hallgatták el a legfőbb vonzerő, a Balaton 
vízminőségének aggasztó romlását sem, továbbá a Balaton-parti tele-
pülések idegenforgalmi szolgáltatásai által „termelt” jövedelmeknek 
a helyi önkormányzatokhoz való igen aránytalan visszaszármaztatási 
rendszeréből fakadó problémákat. Megdöbbentő volt hallani, hogy 
a mintegy 9000 állandó lakosú Balatonalmádi a nyári szezonban 40 
000 fő körüli nyaraló, turista igényeit kell kielégítse. Mindezen kérdé-
sek, összefüggések többoldalú elemzést kívánnak, s szerencsés lehet a 
néprajzkutatók, antropológusok és a helyi, térségi képviselők, vezetők 
különböző szempontú, de céljaiban összehangolt megközelítése. A ta-
lálkozó résztvevői nem üres kézzel távoztak. Selmeczi Kovács Attila, a 
Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese jóvoltából mindnyájan gaz-

dagabbak lehettek díjuk névadójának, Jankó János három művének 
(Millenniumi falu, Finnországi jegyzetek és Kalotaszeg magyar népe) 
új kiadásával. Az almádi találkozások emlékét pedig a polgármester úr 
által átadott, Balatonalmádiról szóló reprezentatív fotóalbum segíthe-
ti maradandóvá s kézzelfoghatóvá tenni.

Horgászsarok 
A süllőzésről szerettem volna írni. Arról, hogy számunkra - bala-

toni horgászok számára - a szeptemberi-októberi süllővadászat mit 
jelent. Amikor a nyári nagy nyüzsgés után elcsendesült, késő esti 
vízen kapásra várva, nyugodtan gyönyörködhetünk a parti fények-
ben, a ragyogó csillagokban, a dombok sötét körvonalaiban, s ha 
elindul a kapásjelzőnk, gyorsuló szívveréssel fogjuk kézbe a botot. 
Ilyenkor minden elképzelhető még. Az is, hogy a zsinór túlsó végén 
kapitális „kékfarkú” fogas ügyködik a csalinak szánt küsszel vagy 
garadaszelettel. Aztán, ha minden sikerül és merítóhálónkban vergő-
dik a hal, rendszerint kiderül, nem is kapitális, hanem csak amolyan 
„porciós”, vagyis éppen méretes halacska. Persze nemigen bánjuk, 
hiszen ez is süllő, s talán nem is mindig a súly, a centiméterekben 
kimutatható nagyság a lényeg, hanem a körítés. A csendes beszélge-
tések a csónakban vagy hajókon, a tükörsima víz, vagy a hullámok 
csobogása a hajó orrán, az időtlenség manapság szűkmarkúan mért 
érzése. Mondom: erről szerettem volna írni. Aztán - amikor jó né-
hány hét távoliét után lementem a vízpartra, nem akartam hinni a 
szememnek. Pedig barátaim már jelezték, valami baj van. A víz zava-
ros, zöld, nem ilyen szokott lenni szeptemberben. Az újságok pedig 
szinte kivétel nélkül kongatják a vészharangot, s úgy tűnik számomra, 
hogy ez a hang már inkább a lélekharang hangja. A közel 40 év alatt, 
amit a Balaton mellett töltöttem, ilyen állapotban még nem láttam 
a tavat. Az átlátszatlan, zavaros, zöldessárga lötty, a Szabadka melletti 
palicsi tóra emlékeztet. Közvetlenül a halála előtt volt ilyen. Több 
mint 10 évbe került, mire lecsapolták, helyrehozták a medret és újra 
feltölthették. Ott könnyű volt. Az egész tó többszörösen beleférne a 
fűzfői öbölbe. Miért és mitől jutottunk idáig? Ki tudja? 1965 óta - az 
akkori nagy halpusztulás okait ma sem tudjuk - folyamatosan romlik 
a tó állapota. Az okokat kielemezték, aztán cáfolták, néhány esetben 
egyetértettek. Bizottságok, szervezetek, gittegyletek hada alakult, ha-
táskörök, döntési jogok nélkül. És főképp pénz nélkül. Mert a Bala-
ton és vidéke, ez már unalomig ismert, csak pénzszerzésre alkalmas, 
gyors gazdagodást ígérő területként számított és számít ma is. Egyén-
nek, szervezeteknek egyaránt. Rendszerváltás ezen a téren sem tör-
tént, és most már úgy érzem, a pénz sem segítene. Pénzzel nem lehet 
lecsökkenteni a környék nyaralóinak, lakosainak, alkalmi üdülőinek 
számát, ami már régen túllépte a Balaton számára elviselhető szintet. 
Nem lehet meg nem történtté tenni a nádasok kipusztítását, az ide-
gen és káros halfajok betelepítését, a mértéktelen vegyszerezést és még 
sok mindent. A magas foszfortartalom miatt elszaporodott kék algák 
(egybehangzó vélemények szerint a halakra is mérgezőek) évekkel 
ezelőtt átjöttek Tihanynál a keleti medencébe, s ma már kiinduló-
pontjuktól, a Keszthelyi-öböltől legtávolabbi sarokban, Akarattya és 
Fűzfő előtt is megtalálhatók. Az iszapban lerakódott spóráikat kellene 
eltávolítania az egy szem kotróhajónak. Több száz négyzetkilométer-
ről. Reménytelen. Közben folyik a szópárbaj a „hozzáértők” között. 
Egyik pánikkeltéssel vádolja a másikat, meg azzal, hogy tönkreteszi az 
idegenforgalmat. Az ellentábor közönyt, eltussolást, egyéni érdekeket 
emleget. Így aztán jól elvannak egymással. Mindegyiknek van mit 
tennie, mehet az „alibifoci, a szennyes teregetése, világgá kürtölése”, 
a régi, jól megtanult séma szerint. Aztán a végeredmény - a vendégek 
elmaradása, kit érdekel? Az én gondom pedig már csak egy: elkészít-
hetem-e a tegnap fogott porciós süllőmet vacsorára, vagy sem? 

Nagy Ferenc

A Közösségi Ház Se sakkcsapata az 
NB-I-ben! 

Befejeződött a sakkozók NB-I/B-s küzdelemsorozata, ahol a Kö-
zösségi Ház SE együttese Balatonalmádi sporttörténetében eddig 
egyedülálló bravúrt hajtott végre, felkerült a Nemzeti Bajnokság 
legmagasabb osztályába. 

Különösen azért értékes ez a teljesítmény, mert városunkat még 
soha semmilyen csapatsportágban nem képviselték a legjobbak kö-
zött. Hát ezt is megértük! Pedig annak idején, 1990. őszén Keré-
nyi László polgármester és még néhány sakkbarát csak egy éppen 
szélnek eresztett gárdát akart megmenteni, azt is kifejezetten önös 
érdekből. Nevezetesen, hogy ne veszítsen el a város egy akkor még 
pelyhedző állú, de óriási tehetségként számontartott kislegényt, akit 
Fáncsy Iminek hívtak. Úgy került a vörösberényi fiú végre szülőhe-
lyére, s külön öröm, hogy követték őt csapattársai is. Közben egyre 
inkább éreztette hatását városunkban a sakksport jelenléte, sakkis-
kola indult a Közösségi Házban, egyre több helyi amatőr kereste 
fel a vörösberényi iskolában és a Kéttannyelvű Gimnáziumban. A 
gimnázium csapata eséllyel indul az országos középiskolai bajnoksá-
gon. Városunk polgármestere és a szomszédos Fűzfő polgármestere 
magánalapítványt hozott létre Almádi és környéke sakksportjának 
támogatására. Ezzel elérkeztünk az 1994/95-ös szezonhoz, ami azt 
hiszem, örökké emlékezetes lesz valamennyi sakkbarát számára. 
Más célunk nem lehetett most sem, mint a másodvonalbeli tagság 
meghosszabbítása, ám az eredmények másképp alakultak. Lénye-
gesen esélyesebb csapatok véreztek el a Közösségi Ház SE gárdája 
ellen, s az egyenletes teljesítményt látva már a szakembereket sem 
lepte meg, hogy a bajnokság második félidejétől feljutásra esélyes-
ként emlegetik a csapatot. A tavaszi szezonban becsúszott egy-két 
kellemetlen eredmény, ám ezek aránya lehetővé tette, hogy az utolsó 
fordulóig megmaradjon az esély. Itt aztán már olyan káprázatosan 
játszott a társaság, hogy a félpontos lemaradást ledolgozva két és fél 
ponttal előztük meg a rivális Ajka csapatát, megszerezve ezzel az első 
osztályban való szereplésre jogosító második helyet. 

Hogy mi volt a siker titka? Azt hiszem, ez alaposabb elemzést 
igényel, de azt a töretlen csapatszellemet ami végig jellemezte a játé-
kosokat, s talán leginkább hiányzott a sztárokat felvonultató riváli-
sainkból - mindenképpen ki kell emelni. Ebben volt a csapat ereje, 
s leginkább erre számíthatunk a jövőben is. 

Összeállította: G.T.

Kertbarátok életéből
A Balatonalmádi Kertbarátkor tájékoztatója az aktuális tenniva-

lókról kertben, szőlőben és a pincében. A kertekben, szőlőkben még 
folytathatjuk a szükséges tápanyag-utánpótlást. A komolyabb fa-
gyok beálltáig a szerves és műtrágyát bejuttathatjuk a talajba, de fel-
tétlen földréteggel takarjuk, zárjuk mindkét tápanyagot. Az erősebb 
fagyok beálltával csak a telepítendő szőlő és gyümölcsfák gödreinek 
elkészítésére van lehetőség. A gyümölcsfák alól a leveleket gyűjtsük 
össze, a fertőzöttet égessük el, az egészségeset mélyen ássuk be vagy 
komposztáljuk. diófa levelét sem beásni, sem komposztálni nem 
szabad. A szaporításra szánt szőlőés gyümölcsvesszőket szedjük meg, 
és a tavaszi felhasználásig megfelelően tároljuk. A borospincében itt 
az ideje az új borok fejtésének. A tavalyi bort XI. 11-től, Márton 
naptól „Ó”- bornak szokás nevezni. A régi mondás szerint „a sep-
rő a bor anyja”. A mai felfogás 
szerint „a seprő a bor alja”, ami 
több káros anyagot tartalmaz, 
mint hasznosat, ezért le kell 
fejteni róla az új bort. A bor-
fejtési tennivalók ismertetése: 
Az új bor fejtése előtt feltétlen 
végezzünk töréspróbát. Nyitva 
hagyott fehér, félig lévő üveget 
20 °C meleg helyen hagyva, ha a benne lévő bor elszíneződik, zava-
rosodig kristályos borkénnel az elszíneződés mértékének megfelelő-
en kénezni kell. Ha a töréspróba során: 48 óra múlva kezd megtörni 
és a barna gyűrű pár mm, akkor 2 dkg, - 24 óra múlva barnulás 
esetén 3 dkg, - 12 óra múlva erős barnulás esetén 4 dkg kristályos 
borként kell adni 100 liter új borhoz. A fejtést zártan, a levegővel 
történő érintkezés nélkül kell végezni szivattyúval vagy gumicsővel. 
A fogadó hordóba 1/2 kénszeletet égetünk el. A szükséges kristályos 
borként kb. 10 liter borban feloldjuk és beleöntjük az előkészített 
fogadóhordóba, erre fejtjük rá gumicsövön az új bort. A gumicsövet 
a hordó aljára vezetjük, így az új bor jól összekeveredik a túlkéne-
zett borral. Az egészséges új borokat is kénezni kell. Az első fejtés 
alkalmával végzett alapkénezéssel elindítjuk az új bort a jellegének 
legjobban megfelelő fejlődés felé. 

Bucs Ferenc

Berényi kertbarátok 
Amint már arról hírt adtak a Vörösberényi Fábián József Kert-

barátkor fennállásának 30. évfordulóját ünnepeltük 1995. október 
28-án. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik a jeles ünnep létrejöttéhez bármilyen módon hozzájárultak. A 
Vörösberényi általános Iskolának az előadott műsorért. Mindazon 
önkormányzati képviselőknek, akik anyagilag támogatták a ren-
dezvényt. A Balaton Akadémiának a finom vacsora elkészítéséért. 
Németh Tamásnak a zenéért. Köszönet azoknak a meghívott vendé-
geknek, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Ezen alkalom 
után szeretnénk röviden a kör múltját és jelenét bemutatni. A kör 
1965-ben alakult 6 fő vörösberényi polgárral. Elnöknek dalányi 
Józsefet választották, aki több éven keresztül vezette a kört. Rövid 
idő alatt olyan gyümölcsöket sikerült termelni, amelyek több kiál-
lításon eredményesen vettek részt. A kör állandóan fejlődött. Már 
több éve, hogy minden hónap első és harmadk hétfőjén taggyűlés 
van, szakelőadók tartanak előadást. Minden évben az új bor letisz-
tulása után borversenyt rendezünk, szakavatott zsüri jelenlétében. 
Az arany, ezüst és a bornz fokozatot elért borok gazdái oklevelet 
kaptak. Értékelés után batyus bállal folytatódik az összejövetel. 

Vörösberényi Kertbarát Kör

Vörösberényi kertbarátkör 2011-ben

1994
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Jön a 375-ös

Szeretném megosztani örömömet 
minden velem együttérző és segítő 
szándékú almádi polgárral. A már 
köztudatban talán túltárgyalt vasúti 
felüljáró - közadakozásból - lénye-
gében elkészült. Környezete - ahol 
ezideig szemétlerakóhely is volt - 
füvesítve, növényzettel betelepítve, 
ülőpadokkal, a híd mindkét oldalán 
biztonságos korláttal, sőt emléktáblával is ellátva várja a tavaszt, hogy 
a helyreállított műtárgyra a korona is felkerülhessen. Ez pedig egy 
valamikor itt közlekedett (1909-1969) 375- ös típusú gőzmozdony. 
Egyébként ez volt a MáVAG utolsóként gyártott gőzmozdony-típu-
sa. Ráday Mihály képviselő úr a Városvédők Szövetségének alelnöke 
segített abban, hogy a MáV Vasúti Járműskanzenjétől - egy helyszíni 
szemlét követően - ingyenesen megkaptam fenti „emléktárgyat“. ….. 
A megőrzésre kapott mozdonyon a szükséges lemezjavításokat a Szé-
kesfehérvári Vontatási Főnökség tanműhelyében elvégzik és küldik a 
gépet az Almádi fürdő vasútállomásra. A szükséges vágányzat elké-
szítését a hídon a Veszprémi Pályafenntartási Főnökség vállalta. Már 
„csak“ a közúti szállítás nem kis feladata van hátra, hisz több, mint 40 
tonna tömeg szállításáról van szó. Kézenfekvő megoldásnak ígérke-
zett a honvédség segítségét kérni. Nem csalódtam. A gépjárműosztály 
illetékese készséggel vállalta a nemes cél érdekében e feladatot. …

Majbó Gábor

Néprajzkutatók újabb találkozója 
Almádiban 

Ez év végén ismét találkoztak Balatonalmádiban a Magyar Népraj-
zi Társaság Jankó János-díjas kutatói. A vendéglátó, csakúgy, mint a 
megelőző évben Gráfik Imre volt, aki a hazai néprajzi/antropológiai 
tudományos közélet ezen informális összejövetelének megszervezésé-
vel is jelezni kívánja kötődését szülőhelyéhez, Balatonalmádihoz. Az 
időjárás valósággal kegyeibe fogadta a tavalyinál valamivel szerényebb 
számban megjelenteket. A házigazda időközben visszatért főállásban 
a budapesti Néprajzi Múzeumba, ahol jelenleg főosztályvezető, de 
Vas megyével, Szombathellyel sem szakadt meg a kapcsolata: tanít 
a tanárképző főiskolán. Ily módon azt is reméli, hogy Budapest és 
Szombathely között, mintegy félúton, többször is megfordul Almá-
diban. A kötetlen szakmai beszélgetés során, a hely adta inspiráció 
következtében is, tovább érlelődött a bel- és külföldi idegenforgalom, 
a turizmus néprajza, antropológiája tárgykörében szervezendő térségi 
kutatás és előadói ülés előkészítése. Eközben érkeztek meg Balaton-
almádi önkormányzatának vezetői: dr. Kerényi László polgármester 
és Majbó Gábor alpolgármester, akik, bekapcsolódva a beszélgetésbe, 
számtalan helyi vonatkozású ténnyel, konkrét adatokkal igazolták a 
témakör aktualitását. Nem hallgatták el a legfőbb vonzerő, a Balaton 
vízminőségének aggasztó romlását sem, továbbá a Balaton-parti tele-
pülések idegenforgalmi szolgáltatásai által „termelt” jövedelmeknek 
a helyi önkormányzatokhoz való igen aránytalan visszaszármaztatási 
rendszeréből fakadó problémákat. Megdöbbentő volt hallani, hogy 
a mintegy 9000 állandó lakosú Balatonalmádi a nyári szezonban 40 
000 fő körüli nyaraló, turista igényeit kell kielégítse. Mindezen kérdé-
sek, összefüggések többoldalú elemzést kívánnak, s szerencsés lehet a 
néprajzkutatók, antropológusok és a helyi, térségi képviselők, vezetők 
különböző szempontú, de céljaiban összehangolt megközelítése. A ta-
lálkozó résztvevői nem üres kézzel távoztak. Selmeczi Kovács Attila, a 
Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese jóvoltából mindnyájan gaz-

dagabbak lehettek díjuk névadójának, Jankó János három művének 
(Millenniumi falu, Finnországi jegyzetek és Kalotaszeg magyar népe) 
új kiadásával. Az almádi találkozások emlékét pedig a polgármester úr 
által átadott, Balatonalmádiról szóló reprezentatív fotóalbum segíthe-
ti maradandóvá s kézzelfoghatóvá tenni.

Horgászsarok 
A süllőzésről szerettem volna írni. Arról, hogy számunkra - bala-

toni horgászok számára - a szeptemberi-októberi süllővadászat mit 
jelent. Amikor a nyári nagy nyüzsgés után elcsendesült, késő esti 
vízen kapásra várva, nyugodtan gyönyörködhetünk a parti fények-
ben, a ragyogó csillagokban, a dombok sötét körvonalaiban, s ha 
elindul a kapásjelzőnk, gyorsuló szívveréssel fogjuk kézbe a botot. 
Ilyenkor minden elképzelhető még. Az is, hogy a zsinór túlsó végén 
kapitális „kékfarkú” fogas ügyködik a csalinak szánt küsszel vagy 
garadaszelettel. Aztán, ha minden sikerül és merítóhálónkban vergő-
dik a hal, rendszerint kiderül, nem is kapitális, hanem csak amolyan 
„porciós”, vagyis éppen méretes halacska. Persze nemigen bánjuk, 
hiszen ez is süllő, s talán nem is mindig a súly, a centiméterekben 
kimutatható nagyság a lényeg, hanem a körítés. A csendes beszélge-
tések a csónakban vagy hajókon, a tükörsima víz, vagy a hullámok 
csobogása a hajó orrán, az időtlenség manapság szűkmarkúan mért 
érzése. Mondom: erről szerettem volna írni. Aztán - amikor jó né-
hány hét távoliét után lementem a vízpartra, nem akartam hinni a 
szememnek. Pedig barátaim már jelezték, valami baj van. A víz zava-
ros, zöld, nem ilyen szokott lenni szeptemberben. Az újságok pedig 
szinte kivétel nélkül kongatják a vészharangot, s úgy tűnik számomra, 
hogy ez a hang már inkább a lélekharang hangja. A közel 40 év alatt, 
amit a Balaton mellett töltöttem, ilyen állapotban még nem láttam 
a tavat. Az átlátszatlan, zavaros, zöldessárga lötty, a Szabadka melletti 
palicsi tóra emlékeztet. Közvetlenül a halála előtt volt ilyen. Több 
mint 10 évbe került, mire lecsapolták, helyrehozták a medret és újra 
feltölthették. Ott könnyű volt. Az egész tó többszörösen beleférne a 
fűzfői öbölbe. Miért és mitől jutottunk idáig? Ki tudja? 1965 óta - az 
akkori nagy halpusztulás okait ma sem tudjuk - folyamatosan romlik 
a tó állapota. Az okokat kielemezték, aztán cáfolták, néhány esetben 
egyetértettek. Bizottságok, szervezetek, gittegyletek hada alakult, ha-
táskörök, döntési jogok nélkül. És főképp pénz nélkül. Mert a Bala-
ton és vidéke, ez már unalomig ismert, csak pénzszerzésre alkalmas, 
gyors gazdagodást ígérő területként számított és számít ma is. Egyén-
nek, szervezeteknek egyaránt. Rendszerváltás ezen a téren sem tör-
tént, és most már úgy érzem, a pénz sem segítene. Pénzzel nem lehet 
lecsökkenteni a környék nyaralóinak, lakosainak, alkalmi üdülőinek 
számát, ami már régen túllépte a Balaton számára elviselhető szintet. 
Nem lehet meg nem történtté tenni a nádasok kipusztítását, az ide-
gen és káros halfajok betelepítését, a mértéktelen vegyszerezést és még 
sok mindent. A magas foszfortartalom miatt elszaporodott kék algák 
(egybehangzó vélemények szerint a halakra is mérgezőek) évekkel 
ezelőtt átjöttek Tihanynál a keleti medencébe, s ma már kiinduló-
pontjuktól, a Keszthelyi-öböltől legtávolabbi sarokban, Akarattya és 
Fűzfő előtt is megtalálhatók. Az iszapban lerakódott spóráikat kellene 
eltávolítania az egy szem kotróhajónak. Több száz négyzetkilométer-
ről. Reménytelen. Közben folyik a szópárbaj a „hozzáértők” között. 
Egyik pánikkeltéssel vádolja a másikat, meg azzal, hogy tönkreteszi az 
idegenforgalmat. Az ellentábor közönyt, eltussolást, egyéni érdekeket 
emleget. Így aztán jól elvannak egymással. Mindegyiknek van mit 
tennie, mehet az „alibifoci, a szennyes teregetése, világgá kürtölése”, 
a régi, jól megtanult séma szerint. Aztán a végeredmény - a vendégek 
elmaradása, kit érdekel? Az én gondom pedig már csak egy: elkészít-
hetem-e a tegnap fogott porciós süllőmet vacsorára, vagy sem? 

Nagy Ferenc

A Közösségi Ház Se sakkcsapata az 
NB-I-ben! 

Befejeződött a sakkozók NB-I/B-s küzdelemsorozata, ahol a Kö-
zösségi Ház SE együttese Balatonalmádi sporttörténetében eddig 
egyedülálló bravúrt hajtott végre, felkerült a Nemzeti Bajnokság 
legmagasabb osztályába. 

Különösen azért értékes ez a teljesítmény, mert városunkat még 
soha semmilyen csapatsportágban nem képviselték a legjobbak kö-
zött. Hát ezt is megértük! Pedig annak idején, 1990. őszén Keré-
nyi László polgármester és még néhány sakkbarát csak egy éppen 
szélnek eresztett gárdát akart megmenteni, azt is kifejezetten önös 
érdekből. Nevezetesen, hogy ne veszítsen el a város egy akkor még 
pelyhedző állú, de óriási tehetségként számontartott kislegényt, akit 
Fáncsy Iminek hívtak. Úgy került a vörösberényi fiú végre szülőhe-
lyére, s külön öröm, hogy követték őt csapattársai is. Közben egyre 
inkább éreztette hatását városunkban a sakksport jelenléte, sakkis-
kola indult a Közösségi Házban, egyre több helyi amatőr kereste 
fel a vörösberényi iskolában és a Kéttannyelvű Gimnáziumban. A 
gimnázium csapata eséllyel indul az országos középiskolai bajnoksá-
gon. Városunk polgármestere és a szomszédos Fűzfő polgármestere 
magánalapítványt hozott létre Almádi és környéke sakksportjának 
támogatására. Ezzel elérkeztünk az 1994/95-ös szezonhoz, ami azt 
hiszem, örökké emlékezetes lesz valamennyi sakkbarát számára. 
Más célunk nem lehetett most sem, mint a másodvonalbeli tagság 
meghosszabbítása, ám az eredmények másképp alakultak. Lénye-
gesen esélyesebb csapatok véreztek el a Közösségi Ház SE gárdája 
ellen, s az egyenletes teljesítményt látva már a szakembereket sem 
lepte meg, hogy a bajnokság második félidejétől feljutásra esélyes-
ként emlegetik a csapatot. A tavaszi szezonban becsúszott egy-két 
kellemetlen eredmény, ám ezek aránya lehetővé tette, hogy az utolsó 
fordulóig megmaradjon az esély. Itt aztán már olyan káprázatosan 
játszott a társaság, hogy a félpontos lemaradást ledolgozva két és fél 
ponttal előztük meg a rivális Ajka csapatát, megszerezve ezzel az első 
osztályban való szereplésre jogosító második helyet. 

Hogy mi volt a siker titka? Azt hiszem, ez alaposabb elemzést 
igényel, de azt a töretlen csapatszellemet ami végig jellemezte a játé-
kosokat, s talán leginkább hiányzott a sztárokat felvonultató riváli-
sainkból - mindenképpen ki kell emelni. Ebben volt a csapat ereje, 
s leginkább erre számíthatunk a jövőben is. 

Összeállította: G.T.

Kertbarátok életéből
A Balatonalmádi Kertbarátkor tájékoztatója az aktuális tenniva-

lókról kertben, szőlőben és a pincében. A kertekben, szőlőkben még 
folytathatjuk a szükséges tápanyag-utánpótlást. A komolyabb fa-
gyok beálltáig a szerves és műtrágyát bejuttathatjuk a talajba, de fel-
tétlen földréteggel takarjuk, zárjuk mindkét tápanyagot. Az erősebb 
fagyok beálltával csak a telepítendő szőlő és gyümölcsfák gödreinek 
elkészítésére van lehetőség. A gyümölcsfák alól a leveleket gyűjtsük 
össze, a fertőzöttet égessük el, az egészségeset mélyen ássuk be vagy 
komposztáljuk. diófa levelét sem beásni, sem komposztálni nem 
szabad. A szaporításra szánt szőlőés gyümölcsvesszőket szedjük meg, 
és a tavaszi felhasználásig megfelelően tároljuk. A borospincében itt 
az ideje az új borok fejtésének. A tavalyi bort XI. 11-től, Márton 
naptól „Ó”- bornak szokás nevezni. A régi mondás szerint „a sep-
rő a bor anyja”. A mai felfogás 
szerint „a seprő a bor alja”, ami 
több káros anyagot tartalmaz, 
mint hasznosat, ezért le kell 
fejteni róla az új bort. A bor-
fejtési tennivalók ismertetése: 
Az új bor fejtése előtt feltétlen 
végezzünk töréspróbát. Nyitva 
hagyott fehér, félig lévő üveget 
20 °C meleg helyen hagyva, ha a benne lévő bor elszíneződik, zava-
rosodig kristályos borkénnel az elszíneződés mértékének megfelelő-
en kénezni kell. Ha a töréspróba során: 48 óra múlva kezd megtörni 
és a barna gyűrű pár mm, akkor 2 dkg, - 24 óra múlva barnulás 
esetén 3 dkg, - 12 óra múlva erős barnulás esetén 4 dkg kristályos 
borként kell adni 100 liter új borhoz. A fejtést zártan, a levegővel 
történő érintkezés nélkül kell végezni szivattyúval vagy gumicsővel. 
A fogadó hordóba 1/2 kénszeletet égetünk el. A szükséges kristályos 
borként kb. 10 liter borban feloldjuk és beleöntjük az előkészített 
fogadóhordóba, erre fejtjük rá gumicsövön az új bort. A gumicsövet 
a hordó aljára vezetjük, így az új bor jól összekeveredik a túlkéne-
zett borral. Az egészséges új borokat is kénezni kell. Az első fejtés 
alkalmával végzett alapkénezéssel elindítjuk az új bort a jellegének 
legjobban megfelelő fejlődés felé. 

Bucs Ferenc

Berényi kertbarátok 
Amint már arról hírt adtak a Vörösberényi Fábián József Kert-

barátkor fennállásának 30. évfordulóját ünnepeltük 1995. október 
28-án. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik a jeles ünnep létrejöttéhez bármilyen módon hozzájárultak. A 
Vörösberényi általános Iskolának az előadott műsorért. Mindazon 
önkormányzati képviselőknek, akik anyagilag támogatták a ren-
dezvényt. A Balaton Akadémiának a finom vacsora elkészítéséért. 
Németh Tamásnak a zenéért. Köszönet azoknak a meghívott vendé-
geknek, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Ezen alkalom 
után szeretnénk röviden a kör múltját és jelenét bemutatni. A kör 
1965-ben alakult 6 fő vörösberényi polgárral. Elnöknek dalányi 
Józsefet választották, aki több éven keresztül vezette a kört. Rövid 
idő alatt olyan gyümölcsöket sikerült termelni, amelyek több kiál-
lításon eredményesen vettek részt. A kör állandóan fejlődött. Már 
több éve, hogy minden hónap első és harmadk hétfőjén taggyűlés 
van, szakelőadók tartanak előadást. Minden évben az új bor letisz-
tulása után borversenyt rendezünk, szakavatott zsüri jelenlétében. 
Az arany, ezüst és a bornz fokozatot elért borok gazdái oklevelet 
kaptak. Értékelés után batyus bállal folytatódik az összejövetel. 

Vörösberényi Kertbarát Kör

Vörösberényi kertbarátkör 2011-ben
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BERÉNYIEK ELSŐ TALÁLKOZÓJA 

Nagyszerű hétvégét rendeztek a 
vörösberényiek május 25-26-án. 
Összekötötték a kellemest a hasz-
nossal: a pünkösdi ünnepekkel és a 
gyermeknapi majálissal egyidőben 
megszervezték a Berényiek Első Ta-
lálkozóját. Ragyogóan sütött a nap, 
kívánni sem lehetett volna szebb időt, mint amilyen ezen a szomba-
ton volt. délelőtt 9 órakor kezdődött a Malomvölgyben a program, 
amelyhez műsorvezetőként - stílusosan - a jászberényi születésű 
Cserháti ágnes TV bemondónőt kérték fel. A Vörösberényi általá-
nos Iskola, a Nagycsaládosok Almádi Szervezete és a Balatonalmádi 
Közösségi Ház szervezésében volt ott minden, aminek egy gyermek-
napon lennie kell: céllövészet, célba dobás, lengőteke, kötélhúzás, 
ugrókötelezés, rajzverseny, kerékpárverseny, labdarúgás, lajhármá-
szás, barkácssátor, játszóház, bűvészkedés, népdalcsokor, humor és 
tánc. A gyerekek birto–kba is vették a terepet, vidám vetélkedők, 
remek elfoglaltságok szórakoztatták őket. 11 órakor kezdtek érkez-
ni a vendégek. A két főszervező: Mester Ferenc és Nándori Gyula 
nagy szeretettel fogadták őket a Balaton Akadémián. - Tizenhárom 
Berényt hívtunk meg, közülük tizenegyen el is jöttek - mondta 
Mester Ferenc. Tavaly áprilisban dér Andrással együtt határoztuk 
el, hogy Vörösberény ezeréves mivoltát a város millecentenáriumi 
programjával összekötve ily módon ünnepeljük meg. A Széchenyi 
Könyvtárból megszereztük a Berények nevét, és meghívtuk őket. 
Miután megérkeztek a visszajelzések, már csak megszervezni kellett 
a találkozót. Fővédnöknek Berényi Lajost, az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium helyettes államtitkárát kértük föl, ő nyitja meg a ta-
lálkozót. Van, ahonnan harmincadmagával érkezik a polgármester: 
- Karancsberényből jöttünk, egy határmenti kis palóc faluból. A 
települést három részről erdő határolja. Az ezerfős, 100%-ig magyar 
lakosságnak saját, nagy hírű népdalköre, megyei első osztályú fut-
ballcsapata van. Elhoztuk a zászlónkat ajándékba Vörösberénynek. 
Lovasberény polgármestere a jó kapcsolatépítési lehetőséget hang-
súlyozza. - Itt lehet igazából megbeszélni a problémákat. A 96/21-es 
törvény által előírt térségfejlesztési tanácskozáson nem lesz ilyen jó a 
hangulat, már csak a dolog kötelező jellege miatt sem. Az esti vacso-
ra ragyogó alkalom lesz hosszas beszélgetésekre, a gondok feltárásá-
ra, mert a kiutat keresni kell. A nagyberényi polgármester ihletet 
szeretne kapni ettől az első rendezvénytől, hogy a jövőben aztán ők 
is rendezhessenek hasonló összejövetelt. - Színes műsorral jöttünk 
- mondja. - Szeretnénk bemutatni annak a községnek múltját, jele-
nét, amelynek Szt. László király óta vannak írásos nyomai, és meg-
mutatjuk azt is, milyen változások mentek végbe településünkön a 
szabad választások óta. Csákberény polgármestere azt mondja, ők 
is tervezték már a berényiek találkozóját, csak a megvalósításban 
Vörösberény megelőzte őket. Szívesen tettek eleget a meghívásnak, 
de jövőre ők szeretnék megrendezni, mégpedig kiszélesítve az össze-
jövetelt a Berendek és Berények találkozójává. Mintegy 70 telepü-
lést hívnának össze az egész Kárpát-medencéből, és látnák őket ven-
dégül a Vértesben, Csákberényben. Az ebéd és az elszállásolás után a 
vendégek is kivonultak a Malomvölgybe, ahol bemutatkozásakkal, 
az általuk hozott műsorokkal folytatódott a program. A kedves, 
hangulatos összeállításokat a marosvásárhelyi vendégek műsora, 
majd szalonzene és csillagtúra követte. Este 10 óra tájban tűzijá-
tékkal fejeződött be a malomvölgyi majális. A zökkenőmentes, fe-
gyelmezett szervezést Csalló Róbert vezetésével Földes Károly, Zabó 
Gyula, Pirgi István, Helylik Tamás, a Vörösberényi Polgári Kör tag-
jai biztosították, akik a polgárőrségtől kapott rádiótelefonok segít-

ségével teljesítettek egésznapos szolgálatot. A Berényiek Találkozója 
vasárnap érdekes programokkal folytatódott: előadás a református, 
illetve a katolikus templomról, helytörténeti előadás a kultúrház-
ban, pünkösdi istentisztelet, séta a Balaton-parton, majd a Liget 
Kávéházban búcsúebéddel zárult. Mindenki reméli: folytatása kö-
vetkezik. Végezetül a Berények névsora: Borsosberény, Csákberény, 
diósberény, Iharosberény, Iklanberény, Jászberény, Kisberény, Bala-
tonberény, Karancsberény, Mezőberény, Lovasberény, Nagyberény, 
Pusztaberény, Vörösberény. 

Vecsey K. Mária 
Fotó: Durst László

ZENEPAVILON AVATÓ
A rekonstruált zenepavilont június 15-én avatták fel városunk-

ban. Az ünnepségen Schildmayer Ferenc alpolgármester mondott 
beszédet, amelyet közzéteszünk lapunkban. Különböző formában 
és helyen többször felmerült a gondolat, milyen jó lenne, ha az 
Öregparkban egykor volt zenepavilont vissza lehetne állítani és az 
eredeti funkciójának megfelelően használni. Végül megszületett az 
elhatározás, a millecentenárium évének egyik méltó ünnepi prog-
ramja lesz a rekonstruált zenepavilon felavatása. A múlt század má-
sodik felében és e század elején minden olyan településen, ahol park 
volt, elsősorban városokban és fürdőhelyeken, csaknem biztosan 
zenepavilont is építettek. Ezekben a kisméretű, díszes építmények-
ben rendszeres zenei programok zajlottak, más és más körülmények 
között, de azonos céllal, azaz a nagyérdemű közönség szórakozta-
tására. Így volt ez Almádiban is, mint az északi Balaton-part len-
dületesen fejlődő fürdőhelyén, ahol három zenepavilon létesült az 
idők folyamán. Az első 1902. tavaszán épült - a park centrumában, 
a mai Liget Kávéház helyén -, és a szezonra már átadták a fürdő 
közönségének. 1902. június 15-én nyitotta meg a fürdőévadot az 
Almádi Fürdő Rt. vezetőségének egyik tagja. Nevéről sajnos nem 
tesz említést a tudósító. Egyéb írásokból valószínűsíthető, hogy Joó 
János vörösberényi plébános tartotta a megnyitó beszédet, miután 
akkor ő volt a fürdőigazgató. Tehát pontosan ebben az órában - 
akkor nem volt nyári időszámítás - történt az említett esemény, 94 
évvel ezelőtt. A fürdő megnyitása, ami mindig június 15. és 30. 
közé esett, Almádi fürdőhely megnyitását jelentette, amivel kezde-
tét vette a szezon. A megnyitó napján lépett szolgálatba a fürdő sze-
mélyzete, megkezdte rendelését Almádi kedvelt fürdőorvosa, Len-
kei Vilmos dani, és már hangolt a szezonra szerződtetett zenekar. 
Most nincs lehetőség arra, hogy ismertessem, mit írtak Almádiról az 
egyik veszprémi újságban, a „Veszprém vármegye” című hetilapban, 
csupán a legjelentősebb, 1902-ben történt eseményekről teszek em-
lítést. Március közepén már befejezéshez közeledett a part rendezé-
se, ami azt jelentette, hogy a fürdőháztól - a mai örökmécsestől - a 
kikötőig terjedő partszakaszon 18-20 méter szélességben sétányt és 
partfalat építettek, az addigi posványos Balaton-part helyén, Ekkor 
telepítették azt a fasort, amelyiket több mint tíz éve kivágtak. Ezen 
terület mögött már létezett a park, amit Véghely dezső telepített 
1885 és 1890 között. Ekkor készült el „egy csinos pavilon Óvári 
dr. áldozatkészségéből a zenekar céljára”, olvashatjuk az említett 
lap 1902. május 4-i számában. Ugyanekkor már megérkezett az 
öntödéből Petőfi Sándor mellszobra, amelyet július 31-én avattak 
fel. A szobor, mint akkoriban nagyon sok minden, közadakozásból 
létesült, azaz az Almádi Fürdő Rt. által rendezett mulatságok belépti 
díjaiból, valamint a felülfizetésekből gyűjtötték össze több éven át a 
szükséges pénzt. Nem kisebb jelentőségű az sem, hogy kiépítették a 
közvilágítást, azaz lefektették a csöveket az acetiléngáz-világításhoz. 
Elsősorban az újonnan kialakított sétányon, valamint egyéb közte-
rületen helyeztek el ilyen gázlámpákat.

Iskolaavatás Vörösberényben 
Miközben máshol iskolákat zárnak be, mi október 12-én egy 

újat nyithattunk. A köszöntő- és avatóbeszédeket Honti Mária a 
Művelődési Minisztérium államtitkára és dr. Kerényi László a vá-
ros polgármestere mondták. Az ünnepség kedves színfoltja volt, 
amikor Bernhard Beckmann - Vörösberény testvériskolájának 
igazgatója - jókívánságaival együtt átnyújtotta Tóth Attila isko-
laigazgatónak a német iskola nagyméretű fotóját, aminek méltó 
helyet fognak majd keresni az új iskola falán. Remélhetőleg nem-
sokára Vörösberény is viszonozhatja ezt a gesztust a teljesen kész 
iskoláról készült felvétellel. Az Új Almádi Újság szerkesztősége 
úgy gondolta, hogy hivatalos tudósítás helyett (az már megjelent a 
Naplóban, Veszprém megye napilapjában), hasonlóan kedves szín-
foltokat próbál felvillantani az iskola építéséről, átadásáról és az 
átadást követő napokról. A teljesség igénye nélkül - lehetetlenre 
nem vállalkozhattunk - megszólaltattuk a palettáról a színt hozók 
némelyikét, hogy kialakulhasson egy kép e nagyszerű eseményről. 

Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Tóth Attila! Őszinte örömmel ér-
tesültem intézménye első épületszárnyának és tornatermének 
átadásáról. Valóban megnyugtató érzés, hogy szűkös időket élő 
világunkban vannak települések, ahol iskolafejlesztések kerülhet-
nek napirendre. Lelkesen gratulálok ehhez a szép eredményhez! 
Kívánom, hogy hatékony pedagógiai munkával, gyermekeink ér-
dekében végzett felelős tevékenységgel töltsék ki az új épület tereit. 
A tantestület tagjai pedig óráról órára, az értelem pallérozásának 
nagyszerű célja mellett a szeretet melegét is vigyék magukkal az 
osztálytermekbe, a foglalkoztatókba... Kollegiális szeretettel üdvöz-
li önt és tantestületét: Bauer Nándorné dr. igazgató Megyei Peda-
gógiai Intézet 

Tóth Attila, a Vörösberényi általános Iskola igazgatója: A tantes-
tület régi vágya teljesült most azzal, hogy - ha csak a fele tanár- és 
diákállománnyal is - sikerült beköltöznünk az új iskolába. Nagy 
dilemma után a fenntartóval egyeztetve úgy döntöttünk, hogy idén 
a felső tagozat kezdi el itt az iskolaévet. Elmondani nem lehet, mi-
lyen csodálatos érzés ebben a szép épületben tanítani. A régi épüle-
tek toldozása, foltozása, annyi vándorlás után megérdemeltük már 
az új iskolát. Bízom benne, hogy a második ütem is belátható időn 
belül elkészül, és (jó lenne, ha már jövőre) az alsó tagozatosok is 
átjöhetnének ide. Mert a jó vagy rossz közérzet kihat a tanár és a 
gyerek munkájára egyaránt. Sokaknak tartozom hálás köszönettel. 
Lelkiismeretes, nyíltszívű pedagógiával igyekszünk megszolgálni a 
bizalmat és a segítőkész hozzáállást. Mindent meg fogunk tenni a 
szülők legdrágább kincsei, a gyerekek érdekében. Erkölcsi köteles-
ségünk, hogy a szívünket, lelkünket és legjobb tudásunkat adjuk. 

Csomai Géza, a Vörösberényi Iskoláért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke: Azt mondják, aki templomot vagy iskolát épít, arra 
szabad büszkének lenni. Engem nem kell megdicsérni, én akkor is 
nagyon örülök annak, hogy az iskolaépítés ügye Vörösberényben 
sikeres lett. Így is, hogy még nincs is teljesen kész. Voltak mély-
pontok. Két évvel ezelőtt, amikor még csak 50 millió forint kö-
rüli pénz gyűlt össze és úgy nézett ki, hogy nem is tudunk többet 
összehozni, voltak olyan hangok, hogy: felesleges, nem kell, nem 
fog menni. de én és egy kis csapat körülöttem nem vesztettük el a 
reményt. Hiszem, hogy nemes célért akkor is kell küzdeni, amikor 
annak még az esélyét sem látjuk. 20-30 ember nagyon akarta, hogy 
ez a cél megvalósuljon és lám, sikerült. A város polgármestere vitte 
a zászlót kezdettől fogva és ez a csapat kitartóan követte. Arra is 
büszke vagyok, hogy a kuratórium tagjai a lehető legönzetlenebbül 
dolgoztak, soha, még csak költségtérítést sem kaptak. Igazán bol-
dog azonban akkor lennék, ha az 1998/99-es iskolai tanév kezde-
tére már minden vörösberényi gyerek az új iskolába járhatna, mert 
akkor fejeződik be a mi küldetésünk. És akkor elkezdődhetne egy 
másik nagyon fontos munka: a megfelelő feltételek adta minőségi 
munka megteremtése a tanításban. de ez már nem a mi feladatunk 
lenne. 

Győri József, vállalkozó: Ha megkértek rá és módomban volt, én 
mindig segítettem. Nemcsak az iskolának, másoknak is. Szívesen 
teszem, nekem így jó a közérzetem. Önként vállalt munkámnak 
mindig volt értelme és közben kialakult egy olyan közösség is kö-
rülöttem, amiben jól éreztem magam. Az a tapasztalatom, hogy a 
berényiek között sokan vannak, akik hozzám hasonlóan szívesen 
dolgoznak a „község” érdekében. Nem is várnak érte dicséretet és 
természetes felfogás köztük az, hogy ma én segítek neked, holnap 
te segítesz nekem. Az egész csak szervezés és jóindulat kérdése. 

Kurucz László, árufuvarozó kisiparos: Két gyermekem is járt a 
Vörösberényi általános Iskolába, feleségem a Szülői Munkaközös-
ség tagja volt. Mivel az iskolák egyre inkább rászorulnak a szülői 
segítségre, mi úgy döntöttünk, kivesszük a részünket a közössé-
gi munkából. Noha a gyerekeim már középiskolások, így a szép, 
új épületbe már nem járhatnak, én folyamatos kapcsolatban ál-
lok az iskolával, a napokban hívtak és a jövőben is számíthatnak 
rám. Soha nem számolgattam, hogy a segítségem mögött milyen 
anyagi érték van, mert nem az a fontos. Ha ez az iskola olyan jól 
fog működni, mint amennyi jó szándék áll mögötte, akkor az 
mindannyiunknak öröme lesz. 

Vecsey K. Mária
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BERÉNYIEK ELSŐ TALÁLKOZÓJA 

Nagyszerű hétvégét rendeztek a 
vörösberényiek május 25-26-án. 
Összekötötték a kellemest a hasz-
nossal: a pünkösdi ünnepekkel és a 
gyermeknapi majálissal egyidőben 
megszervezték a Berényiek Első Ta-
lálkozóját. Ragyogóan sütött a nap, 
kívánni sem lehetett volna szebb időt, mint amilyen ezen a szomba-
ton volt. délelőtt 9 órakor kezdődött a Malomvölgyben a program, 
amelyhez műsorvezetőként - stílusosan - a jászberényi születésű 
Cserháti ágnes TV bemondónőt kérték fel. A Vörösberényi általá-
nos Iskola, a Nagycsaládosok Almádi Szervezete és a Balatonalmádi 
Közösségi Ház szervezésében volt ott minden, aminek egy gyermek-
napon lennie kell: céllövészet, célba dobás, lengőteke, kötélhúzás, 
ugrókötelezés, rajzverseny, kerékpárverseny, labdarúgás, lajhármá-
szás, barkácssátor, játszóház, bűvészkedés, népdalcsokor, humor és 
tánc. A gyerekek birto–kba is vették a terepet, vidám vetélkedők, 
remek elfoglaltságok szórakoztatták őket. 11 órakor kezdtek érkez-
ni a vendégek. A két főszervező: Mester Ferenc és Nándori Gyula 
nagy szeretettel fogadták őket a Balaton Akadémián. - Tizenhárom 
Berényt hívtunk meg, közülük tizenegyen el is jöttek - mondta 
Mester Ferenc. Tavaly áprilisban dér Andrással együtt határoztuk 
el, hogy Vörösberény ezeréves mivoltát a város millecentenáriumi 
programjával összekötve ily módon ünnepeljük meg. A Széchenyi 
Könyvtárból megszereztük a Berények nevét, és meghívtuk őket. 
Miután megérkeztek a visszajelzések, már csak megszervezni kellett 
a találkozót. Fővédnöknek Berényi Lajost, az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium helyettes államtitkárát kértük föl, ő nyitja meg a ta-
lálkozót. Van, ahonnan harmincadmagával érkezik a polgármester: 
- Karancsberényből jöttünk, egy határmenti kis palóc faluból. A 
települést három részről erdő határolja. Az ezerfős, 100%-ig magyar 
lakosságnak saját, nagy hírű népdalköre, megyei első osztályú fut-
ballcsapata van. Elhoztuk a zászlónkat ajándékba Vörösberénynek. 
Lovasberény polgármestere a jó kapcsolatépítési lehetőséget hang-
súlyozza. - Itt lehet igazából megbeszélni a problémákat. A 96/21-es 
törvény által előírt térségfejlesztési tanácskozáson nem lesz ilyen jó a 
hangulat, már csak a dolog kötelező jellege miatt sem. Az esti vacso-
ra ragyogó alkalom lesz hosszas beszélgetésekre, a gondok feltárásá-
ra, mert a kiutat keresni kell. A nagyberényi polgármester ihletet 
szeretne kapni ettől az első rendezvénytől, hogy a jövőben aztán ők 
is rendezhessenek hasonló összejövetelt. - Színes műsorral jöttünk 
- mondja. - Szeretnénk bemutatni annak a községnek múltját, jele-
nét, amelynek Szt. László király óta vannak írásos nyomai, és meg-
mutatjuk azt is, milyen változások mentek végbe településünkön a 
szabad választások óta. Csákberény polgármestere azt mondja, ők 
is tervezték már a berényiek találkozóját, csak a megvalósításban 
Vörösberény megelőzte őket. Szívesen tettek eleget a meghívásnak, 
de jövőre ők szeretnék megrendezni, mégpedig kiszélesítve az össze-
jövetelt a Berendek és Berények találkozójává. Mintegy 70 telepü-
lést hívnának össze az egész Kárpát-medencéből, és látnák őket ven-
dégül a Vértesben, Csákberényben. Az ebéd és az elszállásolás után a 
vendégek is kivonultak a Malomvölgybe, ahol bemutatkozásakkal, 
az általuk hozott műsorokkal folytatódott a program. A kedves, 
hangulatos összeállításokat a marosvásárhelyi vendégek műsora, 
majd szalonzene és csillagtúra követte. Este 10 óra tájban tűzijá-
tékkal fejeződött be a malomvölgyi majális. A zökkenőmentes, fe-
gyelmezett szervezést Csalló Róbert vezetésével Földes Károly, Zabó 
Gyula, Pirgi István, Helylik Tamás, a Vörösberényi Polgári Kör tag-
jai biztosították, akik a polgárőrségtől kapott rádiótelefonok segít-

ségével teljesítettek egésznapos szolgálatot. A Berényiek Találkozója 
vasárnap érdekes programokkal folytatódott: előadás a református, 
illetve a katolikus templomról, helytörténeti előadás a kultúrház-
ban, pünkösdi istentisztelet, séta a Balaton-parton, majd a Liget 
Kávéházban búcsúebéddel zárult. Mindenki reméli: folytatása kö-
vetkezik. Végezetül a Berények névsora: Borsosberény, Csákberény, 
diósberény, Iharosberény, Iklanberény, Jászberény, Kisberény, Bala-
tonberény, Karancsberény, Mezőberény, Lovasberény, Nagyberény, 
Pusztaberény, Vörösberény. 

Vecsey K. Mária 
Fotó: Durst László

ZENEPAVILON AVATÓ
A rekonstruált zenepavilont június 15-én avatták fel városunk-

ban. Az ünnepségen Schildmayer Ferenc alpolgármester mondott 
beszédet, amelyet közzéteszünk lapunkban. Különböző formában 
és helyen többször felmerült a gondolat, milyen jó lenne, ha az 
Öregparkban egykor volt zenepavilont vissza lehetne állítani és az 
eredeti funkciójának megfelelően használni. Végül megszületett az 
elhatározás, a millecentenárium évének egyik méltó ünnepi prog-
ramja lesz a rekonstruált zenepavilon felavatása. A múlt század má-
sodik felében és e század elején minden olyan településen, ahol park 
volt, elsősorban városokban és fürdőhelyeken, csaknem biztosan 
zenepavilont is építettek. Ezekben a kisméretű, díszes építmények-
ben rendszeres zenei programok zajlottak, más és más körülmények 
között, de azonos céllal, azaz a nagyérdemű közönség szórakozta-
tására. Így volt ez Almádiban is, mint az északi Balaton-part len-
dületesen fejlődő fürdőhelyén, ahol három zenepavilon létesült az 
idők folyamán. Az első 1902. tavaszán épült - a park centrumában, 
a mai Liget Kávéház helyén -, és a szezonra már átadták a fürdő 
közönségének. 1902. június 15-én nyitotta meg a fürdőévadot az 
Almádi Fürdő Rt. vezetőségének egyik tagja. Nevéről sajnos nem 
tesz említést a tudósító. Egyéb írásokból valószínűsíthető, hogy Joó 
János vörösberényi plébános tartotta a megnyitó beszédet, miután 
akkor ő volt a fürdőigazgató. Tehát pontosan ebben az órában - 
akkor nem volt nyári időszámítás - történt az említett esemény, 94 
évvel ezelőtt. A fürdő megnyitása, ami mindig június 15. és 30. 
közé esett, Almádi fürdőhely megnyitását jelentette, amivel kezde-
tét vette a szezon. A megnyitó napján lépett szolgálatba a fürdő sze-
mélyzete, megkezdte rendelését Almádi kedvelt fürdőorvosa, Len-
kei Vilmos dani, és már hangolt a szezonra szerződtetett zenekar. 
Most nincs lehetőség arra, hogy ismertessem, mit írtak Almádiról az 
egyik veszprémi újságban, a „Veszprém vármegye” című hetilapban, 
csupán a legjelentősebb, 1902-ben történt eseményekről teszek em-
lítést. Március közepén már befejezéshez közeledett a part rendezé-
se, ami azt jelentette, hogy a fürdőháztól - a mai örökmécsestől - a 
kikötőig terjedő partszakaszon 18-20 méter szélességben sétányt és 
partfalat építettek, az addigi posványos Balaton-part helyén, Ekkor 
telepítették azt a fasort, amelyiket több mint tíz éve kivágtak. Ezen 
terület mögött már létezett a park, amit Véghely dezső telepített 
1885 és 1890 között. Ekkor készült el „egy csinos pavilon Óvári 
dr. áldozatkészségéből a zenekar céljára”, olvashatjuk az említett 
lap 1902. május 4-i számában. Ugyanekkor már megérkezett az 
öntödéből Petőfi Sándor mellszobra, amelyet július 31-én avattak 
fel. A szobor, mint akkoriban nagyon sok minden, közadakozásból 
létesült, azaz az Almádi Fürdő Rt. által rendezett mulatságok belépti 
díjaiból, valamint a felülfizetésekből gyűjtötték össze több éven át a 
szükséges pénzt. Nem kisebb jelentőségű az sem, hogy kiépítették a 
közvilágítást, azaz lefektették a csöveket az acetiléngáz-világításhoz. 
Elsősorban az újonnan kialakított sétányon, valamint egyéb közte-
rületen helyeztek el ilyen gázlámpákat.

Iskolaavatás Vörösberényben 
Miközben máshol iskolákat zárnak be, mi október 12-én egy 

újat nyithattunk. A köszöntő- és avatóbeszédeket Honti Mária a 
Művelődési Minisztérium államtitkára és dr. Kerényi László a vá-
ros polgármestere mondták. Az ünnepség kedves színfoltja volt, 
amikor Bernhard Beckmann - Vörösberény testvériskolájának 
igazgatója - jókívánságaival együtt átnyújtotta Tóth Attila isko-
laigazgatónak a német iskola nagyméretű fotóját, aminek méltó 
helyet fognak majd keresni az új iskola falán. Remélhetőleg nem-
sokára Vörösberény is viszonozhatja ezt a gesztust a teljesen kész 
iskoláról készült felvétellel. Az Új Almádi Újság szerkesztősége 
úgy gondolta, hogy hivatalos tudósítás helyett (az már megjelent a 
Naplóban, Veszprém megye napilapjában), hasonlóan kedves szín-
foltokat próbál felvillantani az iskola építéséről, átadásáról és az 
átadást követő napokról. A teljesség igénye nélkül - lehetetlenre 
nem vállalkozhattunk - megszólaltattuk a palettáról a színt hozók 
némelyikét, hogy kialakulhasson egy kép e nagyszerű eseményről. 

Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Tóth Attila! Őszinte örömmel ér-
tesültem intézménye első épületszárnyának és tornatermének 
átadásáról. Valóban megnyugtató érzés, hogy szűkös időket élő 
világunkban vannak települések, ahol iskolafejlesztések kerülhet-
nek napirendre. Lelkesen gratulálok ehhez a szép eredményhez! 
Kívánom, hogy hatékony pedagógiai munkával, gyermekeink ér-
dekében végzett felelős tevékenységgel töltsék ki az új épület tereit. 
A tantestület tagjai pedig óráról órára, az értelem pallérozásának 
nagyszerű célja mellett a szeretet melegét is vigyék magukkal az 
osztálytermekbe, a foglalkoztatókba... Kollegiális szeretettel üdvöz-
li önt és tantestületét: Bauer Nándorné dr. igazgató Megyei Peda-
gógiai Intézet 

Tóth Attila, a Vörösberényi általános Iskola igazgatója: A tantes-
tület régi vágya teljesült most azzal, hogy - ha csak a fele tanár- és 
diákállománnyal is - sikerült beköltöznünk az új iskolába. Nagy 
dilemma után a fenntartóval egyeztetve úgy döntöttünk, hogy idén 
a felső tagozat kezdi el itt az iskolaévet. Elmondani nem lehet, mi-
lyen csodálatos érzés ebben a szép épületben tanítani. A régi épüle-
tek toldozása, foltozása, annyi vándorlás után megérdemeltük már 
az új iskolát. Bízom benne, hogy a második ütem is belátható időn 
belül elkészül, és (jó lenne, ha már jövőre) az alsó tagozatosok is 
átjöhetnének ide. Mert a jó vagy rossz közérzet kihat a tanár és a 
gyerek munkájára egyaránt. Sokaknak tartozom hálás köszönettel. 
Lelkiismeretes, nyíltszívű pedagógiával igyekszünk megszolgálni a 
bizalmat és a segítőkész hozzáállást. Mindent meg fogunk tenni a 
szülők legdrágább kincsei, a gyerekek érdekében. Erkölcsi köteles-
ségünk, hogy a szívünket, lelkünket és legjobb tudásunkat adjuk. 

Csomai Géza, a Vörösberényi Iskoláért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke: Azt mondják, aki templomot vagy iskolát épít, arra 
szabad büszkének lenni. Engem nem kell megdicsérni, én akkor is 
nagyon örülök annak, hogy az iskolaépítés ügye Vörösberényben 
sikeres lett. Így is, hogy még nincs is teljesen kész. Voltak mély-
pontok. Két évvel ezelőtt, amikor még csak 50 millió forint kö-
rüli pénz gyűlt össze és úgy nézett ki, hogy nem is tudunk többet 
összehozni, voltak olyan hangok, hogy: felesleges, nem kell, nem 
fog menni. de én és egy kis csapat körülöttem nem vesztettük el a 
reményt. Hiszem, hogy nemes célért akkor is kell küzdeni, amikor 
annak még az esélyét sem látjuk. 20-30 ember nagyon akarta, hogy 
ez a cél megvalósuljon és lám, sikerült. A város polgármestere vitte 
a zászlót kezdettől fogva és ez a csapat kitartóan követte. Arra is 
büszke vagyok, hogy a kuratórium tagjai a lehető legönzetlenebbül 
dolgoztak, soha, még csak költségtérítést sem kaptak. Igazán bol-
dog azonban akkor lennék, ha az 1998/99-es iskolai tanév kezde-
tére már minden vörösberényi gyerek az új iskolába járhatna, mert 
akkor fejeződik be a mi küldetésünk. És akkor elkezdődhetne egy 
másik nagyon fontos munka: a megfelelő feltételek adta minőségi 
munka megteremtése a tanításban. de ez már nem a mi feladatunk 
lenne. 

Győri József, vállalkozó: Ha megkértek rá és módomban volt, én 
mindig segítettem. Nemcsak az iskolának, másoknak is. Szívesen 
teszem, nekem így jó a közérzetem. Önként vállalt munkámnak 
mindig volt értelme és közben kialakult egy olyan közösség is kö-
rülöttem, amiben jól éreztem magam. Az a tapasztalatom, hogy a 
berényiek között sokan vannak, akik hozzám hasonlóan szívesen 
dolgoznak a „község” érdekében. Nem is várnak érte dicséretet és 
természetes felfogás köztük az, hogy ma én segítek neked, holnap 
te segítesz nekem. Az egész csak szervezés és jóindulat kérdése. 

Kurucz László, árufuvarozó kisiparos: Két gyermekem is járt a 
Vörösberényi általános Iskolába, feleségem a Szülői Munkaközös-
ség tagja volt. Mivel az iskolák egyre inkább rászorulnak a szülői 
segítségre, mi úgy döntöttünk, kivesszük a részünket a közössé-
gi munkából. Noha a gyerekeim már középiskolások, így a szép, 
új épületbe már nem járhatnak, én folyamatos kapcsolatban ál-
lok az iskolával, a napokban hívtak és a jövőben is számíthatnak 
rám. Soha nem számolgattam, hogy a segítségem mögött milyen 
anyagi érték van, mert nem az a fontos. Ha ez az iskola olyan jól 
fog működni, mint amennyi jó szándék áll mögötte, akkor az 
mindannyiunknak öröme lesz. 

Vecsey K. Mária

1996
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AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 2019. május 1999
Tízéves a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium 

… Visszatekintve az el-
múlt tíz évre talán az alábbi 
tíz pontban foglalható össze 
az „almádi műhely“ eddigi 
sikereinek titka: 

1. Megalapításunk óta 
arra törekedtünk, hogy ta-
nítványainkat megtanítsuk 
tanulni. Az angol nyelvet 
eszköznek és nem célnak 
tekintettük, amelyet tanítványaink elfogadtak a szüleikkel együtt. 
Félévi és év végi iskolai tanulmányi átlagaink nemcsak imponálóak, 
az átlagok mögött kimagasló jeles teljesítmények állnak. Az igazi mö-
göttes tartalmat azonban az országos tanulmányi versenyeken indult 
tanulók száma jelzi, akik a döntőkben jutottak itthon vagy külföldön. 

2. Az Édes Anyanyelvünk országos döntőjében és a diákszónokok 
londoni nemzetközi döntőjében elért eredményeink óta vallhatjuk 
magunkat jogosan magyar-angol tannyelvű gimnáziumnak, bár a 
hazai és nemzetközi színházi produkcióink, az Európa Tanács vetél-
kedők a Helikon díjazottak, vagy sportolóink ugyanúgy büszkeséggel 
tölthetnek el mindannyiunkat. 

3. A külföldi fél-, és egyéves tanulmányi ösztöndíjakat elnyert ta-
nulóink számát (Soros Alapítvány, Rotary Club, Open door) orszá-
gos legjobbnak tartják egyes összesítések! AZ A.F.S. rendszeresen ide 
küldi vendéghallgatóit, és egyre növekszik a külföldről ide jelentkező 
tanulók száma. 

4. Iskolánk eddig végzett évfolyamainak továbbtanulási statisztiká-
ja egy igen kedvező trendet mutat, mivel a pedagógiai statisztikákban 
való bekerülésünk óta folyamatosan előbbreléptünk és a tavalyi fel-
vételi adatok összesítése után az országos második helyet foglaljuk el 
a felvett tanulók súlyozott számarányát illetően. Országos statisztika 
szerint intézményünk a tavalyi év után első helyen áll a nyelvvizsgát 
tett tanulók számát illetően. 

5. A felvételik tükrében igaztalannak és megalapozatlannak bizo-
nyult az a tízéves vád, hogy „a nyelven kívül más tárgyat meg sem 
tanulhatnak tisztességesen“, sőt az intenzív nyelvtanulás segítségével 
jelentősen javult más nyelvek és a többi tantárgyak tanulásának mo-
tivációja és eredményessége is. Kiváló példa erre az almádi diákok ki-
magasló sikere az olasz OKTVn, de a német, spanyol és orosz nyelvi 
eredmények is tiszteletreméltók. Mint tolmácsok és fordítók is meg-
állták a helyüket a város, a megye és az ország képviseletében. 

6. Érték és mértékadó tanárok, köztük pedagógiai szakértők, 
érettségi elnökök, tankönyvírók, vagy vezetőtanárok gyűltek össze 
Balatonalmádiban, akik közül és mellett is mindig az optimista, táv-
latokat meglátó és példamutató, jellemes Emberekre - a csendesen 
dolgozókra - támaszkodhattunk megalapításunk óta. A jövőben is 
ilyen Emberekre lesz szükségünk, akik között ma már volt tanítvá-
nyainkra és gyakorló tanárainkra is számíthatunk. 

7. Költségvetésünk a központi támogatás és tűrés szinuszhullámain 
túljutva hovatovább alig mínuszos, amelyhez önsanyargató munka-
közösségi beszerzésekre, konyhánk és minden technikai dolgozónk 
lelkiismeretes munkájára, kreativitására és önfeláldozására is szükség 
van, akárcsak a kollégium nyári hasznosítására. Elfogadott bennünket 
Balatonalmádi városa, és az önkormányzati támogatás mellett legjob-
ban talán annak örültünk a legjobban, amikor az átelleni tömbházból 
egy gondos édesanya telefonált egyik este, hogy a szél meglazította a 
cserepeket a torony tetején! 

8. Balatonalmádi neve ismerősen cseng szűkebb és tágabb környe-
zetünkben, az idelátogató delegációk látogatási lehetőségeit egy napra 
kellett csökkentenünk. A hazai és nemzetközi média kiemelt helyen 
közöl híreket mindennapjainkból: csupán ezen a nyáron közel félszáz 
információ látott napvilágot és kizárólag a Kerekasztalról tíznél több 
tájékoztatás hangzott el. 

9. Saját könyveink, jegyzeteink, tanterveink és tanmeneteink ka-
pósak lettek az igényesebb szakmai körökben, egyre többen szeretnék 
megismerni a tehetséggondozó „almádi műhelyt“. Felkerültünk egy 
értéktérképre, amely már a külföldi útikönyvek figyelmét sem kerüli 
el. 

10. Megalakulásunk óta több javaslat hangzott el, hogyan is ne-
vezzük magunkat. A diákokokkal és szüleikkel együtt a tantestület 
úgy döntött, maradjon csak Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium, mert ez a név fejezi ki lényegünket. Innen indultak azok 
az egyre nevesebb jogászok, közgazdászok és médiaszakemberek, akik 
minden Bálintnapi bálon megjelennek, de visszajönnek már min-
den évszakban... Azok a kollégák - akik Lőrincze Lajos tiszteletére 
nemzetközi magyar nyelvi vetélkedőt indítottak, akik vezetőtanárok 
a Veszprémi Egyetem által kibocsátott tanárjelöltek mellett, akik ta-
nulókat készítenek fel megyei és országos tanulmányi versenyekre és 
nemzetközi kapcsolatokat ápolnak a tágan értelmezett munkahelyi 
kötelezettségeik mellett valahol ezért a városért, a megyéért és az or-
szágért is tesznek valamit. 

Örömünkre szolgál, hogy a helyi polgárok már magukénak érzik 
ezt a budatavai épületegyüttest, amely 1990-ben elnyerte az év leg-
szebb épülete címet. 

Czuczor Sándor

Káptalanfüred ‘98 
…. Nagyon sokan - köztünk számos üdülőtulajdonos - az elmúlt 

évi közüzemi fejlesztéseket kihasználva, az idén kötötte be a tele-
font, rákötött a csatornahálózatra és ahol kiépült a gázvezeték, ott 
az állandó lakosokon túl meglepően sok ősszel és tavasszal is szí-
vesen itt tartózkodó család kötött rá. Néhány utcában még késő 
ősszel is folyt a gázvezeték lefektetése. Kétségbe estünk a télutón 
és kora tavasszal, mikor a Balaton partján jártunk és megláttuk a 
káptalani strandon a lebontott bódék romjait, a feltúrt talajt és a 
többi rendetlenséget. No ebből sem lesz nyárra strand - gondol-
tuk sokan - köztük jó magam is, és kérem lett! Manapság sajnos 
keveset hallani a templomépítésről, itt mégis elkészült a sokoldalú 
támogatással, társadalmi munkával és adományokkal finanszírozott 
káptalanfüredi kápolnabővítés is. 1998. nyarán felépültek a falak 
és a tetőzet teljes felújítása is megtörtént, sőt a kis kápolnára még 
torony is került, melyre a vörösréz keresztet számos érdeklődő jelen-
létében 1998. augusztus 12-én helyeztük el. Felkérésünkre a kereszt 
megáldását dr. Kada Lajos pápai nuncius végezte. A következő év 
feladata lesz és nem is kicsi, az összes belső munka és a tereprende-
zés. Véleményem szerint igen szép, a környezetbe illő építménnyel 
lettünk gazdagabbak.  

Földes Jenő

Szüreti felvonulás Vörösberényben 
Szeptember 12-én ismét megrendeztük hagyományos szüreti fel-

vonulásunkat és az azt követő bált. Tagjaink lelkes szervező munká-
ját, mint már annyiszor, a Gondviselés is segítette. Menetünk előtt, 
mint egykoron a Vörös-tenger, az esőfelhők szétváltak, rövid időre 
még a nap is kisütött, és csak percekkel a célba érés után eredtek el 
újra az ég csatornái. Ezúton mondunk köszönetet sok lelkes segí-
tőnknek…

A Vörösberényi Polgári Kör vezetősége

Balatonalmádi tízéves külkapcsolatai 
Talán nagyzolónak 

tűnik a cím, hiszen or-
szágok, legfeljebb régiók 
külkapcsolatairól szoktak 
írni az évkönyvek - egé-
szen a rendszerváltásig. 
Szándékaink és érdekeink 
egyértelműek, hiszen Ba-
latonalmádi városa nem 
rendelkezik semmilyen más számottevő stratégiai bevételi forrás-
sal az idegenforgalmon kívül. Ezt. a kifejezést is finomították már 
a távolabb látó helybeliek, egyértelműen jelzi ezt a „Vendégvárók 
Egyesülete” elnevezés, sőt maga a mozgalom is, bár szándékaik talán 
kereskedelmi és vendéglátó szempontból fogalmazódtak meg vala-
mikor. Aki azt hinné, hogy a külkapcsolatok korábban egyáltalán 
nem léteztek, azokat hadd emlékeztessük a balatoni útikönyvek 
múlt századi elterjedésére és az egyre növekvő vendégforgalomra. 
Ennek eredményeként amerikai, angol, francia, olasz és német lá-
togatók fedezték fel a Balaton északkeleti részét és vitték el a hírét 
a nagyvilágba. Az ide látogató hazai művészek, elsősorban festők, 
műveik útján népszerűsítették Almádit, Vörösberényt, Budatavát 
és Káptalanfüredet. Ezeknek a festményeknek a legjavát ma már 
csak rangos külföldi képtárakban lelhetjük fel, akár adásvétel okán, 
akár jóvátétel ürügyén kerültek oda. Vannak persze olyan látoga-
tók is, akik életükben először kerültek el a városba és hosszabb-
rövidebb időt eltöltve visszajáró vendégek lettek a volt NdK-ból, 
Görögországból, Hollandiából, Svédországból, Szerbiából vagy 
Ukrajnából. Úgy tíz évvel ezelőtt az első két idelátogató diplomata 
az USA kultúrattaséja Ken Moskowitz és az USIA igazgatója, dr. 
Greg Orr volt, akik a Rákóczi utcai építkezés téglarakásait kerül-
getve hitetlenkedve fogadták azt a hírt, hogy a gimnázium egy éven 
belül felépül. Később viszont többször és egyre magasabb rangban 
jöttek vissza Japánból illetve Ukrajnából majd Washington d.C.-
ből. Őket követte Tom Lantos, California kongresszusi képviselője, 
akit megfogott az Öreghegy virágzó mandulafáinak látványa és sze-
rette volna az elkészült gimnáziumi épületet zászlóstól áttelepíteni 
az óceánon túlra. Jon Keeton, az amerikai Békeszolgálat igazgatója, 
már negyven almádi diákot hívott meg a következő nyáron Ohióba 
és Texasba, mert az épületet nem vihette. david Greenawalt csa-
ládjával jött el ide tanítani angol nyelvet, baseballt és az első angol 
nyelvű istentisztelet az almádi református templomban szintén az ő 
nevéhez fűződik. Legismertebb amerikai vendégünk viszont kétség-
kívül az a Soros György volt, akit édesanyjával Brandeisz Elza ta-
nárnő bújtatott 1944-ben, és hálája jeléül az új vörösberényi iskola 
legjelentősebb támogatását biztosította alapítványán keresztül. Brit 
látogatóink sorát John Gwynn művészettörténész-igazgató nyitotta 
meg, aki egyben az angol nyelvű színházi előadások szellemi atyja 
volt, helyettesével dr. Tony Harveyvel együtt. dr. Harvey ma a Bri-
tannica International School elnöke. Így juthattak el almádi diákok 
londoni színpadokra. John Birch, angol nagykövet végigjárta ba-
latonalmádi emlékhelyeit, megnyitotta az országos Nagy-Britannia 
vetélkedőt és megkóstolta az igazi balatoni halászlét. Ma már Sir 
John, mert lovagi címet kapott ma a londoni Közép és Kelet Európai 
Intézet igazgatója, aki támogatja a brit-magyar kapcsolatok regioná-
lis továbbfejlesztését. Alan Kilday a llangolleni székhelyű ECTARC 
(Európai Hagyományőrző és Kulturális Központ) igazgatója, helyi 
művészeket, kutatókat és diákokat támogatott miután többször el-
látogatott hozzánk. Gwylim Evans történész Észak-Walesből, dr. 
Arwyn Thomas pedig dél-Walesből ajánlotta a korai angol kapi-

talizmus tanulmányozását diákjainak, amelynek az ideális helyszí-
nét itt a Balaton északi partján találta meg. Mrs. Eira davies azóta 
is walesi nyelven számol be a rádióállomásain a város fejlődéséről, 
honfitársai Meirion Bowen és Paul Hinder pedig rögbifesztivál 
szervezésén munkálkodnak. Ő excellenciája Khalid Amin Khan, 
Pakisztán rendkívüli és meghatalmazott nagykövete öt éve járt ná-
lunk és a Balaton-felvidék lelkes propagálója hazájában, akárcsak 
John devaraj, indiai művész, aki a United Games vendégeként ju-
tott el városunkba és bangalorei intézete nyitva áll a helybeli diákok 
számára. A dél-japáni Gifu megye küldöttsége tíz évvel előzte meg 
Minoru Honda helyi látogatásait, az előbbiek verseket írtak Bala-
tonalmádiról és a Balatonról, az utóbbi pedig a város csatornaháló-
zatának kiépítését finanszírozta a japán hitelből. A fentebb említett 
idelátogató vendégek közül nagyon sokan szépen beszéltek, vagy 
megtanultak magyarul, de legízesebben mégis dr. Habsburg Ottó, 
az Európa Parlament képviselője beszél, de családtagjai is több al-
kalommal jártak már városunkban. Fogadta őket dr. Kerényi László 
polgármester és különböző konferenciák, kongresszusok valamint 
összejövetelek szervezésével még számos neves személyiséget hívott 
meg Balatonalmádiba. Munkáját segítette Schildmayer Ferenc és 
Majbó Gábor, akik Ausztriából, Németországból, Nagy-Britanniá-
ból illetve Kanadából hívtak és várnak haza barátokat, ismerősöket 
valamint minden Balatonalmádiból elszármazottat. A Kelet-Ba-
latoni Kistérség megszervezésével végre megvalósul az a modem 
gondolat, amely szerint ma már nem elég globálisan gondolkodni, 
hanem regionálisan cselekedni is kell. Nem csak egyes embereket, 
csoportokat hanem egész kistérségeket kell és lehet megismertetni 
egymással. Ezt a célt városunk számára az előbb említett vezetőkön 
kívül É. Szabó Márta, a Magyar Televízió munkatársa, a Cimbora 
vakációk lelke, Herskovits Pál újságíró, a Reuters és a Melboume-i 
rádió tudósítója valamint dr. Szent-lványi István politikus, az Or-
szággyűlés Külügyi Bizottságának tagja testesíti meg leginkább, 
hogy Veszeli Lajosnak, az Új Almádi Újság felelős főszerkesztőjének 
munkásságát most és itt ne is méltassam külön. Ha viszont tiszte-
letbeli balatonalmádi konzult kellene választani a világ boldogabbik 
felében, akkor a kanadai Szirti árpád úr lenne a jelöltem, aki önzet-
len módon támogatta több városi szobor felállítását és a gimnázium 
néptánc együttesének, valamint könyvtárának legfőbb támogatója. 
A legújabb jutalmazási lehetőségünk szintén neki köszönhető, mert 
a két legjobb gimnazista idén veheti át először a Szirti-ösztöndíjat. 
Így van itthon és otthon egy igaz ember, aki messzire ment, hogy 
közel maradhasson hozzánk. 

Czuczor Sándor

Repülőroncs a Balatonban 

1998
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4. Iskolánk eddig végzett évfolyamainak továbbtanulási statisztiká-
ja egy igen kedvező trendet mutat, mivel a pedagógiai statisztikákban 
való bekerülésünk óta folyamatosan előbbreléptünk és a tavalyi fel-
vételi adatok összesítése után az országos második helyet foglaljuk el 
a felvett tanulók súlyozott számarányát illetően. Országos statisztika 
szerint intézményünk a tavalyi év után első helyen áll a nyelvvizsgát 
tett tanulók számát illetően. 

5. A felvételik tükrében igaztalannak és megalapozatlannak bizo-
nyult az a tízéves vád, hogy „a nyelven kívül más tárgyat meg sem 
tanulhatnak tisztességesen“, sőt az intenzív nyelvtanulás segítségével 
jelentősen javult más nyelvek és a többi tantárgyak tanulásának mo-
tivációja és eredményessége is. Kiváló példa erre az almádi diákok ki-
magasló sikere az olasz OKTVn, de a német, spanyol és orosz nyelvi 
eredmények is tiszteletreméltók. Mint tolmácsok és fordítók is meg-
állták a helyüket a város, a megye és az ország képviseletében. 

6. Érték és mértékadó tanárok, köztük pedagógiai szakértők, 
érettségi elnökök, tankönyvírók, vagy vezetőtanárok gyűltek össze 
Balatonalmádiban, akik közül és mellett is mindig az optimista, táv-
latokat meglátó és példamutató, jellemes Emberekre - a csendesen 
dolgozókra - támaszkodhattunk megalapításunk óta. A jövőben is 
ilyen Emberekre lesz szükségünk, akik között ma már volt tanítvá-
nyainkra és gyakorló tanárainkra is számíthatunk. 

7. Költségvetésünk a központi támogatás és tűrés szinuszhullámain 
túljutva hovatovább alig mínuszos, amelyhez önsanyargató munka-
közösségi beszerzésekre, konyhánk és minden technikai dolgozónk 
lelkiismeretes munkájára, kreativitására és önfeláldozására is szükség 
van, akárcsak a kollégium nyári hasznosítására. Elfogadott bennünket 
Balatonalmádi városa, és az önkormányzati támogatás mellett legjob-
ban talán annak örültünk a legjobban, amikor az átelleni tömbházból 
egy gondos édesanya telefonált egyik este, hogy a szél meglazította a 
cserepeket a torony tetején! 

8. Balatonalmádi neve ismerősen cseng szűkebb és tágabb környe-
zetünkben, az idelátogató delegációk látogatási lehetőségeit egy napra 
kellett csökkentenünk. A hazai és nemzetközi média kiemelt helyen 
közöl híreket mindennapjainkból: csupán ezen a nyáron közel félszáz 
információ látott napvilágot és kizárólag a Kerekasztalról tíznél több 
tájékoztatás hangzott el. 

9. Saját könyveink, jegyzeteink, tanterveink és tanmeneteink ka-
pósak lettek az igényesebb szakmai körökben, egyre többen szeretnék 
megismerni a tehetséggondozó „almádi műhelyt“. Felkerültünk egy 
értéktérképre, amely már a külföldi útikönyvek figyelmét sem kerüli 
el. 

10. Megalakulásunk óta több javaslat hangzott el, hogyan is ne-
vezzük magunkat. A diákokokkal és szüleikkel együtt a tantestület 
úgy döntött, maradjon csak Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium, mert ez a név fejezi ki lényegünket. Innen indultak azok 
az egyre nevesebb jogászok, közgazdászok és médiaszakemberek, akik 
minden Bálintnapi bálon megjelennek, de visszajönnek már min-
den évszakban... Azok a kollégák - akik Lőrincze Lajos tiszteletére 
nemzetközi magyar nyelvi vetélkedőt indítottak, akik vezetőtanárok 
a Veszprémi Egyetem által kibocsátott tanárjelöltek mellett, akik ta-
nulókat készítenek fel megyei és országos tanulmányi versenyekre és 
nemzetközi kapcsolatokat ápolnak a tágan értelmezett munkahelyi 
kötelezettségeik mellett valahol ezért a városért, a megyéért és az or-
szágért is tesznek valamit. 

Örömünkre szolgál, hogy a helyi polgárok már magukénak érzik 
ezt a budatavai épületegyüttest, amely 1990-ben elnyerte az év leg-
szebb épülete címet. 

Czuczor Sándor

Káptalanfüred ‘98 
…. Nagyon sokan - köztünk számos üdülőtulajdonos - az elmúlt 

évi közüzemi fejlesztéseket kihasználva, az idén kötötte be a tele-
font, rákötött a csatornahálózatra és ahol kiépült a gázvezeték, ott 
az állandó lakosokon túl meglepően sok ősszel és tavasszal is szí-
vesen itt tartózkodó család kötött rá. Néhány utcában még késő 
ősszel is folyt a gázvezeték lefektetése. Kétségbe estünk a télutón 
és kora tavasszal, mikor a Balaton partján jártunk és megláttuk a 
káptalani strandon a lebontott bódék romjait, a feltúrt talajt és a 
többi rendetlenséget. No ebből sem lesz nyárra strand - gondol-
tuk sokan - köztük jó magam is, és kérem lett! Manapság sajnos 
keveset hallani a templomépítésről, itt mégis elkészült a sokoldalú 
támogatással, társadalmi munkával és adományokkal finanszírozott 
káptalanfüredi kápolnabővítés is. 1998. nyarán felépültek a falak 
és a tetőzet teljes felújítása is megtörtént, sőt a kis kápolnára még 
torony is került, melyre a vörösréz keresztet számos érdeklődő jelen-
létében 1998. augusztus 12-én helyeztük el. Felkérésünkre a kereszt 
megáldását dr. Kada Lajos pápai nuncius végezte. A következő év 
feladata lesz és nem is kicsi, az összes belső munka és a tereprende-
zés. Véleményem szerint igen szép, a környezetbe illő építménnyel 
lettünk gazdagabbak.  

Földes Jenő

Szüreti felvonulás Vörösberényben 
Szeptember 12-én ismét megrendeztük hagyományos szüreti fel-

vonulásunkat és az azt követő bált. Tagjaink lelkes szervező munká-
ját, mint már annyiszor, a Gondviselés is segítette. Menetünk előtt, 
mint egykoron a Vörös-tenger, az esőfelhők szétváltak, rövid időre 
még a nap is kisütött, és csak percekkel a célba érés után eredtek el 
újra az ég csatornái. Ezúton mondunk köszönetet sok lelkes segí-
tőnknek…

A Vörösberényi Polgári Kör vezetősége

Balatonalmádi tízéves külkapcsolatai 
Talán nagyzolónak 

tűnik a cím, hiszen or-
szágok, legfeljebb régiók 
külkapcsolatairól szoktak 
írni az évkönyvek - egé-
szen a rendszerváltásig. 
Szándékaink és érdekeink 
egyértelműek, hiszen Ba-
latonalmádi városa nem 
rendelkezik semmilyen más számottevő stratégiai bevételi forrás-
sal az idegenforgalmon kívül. Ezt. a kifejezést is finomították már 
a távolabb látó helybeliek, egyértelműen jelzi ezt a „Vendégvárók 
Egyesülete” elnevezés, sőt maga a mozgalom is, bár szándékaik talán 
kereskedelmi és vendéglátó szempontból fogalmazódtak meg vala-
mikor. Aki azt hinné, hogy a külkapcsolatok korábban egyáltalán 
nem léteztek, azokat hadd emlékeztessük a balatoni útikönyvek 
múlt századi elterjedésére és az egyre növekvő vendégforgalomra. 
Ennek eredményeként amerikai, angol, francia, olasz és német lá-
togatók fedezték fel a Balaton északkeleti részét és vitték el a hírét 
a nagyvilágba. Az ide látogató hazai művészek, elsősorban festők, 
műveik útján népszerűsítették Almádit, Vörösberényt, Budatavát 
és Káptalanfüredet. Ezeknek a festményeknek a legjavát ma már 
csak rangos külföldi képtárakban lelhetjük fel, akár adásvétel okán, 
akár jóvátétel ürügyén kerültek oda. Vannak persze olyan látoga-
tók is, akik életükben először kerültek el a városba és hosszabb-
rövidebb időt eltöltve visszajáró vendégek lettek a volt NdK-ból, 
Görögországból, Hollandiából, Svédországból, Szerbiából vagy 
Ukrajnából. Úgy tíz évvel ezelőtt az első két idelátogató diplomata 
az USA kultúrattaséja Ken Moskowitz és az USIA igazgatója, dr. 
Greg Orr volt, akik a Rákóczi utcai építkezés téglarakásait kerül-
getve hitetlenkedve fogadták azt a hírt, hogy a gimnázium egy éven 
belül felépül. Később viszont többször és egyre magasabb rangban 
jöttek vissza Japánból illetve Ukrajnából majd Washington d.C.-
ből. Őket követte Tom Lantos, California kongresszusi képviselője, 
akit megfogott az Öreghegy virágzó mandulafáinak látványa és sze-
rette volna az elkészült gimnáziumi épületet zászlóstól áttelepíteni 
az óceánon túlra. Jon Keeton, az amerikai Békeszolgálat igazgatója, 
már negyven almádi diákot hívott meg a következő nyáron Ohióba 
és Texasba, mert az épületet nem vihette. david Greenawalt csa-
ládjával jött el ide tanítani angol nyelvet, baseballt és az első angol 
nyelvű istentisztelet az almádi református templomban szintén az ő 
nevéhez fűződik. Legismertebb amerikai vendégünk viszont kétség-
kívül az a Soros György volt, akit édesanyjával Brandeisz Elza ta-
nárnő bújtatott 1944-ben, és hálája jeléül az új vörösberényi iskola 
legjelentősebb támogatását biztosította alapítványán keresztül. Brit 
látogatóink sorát John Gwynn művészettörténész-igazgató nyitotta 
meg, aki egyben az angol nyelvű színházi előadások szellemi atyja 
volt, helyettesével dr. Tony Harveyvel együtt. dr. Harvey ma a Bri-
tannica International School elnöke. Így juthattak el almádi diákok 
londoni színpadokra. John Birch, angol nagykövet végigjárta ba-
latonalmádi emlékhelyeit, megnyitotta az országos Nagy-Britannia 
vetélkedőt és megkóstolta az igazi balatoni halászlét. Ma már Sir 
John, mert lovagi címet kapott ma a londoni Közép és Kelet Európai 
Intézet igazgatója, aki támogatja a brit-magyar kapcsolatok regioná-
lis továbbfejlesztését. Alan Kilday a llangolleni székhelyű ECTARC 
(Európai Hagyományőrző és Kulturális Központ) igazgatója, helyi 
művészeket, kutatókat és diákokat támogatott miután többször el-
látogatott hozzánk. Gwylim Evans történész Észak-Walesből, dr. 
Arwyn Thomas pedig dél-Walesből ajánlotta a korai angol kapi-

talizmus tanulmányozását diákjainak, amelynek az ideális helyszí-
nét itt a Balaton északi partján találta meg. Mrs. Eira davies azóta 
is walesi nyelven számol be a rádióállomásain a város fejlődéséről, 
honfitársai Meirion Bowen és Paul Hinder pedig rögbifesztivál 
szervezésén munkálkodnak. Ő excellenciája Khalid Amin Khan, 
Pakisztán rendkívüli és meghatalmazott nagykövete öt éve járt ná-
lunk és a Balaton-felvidék lelkes propagálója hazájában, akárcsak 
John devaraj, indiai művész, aki a United Games vendégeként ju-
tott el városunkba és bangalorei intézete nyitva áll a helybeli diákok 
számára. A dél-japáni Gifu megye küldöttsége tíz évvel előzte meg 
Minoru Honda helyi látogatásait, az előbbiek verseket írtak Bala-
tonalmádiról és a Balatonról, az utóbbi pedig a város csatornaháló-
zatának kiépítését finanszírozta a japán hitelből. A fentebb említett 
idelátogató vendégek közül nagyon sokan szépen beszéltek, vagy 
megtanultak magyarul, de legízesebben mégis dr. Habsburg Ottó, 
az Európa Parlament képviselője beszél, de családtagjai is több al-
kalommal jártak már városunkban. Fogadta őket dr. Kerényi László 
polgármester és különböző konferenciák, kongresszusok valamint 
összejövetelek szervezésével még számos neves személyiséget hívott 
meg Balatonalmádiba. Munkáját segítette Schildmayer Ferenc és 
Majbó Gábor, akik Ausztriából, Németországból, Nagy-Britanniá-
ból illetve Kanadából hívtak és várnak haza barátokat, ismerősöket 
valamint minden Balatonalmádiból elszármazottat. A Kelet-Ba-
latoni Kistérség megszervezésével végre megvalósul az a modem 
gondolat, amely szerint ma már nem elég globálisan gondolkodni, 
hanem regionálisan cselekedni is kell. Nem csak egyes embereket, 
csoportokat hanem egész kistérségeket kell és lehet megismertetni 
egymással. Ezt a célt városunk számára az előbb említett vezetőkön 
kívül É. Szabó Márta, a Magyar Televízió munkatársa, a Cimbora 
vakációk lelke, Herskovits Pál újságíró, a Reuters és a Melboume-i 
rádió tudósítója valamint dr. Szent-lványi István politikus, az Or-
szággyűlés Külügyi Bizottságának tagja testesíti meg leginkább, 
hogy Veszeli Lajosnak, az Új Almádi Újság felelős főszerkesztőjének 
munkásságát most és itt ne is méltassam külön. Ha viszont tiszte-
letbeli balatonalmádi konzult kellene választani a világ boldogabbik 
felében, akkor a kanadai Szirti árpád úr lenne a jelöltem, aki önzet-
len módon támogatta több városi szobor felállítását és a gimnázium 
néptánc együttesének, valamint könyvtárának legfőbb támogatója. 
A legújabb jutalmazási lehetőségünk szintén neki köszönhető, mert 
a két legjobb gimnazista idén veheti át először a Szirti-ösztöndíjat. 
Így van itthon és otthon egy igaz ember, aki messzire ment, hogy 
közel maradhasson hozzánk. 

Czuczor Sándor

Repülőroncs a Balatonban 
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A Szent Jobb érkezése 

A Szent Jobb balatonalmádi útjának közeledtével örömmel kö-
szöntöm a város lakóit, mindazokat, akik az államalapító Szent 
István királyra ma is tiszteletteljes hűséggel tekintenek. Csakis mél-
tánylással említhetem azt a gondos készséget, amelyet a város veze-
tősége, élén a polgármester és a plébános úrral, a Nemzeti Ereklye 
méltó fogadtatása és helybéli tartózkodása érdekében nyilvánít. Mi-
den bizonnyal a lakosság is szívesen vesz részt az előkészületekben és 
az érkező Szent Jobbot szívből köszönti. Mielőtt a találkozás napja 
ránk virradna, a Szent Jobb változatos történetét szeretném az ér-
deklődő olvasók elé tárni.

Első királyunkat halála után - végakaratának megfelelően az általa 
alapított székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában helyezték 
nyugvóhelyre. Bebalzsamozott holttestét egy római márványkopor-
sóba tették, amely a templom közepén, a főoltár előtt volt fölál-
lítva. Amikor 1061-ben Vata fia, János vezetésével pogány lázadás 
tört ki az országban, a katolikus főpapok a Boldogasszony templom 
káptalanja és hithű nemesek a szent király földi maradványait a ke-
resztény motívumokkal átfaragott előző szarkofágba helyezték visz-
sza, és a templom mellett egy föld alá épített sírkamrában rejtették 
el. Bizonyítékul a király szarkofágját 1803-ban találták meg a ro-
mok első föltárása idején, a sírt pedig, amely a templom délnyugati 
oldalán van, 1970-ben fedezték föl a régészek. 

1061-ben, Szent István király első exhumálásakor és második el-
temetésekor a jelenlévők egy titkos határozat alapján a szent király 
teteméről leválasztották a jobb karját. Ezt vitte magával egy Mer-
curius (magyarul Mérk) szerzetes Bihar megyébe, a Berettyó folyó 
egyik legnagyobb szigetén fekvő családi birtokába, a Berekis nevű 
falucskába, ahol a monostortemplomban (egyes források szerint fa-
templomban) helyezte el, és a legnagyobb tisztelettel vette körül 
első királyunk drága ereklyéjét. Amikor Szent László királyunk 
1083. augusztus 20-án az ünnepélyes szentté avatáskor VII. Ger-
gely pápa kifejezett engedélyével fölvétette sírjából I. István földi 
maradványait, a jelenlevők nagyon meglepődtek és valósággal meg-
döbbentek, hogy az uralkodó jobb karja hiányzik. A szentté avatás 
után, 1084-ben tudta meg Szent László király, hogy Szent István 
jobb karja teljes biztonságban van, és igen nagy becsben őrzik Bihar 
megyében. A király 1084. május 30-án zarándokolt el Berekisbe, 
amely napot azóta a Szent Jobb megtalálásának, átvitelének, sőt 
„fölmagasztalásának” is nevezünk. Szent László a „jámbor tolvaj-
nak”, Mérknek megbocsátott. Berekis nevét Szent Jobbra változtat-
ta. álmos herceget bízta meg, hogy alapítson ott egy bencés Szent 
Jobb apátságot. Amikor ez megtörtént, a monostor első apátjának 
természetesen Mercuriust, magyarosan Mérket nevezte ki. Hogy 
mikor került a Szent Jobb Székesfehérvárra újból, sajnos nem tud-
juk pontosan. Föltehetőleg a XV. században már Székesfehérvárott 

volt, mert Páter Laskai Osvát (1450-1511), a híres ferences szónok 
és hittudós már erről tanúskodik. Még egy érdekes eseményt kell 
megemlítenünk a Szent Jobbal kapcsolatban, amely egészen ponto-
san nincs eldöntve, de eddigi ismereteink arra engednek következ-
tetni, hogy Könyves Kálmán királyunk volt az, aki kettéválasztot-
ta Szent István jobbját: a kart Lemberg városának adta, a kézfejet 
pedig álmos hercegnek ajándékozta, aki azonnal visszaadta a már 
említett Szent Jobb apátságnak. 

A Szent Jobb következő állomása: Berekis és Székesfehérvár után 
Raguza, a mai dubrovnik. Mivel 1541-ben a törökök feldúlták Szé-
kesfehérvár városát, a káptalan kérésére a Szent Jobbot különös mó-
don tisztelő ferencesek vitték magukkal dalmáciába, és ott Raguza 
városában őrizték. Itt 1771-ig a domonkos atyák nagy büszkeséggel 
és kegyeletes áhítattal övezték szent király földi maradványait. 

Mária Terézia császár és királynő mindent elkövetetett, hogy 
Szent István ereklyéje végre hazakerüljön. Jelen diplomáciai tárgya-
lás eredményeként a Szent Jobb 1771. április 16-án már Bécsben 
volt, majd Budára szállították, ahol 1777-ig az Angolkisasszonyok 
elnevezésű rend gondozására bízta a királynő. 1777-ben a Budára 
helyezett egyetem őrizte a Szent Jobbot, majd II. József rendeletére 
a keresztesek féri rendje, akik a rend megszűnéséig, 1865-ig tiszte-
lettel vigyáztak rá. 1865-től az esztergomi főegyházmegye papsá-
ga látta el a Szent Jobb őrzését. 1944-ig a budavári királyi palota 
úgynevezett Zsigmond-kápolnája volt az otthona Szent Királyunk 
jobbjának. Ennek mozaik falfelülete látható Balatonalmádiban. A 
II. világháború viszontagságai közepette a külföldre hurcolt és visz-
szahozott ereklyét 1945. augusztus 19-étől a pesti oldalon, a már 
említett Angolkisasszonyok templomában őrizték. dr. Lékai László 
bíboros, prímás, esztergomi érsek elhatározása alapján a Szent Jobb 
hazánk fővárosának legnagyobb templomában, lelki központjába, 
a budapesti Szent István bazilikába, az úgynevezett Szent Lipót 
kápolnába került, ahol dominek György (a fiatalon elhunyt lel-
kipásztor, szobrász, építész) tervei szerint emelt tabernákulumban 
őrizték. Az új és méltó őrzési hely ugyanitt, a bíboros főpásztor vég-
akaratának megfelelően, 1987. augusztus 20-ára készült el. A teljes-
ség kedvéért jegyezzük meg, hogy a Szent Jobb végleges hazatérése 
utáni első ereklyetartót, egy rokokó ezüst szekrénykét Mária Terézia 
készíttette. A jelenlegi, díszes, kápolnaszerű gótikus, „Lippert-féle” 
ereklyetartó 1862-ben a magyar püspökök költségén készült el. 
Scikovszky János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek ünnepé-
lyesen helyezte el benne Szent István király jobbját. 

1938. májusában fővárosunkban rendezték meg az Oltáriszentség 
tiszteletére a XXXIV. Eucha¬risztikus Világkongresszust. Ezen az 
akkori pápa, XI. Pius követe, Egugino Pacelli bíboros, államtitkár 
- a későbbi XII. Pius pápa - is megjelent. E kongresszus egybeesett 
Szent István király halálának 900. évfordulójával. Az ünnepi sorozat 
befejezéseként egy újabb ünneplés kezdődött. Útnak indult a Szent 
Jobbot szállító aranyvonat. állomásról állomásra, városról városra 
haladt végig az országon, bejárva az akkor a trianoni Magyarország 
területéhez visszacsatolt felvidéki és erdélyi országrészeket is. 1988-
ban, Szent István halála 950. évfordulóján az országjárás - három 
kivétellel - a szent király által alapított érseki és püspöki székváros-
okat, valamint a pannonhalmi, Szent István alapítású főapátságot 
érintette. Ezek szerint a Nemzeti Ereklye őrzési helyét, a budapes-
ti Szent Jobb kápolnát tizenkét alkalommal hagyta el. Idén, Szent 
István megkoronázásának 1000. évfordulója évében a Szent Jobb 
újonnani országjárásra indul, s ennek első állomása Balatonalmádi. 
Kívánjuk szívből, hogy e kezdet méltó legyen az előzőekhez. Immár 
ismerve a balatonalmádi ünnepi rend tervezetét, e kívánalom meg-
valósítására minden alapunk megvan. 

Szabó Géza kanonok, plébános, a Szent Jobb őre

EGGENFELDENBEN JÁRTUNK... 
Szinte biztos vagyok ben-

ne, hogy az eggenfeldeni 
esernyőkereskedők fülig érő 
szájjal fogadták a hírt: hiva-
talos delegáció érkezik Bala-
tonalmádiból. Az oka pofon 
egyszerű, ritka az az alkalom, 
amikor a magyar vendégek 
legfontosabb öltözéke ne az 
esőkabát, kiegészítőként ne 
az esernyő lenne. Így volt ez 
szeptember elején is, amikor 
a bajor kisváros a testvérvá-
rosi szerződés aláírására látta 
vendégül népes küldöttsé-
günket. Bár a két busz jó két 
órát késett az előzetesen meg-
beszéltekhez képest, öröm volt látni és ismét találkozni a magyar 
zászlókkal „felfegyverkezett“ házigazdákkal. Karl Riedler polgár-
mester kedves szavakkal köszöntötte az utazástól kimerült vendége-
ket, akik közül sokan először jártak e kedves kisvárosban. A progra-
mok csúcsa természetesen a másnapi testvérvárosi szerződés aláírása 
volt, ahol az ünnepélyes külsőségek mellett a két polgármester szen-
tesítette az okmányokat, mindketten kiemelve, milyen jó döntés 
volt négy éve a kapcsolatok hivatalos felvétele. Ekkor már örültek 
az esernyőkereskedők, ám az esős idő sem gátolta meg fiataljainkat, 
hogy egy jó meccset vívjanak az eggenfeldeni serdülőkkel, s talán az 
egy gólos vereség is csak annak tudható be, hogy az elején a pazar 
sportlétesítmény egy kicsit elbizonytalanította a mieinket. Hat fü-
ves pálya villanyvilágítással, „Úristen, mit tudhatnak ezek!“ Aztán 
kiderült, nem sokkal többet, és ha mindenki csak a focival lett volna 
elfoglalva, talán fordított eredmény születik. A programba iktatott 
gyárlátogatások után a Bajor- Magyar est várta a meghívottakat, 
ahol a gimnazisták műsora, a Városi Vegyeskor produkciója mel-
lett a vörösberényi néptáncosok bravúros szereplése emelte az est 
hangulatát. Aztán ki-ki felkérte vendéglátóját, hogy a bajor zene 
ritmusára táncot ropva köszönje meg a házigazdák kedvességét, 
figyelmességét. A vasárnap reggeli ünnepi szentmisén Matthias 
Kienberger tiszteletes külön is köszöntötte a magyar vendégeket, és 
ha Isten házában illene tapsolni, a Városi Vegyeskar bizonyára taps-
vihart kapott volna. Hazaindult tehát a 100 fős küldöttség azzal a 
tudattal, hogy jó barátokat hagytunk Eggenfeldenben, akiket szere-
tettel várunk mi is Balatonalmádiban. Még a városhatárt sem értük 
el, mikor az esernyőkereskedők morózusan húzták össze szemöldö-
küket. Ragyogott a nap Eggenfeldenben. 

Gróf Tibor

Bakancsos hírek 
Meghívókat küldtünk nemrégen a Bauxitkutató Természetjáró 

SE tagjainak, s akit még érdekel, azokat is szívesen látjuk kiemel-
ten közhasznú szervezetünk évnyitó gyalogtúrájára és közgyűlésé-
re, amelyet 2001. január 27-én, szombaton rendezünk. Gyülekező: 
10:40 órakor a Balatonalmádi buszpályaudvaron (a busz menet-
rend szerint indul: 10:45 órakor). Az időjárástól függően rövidebb, 
vagy még rövidebb túrát tehetünk, utunk érinteni fogja a Forrás-
hegyi geológiai bemutatóhelyet, melyet 2000 nyarán adtak át a 
nagyközönségnek. Tavaly sokszor szerepelt a megyei napilapban 
“geológiai csodaként”, úgy gondoltuk, tagjaink ismerjék meg kö-
zelebbről, hiszen ennek szakmai-geológiai kialakításában BXTSE-

tagok (Knauerné, Baross Gábor) is közreműködtek. Természetesen 
a túravezetők is Ők lesznek. ….Közhasznú rendezvényeink között 
talán a legnevezetesebb helyi rendezvényünk volt a szervezett ba-
uxitkutatás kezdetének 50. évfordulójára emléktábla állítása, ko-
szorúzása, emlékplakett és emléklap adása a megemlékező közön-
ségnek. A „Bakony 50, 25“ gyalogos teljesítménytúra rendezése 50 
ill. 25 km távon, ezen elindult 586, szintidőn belül beérkezett 517 
teljesítménytúrázó. Megrendeztük a megyehegyi éjszakai túraver-
senyt, amely országos bajnoki forduló volt 43 csapat, 133 túra-
versenyző indulásával. A bauxitkutatásban részt vettek emlékére 
a Geoprosper Kft-vel együtt bányásznapi koszorúzást rendeztünk 
a kutatás első balatonalmádi székhelyén lévő emléktáblánál. Re-
gionális (több megyét mozgósító) természetbarát-találkozó ren-
dezésében is részt vettünk, a Cuha-völgyi játékos akadályverseny 
3 állomásán is egyesületünk szerkesztette a feladatokat. A termé-
szetjárás népszerűsítését szolgáló II. természetbarát nap keretében 
rendeztük a „Vödörvölgy 15“ gyalogos teljesítménytúrát, Mikulás 
járőr-szolgálattal. Szívósan törekszünk a környék iskolásainak és 
nevelőinek természetjárásra való késztetésére. Az almádi gyerekek, 
ha intézményesen nem is, de más szervezetek révén eljutnak ren-
dezvényeinkre. Mi még több fiatalt szeretnénk szűkebb hazánkban 
mozdítani. általános tapasztalat, hogy öregszik a természetjáró 
“közönség”. Közhasznúságunk kiterjed más intézményekkel, civil 
szervezetekkel való együttműködésre, az elmúlt évben több alka-
lommal segítettük a Balatonalmádi Gyermekjóléti Szolgálat, az 
Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár), a Természet- és Kör-
nyezetvédő Tanárok Egyesülete (Budapest) rendezvényeit. Törek-
véseinket, tevékenységünket figyelemmel és elismeréssel kísérik a 
megyei, ill. országos természetbarát szövetségnél, így az országos ki-
tüntettek között balatonalmádi természetjáró sporttárs (Knauerné 
Gellai Mária) kapta 2000-ben a dobogókői országos ünnepi talál-
kozón a dr. Téry Ödön Emlékérmet. Szóljunk a munkatúrákról, 
ahol a jelzett utakat újrafestjük, a bozótot írtjuk, a járhatatlanná 
vált utakat tisztítjuk. Mostoha feladat, fáradságos és csak a háztar-
táshoz hasonlítható. Mindig megújuló feladat, folyamatosan kell 
gondozni az utakat, mivel az gazosodik, kopik, a fákat kivágják, 
vagy vandál hajlamúak tönkreteszik a jelzéseket. Egyesületünk té-
rítés, ill. csekély támogatás mellett 43 km hosszú turistautat újított 
fel. Környékünkön újrafestettük a zöld sáv jelzéseit, melyen körbe-
járhatjuk a Vödör-völgy, a Malomvölgy érintésével Balatonalmá-
di - Szentkirályszabadja térségét. Ha valaki Tihanyba látogat, s a 
Lóczytanösvény piros kereszt jelzéseit mostanában jól tudja követ-
ni, azt szintén a balatonalmádi természetjáróknak köszönheti. Bár-
ki csatlakozhat ehhez a munkához, szívesen fogadjuk a segítséget! 
Végezetül egy kis gazdasági adalék, ami a pénzügyeket illeti. A mi 
egyesületünk is pályázatokból, támogatásokból, hozzájárulásokból 
és a tagdíjakból él. Működésünket a balatonalmádi Önkormányza-
ti Képviselőtestület Ifjúsági, Környezetvédelmi és Sportbizottsága 
nagymértékben támogatta 2000-ben, hathatós pénzügyi hozzájá-
rulásukkal sikerült szinte minden hónapban buszos túrát szervez-
nünk az országos természetjáró rendezvényekre, túraversenyekre. 
Így jutottunk el az idén a Bükkbe, a Mátrába, az Aggtelekikarsztra, 
a Mecsekbe, a Zselici erdőkbe s a somogyi Setét-erdőbe. Jártunk 
az orfűi országos gyalogos találkozón, részt vettünk annak verse-
nyein. de eljutottunk a magashegyi gerinctúrákra a Rohácsokba 
(Nyugati Magas Tátra), s végigeveztük a vadregényes Laborcot és 
a Bodrogot. … Ezúton is hálásan köszönjük múlt évi támogató-
ink kitüntető figyelmét, s bízunk 2001 évi hasonló elhatározásuk-
ban, tevékenységünket kitüntető figyelmükben, egyesületi életünk 
anyagi alapjának, erkölcsi megítélésének megerősítése érdekében. 

Knauerné Gellai Mária

Eggenfelden-Balatonalmádi 
testvérvárosi szerződés  aláírása - 1998

2000
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A Szent Jobb érkezése 

A Szent Jobb balatonalmádi útjának közeledtével örömmel kö-
szöntöm a város lakóit, mindazokat, akik az államalapító Szent 
István királyra ma is tiszteletteljes hűséggel tekintenek. Csakis mél-
tánylással említhetem azt a gondos készséget, amelyet a város veze-
tősége, élén a polgármester és a plébános úrral, a Nemzeti Ereklye 
méltó fogadtatása és helybéli tartózkodása érdekében nyilvánít. Mi-
den bizonnyal a lakosság is szívesen vesz részt az előkészületekben és 
az érkező Szent Jobbot szívből köszönti. Mielőtt a találkozás napja 
ránk virradna, a Szent Jobb változatos történetét szeretném az ér-
deklődő olvasók elé tárni.

Első királyunkat halála után - végakaratának megfelelően az általa 
alapított székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában helyezték 
nyugvóhelyre. Bebalzsamozott holttestét egy római márványkopor-
sóba tették, amely a templom közepén, a főoltár előtt volt fölál-
lítva. Amikor 1061-ben Vata fia, János vezetésével pogány lázadás 
tört ki az országban, a katolikus főpapok a Boldogasszony templom 
káptalanja és hithű nemesek a szent király földi maradványait a ke-
resztény motívumokkal átfaragott előző szarkofágba helyezték visz-
sza, és a templom mellett egy föld alá épített sírkamrában rejtették 
el. Bizonyítékul a király szarkofágját 1803-ban találták meg a ro-
mok első föltárása idején, a sírt pedig, amely a templom délnyugati 
oldalán van, 1970-ben fedezték föl a régészek. 

1061-ben, Szent István király első exhumálásakor és második el-
temetésekor a jelenlévők egy titkos határozat alapján a szent király 
teteméről leválasztották a jobb karját. Ezt vitte magával egy Mer-
curius (magyarul Mérk) szerzetes Bihar megyébe, a Berettyó folyó 
egyik legnagyobb szigetén fekvő családi birtokába, a Berekis nevű 
falucskába, ahol a monostortemplomban (egyes források szerint fa-
templomban) helyezte el, és a legnagyobb tisztelettel vette körül 
első királyunk drága ereklyéjét. Amikor Szent László királyunk 
1083. augusztus 20-án az ünnepélyes szentté avatáskor VII. Ger-
gely pápa kifejezett engedélyével fölvétette sírjából I. István földi 
maradványait, a jelenlevők nagyon meglepődtek és valósággal meg-
döbbentek, hogy az uralkodó jobb karja hiányzik. A szentté avatás 
után, 1084-ben tudta meg Szent László király, hogy Szent István 
jobb karja teljes biztonságban van, és igen nagy becsben őrzik Bihar 
megyében. A király 1084. május 30-án zarándokolt el Berekisbe, 
amely napot azóta a Szent Jobb megtalálásának, átvitelének, sőt 
„fölmagasztalásának” is nevezünk. Szent László a „jámbor tolvaj-
nak”, Mérknek megbocsátott. Berekis nevét Szent Jobbra változtat-
ta. álmos herceget bízta meg, hogy alapítson ott egy bencés Szent 
Jobb apátságot. Amikor ez megtörtént, a monostor első apátjának 
természetesen Mercuriust, magyarosan Mérket nevezte ki. Hogy 
mikor került a Szent Jobb Székesfehérvárra újból, sajnos nem tud-
juk pontosan. Föltehetőleg a XV. században már Székesfehérvárott 

volt, mert Páter Laskai Osvát (1450-1511), a híres ferences szónok 
és hittudós már erről tanúskodik. Még egy érdekes eseményt kell 
megemlítenünk a Szent Jobbal kapcsolatban, amely egészen ponto-
san nincs eldöntve, de eddigi ismereteink arra engednek következ-
tetni, hogy Könyves Kálmán királyunk volt az, aki kettéválasztot-
ta Szent István jobbját: a kart Lemberg városának adta, a kézfejet 
pedig álmos hercegnek ajándékozta, aki azonnal visszaadta a már 
említett Szent Jobb apátságnak. 

A Szent Jobb következő állomása: Berekis és Székesfehérvár után 
Raguza, a mai dubrovnik. Mivel 1541-ben a törökök feldúlták Szé-
kesfehérvár városát, a káptalan kérésére a Szent Jobbot különös mó-
don tisztelő ferencesek vitték magukkal dalmáciába, és ott Raguza 
városában őrizték. Itt 1771-ig a domonkos atyák nagy büszkeséggel 
és kegyeletes áhítattal övezték szent király földi maradványait. 

Mária Terézia császár és királynő mindent elkövetetett, hogy 
Szent István ereklyéje végre hazakerüljön. Jelen diplomáciai tárgya-
lás eredményeként a Szent Jobb 1771. április 16-án már Bécsben 
volt, majd Budára szállították, ahol 1777-ig az Angolkisasszonyok 
elnevezésű rend gondozására bízta a királynő. 1777-ben a Budára 
helyezett egyetem őrizte a Szent Jobbot, majd II. József rendeletére 
a keresztesek féri rendje, akik a rend megszűnéséig, 1865-ig tiszte-
lettel vigyáztak rá. 1865-től az esztergomi főegyházmegye papsá-
ga látta el a Szent Jobb őrzését. 1944-ig a budavári királyi palota 
úgynevezett Zsigmond-kápolnája volt az otthona Szent Királyunk 
jobbjának. Ennek mozaik falfelülete látható Balatonalmádiban. A 
II. világháború viszontagságai közepette a külföldre hurcolt és visz-
szahozott ereklyét 1945. augusztus 19-étől a pesti oldalon, a már 
említett Angolkisasszonyok templomában őrizték. dr. Lékai László 
bíboros, prímás, esztergomi érsek elhatározása alapján a Szent Jobb 
hazánk fővárosának legnagyobb templomában, lelki központjába, 
a budapesti Szent István bazilikába, az úgynevezett Szent Lipót 
kápolnába került, ahol dominek György (a fiatalon elhunyt lel-
kipásztor, szobrász, építész) tervei szerint emelt tabernákulumban 
őrizték. Az új és méltó őrzési hely ugyanitt, a bíboros főpásztor vég-
akaratának megfelelően, 1987. augusztus 20-ára készült el. A teljes-
ség kedvéért jegyezzük meg, hogy a Szent Jobb végleges hazatérése 
utáni első ereklyetartót, egy rokokó ezüst szekrénykét Mária Terézia 
készíttette. A jelenlegi, díszes, kápolnaszerű gótikus, „Lippert-féle” 
ereklyetartó 1862-ben a magyar püspökök költségén készült el. 
Scikovszky János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek ünnepé-
lyesen helyezte el benne Szent István király jobbját. 

1938. májusában fővárosunkban rendezték meg az Oltáriszentség 
tiszteletére a XXXIV. Eucha¬risztikus Világkongresszust. Ezen az 
akkori pápa, XI. Pius követe, Egugino Pacelli bíboros, államtitkár 
- a későbbi XII. Pius pápa - is megjelent. E kongresszus egybeesett 
Szent István király halálának 900. évfordulójával. Az ünnepi sorozat 
befejezéseként egy újabb ünneplés kezdődött. Útnak indult a Szent 
Jobbot szállító aranyvonat. állomásról állomásra, városról városra 
haladt végig az országon, bejárva az akkor a trianoni Magyarország 
területéhez visszacsatolt felvidéki és erdélyi országrészeket is. 1988-
ban, Szent István halála 950. évfordulóján az országjárás - három 
kivétellel - a szent király által alapított érseki és püspöki székváros-
okat, valamint a pannonhalmi, Szent István alapítású főapátságot 
érintette. Ezek szerint a Nemzeti Ereklye őrzési helyét, a budapes-
ti Szent Jobb kápolnát tizenkét alkalommal hagyta el. Idén, Szent 
István megkoronázásának 1000. évfordulója évében a Szent Jobb 
újonnani országjárásra indul, s ennek első állomása Balatonalmádi. 
Kívánjuk szívből, hogy e kezdet méltó legyen az előzőekhez. Immár 
ismerve a balatonalmádi ünnepi rend tervezetét, e kívánalom meg-
valósítására minden alapunk megvan. 

Szabó Géza kanonok, plébános, a Szent Jobb őre

EGGENFELDENBEN JÁRTUNK... 
Szinte biztos vagyok ben-

ne, hogy az eggenfeldeni 
esernyőkereskedők fülig érő 
szájjal fogadták a hírt: hiva-
talos delegáció érkezik Bala-
tonalmádiból. Az oka pofon 
egyszerű, ritka az az alkalom, 
amikor a magyar vendégek 
legfontosabb öltözéke ne az 
esőkabát, kiegészítőként ne 
az esernyő lenne. Így volt ez 
szeptember elején is, amikor 
a bajor kisváros a testvérvá-
rosi szerződés aláírására látta 
vendégül népes küldöttsé-
günket. Bár a két busz jó két 
órát késett az előzetesen meg-
beszéltekhez képest, öröm volt látni és ismét találkozni a magyar 
zászlókkal „felfegyverkezett“ házigazdákkal. Karl Riedler polgár-
mester kedves szavakkal köszöntötte az utazástól kimerült vendége-
ket, akik közül sokan először jártak e kedves kisvárosban. A progra-
mok csúcsa természetesen a másnapi testvérvárosi szerződés aláírása 
volt, ahol az ünnepélyes külsőségek mellett a két polgármester szen-
tesítette az okmányokat, mindketten kiemelve, milyen jó döntés 
volt négy éve a kapcsolatok hivatalos felvétele. Ekkor már örültek 
az esernyőkereskedők, ám az esős idő sem gátolta meg fiataljainkat, 
hogy egy jó meccset vívjanak az eggenfeldeni serdülőkkel, s talán az 
egy gólos vereség is csak annak tudható be, hogy az elején a pazar 
sportlétesítmény egy kicsit elbizonytalanította a mieinket. Hat fü-
ves pálya villanyvilágítással, „Úristen, mit tudhatnak ezek!“ Aztán 
kiderült, nem sokkal többet, és ha mindenki csak a focival lett volna 
elfoglalva, talán fordított eredmény születik. A programba iktatott 
gyárlátogatások után a Bajor- Magyar est várta a meghívottakat, 
ahol a gimnazisták műsora, a Városi Vegyeskor produkciója mel-
lett a vörösberényi néptáncosok bravúros szereplése emelte az est 
hangulatát. Aztán ki-ki felkérte vendéglátóját, hogy a bajor zene 
ritmusára táncot ropva köszönje meg a házigazdák kedvességét, 
figyelmességét. A vasárnap reggeli ünnepi szentmisén Matthias 
Kienberger tiszteletes külön is köszöntötte a magyar vendégeket, és 
ha Isten házában illene tapsolni, a Városi Vegyeskar bizonyára taps-
vihart kapott volna. Hazaindult tehát a 100 fős küldöttség azzal a 
tudattal, hogy jó barátokat hagytunk Eggenfeldenben, akiket szere-
tettel várunk mi is Balatonalmádiban. Még a városhatárt sem értük 
el, mikor az esernyőkereskedők morózusan húzták össze szemöldö-
küket. Ragyogott a nap Eggenfeldenben. 

Gróf Tibor

Bakancsos hírek 
Meghívókat küldtünk nemrégen a Bauxitkutató Természetjáró 

SE tagjainak, s akit még érdekel, azokat is szívesen látjuk kiemel-
ten közhasznú szervezetünk évnyitó gyalogtúrájára és közgyűlésé-
re, amelyet 2001. január 27-én, szombaton rendezünk. Gyülekező: 
10:40 órakor a Balatonalmádi buszpályaudvaron (a busz menet-
rend szerint indul: 10:45 órakor). Az időjárástól függően rövidebb, 
vagy még rövidebb túrát tehetünk, utunk érinteni fogja a Forrás-
hegyi geológiai bemutatóhelyet, melyet 2000 nyarán adtak át a 
nagyközönségnek. Tavaly sokszor szerepelt a megyei napilapban 
“geológiai csodaként”, úgy gondoltuk, tagjaink ismerjék meg kö-
zelebbről, hiszen ennek szakmai-geológiai kialakításában BXTSE-

tagok (Knauerné, Baross Gábor) is közreműködtek. Természetesen 
a túravezetők is Ők lesznek. ….Közhasznú rendezvényeink között 
talán a legnevezetesebb helyi rendezvényünk volt a szervezett ba-
uxitkutatás kezdetének 50. évfordulójára emléktábla állítása, ko-
szorúzása, emlékplakett és emléklap adása a megemlékező közön-
ségnek. A „Bakony 50, 25“ gyalogos teljesítménytúra rendezése 50 
ill. 25 km távon, ezen elindult 586, szintidőn belül beérkezett 517 
teljesítménytúrázó. Megrendeztük a megyehegyi éjszakai túraver-
senyt, amely országos bajnoki forduló volt 43 csapat, 133 túra-
versenyző indulásával. A bauxitkutatásban részt vettek emlékére 
a Geoprosper Kft-vel együtt bányásznapi koszorúzást rendeztünk 
a kutatás első balatonalmádi székhelyén lévő emléktáblánál. Re-
gionális (több megyét mozgósító) természetbarát-találkozó ren-
dezésében is részt vettünk, a Cuha-völgyi játékos akadályverseny 
3 állomásán is egyesületünk szerkesztette a feladatokat. A termé-
szetjárás népszerűsítését szolgáló II. természetbarát nap keretében 
rendeztük a „Vödörvölgy 15“ gyalogos teljesítménytúrát, Mikulás 
járőr-szolgálattal. Szívósan törekszünk a környék iskolásainak és 
nevelőinek természetjárásra való késztetésére. Az almádi gyerekek, 
ha intézményesen nem is, de más szervezetek révén eljutnak ren-
dezvényeinkre. Mi még több fiatalt szeretnénk szűkebb hazánkban 
mozdítani. általános tapasztalat, hogy öregszik a természetjáró 
“közönség”. Közhasznúságunk kiterjed más intézményekkel, civil 
szervezetekkel való együttműködésre, az elmúlt évben több alka-
lommal segítettük a Balatonalmádi Gyermekjóléti Szolgálat, az 
Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár), a Természet- és Kör-
nyezetvédő Tanárok Egyesülete (Budapest) rendezvényeit. Törek-
véseinket, tevékenységünket figyelemmel és elismeréssel kísérik a 
megyei, ill. országos természetbarát szövetségnél, így az országos ki-
tüntettek között balatonalmádi természetjáró sporttárs (Knauerné 
Gellai Mária) kapta 2000-ben a dobogókői országos ünnepi talál-
kozón a dr. Téry Ödön Emlékérmet. Szóljunk a munkatúrákról, 
ahol a jelzett utakat újrafestjük, a bozótot írtjuk, a járhatatlanná 
vált utakat tisztítjuk. Mostoha feladat, fáradságos és csak a háztar-
táshoz hasonlítható. Mindig megújuló feladat, folyamatosan kell 
gondozni az utakat, mivel az gazosodik, kopik, a fákat kivágják, 
vagy vandál hajlamúak tönkreteszik a jelzéseket. Egyesületünk té-
rítés, ill. csekély támogatás mellett 43 km hosszú turistautat újított 
fel. Környékünkön újrafestettük a zöld sáv jelzéseit, melyen körbe-
járhatjuk a Vödör-völgy, a Malomvölgy érintésével Balatonalmá-
di - Szentkirályszabadja térségét. Ha valaki Tihanyba látogat, s a 
Lóczytanösvény piros kereszt jelzéseit mostanában jól tudja követ-
ni, azt szintén a balatonalmádi természetjáróknak köszönheti. Bár-
ki csatlakozhat ehhez a munkához, szívesen fogadjuk a segítséget! 
Végezetül egy kis gazdasági adalék, ami a pénzügyeket illeti. A mi 
egyesületünk is pályázatokból, támogatásokból, hozzájárulásokból 
és a tagdíjakból él. Működésünket a balatonalmádi Önkormányza-
ti Képviselőtestület Ifjúsági, Környezetvédelmi és Sportbizottsága 
nagymértékben támogatta 2000-ben, hathatós pénzügyi hozzájá-
rulásukkal sikerült szinte minden hónapban buszos túrát szervez-
nünk az országos természetjáró rendezvényekre, túraversenyekre. 
Így jutottunk el az idén a Bükkbe, a Mátrába, az Aggtelekikarsztra, 
a Mecsekbe, a Zselici erdőkbe s a somogyi Setét-erdőbe. Jártunk 
az orfűi országos gyalogos találkozón, részt vettünk annak verse-
nyein. de eljutottunk a magashegyi gerinctúrákra a Rohácsokba 
(Nyugati Magas Tátra), s végigeveztük a vadregényes Laborcot és 
a Bodrogot. … Ezúton is hálásan köszönjük múlt évi támogató-
ink kitüntető figyelmét, s bízunk 2001 évi hasonló elhatározásuk-
ban, tevékenységünket kitüntető figyelmükben, egyesületi életünk 
anyagi alapjának, erkölcsi megítélésének megerősítése érdekében. 

Knauerné Gellai Mária

Eggenfelden-Balatonalmádi 
testvérvárosi szerződés  aláírása - 1998

2000



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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“Középszerűen nem érdemes” 

Balatonalmádi Város Vegyeskara az “arany” minősítést megelőzve 
“fesztiválkórus” fokozatot ért el tizenkét éves fennállásának első mi-
nősítő hangversenyén. A koncert április utolsó hétvégéjén hangzott 
el a Megyeháza Szent István termében. A sikerhez vezető útról és 
az énekkar jövőjéről demel Eszter karnaggyal, a veszprémi Cser-
mák Antal Zeneiskola tanárával beszélgettünk. - A kórusnak Ön 
a második karnagya. Mikor vette át elődjétől az énekkar vezetését? 
- A városi kórust Szelényi Pál alapította, azonban õ 1997 elején 
egészségügyi okok miatt lemondott a karnagyi feladatról. Ekkor egy 
pályázatot írtak ki, amelyre többek között én is jelentkeztem, és 
a próbavezénylés után végül engem választottak a dalosok. Abban 
az évben hetente csak egyszer gyakoroltunk, azonban már akkor 
is megszerveztem azt a zánkai közös hétvégét, amely azóta is évről 
évre egyre közelebb hozza egymáshoz a tagokat. Legutóbb például 
a minősítő hangverseny előtt táboroztunk. Az összhang nemcsak 
az énekben, hanem a csapatmunkában is fontos. - A mostani mi-
nősítő hangversenyt megelőzően milyen sikereken osztozhattak az 
énekesek? - A karácsonyi koncertjeink mindig színvonalasak voltak, 
méltán vívta ki a kórus a helyi közönség elismerését. Minden évben 
megmutatkoztunk szűkebb pátriánkon kívül is Siófokon, a Bala-
ton-parti városok kórusainak találkozóján, valamint a megyei kóru-
sok találkozóján. Kétszer jártunk Eggenfeldenben is, Balatonalmádi 
testvérvárosában. Tavaly szerepeltünk a Zeneakadémia nagytermé-
ben, ahol a karnagyi diplomámhoz szükséges vizsgahangverseny 
sikere szintúgy a közös munka eredménye volt. - Gondolom a 
megfelelő helyszín is hozzájárult a sikerhez? - Természetesen. A Me-
gyeháza Szent István termének kiváló az akusztikája, és csodálatos 
környezetet biztosít. Annak ellenére, hogy a megyeszékhelyen volt a 
koncert, az ülőhelyek száma kevésnek bizonyult. A közönség felénk 
áradó szeretetét a zsűri is érezte, meg is voltak lepődve, hogy ilyen 
sok almádi jött el miattunk. - Ez után mi lehet a következő mérföld-
kő a vegyeskar életében? - A munkában nagy húzóerőt jelentenek 
a célkitűzések. Mivel a minősítésünk nem maradandó, ezért egyik 
célunk, hogy megőrizzük, amit mostanra elértünk. Ehhez három-
évente újra és újra meg kell mérettetnünk. Jobb minősítés elnye-
résére nem feltétlenül törekszünk, hiszen egy amatőr kórus nem 
veheti fel képzett énekesekkel a versenyt. Nagyon fárasztó munka 
ez így is. Mindenesetre új, nehezebb repertoárt kezdünk el tanulni, 
remélem, egyre gyorsabb tempóban tudunk majd előrehaladni. - 
Nem gondolt még rá, hogy maradandóvá tegye a kórus múlandó 
művészetét? - Felmerült bennem, azonban a stúdiómunka nagyon 
költséges, az igényes felvételek elkészítése pedig nagy állóképességet 
igényel az énekesektől. Ha később összegyűlik egy válogatásra való 
anyag, akkor ezt is megtesszük majd. - Mi az Ön szakmai hitvallása? 
- A kórus minden egyes fellépésének minősége csakis a belefektetett 
munkától függ. A szerencsére itt egyáltalán nem lehet alapozni. A 
felkészülés hosszú, a siker pedig rövid, de ez akkor is mindent meg-
ér. Ezt középszerűen nem érdemes csinálni, csak kiválóan, mert csak 

így lehet a közönségre hatni. Unalmas dalokkal, vagy színvonalta-
lan előadásmóddal nem lehet érzelmeket kiváltani a hallgatóságból. 
Nagyfokú megszállottság kell hozzá. A kórus új tagok jelentkezését 
várja minden szerdán este hat órától a Közösségi Házban. A jövő évi 
repertoárt most kezdik el begyakorolni, így most érdemes a munká-
ba bekapcsolódni. Bárki jelentkezését nagyon szívesen fogadják, aki 
érdeklődik és szeret énekelni. 

Józsa Péter

Kósa György zeneszerzőről nevezték 
el a 10 éves almádi zeneiskolát 

- A névválasztásnál olyan 
nemzetközi hírű művészt 
kerestünk, akinek a várossal 
is volt kapcsolata – mondja 
HUIBER GABRIELLA igaz-
gatónő. Kósa György a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola tanáraként Almádiba járt 
vizsgáztatni Lovasné Kurcz 
Anna magániskolájába. Rendszeresen itt nyaralt, és házi koncer-
teket is adott a Lovas-házban. A sokat szenvedett, nagy vesztsége-
ket megélt kiváló zeneművészt értékes szakmai és meghitt embe-
ri kapcsolatok fűzték városunkhoz. A Balaton-parti zeneoktatók 
munkaközösségét is róla nevezték el az ’50-es, ’60-as években. Az 
ünnepélyes névadásra május 11-én kerül sor a zeneiskolában: Má-
csai János zenetörténész fogja méltatni Kósa zeneszerzői életútját, és 
fölavatjuk a Kósa György emléktáblát, Raffay Béla szobrászművész 
alkotását. Az ünnepi koncerten a névadó fia, Kósa Gábor is fellép 
(Kósa Gábor: zongora, Holló Aurél: marimba, Pászthy Júlia: ének, 
Harsányi Edina: hegedű). Az almádi zeneiskola 1991 szeptemberé-
ben indította első évfolyamát a Györgyi dénes iskolában 28, zenét 
már korábban is tanuló, 17 új hangszeres és 50 előképzős gyerekkel. 
1993-ban beköltözhetett a számára kialakított, szépen felújított sa-
ját helyére. 2002-tõl az immár Kósa György Zeneiskola 130 tanu-
lót fogad zongora, hegedű, cselló, fuvola, furulya, gitár és trombita 
szakon. Részt vesz a város kulturális életében: a növendékek ünne-
pi- és tanszaki hangversenyeket adnak, kiállításokon, ünnepségeken 
lépnek fel, civil szervezetek programjain működnek közre, Balaton-
almádi Város Vegyes Karával közösen adják a nagysikerű Adventi 
Koncerteket. Szervezésükben ’94 óta minden évben itt zajlik a Ba-
laton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója. A szépen fejlődő 
almádi zenei élet gyökerei azonban jóval mélyebbre nyúlnak vissza. 
Erről – a közeli barátság okán - SZABÓ GyULáNÉ ILUS NÉNI 
mesél: A ’40-es évek végén, Veszprémben Kurcz Rudolf lánya, Lo-
vasné Kurcz Anna magán-zeneiskolát nyitott, almádi tanítványai-
nak pedig saját, Martinovics úti házában adott zongoraleckéket. A 
Kodály-módszer szerint oktatott tanítványokat a Budapestről lejáró 
Kósa György vizsgáztatta. A gyerekek rendszeresen jártak verse-
nyekre, közülük többen nagyszerű zongoristák, kiváló pedagógusok 
lettek. Kisebbik fia: Lovas József, nyugdíjba vonulásáig az almádi 
zeneiskola igazgató helyettese, majd igazgatója, a veszprémi dohná-
nyi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola zongora-tanszak vezetője, 
megyei szakfelügyelő lett. Annus néni magán-zeneiskoláját a ’60-as 
években fölszámolták, de Almádiban még a ’70-es években is voltak 
növendékei. Lovasné Kurcz Anna 1986-ban hunyt el. Zenepedagó-
giai munkája előfutára volt a mai zenei nevelésnek. Munkásságának 
méltatása, nevének megőrzése méltán kívánkozik Balatonalmádi 
kultúrtörténeti emlékeinek sorába. 

Vecsey Kiss Mária

Megnyitotta kapuját az új 
művelődési ház

Óriási érdeklődés mellett került sor január 24-én a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár ünnepélyes átadására. Balatonalmádi 
ünneplő polgárai be sem fértek a nagyterembe. Mellettük ott vol-
tak a felemelő ünnepségen mindazok, akik osztozni akartak a város 
örömében: dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Pál Tibor, 
a Belügyminisztérium politikai államtitkára, Koncz Erika, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára, 
dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Kuti Csaba, a Megyei Köz-
gyűlés elnöke, dr. Kerényi László, akinek polgármestersége alatt a 
kultúrház építése elkezdődött, Pandur Ferenc, akinek polgármester-
sége alatt a ház felépült és megnyitotta kapuját. Meghívást kaptak a 
testvérvárosok – Eggenfelden, Nyitragerencsér – elöljárói, a Kelet-
Balatoni kistérség polgármesterei, a Váth János-díjas Brandeisz Elza, 
az egyházak-, a civilszervezetek-, a város képviselői, a városi rend-
őrkapitány, az építkezésben részt vevő vállalkozók, építészek és még 
sokan mások. Kontrát Károly, Pál Tibor és Kerényi László köszöntő 
beszéde után testvérvárosunk képviselői átadták ajándékaikat, egy 
réztábla-feszületet és egy vázát, a Veszprém Megyei Népművésze-
ti Egyesülettől pedig egy szalmából készült Almádi címert kapott 
a város. Pandur Ferenc polgármester megköszönte az ünnepélyes 
szavakat, az ajándékokat, és köszönetet mondott mindazoknak, 
akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a művelődési 
ház felépülhessen. A katolikus, az evangélikus és a református egy-
házak lelkészeinek áldásai után következett - az épület átadásának 
szimbolizálására – a Nemzetiszín Szalag átvágása, és ezzel Balaton-
almádi birtokba vehette a városi kultúra fellegvárát. A megnyitó 
alkalmából rendezett képzőművészeti kiállítást Kuti Csaba nyitotta 

meg, az intézményvezető Gróf Tibor pedig megtekintésre ajánlotta 
a minden helyiségében kivilágított, ragyogó házat a könyvtárral, a 
gyűjteményes népművészeti kiállítással, a lengyel nemzeti kiállítás-
sal egyetemben. Az ünnepséget a Budapest Ragtime Band koncertje 
zárta. A következő napi programok a gyerekeknek szóltak, hiszen 
számukra is szélesre tárult a Városi Kulturális Központ és Könyvtár 
hívogató kapuja. 

Az oldalt összeállították: Dér András és Vecsey Kiss Mária

Folytatódhat a bicikliút építése 
Veszprém és Balatonalmádi között 

Befejeződött a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút második 
szakaszának közbeszerzési eljárása. A három beruházó önkormány-
zat - Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Veszprém - egyenként 
9,7 millió forint önerőt vállalt az építéshez. Ehhez központi tá-
mogatásként, pályázat útján 101 millió forint vissza nem térítendő 
pénzösszeget kaptak, és elvi ígéretet a megyei önkormányzattól to-
vábbi segítségre. A beruházás bonyolítását, a gesztor szerepét Vesz-
prém önkormányzata vállalta. A közbeszerzési eljárást a Veszprém 
Megyei Közútkezelő Kht. bonyolította le, a három önkormányzat 
részvételével véleményezte, és egyeztette a pályázatokat a minisz-
tériummal. A megvalósításra érkezett legjobb ajánlat plusz forrást 
nem igényel, a támogatással összeállított pénzkereten belül van. A 
jelenlegi nyomvonal a Vödörvölgyön át a temető alatt a Pinkóczi és 
Kisberényi utakon, kitáblázással éri el a Veszprémi utat, és a Mag-
tár mellett húzódó Thököly úton fut le a Balaton melletti 71-es 
útra. A megvalósuló második ütem lehetővé teszi, hogy Almádinak 
kerékpárúton is összeköttetése legyen a megyeszékhellyel. A bicik-
liútnak a turizmus szempontjából is jelentős szerepe lesz, hiszen a 
balatoni idegenforgalom számára egyre fontosabb a magyar ven-
dég. Ők azok, akik a tó melletti szezont meghosszabbíthatják, és 
újabb beruházásokra serkenthetik a vállalkozókat. Érdemes ezért 
már most gondolkodni a tavaszi, őszi hasznos időtöltési lehetősé-
geken, a kerékpárút melletti szolgáltatásokon: javítás, kölcsönzés, 
vendéglátás, vizesblokk stb. A Vödörvölgy felöl a Töltés utca felé 
szép panorámájú, alternatív szakasz is kialakítható, a táj szépsége-
inek élvezhetősége mellett bővítve ezzel a bicikliút hosszát. A le-
ágazások kialakítására, belterületi kerékpárutak építésére pályázati 
lehetőségek is kínálkoznak. 

VKM

Épül a kulturális központ - 2002. Váth János hagyatéka - kiállítva az új könyvtárban - 2003

2002
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“Középszerűen nem érdemes” 

Balatonalmádi Város Vegyeskara az “arany” minősítést megelőzve 
“fesztiválkórus” fokozatot ért el tizenkét éves fennállásának első mi-
nősítő hangversenyén. A koncert április utolsó hétvégéjén hangzott 
el a Megyeháza Szent István termében. A sikerhez vezető útról és 
az énekkar jövőjéről demel Eszter karnaggyal, a veszprémi Cser-
mák Antal Zeneiskola tanárával beszélgettünk. - A kórusnak Ön 
a második karnagya. Mikor vette át elődjétől az énekkar vezetését? 
- A városi kórust Szelényi Pál alapította, azonban õ 1997 elején 
egészségügyi okok miatt lemondott a karnagyi feladatról. Ekkor egy 
pályázatot írtak ki, amelyre többek között én is jelentkeztem, és 
a próbavezénylés után végül engem választottak a dalosok. Abban 
az évben hetente csak egyszer gyakoroltunk, azonban már akkor 
is megszerveztem azt a zánkai közös hétvégét, amely azóta is évről 
évre egyre közelebb hozza egymáshoz a tagokat. Legutóbb például 
a minősítő hangverseny előtt táboroztunk. Az összhang nemcsak 
az énekben, hanem a csapatmunkában is fontos. - A mostani mi-
nősítő hangversenyt megelőzően milyen sikereken osztozhattak az 
énekesek? - A karácsonyi koncertjeink mindig színvonalasak voltak, 
méltán vívta ki a kórus a helyi közönség elismerését. Minden évben 
megmutatkoztunk szűkebb pátriánkon kívül is Siófokon, a Bala-
ton-parti városok kórusainak találkozóján, valamint a megyei kóru-
sok találkozóján. Kétszer jártunk Eggenfeldenben is, Balatonalmádi 
testvérvárosában. Tavaly szerepeltünk a Zeneakadémia nagytermé-
ben, ahol a karnagyi diplomámhoz szükséges vizsgahangverseny 
sikere szintúgy a közös munka eredménye volt. - Gondolom a 
megfelelő helyszín is hozzájárult a sikerhez? - Természetesen. A Me-
gyeháza Szent István termének kiváló az akusztikája, és csodálatos 
környezetet biztosít. Annak ellenére, hogy a megyeszékhelyen volt a 
koncert, az ülőhelyek száma kevésnek bizonyult. A közönség felénk 
áradó szeretetét a zsűri is érezte, meg is voltak lepődve, hogy ilyen 
sok almádi jött el miattunk. - Ez után mi lehet a következő mérföld-
kő a vegyeskar életében? - A munkában nagy húzóerőt jelentenek 
a célkitűzések. Mivel a minősítésünk nem maradandó, ezért egyik 
célunk, hogy megőrizzük, amit mostanra elértünk. Ehhez három-
évente újra és újra meg kell mérettetnünk. Jobb minősítés elnye-
résére nem feltétlenül törekszünk, hiszen egy amatőr kórus nem 
veheti fel képzett énekesekkel a versenyt. Nagyon fárasztó munka 
ez így is. Mindenesetre új, nehezebb repertoárt kezdünk el tanulni, 
remélem, egyre gyorsabb tempóban tudunk majd előrehaladni. - 
Nem gondolt még rá, hogy maradandóvá tegye a kórus múlandó 
művészetét? - Felmerült bennem, azonban a stúdiómunka nagyon 
költséges, az igényes felvételek elkészítése pedig nagy állóképességet 
igényel az énekesektől. Ha később összegyűlik egy válogatásra való 
anyag, akkor ezt is megtesszük majd. - Mi az Ön szakmai hitvallása? 
- A kórus minden egyes fellépésének minősége csakis a belefektetett 
munkától függ. A szerencsére itt egyáltalán nem lehet alapozni. A 
felkészülés hosszú, a siker pedig rövid, de ez akkor is mindent meg-
ér. Ezt középszerűen nem érdemes csinálni, csak kiválóan, mert csak 

így lehet a közönségre hatni. Unalmas dalokkal, vagy színvonalta-
lan előadásmóddal nem lehet érzelmeket kiváltani a hallgatóságból. 
Nagyfokú megszállottság kell hozzá. A kórus új tagok jelentkezését 
várja minden szerdán este hat órától a Közösségi Házban. A jövő évi 
repertoárt most kezdik el begyakorolni, így most érdemes a munká-
ba bekapcsolódni. Bárki jelentkezését nagyon szívesen fogadják, aki 
érdeklődik és szeret énekelni. 

Józsa Péter

Kósa György zeneszerzőről nevezték 
el a 10 éves almádi zeneiskolát 

- A névválasztásnál olyan 
nemzetközi hírű művészt 
kerestünk, akinek a várossal 
is volt kapcsolata – mondja 
HUIBER GABRIELLA igaz-
gatónő. Kósa György a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola tanáraként Almádiba járt 
vizsgáztatni Lovasné Kurcz 
Anna magániskolájába. Rendszeresen itt nyaralt, és házi koncer-
teket is adott a Lovas-házban. A sokat szenvedett, nagy vesztsége-
ket megélt kiváló zeneművészt értékes szakmai és meghitt embe-
ri kapcsolatok fűzték városunkhoz. A Balaton-parti zeneoktatók 
munkaközösségét is róla nevezték el az ’50-es, ’60-as években. Az 
ünnepélyes névadásra május 11-én kerül sor a zeneiskolában: Má-
csai János zenetörténész fogja méltatni Kósa zeneszerzői életútját, és 
fölavatjuk a Kósa György emléktáblát, Raffay Béla szobrászművész 
alkotását. Az ünnepi koncerten a névadó fia, Kósa Gábor is fellép 
(Kósa Gábor: zongora, Holló Aurél: marimba, Pászthy Júlia: ének, 
Harsányi Edina: hegedű). Az almádi zeneiskola 1991 szeptemberé-
ben indította első évfolyamát a Györgyi dénes iskolában 28, zenét 
már korábban is tanuló, 17 új hangszeres és 50 előképzős gyerekkel. 
1993-ban beköltözhetett a számára kialakított, szépen felújított sa-
ját helyére. 2002-tõl az immár Kósa György Zeneiskola 130 tanu-
lót fogad zongora, hegedű, cselló, fuvola, furulya, gitár és trombita 
szakon. Részt vesz a város kulturális életében: a növendékek ünne-
pi- és tanszaki hangversenyeket adnak, kiállításokon, ünnepségeken 
lépnek fel, civil szervezetek programjain működnek közre, Balaton-
almádi Város Vegyes Karával közösen adják a nagysikerű Adventi 
Koncerteket. Szervezésükben ’94 óta minden évben itt zajlik a Ba-
laton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója. A szépen fejlődő 
almádi zenei élet gyökerei azonban jóval mélyebbre nyúlnak vissza. 
Erről – a közeli barátság okán - SZABÓ GyULáNÉ ILUS NÉNI 
mesél: A ’40-es évek végén, Veszprémben Kurcz Rudolf lánya, Lo-
vasné Kurcz Anna magán-zeneiskolát nyitott, almádi tanítványai-
nak pedig saját, Martinovics úti házában adott zongoraleckéket. A 
Kodály-módszer szerint oktatott tanítványokat a Budapestről lejáró 
Kósa György vizsgáztatta. A gyerekek rendszeresen jártak verse-
nyekre, közülük többen nagyszerű zongoristák, kiváló pedagógusok 
lettek. Kisebbik fia: Lovas József, nyugdíjba vonulásáig az almádi 
zeneiskola igazgató helyettese, majd igazgatója, a veszprémi dohná-
nyi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola zongora-tanszak vezetője, 
megyei szakfelügyelő lett. Annus néni magán-zeneiskoláját a ’60-as 
években fölszámolták, de Almádiban még a ’70-es években is voltak 
növendékei. Lovasné Kurcz Anna 1986-ban hunyt el. Zenepedagó-
giai munkája előfutára volt a mai zenei nevelésnek. Munkásságának 
méltatása, nevének megőrzése méltán kívánkozik Balatonalmádi 
kultúrtörténeti emlékeinek sorába. 

Vecsey Kiss Mária

Megnyitotta kapuját az új 
művelődési ház

Óriási érdeklődés mellett került sor január 24-én a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár ünnepélyes átadására. Balatonalmádi 
ünneplő polgárai be sem fértek a nagyterembe. Mellettük ott vol-
tak a felemelő ünnepségen mindazok, akik osztozni akartak a város 
örömében: dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Pál Tibor, 
a Belügyminisztérium politikai államtitkára, Koncz Erika, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára, 
dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Kuti Csaba, a Megyei Köz-
gyűlés elnöke, dr. Kerényi László, akinek polgármestersége alatt a 
kultúrház építése elkezdődött, Pandur Ferenc, akinek polgármester-
sége alatt a ház felépült és megnyitotta kapuját. Meghívást kaptak a 
testvérvárosok – Eggenfelden, Nyitragerencsér – elöljárói, a Kelet-
Balatoni kistérség polgármesterei, a Váth János-díjas Brandeisz Elza, 
az egyházak-, a civilszervezetek-, a város képviselői, a városi rend-
őrkapitány, az építkezésben részt vevő vállalkozók, építészek és még 
sokan mások. Kontrát Károly, Pál Tibor és Kerényi László köszöntő 
beszéde után testvérvárosunk képviselői átadták ajándékaikat, egy 
réztábla-feszületet és egy vázát, a Veszprém Megyei Népművésze-
ti Egyesülettől pedig egy szalmából készült Almádi címert kapott 
a város. Pandur Ferenc polgármester megköszönte az ünnepélyes 
szavakat, az ajándékokat, és köszönetet mondott mindazoknak, 
akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a művelődési 
ház felépülhessen. A katolikus, az evangélikus és a református egy-
házak lelkészeinek áldásai után következett - az épület átadásának 
szimbolizálására – a Nemzetiszín Szalag átvágása, és ezzel Balaton-
almádi birtokba vehette a városi kultúra fellegvárát. A megnyitó 
alkalmából rendezett képzőművészeti kiállítást Kuti Csaba nyitotta 

meg, az intézményvezető Gróf Tibor pedig megtekintésre ajánlotta 
a minden helyiségében kivilágított, ragyogó házat a könyvtárral, a 
gyűjteményes népművészeti kiállítással, a lengyel nemzeti kiállítás-
sal egyetemben. Az ünnepséget a Budapest Ragtime Band koncertje 
zárta. A következő napi programok a gyerekeknek szóltak, hiszen 
számukra is szélesre tárult a Városi Kulturális Központ és Könyvtár 
hívogató kapuja. 

Az oldalt összeállították: Dér András és Vecsey Kiss Mária

Folytatódhat a bicikliút építése 
Veszprém és Balatonalmádi között 

Befejeződött a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút második 
szakaszának közbeszerzési eljárása. A három beruházó önkormány-
zat - Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Veszprém - egyenként 
9,7 millió forint önerőt vállalt az építéshez. Ehhez központi tá-
mogatásként, pályázat útján 101 millió forint vissza nem térítendő 
pénzösszeget kaptak, és elvi ígéretet a megyei önkormányzattól to-
vábbi segítségre. A beruházás bonyolítását, a gesztor szerepét Vesz-
prém önkormányzata vállalta. A közbeszerzési eljárást a Veszprém 
Megyei Közútkezelő Kht. bonyolította le, a három önkormányzat 
részvételével véleményezte, és egyeztette a pályázatokat a minisz-
tériummal. A megvalósításra érkezett legjobb ajánlat plusz forrást 
nem igényel, a támogatással összeállított pénzkereten belül van. A 
jelenlegi nyomvonal a Vödörvölgyön át a temető alatt a Pinkóczi és 
Kisberényi utakon, kitáblázással éri el a Veszprémi utat, és a Mag-
tár mellett húzódó Thököly úton fut le a Balaton melletti 71-es 
útra. A megvalósuló második ütem lehetővé teszi, hogy Almádinak 
kerékpárúton is összeköttetése legyen a megyeszékhellyel. A bicik-
liútnak a turizmus szempontjából is jelentős szerepe lesz, hiszen a 
balatoni idegenforgalom számára egyre fontosabb a magyar ven-
dég. Ők azok, akik a tó melletti szezont meghosszabbíthatják, és 
újabb beruházásokra serkenthetik a vállalkozókat. Érdemes ezért 
már most gondolkodni a tavaszi, őszi hasznos időtöltési lehetősé-
geken, a kerékpárút melletti szolgáltatásokon: javítás, kölcsönzés, 
vendéglátás, vizesblokk stb. A Vödörvölgy felöl a Töltés utca felé 
szép panorámájú, alternatív szakasz is kialakítható, a táj szépsége-
inek élvezhetősége mellett bővítve ezzel a bicikliút hosszát. A le-
ágazások kialakítására, belterületi kerékpárutak építésére pályázati 
lehetőségek is kínálkoznak. 

VKM

Épül a kulturális központ - 2002. Váth János hagyatéka - kiállítva az új könyvtárban - 2003

2002
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ITT VAN EURÓPA! –  A csatlakozás és a 
munka ünnepe Balatonalmádiban

Az „Európai Parlament tagjainak választása Magyarországon“ c. 
kiállítás megnyitója a Pannónia Kulturális Központban. Beszédet 
mondott Czuczor Sándor, gimnáziumigazgató és szavalat hangzott 
el Hosszú Eszter előadásában. A „bEUgró“ az Öregparki Sóhajok 
hídjánál. E jeles alkalomból a híd is „ünnepi ruhát” öltött. A kör-
nyező települések fiataljai kerékpárral érkeztek Almádiba, hogy a 
sport és a szórakozás jegyében köszöntsék a legújabb EU tagálla-
mot, hazánkat.

ITT VAN EURÓPA! A kelet-balatoni kistérség települései Almá-
diban találkoztak egymással, és a zászlóátadás jelképerejével biztosí-
tották egymást kötődésükről és barátságukról. Így vette kezdetét a 
május 1-jei csatlakozási ünnepség a Wesselényi strand főbejáratánál 
felállított színpadon. A gyerekek nagy örömére a Lufi Bohóc kíván-
ság szerinti figurákat készített, amely a másnapi anyák napjára is 
kiváló ajándéknak bizonyult. Táncházzal zárult a csatlakozás napját 
előkészítő, „bEUgró” rendezvény, és az almádiak betáncolták ma-
gukat az Unióba!

Fotók: Kovács Piroska és a Pannónia Kulturális Központ • Az 
oldalt összeállította: Vincze Eszter

Üdvözlöm szép testvérvárosunk, 
Balatonalmádi polgármesterét, tisztelt 
Pandur úr, kedves Ferenc, tisztelt 
balatonalmádi polgárok!

Engedjék meg, hogy Eggenfelden város nevében üdvözöljem 
Önöket az Európai Unió új polgáraiként. A testvérvárosi kapcso-
latunk tükrében nagyon örülök az EU-bővítésnek. 2004. május 
1-jével az Európai Unió tíz új tagállammal bővült és főleg Kelet-
Európa felé nyílt meg. Eggenfelden kevesebb, mint 100 kilométerre 
fekszik a cseh határtól, így a város és régiója az új Európai Unióban 
központi helyet foglal el. … Az új piacok megszerzése által ebből 
mindenekelőtt a nemzetközi konszernek profitáltak. A multinaci-
onális vállalatok mellett azonban számos kis- és középvállalkozás is 
új piacokat tudott szerezni, ami által saját német munkahelyeiket is 
bebiztosították. … 2000 óta még fiatal testvérvárosi kapcsolat fűz 
bennünket a Balaton északi partján fekvő csodálatos városhoz, Ba-
latonalmádihoz. Ígéretes jövő áll előttünk, ahol az a cél, hogy a kü-
lönböző szinteken Eggenfelden és Balatonalmádi minél több pol-
gára profitáljon ebből a kapcsolatból. Eggenfelden városa legjobb 
erejéhez és anyagi lehetőségeihez mérten segíti az egyesületek, diá-
kok és a polgárok cseréjét és kölcsönös látogatásait. Személy szerint 
nekem külön szívügyem a gazdaságon és a mezőgazdaságon belüli 
jövőbeni együttműködés. Szívesen segítünk kapcsolatok közvetíté-
sében és a német piac feltérképezésében. Nemrégiben például egy 
horvátországi részvénytársaság telepedett le Eggenfeldenben, amely 
innen szeretné megszervezni németországi értékesítését. Azoknak a 
vállalatoknak, akik Magyarországon keresnek telephelyet, mindig 
Balatonalmádit ajánljuk. Ha régiónkból sok cég jelen van az Önök 
városában és az Önök régiójában, mint például a Sennebogen cég 
Balatonfüreden, akkor az mindkét fél számára csak előnyös lehet 
és lehetőséget nyújt az építő tapasztalatcserére. Az új Európai Unió 
és különösen az újonnan csatlakozó tagállamok piacai a mai fiata-
lok jövőbeni munkahelyeinek alapja. Szeretném Önöket bátorítani: 
gondolkodjanak az európai eszme szellemében és higgyenek a test-
vérvárosi kapcsolatban, hiszen nagyon sok lehetőség rejlik benne. 

A mi feladatunk az, hogy összegyűjtsük ezeket a lehetőségeket és 
hálózatokat építsünk ki belőlük. Együtt mindannyiunk számára ki-
használhatjuk az EU kelet-európai bővítésében rejlő lehetőségeket. 

Jó egészséget kíván Önöknek: Werner Schießl Eggenfelden pol-
gármestere

IV. Országos Mazsorett és Fúvószenekari 
Találkozó Balatonalmádiban

Immár a IV. Országos Mazso-
rett és Fúvószenekari Találkozót 
rendeztük Balatonalmádiban. A 
július 2-4-ig tartó, 3 napos ren-
dezvényen szinte az ország min-
den tájáról érkeztek mazsorett 
csoportok, fúvószenekarok, újra 
láthattuk a Gyomaendrődi Szín-
folt Mazsorett Csoport, az Izsáki Mazsorett Csoport, a dunaföld-
vári Löfan Mazsorett Egyesület Mazsorett Csoportjai, a budapesti 
Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Mazsorett 
Csoportja szépen kidolgozott koreográfiáját, a budapesti Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Oktatási Intézet Fúvószenekara és a 
Kunszentmártoni Fúvószenekar kíséretében. Az országos rendez-
vény hírére számos új mazsorett csoport és fúvószenekar mutatko-
zott be nagy sikerrel, így a Hajdúszoboszló Művelődési Központ 
Szivárvány Mazsorett Csoportja, a Paksi Mazsorett és Moderntánc 
Közhasznú Alapítvány Mazsorett Csoportja, valamint a Solti Ma-
zsorett Csoport érkeztek hozzánk. Balatonalmádi színében a Haty-
tyú Mazsorett Csoport képviseltette a várost. Az ország távolabbi 
részeiből érkező fellépők mellett a megyei összetartást erősítve fel-
lépett a Városház téren felállított szabadtéri színpadon a Balatonfü-
redi Viktória Mazsorett Csoport, a Márkói Mazsorett Csoport, a 
várpalotai Black diamond Mazsorett és Showtánc Csoport, amihez 
a Várpalotai Bányász Fúvós Zenekar húzta a talp alá valót, valamint 
a Hajdúszoboszló Művelődési Központ Ifjúsági Fúvószenekara. … 
A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult a Balatonalmá-
di kulturális értékeiért, életéért tenni akaró helyi lakosok, vállalko-
zók, iparművészek, egyéb szervezetek támogatása, közreműködése, 
munkája, akik segítsége nélkül ez nem valósulhatott volna meg. …

A Szervezők

HORGÁSZTANYA-AVATÁS
Jelentős pályázati pénzzel és helyi összefogással bővült és meg-

újult a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület tanyája. A Gazdasági 
Minisztérium pályázatán nyert 5,4 millió forint és a helyi összefo-
gással biztosított önrész – összesen mintegy 6,7 millió Ft – meg-
teremtette a lehetőséget a korábban meglévő 150 m2-es épület (a 
jövőben, mint vendégház) és a kikötő teljes felújítására, valamint 
egy új kiszolgáló épület felépítésére. Az egyesület tagjai több hóna-
pon keresztül jelentős társadalmi munkát végezve járultak hozzá a 
létesítmény felújításához. Járulékos beruházásként elkészült a tanya 
bejárata mellett egy kerékpáros pihenő is. A felújított létesítményt 
bensőséges ünnepség keretében szeptember 3-án Pál Béla, a Gazda-
sági Minisztérium turizmusért felelős politikai államtitkára avatta 
fel. Az avatási ünnepségen jelen volt dr. Bóka István és Nagy Jenő 
országgyűlési képviselők és Pandur Ferenc, a város polgármestere. 
A tanyaavatás egyben szoboravatás is volt. A horgásztanya előteré-
ben került felállításra Fáskerti István kőszobrász – egyébként aktív 
egyesületi horgász - alkotása, amely a Balaton jellegzetes halfajait 
ábrázolja. … 

N.K.

Egy pohár bor, egy cipó és Te... – 
Almádi Borfesztivál

Bár Hamvas Béla szerint az almádi bor a könnyű ebédeket és a 
délutáni alvást szereti, mindennek 10 napon át nyoma sem volt 
a városban. Ez a 10 nap éppen augusztus 12. és 21-e közé esett, 
amikor immár második alkalommal került megrendezésre az Almá-
di Borfesztivál. Az Almádi Nyári Fesztivál keretében megrendezett 
„maratoni” programsorozathoz nem voltak túl kegyesek az égiek, 
ám az ősziesnek mondható idő ellenére a rendezvény minden napja 
hatalmas tömegeket vonzott. A Wesselényi strand főbejáratánál fel-
állított szabadtéri színpad környékre ideiglenesen leköltöztek hazánk 
legismertebb borvidékeinek boros gazdái, Egertől Somlón át Sopro-
nig 13 szimbolikus pince várta azokat, akik szívesen végigjárták és 
megkóstolták a hazai táj markáns, illatos és nemes nedűit. S az italok 
legnemesebbike mellett a lélek épüléséről és tárcánk gyakori nyito-
gatásáról is gondoskodtak a szervezők, hisz volt itt fafaragó, gyöngy-
fűző, szövő-fonó, mézeskalácsos, és még sorolhatnám a sok csodát, 
mellyel a közép-dunántúli régió népi iparművészei és kézművesei 
mutatkoztak be sátraik alatt. S hogy a szépszámú közönség ne csak 
szemét gyönyörködtethesse és szomját olthassa, hanem a kulináris 
örömöknek is hódolhasson, kiváló étkek várták az éhes szájakat, volt 
itt például a vasaló alatt ropogóssá vált flekkentől és az elmaradha-
tatlan halászétól az ünnep alkalmából szabad tűzön sült ökrön át 
egészen a kemencés kenyérlángosig és a parázson készült kürtőskalá-
csig minden finomság. A színpadon minden este változatos műsor, 
az ének, a tánc, a színház és a különböző stílusok széles tárháza vár-
ta a nagyérdeműt. Augusztus 20-hoz méltón a magyar történelem 
fontos pillanatai elevenedtek meg a színpadon, s a strandról fellőtt 
tűzijáték fényei tették teljessé az ünnepet. A Borfesztivál zárónapjára 
elfogyott az égiek kegyelme, s az eső egy kisebb tavacskát varázsolt a 
rendezvény helyszínére. A programok elmaradtak, a borverseny dí-
jazottjai azonban nagy tapsot kaptak a rossz idő ellenére összegyűlt 
közönségtől. S a hangulat, mint a fesztivál minden napján, ismét 
fergeteges volt. Aki csak egyszer is kilátogatott a rendezvényre, érez-
hette a hagyomány és az érték erejét, s miközben felfedezte hazánk 
zamatos borait, megtapasztalta a Balatonnál élők sokszínűségét és 
barátságát, s azt gondolhatta, hogy feledhetetlenül jó volt az Almádi 
Borfesztivál.

Vincze Eszter

Görög évforduló – Köszönet 50 év után
Kellemes meglepetésként ért bennünket a Görög Országos Önkor-

mányzat meghívása szeptember 15-én Budapestre, a görög polgárhá-
ború idején Magyarországra menekített vagy mentett gyermekek itt 
tartózkodásának idején készült fényképekből és dokumentumokból 
összeállított kiállítás megnyitására. Az akkori görög gyermekeket 
tanító és nevelő pedagógusokat hívták meg a dionisos görög étte-

rembe. Ebéd előtt köszöntők, majd Magyarország görög nagyköve-
te, dimitrisz Kontumasz nevében a követség titkárától díszes, elis-
merő diplomát kaptunk. Sok régi, volt tanítvánnyal találkoztunk, 
akik szeretettel mutatták a megőrzött általunk írt bizonyítványokat, 
fényképeket, emlékeket. Az eredeti, finom görög ételek elfogyasztá-
sa és a baráti beszélgetés után együtt átsétáltunk az Esély galériába, 
melynek bejárata felett óriás transzparens fogadott: “KÖSZÖNJüK 
MAGyARORSZáG”. A kiállítást Habsburg György, a Magyar Vö-
röskereszt elnöke nyitotta meg, majd a görög és a ciprusi nagykövet 
köszönte meg az akkori pedagógusok munkáját. Göncz Kinga esély-
egyenlőségi miniszter szavai után megtekintettük a kiállítást, amely 
az 50 évvel ezelőtti fényképek, események, dokumentumok bemu-
tatásából tevődött össze. … Meghatódva és kellemes élményekkel 
gazdagodva tértünk haza. Köszönjük, görögök! 

Földes Jenő és Földes Jenőné ny. tanárok

10 éves a Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesület 

2005. február 25-én tartotta ünnepi 10 éves közgyűlését egyesü-
letünk. 1995-ben 25 fő, még ma is aktív tagok Bodor Barna, Bugyi 
Pál, Horváth György, Gyömörey Csaba és Hansági Endre polgár-
őrök hozták létre az egyesületet azzal a céllal, hogy a bűnmegelőzés 
és a bűnüldözés területén a rendőrséggel együttműködve, a város 
jobb biztonságát segítsék. Napjainkban 54 fő végzi a feladatokat, 
a rendőrségtől kapott LAdA NIVA terepjáróval, kerékpárral, lo-
von és gyalogosan. Balaton-parti városként kettős feladatot lát el 
egyesületünk, úgymint nyári és téli időszak. Nyári időszakban, a 
városban tartózkodók száma akár a 20-25 ezer főt is elérheti, szem-
ben a téli 8500 fő állandó lakossal szemben. A szórakozóhelyeken, 
strandokon több ezres tömeg mozog, mely mágnesként vonzza a 
bűnözőket. Ezért a folyamatos jelenlét a megfelelő egyenruhában 
(strand-polgárőrség, általános polgárőr egyenruha), és a rendőrség 
zavarja a bűnözőket, elriasztja őket. Szórólapokon folyamatosan 
hívjuk fel a nyaralók figyelmét vagyontárgyaik fokozott védelmére, 
és itt tájékoztatjuk őket a segélyhívószámokról is. A rendőrséggel 
közös éjszakai akciókban veszünk részt a nemkívánatos személyek 
felkutatásában, illetve a fiatalok fokozott védelme érdekében. Téli 
időszakban az üresen maradt ingatlanok fokozott védelmét látjuk 
el, csökkentve a betörések lehetőségét. Folyamatosan figyelemmel 
kísérjük az egyedül élő idős embereket, és gondjaikat próbáljuk 
megoldani, kiváltképpen a havas, fagyos időszakban. 

Hansági Endre elnök

Jókai, Rejtő Jenő, Kós Károly esetleg 
Vavyan Fable? avagy Agatha Christie, 
Tolkien, Hrabal vagy Lev Tolsztoj??? – 
„Nagy Könyv” vetélkedő Almádiban is

2003-ban Nagy-Britannia szerte nagy sikert aratott egy BBC 
műsor, s a hozzá kapcsolódó olvasómozgalom, a „The Big Read”. 
Ennek magyar változata: a Nagy Könyv. Létrehozói abban bizakod-
nak, hogy a műsor és a hozzá kapcsolódó mozgalom 2005 egyik 
legjelentősebb kulturális eseménye lesz. A mozgalom legfontosabb 
célja, hogy az olvasás újra népszerű legyen. … A játék során az or-
szág legkedvesebb regényét keressük! … Vegyünk részt együtt ebben 
a meglehetősen rendhagyó vetélkedésben! Addig azonban van egy 
feladata mindenkinek: eldönteni, számára melyik a legkedvesebb 
magyar illetve külföldi regény. Higgyék el, nem is olyan egyszerű... 

Fábiánné Sáray Anna
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AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 2019. május 2005
ITT VAN EURÓPA! –  A csatlakozás és a 
munka ünnepe Balatonalmádiban

Az „Európai Parlament tagjainak választása Magyarországon“ c. 
kiállítás megnyitója a Pannónia Kulturális Központban. Beszédet 
mondott Czuczor Sándor, gimnáziumigazgató és szavalat hangzott 
el Hosszú Eszter előadásában. A „bEUgró“ az Öregparki Sóhajok 
hídjánál. E jeles alkalomból a híd is „ünnepi ruhát” öltött. A kör-
nyező települések fiataljai kerékpárral érkeztek Almádiba, hogy a 
sport és a szórakozás jegyében köszöntsék a legújabb EU tagálla-
mot, hazánkat.

ITT VAN EURÓPA! A kelet-balatoni kistérség települései Almá-
diban találkoztak egymással, és a zászlóátadás jelképerejével biztosí-
tották egymást kötődésükről és barátságukról. Így vette kezdetét a 
május 1-jei csatlakozási ünnepség a Wesselényi strand főbejáratánál 
felállított színpadon. A gyerekek nagy örömére a Lufi Bohóc kíván-
ság szerinti figurákat készített, amely a másnapi anyák napjára is 
kiváló ajándéknak bizonyult. Táncházzal zárult a csatlakozás napját 
előkészítő, „bEUgró” rendezvény, és az almádiak betáncolták ma-
gukat az Unióba!

Fotók: Kovács Piroska és a Pannónia Kulturális Központ • Az 
oldalt összeállította: Vincze Eszter

Üdvözlöm szép testvérvárosunk, 
Balatonalmádi polgármesterét, tisztelt 
Pandur úr, kedves Ferenc, tisztelt 
balatonalmádi polgárok!

Engedjék meg, hogy Eggenfelden város nevében üdvözöljem 
Önöket az Európai Unió új polgáraiként. A testvérvárosi kapcso-
latunk tükrében nagyon örülök az EU-bővítésnek. 2004. május 
1-jével az Európai Unió tíz új tagállammal bővült és főleg Kelet-
Európa felé nyílt meg. Eggenfelden kevesebb, mint 100 kilométerre 
fekszik a cseh határtól, így a város és régiója az új Európai Unióban 
központi helyet foglal el. … Az új piacok megszerzése által ebből 
mindenekelőtt a nemzetközi konszernek profitáltak. A multinaci-
onális vállalatok mellett azonban számos kis- és középvállalkozás is 
új piacokat tudott szerezni, ami által saját német munkahelyeiket is 
bebiztosították. … 2000 óta még fiatal testvérvárosi kapcsolat fűz 
bennünket a Balaton északi partján fekvő csodálatos városhoz, Ba-
latonalmádihoz. Ígéretes jövő áll előttünk, ahol az a cél, hogy a kü-
lönböző szinteken Eggenfelden és Balatonalmádi minél több pol-
gára profitáljon ebből a kapcsolatból. Eggenfelden városa legjobb 
erejéhez és anyagi lehetőségeihez mérten segíti az egyesületek, diá-
kok és a polgárok cseréjét és kölcsönös látogatásait. Személy szerint 
nekem külön szívügyem a gazdaságon és a mezőgazdaságon belüli 
jövőbeni együttműködés. Szívesen segítünk kapcsolatok közvetíté-
sében és a német piac feltérképezésében. Nemrégiben például egy 
horvátországi részvénytársaság telepedett le Eggenfeldenben, amely 
innen szeretné megszervezni németországi értékesítését. Azoknak a 
vállalatoknak, akik Magyarországon keresnek telephelyet, mindig 
Balatonalmádit ajánljuk. Ha régiónkból sok cég jelen van az Önök 
városában és az Önök régiójában, mint például a Sennebogen cég 
Balatonfüreden, akkor az mindkét fél számára csak előnyös lehet 
és lehetőséget nyújt az építő tapasztalatcserére. Az új Európai Unió 
és különösen az újonnan csatlakozó tagállamok piacai a mai fiata-
lok jövőbeni munkahelyeinek alapja. Szeretném Önöket bátorítani: 
gondolkodjanak az európai eszme szellemében és higgyenek a test-
vérvárosi kapcsolatban, hiszen nagyon sok lehetőség rejlik benne. 

A mi feladatunk az, hogy összegyűjtsük ezeket a lehetőségeket és 
hálózatokat építsünk ki belőlük. Együtt mindannyiunk számára ki-
használhatjuk az EU kelet-európai bővítésében rejlő lehetőségeket. 

Jó egészséget kíván Önöknek: Werner Schießl Eggenfelden pol-
gármestere

IV. Országos Mazsorett és Fúvószenekari 
Találkozó Balatonalmádiban

Immár a IV. Országos Mazso-
rett és Fúvószenekari Találkozót 
rendeztük Balatonalmádiban. A 
július 2-4-ig tartó, 3 napos ren-
dezvényen szinte az ország min-
den tájáról érkeztek mazsorett 
csoportok, fúvószenekarok, újra 
láthattuk a Gyomaendrődi Szín-
folt Mazsorett Csoport, az Izsáki Mazsorett Csoport, a dunaföld-
vári Löfan Mazsorett Egyesület Mazsorett Csoportjai, a budapesti 
Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Mazsorett 
Csoportja szépen kidolgozott koreográfiáját, a budapesti Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Oktatási Intézet Fúvószenekara és a 
Kunszentmártoni Fúvószenekar kíséretében. Az országos rendez-
vény hírére számos új mazsorett csoport és fúvószenekar mutatko-
zott be nagy sikerrel, így a Hajdúszoboszló Művelődési Központ 
Szivárvány Mazsorett Csoportja, a Paksi Mazsorett és Moderntánc 
Közhasznú Alapítvány Mazsorett Csoportja, valamint a Solti Ma-
zsorett Csoport érkeztek hozzánk. Balatonalmádi színében a Haty-
tyú Mazsorett Csoport képviseltette a várost. Az ország távolabbi 
részeiből érkező fellépők mellett a megyei összetartást erősítve fel-
lépett a Városház téren felállított szabadtéri színpadon a Balatonfü-
redi Viktória Mazsorett Csoport, a Márkói Mazsorett Csoport, a 
várpalotai Black diamond Mazsorett és Showtánc Csoport, amihez 
a Várpalotai Bányász Fúvós Zenekar húzta a talp alá valót, valamint 
a Hajdúszoboszló Művelődési Központ Ifjúsági Fúvószenekara. … 
A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult a Balatonalmá-
di kulturális értékeiért, életéért tenni akaró helyi lakosok, vállalko-
zók, iparművészek, egyéb szervezetek támogatása, közreműködése, 
munkája, akik segítsége nélkül ez nem valósulhatott volna meg. …

A Szervezők

HORGÁSZTANYA-AVATÁS
Jelentős pályázati pénzzel és helyi összefogással bővült és meg-

újult a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület tanyája. A Gazdasági 
Minisztérium pályázatán nyert 5,4 millió forint és a helyi összefo-
gással biztosított önrész – összesen mintegy 6,7 millió Ft – meg-
teremtette a lehetőséget a korábban meglévő 150 m2-es épület (a 
jövőben, mint vendégház) és a kikötő teljes felújítására, valamint 
egy új kiszolgáló épület felépítésére. Az egyesület tagjai több hóna-
pon keresztül jelentős társadalmi munkát végezve járultak hozzá a 
létesítmény felújításához. Járulékos beruházásként elkészült a tanya 
bejárata mellett egy kerékpáros pihenő is. A felújított létesítményt 
bensőséges ünnepség keretében szeptember 3-án Pál Béla, a Gazda-
sági Minisztérium turizmusért felelős politikai államtitkára avatta 
fel. Az avatási ünnepségen jelen volt dr. Bóka István és Nagy Jenő 
országgyűlési képviselők és Pandur Ferenc, a város polgármestere. 
A tanyaavatás egyben szoboravatás is volt. A horgásztanya előteré-
ben került felállításra Fáskerti István kőszobrász – egyébként aktív 
egyesületi horgász - alkotása, amely a Balaton jellegzetes halfajait 
ábrázolja. … 

N.K.

Egy pohár bor, egy cipó és Te... – 
Almádi Borfesztivál

Bár Hamvas Béla szerint az almádi bor a könnyű ebédeket és a 
délutáni alvást szereti, mindennek 10 napon át nyoma sem volt 
a városban. Ez a 10 nap éppen augusztus 12. és 21-e közé esett, 
amikor immár második alkalommal került megrendezésre az Almá-
di Borfesztivál. Az Almádi Nyári Fesztivál keretében megrendezett 
„maratoni” programsorozathoz nem voltak túl kegyesek az égiek, 
ám az ősziesnek mondható idő ellenére a rendezvény minden napja 
hatalmas tömegeket vonzott. A Wesselényi strand főbejáratánál fel-
állított szabadtéri színpad környékre ideiglenesen leköltöztek hazánk 
legismertebb borvidékeinek boros gazdái, Egertől Somlón át Sopro-
nig 13 szimbolikus pince várta azokat, akik szívesen végigjárták és 
megkóstolták a hazai táj markáns, illatos és nemes nedűit. S az italok 
legnemesebbike mellett a lélek épüléséről és tárcánk gyakori nyito-
gatásáról is gondoskodtak a szervezők, hisz volt itt fafaragó, gyöngy-
fűző, szövő-fonó, mézeskalácsos, és még sorolhatnám a sok csodát, 
mellyel a közép-dunántúli régió népi iparművészei és kézművesei 
mutatkoztak be sátraik alatt. S hogy a szépszámú közönség ne csak 
szemét gyönyörködtethesse és szomját olthassa, hanem a kulináris 
örömöknek is hódolhasson, kiváló étkek várták az éhes szájakat, volt 
itt például a vasaló alatt ropogóssá vált flekkentől és az elmaradha-
tatlan halászétól az ünnep alkalmából szabad tűzön sült ökrön át 
egészen a kemencés kenyérlángosig és a parázson készült kürtőskalá-
csig minden finomság. A színpadon minden este változatos műsor, 
az ének, a tánc, a színház és a különböző stílusok széles tárháza vár-
ta a nagyérdeműt. Augusztus 20-hoz méltón a magyar történelem 
fontos pillanatai elevenedtek meg a színpadon, s a strandról fellőtt 
tűzijáték fényei tették teljessé az ünnepet. A Borfesztivál zárónapjára 
elfogyott az égiek kegyelme, s az eső egy kisebb tavacskát varázsolt a 
rendezvény helyszínére. A programok elmaradtak, a borverseny dí-
jazottjai azonban nagy tapsot kaptak a rossz idő ellenére összegyűlt 
közönségtől. S a hangulat, mint a fesztivál minden napján, ismét 
fergeteges volt. Aki csak egyszer is kilátogatott a rendezvényre, érez-
hette a hagyomány és az érték erejét, s miközben felfedezte hazánk 
zamatos borait, megtapasztalta a Balatonnál élők sokszínűségét és 
barátságát, s azt gondolhatta, hogy feledhetetlenül jó volt az Almádi 
Borfesztivál.

Vincze Eszter

Görög évforduló – Köszönet 50 év után
Kellemes meglepetésként ért bennünket a Görög Országos Önkor-

mányzat meghívása szeptember 15-én Budapestre, a görög polgárhá-
ború idején Magyarországra menekített vagy mentett gyermekek itt 
tartózkodásának idején készült fényképekből és dokumentumokból 
összeállított kiállítás megnyitására. Az akkori görög gyermekeket 
tanító és nevelő pedagógusokat hívták meg a dionisos görög étte-

rembe. Ebéd előtt köszöntők, majd Magyarország görög nagyköve-
te, dimitrisz Kontumasz nevében a követség titkárától díszes, elis-
merő diplomát kaptunk. Sok régi, volt tanítvánnyal találkoztunk, 
akik szeretettel mutatták a megőrzött általunk írt bizonyítványokat, 
fényképeket, emlékeket. Az eredeti, finom görög ételek elfogyasztá-
sa és a baráti beszélgetés után együtt átsétáltunk az Esély galériába, 
melynek bejárata felett óriás transzparens fogadott: “KÖSZÖNJüK 
MAGyARORSZáG”. A kiállítást Habsburg György, a Magyar Vö-
röskereszt elnöke nyitotta meg, majd a görög és a ciprusi nagykövet 
köszönte meg az akkori pedagógusok munkáját. Göncz Kinga esély-
egyenlőségi miniszter szavai után megtekintettük a kiállítást, amely 
az 50 évvel ezelőtti fényképek, események, dokumentumok bemu-
tatásából tevődött össze. … Meghatódva és kellemes élményekkel 
gazdagodva tértünk haza. Köszönjük, görögök! 

Földes Jenő és Földes Jenőné ny. tanárok

10 éves a Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesület 

2005. február 25-én tartotta ünnepi 10 éves közgyűlését egyesü-
letünk. 1995-ben 25 fő, még ma is aktív tagok Bodor Barna, Bugyi 
Pál, Horváth György, Gyömörey Csaba és Hansági Endre polgár-
őrök hozták létre az egyesületet azzal a céllal, hogy a bűnmegelőzés 
és a bűnüldözés területén a rendőrséggel együttműködve, a város 
jobb biztonságát segítsék. Napjainkban 54 fő végzi a feladatokat, 
a rendőrségtől kapott LAdA NIVA terepjáróval, kerékpárral, lo-
von és gyalogosan. Balaton-parti városként kettős feladatot lát el 
egyesületünk, úgymint nyári és téli időszak. Nyári időszakban, a 
városban tartózkodók száma akár a 20-25 ezer főt is elérheti, szem-
ben a téli 8500 fő állandó lakossal szemben. A szórakozóhelyeken, 
strandokon több ezres tömeg mozog, mely mágnesként vonzza a 
bűnözőket. Ezért a folyamatos jelenlét a megfelelő egyenruhában 
(strand-polgárőrség, általános polgárőr egyenruha), és a rendőrség 
zavarja a bűnözőket, elriasztja őket. Szórólapokon folyamatosan 
hívjuk fel a nyaralók figyelmét vagyontárgyaik fokozott védelmére, 
és itt tájékoztatjuk őket a segélyhívószámokról is. A rendőrséggel 
közös éjszakai akciókban veszünk részt a nemkívánatos személyek 
felkutatásában, illetve a fiatalok fokozott védelme érdekében. Téli 
időszakban az üresen maradt ingatlanok fokozott védelmét látjuk 
el, csökkentve a betörések lehetőségét. Folyamatosan figyelemmel 
kísérjük az egyedül élő idős embereket, és gondjaikat próbáljuk 
megoldani, kiváltképpen a havas, fagyos időszakban. 

Hansági Endre elnök

Jókai, Rejtő Jenő, Kós Károly esetleg 
Vavyan Fable? avagy Agatha Christie, 
Tolkien, Hrabal vagy Lev Tolsztoj??? – 
„Nagy Könyv” vetélkedő Almádiban is

2003-ban Nagy-Britannia szerte nagy sikert aratott egy BBC 
műsor, s a hozzá kapcsolódó olvasómozgalom, a „The Big Read”. 
Ennek magyar változata: a Nagy Könyv. Létrehozói abban bizakod-
nak, hogy a műsor és a hozzá kapcsolódó mozgalom 2005 egyik 
legjelentősebb kulturális eseménye lesz. A mozgalom legfontosabb 
célja, hogy az olvasás újra népszerű legyen. … A játék során az or-
szág legkedvesebb regényét keressük! … Vegyünk részt együtt ebben 
a meglehetősen rendhagyó vetélkedésben! Addig azonban van egy 
feladata mindenkinek: eldönteni, számára melyik a legkedvesebb 
magyar illetve külföldi regény. Higgyék el, nem is olyan egyszerű... 

Fábiánné Sáray Anna

2004
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Plébánosi tájékoztató a Margit-kápolnáról

Almádi első temploma 1885-ban épült, akkor még a szőlők közé 
Kurcz Rudolf és neje, Scharnpek Alojzia jóvoltából. Az eredeti kis 
kápolnában 16 ülőhely volt a padokban, jelezve, hogy csak igen 
kevesen laktak a környéken, akiknek lelkipásztori ellátását az ősi 
vörösberényi plébánia végezte. A XX. század első felében a balatoni 
idegenforgalom beindulásával nemcsak a nyaralók, hanem az állan-
dó lakosok lélekszáma is egyre gyarapodott, olyannyira, hogy szük-
ségessé vált egy igazán nagy templom építése is. Így épült fel Almá-
diban 1930-ban a Szent Imre templom; majd pedig négy év múlva 
megalapíttatott az önálló plébánia, saját plébánossal. A templom-
építés már az építkezés első pillanatától fogva viták kereszttüzében 
állt. Nem a szükségességet, hanem a helyszínt kifogásolták sokan; 
tudniillik már akkor látható volt, hogy meglehetősen a település 
szélén helyezkedik el. Jóllehet azóta körbeépült már a Szent Imre 
templom házakkal, de az az érv, hogy nem a település központjában 
van – mint ahogy az általában megszokott - továbbra is érvényes, 
hiszen az azóta kialakult és véglegesnek tűnő településközpont jóval 
beljebb helyezkedik el. Nyilván központibb elhelyezkedése miatt 
maradt meg a Szent Margit kápolna, működő kápolnaként; illet-
ve az ellátás lehetősége is folyamatosan biztosított volt. Gondoljuk 
meg, Pintér atya csak Almádiban teljesített szolgálatot. Vörösberény 
önálló volt, Káptalanfüred pedig Alsóörshöz tartozott. Az ellátás le-
hetősége Pintér atya halála után is megmaradt, hiszen időközben 
Almádiba került Lénárd atya, aki hosszú éveken át, mint „saját kis 
plébániáját” vezette a kápolnát, még Csoma János atya megbízásá-
ból. A helyzet azonban mára gyökeresen megváltozott. Lénárd atya 
elhunyt; folyamatos kápláni ellátásra Almádi pedig nem számíthat. 
Egy papnak kell megoldania egész Almádi lelkipásztori ellátását. 
Így jutunk el a többek számára nyílván fájdalmas lépéshez: a kis 
kápolna funkciójának és építészeti megoldásának, s vele környe-
zetének átalakításához. átalakítást írok, mert nem bezárásról van 
szó! Funkcionálisan szeretném, ha a kápolna állandóan nyitva lévő 
szentségimádási hellyé változna (egy-egy első-csütörtöki szentmise 
lehetőségével; vasárnap ezt ezen túl már nem tudom biztosítani). 
Építészetileg az eredeti állapotot szeretném visszaállítani, lebontva 
a hetvenes években hozzáépített és mára megroggyant, veszélyes-
sé vált toldalékokat. A kápolna aljzatában pedig egy megfelelően 
kialakított urna-temetési lehetőségben gondolkodom, mellyel kap-
csolatos igények jelzését szívesen venném.. de mi lesz a misével? 
– hangzik a kérdés. Almádi egész területén jelenleg öt vasárnapra 
szóló szentmise van. Ez egy kétszer ekkora városi plébániának is 
„becsületére” válna. Valljuk meg őszintén, ez különösen télen túlzás. 
Az összes szentmisén résztvevők kevesebb szentmisén is elférnek. 
Egymást segítve, egymásra odafigyelve, a családban a szomszédok, 
barátok, ismerősök között megszervezve biztos vagyok benne, hogy 
akár gépkocsival is el tudunk jutni vagy a vörösberényi, vagy az 
almádi plébánia templomba. Továbbá a Szent Imre templomnál vár 
bennünket kincsünk és ékességünk, a Szent Jobb kápolna is. Kérem 
mindnyájukat, hogy megértéssel és támogatással álljanak mellém e 
feladat megoldásában. 

János atya

A szép Karácsony emléke februárban is hat! 
– Mindenki Karácsonya Káptalanfüreden

2004-ben jött először a hír, hogy valakinek eszébe jutott, télen 
is vannak emberek Káptalanfüreden. A többnyire nyáron eleven 
településrészen az állandó lakosokon kívül vannak Káptalannak 
olyan szerelmesei, akik szívesen ülnek kocsiba, vonatra télen is, 

ha valami kedvenc helyükön történik. 2004-ben nem tudatosult 
eléggé a gondolat, de nagyon tetszett a kezdeményezés, ezért két 
“állandó lakos státussal” rendelkező fürdőegyesületi tag, Földes 
Jenő és Bajcsy Géza elhatározták, 2005-ben nem hagyják, hogy ez a 
polgármesteri hivatal és a Pannónia által kezdeményezett szép ötlet 
Káptalanban süket fülekre találjon. Mivel nálunk nincs még olyan 
közterület, ami szívünkhöz igazán közel áll, amely viszonylag zárt, 
mégis nyitott, úgy gondoltuk, a kápolna kertje a leg megfelelőbb 
a karácsonyi gondolatok megosztására hívő és nem hívő számára 
egyaránt. A helyválasztás telitalálatnak bizonyult. A sötétből 
világosan előbukkanó boltíves kápolnahomlokzat fenyővel díszített 
oszlopaival és az oszlopok között húzódó égőfüzéreivel, szépségével 
minden érkezőt meglepett. A betlehemesek énekeit közönség és 
szereplők együtt énekelték. Köszönjük a kezdeményezést, köszönjük 
a sok fáradságot a rendezéssel. Azt hiszem, erről az óráról senkinek 
sem a téli hideg fog eszébe jutni, hiszen még kis kézzelfogható 
ajándékot is kaptunk a gyerekek szorgalma eredményeképp. A 
karácsonyi és újévi jókívánságokat kísérő, “Káptalan Nedűjével” 
történő koccintás, egymás szemét kereső bizakodó mosoly is 
beleillett “a Hely Szellemébe”. 

Kacskovics Fruzsina

Asztalitenisz sikerek 
Balatonalmádiban

A megyei első osztályú asztalitenisz csapatbajnokság május 14-vel 
ért véget. Balatonalmádi csapata az első helyen végzett 42 ponttal, 
a második helyen Sümeg VSE csapata 34 ponttal és a harmadik 
helyen a Senior Pápa csapata 23 ponttal. Az csak hab a tortán, hogy 
az őszi és a tavaszi fordulókon sem talált legyőzőre, mert veretlenül, 
nagy fölénnyel, a maximális pontszámmal nyerte meg a bajnoksá-
got. Ezzel jogot szerzett a csapat arra, hogy egy felsőbb osztályba 
lépjen. Tehát az idei őszi mérkőzések már várhatóan a nemzeti baj-
nokságban zajlanak, ha a csapat minden feltételnek meg tud felelni, 
melyet az Országos Asztalitenisz Szövetség ír elő. Ez Balatonalmá-
di asztalitenisz életében nagy lehetőség, hiszen az egész m egyében 
is csak három nagyváros csapata játszik ebben a bajnokságban. 
Örvendetes és a jövőre nézve reménykeltő az a tény, hogy almádi 
csapatában tudhatjuk azt a fiatal versenyzőt, Nyúl Christiant, aki 
junior kora ellenére már harmadszor utasította maga mögé felnőtt 
versenyző társait és ért el első helyezést. A legutóbbi megmérettetés 
május 11-én volt, a dr. Juhász Béla emlékverseny, melyen Balaton-
almádi versenyzői majdnem az összes lehetséges helyezést elhódí-
tották. 

IV. Lovaskavalkád

Csodálatos idő fogadta a résztvevőket és a nézőket június 9-én a 
berényi réten. délelőtt a gazdafogatok mutatták be a magyar vir-
tust, hogy is kell a bakról irányítani négylábú barátainkat. Kloó 
László élvezetes pályát épített, látványos hajtásokat mutathatott be 
a 22 fogat. A legjobbnak Maurer István bizonyult (Vörösberény Lo-
vas Egyesület), 2. ifj. Vörös József lett Csetényből, 3. Mihaleczkó 
Gábor (Öskü). Ezután a vadászhajtás következett: Vörös József di-
adalmaskodott megelőzve Szőke Szabolcsot (Berhida), illetve ifj. 
Horváth Lászlót (Vörösberény). A jól megérdemelt díjakat Keszey 
János polgármester és dr. Walter Rózsa képviselőasszony adták 
át. Ez évben Csepin Péter és vitézei XVI. századi vitézi játékokat 
mutattak be csodálatos jelmezeikben és jól felkészült lovaikkal. 
délután a díjugratók részére egykori olimpikonunk, Cseresnyés 
László épített pályát, ahol is 17 versenyző vágott a rudak közé. Az 
összevetésbe 5 lovas került, ahol is az egyesületünkben nevelkedő 
Szénási Viktória nyert (Cseresnyés LE) Maszk nyergében, 2. Kiss 
áron (Lovas) Csinos hátán, 3. Mráz Tamás (Salföld) Merész nyer-
gében. A Kelet-Balaton Kupáért a pályaépítő javaslatára a lovasok 
fokozatos nehézségű pontszerző pályán versengtek. Meglepetésre az 
alappályán még dobogóra sem kerülő Rácz Géza (Kinizsi LE) Igor 
nyergében győzött, megelőzve a 13 éves tehetséget, Mráz Tamást 
(Salföld), aki Merészt lovagolta. Cseresnyés László (Cseresnyés LE) 
Maszk nyergében 3. lett. A rendezvénnyel párhuzamosan zajlott a 
tűzi kovácsok találkozója. A két esemény a kultúra és a lovassport 
igazi hírverése volt, nem bánta meg, aki kilátogatott a Mandulásba. 
Reméljük, folytatni tudjuk a kavalkádok sorozatát. Szentesi István 
a Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

A június 9-én Vörösberényben rendezett IV. Lovaskavalkád, és a 
Koppa György helybéli kovácsmester emlékére szervezett III. Ko-
vácstalálkozó szép pillanatait megörökítő fényképeket Fazekas Fe-
renc, Szentesi István, Viktor Zsuzsanna készítette.

Föld napja a Köcsi-tónál 
A Föld Napján - április 22-én - játékos természetvédelmi, tájisme-

reti vetélkedőre várja a természetszeretőket az almádi Bauxitkutató 
Természetjáró SE és a Pannónia a Köcsi-tó tanösvénynél. A tó mellet-
ti pihenőhelyen 22-én, vasárnap 10,30-kor kezdődik a rendezvény, 
amelyet Baross Gábor geológus nyit meg. A Köcsi-tó tanösvény be-
mutatása után gyalogtúra lesz az Óriás orrához, túravezető Knauer 
József és Baross Gábor, visszaérkezés a Köcsi-tóhoz 14 órakor. …. A 
tanösvény Káptalanfüred alsóörsi határában van, a Köcsi-tó partján 
van. Kialakítására a felhagyott vörös homokkő bánya és az egyko-
ri agyagbánya helyén létrejött bányató tájrendezése kapcsán került 
sor. A tavacska térsége korábban Alsóörs községhez tartozott, 1982-
ben csatolták Balatonalmádihoz. Káptalanfüred élővilágával, tiszta 
levegőjével és kiegyensúlyozott éghajlatával mindenkinek kedvező 

körülményeket biztosít. Vidékünk vöröskő bányászata a XX. század 
első felében élte virágkorát, a partvédelem, a támfalak, völgyhidak, 
sírkövek, emlékművek tanúskodnak erről. A vereskő-faragás remek 
példáit ismerhetjük meg az épületek lábazatain, falain és kerítésein. 
Előzőleg a lefolyástalan területen összegyűlt csapadékvizet állatok 
itatóhelyeként hasznosították az alsóörsiek a tavacskát. A Köcsi-tó 
és környékének élővilágát a tájrendezés előkészítése során ismertük 
meg részletesebben. A tó-ban több növénytársulás mozaikjából álló, 
mocsár és nádas vegetáció figyelhető meg. A Köcsi-tó szegélyzóná-
jában lándzsás hidőr, csikorgófű, mocsári csetkáka, deres szittyó 
található. Szárazabb részein réti szittyó, fülemüle szitytyó is megje-
lennek. Ritka növénye a kékeszöld harmatkása, melynek ez az első 
ismert bakonyvidéki előfordulása. A tótól kissé távolabb, azzal ösz-
szeköttetésben nem álló területen a mocsári sás megjelenése megle-
pő, s arra utal, hogy a felszín közelében olyan vízzáró réteg található, 
mely a csekély összefolyó csapadékvizet nem engedi a mélybe szivá-
rogni. A mocsári sás között csikorgófű és bókoló rozsnok ismerhető 
fel. A mesterségesen kialakított mélyedésekben mocsári csetkáka, 
pajzsos veronika és csi-
korgófű haragoszöld 
állományai díszlenek. A 
cserjéssel érintkező sze-
gélyen mintegy 200 tő 
védett agárkosbor talál-
ható. Vigyázzunk rá! A 
Köcsi-tó számos állatfaj-
nak nyújt táplálkozási és 
szaporodási lehetőséget. 
Különösen kiemelendő 
kétéltű és hüllőfauna 
élőhelyeként. A farkos 
kétéltűek közül a tarajos 
és pettyes gőte ismertek. 
Több békafaj szaporo-
dási és fejlődési helye: 
vöröshasú unka, barna 
ásóbéka, zöld levelibéka 
lárvái kerültek elő vízé-
ből. A tó állandó lakója a tavi béka. A siklófajok közül a vízi sikló 
nagy számban él a tóban és közvetlen környékén. A tó környékén 
számos vízhez valamilyen fokon kötődő rovarfaj is jól érzi magát, 
így több szitakötő faj is. A tanösvény inkább 400 m-es tanséta, 4 
állomásán ízelítőt kapunk a tó-környéki természeti értékek ismere-
téből: a vörös homokkövön kialakult élővilágból, a 250 millió éves 
kavicskő-homokkő ősi folyópartját feltáró kőzetekből. A homokkő 
megőrizte egyes őshüllők lábnyomát, ebből következtetünk az ős¬ 
állat alkatára és méretére. A pihenőhely mellett a kis tó életéről lá-
tunk ismertető táblát.  

K. Gellai Mária

Megérett a tök Almádiban
A Nők A Balatonért Egyesület köszönetét fejezi ki az önkormány-

zatnak és Pannónia KKK-nak a segítséget, mellyel a rendezvény 
szervezéséhez hozzá¬ járultak, munkánkat segítették! Köszönetün-
ket fejezzük ki azoknak a vállalkozóknak, akik az első hívó szóra 
örömmel jöttek és segítettek ilyen hangulatossá tenni a rendezvényt, 
és természetesen a rendezvény legfontosabb résztvevőinek, a vendé-
geknek, akik nagy-nagy örömünkre elfogadták meghívá¬sunkat egy 
kellemes délutánra a gyönyörű őszi időben nemcsak a városunkból, 
hanem a megye sok-sok településéről. 

Nők A Balatonért Egyesület
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Plébánosi tájékoztató a Margit-kápolnáról

Almádi első temploma 1885-ban épült, akkor még a szőlők közé 
Kurcz Rudolf és neje, Scharnpek Alojzia jóvoltából. Az eredeti kis 
kápolnában 16 ülőhely volt a padokban, jelezve, hogy csak igen 
kevesen laktak a környéken, akiknek lelkipásztori ellátását az ősi 
vörösberényi plébánia végezte. A XX. század első felében a balatoni 
idegenforgalom beindulásával nemcsak a nyaralók, hanem az állan-
dó lakosok lélekszáma is egyre gyarapodott, olyannyira, hogy szük-
ségessé vált egy igazán nagy templom építése is. Így épült fel Almá-
diban 1930-ban a Szent Imre templom; majd pedig négy év múlva 
megalapíttatott az önálló plébánia, saját plébánossal. A templom-
építés már az építkezés első pillanatától fogva viták kereszttüzében 
állt. Nem a szükségességet, hanem a helyszínt kifogásolták sokan; 
tudniillik már akkor látható volt, hogy meglehetősen a település 
szélén helyezkedik el. Jóllehet azóta körbeépült már a Szent Imre 
templom házakkal, de az az érv, hogy nem a település központjában 
van – mint ahogy az általában megszokott - továbbra is érvényes, 
hiszen az azóta kialakult és véglegesnek tűnő településközpont jóval 
beljebb helyezkedik el. Nyilván központibb elhelyezkedése miatt 
maradt meg a Szent Margit kápolna, működő kápolnaként; illet-
ve az ellátás lehetősége is folyamatosan biztosított volt. Gondoljuk 
meg, Pintér atya csak Almádiban teljesített szolgálatot. Vörösberény 
önálló volt, Káptalanfüred pedig Alsóörshöz tartozott. Az ellátás le-
hetősége Pintér atya halála után is megmaradt, hiszen időközben 
Almádiba került Lénárd atya, aki hosszú éveken át, mint „saját kis 
plébániáját” vezette a kápolnát, még Csoma János atya megbízásá-
ból. A helyzet azonban mára gyökeresen megváltozott. Lénárd atya 
elhunyt; folyamatos kápláni ellátásra Almádi pedig nem számíthat. 
Egy papnak kell megoldania egész Almádi lelkipásztori ellátását. 
Így jutunk el a többek számára nyílván fájdalmas lépéshez: a kis 
kápolna funkciójának és építészeti megoldásának, s vele környe-
zetének átalakításához. átalakítást írok, mert nem bezárásról van 
szó! Funkcionálisan szeretném, ha a kápolna állandóan nyitva lévő 
szentségimádási hellyé változna (egy-egy első-csütörtöki szentmise 
lehetőségével; vasárnap ezt ezen túl már nem tudom biztosítani). 
Építészetileg az eredeti állapotot szeretném visszaállítani, lebontva 
a hetvenes években hozzáépített és mára megroggyant, veszélyes-
sé vált toldalékokat. A kápolna aljzatában pedig egy megfelelően 
kialakított urna-temetési lehetőségben gondolkodom, mellyel kap-
csolatos igények jelzését szívesen venném.. de mi lesz a misével? 
– hangzik a kérdés. Almádi egész területén jelenleg öt vasárnapra 
szóló szentmise van. Ez egy kétszer ekkora városi plébániának is 
„becsületére” válna. Valljuk meg őszintén, ez különösen télen túlzás. 
Az összes szentmisén résztvevők kevesebb szentmisén is elférnek. 
Egymást segítve, egymásra odafigyelve, a családban a szomszédok, 
barátok, ismerősök között megszervezve biztos vagyok benne, hogy 
akár gépkocsival is el tudunk jutni vagy a vörösberényi, vagy az 
almádi plébánia templomba. Továbbá a Szent Imre templomnál vár 
bennünket kincsünk és ékességünk, a Szent Jobb kápolna is. Kérem 
mindnyájukat, hogy megértéssel és támogatással álljanak mellém e 
feladat megoldásában. 

János atya

A szép Karácsony emléke februárban is hat! 
– Mindenki Karácsonya Káptalanfüreden

2004-ben jött először a hír, hogy valakinek eszébe jutott, télen 
is vannak emberek Káptalanfüreden. A többnyire nyáron eleven 
településrészen az állandó lakosokon kívül vannak Káptalannak 
olyan szerelmesei, akik szívesen ülnek kocsiba, vonatra télen is, 

ha valami kedvenc helyükön történik. 2004-ben nem tudatosult 
eléggé a gondolat, de nagyon tetszett a kezdeményezés, ezért két 
“állandó lakos státussal” rendelkező fürdőegyesületi tag, Földes 
Jenő és Bajcsy Géza elhatározták, 2005-ben nem hagyják, hogy ez a 
polgármesteri hivatal és a Pannónia által kezdeményezett szép ötlet 
Káptalanban süket fülekre találjon. Mivel nálunk nincs még olyan 
közterület, ami szívünkhöz igazán közel áll, amely viszonylag zárt, 
mégis nyitott, úgy gondoltuk, a kápolna kertje a leg megfelelőbb 
a karácsonyi gondolatok megosztására hívő és nem hívő számára 
egyaránt. A helyválasztás telitalálatnak bizonyult. A sötétből 
világosan előbukkanó boltíves kápolnahomlokzat fenyővel díszített 
oszlopaival és az oszlopok között húzódó égőfüzéreivel, szépségével 
minden érkezőt meglepett. A betlehemesek énekeit közönség és 
szereplők együtt énekelték. Köszönjük a kezdeményezést, köszönjük 
a sok fáradságot a rendezéssel. Azt hiszem, erről az óráról senkinek 
sem a téli hideg fog eszébe jutni, hiszen még kis kézzelfogható 
ajándékot is kaptunk a gyerekek szorgalma eredményeképp. A 
karácsonyi és újévi jókívánságokat kísérő, “Káptalan Nedűjével” 
történő koccintás, egymás szemét kereső bizakodó mosoly is 
beleillett “a Hely Szellemébe”. 

Kacskovics Fruzsina

Asztalitenisz sikerek 
Balatonalmádiban

A megyei első osztályú asztalitenisz csapatbajnokság május 14-vel 
ért véget. Balatonalmádi csapata az első helyen végzett 42 ponttal, 
a második helyen Sümeg VSE csapata 34 ponttal és a harmadik 
helyen a Senior Pápa csapata 23 ponttal. Az csak hab a tortán, hogy 
az őszi és a tavaszi fordulókon sem talált legyőzőre, mert veretlenül, 
nagy fölénnyel, a maximális pontszámmal nyerte meg a bajnoksá-
got. Ezzel jogot szerzett a csapat arra, hogy egy felsőbb osztályba 
lépjen. Tehát az idei őszi mérkőzések már várhatóan a nemzeti baj-
nokságban zajlanak, ha a csapat minden feltételnek meg tud felelni, 
melyet az Országos Asztalitenisz Szövetség ír elő. Ez Balatonalmá-
di asztalitenisz életében nagy lehetőség, hiszen az egész m egyében 
is csak három nagyváros csapata játszik ebben a bajnokságban. 
Örvendetes és a jövőre nézve reménykeltő az a tény, hogy almádi 
csapatában tudhatjuk azt a fiatal versenyzőt, Nyúl Christiant, aki 
junior kora ellenére már harmadszor utasította maga mögé felnőtt 
versenyző társait és ért el első helyezést. A legutóbbi megmérettetés 
május 11-én volt, a dr. Juhász Béla emlékverseny, melyen Balaton-
almádi versenyzői majdnem az összes lehetséges helyezést elhódí-
tották. 

IV. Lovaskavalkád

Csodálatos idő fogadta a résztvevőket és a nézőket június 9-én a 
berényi réten. délelőtt a gazdafogatok mutatták be a magyar vir-
tust, hogy is kell a bakról irányítani négylábú barátainkat. Kloó 
László élvezetes pályát épített, látványos hajtásokat mutathatott be 
a 22 fogat. A legjobbnak Maurer István bizonyult (Vörösberény Lo-
vas Egyesület), 2. ifj. Vörös József lett Csetényből, 3. Mihaleczkó 
Gábor (Öskü). Ezután a vadászhajtás következett: Vörös József di-
adalmaskodott megelőzve Szőke Szabolcsot (Berhida), illetve ifj. 
Horváth Lászlót (Vörösberény). A jól megérdemelt díjakat Keszey 
János polgármester és dr. Walter Rózsa képviselőasszony adták 
át. Ez évben Csepin Péter és vitézei XVI. századi vitézi játékokat 
mutattak be csodálatos jelmezeikben és jól felkészült lovaikkal. 
délután a díjugratók részére egykori olimpikonunk, Cseresnyés 
László épített pályát, ahol is 17 versenyző vágott a rudak közé. Az 
összevetésbe 5 lovas került, ahol is az egyesületünkben nevelkedő 
Szénási Viktória nyert (Cseresnyés LE) Maszk nyergében, 2. Kiss 
áron (Lovas) Csinos hátán, 3. Mráz Tamás (Salföld) Merész nyer-
gében. A Kelet-Balaton Kupáért a pályaépítő javaslatára a lovasok 
fokozatos nehézségű pontszerző pályán versengtek. Meglepetésre az 
alappályán még dobogóra sem kerülő Rácz Géza (Kinizsi LE) Igor 
nyergében győzött, megelőzve a 13 éves tehetséget, Mráz Tamást 
(Salföld), aki Merészt lovagolta. Cseresnyés László (Cseresnyés LE) 
Maszk nyergében 3. lett. A rendezvénnyel párhuzamosan zajlott a 
tűzi kovácsok találkozója. A két esemény a kultúra és a lovassport 
igazi hírverése volt, nem bánta meg, aki kilátogatott a Mandulásba. 
Reméljük, folytatni tudjuk a kavalkádok sorozatát. Szentesi István 
a Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

A június 9-én Vörösberényben rendezett IV. Lovaskavalkád, és a 
Koppa György helybéli kovácsmester emlékére szervezett III. Ko-
vácstalálkozó szép pillanatait megörökítő fényképeket Fazekas Fe-
renc, Szentesi István, Viktor Zsuzsanna készítette.

Föld napja a Köcsi-tónál 
A Föld Napján - április 22-én - játékos természetvédelmi, tájisme-

reti vetélkedőre várja a természetszeretőket az almádi Bauxitkutató 
Természetjáró SE és a Pannónia a Köcsi-tó tanösvénynél. A tó mellet-
ti pihenőhelyen 22-én, vasárnap 10,30-kor kezdődik a rendezvény, 
amelyet Baross Gábor geológus nyit meg. A Köcsi-tó tanösvény be-
mutatása után gyalogtúra lesz az Óriás orrához, túravezető Knauer 
József és Baross Gábor, visszaérkezés a Köcsi-tóhoz 14 órakor. …. A 
tanösvény Káptalanfüred alsóörsi határában van, a Köcsi-tó partján 
van. Kialakítására a felhagyott vörös homokkő bánya és az egyko-
ri agyagbánya helyén létrejött bányató tájrendezése kapcsán került 
sor. A tavacska térsége korábban Alsóörs községhez tartozott, 1982-
ben csatolták Balatonalmádihoz. Káptalanfüred élővilágával, tiszta 
levegőjével és kiegyensúlyozott éghajlatával mindenkinek kedvező 

körülményeket biztosít. Vidékünk vöröskő bányászata a XX. század 
első felében élte virágkorát, a partvédelem, a támfalak, völgyhidak, 
sírkövek, emlékművek tanúskodnak erről. A vereskő-faragás remek 
példáit ismerhetjük meg az épületek lábazatain, falain és kerítésein. 
Előzőleg a lefolyástalan területen összegyűlt csapadékvizet állatok 
itatóhelyeként hasznosították az alsóörsiek a tavacskát. A Köcsi-tó 
és környékének élővilágát a tájrendezés előkészítése során ismertük 
meg részletesebben. A tó-ban több növénytársulás mozaikjából álló, 
mocsár és nádas vegetáció figyelhető meg. A Köcsi-tó szegélyzóná-
jában lándzsás hidőr, csikorgófű, mocsári csetkáka, deres szittyó 
található. Szárazabb részein réti szittyó, fülemüle szitytyó is megje-
lennek. Ritka növénye a kékeszöld harmatkása, melynek ez az első 
ismert bakonyvidéki előfordulása. A tótól kissé távolabb, azzal ösz-
szeköttetésben nem álló területen a mocsári sás megjelenése megle-
pő, s arra utal, hogy a felszín közelében olyan vízzáró réteg található, 
mely a csekély összefolyó csapadékvizet nem engedi a mélybe szivá-
rogni. A mocsári sás között csikorgófű és bókoló rozsnok ismerhető 
fel. A mesterségesen kialakított mélyedésekben mocsári csetkáka, 
pajzsos veronika és csi-
korgófű haragoszöld 
állományai díszlenek. A 
cserjéssel érintkező sze-
gélyen mintegy 200 tő 
védett agárkosbor talál-
ható. Vigyázzunk rá! A 
Köcsi-tó számos állatfaj-
nak nyújt táplálkozási és 
szaporodási lehetőséget. 
Különösen kiemelendő 
kétéltű és hüllőfauna 
élőhelyeként. A farkos 
kétéltűek közül a tarajos 
és pettyes gőte ismertek. 
Több békafaj szaporo-
dási és fejlődési helye: 
vöröshasú unka, barna 
ásóbéka, zöld levelibéka 
lárvái kerültek elő vízé-
ből. A tó állandó lakója a tavi béka. A siklófajok közül a vízi sikló 
nagy számban él a tóban és közvetlen környékén. A tó környékén 
számos vízhez valamilyen fokon kötődő rovarfaj is jól érzi magát, 
így több szitakötő faj is. A tanösvény inkább 400 m-es tanséta, 4 
állomásán ízelítőt kapunk a tó-környéki természeti értékek ismere-
téből: a vörös homokkövön kialakult élővilágból, a 250 millió éves 
kavicskő-homokkő ősi folyópartját feltáró kőzetekből. A homokkő 
megőrizte egyes őshüllők lábnyomát, ebből következtetünk az ős¬ 
állat alkatára és méretére. A pihenőhely mellett a kis tó életéről lá-
tunk ismertető táblát.  

K. Gellai Mária

Megérett a tök Almádiban
A Nők A Balatonért Egyesület köszönetét fejezi ki az önkormány-

zatnak és Pannónia KKK-nak a segítséget, mellyel a rendezvény 
szervezéséhez hozzá¬ járultak, munkánkat segítették! Köszönetün-
ket fejezzük ki azoknak a vállalkozóknak, akik az első hívó szóra 
örömmel jöttek és segítettek ilyen hangulatossá tenni a rendezvényt, 
és természetesen a rendezvény legfontosabb résztvevőinek, a vendé-
geknek, akik nagy-nagy örömünkre elfogadták meghívá¬sunkat egy 
kellemes délutánra a gyönyörű őszi időben nemcsak a városunkból, 
hanem a megye sok-sok településéről. 

Nők A Balatonért Egyesület
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„Háromszor vagyon legjobb kedve a Világnak: farsangba, lakodalom-
ba, vásárba”

Péter-Pál napi vigadalom
Hetedik alkalommal került sor idén a Péter-Pál napi vigadalomra 

Balatonalmádiban. A Veszprém megyében élő és alkotó mesterek a 
városi és megyei intézmények valamint a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával az idei nyáron is változatosra, vidámra, sokoldalúra 
sikerítették. Segítségükre voltak ebben vendégeik: a Fejér Megyei 
Népművészeti Egyesület mesterei és egy Somogy megyei kis falucs-
ka, Kálmáncsa népművészei. A már hagyományos népművészeti vá-
sárt színesítő népi kismesterség bemutatókat, népdaltanítást, játszó-
házi programokat, lovasbemutatókat, népi játékokat, mesemondást 
tartalmazó folklórprogramokon kívül a betyárpróbát is kiállhatják 
minden évben a bátrabbak, és nem hiányzott a bővérű, nagykedvű 
vásári komédiázás sem. duhaj zenekarok, vidám énekesek, fényes 
csizmák, pörgő szoknyák, hímzés-fonás, gyöngyfűzés, papírmerítés, 
fafaragás, kovácsolás, népművészeti kirakodók, tükrös-szívek, mé-
zeskalács huszárok, régi hangszereket megidéző vándormuzsikálás, 
áldomásmondó versenyt követő áldomás-ivás pillanatra sem hagy-
ják lankadni a vásári kedvet. Az éhezőket, szomjazókat magyaros 
ételek, italok várják az almádi Öregpark árnyas fái alatt, népi ru-
habemutatók, vásári képmutatók, vásárfia készítők, galambászok, 
íjászok, solymászok, bigézők, métázók hívják, csalják bámészkodás-
ra, együttmulatásra a látogatót. A vigadalom mottója szerint „há-
romszor vagyon legjobb kedve a világnak: farsangba, lakodalomba, 
vásárba”. Most csak a vásár volt meg, de ahogy lenni szokott, idén 
is három napig tartott. És a jókedvnek sem volt híja. (Fölvételünket 
Szögedi Miklós készítette.) 

Vecsey Körmendi Istvánné „Almádiért” Közalapítvány

Püspökké avatták Steinbach József 
lelkipásztort

- Az Új Almádi Új-
ság olvasói nevében kö-
szöntöm nagytiszteletű 
Steinbach József püspök 
urat, akit január 30-án, 
Pápán avattak be magas 
hivatalába. Mindannyi-
an büszkék vagyunk arra, 
hogy városunk történe-
tében ön az első személy, 
aki ilyen magas tisztséget 
nyert el. Hogyan lehet 
egyáltalán valakiből püs-
pök? 

- Nálunk más a püspöki tisztség, mint a római katolikusoknál, 
de ha mégis párhuzamot kell vonnom, akkor körülbelül az érse-
ki rangnak felel meg. Maga a jelölés is egyházszervezeti jellegű, 
azaz a gyülekezetek választják meg előzetes jelölés után és minden 
egyes megyében 30 százalékot el kell érnie a püspök-jelölteknek, de 
ugyanez vonatkozik a főgondnokra is. … 

- Óramű pontossággal tűnik fel Balatonalmádi utcáin az ‚koco-
gó tiszteletes’, aki fáradhatatlanul rója a kilométereket és közben 
sikerrel áll ellen a szíves invitálásoknak a különböző kerítések előtt. 
Hány kilométert is fut? Honnan van erre is ereje? Mit sportolt ko-
rábban, hogy nem tudja abbahagyni? 

- Mivel folyamatosan szellemi munkát végzek, az értelmemet és a 
szívemet használom, sőt sokat kell ülnöm, ezért fizikailag is karban 
kell tartanom a testem. Gyermekkoromban édesapám jót tett velem 
ott a herendi nagy kertben, ahol akadt tennivaló elég. Amikor szel-
lemi munkát végzek, nagyon nagy szükségem van arra, hogy mo-
zogjak: levezeti a feszültséget. A legjobb gondolataim futás közben 
jönnek, és nagyon jól tudok imádkozni. Szeretném ezt a napi egy 
órát megtartani, mert ha saját magunkra még egy óra sem jut, akkor 
az a vég. A szellemi munka is jobban esik, és azért fohászkodom, 
hogy tudjak futni, mert a szolgálatot is elősegíti. Napi 10 kilométer 
az adagom, és a fű nem csúszik még az ónos esőben sem. 

- A sok új feladat, gond és kötelesség mellett marad-e ideje az al-
mádi és fűzfői gyülekezetre, a kocogásra, sőt arra, hogy időről-időre 
még az Új Almádi Újság olvasóit is tájékoztassa? 

- Nekem továbbra is a legfontosabb az almádi-fűzfői gyülekezet. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy ne veszítsem el a kapcsolatot 
sem velük, sem a várossal, mert természetrajzilag is a Balaton leg-
szebb helye Balatonalmádi. 

Czuczor Sándor

Budatavai karácsony
Bár az is előfordulhat, van, aki nem tudja, hol található Budataván 

a tömbbelső, Presser Gábor örökbecsű slágere (Miénk itt a tér) jó 
néhány helybélit és más városrészből érkezett vendéget az ünnepség 
helyszínére csalt december 22-én. Hosszú évek hallgatása után ün-
nepelni jöttek, érezni az összetartozás örömét. A metsző hideggel 
dacolva kifejezésre juttatni, hogy igény van Budataván is a közös-
ségi rendezvényekre, s bíztatni a szervezőket a folytatásra. Többéves 
csend után ezért alakult újjá a lakóegyesület, hogy hasonló nemes 
célokat tűzzön zászlajára, képviselni az itt élőket és tenni a helyi 
közösségért. Ennek eredményeként csendülhettek fel a jól ismert 
karácsonyi dalok e fagyos, ám mégis szívet melengető délutánon. 

AZ ALMÁDI GOMBÁSZOK 
ASZTALTÁRSASÁGA BEMUTATKOZIK

2008. január 19.-én a Pannónia olvasótermében 38 fővel meg-
alakult az Almádi Gombászok Asztaltársasága. Az Asztaltársaság 
működésének irányelvei: 1.) Az Asztaltársaság tagja lehet min-
denki – minden kötelezettség nélkül – aki érdeklődik a gombák, 
a gombászat iránt Az Asztaltársaság feladata és célja: 2.) Közös 
gombászkirándulások szervezése és az azokon való részvétel. 3.) A 
kulturált gombagyűjtés és a Természet megóvása 4.) Egymás segí-
tése a gombákkal kapcsolatos ismeretek minél alaposabb elsajátítá-
sában. 5.) Vezetőjét az Asztaltársaság nyílt, többségi szavazással egy 
évre választja. Már megalakulásunk napján megkezdődött az a tíz 
foglalkozásból álló előadás sorozat, melynek célja a gombászattal, 
gombákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek alapfokú 
elsajátítása volt. Az őszi hónapokban aztán sor került a várva-várt 
gombászkirándulásokra is… 

Szenthe László Az Almádi Gombászok Asztaltársasága vezetője

HUNGARIKUM FESZTIVÁL
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület első alkalommal rendezte 

meg július 31. és augusztus 4-e között a Balatonalmádi Hungarikum 
Fesztivált. Célunk az volt, hogy ízelítőt adjunk Önöknek kulturá-
lis és kulináris/gasztronómiai értékeinkből, hozzájáruljunk ezzel 
nemzeti hagyományaink megőrzéséhez és közvetítéséhez. Hiszen 
Magyarország igen gazdag kulturális értékekben, hagyományaiból, 
szokásaiból adódóan több százra tehető azon „termékek” száma, 
melyek jogosan kerülhetnek be az Európai Unió termékgyűjtemé-
nyébe: a Rubik kockától, a Kodály-módszeren át, a Béres cseppig, a 
halasi csipkétől, az Unicumon keresztül, a Zsolnay porcelánig, vagy 
a szaloncukortól, a kürtőskalácson át, a csigatésztáig, vagy a rétesig. 
A hungarikumok nem csupán a mi büszkeségeink, Európának és a 
világnak is tartozunk azzal, hogy megőrizzük őket, mert pótolhatat-
lan értékeket képviselnek, nemzetközi örökségünk részét képezik. A 
fesztiválon teret adtunk a kisebb, azaz a városi, térségi hagyomány-
őrzők bemutatkozásának is, mert ezek az esetlegesen „csak” helyi 
ismertséget képviselő hungarikumok is bele tartoznak a nagy egész-
be. Gróf Széchenyi István gondolatának szellemében dolgoztunk: 
– „Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya” – nemzeti 
kincsként vigyázzunk rá! Az a több ezer ember, aki ellátogatott a jól 
sikerült, sok értéket felvonultató rendezvényünkre, láthatott és hall-
hatott a színpadon magyar néptáncot, magyar slágereket, népzenét, 
operettet, cigányzenét és magyar filmeket. Végezetül köszönöm 
mindenkinek, akik segítették a rendezvény megvalósulását, és aktív 
odaadó munkájukkal megmutatták, hogy érdemes tenni, dolgozni 
Balatonalmádiért. 

Dudás Zsolt Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke

Jövőnk a család – Nagycsaládos hírek
Számunkra óriási 

hír, s egyben öröm, 
hogy a Nagycsaládo-
sok Balatonalmádi 
Egyesülete újabb év-
fordulóhoz érkezett, 
húszévesek lettünk! 
Ilyenkor visszatekin-
tünk az eltelt időre, 
s újra átéljük a sok-
sok szépet, ami ez idő 
alatt történt. Így van 
ez velünk is, bár az alapító tagjaink közül már kevesen tartják a 
kapcsolatot egyesületünkkel. Remélem, ezeket a sorokat olvasva ők 
is visszaemlékeznek az együtt töltött szép időkre, a sok-sok együtt-
létre. Se szeri, se száma nem volt a kirándulásoknak, országos és 
vidéki egyesületekkel való találkozásoknak, klubnapoknak, születés-
napi köszöntéseknek. Nagyon szépen ünnepeltük az ötéves, a tíz és 
tizenöt éves jubileumunkat. Micsoda bálokat rendeztünk! Milyen 
sokszor jött a Mikulás, hány száz tojást festettünk meg húsvét előtt! 
Emlékezetes, hogy az ezredforduló tiszteletére fát ültettünk a játszó-
téren, ellátogattunk Ópusztaszerre, végiglátogattuk a „királyi város-
okat”. Újabb tagjaink tudják, mennyi adományt osztottunk szét, 
sok-sok ruhaneműt, kezdetben a gyermekrendelőben, majd a Váci 
Mihály iskola épületében, s sok más fontos dolgot is. Köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik önzetlenül támogatták munkánkat. 
Akik kiemelkedően sokat tettek egyesületünkért, őket tiszteletbeli 
tagjaink közé fogadtuk. Hadd nevezzem meg őket ezen a helyen! Az 
óvoda sok éven át otthont adott nekünk, Sári Marikának köszön-
hetően, Sándorné Marika, a jobbkezem volt évtizedes távlatban, 
Nikolettiné Erzsike önzetlenül rendezte pénzügyeinket, Németné, 
Ilike úgy hozzánk nőtt, mint édes testvérünk, s annál még többet 
is tett értünk, s végül dr. Kerényi László, aki évek óta jelentős anya-
gi segítséget nyújt „civil családi pótlék” címen adományozva segíti 
gyermekeink továbbtanulását. Örömünkre szolgált, hogy közhasz-
nú egyesület lévén segíthettünk sok nem többgyermekes családot is, 
ez fontos missziónk. Egyesületünk mindig megújulva, lelkes tagok-
kal frissítve sorait, ebben az évben is nagy tervekkel munkálkodik. 
ünnepi közgyűlésünkön alapszabályt módosítunk, melynek fő ele-
me, hogy új tagsági formát vezetünk be, várományos tag formában. 
Tehát ezentúl nem csak a három, vagy többgyermekeseket várjuk 
egyesületünkbe, hanem mindazokat, akik szeretnének nagycsalá-
dot, bár még nem valósult meg. Mindenkit bátorítunk is erre, hi-
szen mi vagyunk élő bizonyítékai annak, hogy fel lehet nevelni több 
gyermeket, miközben azt is átéljük, hogy mennyi öröm forrása ez! 
Az ősz kezdetére tervezzük a jubileumi összejövetelt, melyre a város 
lakóit is meghívjuk, gyermekestől, s melyen egész nap folyik majd a 
mulatság. de erről majd a későbbiekben részletesen szólunk. 

Itt van az ideje, hogy mindenkinek megköszönjük a támogatást, 
amit az egyesület fennállása alatt akár anyagiakkal, adománnyal, 
adójuk 1 %-ával, akár kétkezi munkával nyújtottak számunkra, 
őket felsorolni sem tudom, nincs rá hely, oly sokan voltak. Miköz-
ben húsz év alatt csaknem felnőtt egy új nemzedék, újra és újra 
hangsúlyozzuk a nagycsalád szerepét a társadalomban, hiszen nél-
külünk az ország demográfiai helyzete még rosszabb lenne. Bár 
mindenki megtapasztalhatná azt az örömet, amit a sok gyermek 
jelent! Várjuk tagjaink sorába a többgyermekes családokat, és a vá-
rományosokat is! 

Dr. Péterfia Katalin
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„Háromszor vagyon legjobb kedve a Világnak: farsangba, lakodalom-
ba, vásárba”

Péter-Pál napi vigadalom
Hetedik alkalommal került sor idén a Péter-Pál napi vigadalomra 
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Magyarország igen gazdag kulturális értékekben, hagyományaiból, 
szokásaiból adódóan több százra tehető azon „termékek” száma, 
melyek jogosan kerülhetnek be az Európai Unió termékgyűjtemé-
nyébe: a Rubik kockától, a Kodály-módszeren át, a Béres cseppig, a 
halasi csipkétől, az Unicumon keresztül, a Zsolnay porcelánig, vagy 
a szaloncukortól, a kürtőskalácson át, a csigatésztáig, vagy a rétesig. 
A hungarikumok nem csupán a mi büszkeségeink, Európának és a 
világnak is tartozunk azzal, hogy megőrizzük őket, mert pótolhatat-
lan értékeket képviselnek, nemzetközi örökségünk részét képezik. A 
fesztiválon teret adtunk a kisebb, azaz a városi, térségi hagyomány-
őrzők bemutatkozásának is, mert ezek az esetlegesen „csak” helyi 
ismertséget képviselő hungarikumok is bele tartoznak a nagy egész-
be. Gróf Széchenyi István gondolatának szellemében dolgoztunk: 
– „Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya” – nemzeti 
kincsként vigyázzunk rá! Az a több ezer ember, aki ellátogatott a jól 
sikerült, sok értéket felvonultató rendezvényünkre, láthatott és hall-
hatott a színpadon magyar néptáncot, magyar slágereket, népzenét, 
operettet, cigányzenét és magyar filmeket. Végezetül köszönöm 
mindenkinek, akik segítették a rendezvény megvalósulását, és aktív 
odaadó munkájukkal megmutatták, hogy érdemes tenni, dolgozni 
Balatonalmádiért. 

Dudás Zsolt Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke

Jövőnk a család – Nagycsaládos hírek
Számunkra óriási 

hír, s egyben öröm, 
hogy a Nagycsaládo-
sok Balatonalmádi 
Egyesülete újabb év-
fordulóhoz érkezett, 
húszévesek lettünk! 
Ilyenkor visszatekin-
tünk az eltelt időre, 
s újra átéljük a sok-
sok szépet, ami ez idő 
alatt történt. Így van 
ez velünk is, bár az alapító tagjaink közül már kevesen tartják a 
kapcsolatot egyesületünkkel. Remélem, ezeket a sorokat olvasva ők 
is visszaemlékeznek az együtt töltött szép időkre, a sok-sok együtt-
létre. Se szeri, se száma nem volt a kirándulásoknak, országos és 
vidéki egyesületekkel való találkozásoknak, klubnapoknak, születés-
napi köszöntéseknek. Nagyon szépen ünnepeltük az ötéves, a tíz és 
tizenöt éves jubileumunkat. Micsoda bálokat rendeztünk! Milyen 
sokszor jött a Mikulás, hány száz tojást festettünk meg húsvét előtt! 
Emlékezetes, hogy az ezredforduló tiszteletére fát ültettünk a játszó-
téren, ellátogattunk Ópusztaszerre, végiglátogattuk a „királyi város-
okat”. Újabb tagjaink tudják, mennyi adományt osztottunk szét, 
sok-sok ruhaneműt, kezdetben a gyermekrendelőben, majd a Váci 
Mihály iskola épületében, s sok más fontos dolgot is. Köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik önzetlenül támogatták munkánkat. 
Akik kiemelkedően sokat tettek egyesületünkért, őket tiszteletbeli 
tagjaink közé fogadtuk. Hadd nevezzem meg őket ezen a helyen! Az 
óvoda sok éven át otthont adott nekünk, Sári Marikának köszön-
hetően, Sándorné Marika, a jobbkezem volt évtizedes távlatban, 
Nikolettiné Erzsike önzetlenül rendezte pénzügyeinket, Németné, 
Ilike úgy hozzánk nőtt, mint édes testvérünk, s annál még többet 
is tett értünk, s végül dr. Kerényi László, aki évek óta jelentős anya-
gi segítséget nyújt „civil családi pótlék” címen adományozva segíti 
gyermekeink továbbtanulását. Örömünkre szolgált, hogy közhasz-
nú egyesület lévén segíthettünk sok nem többgyermekes családot is, 
ez fontos missziónk. Egyesületünk mindig megújulva, lelkes tagok-
kal frissítve sorait, ebben az évben is nagy tervekkel munkálkodik. 
ünnepi közgyűlésünkön alapszabályt módosítunk, melynek fő ele-
me, hogy új tagsági formát vezetünk be, várományos tag formában. 
Tehát ezentúl nem csak a három, vagy többgyermekeseket várjuk 
egyesületünkbe, hanem mindazokat, akik szeretnének nagycsalá-
dot, bár még nem valósult meg. Mindenkit bátorítunk is erre, hi-
szen mi vagyunk élő bizonyítékai annak, hogy fel lehet nevelni több 
gyermeket, miközben azt is átéljük, hogy mennyi öröm forrása ez! 
Az ősz kezdetére tervezzük a jubileumi összejövetelt, melyre a város 
lakóit is meghívjuk, gyermekestől, s melyen egész nap folyik majd a 
mulatság. de erről majd a későbbiekben részletesen szólunk. 

Itt van az ideje, hogy mindenkinek megköszönjük a támogatást, 
amit az egyesület fennállása alatt akár anyagiakkal, adománnyal, 
adójuk 1 %-ával, akár kétkezi munkával nyújtottak számunkra, 
őket felsorolni sem tudom, nincs rá hely, oly sokan voltak. Miköz-
ben húsz év alatt csaknem felnőtt egy új nemzedék, újra és újra 
hangsúlyozzuk a nagycsalád szerepét a társadalomban, hiszen nél-
külünk az ország demográfiai helyzete még rosszabb lenne. Bár 
mindenki megtapasztalhatná azt az örömet, amit a sok gyermek 
jelent! Várjuk tagjaink sorába a többgyermekes családokat, és a vá-
rományosokat is! 

Dr. Péterfia Katalin



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 24 25Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 2019. május 2011
FELAVATTUK A GYÖRGYI DÉNES ISKOLA 
TORNATERMÉT!

Európai Uniós és állami forrásból tavaly júliusban kezdődött 
meg az iskola felújítása, és a tornaterem építése. április 23-án, 
sok régi tanítvány, szülő, almádi polgár jelenlétében ünnepélyesen 
avattuk fel a csodaszép, 508 négyzetméteres tornatermet. Sokat 
várt rá a város, de megérte – nemcsak négyzetméterekkel, építé-
szetileg is gazdagodott városunk. Az iskola főépületéhez és a város-
képhez, helyi építészeti hagyományokhoz szépen illeszkedő épület 
óriási előrelépést jelent az iskolának. Ahogy az avatóünnepségen 
elhangzott: valóban 21. századi körülmények fogadják itt a gyere-
keket. Az iskola épülete is megújult, a tantermekben új bútorokat 
találunk, a felszerelések, taneszközök is újakra cserélődtek. A nyár 
folyamán a homlokzat felújításával, és a tetőhéjazat cseréjével fe-
jeződik be az iskola újjászületése. Avatóbeszédében Keszey János 
polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette régi 
álmunk megvalósulását, majd jelképesen átadta a tornaterem kul-
csát Fábián László igazgatónak. Részt vett az ünnepségen, és kö-
szöntötte a jelenlévőket dr. Bóka Ist-
ván országgyűlési képviselő, valamint 
Pál Béla, a Közép-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács elnöke. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy avatóün-
nepségünket megtisztelte jelenlétével 
a Györgyi család két tagja: Zimányi 
(Györgyi) Magdolna matematikus és 
Földes László építész. 

Képriportunkban az építés kezdeti lépéseit és az avatóünnepség 
emlékezetes pillanatait láthatják. 

FL 
Pászti fotó

II. PANNÓNIA TÁJKÉP BIENNÁLÉ

A városháza Padlásgalériájában július 17-én, szombaton este 6 
órakor nyílik a második Pannónia Tájkép Biennálé. A tárlat célja 
változatlan: bemutatni a hazai kortárs festők, grafikusok tájról, 
tájakról készített munkáit. Láthatunk a hagyományos módon 
megfestett tájképektől az elvonatkoztatott képekig a különféle 
felfogásban készült műveket. A közös bennük: a táj, a környező 
világunk élménye, szépsége, drámaisága, vagy éppen a líraisága. 
A mostani kiállítás az egykori vörösberényi művésztelep emlékét 
is megidézi, utalva arra, hogy a táj által inspirált alkotásnak 
hagyományai vannak városunkban. A tárlat ezeken túl természetesen 
főleg azért jött létre, hogy az itt nyaralók számára eggyel több 
kulturális programot biztosítson, egy metszetét bemutatva a kortárs 
magyar képzőművészetnek. Látogassák meg a kiállítást, biztosan 
találnak a képek között olyat, amely miatt megéri felbaktatni a 
városháza padlására!

A BALATONALMÁDI ISKOLÁK DIÁK-
OLIMPIAI SPORTEREDMÉNYEI A 2009–
2010. TANÉVBEN

A tanév folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan négy korcsoport-
ban (1–8. osztály) zajlottak a Balatonalmádi diáksport Bizottság 
szervezésében a Balatonalmádi körzetéhez tartozó 10 általános isko-
la között a 2009–2010. tanévi diákolimpiai sportversenyek. A két 
balatonalmádi általános iskola (a Györgyi dénes és a Vörösberényi 
általános Iskola) tanulói a különböző sportágakban szép sikereket 
értek el. Az alábbi eredményekből kitűnik, hogy az idei tanévben a 
körzeti diákolimpiai győztesek a megyei versenyeken is eredménye-
sen képviselték iskolájukat és a körzetet. … A győztes és helyezett 
versenyzőknek, csapatoknak gratulálunk. Hasonló szép sikereket 
kívánunk az elkövetkező tanév versenyein is. ács Attila Balatonal-
mádi körzeti diáksport Bizottság Elnök

AZ EGÉSZSÉGHÁZ AVATÁSÁN 
Részlet Keszey János polgármester avató beszédéből, elhangzott 2011. 

október 27-én

Kedves Vendégeink! Hosszú és rögös – néha kétségekkel teli – 
út vezetett a mai napig, amíg – a vörösberényi iskola, a Pannónia 
Kulturális Központ és a Györgyi dénes iskola tornaterme után – itt 
állhatunk az elmúlt időszak legjelentősebb balatonalmádi fejleszté-
se, az új Kistérségi Egészségügyi Központ avatásán. Az egészségügy 
országos vajúdása, a szabályzók hektikus változása közel húszéves 
történet. Az önkormányzat viszonylag állandó feladata volt az alap- 
és a meglévő szakellátások infrastrukturális feltételeinek biztosítása, 
a feladat-ellátást az OEP – a reálértéket sem megőrzően – finan-
szírozta. A problémát jól jelzi, hogy 1998-ban az akkori önkor-
mányzat – elsősorban finanszírozási gondok miatt – az egészségügyi 
intézményt megszüntette, ezek után már nemcsak a háziorvosok, 
hanem a szakellátások is önálló vállalkozásként működtették a ren-
deléseket. Sokszor hangzott el, hogy nincs igazi gazdája az egész-
ségügynek Almádiban. Az önkormányzat már régen szembesült 
azzal, hogy az egészségügyi épületekkel valamit kezdenie kell. A 
Baross u. 32. sz. alatti rendelő ugyan a ’70-es években épült, de 
akadálymentesnek – bár költött rá az önkormányzat – csak igen 
nagy kompromisszumok árán mondható. Aki ismeri a Baross u. 
44. alatti volt Hegyi-házat, ahol szakellátásaink működnek, ráné-
zésre megállapíthatja, hogy gazdaságosan fel nem újítható. A IV. 
háziorvosi körzet rendelője pedig Budataván egy ipari telephelyen 
csak ideiglenesen kapott működési engedélyt. Az önkormányzat 
2004-ben áttekintette az egészségügyi ellátással kapcsolatos felada-
tait és 2005-ben a Petőfi u. 2–4 volt napközi otthon területét – már 
ekkor idegondolták a házat – értékesítésre hirdette meg azzal, hogy 
a vevőnek az ingatlant egészségügyi és egyéb ellátó, valamint lakó 
funkciójú épülettel kell beépíteni az adásvételi szerződés megkötését 
követő 2 éven belül. A magántőke bevonása azonban nem sikerült. 
A 2007-ben kiírt KdOP-2007-5.2.1./B az „Egészségügyi szolgálta-
tások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesz-
tése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című pályázat aztán 
vissza nem térő lehetőségként érte az önkormányzatot. 1500 m2 
hasznos alapterületű új rendelőépület, 200 óra szakellátás, 120 nem 
szakorvosi óra a jelenlegiekkel együtt, 300 vizitóra otthoni szak-
ápolásra. A nyertes pályázat összköltsége közel 500 millió Ft volt, 
ebből az uniós, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott 
támogatás 400 millió Ft, Balatonalmádi által vállalt önrész pedig: 
100 millió Ft. Aztán a körülmények megromlottak: begyűrűzött 
a válság: áfa-emelés, a forint gyengülése az eredeti műszaki tarta-
lom csökkentését, további önkormányzati önerő biztosítását vonta 
maga után. Ma az egészségház teljes költsége közel bruttó 654,9 
millió forint, ebből az építés 480,6 millió, míg az eszközbeszerzés-
re 115,9 millió forintot fordítottunk. Az uniós támogatás mértéke 
maradt 400 millió Ft, az önrész pedig 254,9 millió Ft-ra emelke-

dett. Az építkezést a közbeszerzési nyertes SZ–L BAU Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. 2010. március 8-án kezdte meg. Azt is tudni 
kell, hogy az Unió pusztán építkezéseket nem támogat. A kiírásnak 
megfelelően a pályázatban vállaltuk az alap- és szakellátások integ-
rálását, a megelőzést szolgáló szakmai programok (szűrések, felvi-
lágosító előadások) szervezését, újfajta együttműködést az ellátási 
szintek között, intézményi integrált informatikai medikai rendszer 
(járóbeteg-adminisztráció, radiológia és PACS rendszerhez való 
csatlakozás, betegirányítási rendszer) működtetését. E programok 
koordinálására és az új épület működtetésére létrehoztuk a 100%-
os önkormányzati tulajdonú Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Közhasznú Non-profit Kft.-t, és átalakítottuk a helyi szak-
ellátási rendszert. Ez az átalakítás a jelenlegi szakellátó egészségügyi 
szolgáltatók számára érdeksérelemmel járt, hiszen fel kellett adniuk 
finanszírozási önállóságukat. Két kivétellel az új formában is vál-
lalták a gyógyító-megelőző munkát. E helyről is köszönöm nekik, 
remélem, hogy a gyakorlatban bebizonyosodik: az együttműködés 
minden fél számára eredményes lesz. …

„A FEJLÕDÉSHEZ ÖSSZEFOGÁS KELL” 
Korszerű Információs Iroda Balatonalmádiban

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 45.152.000 Ft támoga-
tást nyert a Közép-dunántúli Operatív Program Balatoni Turisz-
tikai desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására kiírt 
KdOP/2008/2.2.1 d. kódszámú pályázaton. („Balatonalmádi 
desztináció Fejlesztéséért” című projekt) A pályázati megvalósítás 
elemeként az egyesület 2011. február 25-én, konferenciára hívta 
össze az országban érintett TdM-szervezeteket, melynek a balaton-
almádi Ramada Hotel and Resort Lake adott helyet. A konferenciát 
dudás Zsolt a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke nyitotta 
meg. Beszédében elmondta, hogy a szolgáltatók, a civil szervezetek, 
az egész desztináció összefogása nélkül elképzelhetetlen a fejlődés! 
(Aki kimarad, lemarad.) A megnyitó után a TdM-szervezetekről, a 
megvalósításról és a fenntarthatóságról tartott előadást Vígh Tamás 
a Magyar Turizmus Zrt. TdM-koordinátora valamint Puczkó Lász-
ló a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének elnöke. A rendezvény to-
vábbi eseményeként dudás Zsolt, Keszey Jánossal, Balatonalmádi 
város polgármesterével közösen, ünnepélyes keretek között átvágta 
a nemzeti színű szalagot a megújult Tourinform Iroda bejáratánál, 
ahol Szedlák Attila Litér polgármestere, országgyűlési képviselő 
mondott köszöntőt. A helyi TdM-szervezetek infrastruktúrafej-
lesztése és eszközbeszerzésének támogatásával, ennek egyes projekt-
elemeivel a balatonalmádi TdM szervezet információs irodájának 
a vendégforgalomhoz illeszkedő átalakítását, berendezését, akadály-
mentesítését, ehhez kapcsolódóan a térrendezést turistakomfort ele-
mekkel kiegészítve, valamint az információs szolgáltatása maximális 
kiszolgálásának fizikai és technikai hátterét sikerült így megvaló-
sítani. Ezzel a térség egyik legmodernebb turisztikai információs 
irodája jött létre. 

2010
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A városháza Padlásgalériájában július 17-én, szombaton este 6 
órakor nyílik a második Pannónia Tájkép Biennálé. A tárlat célja 
változatlan: bemutatni a hazai kortárs festők, grafikusok tájról, 
tájakról készített munkáit. Láthatunk a hagyományos módon 
megfestett tájképektől az elvonatkoztatott képekig a különféle 
felfogásban készült műveket. A közös bennük: a táj, a környező 
világunk élménye, szépsége, drámaisága, vagy éppen a líraisága. 
A mostani kiállítás az egykori vörösberényi művésztelep emlékét 
is megidézi, utalva arra, hogy a táj által inspirált alkotásnak 
hagyományai vannak városunkban. A tárlat ezeken túl természetesen 
főleg azért jött létre, hogy az itt nyaralók számára eggyel több 
kulturális programot biztosítson, egy metszetét bemutatva a kortárs 
magyar képzőművészetnek. Látogassák meg a kiállítást, biztosan 
találnak a képek között olyat, amely miatt megéri felbaktatni a 
városháza padlására!

A BALATONALMÁDI ISKOLÁK DIÁK-
OLIMPIAI SPORTEREDMÉNYEI A 2009–
2010. TANÉVBEN

A tanév folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan négy korcsoport-
ban (1–8. osztály) zajlottak a Balatonalmádi diáksport Bizottság 
szervezésében a Balatonalmádi körzetéhez tartozó 10 általános isko-
la között a 2009–2010. tanévi diákolimpiai sportversenyek. A két 
balatonalmádi általános iskola (a Györgyi dénes és a Vörösberényi 
általános Iskola) tanulói a különböző sportágakban szép sikereket 
értek el. Az alábbi eredményekből kitűnik, hogy az idei tanévben a 
körzeti diákolimpiai győztesek a megyei versenyeken is eredménye-
sen képviselték iskolájukat és a körzetet. … A győztes és helyezett 
versenyzőknek, csapatoknak gratulálunk. Hasonló szép sikereket 
kívánunk az elkövetkező tanév versenyein is. ács Attila Balatonal-
mádi körzeti diáksport Bizottság Elnök

AZ EGÉSZSÉGHÁZ AVATÁSÁN 
Részlet Keszey János polgármester avató beszédéből, elhangzott 2011. 

október 27-én

Kedves Vendégeink! Hosszú és rögös – néha kétségekkel teli – 
út vezetett a mai napig, amíg – a vörösberényi iskola, a Pannónia 
Kulturális Központ és a Györgyi dénes iskola tornaterme után – itt 
állhatunk az elmúlt időszak legjelentősebb balatonalmádi fejleszté-
se, az új Kistérségi Egészségügyi Központ avatásán. Az egészségügy 
országos vajúdása, a szabályzók hektikus változása közel húszéves 
történet. Az önkormányzat viszonylag állandó feladata volt az alap- 
és a meglévő szakellátások infrastrukturális feltételeinek biztosítása, 
a feladat-ellátást az OEP – a reálértéket sem megőrzően – finan-
szírozta. A problémát jól jelzi, hogy 1998-ban az akkori önkor-
mányzat – elsősorban finanszírozási gondok miatt – az egészségügyi 
intézményt megszüntette, ezek után már nemcsak a háziorvosok, 
hanem a szakellátások is önálló vállalkozásként működtették a ren-
deléseket. Sokszor hangzott el, hogy nincs igazi gazdája az egész-
ségügynek Almádiban. Az önkormányzat már régen szembesült 
azzal, hogy az egészségügyi épületekkel valamit kezdenie kell. A 
Baross u. 32. sz. alatti rendelő ugyan a ’70-es években épült, de 
akadálymentesnek – bár költött rá az önkormányzat – csak igen 
nagy kompromisszumok árán mondható. Aki ismeri a Baross u. 
44. alatti volt Hegyi-házat, ahol szakellátásaink működnek, ráné-
zésre megállapíthatja, hogy gazdaságosan fel nem újítható. A IV. 
háziorvosi körzet rendelője pedig Budataván egy ipari telephelyen 
csak ideiglenesen kapott működési engedélyt. Az önkormányzat 
2004-ben áttekintette az egészségügyi ellátással kapcsolatos felada-
tait és 2005-ben a Petőfi u. 2–4 volt napközi otthon területét – már 
ekkor idegondolták a házat – értékesítésre hirdette meg azzal, hogy 
a vevőnek az ingatlant egészségügyi és egyéb ellátó, valamint lakó 
funkciójú épülettel kell beépíteni az adásvételi szerződés megkötését 
követő 2 éven belül. A magántőke bevonása azonban nem sikerült. 
A 2007-ben kiírt KdOP-2007-5.2.1./B az „Egészségügyi szolgálta-
tások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesz-
tése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című pályázat aztán 
vissza nem térő lehetőségként érte az önkormányzatot. 1500 m2 
hasznos alapterületű új rendelőépület, 200 óra szakellátás, 120 nem 
szakorvosi óra a jelenlegiekkel együtt, 300 vizitóra otthoni szak-
ápolásra. A nyertes pályázat összköltsége közel 500 millió Ft volt, 
ebből az uniós, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott 
támogatás 400 millió Ft, Balatonalmádi által vállalt önrész pedig: 
100 millió Ft. Aztán a körülmények megromlottak: begyűrűzött 
a válság: áfa-emelés, a forint gyengülése az eredeti műszaki tarta-
lom csökkentését, további önkormányzati önerő biztosítását vonta 
maga után. Ma az egészségház teljes költsége közel bruttó 654,9 
millió forint, ebből az építés 480,6 millió, míg az eszközbeszerzés-
re 115,9 millió forintot fordítottunk. Az uniós támogatás mértéke 
maradt 400 millió Ft, az önrész pedig 254,9 millió Ft-ra emelke-

dett. Az építkezést a közbeszerzési nyertes SZ–L BAU Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. 2010. március 8-án kezdte meg. Azt is tudni 
kell, hogy az Unió pusztán építkezéseket nem támogat. A kiírásnak 
megfelelően a pályázatban vállaltuk az alap- és szakellátások integ-
rálását, a megelőzést szolgáló szakmai programok (szűrések, felvi-
lágosító előadások) szervezését, újfajta együttműködést az ellátási 
szintek között, intézményi integrált informatikai medikai rendszer 
(járóbeteg-adminisztráció, radiológia és PACS rendszerhez való 
csatlakozás, betegirányítási rendszer) működtetését. E programok 
koordinálására és az új épület működtetésére létrehoztuk a 100%-
os önkormányzati tulajdonú Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Közhasznú Non-profit Kft.-t, és átalakítottuk a helyi szak-
ellátási rendszert. Ez az átalakítás a jelenlegi szakellátó egészségügyi 
szolgáltatók számára érdeksérelemmel járt, hiszen fel kellett adniuk 
finanszírozási önállóságukat. Két kivétellel az új formában is vál-
lalták a gyógyító-megelőző munkát. E helyről is köszönöm nekik, 
remélem, hogy a gyakorlatban bebizonyosodik: az együttműködés 
minden fél számára eredményes lesz. …

„A FEJLÕDÉSHEZ ÖSSZEFOGÁS KELL” 
Korszerű Információs Iroda Balatonalmádiban

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 45.152.000 Ft támoga-
tást nyert a Közép-dunántúli Operatív Program Balatoni Turisz-
tikai desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására kiírt 
KdOP/2008/2.2.1 d. kódszámú pályázaton. („Balatonalmádi 
desztináció Fejlesztéséért” című projekt) A pályázati megvalósítás 
elemeként az egyesület 2011. február 25-én, konferenciára hívta 
össze az országban érintett TdM-szervezeteket, melynek a balaton-
almádi Ramada Hotel and Resort Lake adott helyet. A konferenciát 
dudás Zsolt a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke nyitotta 
meg. Beszédében elmondta, hogy a szolgáltatók, a civil szervezetek, 
az egész desztináció összefogása nélkül elképzelhetetlen a fejlődés! 
(Aki kimarad, lemarad.) A megnyitó után a TdM-szervezetekről, a 
megvalósításról és a fenntarthatóságról tartott előadást Vígh Tamás 
a Magyar Turizmus Zrt. TdM-koordinátora valamint Puczkó Lász-
ló a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének elnöke. A rendezvény to-
vábbi eseményeként dudás Zsolt, Keszey Jánossal, Balatonalmádi 
város polgármesterével közösen, ünnepélyes keretek között átvágta 
a nemzeti színű szalagot a megújult Tourinform Iroda bejáratánál, 
ahol Szedlák Attila Litér polgármestere, országgyűlési képviselő 
mondott köszöntőt. A helyi TdM-szervezetek infrastruktúrafej-
lesztése és eszközbeszerzésének támogatásával, ennek egyes projekt-
elemeivel a balatonalmádi TdM szervezet információs irodájának 
a vendégforgalomhoz illeszkedő átalakítását, berendezését, akadály-
mentesítését, ehhez kapcsolódóan a térrendezést turistakomfort ele-
mekkel kiegészítve, valamint az információs szolgáltatása maximális 
kiszolgálásának fizikai és technikai hátterét sikerült így megvaló-
sítani. Ezzel a térség egyik legmodernebb turisztikai információs 
irodája jött létre. 

2010
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AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 2019. május 2013
MEGÚJULNAK A BALATONALMÁDI 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEI 

A Balatonalmádi Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntar-
tó Társulás 2006. decemberi 20-i megalakulásától azt a célt tűzte 
ki, hogy a szolgáltatásokat korszerű, ügyfélbarát környezetben ala-
kítsa ki és biztosítsa a lakosai számára. Ez a cél vezérelte Balaton-
almádi Város Önkormányzatát, mint a projekt gesztortelepülését, 
amikor együttműködve a társulásban közreműködő másik három 
településsel, Balatonfűzfővel, Szentkirályszabadjával, és Felső-
örssel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-dunántúli Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, 
KdOP-2009-5.2.2/A kódszámú pályázat keretében „A szociális- és 
gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi 
intézményfenntartó társulás intézményeiben” címmel. A prog-
ram teljes költségvetése 152.054.595 Ft, amelyhez a települések 
136.195.300 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást kap-
tak. A támogatást az önkormányzatok 15.859.295 Ft saját erővel 
egészítik ki. A projekt megvalósulásával minden szakmai előírásnak 
megfelelő, modern szolgáltató helyszínek jönnek létre, lehetővé téve 
azt, hogy valamennyi szociális és gyermekjóléti szolgáltatás az adott 
településeken, egy helyszínen szerveződjék. Balatonalmádiban a 
szakmai feltételek továbbfejlesztése mellet a korábbi orvosi rendelő 
félemeletét 365 négyzetméteren újítják fel. A beruházás értéke 56,8 
millió forint. A támogatási forrás a Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Szentkirálysza-
badja és Felsőörs településeken működő szociális- és gyermekjóléti 
szolgáltatási helyszínek teljes infrastrukturális megújulását lehetővé 
teszi. A projekt nyitórendezvényére a program gesztortelepülésén, 
Balatonalmádiban, 2011. december 8-án, 16.00 órai kezdettel a 
Pannónia Kulturális Központban került sor. A jelenlévőket Bala-
tonalmádi város polgármestere Keszey János köszöntötte. Beszédet 
pedig a Parlament Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizott-
ságának alelnöke, Várpalota város polgármestere, Talabér Márta 
mondott. Az alelnök szerint jó helyre került az a több, mint 150 
millió forint fejlesztési forrás, amit a program keretében felhasznál-
hatnak a települések. Kiemelte, sajnos a szociális ellátórendszerünk 
sok tekintetben felújításra szorul, ezért üdvözli, hogy Balatonalmádi 
gesztorságával az önkormányzatok ilyen jellegű pályázatot nyújtot-
tak be. Talabér Márta elsődleges központi feladatnak nevezte, hogy 
a legrászorultabbak jussanak szociális ellátáshoz, illetve, akik hosszú 
ideje benne vannak és arra rendezkedtek be, hogy az életüket ilyen 
módon akarják élni, azok a szemléletüket megváltoztassák. A gyer-
mekek ellátásáról szólva kiemelte, sikeresnek tartja a családi pótlék 
iskolába járatáshoz kötését. Szeretnék, hogy valóban a gyerekek el-
látására költenék el azt, amit nekik szánnak, tette hozzá a politikus. 
A projektet Sajtos Ildikó a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetője ismertette. Elmondta, hogy a négy településen le-
zajló fejlesztésnek – a szolgáltatás igénybe vevőinek környezet-pszi-
chológiai szempontból – olyan üzenete van, hogy fontosak vagytok 
még akkor is, ha most nem vagytok jó helyzetben. A beruházások 
következtében hatékonyabb lehet a segítés, mert mindent egy he-
lyen lehet elintézni. Csökken a telephelyek száma, így gyorsabb és 
hatékonyabb lesz az ügyintézés. A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE…
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub művészeti csoportjai, a Boros-

tyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport megalaku-
lásuk 10. évfordulóját ünneplik hamarosan. Tagjai nyugdíjasként 
kezdtek el ismerkedni az egyes tájegységek népdalaival, népi tán-
caival, népi hagyományaival. 2002-ben az oktatás az alapokról 
indult. dalosaink hamar megkedvelték a népdalokat, táncosaink 
pedig megérezték a néptánc ízét, az összetartozás erejét, és fáradsá-
got nem ismerve télen-nyáron heti rendszerességgel ma is tanulnak, 
próbálnak, szívvel-lélekkel készülnek a fellépésekre, kulturális ese-
ményekre. Munkájukat szakemberek segítették és jelenleg is segítik: 
Lehoczki János, Boda Zoltánné, Lennertné Primmer Petra, Tóth 
László karnagyok, a táncot oktatók: Fürtös Lászlóné, Szabó Sán-
dor, Nagy Marianna, Hajdú Péter, Cserta Gábor. Vezetőik: Kovács 
Istvánné illetve Magda Balázs. Működésüket támogatta Balatonal-
mádi Önkormányzata és az Almádiért Közalapítvány. Repertoárjuk 
évről évre gazdagodott, színesedett, fellépési palettájuk egyre bő-
vült. Ismerősként léptek fel a város, a civil szervezetek, a kistérség, 
a szomszédos települések kulturális rendezvényein, a nyugdíjasok 
megyei versenyein, de táncosaink sikeresen szerepeltek a testvérvá-
rosokban is: Nyitragerencséren, Eggenfeldenben, Carcassonéban. A 
közönség tapsa mindig bíztatást, erőt, lelkesedést adott a csoportok 
újabb és újabb szerepléséhez. A népdalkör 2003-ban ezüst minősí-
tést kapott, később bronz fokozatot nyert, a néptánccsoport pedig 
2007-ben „kiváló” minősítésben részesült. Sikeres szereplésüket, ál-
dozatos munkájukat számos oklevél bizonyítja. 2009-ben megkap-
ták a klub Emlékplakettjét is. Az ünnepre készülve számomra vég-
telen nagy öröm és mérhetetlen büszkeség, hogy ilyen vidám, dalos 
ajkú, táncos lábú, a közösségért tenni akaró, nagyszerű emberek is 
a tagjai klubunknak, akik ápolva a népi hagyományokat, hírnevet, 
dicsőséget szerezve színesítik életünket, teszik szebbé ünnepeinket, 
és példát mutatnak gyermekeinknek, unokáinknak. Köszönet érte 
mindkét csoportnak! „A népdal a lélek tükre. Benne magunkra is-
merhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket.” /Kodály 
Z./ „A tánc a lélek rejtett nyelve. Ha a táncunkat nézed, szívünk 
szavait hallod” /Graham/ Kedves dalosaink, kedves Táncosaink! A 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében őszintén 
gratulálok az elért eredményekhez, és a fenti két idézettel kívánok 

vidám ünneplést, nagyon boldog 10. születésnapot. Kívánom, hogy 
jó erőben, egészségben énekeljetek, táncoljatok még nagyon sokáig 
városunk, nyugdíjas klubunk és saját magatok kedvére, örömére! 

Lencse Sándor a klub elnöke

Végre van szoborparkunk!

 Szent István-napi nagy ünnepünk előestéjén, 2013. augusztus 
19-én Sebestyén Gyula évszázados álma valósult meg kisvárosunk-
ban. A világhírű néprajztudós ugyan egy „almádi Pantheonról“ ál-
modott, ahol nemzetünk nagyjai sorakoznak majd ércbe öntve, de 
a teljes 20. század csak három szobor felállításához volt elegendő. 
Rákóczi, Kossuth és Petőfi szobrai azóta is jeles események szem-
tanúi voltak az Öregparkban, de a többi nagyjaink csak országos 
összefogással kerülhettek volna ide. Nem csupán országos, hanem 
európai összefogás kellett viszont ahhoz, hogy a Szent Erzsébet li-
getben 42 szobor köszöntse a helybelieket, az idelátogatókat és csa-
logassa a művészetbarátokat a világ minden tájáról. Több mint tíz 
éve kiáltott fel Veszeli Lajos az autó- pályán Graz előtt, hogy tolas-
sunk már vissza egy kicsit, mert meglátta a „Kulturstadt“ feliratot 
a helynévtáblával együtt. Tudva-tudjuk, hogy sem autópályán, sem 
az intenzív városfejlesztésben nem lehet, sőt nem szabad visszafelé 
haladni. Ezért szólaltunk fel minden lehetséges hazai és európai 
fórumon a szobor-parkunk ügyében és Isten malmai lassan, de biz-
tosan őröltek. A Jóra Összeesküvők Társaságát kellett mozgósítani 
ismét, hogy barátaik, kapcsolataik és rendületlen tenni akarásuk 
révén egy 20. századi álom 21. századi valósággá válhasson. Keszey 
János polgármester, Professzor dr. Gaál Zoltán és dr. Kontrát Ká-
roly államtitkár úr beszédeinél sem szebbet, sem jobbat mondani 
már nem lehet. Maradnak a további tennivalók, az emlékeztetők 
és az őrzés. Herend katalizátor szerepét nagyra értékelve jegyezzük 
csak meg, hogy volt idő, amikor a nagykövetségek protokoll-listá-
ján Herend és Balatonalmádi együtt szerepelt a Pető-intézettel és 
Bugaccal. Éppen ideje, hogy ismét különleges látnivalókat és élmé-
nyeket kínáljanak! Sok név elhangzott az ünnepélyes szoborpark-
átadó ünnepségen, sok pedig idő híján nem. diplomaták, művé-
szek és mesteremberek névsora következhetne, mert megérdemlik 
minden művészetpártoló polgáréval egyetemben. Egy nevet azért 
mindannyiunknak meg kell jegyezni és illő módon köszönetet 
mondani: ő pedig Boros Magdi, barátoknak Baby. Nem akarta a 
nagy nyilvánosságot, de kötelességünk, akik vele dolgoztunk az el-
múlt egy esztendőben leírni a tényeket. Ő volt az, aki szinte észre-
vétlenül biztos hátteret adott mindannyiunk munkájához. Fárad-
hatatlanul dolgozott, lelke volt a csapatunknak és a szíve is, mert 
ott dobogott mögöttünk. Könnyű volt nekünk, mert az ő vállán 
álltunk! Ahogyan az idő rohan, a szoborpark teljes története mára 
már történelem. Biztos vagyok abban, hogy mielőbb tele lesz és 
minden európai művészi alkotásnak rang lesz idekerülnie. Őrizzük 
tehát és védjük mindannyian. Van mit és van miért! 

Czuczor Sándor

A szoborpark emlékkönyvébe 
Emberemlékezet óta ragyog a magyar nemzeti érzés az almádi 

partokon. A nagy ívű európai szobor együttes megálmodása, életre 
hívása méltán illik egyetemes magyar kultúránkba, egyszersmind vi-
lágfölfogásunkba. Magasra törő szerepvállalás Balatonunk mai éle-
téből. Már az első érkező szobrok is ígérték, sejtették velünk, hogy 
az emberi szépségeszmény állandó ünnephelye lesz a Szent Erzsébet 
liget. Való igaz, egy partmelléki kisváros is hozzá tehet maradandót, 
méltót az emberiség jövőt építő munkálkodásához. A jövőt pedig 
mindig csak azok határozzák meg, akik hisznek benne! Bíznak ren-
dületlenül a küzdés örömével szeretett vidékünk szép arcáért. 

Albrecht Sándor

VasútARTjáró 

Egy ötlet megvalósul. Rég óta dédelgetett vágyunk, hogy a vasúti 
aluljáró csupasz falait díszítsük, dekoráljuk, netalántán informáci-
óval lássuk el. Kiváló hordozó felület, ráadásul városunk legforgal-
masabb gyalogos út szakasza. A közvetlen belvárost köti össze a Szt. 
Erzsébet ligettel, a Wesselényi strand pénztárépületével, nem utolsó 
sorban szolgálja a vágányok biztonságos megközelítését. Június ele-
jén, Jáger István fejéből pattant ki a gondolat, melyet egy lelkes 
csapat pillanatok alatt felkarolt.  Az alapötlet: vigyük ki a művé-
szetet az utcára. Az alkotás keresse meg a közönséget, ne fordítva, 
ahogyan ez sztereotip módon beleégett életünkbe. Észrevétlenül, 
nem meghívott, kiállítási vendégként szólítsa meg a művész a hét-
köznap emberét, igen, akár abban a hétköznapi pillanatban érintse 
meg, jártában, keltében. Ha úgy tetszik, felkészületlenül, ösztönö-
sen, természetesen tudjon reagálni. Bízunk benne, hogy ez a fajta 
fordított egymásra találás lehetőséget ad arra, hogy elementárisabb 
erővel juthassanak el a közvetítésre szánt gondolatok az értő ember 
számára. A tárlat önkéntes szervezői izgatottan vetették magukat a 
teendőkbe. A kiállítás szakmai vezetését, rendezését és a zsűrizést 
egy háromtagú, helyi művészekből álló team vállalta. Munkájukat, 
a technikai feladatok elvégzését és magát a kivitelezést két fő segíti, 
koordinálja. A kiadások finanszírozására szerény – 500 000 Ft-os – 
keretet biztosított a polgármester úr. Az első tárlat alkalmával tizen-
négy helyben élő, Almádihoz kötődő, vagy innen elszármazott fes-
tőművész, grafikus művész mintegy 61 munkájának bemutatására 
lesz lehetőség. Az aluljáróban az alkotások biztonságát a térfigyelő 
kamerával teljes körűen nem tudjuk garantálni, ezért az eredeti mű 
helyett a róluk készült kiváló minőségű foto-reprodukciók kerülnek 
kiállításra, Pászti György segítségével.  Az újszerű, spontán módon 
kialakuló alkotó-közönség kapcsolat reményeink szerint személyes 
kapcsolatfelvétellel, megkereséssel folytatódik, végső soron értékesí-
téssel végződik. Szándékunk szerint a tárlat anyaga félévente meg-
újulásra fog kerülni, a tervezett tematikák egyenlőre meglepetés. A  
VasútARTjáró kiállítás megnyitója a Hungarikum és Pálinka fesz-
tivál kapcsolódó programjaként 2013. július 27-én, 19 órakor lesz, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 

A.Z.T.

2012
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MEGÚJULNAK A BALATONALMÁDI 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEI 

A Balatonalmádi Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntar-
tó Társulás 2006. decemberi 20-i megalakulásától azt a célt tűzte 
ki, hogy a szolgáltatásokat korszerű, ügyfélbarát környezetben ala-
kítsa ki és biztosítsa a lakosai számára. Ez a cél vezérelte Balaton-
almádi Város Önkormányzatát, mint a projekt gesztortelepülését, 
amikor együttműködve a társulásban közreműködő másik három 
településsel, Balatonfűzfővel, Szentkirályszabadjával, és Felső-
örssel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-dunántúli Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, 
KdOP-2009-5.2.2/A kódszámú pályázat keretében „A szociális- és 
gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi 
intézményfenntartó társulás intézményeiben” címmel. A prog-
ram teljes költségvetése 152.054.595 Ft, amelyhez a települések 
136.195.300 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást kap-
tak. A támogatást az önkormányzatok 15.859.295 Ft saját erővel 
egészítik ki. A projekt megvalósulásával minden szakmai előírásnak 
megfelelő, modern szolgáltató helyszínek jönnek létre, lehetővé téve 
azt, hogy valamennyi szociális és gyermekjóléti szolgáltatás az adott 
településeken, egy helyszínen szerveződjék. Balatonalmádiban a 
szakmai feltételek továbbfejlesztése mellet a korábbi orvosi rendelő 
félemeletét 365 négyzetméteren újítják fel. A beruházás értéke 56,8 
millió forint. A támogatási forrás a Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Szentkirálysza-
badja és Felsőörs településeken működő szociális- és gyermekjóléti 
szolgáltatási helyszínek teljes infrastrukturális megújulását lehetővé 
teszi. A projekt nyitórendezvényére a program gesztortelepülésén, 
Balatonalmádiban, 2011. december 8-án, 16.00 órai kezdettel a 
Pannónia Kulturális Központban került sor. A jelenlévőket Bala-
tonalmádi város polgármestere Keszey János köszöntötte. Beszédet 
pedig a Parlament Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizott-
ságának alelnöke, Várpalota város polgármestere, Talabér Márta 
mondott. Az alelnök szerint jó helyre került az a több, mint 150 
millió forint fejlesztési forrás, amit a program keretében felhasznál-
hatnak a települések. Kiemelte, sajnos a szociális ellátórendszerünk 
sok tekintetben felújításra szorul, ezért üdvözli, hogy Balatonalmádi 
gesztorságával az önkormányzatok ilyen jellegű pályázatot nyújtot-
tak be. Talabér Márta elsődleges központi feladatnak nevezte, hogy 
a legrászorultabbak jussanak szociális ellátáshoz, illetve, akik hosszú 
ideje benne vannak és arra rendezkedtek be, hogy az életüket ilyen 
módon akarják élni, azok a szemléletüket megváltoztassák. A gyer-
mekek ellátásáról szólva kiemelte, sikeresnek tartja a családi pótlék 
iskolába járatáshoz kötését. Szeretnék, hogy valóban a gyerekek el-
látására költenék el azt, amit nekik szánnak, tette hozzá a politikus. 
A projektet Sajtos Ildikó a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetője ismertette. Elmondta, hogy a négy településen le-
zajló fejlesztésnek – a szolgáltatás igénybe vevőinek környezet-pszi-
chológiai szempontból – olyan üzenete van, hogy fontosak vagytok 
még akkor is, ha most nem vagytok jó helyzetben. A beruházások 
következtében hatékonyabb lehet a segítés, mert mindent egy he-
lyen lehet elintézni. Csökken a telephelyek száma, így gyorsabb és 
hatékonyabb lesz az ügyintézés. A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE…
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub művészeti csoportjai, a Boros-

tyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport megalaku-
lásuk 10. évfordulóját ünneplik hamarosan. Tagjai nyugdíjasként 
kezdtek el ismerkedni az egyes tájegységek népdalaival, népi tán-
caival, népi hagyományaival. 2002-ben az oktatás az alapokról 
indult. dalosaink hamar megkedvelték a népdalokat, táncosaink 
pedig megérezték a néptánc ízét, az összetartozás erejét, és fáradsá-
got nem ismerve télen-nyáron heti rendszerességgel ma is tanulnak, 
próbálnak, szívvel-lélekkel készülnek a fellépésekre, kulturális ese-
ményekre. Munkájukat szakemberek segítették és jelenleg is segítik: 
Lehoczki János, Boda Zoltánné, Lennertné Primmer Petra, Tóth 
László karnagyok, a táncot oktatók: Fürtös Lászlóné, Szabó Sán-
dor, Nagy Marianna, Hajdú Péter, Cserta Gábor. Vezetőik: Kovács 
Istvánné illetve Magda Balázs. Működésüket támogatta Balatonal-
mádi Önkormányzata és az Almádiért Közalapítvány. Repertoárjuk 
évről évre gazdagodott, színesedett, fellépési palettájuk egyre bő-
vült. Ismerősként léptek fel a város, a civil szervezetek, a kistérség, 
a szomszédos települések kulturális rendezvényein, a nyugdíjasok 
megyei versenyein, de táncosaink sikeresen szerepeltek a testvérvá-
rosokban is: Nyitragerencséren, Eggenfeldenben, Carcassonéban. A 
közönség tapsa mindig bíztatást, erőt, lelkesedést adott a csoportok 
újabb és újabb szerepléséhez. A népdalkör 2003-ban ezüst minősí-
tést kapott, később bronz fokozatot nyert, a néptánccsoport pedig 
2007-ben „kiváló” minősítésben részesült. Sikeres szereplésüket, ál-
dozatos munkájukat számos oklevél bizonyítja. 2009-ben megkap-
ták a klub Emlékplakettjét is. Az ünnepre készülve számomra vég-
telen nagy öröm és mérhetetlen büszkeség, hogy ilyen vidám, dalos 
ajkú, táncos lábú, a közösségért tenni akaró, nagyszerű emberek is 
a tagjai klubunknak, akik ápolva a népi hagyományokat, hírnevet, 
dicsőséget szerezve színesítik életünket, teszik szebbé ünnepeinket, 
és példát mutatnak gyermekeinknek, unokáinknak. Köszönet érte 
mindkét csoportnak! „A népdal a lélek tükre. Benne magunkra is-
merhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket.” /Kodály 
Z./ „A tánc a lélek rejtett nyelve. Ha a táncunkat nézed, szívünk 
szavait hallod” /Graham/ Kedves dalosaink, kedves Táncosaink! A 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében őszintén 
gratulálok az elért eredményekhez, és a fenti két idézettel kívánok 

vidám ünneplést, nagyon boldog 10. születésnapot. Kívánom, hogy 
jó erőben, egészségben énekeljetek, táncoljatok még nagyon sokáig 
városunk, nyugdíjas klubunk és saját magatok kedvére, örömére! 

Lencse Sándor a klub elnöke

Végre van szoborparkunk!

 Szent István-napi nagy ünnepünk előestéjén, 2013. augusztus 
19-én Sebestyén Gyula évszázados álma valósult meg kisvárosunk-
ban. A világhírű néprajztudós ugyan egy „almádi Pantheonról“ ál-
modott, ahol nemzetünk nagyjai sorakoznak majd ércbe öntve, de 
a teljes 20. század csak három szobor felállításához volt elegendő. 
Rákóczi, Kossuth és Petőfi szobrai azóta is jeles események szem-
tanúi voltak az Öregparkban, de a többi nagyjaink csak országos 
összefogással kerülhettek volna ide. Nem csupán országos, hanem 
európai összefogás kellett viszont ahhoz, hogy a Szent Erzsébet li-
getben 42 szobor köszöntse a helybelieket, az idelátogatókat és csa-
logassa a művészetbarátokat a világ minden tájáról. Több mint tíz 
éve kiáltott fel Veszeli Lajos az autó- pályán Graz előtt, hogy tolas-
sunk már vissza egy kicsit, mert meglátta a „Kulturstadt“ feliratot 
a helynévtáblával együtt. Tudva-tudjuk, hogy sem autópályán, sem 
az intenzív városfejlesztésben nem lehet, sőt nem szabad visszafelé 
haladni. Ezért szólaltunk fel minden lehetséges hazai és európai 
fórumon a szobor-parkunk ügyében és Isten malmai lassan, de biz-
tosan őröltek. A Jóra Összeesküvők Társaságát kellett mozgósítani 
ismét, hogy barátaik, kapcsolataik és rendületlen tenni akarásuk 
révén egy 20. századi álom 21. századi valósággá válhasson. Keszey 
János polgármester, Professzor dr. Gaál Zoltán és dr. Kontrát Ká-
roly államtitkár úr beszédeinél sem szebbet, sem jobbat mondani 
már nem lehet. Maradnak a további tennivalók, az emlékeztetők 
és az őrzés. Herend katalizátor szerepét nagyra értékelve jegyezzük 
csak meg, hogy volt idő, amikor a nagykövetségek protokoll-listá-
ján Herend és Balatonalmádi együtt szerepelt a Pető-intézettel és 
Bugaccal. Éppen ideje, hogy ismét különleges látnivalókat és élmé-
nyeket kínáljanak! Sok név elhangzott az ünnepélyes szoborpark-
átadó ünnepségen, sok pedig idő híján nem. diplomaták, művé-
szek és mesteremberek névsora következhetne, mert megérdemlik 
minden művészetpártoló polgáréval egyetemben. Egy nevet azért 
mindannyiunknak meg kell jegyezni és illő módon köszönetet 
mondani: ő pedig Boros Magdi, barátoknak Baby. Nem akarta a 
nagy nyilvánosságot, de kötelességünk, akik vele dolgoztunk az el-
múlt egy esztendőben leírni a tényeket. Ő volt az, aki szinte észre-
vétlenül biztos hátteret adott mindannyiunk munkájához. Fárad-
hatatlanul dolgozott, lelke volt a csapatunknak és a szíve is, mert 
ott dobogott mögöttünk. Könnyű volt nekünk, mert az ő vállán 
álltunk! Ahogyan az idő rohan, a szoborpark teljes története mára 
már történelem. Biztos vagyok abban, hogy mielőbb tele lesz és 
minden európai művészi alkotásnak rang lesz idekerülnie. Őrizzük 
tehát és védjük mindannyian. Van mit és van miért! 

Czuczor Sándor

A szoborpark emlékkönyvébe 
Emberemlékezet óta ragyog a magyar nemzeti érzés az almádi 

partokon. A nagy ívű európai szobor együttes megálmodása, életre 
hívása méltán illik egyetemes magyar kultúránkba, egyszersmind vi-
lágfölfogásunkba. Magasra törő szerepvállalás Balatonunk mai éle-
téből. Már az első érkező szobrok is ígérték, sejtették velünk, hogy 
az emberi szépségeszmény állandó ünnephelye lesz a Szent Erzsébet 
liget. Való igaz, egy partmelléki kisváros is hozzá tehet maradandót, 
méltót az emberiség jövőt építő munkálkodásához. A jövőt pedig 
mindig csak azok határozzák meg, akik hisznek benne! Bíznak ren-
dületlenül a küzdés örömével szeretett vidékünk szép arcáért. 

Albrecht Sándor

VasútARTjáró 

Egy ötlet megvalósul. Rég óta dédelgetett vágyunk, hogy a vasúti 
aluljáró csupasz falait díszítsük, dekoráljuk, netalántán informáci-
óval lássuk el. Kiváló hordozó felület, ráadásul városunk legforgal-
masabb gyalogos út szakasza. A közvetlen belvárost köti össze a Szt. 
Erzsébet ligettel, a Wesselényi strand pénztárépületével, nem utolsó 
sorban szolgálja a vágányok biztonságos megközelítését. Június ele-
jén, Jáger István fejéből pattant ki a gondolat, melyet egy lelkes 
csapat pillanatok alatt felkarolt.  Az alapötlet: vigyük ki a művé-
szetet az utcára. Az alkotás keresse meg a közönséget, ne fordítva, 
ahogyan ez sztereotip módon beleégett életünkbe. Észrevétlenül, 
nem meghívott, kiállítási vendégként szólítsa meg a művész a hét-
köznap emberét, igen, akár abban a hétköznapi pillanatban érintse 
meg, jártában, keltében. Ha úgy tetszik, felkészületlenül, ösztönö-
sen, természetesen tudjon reagálni. Bízunk benne, hogy ez a fajta 
fordított egymásra találás lehetőséget ad arra, hogy elementárisabb 
erővel juthassanak el a közvetítésre szánt gondolatok az értő ember 
számára. A tárlat önkéntes szervezői izgatottan vetették magukat a 
teendőkbe. A kiállítás szakmai vezetését, rendezését és a zsűrizést 
egy háromtagú, helyi művészekből álló team vállalta. Munkájukat, 
a technikai feladatok elvégzését és magát a kivitelezést két fő segíti, 
koordinálja. A kiadások finanszírozására szerény – 500 000 Ft-os – 
keretet biztosított a polgármester úr. Az első tárlat alkalmával tizen-
négy helyben élő, Almádihoz kötődő, vagy innen elszármazott fes-
tőművész, grafikus művész mintegy 61 munkájának bemutatására 
lesz lehetőség. Az aluljáróban az alkotások biztonságát a térfigyelő 
kamerával teljes körűen nem tudjuk garantálni, ezért az eredeti mű 
helyett a róluk készült kiváló minőségű foto-reprodukciók kerülnek 
kiállításra, Pászti György segítségével.  Az újszerű, spontán módon 
kialakuló alkotó-közönség kapcsolat reményeink szerint személyes 
kapcsolatfelvétellel, megkereséssel folytatódik, végső soron értékesí-
téssel végződik. Szándékunk szerint a tárlat anyaga félévente meg-
újulásra fog kerülni, a tervezett tematikák egyenlőre meglepetés. A  
VasútARTjáró kiállítás megnyitója a Hungarikum és Pálinka fesz-
tivál kapcsolódó programjaként 2013. július 27-én, 19 órakor lesz, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 

A.Z.T.

2012
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AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 2019. május 2015
„Miénk itt a tér…”

Szeptember 17-én megtörtént a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság új épületének hivatalos átadása. Az ünnepségen részt vettek az 
Papp Károly r. altábornagy országos rendőr-főkapitány, a Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Kormányhivatal és Járási Hivatal vezetői, 
a kapitányság illetékességi területén található települések polgár-
mesterei, a történelmi egyházak és a jelentősebb társszervek, civil 
szervezetek, intézmények képviselői. A gondozott környezetben 
elhelyezett szép, új, modern épületben izgalommal várták a kollé-
gáim az ünnepi pillanatokat, pedig már június 20-án birtokba ve-
hették a kényelmes, irodákat, a kulturált szociális helyiségeket. Egy 
európai színvonalú környezetben a munka is jobban megy, bár a 
kapitányság állománya az ez évi és korábbi eredményessége alapján 
is bebizonyította, hogy megérdemli a jobb elhelyezést. A Himnusz 
és Szózat hangjai Baksa Kata énekével a Készenléti Rend- őrség 
zenekarának kíséretében, valamint a litéri Zöldág gyermek nép-
tánccsoport bemutatója emelték az ünnepség fényét. A ceremónia 
részeként a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, majd Ba-
latonalmádi város polgármestere beszéde után dr. Kontrát Károly 
a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hivatalosan is átadta 
az új kapitányság kulcsát. Az átadó ünnepség nagy meglepetése volt, 
hogy két vadonatúj szolgálati gépkocsit is kaptunk ajándékba, hogy 
a rend megőrzése, a jó közbiztonság érdekében még hatékonyab-
ban tudjunk dolgozni. Az új épület birtokba vételével kapcsolatos 
örömünket fokozta az a mindenfelől érkező segítség, amelyet a civil 
életből kaptunk, a költöztetés, a szerelések, a berendezkedés, a fu-
varozás, a cipekedés, az épület környezetének rendezése, díszítése 
az ünnepségre való készülődés során, az ollótartó párna készítése, 
hangosítás, a fogadás széppé tétele. …Őszinte szívvel köszönünk és 
fogadunk a jövőben is minden, a közösségért végzett munkánkat 
segítő jó szándékot! 

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Vár a strand könyvtár
Idén hetedik alkalommal nyílt meg a Strandkönyvtár a Wesselé-

nyi strandon. Az elmúlt években sokan igénybe vették a strandi köl-
csönzést, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. 2014-ben új helyen, a 
Wesselényi strand keleti kapujánál várjuk a látogatókat. 

Az eddigi években megszokottá vált a meseóra, minden nyitva 
tartási napon öt és hat óra között várjuk a mesét mondó és mesét 
hallgató gyerekeket. Köszönjük a felnőtt önkéntes mesemondóknak 
a szép történeteket! Esetenként irodalmi-könyves rendezvények, 
író-olvasó találkozók is megrendezésre kerülnek, mint a 2009-
ben és 2010-ben lezajlott Olvasóliget rendezvénysorozat. A múlt 
évben Jeney Zoltán, Gyárfás Endre és Kamondy Imre beszélgetett 
a gyerekekkel. A 2014-es szezont június 16-án nyitottuk, amikor 
Schildmayer Ferenc és Kovács István dedikálta tavasszal megjelent 
Almádi anno II. című helytörténeti könyvüket. A Strandkönyvtá-
rat bárki használhatja, aki a Wesselényi strandon pihen. Hétfőtől 
szombatig 13 és 18 óra között tart nyitva. A beiratkozott olvasók 
kölcsönözhetnek is – ráadásul nem csak a strandon lévő állomány-
ból, hiszen az itt megváltott olvasójegy a Pannónia könyvtárában is 
érvényes, ahol nem csak könyveket, hanem újságokat, folyóiratokat 
is találunk, valamint ingyenes internet és wifi szolgáltatás áll ren-
delkezésre. A Strandkönyvtár csak strandidőben tart nyitva, a vá-
rosi könyvtár azonban az időjárástól függetlenül látogatható. Szol-
gáltatásainkkal várjuk önöket hétköznap 10–20 óráig, szombaton 
14–20 óráig zivatarban, napsütésben egyaránt!

III. Almádi Kupa
Október 25-én, szombaton harmadik alkalommal rendezték meg 

Balatonalmádiban a Shotokan dojok Szövetségének országos verse-
nyét. Rézműves Miklós 5. danos Sensei a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-do S.E. elnöke a verseny szervezője és házigazdája. A III. 
Almádi Kupán 14 csapat 160 versenyzője mérte össze tudását. A 
versenyszámok kategóriák, korcsoport és fokozat szerint történtek, 
6 évtől felnőtt korig, amelyen nem csak Veszprém megyei, hanem 
az ország több helyszínéről, többek között Szabolcs megyei, Heves 
megyei, budapesti, zalaegerszegi karatékák vettek részt. A Balaton-
almádi Shotokan Karate-do S. E., Nippon-dojo versenyzői igen 
eredményesen szerepeltek… Összesen 33 db érmet nyertek a Bala-
tonalmádi Shotokan Karatékák: 3 arany, 9 ezüst és 21 bronz.

Megnyílott a Balaton Játékpont 

Balatonalmádi ápolja hagyományait, az évtizedes Cimbora tábo-
rok tovább élnek! A 90-es évektől több mint egy évtizeden át, ez a 
város fogadta be határainkon innenről és túlról azt a több száz fi-
atalt, akik azóta is emlegetik ezeket a találkozásokat. …Az almádi 
Cimboraságnak Perus Zsuzsa a lelke, megálmodója a Játékpontnak. 
Köszönet a polgármesternek, Keszey Jánosnak, akivel felavattuk ezt a 
varázslatosan berendezett helyet, és az ötletadó jegyző asszonynak dr. 
Hoffmann Gyöngyinek, aki kitalálta, hogy itt legyen a városközpont-
ban egy ilyen cimbora hívogató gyerekparadicsom. Zsuzsa pedagógus 
társaival, lelkes népművelőkkel, könyvtárosokkal szervezkedik, akik 
pályázatokkal, ötletekkel segítik munkáját. Almádiban a Cimbora 
Alapítvány és a városi önkormányzat már több mint egy évtizede 
ápolják ezeknek a régi táboroknak az emlékét, és az ország Cimbora 
klubjaiból nyaranta a vízpartra hívják a legújabb cimborákat, akiket 
délutánonként zenei és irodalmi meglepetéssel ajándékoznak meg. … 
Igaz, ma nem százak nyaralnak határainkon innen és túlról, mint a 
tévés Cimbora idején, de a folyamatosság megmaradt. Benedek Elek 
cimborasága ma is működik, és ez Balatonalmádinak köszönhető! 
Mert vannak csodák! Ahogy a 60-as évek idején, amikor Varga Balázs 
bátorítására elértük, hogy Balatonalmádiban nyílt meg svéd mintára, 
hazánkban a legelsők között egy szabadpolcos gyerekkönyvtár, most 
felavathattunk egy olyan szabadidő pontot, ami ugyancsak országos 
újdonság, és példaértékű lehet mindenki számára. Köszönet minden-
kinek, hogy Almádiban, a gyerekkönyvtár mellett lett egy hely, ahol 
észrevétlenül játékokkal, kulturális eseményekkel az értékre hívják fel 
a gyerekek figyelmét, amire ebben a „celeb” világban egyre nagyobb 
szükség van. … 

Érdi Szabó Márta

Elkészült a műfüves focipálya! 
ács Attila, a Balatonalmá-

di SE elnöke elmondta, hogy 
Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata 2014 tavaszán dön-
tött arról, hogy pályázni kíván 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) pályaépítési program-
jában egy 20 x 40 méteres mű-
füves sportpálya megépítésére. 
A pályázat sikeres volt, s az MLSZ elnökségének 2015. januárban 
meghozott döntése értelmében támogatta, hogy Balatonalmádiban 
műfüves pálya épülhessen. Az MLSZ által kiírt Országos Pályaépítési 
Program (OPP) nyolcadik ütemében – 70 %-os MLSZ támogatás-
sal – megépült palánkkal, lelátóval, villanyvilágítással is rendelkező 

műfüves sportpálya a város sportéletében óriási előrelépést jelent. 
Városunkban a labdarúgás a gyerekek és a fiatalok körében nagy nép-
szerűségnek örvend. A fiúgyermekek, fiatalok (5–18 évesek) jelentős 
része, mintegy 160 fő, rendszeresen, szervezett formában sportol, edz 
a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány és a Balatonalmádi Sportegyesü-
let keretei között. Jelenleg az óvodásoktól az U19-es ifjúsági csapatig 
bezárólag 8 különböző korosztályú csapatban sportolnak az almádi 
ifjú focisták. Ezen kívül a Balatonalmádi Sport Egyesület felnőtt lab-
darúgói és több baráti társaság is heti rendszerességgel űzi ezt a spor-
tot. Mivel a balatonalmádi sportpálya élőfüves játéktere a Balaton 
közelsége (magas vízállás) miatt gyakran (az év öt hónapjában nagyon 
mély, sáros) alkalmatlan a sportolásra, így a megépült új műfüves pá-
lya óriási segítség, előrelépés elsősorban a város utánpótlás-csapatai 
részére. A megépült műfüves pálya egész évben, de főként a kedvezőt-
len téli időszakban (októbertől április végéig) teremt lehetőséget arra, 
hogy a szabadban űzhessék a gyerekek kedvenc sportágukat, ami hoz-
zájárul a város labdarúgó utánpótlás képzésének további fejlődéséhez. 
Az új pálya az egyesületi és iskolai sportprogramokon túl a szabadidős 
sportolás lehetőségeit is képes lesz kielégíteni. …

Zatkalik András

Balatonalmádi Kormányablak 
 a Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám alatt található ok-

mányiroda kormányablakká történő átalakítása befejeződött. A fel-
újítás uniós pályázat és hazai forrás felhasználásával valósult meg, 
melynek eredményeképpen az épület akadálymentes bejárattal, a 
kormányablak megújult belső térrel, új tárgyalóval, háttérirodával 
és akadálymentes mosdóval várja ügyfeleit …

Lezajlott az első bolhapiac
Nagy öröm volt számomra, hogy sokan jelentkeztek a felhívásra 

eladóként, és meglehetősen sok érdeklődőt is vonzott a program. 
Első alkalommal a piacon lévő asztaloknak közel felén találhattunk 
eladásra váró használt holmikat. Akkor vetődött fel bennem először 
a bolhapiac megszervezésének gondolata, amikor az almádi posta 
parkolójában álló szelektív gyűjtőbe pillantva rengeteg porcelán 
tányért és üvegpoharat láttam. Amikor bedobálták őket, még biz-
tosan épek volta, de nagy részük összetört, miközben a kuka aljára 
értek. A másik ok, ami szükségessé tette a piac kihirdetését, hogy 
több almádi hölgy panaszkodott: a köztéri ruhagyűjtő konténerbe 
ne akarják begyűrni az illatosra mosott, kivasalt minőségi használt 
ruhaneműiket. Ekkor végeztünk egy felmérést a lakosság körében, 
és láttuk, hogy érdemes lenne egy napot kihirdetni, amikor a pia-
cunkon használt ingóságot árusítására van lehetőség. 

Olyan gazdasági viszonyok között élünk, ahol a hulladékot sokat 
azonosítják a szemét fogalmával, ami nagy hiba. Régen a háztartá-
sokban, ahol disznót tartottak, még a mosgatólé 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. Enne a viselkedésnek szeret-
nénk a magam szerény módján egy kis fricskát mutatni azzal, ha 
most felsorolom, hányféle módon szabadulhatunk meg a felesleges 
dolgaikról. Legegyszerűbb, ha elajándékozzuk, családban vagy ba-
ráti közben továbbadjuk őket. A városban új módját kívánunk a 
régi tárgyak hasznosításának: kimehetünk a bolhapiacra és eladjuk 
azokat. A bolhapiac azoknak jó lehetőség, akiknek nincs szíve ki-
dobni a használható tárgyakat, vagy némi bevételhez szeretne jutni 
az eladás révén, de szenvedélyes gyűjtők is támogatják az ötletet. Ha 
valaki albérletbe költözi és nincs berendezése, talán annak is segítsé-
gére lehet a sok használt cikk, amit ott talál. 

Győri Miklósné 

2014
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AZ ÚJ ALMádI ÚJSáG üNNEPI KIAdVáNyA 2019. május 2015
„Miénk itt a tér…”

Szeptember 17-én megtörtént a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság új épületének hivatalos átadása. Az ünnepségen részt vettek az 
Papp Károly r. altábornagy országos rendőr-főkapitány, a Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Kormányhivatal és Járási Hivatal vezetői, 
a kapitányság illetékességi területén található települések polgár-
mesterei, a történelmi egyházak és a jelentősebb társszervek, civil 
szervezetek, intézmények képviselői. A gondozott környezetben 
elhelyezett szép, új, modern épületben izgalommal várták a kollé-
gáim az ünnepi pillanatokat, pedig már június 20-án birtokba ve-
hették a kényelmes, irodákat, a kulturált szociális helyiségeket. Egy 
európai színvonalú környezetben a munka is jobban megy, bár a 
kapitányság állománya az ez évi és korábbi eredményessége alapján 
is bebizonyította, hogy megérdemli a jobb elhelyezést. A Himnusz 
és Szózat hangjai Baksa Kata énekével a Készenléti Rend- őrség 
zenekarának kíséretében, valamint a litéri Zöldág gyermek nép-
tánccsoport bemutatója emelték az ünnepség fényét. A ceremónia 
részeként a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, majd Ba-
latonalmádi város polgármestere beszéde után dr. Kontrát Károly 
a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hivatalosan is átadta 
az új kapitányság kulcsát. Az átadó ünnepség nagy meglepetése volt, 
hogy két vadonatúj szolgálati gépkocsit is kaptunk ajándékba, hogy 
a rend megőrzése, a jó közbiztonság érdekében még hatékonyab-
ban tudjunk dolgozni. Az új épület birtokba vételével kapcsolatos 
örömünket fokozta az a mindenfelől érkező segítség, amelyet a civil 
életből kaptunk, a költöztetés, a szerelések, a berendezkedés, a fu-
varozás, a cipekedés, az épület környezetének rendezése, díszítése 
az ünnepségre való készülődés során, az ollótartó párna készítése, 
hangosítás, a fogadás széppé tétele. …Őszinte szívvel köszönünk és 
fogadunk a jövőben is minden, a közösségért végzett munkánkat 
segítő jó szándékot! 

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Vár a strand könyvtár
Idén hetedik alkalommal nyílt meg a Strandkönyvtár a Wesselé-

nyi strandon. Az elmúlt években sokan igénybe vették a strandi köl-
csönzést, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. 2014-ben új helyen, a 
Wesselényi strand keleti kapujánál várjuk a látogatókat. 

Az eddigi években megszokottá vált a meseóra, minden nyitva 
tartási napon öt és hat óra között várjuk a mesét mondó és mesét 
hallgató gyerekeket. Köszönjük a felnőtt önkéntes mesemondóknak 
a szép történeteket! Esetenként irodalmi-könyves rendezvények, 
író-olvasó találkozók is megrendezésre kerülnek, mint a 2009-
ben és 2010-ben lezajlott Olvasóliget rendezvénysorozat. A múlt 
évben Jeney Zoltán, Gyárfás Endre és Kamondy Imre beszélgetett 
a gyerekekkel. A 2014-es szezont június 16-án nyitottuk, amikor 
Schildmayer Ferenc és Kovács István dedikálta tavasszal megjelent 
Almádi anno II. című helytörténeti könyvüket. A Strandkönyvtá-
rat bárki használhatja, aki a Wesselényi strandon pihen. Hétfőtől 
szombatig 13 és 18 óra között tart nyitva. A beiratkozott olvasók 
kölcsönözhetnek is – ráadásul nem csak a strandon lévő állomány-
ból, hiszen az itt megváltott olvasójegy a Pannónia könyvtárában is 
érvényes, ahol nem csak könyveket, hanem újságokat, folyóiratokat 
is találunk, valamint ingyenes internet és wifi szolgáltatás áll ren-
delkezésre. A Strandkönyvtár csak strandidőben tart nyitva, a vá-
rosi könyvtár azonban az időjárástól függetlenül látogatható. Szol-
gáltatásainkkal várjuk önöket hétköznap 10–20 óráig, szombaton 
14–20 óráig zivatarban, napsütésben egyaránt!

III. Almádi Kupa
Október 25-én, szombaton harmadik alkalommal rendezték meg 

Balatonalmádiban a Shotokan dojok Szövetségének országos verse-
nyét. Rézműves Miklós 5. danos Sensei a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-do S.E. elnöke a verseny szervezője és házigazdája. A III. 
Almádi Kupán 14 csapat 160 versenyzője mérte össze tudását. A 
versenyszámok kategóriák, korcsoport és fokozat szerint történtek, 
6 évtől felnőtt korig, amelyen nem csak Veszprém megyei, hanem 
az ország több helyszínéről, többek között Szabolcs megyei, Heves 
megyei, budapesti, zalaegerszegi karatékák vettek részt. A Balaton-
almádi Shotokan Karate-do S. E., Nippon-dojo versenyzői igen 
eredményesen szerepeltek… Összesen 33 db érmet nyertek a Bala-
tonalmádi Shotokan Karatékák: 3 arany, 9 ezüst és 21 bronz.

Megnyílott a Balaton Játékpont 

Balatonalmádi ápolja hagyományait, az évtizedes Cimbora tábo-
rok tovább élnek! A 90-es évektől több mint egy évtizeden át, ez a 
város fogadta be határainkon innenről és túlról azt a több száz fi-
atalt, akik azóta is emlegetik ezeket a találkozásokat. …Az almádi 
Cimboraságnak Perus Zsuzsa a lelke, megálmodója a Játékpontnak. 
Köszönet a polgármesternek, Keszey Jánosnak, akivel felavattuk ezt a 
varázslatosan berendezett helyet, és az ötletadó jegyző asszonynak dr. 
Hoffmann Gyöngyinek, aki kitalálta, hogy itt legyen a városközpont-
ban egy ilyen cimbora hívogató gyerekparadicsom. Zsuzsa pedagógus 
társaival, lelkes népművelőkkel, könyvtárosokkal szervezkedik, akik 
pályázatokkal, ötletekkel segítik munkáját. Almádiban a Cimbora 
Alapítvány és a városi önkormányzat már több mint egy évtizede 
ápolják ezeknek a régi táboroknak az emlékét, és az ország Cimbora 
klubjaiból nyaranta a vízpartra hívják a legújabb cimborákat, akiket 
délutánonként zenei és irodalmi meglepetéssel ajándékoznak meg. … 
Igaz, ma nem százak nyaralnak határainkon innen és túlról, mint a 
tévés Cimbora idején, de a folyamatosság megmaradt. Benedek Elek 
cimborasága ma is működik, és ez Balatonalmádinak köszönhető! 
Mert vannak csodák! Ahogy a 60-as évek idején, amikor Varga Balázs 
bátorítására elértük, hogy Balatonalmádiban nyílt meg svéd mintára, 
hazánkban a legelsők között egy szabadpolcos gyerekkönyvtár, most 
felavathattunk egy olyan szabadidő pontot, ami ugyancsak országos 
újdonság, és példaértékű lehet mindenki számára. Köszönet minden-
kinek, hogy Almádiban, a gyerekkönyvtár mellett lett egy hely, ahol 
észrevétlenül játékokkal, kulturális eseményekkel az értékre hívják fel 
a gyerekek figyelmét, amire ebben a „celeb” világban egyre nagyobb 
szükség van. … 

Érdi Szabó Márta

Elkészült a műfüves focipálya! 
ács Attila, a Balatonalmá-

di SE elnöke elmondta, hogy 
Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata 2014 tavaszán dön-
tött arról, hogy pályázni kíván 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) pályaépítési program-
jában egy 20 x 40 méteres mű-
füves sportpálya megépítésére. 
A pályázat sikeres volt, s az MLSZ elnökségének 2015. januárban 
meghozott döntése értelmében támogatta, hogy Balatonalmádiban 
műfüves pálya épülhessen. Az MLSZ által kiírt Országos Pályaépítési 
Program (OPP) nyolcadik ütemében – 70 %-os MLSZ támogatás-
sal – megépült palánkkal, lelátóval, villanyvilágítással is rendelkező 

műfüves sportpálya a város sportéletében óriási előrelépést jelent. 
Városunkban a labdarúgás a gyerekek és a fiatalok körében nagy nép-
szerűségnek örvend. A fiúgyermekek, fiatalok (5–18 évesek) jelentős 
része, mintegy 160 fő, rendszeresen, szervezett formában sportol, edz 
a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány és a Balatonalmádi Sportegyesü-
let keretei között. Jelenleg az óvodásoktól az U19-es ifjúsági csapatig 
bezárólag 8 különböző korosztályú csapatban sportolnak az almádi 
ifjú focisták. Ezen kívül a Balatonalmádi Sport Egyesület felnőtt lab-
darúgói és több baráti társaság is heti rendszerességgel űzi ezt a spor-
tot. Mivel a balatonalmádi sportpálya élőfüves játéktere a Balaton 
közelsége (magas vízállás) miatt gyakran (az év öt hónapjában nagyon 
mély, sáros) alkalmatlan a sportolásra, így a megépült új műfüves pá-
lya óriási segítség, előrelépés elsősorban a város utánpótlás-csapatai 
részére. A megépült műfüves pálya egész évben, de főként a kedvezőt-
len téli időszakban (októbertől április végéig) teremt lehetőséget arra, 
hogy a szabadban űzhessék a gyerekek kedvenc sportágukat, ami hoz-
zájárul a város labdarúgó utánpótlás képzésének további fejlődéséhez. 
Az új pálya az egyesületi és iskolai sportprogramokon túl a szabadidős 
sportolás lehetőségeit is képes lesz kielégíteni. …

Zatkalik András

Balatonalmádi Kormányablak 
 a Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám alatt található ok-

mányiroda kormányablakká történő átalakítása befejeződött. A fel-
újítás uniós pályázat és hazai forrás felhasználásával valósult meg, 
melynek eredményeképpen az épület akadálymentes bejárattal, a 
kormányablak megújult belső térrel, új tárgyalóval, háttérirodával 
és akadálymentes mosdóval várja ügyfeleit …

Lezajlott az első bolhapiac
Nagy öröm volt számomra, hogy sokan jelentkeztek a felhívásra 

eladóként, és meglehetősen sok érdeklődőt is vonzott a program. 
Első alkalommal a piacon lévő asztaloknak közel felén találhattunk 
eladásra váró használt holmikat. Akkor vetődött fel bennem először 
a bolhapiac megszervezésének gondolata, amikor az almádi posta 
parkolójában álló szelektív gyűjtőbe pillantva rengeteg porcelán 
tányért és üvegpoharat láttam. Amikor bedobálták őket, még biz-
tosan épek volta, de nagy részük összetört, miközben a kuka aljára 
értek. A másik ok, ami szükségessé tette a piac kihirdetését, hogy 
több almádi hölgy panaszkodott: a köztéri ruhagyűjtő konténerbe 
ne akarják begyűrni az illatosra mosott, kivasalt minőségi használt 
ruhaneműiket. Ekkor végeztünk egy felmérést a lakosság körében, 
és láttuk, hogy érdemes lenne egy napot kihirdetni, amikor a pia-
cunkon használt ingóságot árusítására van lehetőség. 

Olyan gazdasági viszonyok között élünk, ahol a hulladékot sokat 
azonosítják a szemét fogalmával, ami nagy hiba. Régen a háztartá-
sokban, ahol disznót tartottak, még a mosgatólé 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. Enne a viselkedésnek szeret-
nénk a magam szerény módján egy kis fricskát mutatni azzal, ha 
most felsorolom, hányféle módon szabadulhatunk meg a felesleges 
dolgaikról. Legegyszerűbb, ha elajándékozzuk, családban vagy ba-
ráti közben továbbadjuk őket. A városban új módját kívánunk a 
régi tárgyak hasznosításának: kimehetünk a bolhapiacra és eladjuk 
azokat. A bolhapiac azoknak jó lehetőség, akiknek nincs szíve ki-
dobni a használható tárgyakat, vagy némi bevételhez szeretne jutni 
az eladás révén, de szenvedélyes gyűjtők is támogatják az ötletet. Ha 
valaki albérletbe költözi és nincs berendezése, talán annak is segítsé-
gére lehet a sok használt cikk, amit ott talál. 

Győri Miklósné 

2014
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Negyedszázados testvértelepülésünk 
Nyitragerencsér 

Kis kulturális küldöttségünk a Borostyán Népdalkörrel ko-
szorúzva a legszebb helyi autóbuszban utazva tette tiszteletét a 
nyitragerencséri hármas ünnepen, szeptember elején. Nem először 
utazhattam felvidéki testvértelepülésünkre s hajlott korom ellenére 
hiszem, hogy nem is utoljára. Van még mit megnéznem, van még 
kivel beszélgetnem s bizony akad még mindig több olyan dolog 
is, amire rácsodálkozom. Negyedszázada önálló Nyitragerencsér, 
azaz mostani hivatalos nevén Nitrianske Hrinčiarovce és a magyar 
feliratot sem kenik már le felelőtlen rosszakarók. A 25 éve önálló 
település újjászületése, a 110 éves Kodály évforduló és a hagyomá-
nyos Rózsaünnep adta a lehetőséget, hogy felvidéki testvértelepülé-
sünk hármas ünnepet üljön. Mi az, hogy üljön? Rendezzen olyan 
eseményt, amikor minden korcsoport táncol a gerencséri lakodal-
mason és majdnem a fél világ nézi: Balatonalmáditól, Kőszegen át 
egészen Eggenfeldenig. Nekik is van ugyanis több testvértelepülé-
sük és csak az osztrák sógorok nem tudtak eljönni Mödlingből. Ez 
a Mödling is érdekes hely, mert 1938-ban beolvasztották Bécsbe, 
de 16 év múltán a helyiek kitartó küzdelme nyomán visszanyerte 
függetlenségét akárcsak Nyitragerencsér. Mi is történt 1990-ben a 
Zoboralján, a Csitári hegyek mentém? Petíció Tanács alakult, azaz 
spontán civil mozgalom, amelynek az elnöke Finta Rezső, a bará-
toknak Rezsi, ellenfeleinek a kanadás magyar. Önállóságot szerettek 
volna, kivívni. Miért? Egyszerűen egyre kevesebb jutott Gerencsér-
nek, meg a többi Nyitrához csatolt településnek. Eredetileg persze 
még 7 település szeretett volna önállósodni, de közülük hat hirtelen 
visszakozott és maradt egyedül a magyarul beszélő enklávé, ahol 
még a szlovák anyanyelvűek is az elválás mellett kardoskodtak.. Jött 
is a fenyegetés „fölülről”, hogy nem lesz buszközlekedés, meg a sze-
metet se fogja elvinni senki, sőt még durvábbak is. Amikor ezeket 
baráti kapcsolatok révén megoldották, akkor csak a magyar kártyá-
val tudtak volna fenyegetőzni, de a szlovákok is kinevették őket. 
Nem magyar önállóságról volt szó, hanem többet akart a nép: nekik 
is jár a városi lét , meg valami fejlesztés is, de azért jöttek - a helyiek 
szép kendőző kifejezésével - a „meg- nem-állapítható emberek” , 
meg az uszító újságcikkek és egyéb atrocitások. A gerencsériek pe-
dig nem hagyták magukat: még a belügyminiszterhez is fölmentek, 
majd a Csemadok (azaz a helyi kultúrközpont) épületében jöttek 
össze a cseh kommunista csillag árnyékában. A népszavazás kiírása 
nyomán 3200-an akartak leválni – de meg is lett a böjtje, mert 7 ut-
cát elloptak tőlük a nyitraiak – mégis 1991. január 1-től hivatalosan 
önálló településsé válhattak. Egy lepusztult katonai laktanya - ami 
igazándiból lőtér volt - maradt rájuk, amelyet még Mária Terézia 
alapított. Nekik persze még ezt is meg kellett vásárolni, mert ingyen 
azért nem adták volna oda. Akkoriban 6 millió korona igen sok 
pénz volt, de magánemberek összeadták a bankhitelre valót, legott 
meg is vették és nagy-hirtelen a szomszédos Kolon polgármestere 
biztosította a buszt meg a szemét-szállítást. Kellett természetesen sa-
ját kultúrház, ami egyben községház is, de ennek a területét is meg 
kellett nekik venni, majd kisajátítani, illetve telekcsere útján meg-
szerezni. Mikor meglett a cseretelek, akkor újabb akadékoskodás: 
ott viszont még kutat is kellett fúratniuk, de a rendíthetetlen Rezsi 
percről-percre haladt előre magyar és szlovák képviselők támogatá-
sával. Ezek után megépítették volna már a községházát, de az iskola 
közelsége miatt a terveket hirtelen meg kellett változtatni. Mit tesz-
nek a találékony gerencsériek? 90 fokkal elfordították az épületet 
és egyetlen hatóság sem tudott immár belekötni. Csak gratulálni 
tudok nekik most is! Talán a lelki regenerálódás kezdetei is láthatók, 

hallhatók és érezhetők a 21. század első évtizede után. Mióta az EU 
tagországok lettünk, azaz átjárhatók lettek a határok, kölcsönösek a 
látogatások: egyre kevesebb a torzsalkodás. Időközben a protokoll-
beszédek rövidebbek, a baráti beszélgetések meg hosszabbak lettek, 
az egymásra találás akadálymentesítése már korábban megtörtént, 
most már csak a sima közlekedés folytonosságára kellene ügyelni. 
Nem csak a két testvértelepülés vezetőinek, hanem minden egyes 
polgárnak. Ahogy ott beálltak a menyecskék sütni, a férfiak meg 
főzni, az valami csodálatos. Végig is kóstoltam mindent, mert azt 
azért meg nem állhattam, hogy hasonlítgassam az itteni recepteket 
meg az ottaniakat – ők meg fáradhatatlanul kóstoltattak meg itat-
tak, mert meg nem állhatták, hogy akár a tányérom legyen üres akár 
a poharam. Számomra a legszebb emlék, vagy talán a hab a tortán 
az volt, hogy élnek még a népszokások. Ők nem ápolják, mert nem 
beteg az ősi hagyomány, hogy ápolni kelljen, hanem újjáteremtik, 
ahogy egy híres írónk mondta volt. Ha a nyelv, a népdal és tánc 
elveszik, akkor minden elveszik – ezt pedig nem hagyják. 

Czuczor Sándor

Pályázat új óvodaépület építésére 
A korábbi négy Európai Uniós támogatási forrásból megvalósí-

tandó pályázatainkon felül a Képviselő-testület 2016. április 28-i 
ülésén további új projekt benyújtásáról döntött. A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-
1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra önkormányzatunk „Almádi 
Magocskák Óvoda új épületének építése” címmel pályázatot nyújt 
be az óvodai fejlesztés megvalósítására, a jelenleg három különálló 
épületben működő csoportok egy új épületbe történő integrálására. 
A későbbiekben a felszabaduló épületek egyikébe elhelyezést nyer-
het a bölcsőde. 

A projekt műszaki tartalma: Az Almádi Magocskák Óvoda in-
tézmény (OM azonosító: 036824) székhelye a Bajcsy Zsilinszky 
út 29. és 31. szám alatt két különálló épületben található, továbbá 
telephelye a Mogyoró utca 1. szám alatti épületben működik. A 
3 épületben, 9 csoportszobában összesen 225 gyermek elhelyezése 
biztosított. A Mogyoró utcai óvoda tartó- szerkezeti, épületgépésze-
ti, energetikai szempontból leromlott állapotú, kapacitása funkcio-
nálisan nem bővíthető. A Bajcsy utcai épületek sem felelnek meg a 
mai kor követelményeinek, felújításuk magas költséget igényelne. 
Ezért a projekt keretében a Mogyoró utcai Óvoda épülete elbontás-
ra kerül, helyére – a három épület fizikai integrációjával – egy új, a 
jelenlegi projektterv alapján. 

1414,19 m2 nettó alapterületű, 10 csoportos óvoda épületet 
tervezünk. A férőhelyek így 20 fővel bővülnek, az új létesítmény 
befogadóképessége 245 gyermek lesz. Az L alakú épület két közel 
merőleges folyosójáról 10 db csoportszoba nyílik, továbbá kiszol-
gáló helyiségek kapnak helyet: 2 db egybenyitható tornaszoba, elő-
csarnok, folyósok, öltözők, mosdók, stb. A csoportszobák napos 
fedett teraszokkal rendelkeznek, a megújuló játszó udvar és kert a 
gyermekek játékosságát és mozgásigényét szolgálja. Az épületben 
melegítő konyha létesül, az ellátását a korábbi, megmaradó főző-
konyha biztosítja a Bajcsy Zsilinszky úti épületben….

Százmilliós ajándék Almádi–
Vörösberénynek 

Nyitóünnepséggel avat-
ták fel július végén a sok 
vihart, számos tulajdonost 
látott vörösberényi Mag-
tárt. A Magtár Rendezvény-
ház – átmeneti szünet után 
– koncertek, kiállítások 
otthona lett. A megnyitón 
Balatonalmádi polgármes-
tere, Keszey János elmondta, hogy az 1780-as években elkészült 
építmény egy múlt év végi kormányhatározat értelmében kerülhe-
tett önkormányzati tulajdonba. A város önkormányzata 120 mil-
lió forintos támogatást kapott a kormánytól, amelyből ez év elején 
meg tudta vásárolni az épületet 114 millió forintért, a fennmaradó 
összeget pedig az épület felújítására kívánja fordítani. A műemlék-
épületet Szentgyörgyi Horváth Zsigmond balatonfüredi földesúr 
építtette magtár célra. (Szentgyörgyi Horváth Zsigmond annak a 
Horváth Krisztinának a nagyapja volt, akinek a tiszteletére az első 
Anna-bált rendezték 1825-ben.) 1945 és 1950 között a szovjet had-
sereg élelmiszerraktára volt a magtár, azt követően a termelőszövet-
kezet-, utána az önkormányzat tulajdonába került. 1999. év végén 
az akkori képviselő-testület az épület eladásáról döntött. A kétezres 
évek elején az épületet új tulajdonosa felújította és rendezvény- és 
borházként működtette addig, amíg a működtető céget 2015-ben 
felszámolták. A megnyitó ünnepségen a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát 
Károly kijelentette: a Magtár Rendezvényház impozáns építészeti 
megoldásai a magyar emberek tehetségét és szorgalmát bizonyítják. 

Zatkalik

A Magtár után újabb patinás 
ingatlannal gazdagodott városunk – 
Vörösberényé a Kolostor is! 

Korábban térségünk országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Ká-
roly egy vele készült interjúban már utalt arra, hogy egy hosszas 
tárgyalássorozat eredményeként az egykori jezsuita rendház épület-
együttese állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülhet. 
Keszey János polgármester hangsúlyozta, a volt kolostort az átadást 
elrendelő kormányhatározatban meghatározott célokra kell és lehet 
használni, amelyek elsősorban az épület kulturális hasznosítását te-
szik lehetővé.

Berények kútja
Igazi fesztiválhan-

gulat jellemezte szept-
ember utolsó napján 
Vörösberényt. Az 
utóbbi hónapokban 
számos értékes létesít-
ménnyel gazdagodott 
településrész ezúttal 
míves dísz kutat ka-
pott, mely akár va-
lamennyi Berény nevű település szimbóluma lehet. Az ünnepség 
látványos eleme volt István király és kíséretének (lovagok, solymász, 

írnokok, lovászok stb.) érkezése az erődített templom mögül. A 
résztvevők korhű öltözetben képviselték egykori uralkodónk udvar-
tartását, de a korabeli „nép” – apácák, halászok, parasztok, gyerme-
kek stb. – is játszott, bámészkodott. A megelevenített eseményen 
elhangzott a monostornak adományozott levél tartalma is. Mindez 
elképesztően nagy érdeklődő tömeg szeme láttára. A felvonulók a 
posta előtti térségen csatlakoztak az ünneplőkhöz. Itt állították fel 
ugyanis azt az emlék kutat, mely az árpád-kori „Szárberény” halász-
falunak hivatott emléket állítani. A pódiumon dr. Czuczor Sándor 
címzetes gimnáziumi igazgató az események történelmi hátteréről 
tartott előadást. A P-Art Alapítvány elnöke, Kajári Gyula beszé-
dében a kutat az összetartozás szimbólumaként jellemezte; Keszey 
János polgármester pedig külön köszöntötte Magyarország tizenhá-
rom (!) „Berény” nevet viselő települések küldöttségeit. Egy helyen 
szerepelnek a berényiek címerei – mondotta –, ami szép példája 
az összefogásnak. A térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát 
Károly rámutatott: „Hazánknak csodálatos a történelmi múltja, az 
emberek összefogása, ami ma is igen aktuális, mert meg kell védeni 
hazánkat, azért is, hogy még nagyon sokáig magyarok élhessenek 
itt, és hallatsszon a magyar beszéd.” A politikus arról is szólt, hogy 
Balatonalmádi–Vörösberényben új lelki és szellemi központ alakul 
ki, melynek része a nemrég a város birtokába adott Magtár, a kolos-
tor együttes, illetve a kút.

Zatkalik

Megjegyzés egy Teniszversenyhez
A Magyar Tenisz Szövetség az 

idei évben három 15.000 és kettő 
25.000 dolláros ITF világranglista 
pontszerző versenyt rendez Ma-
gyarországon! Ennek egyik állomása 
Balatonalmádi, olvasom. Mindig is 
tudtam, hogy dudás Zsolt, az Al-
mádi Tenisz Klub vezetője agilis és 
tehetséges ember, de hogy ezt is be-
vállalta… Na, nézzük! Miután már 
sok nemzetközi versenyen magam is 
játszottam, kíváncsian megyek le a 
pályára. Mint mindenhol, itt is Kva-
lifikációval kezdődik a verseny. Szép 
a mezőny, a világ minden tájáról, 23 országból vannak versenyzők 
és hát a magyar élmezőny egy része. A versenyrendezés tökéletes, 
minden a helyén van! A Magyar Teniszszövetséget Kuhárszky Zol-
tán régi él játékos, davis Kupa kapitány képviseli. A nemzetközi 
versenybírók ismerősök, ők vezetik a szenior versenyeket is. A mér-
kőzések színvonalasak, nézők is vannak szép számmal, pedig ez még 
csak a Kvali. A magyar élmezőny nagy része is itt van: Nagy Péter 
davis Kupa játékos, Piros Zsombor Ausztrál ifi győztes, Borsos 
Gábor davis Kupa játékos. A fő táblán már nagyon jó mérkőzé-
sek vannak, a rendezés tökéletes! A középső pálya centernek van 
kialakítva tribünnel, lelátóval az 50-100 fős nézőknek. Szuper so-
kan vagyunk, élvezzük a teniszt, a jó színvonalas játékot. A német 
versenyző Paskal Meis nyeri a versenyt! Ezzel a 18 ATP pontot is! 
Gratulálunk! A díjkiosztó is tökéletes! A díjakat a város polgármes-
tere Keszey János Kuhárszky Zoltánnal és dudás Zsolttal adják át. 
A megyében ilyen verseny a Fűzfői Balaton bajnokság óta (30 éve) 
nem volt. Kedves Zsolt! Még egyszer fogadd gratulációmat Neked 
és csapatodnak ehhez a nagyszerű rendezéshez és további sikert a 
következő évi versenyhez! Remélem az új klubházatok is megépül-
het, ami nagyban emelné Almádiban a tenisz színvonalát! 

Péczely Péter

2016

Dudás Zsolt klub elnök 
Piros Zsomborral
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Negyedszázados testvértelepülésünk 
Nyitragerencsér 

Kis kulturális küldöttségünk a Borostyán Népdalkörrel ko-
szorúzva a legszebb helyi autóbuszban utazva tette tiszteletét a 
nyitragerencséri hármas ünnepen, szeptember elején. Nem először 
utazhattam felvidéki testvértelepülésünkre s hajlott korom ellenére 
hiszem, hogy nem is utoljára. Van még mit megnéznem, van még 
kivel beszélgetnem s bizony akad még mindig több olyan dolog 
is, amire rácsodálkozom. Negyedszázada önálló Nyitragerencsér, 
azaz mostani hivatalos nevén Nitrianske Hrinčiarovce és a magyar 
feliratot sem kenik már le felelőtlen rosszakarók. A 25 éve önálló 
település újjászületése, a 110 éves Kodály évforduló és a hagyomá-
nyos Rózsaünnep adta a lehetőséget, hogy felvidéki testvértelepülé-
sünk hármas ünnepet üljön. Mi az, hogy üljön? Rendezzen olyan 
eseményt, amikor minden korcsoport táncol a gerencséri lakodal-
mason és majdnem a fél világ nézi: Balatonalmáditól, Kőszegen át 
egészen Eggenfeldenig. Nekik is van ugyanis több testvértelepülé-
sük és csak az osztrák sógorok nem tudtak eljönni Mödlingből. Ez 
a Mödling is érdekes hely, mert 1938-ban beolvasztották Bécsbe, 
de 16 év múltán a helyiek kitartó küzdelme nyomán visszanyerte 
függetlenségét akárcsak Nyitragerencsér. Mi is történt 1990-ben a 
Zoboralján, a Csitári hegyek mentém? Petíció Tanács alakult, azaz 
spontán civil mozgalom, amelynek az elnöke Finta Rezső, a bará-
toknak Rezsi, ellenfeleinek a kanadás magyar. Önállóságot szerettek 
volna, kivívni. Miért? Egyszerűen egyre kevesebb jutott Gerencsér-
nek, meg a többi Nyitrához csatolt településnek. Eredetileg persze 
még 7 település szeretett volna önállósodni, de közülük hat hirtelen 
visszakozott és maradt egyedül a magyarul beszélő enklávé, ahol 
még a szlovák anyanyelvűek is az elválás mellett kardoskodtak.. Jött 
is a fenyegetés „fölülről”, hogy nem lesz buszközlekedés, meg a sze-
metet se fogja elvinni senki, sőt még durvábbak is. Amikor ezeket 
baráti kapcsolatok révén megoldották, akkor csak a magyar kártyá-
val tudtak volna fenyegetőzni, de a szlovákok is kinevették őket. 
Nem magyar önállóságról volt szó, hanem többet akart a nép: nekik 
is jár a városi lét , meg valami fejlesztés is, de azért jöttek - a helyiek 
szép kendőző kifejezésével - a „meg- nem-állapítható emberek” , 
meg az uszító újságcikkek és egyéb atrocitások. A gerencsériek pe-
dig nem hagyták magukat: még a belügyminiszterhez is fölmentek, 
majd a Csemadok (azaz a helyi kultúrközpont) épületében jöttek 
össze a cseh kommunista csillag árnyékában. A népszavazás kiírása 
nyomán 3200-an akartak leválni – de meg is lett a böjtje, mert 7 ut-
cát elloptak tőlük a nyitraiak – mégis 1991. január 1-től hivatalosan 
önálló településsé válhattak. Egy lepusztult katonai laktanya - ami 
igazándiból lőtér volt - maradt rájuk, amelyet még Mária Terézia 
alapított. Nekik persze még ezt is meg kellett vásárolni, mert ingyen 
azért nem adták volna oda. Akkoriban 6 millió korona igen sok 
pénz volt, de magánemberek összeadták a bankhitelre valót, legott 
meg is vették és nagy-hirtelen a szomszédos Kolon polgármestere 
biztosította a buszt meg a szemét-szállítást. Kellett természetesen sa-
ját kultúrház, ami egyben községház is, de ennek a területét is meg 
kellett nekik venni, majd kisajátítani, illetve telekcsere útján meg-
szerezni. Mikor meglett a cseretelek, akkor újabb akadékoskodás: 
ott viszont még kutat is kellett fúratniuk, de a rendíthetetlen Rezsi 
percről-percre haladt előre magyar és szlovák képviselők támogatá-
sával. Ezek után megépítették volna már a községházát, de az iskola 
közelsége miatt a terveket hirtelen meg kellett változtatni. Mit tesz-
nek a találékony gerencsériek? 90 fokkal elfordították az épületet 
és egyetlen hatóság sem tudott immár belekötni. Csak gratulálni 
tudok nekik most is! Talán a lelki regenerálódás kezdetei is láthatók, 

hallhatók és érezhetők a 21. század első évtizede után. Mióta az EU 
tagországok lettünk, azaz átjárhatók lettek a határok, kölcsönösek a 
látogatások: egyre kevesebb a torzsalkodás. Időközben a protokoll-
beszédek rövidebbek, a baráti beszélgetések meg hosszabbak lettek, 
az egymásra találás akadálymentesítése már korábban megtörtént, 
most már csak a sima közlekedés folytonosságára kellene ügyelni. 
Nem csak a két testvértelepülés vezetőinek, hanem minden egyes 
polgárnak. Ahogy ott beálltak a menyecskék sütni, a férfiak meg 
főzni, az valami csodálatos. Végig is kóstoltam mindent, mert azt 
azért meg nem állhattam, hogy hasonlítgassam az itteni recepteket 
meg az ottaniakat – ők meg fáradhatatlanul kóstoltattak meg itat-
tak, mert meg nem állhatták, hogy akár a tányérom legyen üres akár 
a poharam. Számomra a legszebb emlék, vagy talán a hab a tortán 
az volt, hogy élnek még a népszokások. Ők nem ápolják, mert nem 
beteg az ősi hagyomány, hogy ápolni kelljen, hanem újjáteremtik, 
ahogy egy híres írónk mondta volt. Ha a nyelv, a népdal és tánc 
elveszik, akkor minden elveszik – ezt pedig nem hagyják. 

Czuczor Sándor

Pályázat új óvodaépület építésére 
A korábbi négy Európai Uniós támogatási forrásból megvalósí-

tandó pályázatainkon felül a Képviselő-testület 2016. április 28-i 
ülésén további új projekt benyújtásáról döntött. A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-
1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra önkormányzatunk „Almádi 
Magocskák Óvoda új épületének építése” címmel pályázatot nyújt 
be az óvodai fejlesztés megvalósítására, a jelenleg három különálló 
épületben működő csoportok egy új épületbe történő integrálására. 
A későbbiekben a felszabaduló épületek egyikébe elhelyezést nyer-
het a bölcsőde. 

A projekt műszaki tartalma: Az Almádi Magocskák Óvoda in-
tézmény (OM azonosító: 036824) székhelye a Bajcsy Zsilinszky 
út 29. és 31. szám alatt két különálló épületben található, továbbá 
telephelye a Mogyoró utca 1. szám alatti épületben működik. A 
3 épületben, 9 csoportszobában összesen 225 gyermek elhelyezése 
biztosított. A Mogyoró utcai óvoda tartó- szerkezeti, épületgépésze-
ti, energetikai szempontból leromlott állapotú, kapacitása funkcio-
nálisan nem bővíthető. A Bajcsy utcai épületek sem felelnek meg a 
mai kor követelményeinek, felújításuk magas költséget igényelne. 
Ezért a projekt keretében a Mogyoró utcai Óvoda épülete elbontás-
ra kerül, helyére – a három épület fizikai integrációjával – egy új, a 
jelenlegi projektterv alapján. 

1414,19 m2 nettó alapterületű, 10 csoportos óvoda épületet 
tervezünk. A férőhelyek így 20 fővel bővülnek, az új létesítmény 
befogadóképessége 245 gyermek lesz. Az L alakú épület két közel 
merőleges folyosójáról 10 db csoportszoba nyílik, továbbá kiszol-
gáló helyiségek kapnak helyet: 2 db egybenyitható tornaszoba, elő-
csarnok, folyósok, öltözők, mosdók, stb. A csoportszobák napos 
fedett teraszokkal rendelkeznek, a megújuló játszó udvar és kert a 
gyermekek játékosságát és mozgásigényét szolgálja. Az épületben 
melegítő konyha létesül, az ellátását a korábbi, megmaradó főző-
konyha biztosítja a Bajcsy Zsilinszky úti épületben….

Százmilliós ajándék Almádi–
Vörösberénynek 

Nyitóünnepséggel avat-
ták fel július végén a sok 
vihart, számos tulajdonost 
látott vörösberényi Mag-
tárt. A Magtár Rendezvény-
ház – átmeneti szünet után 
– koncertek, kiállítások 
otthona lett. A megnyitón 
Balatonalmádi polgármes-
tere, Keszey János elmondta, hogy az 1780-as években elkészült 
építmény egy múlt év végi kormányhatározat értelmében kerülhe-
tett önkormányzati tulajdonba. A város önkormányzata 120 mil-
lió forintos támogatást kapott a kormánytól, amelyből ez év elején 
meg tudta vásárolni az épületet 114 millió forintért, a fennmaradó 
összeget pedig az épület felújítására kívánja fordítani. A műemlék-
épületet Szentgyörgyi Horváth Zsigmond balatonfüredi földesúr 
építtette magtár célra. (Szentgyörgyi Horváth Zsigmond annak a 
Horváth Krisztinának a nagyapja volt, akinek a tiszteletére az első 
Anna-bált rendezték 1825-ben.) 1945 és 1950 között a szovjet had-
sereg élelmiszerraktára volt a magtár, azt követően a termelőszövet-
kezet-, utána az önkormányzat tulajdonába került. 1999. év végén 
az akkori képviselő-testület az épület eladásáról döntött. A kétezres 
évek elején az épületet új tulajdonosa felújította és rendezvény- és 
borházként működtette addig, amíg a működtető céget 2015-ben 
felszámolták. A megnyitó ünnepségen a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát 
Károly kijelentette: a Magtár Rendezvényház impozáns építészeti 
megoldásai a magyar emberek tehetségét és szorgalmát bizonyítják. 

Zatkalik

A Magtár után újabb patinás 
ingatlannal gazdagodott városunk – 
Vörösberényé a Kolostor is! 

Korábban térségünk országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Ká-
roly egy vele készült interjúban már utalt arra, hogy egy hosszas 
tárgyalássorozat eredményeként az egykori jezsuita rendház épület-
együttese állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülhet. 
Keszey János polgármester hangsúlyozta, a volt kolostort az átadást 
elrendelő kormányhatározatban meghatározott célokra kell és lehet 
használni, amelyek elsősorban az épület kulturális hasznosítását te-
szik lehetővé.

Berények kútja
Igazi fesztiválhan-

gulat jellemezte szept-
ember utolsó napján 
Vörösberényt. Az 
utóbbi hónapokban 
számos értékes létesít-
ménnyel gazdagodott 
településrész ezúttal 
míves dísz kutat ka-
pott, mely akár va-
lamennyi Berény nevű település szimbóluma lehet. Az ünnepség 
látványos eleme volt István király és kíséretének (lovagok, solymász, 

írnokok, lovászok stb.) érkezése az erődített templom mögül. A 
résztvevők korhű öltözetben képviselték egykori uralkodónk udvar-
tartását, de a korabeli „nép” – apácák, halászok, parasztok, gyerme-
kek stb. – is játszott, bámészkodott. A megelevenített eseményen 
elhangzott a monostornak adományozott levél tartalma is. Mindez 
elképesztően nagy érdeklődő tömeg szeme láttára. A felvonulók a 
posta előtti térségen csatlakoztak az ünneplőkhöz. Itt állították fel 
ugyanis azt az emlék kutat, mely az árpád-kori „Szárberény” halász-
falunak hivatott emléket állítani. A pódiumon dr. Czuczor Sándor 
címzetes gimnáziumi igazgató az események történelmi hátteréről 
tartott előadást. A P-Art Alapítvány elnöke, Kajári Gyula beszé-
dében a kutat az összetartozás szimbólumaként jellemezte; Keszey 
János polgármester pedig külön köszöntötte Magyarország tizenhá-
rom (!) „Berény” nevet viselő települések küldöttségeit. Egy helyen 
szerepelnek a berényiek címerei – mondotta –, ami szép példája 
az összefogásnak. A térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát 
Károly rámutatott: „Hazánknak csodálatos a történelmi múltja, az 
emberek összefogása, ami ma is igen aktuális, mert meg kell védeni 
hazánkat, azért is, hogy még nagyon sokáig magyarok élhessenek 
itt, és hallatsszon a magyar beszéd.” A politikus arról is szólt, hogy 
Balatonalmádi–Vörösberényben új lelki és szellemi központ alakul 
ki, melynek része a nemrég a város birtokába adott Magtár, a kolos-
tor együttes, illetve a kút.

Zatkalik

Megjegyzés egy Teniszversenyhez
A Magyar Tenisz Szövetség az 

idei évben három 15.000 és kettő 
25.000 dolláros ITF világranglista 
pontszerző versenyt rendez Ma-
gyarországon! Ennek egyik állomása 
Balatonalmádi, olvasom. Mindig is 
tudtam, hogy dudás Zsolt, az Al-
mádi Tenisz Klub vezetője agilis és 
tehetséges ember, de hogy ezt is be-
vállalta… Na, nézzük! Miután már 
sok nemzetközi versenyen magam is 
játszottam, kíváncsian megyek le a 
pályára. Mint mindenhol, itt is Kva-
lifikációval kezdődik a verseny. Szép 
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és hát a magyar élmezőny egy része. A versenyrendezés tökéletes, 
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tán régi él játékos, davis Kupa kapitány képviseli. A nemzetközi 
versenybírók ismerősök, ők vezetik a szenior versenyeket is. A mér-
kőzések színvonalasak, nézők is vannak szép számmal, pedig ez még 
csak a Kvali. A magyar élmezőny nagy része is itt van: Nagy Péter 
davis Kupa játékos, Piros Zsombor Ausztrál ifi győztes, Borsos 
Gábor davis Kupa játékos. A fő táblán már nagyon jó mérkőzé-
sek vannak, a rendezés tökéletes! A középső pálya centernek van 
kialakítva tribünnel, lelátóval az 50-100 fős nézőknek. Szuper so-
kan vagyunk, élvezzük a teniszt, a jó színvonalas játékot. A német 
versenyző Paskal Meis nyeri a versenyt! Ezzel a 18 ATP pontot is! 
Gratulálunk! A díjkiosztó is tökéletes! A díjakat a város polgármes-
tere Keszey János Kuhárszky Zoltánnal és dudás Zsolttal adják át. 
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A 2018. évben végzett legfontosabb 
önkormányzati felújításokról és 
beruházásokról röviden 

Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatás és önkor-
mányzati saját erő biztosításával került sor a szezon előtt a stran-
dok felújítására, szolgáltatási színvonalának javítására, amely során 
mind a Wesselényi, mind a Budatava és a Káptalanfüredi strando-
kon egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, eszközök be-
szerzése, térvilágítás és térfigyelés kiépítése valósulhatott meg. Idén 
részben pályázaton elnyert támogatásból, részben saját költségvetési 
forrásból egy lépést ismét sikerült ez ügyben tenni: az önkormány-
zat adósságkonszolidációban nem részesült településként sikeresen 
pályázott a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Móra Ferenc utca és a Szent 
Imre utca egy-egy szakaszának burkolat felújítására, valamint a 
Venyige utca, a Remeteköz és az Egri József utca egy szakaszának 
burkolatépítésére. Ezeken túl az önkormányzat saját költségvetési 
forrásából elkészítette a Kőbánya utca, az Akácfa utca, a Platán utca, 
a Bartók Béla utca valamint a Szorosi utca egy-egy szakaszának bur-
kolatépítését, továbbá a Rezeda utca és a Temető utca burkolat fel-
újítását. 

A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk si-
keres pályázatot nyújtott be, így pályázati -, és nem kevés önkor-
mányzati saját forrásból a Veszprém – Szentkirályszabadja - Bala-
tonalmádi között épített kerékpárúthoz csatlakozva részben önálló 
kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként még idén megva-
lósul a Balatoni Bringakörútba csatlakozó új kerékpárút megépítése 
több mint 5 km hosszan a volt töltés nyomvonalán. 

Kép: Balogh Ervin: Balaton

Év végére átadásra kerül vörösberényi városrészben a pályázati és 
saját forrásból megújított korszerű, energiatakarékos, akadálymen-
tesített egészségügyi alapellátási központ és postahivatal. 

Néhány éve európai uniós támogatással megvalósult a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épület-
szárnyának energetikai korszerűsítése. Idén a kollégium épületrész 
energetikai korszerűsítésre valósulhatott meg szintén pályázati- és 
jelentős önkormányzati forrásból. A beruházás részeként a telepü-
lésképet is javító nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl a 
kazáncserére és napelemek telepítésére is sor kerül a gimnáziumi 
szárnyhoz hasonló módon. 

Sikeres pályázat - és előzetes 
hatósági eljárások eredményként 
megkezdődhetett a Vörösberényi 
Séd 71-es főút alatti szakaszának 
mederrendezése. 

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legna-
gyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület 
megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja 
majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket, azonban a főzőkonyha 
továbbra is ezen a helyszínen működik majd, amely az idén hazai 
forrásból és önkormányzati saját erőből a mai kor követelményei-
nek megfelelően építészetileg és konyhatechnológiailag is megújult.
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