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Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Élni fog a szezonban Balatonalmádi! 
Interjú Dr. Kepli Lajos polgármesterrel a nyári turisztikai 

szezonról és a rendezvényekről 

Április a nyárra való felkészülés időszaka.  A járványhelyzet ellenére 
már összeálltak a programok, és Almádi gőzerővel készül a szezonra. 
Hogy mit tartalmaz Balatonalmádi 2021. évi rendezvénynaptára – 
többek között erről is kérdeztük a város polgármesterét, Dr. Kepli 
Lajost. 

- Abban a reményben készülünk a 
nyárra, hogy addigra enyhülnek a je-
lenleg érvényben lévő korlátozások, és 
valamilyen mértékben– ha létszám-
korláttal is – lehet rendezvényeket tar-
tani. A Pannónia Kulturális Központ 
és az önkormányzat is úgy tervezi a 
szezont, hogy teljes értékű nyarunk 
lesz. Példa lehet előttünk a tavalyi 
év főidénye, amelyet kiemelkedően 
jó bevétellel zártunk. Bár 2020-ban 
nem voltak nagyrendezvények, de lá-
togatottság tekintetében rekordokat 
döntögettünk, akár a városba érkező 
turisták számát nézzük, akár a strand-
jaink bevételeit. Bízunk abban, hogy 
az idei nyár is hasonló lesz, hiszen a 
korlátozások feloldása után az emberek biztosan szívesebben töltik 
belföldön a szabadidejüket, s a magyar családok első számú célpont-
ja idén is a Balaton lesz. 

A Wesselényi strand előtti rendezvénytérrel kapcsolatban komoly 
terveink vannak. Külső vállalkozóra bízzuk az idei évben ezt a terü-
letet, mind a rendezvények, mind a faházak kiadása tekintetében. 
A részletekről jelenleg folynak még a tárgyalások. Terveink szerint 
a rendezvénytérre idén is kiköltözik az óriáskerék, a faházakban 
színvonalas, főleg kézműves árusok kapnak majd helyet és a nyári 
csúcsszezonban egy kis színpadon zenei produkciók lesznek majd 
láthatók. Azért választottuk ezt a megoldást, mert a járványhelyzet 
idején a megszorított városi költségvetésben nincs forrás minőségi 
rendezvények szervezésére, a vállalkozótól pedig bevételre is szert 
tesz a város, s ha partnerünk megtalálja üzleti számítását, akkor akár 
hosszú távra is tervezhetünk. 

- Lesz-e beleszólása a városnak abba, hogy milyen típusú rendez-
vényt szervezzen a megbízott vállalkozó? 

- A társaság, akivel tárgyalásban vagyunk, évtizedes, profi ren-
dezvényszervező múlttal rendelkezik, embereik a Sziget Kft-ben is 
tevékenykednek. Az idei évben elsősorban olyan fellépőket hoznak 

a kisszínpadra, melyek színvonalasak, de nem vonzanak több ez-
res tömegeket, hiszen valószínűleg ilyen nagyszabású produkciók 
megtartására még nyáron nem lesz lehetőség. Több stílus is jelen 
lesz a programban, pop, jazz és a népzene is, de természetesen a he-
lyi fellépők is bemutatkozási lehetőséget kapnak. A rendezvénytér 
egésze, a világítás, a díszlet és az egyéb installációk kialakítása jóval 
színvonalasabb lesz, mint amilyet a korábbi években megszoktunk. 

- Lesznek emellett városi szervezésű programok is? 
- Természetesen a Pannónia Kulturális Központ is készül a nyárra, 

saját rendezvényeivel. Az a cél, hogy élettel töltsük meg Almádit, 
ne csak a rendezvényteret, hanem a Zenepavilont, a Városház téri 
platánok alatti teret és a strandokat is. 

A nyári rendezvények költsége ezúttal csak kis mértékben terhe-
li az önkormányzatot, igyekeztünk mindent úgy kialakítani, hogy 
nekünk a saját költségvetésünkből sokat rááldozni ne kelljen. A ren-
dezvénytér bérbeadása kapcsán nemcsak bevételünk lesz – ahogy azt 
az eddigi években a kirakodóvásár kapcsán már megszokhattuk – de 
cserébe színvonalas programokat is kapunk és élni fog a szezonban 
Almádi és a Balaton-part! A szerződésünk a három nyári hónapra 
szól, de kiemelten júliusra és augusztusra koncentrálunk, ebben az 
időszakban szinte minden nap lesz valamilyen esemény a téren. 

- A nyári szezonra való felkészülés fontos része a strandok fel-
újítása, amely még folyamatban van. Elkészülnek a munkálatok a 
szezonra? 

- A Kisfaludy Program második és harmadik eleme már lezajlott, 
hátravan még a negyedik, melyet még a nyitásig be kell fejeztünk. 
Ebben a szakaszban zöldfelületek megújítását, kabinépítést és a vi-
zes blokkok felújítását végezzük még el, strandonként 30 millió fo-
rint értékben, hasonlóan ez előző fordulókhoz. 

A pályázati forrás bevonása mellett az önkormányzat saját erőből 
is elvégez fontos feladatokat. Így például a Wesselényi strandi főbe-
járat homlokzatát felújítjuk, a Káptalanfüredi strandra vízi mentő 
őrtorony épül és a régóta leszalagozott játszótér is újra biztonságossá 
válik. A Káptalanfüredi Kisstrandon a bejáratnál új pénztár épül, 
hiszen tavaly a viharban egy fa kidőlt és tönkretette az ott álló bódét.

A strandi dolgozók meghallgatása ezekben a hetekben zajlik, és 
az eddigi évektől eltérően, mint munkáltató személyesen találko-
zom a jelentkezőkkel és döntök arról, hogy kit veszünk fel az egyes 
pozíciókra. Nagyrészt azokkal szeretnénk együtt dolgozni, akik a 
korábbi években már bizonyítottak és jól ellátták feladataikat. Lesz-
nek azonban változások, mert vannak olyan strandok, ahol nem 
voltunk 100%-osan elégedettek a teljesítménnyel és javítani szeret-
nénk rajta. A strandi felkészülés gőzerővel zajlik. A nyitást május 
végére tervezzük, de természetesen sok minden függ attól, hogy mi-
ként haladnak a felújítási munkálatok. Szeretnénk, ha már a pün-
kösdi hétvégén látogathatóak lennének a strandjaink. 

Dr. Kepli Lajos 

polgármester - forrás FB

2020 nyara Almádiban - forras vehir.hu

Wesselényi strand - forrás tripadvisor.hu
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- Májustól új formában lesz elérhető a turisták és a helyi lakosok 
számára a Tourinform Iroda. Mi változott és miért hozta a város 
ezt a döntést? 

- A nehéz költségvetési helyzetre való tekintettel a képviselőtestü-
let egy korábbi informális ülésén, egyhangúan döntött arról, hogy 
vizsgáljuk felül a Tourinform Iroda működését, egyrészt a Turiszti-
kai Egyesület számára kifizetett évi 12 millió forint hasznosulását 
valamint a helyiség használatának indokoltságát. Arra jutottunk, 
hogy azon feladatok ellátását, melyeket korábban a Turisztikai 
Egyesület megállapodás alapján elvégzett, önkormányzati hatás-
körbe vesszük vissza és saját magunk látjuk el, hasonlóan sok más, 
Balaton-parti településhez, hiszen például Csopakon és Siófokon is 
így működik a rendszer. Döntésünkről tájékoztattuk a Turisztikai 
Egyesület elnökét és a vezetőséget is, a tárgyalások még jelenleg is 
folynak azzal kapcsolatban, hogy ők mikorra tudják átadni az iro-
dahelyiséget. Első körben a kiköltözés határidejét április végére je-
löltük ki. A Tourinform Irodának otthont adó helyiséget más célra 
szeretnénk hasznosítani, a megüresedés után meg fogjuk pályázatni, 
de már most van rá jelentkezőnk. 

Úgy gondoljuk, hogy a kiadásból befolyó összegből és a kasszában 
maradt támogatásból az önkormányzat hatékonyabban látja majd 
el a turisztikai feladatokat. Az ide érkező vendégek sokrétű tájékoz-
tatása mellett fontos feladat a városmarketing, melyből azonban az 
utóbbi években sajnos nem sok minden valósult meg. Most készül 
a város új logóterve, új arculattal és szlogennel jelenünk meg hama-
rosan, sőt, nyárra a Wesselényi strand jellegzetes gömbjére is a NI-
VEA felirat helyett az új logó fog majd felkerülni. Az új információs 
iroda a főszezon hónapjaiban a Wesselényi strandon fog üzemelni, 
hiszen ott van erre a legnagyobb igény. Az év további időszakában 
a Pannóniában kialakítunk egy információs sarkot, ahol lesz lehe-
tőség kiadványok és ajándéktárgyak vásárlására is. A feladatok ko-
ordinálására egy köztisztviselőt fogunk alkalmazni, a nyári megnö-
vekedett feladatok ellátását pedig alkalmi munkavállalók és diákok 
segítik majd. Az új munkatárs feladata lesz a testvérvárosi kapcsola-
tok megújítása is, hiszen az utóbbi években, főként a járványhelyzet 
miatt nem működtek jól a korábbi kapcsolatok. Szeretnénk újra 
feléleszteni ezeket, és akár újakat is kialakítani, nem kizárólag kül-
földről, hanem belföldi testvértelepüléseket is szeretnénk keresni. 

- Idegenforgalmi szempontból meghatározó Almádiban a szállo-
da, amely jelenleg a Hunguest Hotels lánc tagja és épp felújítás alatt 
áll, zárva tart. 

- Valóban, egy éve, tavasszal zárt be a szálloda. Nemrég Détári-
Szabó Ádám, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója járt nálam, és 

beszámolt a munkálatok jelenlegi állapotáról és egyéb kérdésekről 
is beszélgettünk. A felújítás kapcsán a létesítményt szerkezetig tel-
jesen lecsupaszították, így bár az épület nem bővül, de a helyiségek 
átstrukturálásával teljesen átalakul és megújul. A nagyrészt állami 
támogatásból zajló beruházás keretében a wellness részleget is meg-
újítják, a szálloda jobb lesz, modernebb és több, színvonalasabb 
szolgáltatást fog nyújtani, mint korábban. A nyitást augusztus vé-
gére, szeptemberre tervezik. Azért élvez ez központi figyelmet, mert 
valószínűleg ez lesz a szállodalánc tagjai közül az első, amelyiknek 
elkészül a felújítása és emiatt nagy médiafigyelem fogja övezni a 
megnyitást. Nekünk, Almádiaknak külön öröm ez, hiszen egy iga-
zán minőségi szolgáltatást nyújtó szálloda miatt a városról is hírt 
adnak majd a médiumok. 

- Az almádiak számára mennyire lesz nyitott a szálloda? 
- Mind a wellness részleg, mind pedig az étterem nyitott lesz a 

külső vendégek, így a helyiek számára is. Sőt, a szálloda legfelső 
szintjén egy egész évben nyitva tartó panoráma kávézó és étterem 
üzemel majd, ahonnan egyedülálló kilátás nyílik Almádira és a Ba-
latonra. Érdemes lesz oda felvinni majd a vendégeinket, családtag-
jainkat, hiszen fentről teljesen más panoráma tárul elénk, mintha 
csak sétálnánk egyet a városközpontban. Biztos vagyok benne, hogy 
nem csak ez az étterem lesz majd népszerű az almádiak körében, 
hanem a megújult wellness részleg, a konditerem és az uszoda is. 
Vezérigazgató úrral a közeljövőben helyszíni bejárást is tervezünk. 

Megbeszélésünk során szó esett még a hotel strandjáról is, melyet 
eddig vállalkozó üzemetetett, de vele szerződést bontottak és a jö-
vőben saját maguk fogják működtetni a létesítményt. Tudomásom 
szerint a szálloda vezetése is változik, hiszen újrapályázatják a szállo-
davezetői és a menedzseri pozíciókat. Bízom benne, hogy jó együtt-
működést tudunk majd kialakítani, hiszen ez a város és a szálloda 
közös érdeke. 

Vezérigazgató urat tájékoztattam arról, hogy a hotel strandjának 
a Sóhajok hídja melletti részét szeretné a város megkapni, hogy egy 
szép torkolatot alakíthassunk ki és megszűnjön a jelenlegi áldatlan 
állapot. A szálloda parkjával kapcsolatban megegyeztünk abban, 
hogy a kerítés legyen áthelyezve és a hivatal felőli rész közparkként 
funkcionálhasson. Cserébe ők azt kérték, hogy a jelenlegi sétányt, 
amely a felüljáróhoz visz, lezárhassák, és azt kizárólag a szállodaven-
dégek használhassák. Természetesen a felüljáró mindenki számára 
nyitott lesz. 

JVE 

Zajlik a szálloda felújítása - forrás FB Almádi fórum
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Várak hűlt helye a Balatonalmádi 
járás területén

Várak, erősségek, erődítmények. Bárhová mentem a világban, min-
dig fölnéztem rájuk. Majdnem irigykedve nézegettem az épen ma-
radt felvidéki várakat, az ausztriai és német várkastélyokat egészen a 
brit alattvalókra vigyázó walesi erődítményekig. Fenségesen uralták 
a tájat, védték a vidéket és még romjaikban is megcsodáltam őket. 
Nekünk itt a környéken Veszprém, Csesznek és Palota vára a minta, 
a Balatonfelvidéken pedig Tihany, Nagyvázsony és Zádorvár, nyu-
gatabbra pedig Csobánc, Hegyesd, Rezi, Szigliget, Sümeg és Tátika. 
Mehetnénk persze tovább is, de engem inkább a környékbeli várak 
érdekeltek, jobban mondva azok hűlt helye. „Vár állott, most kő-
halom ...” - ahogyan Kölcsey Ferenc megfogalmazta. Nem vagyok 
egyedül ebben a keresgélésben, a baj csak az, hogy sokan délibábokat 
kergetnek, mások pedig félreinformáltak vagy félreinformálnak.

Több útikönyv írója még mindig vártemplomot lát Vörösberényben, 
mert erődtemplomról [?] ír és bencés monostort [?] keres Almádiban, 
ami viszont Monostorapáti és Kapolcs között volt az egykori Almá-
don. Keresik az Óvárt [?], de csak az Óvári messzelátót találják meg, 
amelyet Dr. Óvári Ferenc ügyvédről, felsőházi politikusról neveztek 
el. Rémregényeket agyalnak ki a Kiss Jancsi villáról - sőt Rigó Jancsi-
val keverik - és a Balatonfelvidék többi kastélyáról, amelyek története 
a valóságban is elég kalandos, nem kell ahhoz külön sztorit kiagyalni. 
A Várhegyet már sokan nézik, de nem látnak semmit, főként akkor 
nem, ha csak alulról pislognak fel rá, odafönn meg nem tudnak mit 
kezdeni a két körkörös kőhányással. Menjünk csak föl a Megyehegy-
re, amely a maga 306 méteres magasságával tényleg az egyetlen hegy 
lehetne a közelben, hacsak nem emelik a hivatalos legalacsonyabb 
méretet 500 méterre. De fölemelték! A 30 és 500 méter közötti ki-
emelkedés pedig domb lett, ez alatt pedig halom. 

A helybeliek ennek ellenére hegynek neveznek mindent a környéken: 
a sokkal alacsonyabb Sátor-hegytől és a Bagó-hegytől egészen az Ürge-
hegyig, délebbre pedig a Vörös-hegytől az Öreghegyen át egészen a 
Csere-hegyig. Így szokták meg, mert így hallották a szüleiktől, sőt ez 
áll a turistatérképeken is. Megőriztek régi nevek magyarázatait, naiv 
etimológiákat, regéket és meséket. Volt amelyik fennmaradt, sokuk 
azonban eltűnt az idők homályában. Ugyanígy vagyunk a várakkal, 
erődítményekkel, földvárakkal és sáncokkal, néhányan a kastélyokat 
is erődítményeknek hiszik. Források és feltárások hiányában szabad 
teret kap a fantázia, bár a legtöbb korai erősség helye nagyjából 
ismeretlen még a helyiek előtt is. Ennek a magyarázata a tatárjárás 
és a török hódoltság. Mindkét időszak nagyban hozzájárult a kisebb 
erősségek lerombolásához, amihez intenzív falurombolás is társult: 
talán a falvak egyötöde maradt meg.

Ki hallott Berény, Csittény, Kalapos, Körmösd, Makra, Mar-
ton, avagy akár Örény váráról? Hol volt a Kőudvar, Likaskű és a 
Miskepalota? Nos, legjobb, ha a környék egykori erősségeit sorra 
vesszük és a legalapvetőbb dolgokat megjegyezzük róluk:

Felhasználói tájékoztató Balatonalmádi 
ingatlanok szennyvízbekötéseinek 
üzemeltetésbe vételéről 
Tisztelt Felhasználónk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a balatonalmádi szennyvízhálózat 
bővítésének műszaki kivitelezése hamarosan elkészül. Ezután meg-
kezdődhet a leendő felhasználók ingatlanjainak a hálózatra történő 
rákötése – az alábbi feltételek mellett.

Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezető törzshálózat ki-
építése során megépültek a bekötővezetékek (az ún. „beállások”), és 
a közműszolgáltatást lakossági felhasználó veszi igénybe, elégséges a 
https://www.vizcenter.hu/drv/nyomtatvanyok linken vagy az önkor-
mányzatnál elérhető, Megrendelő ivóvíz-, csatornabekötés létesítésére 
nevű formanyomtatványt kitölteni, és a helyi önkormányzatnál le-
adni – a kedvezményes szakfelügyeleti díj befizetésének igazolásával 
vagy az átutalási megbízás másolatával együtt. A kitöltött nyomtatvá-
nyokat az önkormányzat továbbítja a DRV Zrt. felé.

A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfel-
ügyeleti díjat biztosít azon felhasználók részére, akik rákötési szándé-
kukat a megrendelő formanyomtatványon 2021. június 30-ig jelzik a 
DRV Zrt. felé, és az összeget befizetik.

A kedvezményes szakfelügyeleti díj összege: 1.000 Ft + áfa.
A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatá-

lyos árnyilvántartás alapján történik, amelynek díja jelenleg 16.710 
Ft + áfa.

Kérjük, a csekken, vagy átutalással történő fizetés esetén a közle-
mény rovatban az ivóvíz- szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 je-
gyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjen feltüntetni.

A házi szennyvízhálózat kiépítése

A házi szennyvízhálózat kiépítését javasolt szakvállalattal elvégez-
tetni, de bárki elvégezheti az előírások betartása mellett (58/2013. 
(II. 27.) kormányrendelet 34. pont a közműves szennyvízelvezetés 
szabályairól).

A házi vezetékhálózatot KA- vagy KG-PVC-anyagú tokos csőve-
zetékkel és idomokkal lehet kiépíteni. A rendszernek vízzárónak kell 
lennie. Javasolt a vízszintes, ill. a függőleges 90 °-os iránytörések kerü-
lése, helyette a 2x45 °-os idommal történő irányváltás javasolt. A bel-
ső rendszer tisztíthatósága érdekében javasolt tisztítóidomok beépíté-
se is. A csapadékvízrendszert TILOS rákötni a szennyvízrendszerre!

A házi szennyvízhálózat kiépítése során a meglévő régi 
szennyvízemésztő/-derítő/-tároló tartályok nem csatlakoztathatók a 
rendszerhez, meglétük esetén gondoskodni kell a házi vezetékhálózat-
ról történő szakszerű leválasztásukról.

A házi szennyvízátemelők megfelelő használata

A 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásá-
ról szóló 58/2013. (11. 27.) kormányrendelet 85/A. § (1) bekezdése 
szerint: „A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét – közvetlenül 
vagy közvetve – a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelep-
nek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (a továbbiakban együtt: 
szennyvíz-beemelő)

b) a működtetése, működőképességének és üzembiztonságának, 
üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgál-
tató feladata.

A házi szennyvízátemelő hibájának elhárítási díja a jelenlegi 

árnyilvántartás szerint bruttó 19.152 Ft. A díj a szivattyú cseréjét 
nem tartalmazza. A kiszállás díja bruttó 8.344 Ft/alkalom.

A házi szennyvízátemelőkről, a közműves szennyvízelvezetés sza-
bályairól, a díjfizetési kötelezettségről, a locsolási célú ivóvíz-felhasz-
nálásról, valamint a közüzemi szerződés részleteiről érdeklődjön a 
szolgáltatónál. 

Ha a rákötéssel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, tárcsázza 
az ingyenesen hívható DRV-infovonalat (06 80 240 240), kollégáink 
készséggel állnak rendelkezésére.

Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
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BENDOLA: A Litér és Vörösberény közötti patak, dűlő és major 
neve római eredetére gyanakodnak a helybeliek, de írásos nyomát se-
hol sem találták eddig. Elgondolkodtató a svájci Hun-völgyben talál-
ható Bendola-hegy párhuzama, de hivatalosan még nem fogadják el.

BERÉNY VÁRA: Pontos helye megállapíthatatlan, ha létezett egy-
általán. Talán a Kűhegy, vagy a Várhegy sáncaival tévesztették össze, 
de Vörösberény és Szentkirályszabadja regéi között szerepel. Dalányi 
József még Vata váráról is hallott, amelynek őrsége Koppány oldalára 
állt, de a legendát feldolgozó kézirata szőrén-szálán eltűnt.

CSITTÉNY: A szép nevű hegy Kenese része volt, ahol komoly 
régészeti leletek is előkerültek. 
A névadó pogány vezér Kop-
pány hadnagya volt, akinek a 
tündérszép lánya Matacs névre 
hallgatott. Őt pedig Sándor lo-
vag szerette el s magával vitte 
mámai várába. Halálos pár-
bajban vesztette életét, éppen 
Csittény győzte le... Emlékü-
ket több helynév őrzi mind a 
mai napig.

KÖRMÖSD: Papkeszi ha-
tárában levő hegy várát XIV. 
századi oklevelek említik és Ár-
pád-kori leletek is előkerültek 
a helyszínen. Sokan keverik 
az egykori Sári határában levő 
Kalap-heggyel és hol egynek, 
hol pedig két várnak veszik, 
pedig csak egy földvárat tártak 
föl a régészek.

KŐUDVAR: Szentkirály-
szabadja és Vörösberény közti 
helyet birtokperek miatt emlegették és olyan fontos lehetett, hogy a 
veszprémi püspök, a zirci apát és a veszprémvölgyi apácák is szemet 
vetettek rá. Később Romkút, Kőegyház és Romlotthegyház néven pe-
reskedtek érte. Római eredete nem kétséges, de alapos és tudományos 
feltárása még késik.

LIKASKŰ: A mai városhatárunk legészakibb részén volt tájéko-
zódási pont a XIV. században, de korábban akár római őrtorony is 
lehetett. Több, hasonló helynév kőfallal erődített építményt jelentett 
a régi római út mentén.

MAKRA: Csajág határában a középkori Küngös legmagasabb része 
volt. Római sírok és cserepek, valamint Árpád-kori nyomok szerint 
vár lehetett, amelyet a török uralom alatt Kenessey kapitány védett a 
vitézeivel. Ikervára lehetett a közeli Várhegy, de további tudományos 
feltárás szükséges a részletek tisztázására.

MÁMA: Fűzfő belterületén már csak egykori templomának romjai 
emlékeztetnek az egykori település nagyságára és esetleges erődjére. 
Ez utóbbit csak Sándor vitézzel kapcsolatban említik a regék, ame-
lyekben több helynevet szépen személyesítettek meg.

MARTON VÁRA: Egy sziklacsoport neve Királyszentistván északi 
részén. Többen ide helyezték István sorsdöntő csatájának a színterét 
és kapcsolatba hozzák a sziklákat Szent Márton kora-középkori tisz-
teletével.

MATACS: Balatonakarattyán legalább öt helynév őrzi az ibolya-
szemű Matacs emlékét, akit kérője, Sándor vitéz szöktetett meg apja 
várából. Az államalapítás korára visszavitt romantikus történet akár 
igaz is lehetett, de a vár nyomát régészetileg még nem igazolták.

MISKEPALOTA: Felsőörs déli határában található és a kétszer 
nősült XIII. századbeli főúr emlékét őrzi A lovag egy Horh nevű 

magaslaton építette föl palotáját, amelynek romjait a XIX. században 
még azonosítani tudták.

MURAT: Egy török basa nevét őrzi a sík terület Papkesziben, bár a 
múlt század végén már az idősebbek sem tudták pontosítani. A basa 
vára az innen keletre található Kalapvár lehetett, bár öt Veszprémben 
verték agyon 1681-ben, csak azért, hogy példát statuáljanak. A terület 
később Táborhely néven ismert majd pedig Rájcsúr, azaz lovasiskola 
működött itt.

ÖRS VÁRA: Egy XII. századi hamisított oklevél szerint Ugra ispán 
fiai osztoztak ezen a területen és Belus kapta örökül Örs várát. Ilyenkor 

nem a helyet hamisítottották, 
hanem a birtokost. Ez a korai 
vár Misketető közelében lehe-
tett, de mára már azonosítha-
tatlan.

ÖRÉNY VÁRA: A korai 
oklevelekben még Uran néven 
szerepelt, mert se az Ö sem 
pedig az É hangot nem tudták 
leírni a latin írástudók. Ugra 
ispán második fia örökölte a 
XII. században és a XV. száza-
dig ismerik a helyet. Valahol 
Alsó- és Felsőörs között keres-
hetnénk, ha régészeti leletek is 
megerősítenék.

ROMKÚT: Kedvenc kirán-
dulóhelye volt barátaimnak 
ez a domboldal a múlt század 
végén, amikor éppen itt azon 
morfondíroztak, a reptér és 
a szeméttelep között, hogy a 
római telepesek sokkal jobb 

sorsot érdemeltek volna. A telep feltáratlan, forgalmas római út mel-
lett feküdt és erődítménye fontos leleteket rejthet Balatonalmádi és 
Szentkirályszabadja korai történetének megértése szempontjából is.

RÖCSÖGE: Keveseknek még rémlenek a Csajágaröcsöge viccek a 
Vidámpark egykori felirata nyomán, de a török vezér neve már nem. 
Az itteni csontváz és gyűrű lelet állítólag igazolta a falusi hagyományt, 
hogy valami erősség lehetett itt a dombon, de írásos forrás nem ma-
radt utána.

SÉRHEGY: Kenese keleti határában található ez a domb, ahol egy 
XX. századi geodéziai mérőtorony épült. Igen ám, de nyelvészek sze-
rint a hely neve eredetileg Sírdomb volt, ahol valamilyen erődítmény 
is volt valamikor. Ennek régészeti igazolása sajnos még mindig várat 
magára.

TORNYOSHEGY: Kenese közepén a régi pékség és az iskola kö-
zötti terület neve, ahol egykor templom állott, körötte pedig temető. 
Alapos régészeti feltárasok híján csak a szóbeli hagyományra támasz-
kodhatunk, mert az egykori köveket mind egy szálig széthordták a 
századok alatt.

VÁRHEGY: Legalább két ilyen helynév található a járásuk terüle-
tén és a már tárgyalt vörösberényi Várhegy mellett a csajági Várhegy 
Árpád-kori települést és erősséget sejtet. Ezek alatt viszont még római 
cserepek is előkerültek, tehát jóval ősibb, mint sejtenénk. Volt, aki 
Szentmártonfölde települést, mások meg Küngös halma várát vélték 
felfedezni.

Ennyit adok közre előzetesen egy készülő kis füzet anyagából, azok-
nak a kerékpáros és távgyalogló barátaimnak, akik a világjárvány ide-
jén jóval többet mászkálnak, mint én.

Czuczor Sándor

Várak, erődítmények, lakótornyok hűlt helye a közelben
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Életrenevelés a DLSB-ben - Pénz7
Minden tanév márciusában megrendezzük a DLSB-ben a pénz-

ügyi és vállalkozói témahetet, melynek célja alapvető pénzügyi is-
meretek átadása a diákoknak és a pénzügyi tudatosság fejlesztése. 
Ebben a tanévben a családi költségvetés volt a fókuszban. A diá-
kok egy konkrét család helyzetébe lépve szembesültek egy hónap 
bevételeivel és kiadásaival, váratlan helyzetekkel, és maguk hoztak 
pénzügyi döntéseket mérlegelve az anyagi lehetőségeket és a csa-
lád prioritásait. Reméljük, hogy a szimulációs játék hosszútávon is 
megmaradó ismeretekhez és szemlélethez juttatta diákjainkat. 

Ferenczy-Szabó Kalliopé koordinátor

Képek forrása: https://www.penz7.hu

Gimnáziumunk az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája – friss híreink

Az Európai Parlament budapesti Kapcsolattartó Irodája 2021. 
február 17-én virtuális  Európai Parlament-látogatást szervezett a 
szenior nagykövetek számára Linder Bálint vezetésével. Kötetlen, 
nagyon jó hangulatú beszélgetés keretében tájékoztatást kaptunk a 
Strasbourgban és Brüsszelben dolgozók munkájáról, interaktív já-
tékban vehettünk részt.  Megismerkedhettünk a junior nagykövet 
programhoz kapcsolódó interaktív feladatokkal, melyek akár tan-
órák keretében is feldolgozhatóak. Végül felhívták a figyelmünket 

arra, hogy diákok számára is szívesen szerveznek virtuális  EP lá-
togatást.  Iskolánk bejelentkezett erre a programra és április 13-án 
10 órakor 25 diákunknak lehetősége lesz egy online EP látogatásra. 

Di Croce Gyöngyi koordinátor

Online jelnyelvi workshop 
Osztályfőnökeink a digitális munkarend ellenére is képesek kö-

zösségformáló, érzékenyítő munkát folytatni a diákjaikkal. Jó példa 
erre Kormány Emese tanárnő és a 9A osztály, akik a Jelalapítvány 
közreműködésével a nagyothalló és siket emberek, valamint kom-
munikációs eszközeik világával ismerkedhettek meg a minap egy 
online foglalkozás keretében.

A Jelalapítvány érzékenyítő foglalkozásán résztvevő diákok be-
nyomásaikról, élményeikről így mesélnek:

„... személy szerint nagyon élveztem és nagyon sok új olyan in-
formációt hallhattam, amit eddig elképzelni sem tudtam. Vicces és 
nagyon érdekes is volt és külön tetszett, hogy nyitottak voltak fe-
lénk és úgy fogták fel ezt az „életmódot” mintha teljesen átlagos és 
egyszerű lenne. Engem most teljesen kizökkentett ezekből a szürke 
hétköznapokból!”

„Nagyon érdekes, sokatmondó, mégis játékos és élvezetes elő-
adás volt, amiből nagyon sokat tanultam. Nagyon meglepett, hogy 
mennyi olyan problémával és mindennapi nehézséggel küzdenek a 
hallássérült emberek, ami eszünkbe sem jutna, és mégis mennyire 
teljes életet tudnak élni. Motiváló volt hallani, hogy mindenre ta-
lálnak megoldást, és egy-egy hátráltató tényező ellenére is képesek 
elérni a céljaikat, tudnak érvényesülni és ugyanúgy megállják a he-
lyüket minden helyzetben, mint bárki más, sőt talán még jobban. 
Azóta megnéztem néhány YouTube videót a jelnyelvről, annyira fel-
keltette az érdeklődésemet, megpróbálok majd megtanulni néhány 
egyszerűbb jelet! Köszönöm szépen az élményt!”

„A tegnapi óra nekem nagyon tetszett. Nagyon jól éreztem ma-
gam. Az előadás rávilágított arra, hogy a siket embereknek mennyi 
nehézséggel kell megküzdeniük és mégis ennek ellenére mennyi 
mindent el tudnak érni az életben. A feladatok nagyon érdekesek 
voltak és nagyon sok információt kaptunk, amik számomra nagyon 
hasznosak voltak. Az óra után egyből elmeséltem a szüleimnek és 
megtanítottam nekik a színeket jelnyelven. Köszönöm az élményt!”

A Jelalapítvány beszámolója az eseményről a következő 
blogban olvasható: https://www.jelalapitvany.org/post/az-online-
szemleletformalas-2-allomasa-balatonalmadi

Köszönjük, hogy a Jelalapítvány érzékenyítő foglalkozásai máso-
dik állomásának gimnáziumunkat választotta!



Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 7

2021. április Krónika

Iskolai alapítvány 1%
Idén is jövedelemadójuk 1 % -ának iskolai alapítványunk részére 

történő felajánlására kérjük régi, illetve új támogatóinkat. Célunk, 
hogy a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány támogassa az 
intézményünkben tanuló diákokat:

• szabadidős és sporttevékenységben;
• kirándulásokban, táborozásokban;
• eredményesen teljesítő diákok jutalmazásában;
• tanulmányi versenyek nevezési díjához, szállítási költségéhez való    
   hozzájárulásban;
• oktatás tárgyi feltételrendszerének fejlesztésében 
  (pl. digitális eszközök beszerzése);
• szociálisan rászoruló tanulók részére többlettámogatás 
  nyújtásában.

Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és 
a „VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍT-
VÁNYT” jelölik meg kedvezményezettként, melynek adószáma: 

18935598-1-19

Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 1 
% -át. Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné támo-
gatni iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti:

11748083-20023302

Jó egészséget kívánunk! Köszönettel:

   Balogh Csaba sk.  Zanathy László sk.
  kuratóriumi elnök    intézményvezető

Matekos sikerek a Vörösberényi 
iskolában

Az idei tanévben is megrendezték a Varga Tamás Matematikaver-
seny iskolai, megyei és országos fordulóit. Tanítványaimmal a tan-
órák mellett, hetente készültünk erre a megmérettetésre is. Sok-sok 
teszt és kifejtős feladatot oldottunk meg az iskolában. A decemberi 
iskolai forduló után a nyolcadikosok közül ketten is továbbjutottak 
a megyei versenyre. Január végén a felvételi izgalmai közepette még 
ez a feladat is várt rájuk. Nagyon szépen teljesítettek. Mesics Bor-
bála (8.a) csak 1 ponttal maradt le az országos fordulóba jutásról. 
Így ő megyei 5., míg Czúni Vilmos (8.b) megyei 9. helyet ért el. Ez 
az eredmény ebben a mostoha tanévben nagyon örvendetes. Büszke 
vagyok a teljesítményükre!

Kovács Katalin Zsuzsanna
felkészítő tanár

Országos döntőbe jutott egy 
vörösberényis diák történelemből

Iskolánk diákjai évek óta lelkesen neveznek be az országos törté-
nelem tantárgyi versenybe. 

Az (SRPSZKK) Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Re-
gionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ által szervezett 
rangos megmérettetés első, iskolai fordulóján 8 hetedik osztályos ta-
nuló vett részt. Szorgalmasan készültek az előre megadott témakö-
rökből, sikeresen vették az akadályt, és szerzett pontszámaik alapján 
Csizmadia Csanád István és Szántó Dániel bejutott a megyei for-
dulóba. A járványhelyzet miatt a szokásoktól eltérően a megyei for-
dulót a részt vevő versenyzők a saját iskolájukban teljesíthették. A 
rendkívül színvonalasan összeállított megyei feladatlap megoldásait 
az országos szervezők részére, postai úton javításra továbbítottuk. A 
megyei fordulóban Csizmadia Csanád a 7. helyen végzett, Szántó 
Dániel pedig megyei 2. helyezett lett, s ezzel bekerült az országos 
döntőbe, amelyen idén 22 tanuló vehet részt. Az országos döntő 
májusban kerül megrendezésre, szóbeli fordulóból áll és szintén on-
line módon (videós konferencia-beszélgetés) kerül lebonyolításra.

A tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállással a 
versenyfelkészülés is online térbe került, a technika segítségével 
kontakt konzultációkat tartunk. Dani nagy örömmel és izgalom-
mal, lelkiismeretes felkészüléssel várja az országos döntőt.

Zsapka Andrea
felkészítő pedagógus
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Csonka Ferenc kántortanító III. 
(részletek) 

 …Nagyapám nyugdíjazása megrázta a családot. Nagyanyám jós-
lata bekövetkezett. Emlékszem arra a napra, amikor megkapta „elbo-
csátó szép üzenetét”. Csak ült némán kényelmes bordó foteljében, és 
cigarettázott. Napokig egy szót sem szólt, csak Nagyanyám hangját 
lehetett hallani, ahogy sorolta a hazug és kitalált érveket. 

- Még hogy az iskolai felszerelések beszerzését elhanyagoltad! Le merték 
írni ezt az ostoba hazugságot, amikor fedezetet sem adtak hozzá! Pénz se 
volt rá!? Miből vetted volna meg!? - háborgott, morgott, majd válaszolt 
is feltett kérdéseire.

- Az persze, senkit sem érdekel, hogy úgy hazudnak, mintha könyvből 
olvasnák!! Kellett nekik valami indok!  

Nagyapám szerette volna hazahozni tornatanár keresztfiát Várpa-
lotáról, mert ebből volt hiány a tantes-
tületben. Várkonyi Ferenc - aki remek 
sportéletet varázsolt a várpalotai iskolába 
- csodálatos pedagógus volt! Ráadásul, 
ekkor haltak meg a szülei, üres lett a 
vörösberényi ház, és a várpalotai panel-
ből két gyerekével szívesen hazaköltözött 
volna egy kertes házba, sokkal jobb kö-
rülmények közé. Ostoba és nevetséges 
érvekkel utasították el, arra hivatkoztak, 
hogy a kérés összeférhetetlen, mivel a ke-
resztapaság rokonság. Ez lehetett „súlyos 
bűneinek” egyike. 

De Nagyapát sosem érdekelte, mit beszélnek róla. Sosem félt, mert 
nem volt mitől, tiszta volt a lelkiismerete. A hatalmat azonban irritálta 
a vallásossága, hogy minden vasárnap le mert ülni a templom orgoná-
jához. Szerintem akkor volt a legboldogabb, amikor Bachot játszott. 
Ezt az élményt semmire sem cserélte volna fel, még az állását is koc-
káztatta. Gondolom, azt sem bocsátották meg neki, hogy hivatalos 
ünnepeken nem jelent meg és a Dalárda karmester nélkül szerepelt, 
amit Nagyanyám sokszor riasztóan emlegetett. Pedig nagy bátorság 
kellett megtagadni a politikai eseményeken való részvételt, és mivel 
Nagyapa sosem politizált, ezért egyre gyanúsabb lett az elvtársaknak. 
Nagyanyám összes félelme sajnos fokozatosan beigazolódott. 

Szinte törvényszerű, hogy a Rákosi idők lihegő, erőszak politikája 
még egy ilyen kis falu életét is feldúlta. Hiába adta életét és szerete-
tét falujáért, hiába dolgozott fáradtságot nem kímélve, nyugdíjazá-
sa pontot tett arra a negyven évre, amikor élete minden percében 
azon fáradozott, hogyan tegye szebbé, gazdagabbá az emberek életét 
Vörösberényben. Indokot könnyen találtak, a politika elvette legked-
vesebb játékszerét, elvette a munkáját, a faluját. Kellett valakiknek 
egy igazgatói állás, és indokot játszva lehetett találni rá, idő előtt 
nyugdíjazták.  

Mi pedig költöztünk föl a Vöröshegyre. 
– Még jó, hogy van hova menni! Ezektől úgyse fogadnánk el semmit!  - 

hallom a zsörtölődő mondatokat Nagyanyámtól. 
– Mindig mondtam, hogy sose fogsz köszönetet kapni mindazért, amit 

harminc év alatt tettél! – EZEKTŐL!? – tette hozzá különös gúnyos 
hangsúllyal. 

– Érdemes volt egy fillér honorárium nélkül reggeltől estig dolgozni!? 
Én megmondtam előre, hogy senki se áll ki melletted, ha bajba jutsz! Jól 
meghálálták, mondhatom!  Ezt érdemelted! 

Amikor Kénerék átvették a hatalmat, első intézkedésként megszün-
tették a művésztelepet, az sem érdekelte őket, hogy közben országos 
hírű lett, csak egy dolog volt fontos, elsöpörni mindazt, ami Nagy-
apához kapcsolódott. Még hírmondója se maradjon annak, amit ő 

létrehozott. Megalázó módon nyugdíjazták, amikor ünnepelni kellett 
volna. 

Az iskolák tantermei ugyan bezárultak a művészek előtt, de ők még 
évekig visszajártak, úgy beépültek a falu életébe. Voltak, akik szobákat 
béreltek, voltak, akik letelepedtek Mersits Piri például vett egy kis 
présházat, Bognár Zoli pedig elvett egy falusi lányt, mert Vörösberény 
szépségitől nem tudtak elszakadni. Ezt az érzést nem vehette el tőlük 
senki. A falu lakói pedig megszerették és boldogan fogadták őket leg-
alább még egy évtizedig.

Mintha a saját televíziós történetünk hasonló csalódásait olvasnám 
néhány évtized múlva. 

Elhagytuk az iskolát, az udvart, az olajfát, legnagyobb bánatomra 
ott maradt a hinta. El kellett búcsúzni a szederfától, az illatos olajfá-
tól, és Bodrival együtt ballagtunk föl a hegyre. Fájt, hogy nem ug-
rálhattam többé az üres tantermekben, sajnáltam a hintát, bánataim 

egyetlen vigaszát, ahol a repülést és a 
száguldást először próbálgattam. Oda-
menekültem, ha sérelem ért, ha valami 
fájt, kilenc évesen itt fedeztem fel, hogy 
mit jelent, hogy élek, hogy vagyok, csu-
kott szemmel és hideg félelemmel döb-
bentem rá, hogy volt idő, amikor nem 
léteztem, és lesz is, amikor már nem le-
szek. Ennek a rémületes döbbenete máig 
elkísér, mert még most se tudtam rájön-
ni, hogy hol vagyunk, honnan jöttünk, 
hová megyünk, és főleg MIÉRT? 

Rendszerint azzal nyugtattam magam, 
hogy – bár mindenki meghal – de hátha én leszek az egyetlen kivétel.

Ahogy elköltöztünk, engem azonnal átírattak az almádi iskolába, és 
minden reggel két kilométert gyalogolhattam, ahelyett, hogy besétál-
tam volna a jólismert kedves osztálytermekbe. Szomorú Nagyszüleim 
három szoba helyett egyszobás, konyhás, pincés, spájzos vöröshegyi 
kerti házukba költöztek, próbálták bezsúfolni, majd elajándékozni fe-
leslegessé vált bútoraikat. Még jó, hogy Anyámnak volt egy kis lakása 
Almádiban, mert ővele már végképp nem fértünk volna el a hegyen. 

Nagyapa eleinte tétlenül sétált a kertben, naponta legalább kétszer 
lement a faluba, lassan csak a bevásárlás maradt egyetlen szórakozása, 
és az, hogy beszélgethetett az emberekkel.

Fogalmam sincs, később hogyan szerzett egy nyugdíjas fél-állást, 
csak arra emlékszem, hogy az almádi iskolából jött a felkérés, ko-
rántsem egykori kollégái gondoltak rá. Délutánonként napközis 
gyerekekkel foglalkozott, és még nyárra is szerzett egy érdekes alkal-
mi munkát. Néhány órát délutánonként a strandon töltött, őrizte a 
könyv-sátrat, és ha akadtak olvasói, esténként boldogan mesélt róluk. 
Így aztán a mai strandkönyvtár gondolata is a nevéhez kapcsolódik. 
Mindez persze csupán pótcselekvés volt, valódi játékszerét, faluját és 
az iskolát elvették tőle. Életének utolsó időszakában már csak déd-
unokái jelentettek örömöt, meg a tanítványok, akik szerencsére egyre 
gyakrabban látogatták.

Miért egyforma minden ebben a magyar történelemben?
Utóirat:
Gondolom, nem csoda, hogy szerettem volna méltó emléket állíta-

ni Nagyapámnak. Az volt minden vágyam, hogy ne felejtsék el, hogy 
a mai gyerekek, a későbbi nemzedékek is tudják, miért van az Óvoda 
falán a neve, hogy mit jelentett abban az időben, hogy ő alapította az 
első Polgári Kultúrkört, és miért őrzik relikviák és fotók az emlékét a 
falu Művelődési Házában. 

Gyökerek nélkül, hogy épülne fa? 
Identitás tudat nélkül mi lesz a jövő nemzedékből? 
Én is ezért dolgoztam negyven éven keresztül, mint Ő. Mert ezt 

Csonka Ferenc vörösberényi iskolásokkal
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Dolgozzunk közösen, hogy 
Balatonalmádi a térség egyik 
legbiztonságosabb városa legyen! 
Bemutatkozik Borbély Zoltán, Almádi újonnan kinevezett 
rendőrkapitánya

Zircen születtem, és egy bakonyi kisfaluban, Csetényben nőt-
tem fel. A középiskolát Veszprémben végeztem, majd a Fejér Me-
gyei Bauxitbányák Fenyőfői bányaüzeménél földalatti csapatcsillés 
munkakörben helyezkedtem el. A sorkatonai szolgálatot követően 
1989. július 1-jén szereltem fel a rendőrség állományába. Első szol-
gálati helyem a Veszprémi Rendőrkapitányság volt, ahol járőri be-
osztásban dolgoztam, majd körzeti megbízotti beosztásba kerültem. 
1998-ban szereztem diplomát a Rendőrtiszti Főiskola közrendvé-
delmi szakán, közben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
(Közbiztonsági Igazgatóság) Közrendvédelmi Osztály állományába 
kerültem (kiemelt főelőadói beosztásba). A Várpalotai és Balaton-
almádi Rendőrkapitányságokon tett kitérőim után, a vörösiszap 
katasztrófát követően kértek fel a Veszprém Megyei Rendőr-főka-
pitányság (Rendészeti Igazgatóság) Közrendvédelmi Osztálya ve-
zetésére. A megyei szakirányításban eltöltött 10 évem eredményei 
alapján kért fel Veszprém Megye Rendőrfőkapitánya, Dr. Fellegi 
Norbert r. ezredes úr a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetésé-
re 2019. őszén, amely beosztásba 2021. március 1-jével kineveztek. 

A rendőrségen végzett feladataim mellett aktívan részt veszek a me-
gyei Polgárőr Szövetség munkájában, ahol jelenleg a szakmai alel-
nöki tisztséget töltöm be. Megtisztelő feladat számomra, hogy részt 
vehetek a rendőr parancsnoki állomány csopaki továbbképzésében. 

− Sokszor sok helyen elhangzott már: Balatonalmádi biztonságos 
város – de e kijelentés mögött rengeteg munka van. Véleménye sze-
rint minek köszönhető ez a jó megítélés? 

Az elmúlt év valamennyiünk számára nagyon intenzív, illetve ese-
ménydús időszak volt. Az idegenforgalmi szezonban idelátogatók 
soha nem látott magas száma jelentős terhet rótt mind az állomány-
ra, mind a helyi lakosságra.  Úgy gondolom, a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság állománya, felkészültsége és képzettsége kellőképpen 
alkalmas arra, hogy a feladatokat hatékonyan hajtsa végre, és az 
állampolgárok elvárásainak eleget tegyen. Hasonló településekkel 
összevetve a város közbiztonságát, úgy vélem, a bűncselekmények 
folyamatosan csökkenő száma magáért beszél. Balaton-parti rend-
őrkapitányságként a nyári idegenforgalmi szezon meghatározó szá-
munkra. Az eredményesség fenntartásához feltétlen szükség van a 
helyi lakosság és az ideérkező vendégek jogkövető magatartása mel-
lett, hogy az észlelt jogsértésekről a rendőrséget minél előbb tájé-
koztassák, értesítsék. 

− Milyen olyan problémákat lát városi szinten – rendőr szemmel 
–, melyek sürgős megoldást követelnek? Van-e lehetőség ezek megol-
dására? 

Az eredmények megtartása mellett arra kell törekednünk, hogy 
rövidüljön a rendőrség reakcióideje és a nyomozás, felderítés idő-
tartama. A rendőri jelenlét növelése a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények megelőzése mellett a személy elleni bűncselekmények 
visszaszorítására is hatással lehet. A 2021. évben is az egyik legfon-
tosabb kiemelt feladat a gyorshajtók kiszűrése, hiszen a fő baleseti 
ok a sebességtúllépés. Emellett az ittas vezetőkkel szembeni fellépés-
re kiemelt figyelmet fordítunk. Magam is rendkívül fontosnak tar-
tom a bűn- és baleset-megelőzési munkát. A különböző prevenciós 
kampányokkal, előadásokkal szeretnénk minél fiatalabb korban ki-
alakítani a tudatos, felelősségteljes közlekedési magatartást. 

− Véleménye szerint milyen ma a rendőrség megítélése? Az 
almádiak hogy viszonyulnak Önökhöz és a munkájukhoz? 

Jól érzem magam Balatonalmádiban. A térség, és a lakosság el-
fogadott. Kiváló munkakapcsolatot sikerült kialakítanom önkor-
mányzatokkal, a polgárőrökkel, egyéb rendészeti együttműködő 
szervekkel. A Rendőrkapitányság állománya is elfogadott. Rövid 
idő alatt egy közvetlen, egymás tiszteletén alapuló munkakapcsola-
tot alakítottam ki az állomány tagjaival.

Számomra kiemelten fontos tényező a lakossággal való megfelelő 
kapcsolattartás. Korábbi vezetői beosztásaim alatt és most is arra 
törekszem és azt várom el a kollégáimtól is, hogy olyan magatar-
tást tanúsítsanak a társadalom felé, és olyan lelkiismeretes munkát 
nyújtsanak, amellyel ők maguk is elégedettek lennének, ha róluk, 
vagy éppen a családjukról lenne szó. A rendőrkapitányi székbe tör-
ténő megbízásomkor azt tűztem ki egyik célul, hogy „azért dolgoz-
zunk közösen, hogy Balatonalmádi a térség egyik legbiztonságosabb 
városa legyen, illetve maradjon”. 

− Mit jelent Önnek Balatonalmádi? 
Azon rendőrök közé tartozom, akik részére a pályájuk során több 

lehetőség adódott a továbblépésre, magasabb beosztásba kerülésre. 
A megyén kívülről érkezett felkérések során szoktam azt mondani, 
hogy „Veszprém megye az Én szívem, Veszprém megye az Én hazám”. 
Ez igaz Balatonalmádira is, hiszen itt kaptam meg azt a lehetőséget 
és bizalmat, hogy állományilletékes parancsnokként teljesítsem vál-
lalt kötelezettségeimet a haza és az itt élők szolgálatában.

JVE

tanultam Nagyapámtól – hogy csakis a múlt emlékeinek, értékeinek 
felidézésével lehet jövőt építeni. Belőlem sem lett volna diplomás 
tanár Nélküle, az ő pedagógusi kisugárzása nélkül én se készítettem 
volna tucatszám gyerekműsorokat a Magyar Televízióban. A pad-
lásról előhalászott régi, megporosodott erdélyi gyerekújságok – Én 
Újságom, Cimbora megsárgult lapjai - nélkül, amit titokban adott 
a kezembe -, sosem született volna meg a tévés Cimbora. Így aztán 
gondolom, nem csoda, hogy visszatértem szülőfalumba, boldogan 
híresítve ezt a gyönyörű Balatonparti települést. Több, mint tíz éven 
keresztül ápoltam a múlt emlékét, minden nyáron többszáz kamasz 
boldog vakációját töltötte Almádiban, határon innen és túlról érkez-
tek, akik a legnagyszerűbb írókkal képzőművészekkel és zenészekkel 
találkozhattak a Cimbora táborokban.

Itt ülök nyaranta a vízparton és a lelkes almádi közönség boldo-
gan tapsolja Nagyapám emlékét Dédunokájának, Érdi Tamásnak 
zongorajátékában. Az idő minden sebet begyógyít, hisz történhetnek 
csodák, születhet egy olyan új nemzedék, akiket érdekel a múlt, és a 
helytörténet emlékei. 

É.Szabó Márta
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Balatonalmádi 
2021 évi korfája 

Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három 
irányból közelíthető meg szárazföldi utakon, illetve a Balatonnal 
határos. A fő megközelítési irányok Budapest felől a 71.sz főút, 
Veszprém felől két úton Szentkirályszabadja, illetve Felsőőrs felől, a 
harmadik irány Balatonfüred felől szintén a 71 sz. főútvonal. Ebből 
következik, hogy a város meglehetősen nagy átmenő forgalommal 
bír, mely kiegészül a Budapest-Tapolca vasútvonallal is. Az adott-
ságokból következik, hogy a város idegenforgalomból tartja fent 
magát, ipara nincs. A nyári főszezonban a nyaralókkal együtt a la-
kosság létszáma eléri, vagy meghaladja a 30.000 főt, míg az állandó 
lakosok száma: 10.052 fő
Az adatok szerint a 0-18 évesek száma csökkent 0-18 év között: 
1771 fő
18-65 év között 5779 fő  
A nyugdíjasok száma magas. 65 év felett 2502 fő
Nő: 5162 fő; teljes lakosság 51,35 %
Férfi: 4890 fő; teljes lakosság 48,65 %

Balatonalmádi vezetésének komoly feladata a fiatalok megtartá-
sa. Ennek érdekében új óvoda épült és bölcsőde készül. Szükséges 
továbbá új munkahelyek felkutatása, akár a környék bevonásával is. 
Biztosítani kell a lakhatási és szórakozási lehetőségeket. Az orvosi 
ellátás kiegyensúlyozott. A háziorvosi ellátás 4 körzetben, mellette 
a szakrendelések, a folyamatos ügyelet, illetve a veszprémi és bala-
tonfüredi kórházak gyors elérhetőségsége biztosítja szakszerű orvosi 
ellátást. A közrend és közbiztonság tekintetében országos szinten a 
legbiztonságosabb városok között szerepel Balatonalmádi. Ezért a 
lakossággal összefogva a városi Rendőrkapitányság és a helyi pol-
gárőrség sokat dolgozik. Rendezvényeket nem csak a kulturális 
központ szervez, de a helyi civilek is rendeznek saját, kisebb prog-
ramokat. Sajnos ezt a tendenciát a járványügyi helyzet 2020-ban 
jelentősen felülírta.

Évek óta készítem Balatonalmádi város korfáját, amely a települé-
sen állandó lakhellyel rendelkezőket vizsgálja. A táblázatból kiderül, 
hogy hányan élünk itt, 0-99 év között, korcsoportra leosztva, kü-
lön-külön nők és férfiak. A tényekhez hozzátartozik az is, hogy az 
állandó lakosok közül megközelítőleg 200-300 fő ténylegesen nem 
lakik a városban, de egyéb okok miatt ide van bejelentve.

Az összesítésből kiderül, hogy a nők vannak többségben, de ez 
megfelel az országos átlagnak. Amint az is, hogy az idősek aránya 
növekszik, köszönhetően a Ratkó-korszak kifutásának.   

A korfa diagram csecsemőkkel, a gyerekekkel kezdődik, és az 
idősökkel végződik. Óvjuk, védjük őket!

Balogh Csaba, a Közbiztonsági Alapítvány elnöke 

Balatonalmádi lakosságának létszáma 2021. március 1. 

1052 fő
életkor férfi nő összesen életkor férfi nő összesen

0-1 29 29 58 51 80 55 135

1 36 45 81 52 82 67 149

2 42 37 79 53 59 63 122

3 45 37 82 54 68 68 136

4 44 46 90 55 56 54 110

5 51 46 97 56 48 44 92

6 59 45 104 57 58 57 115

7 36 41 77 58 48 48 96

8 69 47 116 59 47 70 117

9 46 42 88 60 50 80 130

életkor férfi nő összesen életkor férfi nő összesen

10 39 45 84 61 43 70 113

11 55 54 109 62 49 72 121

12 56 57 113 63 68 77 145

13 49 52 101 64 76 74 150

14 51 49 100 65 61 84 145

15 48 49 97 66 85 87 172

16 62 44 106 67 78 101 179

17 52 48 100 68 62 79 141

18 53 36 89 69 51 86 137

19 36 40 76 70 67 68 135

20 50 39 89 71 60 82 142

21 39 38 77 72 51 80 131

22 33 35 68 73 52 83 135

23 42 38 80 74 58 66 124

24 38 35 73 75 49 59 108

25 46 45 91 76 58 64 122

26 41 41 82 77 48 65 113

27 41 50 91 78 42 61 103

28 42 38 80 79 36 46 82

29 53 41 94 80 47 37 84

30 66 58 124 81 21 35 56

31 53 46 99 82 31 44 75

32 52 52 104 83 34 34 68

33 72 51 123 84 17 27 44

34 58 53 111 85 18 25 43

35 55 64 119 86 11 19 30

36 55 57 112 87 9 22 31

37 60 76 136 88 9 19 28

38 65 68 133 89 5 10 15

39 80 74 154 90 8 10 18

40 90 60 150 91 5 6 11

41 91 99 190 92 0 7 7

42 87 90 177 93 1 3 4

43 90 91 181 94 1 3 4

44 95 112 207 95 1 4 5

45 100 100 200 96 0 4 4

46 98 106 204 97 0 2 2

47 86 87 173 98 0 3 3

48 83 80 163 99 1 0 1

49 86 68 154 100 0 0 0

50 76 57 133    

2981 2838 5819 1909 2324 4233

Iskolai létszám alakulása 2015-2020 évek között

2016. május

225 fő
2017. május

228 fő
2018. május

231 fő
2020. május

252 fő

Györgyi Dénes Ált. Isk. Vörösberényi Ált.Isk. 

Évf. 2015/2016. 2017/2018. 2019/2020. 2016/2017. 2017/2018. 2017/2018.

1. 42 36 59 36 43 41

2. 48 41 45 20 38 43

3. 48 52 34 40 20 44

4. 56 29 46 25 39 39

5. 28 53 57 33 29 25

6. 48 53 33 29 35 46

7. 34 55 52 35 28 26

8. 40 44 50 27 45 38

Össz. 344 365 376 245 277 302
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KORFA 

A lakosság nemenkénti korelosztását ábrázoló (adott esetben a 
családi állapottal kiegészített) grafikont szokás korfának nevezni. A 
nemzetközi szóhasználat ”population pyramid”-nak hívja. Mind-
két elnevezését jellegzetes alakjáról kapta, tudniillik a kormegoszlási 
grafikon – elsősorban a természeti népeknél – piramisra vagy fenyő-
fára emlékeztethet.

A korfa egy adott népesség nem és kor szerinti megoszlását oly 
módon mutatja be, hogy az egyes korévekhez (vagy korcsoportok-
hoz) tartozóan jobboldalon a nők, baloldalon a férfiak számát ábrá-
zolja egymásra helyezett szalagdiagramok formájában.

Háromféle korfa-típust különböztetünk meg, ahol a korfa formá-
ja az adott népesség korstruktúráját is jelzi.
Piramis alakú korfa: a növekvő népesség korfája – itt széles az 
alap, ami fölfelé gyorsan keskenyedik, hisz sok a fiatal és magas a 

halandóság (alacsony a születéskor várható átlagos élettartam). A 
korfa tradicionálisan ilyen, ez jellemző ma a természeti népekre, a 
fejlődő országokra.
Harang alakú korfa: a stagnáló népesség korfája – itt a fiatalok és 
a középkorúak aránya közel egyformán magas, a korfa csak az idős 
népességnél keskenyedik el és veszi fel jellegzetes, haranghoz, méh-
kashoz hasonló formáját.
Urna vagy hagyma alakú korfa: a fogyó népesség korfája – ez kes-
keny alapú, felfelé kissé szélesedő forma, amit a fiatalok arányának 
csökkenése, az idősek arányának növekedése okoz (magas születés-
kor várható átlagos élettartammal). Ilyen korfával rendelkezik sok 
fejlett ország, többek között Magyarország is.

Forrás: https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Korfa
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnék mondani a PKK Könyvtár részlegének, 
illetve dolgozóinak.
A járvány ideje alatt folyamatosan - házhoz szállítással - 
biztosítják az olvasnivalót. Ez a bezártság idején nagyon fontos!
Mosolyogva, örömmel adják át a könyveket, és viszik el a már 
olvasottakat.
Úgy gondolom, minden olvasó egyetért velem, hogy ezt a 
munkát nagybetűvel MEGKÖSZÖNJÜK!

Szombathy Gyuláné Dvorák Erzsébet

Életének 61. évében elhunyt Beke G. László, sokoldalú újságíró 
kollégánk, aki többek között hosszú éveken keresztül gondozta a 
balaton.vehir.hu portált, ahol számos fotó és tudósítást jelent meg 
Almádiról. Munkánk sokszor összekapcsolódott, több alkalommal 
jelentek meg képei az Almádi Újságban. 

Búcsúzunk egy olyan embertől, aki méltón és büszkén viselte 
súlyos betegségét, de úgy döntött, hogy inkább az örök, nyugodt 
vizeken hajóz tovább. Egy olyan ember, aki ki tudott teljesedni a 
fotózásban, írásban, művészetekben, festészetben. Akire mindig 
mindenben lehetett számítani, aki önzetlen módon segített min-
denkinek félretéve a saját érdekeit. A társadalmi egyenlőtlenségek-
kel, minden bajban segítő kezet nyújtott felesleges kérdések nélkül. 
Foglalkozott az értékek fenntartásával és a hagyományok megőr-
zésével, mint az ortodox ikon festészettel, építészettel, a tehetséges 
fiatalok tanításával.

Mély fájdalommal búcsúzunk. 
Laci, nyugodj békében! 

forrás: balaton.vehir.hu 
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BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
Balatonalmádi Anno II. és III kötete

Almádi Füzetek I-XV. 
Almádi Újság Reprint kiadás

Káptalanfüred évtizedei képekben
Almádi képeslapok Veszeli Lajos festményeivel  

(csak a Tourinform Irodában kaphatók)

Az Almádiért Közalapítvány által kiadott, helytörténeti 
könyvek megvásárolhatók:  Tourinform Iroda – 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Papír- írószer és 

könyvesbolt – Balatonalmádi Baross G. u. 51.; Kölcsey 
Könyvesbolt – Veszprém Cserhát lkt. 7.

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

T. András

Apartmanok kezelése Balatonalmádiban

Nyári szezonra balatonalmádi apartmanok 

rövid távú kiadásával járó feladatok 

elvégzését vállaljuk. Takarítás, karbantartás, 

vendégfogadás és távoztatás, levelezés.

Jelentkezését az alábbi email címre várjuk:

ancsizi1978@gmail.com

HIRDESSEN 
AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995  telefonszámon.
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Bútorjavítás és összeszerelés
Vállalom lapra szerelt bútorok 

(Mömax, Möbelix, Jisk, KIKA) 

összeszerelését, beépítését. 

Továbbá vállalom már meglévő 

bútorainak helyszíni átalakítását, javítását. 

Forduljon hozzám bizalommal!

Baranyai Gábor T.: + 36 20 360 4660



Mutasd fel ezt a hirdetést és a vásárlásod 

értékéből 10% kedvezményt biztosítunk!

Balatonalmádi, Álmos u. 2.

Fürdőszobaszalonok

Tel.: +36 20 487 7129

Balatonfüred, Fürdő u. 25/B     
Tel.: +36 20 486 8170

Az akció 2021. 04. 30.-ig érvényes, és a Fürdőszobaszalon termékeire vonatkozik. 

A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható és a kiskereskedelmi árból kerül levonásra.

www.tuzeppiedl.hu

Hogyan?

Küldd el neved és postacímed 
SMS-ben a +36 20 452 3789-es 
számra, vagy e-mailben az 
info@huf baupiedl.hu címre,

vagy 

Regisztrálj online 
a www.tuzeppiedl.hu oldalon…

    …vagy egyszerűen nézz be 
új fürdőszobaszalonunkba, és 
azonnal hazaviheted! 

FÜRDŐSZOBA 
SZALON

KÉRD INGYENES 
240 OLDALAS 

KATALÓGUSUNKAT!



Almádi Értéktár
A Káptalanfüredi Fürdőegyesület

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület 1937. április 8-án tartotta 
alakuló ülését Budapesten a Magyar-Hollandi Biztosító Rt. 
tanácstermében. (Ekkortájt fedezték fel nyaralóhelyként a Ba-
laton-parti településeket – köztük Almádit és Káptalanfüredet 
is.)

A jegyzőkönyv szerint az egyesület tisztikarába választották 
dr. Vécsey Kálmán miniszteri tanácsost, dr Radványi Viktor 
apátkanonokot, és Polniczky Lipót győri főispánt.

A megalakulás utáni évben a Belügyminisztéri-
um 81233/1938.III.b. számú rendelete szerint a 
„Balatonkáptalanfüred” elnevezés megszűnt és azt 
„Káptalanfüredre” helyesbítették. Így a Fürdőegyesület is mó-
dosította az alapszabályát (1938. VIII. 6.), melyben rögzítette 
a hely új nevét és a Fürdőegyesület székhelyét is áthelyezte 
Budapestről Káptalanfüredre. Az új alapszabály 3.§ tartalmaz-
ta a fürdőegyesület célját: „Káptalanfüreden az együvé tarto-
zás érzetét ápolni, a nyaralók szórakozását és társas érintkezését 
előmozdítani. Az egyesület működése emellett felöleli mindazon 
feladatokat, amelyek a fürdőtelep fejlesztését és a Balaton nagy 
általános érdekét szolgálja.” Az itt olvasható cél az elmúlt 81 
évben erősítette a városrész összetartozását. 

1938-ban a Fürdőegyesület kérelmére a Belügyminisztéri-
um a 230797/1938. XIII. számú rendeletével Káptalanfüredet 
gyógy-, és üdülőhellyé nyilvánította, majd a fürdőtörvény alap-
ján az Üdülőhelyi Bizottság feladatkörének ellátását is az egye-
sület választmányára bízta (200969/1940/XIII. sz hat.).

A háborús évek után megindult a közigazgatás újjáalakítása, 
melynek egyik eredménye, hogy 1947. május 23-án az Üdü-
lőhelyi Bizottság újraszerveződött. Ekkor az egyesület 117 
tagot tartott nyilván, a tisztikar 11 főből állt. Az 1948-as év 
fordulópont volt a szervezet életében, mert az 11630/1948. 
Korm. rendelet 12.§. értelmében megszűntek a fürdőegye-
sületek, majd 1950-ben a gyógy- és üdülőhelyi bizottságok 
is. Vagyonuk állami tulajdonba került, kezelését az illetékes 
tanács vette át. 1951. április 29-ig átadásra került az egyesület 
kezelésében lévő káptalanfüredi strand a Balatonalmádi Ta-
nács VB. részére. 

A fürdőegyesület életében lezárult egy korszak, s elmond-
hatjuk, hogy a szervezet tagjai 14 éven át tevékenyen vettek 
részt a településrész életében, melynek eredményei néhány 
példában az alábbiakban szerepelnek:

• a strand fűzfáinak ültetése
• útalapozási munkálatok
• a strand újjáépítése (1946-1947-1948)
• rendezvények szervezése pl.: „Örömtüzek” ünnepély
Ezt követően több mint 3 évtizedig nem volt 

Káptalanfürednek egyesületbe tömörült érdekképviselete, 
csupán az itt élő tanácstagok igyekeztek az üdülőtelep hasznos 
összekötői lenni a Balatonalmádi Tanácsban.

1990. augusztus 25-én megalakult egy új érdekképviseleti 
szervezet „Káptalanfüredi Baráti Kör” néven. Az 1992. júni-
usi 20-i közgyűlésen Kacskovics Lajos elnök indítványozta, 
hogy a Baráti Kör az 1948-ban megszüntetett Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület jogutódjaként kerüljön bejegyzésre. Az így új-
jáéledt egyesület 1993. december 2-tól tagja a Balatonparti 
Üdülő- és Fürdőegyesületek Szövetségének.


