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Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

AlmádInfo 
Dr. Kepli Lajos polgármesterrel 
VÉGRE LÁTSZIK A VÁROSHÁZA SZÉP ÉPÜLETE 

Az előző ciklusban elnyert belügyminisztériumi pályázat biz-
tosított forrást a Városháza megújulásához, s bár a munkálatok 
tavaly év végéig befejeződtek, most tavasszal látható igazán, hogy 
milyen jól sikerült ez a felújítás. Azon túl, hogy a homlokzat meg-
újult és a nyílászárókat is kicserélték, fontos elem, hogy néhány fa 
is kivágásra került. A helyükre természetesen új, fiatal növényeket 
és fákat telepítettünk, így a Városháza szépsége most már teljes 
valójában látható. Büszkék lehetünk arra, hogy Balatonalmádi hi-
vatala ilyen csodálatos épületben működik, s most, a felújítás és a 
növényzet átalakítása után valóban méltó arcát mutatja. 

TÖBB FÁT ÜLTETÜNK, MINT AMENNYIT KIVÁGUNK 

A Városháza előtti fák kivágása nagy változást jelentett, sokan 
jelezték, hogy nem értenek egyet sem ezzel, sem más, a város te-
rületén lezajlott fakivágással. Az utóbbi időben – érthető okokból 
persze – egyre fokozódott a fakivágás kapcsán a közhangulat, sokan 
adtak hangot elégedetlenségüknek a témával kapcsolatban. Érthe-
tő, hiszen szeretjük a fákat és szomorú, mikor azt látjuk, hogy ki-
vágták és a helyére ültetett növény még sokkal kisebb és fiatalabb. 

Balatonalmádiban is, mint a legtöbb városban az önkormányzat 
zöldterület-gazdálkodást végez és ennek része az is, hogy az öreg, 
beteg fákat ki kell vágni. A város legtöbb fája mostanra érte el azt 
a kort, mikor elkezd balesetveszélyessé válni. Ez legtöbbször még 
külső jegyeken nem látszik, de a vizsgálatot végző szakértők ezt 
már meg tudják állapítani. Felelőtlenség megvárni, hogy a kivágan-
dó fának teljesen korhadt legyen a belseje, hiszen ez azt jelentené, 
hogy a polgármester nap mint nap kockáztatja a városlakók testi 
épségét azzal, hogy ilyen beteg fákat meghagy a közterületen. A 
bajt érdemes tehát megelőzni és megtenni a megfelelő lépéseket. 
Fontos tudni azt is, hogy minden kivágott fa pótlásra kerül. Más-
fél éves polgármesteri ciklusom időszaka alatt több fát ültettünk, 
mint amennyi kivágásra került. Gondoljunk csak a Fűzfői úti sor-
fásításra és a Séd meder rehabilitációja során ültetett fákra, ezen a 
két helyszínen több mint 200 új fát ültettünk. Persze kivágások 
is történtek, de a mérleg mindenképpen pozitív, tehát többet ül-
tetünk, mint amennyit kivágunk, s ezt én, környezetmérnökként 
különösen fontosnak tartom. 

Sajnos a vasút-villamosítás kapcsán is sok fa kivágásra került, s 
ez az irtás Almádi területét is jelentősen érintette. A nagyszabású 
beruházás kapcsán elkerülhetetlen voltak a kijelölt fák kivágása, 
hiszen szabályzat írja azt elő, hogy a villamosvezeték védőtávol-
ságában nem szabad fát meghagyni, mivel balesetveszélyes lehet. 

Én nagyon sajnálom ezeket a fákat, hiszen Almádi attól szép, 
hogy rengeteg a zöld. Gondoljunk csak arra, hogy Káptalanfüred 
például egy erdőbe épült, de rengeteg fa és zöldterület díszíti a 
város minden részét. Mindenféle aggodalmat szeretnék eloszlatni, 
mert ezt az állapotot mi nem megszüntetni szeretnénk, sőt, az 
a tervünk, hogy még több fát és zöldterületet alakítsunk ki. Én, 
személy szerint jobban szeretném, ha a Pannónia előtt nem egy 
betonos parkoló lenne, hanem egy mélygarázs, melynek tetejét 
zöld növényzet díszítené. Talán ilyen beruházásra is sor kerülhet 
nemsokára. 

VASÚTÁLLOMÁS MEGÚJULÁSA –  
ÚJ GYALOGÁTKELŐHELY A FŐÚTON 

Jelenleg a MÁV két nagy, egymástól független beruházást hajt 
végre, s mindkettő az egész Balatont, így városunkat is érinti. A vas-
út-villamosítás mellett hamarosan elinduló másik projekt keretében 
újul majd meg az almádi vasútállomás. A tervek szerint az állomás 
külleme a két világháború közötti stílust ötvözi a modern elemek-
kel, körülötte pedig zöldterületeket fognak kialakítani. A felújítás 
egyik fontos eleme, hogy az állomásépület előtt, a 71-es úton egy 
felszíni gyalogátkelőhely kerül kialakításra, így végre megvalósul az 
akadálymentes átkelés a főúton, s az új zebrán pl. a kerékpárosok és 
a babakocsit tolók is probléma nélkül átjuthatnak a Városház térről 
a Balaton partjára. Azt gondolom, hogy a vasútállomás épülete a 
városközpont egyik meghatározó eleme, s a felújítás és a parkosítás 
után nem csak a vasúttal utazók szolgáltatási minősége javul jelen-
tős mértékben, de Almádi is sokat nyer ezzel a projekttel. Polgár-
mesterként külön örülök, hiszen egy szép, felújított épülettel és új 
parkkal gyarapodik a város. 

IGAZI SÉTÁLÓUTCA LESZ A BAROSS GÁBOR UTCA ALSÓ 
RÉSZE 

Polgármesteri kampányom egyik fontos eleme volt az, hogy a 
Baross Gábor utca igazi sétálóutca legyen. Ezt a tervemet sem ad-
tam fel. Korábban ideiglenesen – rendezvények kapcsán – lezártuk 
már ezt a területet, vagyis a parkolót és a hozzá vezető útszakaszt, 
a Baross Gábor utca alsó részét. Terveink szerint ez az állapot ké-
sőbb állandósulna, először csak a szezonban, majd egész évre. Persze 
ez ügyben meghallgatjuk az itt lakók véleményét is. Hosszú távon 
mindenképpen az volna a cél, hogy ne csak ez a kis, szökőkút kö-
rüli tér legyen ezzel a pár paddal a város ún. központja, hanem egy 
nagyobb főteret alakítsunk itt ki. Mivel Almádinak jelenleg nincs 
klasszikus értelemben vett főtere, ezért úgy gondolom, hogy egy 
ilyen irányú átalakításra mindenképpen szüksége van a városnak. 

ALMÁDI VÁROSKÉP 

Ha valaki új építésbe kezd Almádiban, az építtetőnek minde-
nekelőtt településképi véleményt kell kikérnie, s ez minden építési 
engedélyköteles építkezés esetén kötelező. Minden olyan építmény 
esetében, amely közterületről látható, a főépítész és a polgármes-
ter adja ki a településképi véleményt, s ezt a véleményt különböző 
előírások alapján adjuk meg. A már meglévő ingatlanok esetében 
igyekszünk ösztönözni a tulajdonosokat, hogy átalakításkor a vá-
rosképhez illő épületet készítsenek. Sajnos, városunkat építészetileg 
különös sokszínűség és tarkaság jellemzi, s ez nem is lenne olyan 
nagy baj, ha ez az eklektikus stílus valamiféle egységet sugallna, vagy 
koncepció alapján készülne. Éppen ezért célom az, hogy a régóta 
hiányzó városépítészeti koncepciót megalkossunk, hogy készüljön 
egy stratégia, egy új településképi rendelet, mert ennek segítségével 
szigorúbban el tudunk járni azokkal szemben, akik településképet 
romboló épületet tartanak fenn. 

ALMÁDI NYÁR 

A Wesselényi strand előtti rendezvénytér idén nyáron is 
megtelik élettel, s a programot már nem Borfesztiválnak nevezzük, 
hanem Almádi Nyár néven új nyári rendezvényt kap a város. 
Június, július és augusztus hónapokban folyamatosan program, 
koncertek, kirakodóvásár és a tavalyról már jól ismert óriáskerék 
várja itt a helyieket és az itt nyaraló turistákat. A faházakban étel 
és italárusok, valamint kézművesek várják az érdeklődőket, a 
színesre festett faházak mellett, a lampionokkal feldíszített téren 
kellemes nyárestéket tölthetünk el, borozgatással, zenehallgatással. 
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A borfesztiválokon megszokott hangulat vár majd itt mindenkit, 
nemcsak pár hétig, hanem egész nyáron. A programot ezúttal nem 
az önkormányzat szervezi, hanem bérbe adtuk a területet, s én azt 
gondolom, hogy felejthetetlen élményekben lesz része mindenkinek, 
aki ellátogat az Almádi Nyár programjaira. Az óriáskerék már 
tavaly is nagy sikernek örvendett, idén nyitott kabinos, a nyárhoz 
sokkal jobban illő verziót telepítettek le. A színpadon könnyűzenei 
koncertek mellett természetesen a helyi fellépők is helyet kapnak. 
Az augusztus 20-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül a 
város, melynek helyszíne szintén ez a rendezvénytér. Sztárfellépőnk 
a Budapest Bár zenekar és az ünnep estéjén tűzijáték helyett a 
környezetbarát szemlélet jegyében fényjátékot tartunk. 

PARKOLÁS

Balatonalmádi nyaralóváros, a lakosság száma a főidényben csak-
nem háromszorosára növekszik, nyaranta szinte megtelik a város. A 
parkolás főként nyáron, a strandok környékén jelent nagy problé-
mát. A megoldás többféle lehet, de az bizonyos, hogy hosszú távon 
a parkolóhelyek számának növelését és a nyári időszakban a fizetős 
parkolás bevezetését tervezzük. A plusz költség természetesen nem a 
helyieket terhelné, hanem az ide érkező turistákat, s az a célja, hogy 
megszüntessük a már-már kaotikus parkolási helyzeteket, emellett 
pedig bevételhez is jut a város, ami egyre fontosabb, hiszen egyre 
több pénzt kíván a költségvetés, mert más oldalról elesünk sok for-
rástól. A közlekedési anomáliák megoldása nagyon fontos kérdés, 
melynek megoldása sürgős és fontos feladatunk. Ahogy Almádi lé-
lekszáma, s ezzel együtt a járművek száma növekszik a városban, a 
közlekedés módját is át kell gondolnunk, akár a koncepció teljes 
átalakítására is sor kerülhet, forgalmi rend megváltoztatása és több 
utca egyirányúsítása is szóba jöhet. Ez egy összetett kérdés, de ezzel 
kapcsolatban már folynak az előkészítő munkálatok.  Olyan kriti-
kus területeken, mint pl. a Wesselényi strand parkolója, minden-
képpen bővíteni kell, vagy szabadtéri területen, vagy egy parkolóház 
építésével. Ez utóbbi lenne a legjobb, hiszen több szinten több autó 
fér el, ráadásul zárt helyen vannak a járművek és a holtszezonban 
a létesítmény akár rendezvényterületként is működhetne, ahol az 
időjárástól függetlenül tudnánk nagyszabású programokat rendez-
ni. Sajnos, egy ilyen beruházást az önkormányzat saját forrásból 
nem tud megvalósítani, így támogatási lehetőséget vagy beruházót 
keresünk. 

NÉGYMÉTERES 

A Balaton magas vízszintje, a gyakori déli szél miatti nagy hul-
lámzás és a májusi nagy esők után főleg tavasszal, nyár elején ne-
héz száraz lábbal megközelíteni a város e területét, melyet főként a 
horgászok látogatnak szívesen. A négyméteres hasznosítása szorosan 
összefügg a volt focipálya területének jövőjével. A régi sporttelep-
pel kapcsolatos beruházásról még nincs döntés, de abban minden 
városvezető egyetért, hogy értékesíteni nem szeretnénk a területet. 
Célunk egy új városközpont kialakítása, vendéglátóhelyekkel, ren-
dezvények megvalósítására alkalmas létesítményekkel, akár szállás-
helyek kialakításával, de nem kizárt a kikötőfejlesztés sem. Így meg-
oldódhatna ez a több évtizede húzódó probléma, és megszűnne az 
áldatlan állapot az ún. négyméteres partszakaszon. 

MÓLÓ 

Nagy port kavart május utolsó napjaiban a Móló végére kihe-
lyezett épület, melynek létesítéséhez az építtető, a többségében 
állami tulajdonú Balatoni Hajózási Zrt. sem engedélyt nem kért, 
sem pedig részünkre előzetes tájékoztatást nem adott. Bár a móló 
területe magánterület, a vele szomszédos Szent Erzsébet liget azon-

ban közterület, ahol a munkagépek csúnyán feltúrták a pázsitot. 
Információim szerint a hajózási társaság nem akart tovább bérleti 
díjat fizetni a korábbi pénztárépület tulajdonosának, ezért döntött 
a “beruházás” mellett, de a várost nem kérdezte meg. Kevés eszköz 
van ilyen esetekben az önkormányzat kezében, hiszen az építésható-
sági feladatokat a tavalyi évben az önkormányzatoktól elvették, s azt 
a kormányhivatalhoz tették át, ezzel kapcsolatos jogkörünk tehát 
nincs, ráadásul a településképi véleményem is csak utólag kérték ki. 

A város képviselőtestülete egy emberként tiltakozott a beruházás 
ellen, követelve az azonnali helyreállítást. A közös, határozott fellé-
pésünk meghozta az eredményt. Dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőnk kezdeményezésére lezajlott egyeztetésen, melyen részt 
vett Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-
ja, Veigl Gábor BAHART vezérigazgató, a képviselő úr és jómagam, 
pozitívan zárult. Azóta az épületet a BAHART elszállítatta, ígéretük 
szerint nem építik meg a korábban tervezett szennyvízátemelő be-
rendezést, a kivágott fa is mihamarabb pótlásra kerül és az ideigle-
nesen beszüntetett hajóforgalom is újra megindult. 

Nagy öröm, hogy az Önkormányzat által indított, a lakosság vé-
leményét képviselő tiltakozó akció eredményre vezetett, nem csúfít-
ja többé egy „bódé” a város egyik legszebb látképét a Szent Erzsébet 
ligetben. 

Közösen tiltakozott a képviselőtestület és a polgármester 
forrás: FB
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ALMÁDI NYÁR 2021
Egy életre szóló élmény egész 
nyáron Balatonalmádiban

Balatonalmádi idén nyáron egy új 
rendezvénysorozatnak ad otthont, ahol 
mindenki megtalálhatja a számára leg-
jobb kikapcsolódási lehetőséget. A fesz-
tiválokat idéző nívós játékokon és az igényes dekoráción kívül, 
változatos programkínálattal várjuk a városban lakó és üdülő ven-
dégeket. 

Minden héten más és más gourmet kínálattal kedveskedünk ven-
dégeink számára. Az ország különleges mozgó éttermei: food truck 
és báros csapatunk elhozza számunkra a legfinomabb ételeket és 
koktélokat, hogy a kikapcsolódás teljes legyen. 

Napközben művészeti vásárral várjuk az érdeklődőket. Az estéket 
színpadi fellépők és előadók teszik színesebbé.

Tematikus rendezvényeinkre is mindenkit szeretettel várunk. 

A Labdarugó Európa Bajnokság alatt egy nagy kivetítővel és nép-
szerű sörkínálattal kedveskedünk, hogy az élmény felejthetetlen le-
gyen a rajongók számára. 

Programkínálatunkat egész nyáron Balatonalmádiban működő 
Óriáskerék teszi feledhetetlenné, ahonnan látható a csodálatos ba-
latoni panoráma. 



A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szo-
ciális Szolgálat idén sem hagyja gyermekét biztonságos gyermek-
felügyeletet, színes programot, vidám és önfeledt játékot biztosító 
Szünidöngölő napközis tábor nélkül.

Programunkat 2021. július 5-től július 23-ig, három héten ke-
resztül heti 20 fős gyermeklétszámmal 4 települést érintően, nap-
közis jelleggel tudjuk biztosítani a dolgozó szülők kisiskolás korú 
gyermekei részére.
A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni intézmé-
nyünk facebook oldalán található linken keresztül.
Minden további információt e-mailben küldünk meg a szülőknek. 

Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi 
telefonszámokon vagy személyesen intézményünk telephelyein:

Balatonalmádiban (Baross G. u. 32.): 06 88 542 554
Balatonfűzfőn (Bugyogóforrás u. 1.): 06 88 451 051
Szentkirályszabadján (Jókai u. 1.): 06 88 787 779

Sajtos Ildikó
Intézményvezető
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Zeneiskola hírei

Hangszeres Ki Mit Tud zajlott a Kósa György Zeneiskolában 
2021. május 31-én.

Az egész napos rendezvényen közel kilencven zongorista, hege-
dűs, trombitás, fuvolista, furulyás és gitáros növendék szerepelt.

A zsűri tagjai Nagy Csaba, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola 
gitártanára, Nádas Csaba klarinéttanár és Kiss András zongoratanár 
a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola tanárai voltak. Rendha-
gyó módon dicsérő megjegyzésekkel értékelték az elhangzott pro-
dukciókat. 

Hosszú idő után örömmel és lelkesedéssel telt a nap, zeneszótól és 
gyerekhangtól volt zajos az intézmény.

Az Almádi Zeneiskoláért Alapítvány támogatta növendékeink 
jutalmazását.



Kosaras jamboree Berényben
Két hónapos szünet után ismét labdapattogástól hangos a 

vörösberényi iskola tornaterme.

Megkezdődtek az edzések, melyeken a gyerekek nagy számban 
és óriási lelkesedéssel vesznek részt. A vírushelyzet miatt ebben az 
évben az MKOSZ nem szervezett regionális kosaras találkozókat.
Hogy mégse maradjunk versengés nélkül, úgy döntöttünk, hogy 
magunk rendezzük meg minden alsó tagozatos évfolyam részére a 
jamboree-t.

A 3-4. osztályosok kosárlabda mérkőzéseket játszottak, melyek 
során megmutathatták tudásukat. A vidám és izgalmas versengés 
végén minden gyerek a helyezésének megfelelő éremmel térhetett 
haza, melyeket Diáksportegyesületünk támogatásával vásároltunk. 
A másodikosok versengésén iskolánk igazgatója is jelen volt, ő adta 
át az érmeket a kis kosarasoknak, ezzel különösen büszkévé téve 
őket. 

Hamarosan vége a tanévnek, de nyárra sem maradunk teljesen 
kosárlabda nélkül, mert megszervezzük hagyományos Kosaras Tá-
borunkat, ahová kosarasokat és nem kosarasokat is szeretettel vá-
runk.

Purgel Henriett   
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Indulj el egy úton… vetélkedő
Csapataink az országos döntőig meneteltek.

A Seregélyesi Babtista Általános Iskola szervezésében 6 éve kezdő-
dött az Országos Kéktúra útvonalának természeti, történelmi kul-
turális értékeire épülő Indulj el egy úton… turisztikai vetélkedő. A 
virtuális barangoláson iskolánk tanulói 5 éve vesznek részt. Ebben 
az évben érkeztünk az utolsó szakaszhoz: a Tapolcától Írott-kőig tar-
tó túraútvonalhoz kapcsolódtak a változatos, tartalmas feladatok. 

Nagy örömünkre idén mindkét csapatunk bejutott az online 
döntőbe. Az akadozó, majd megszűnő internetkapcsolat miatt 
sajnos nem minden feladat és válasz érkezett a csapatokhoz, szer-
vezőkhöz, így csapataink 60% feletti teljesítményére, a gyerekek 
példás hozzáállására nagyon büszkék vagyunk. A csapatok tagjai: 
Bagó Petra, Gulyás Dorka, Kovács Flóra, Kővári Kincső és Geréd 
Zalán, Hegyessy Zsombor, Nagy Dávid, Pató Ágoston 6. osztályos 
tanulók.

Tóthné Kunstár Judit

Györgyi iskola hírei

Tavaszi matematikai eredményeink

A MATEKÁSZ versenyen Kővári Kincső hatodik osztályos ta-
nuló megyei 2. helyezést ért el, amellyel az országos döntőbe jutott 
(felkészítő tanár: Tóthné Kunstár Judit).

A Megyei Matematikaversenyen Lipcsei Márk hetedik osztályos 
tanuló 2. helyezett lett (felkészítő tanára: Sári Gyuláné), Kádár Si-
mon negyedik osztályos tanuló pedig 4. helyezést ért el (felkészítő 
tanára: Czuczay Zoltánné).

Vörösberényi iskola hírei

Pénzügyi vetélkedő
Hagyományainkhoz híven az idén is beneveztünk a K&H Bank 

által szervezett pénzügyi vetélkedőbe. 

A felkészülésben a 3.B osztály minden tagja részt vett. Megnéztük 
a pénzügyi ismeretekről szóló rajzfilmeket, majd megbeszéltük a 
legfontosabb tudnivalókat a pénz történetéről, a családi és az állami 
költségvetésről, a bankszámláról, bankkártyáról, a hitelről és arról, 
hogyan tudnak a gyerekek ma és majd felnőtt korukban pénzügyi 
szempontból tudatosan élni. Érdekes elméleti és számolási feladato-
kat, rejtvényeket oldottunk meg a témával kapcsolatban. 

A versenyre két csapat állt össze, ahol az online megmérettetésben 
derekasan helyt álltak a gyerekek. A Kölyöktesók csapat: Kiss-Kocsis 
Manka, Bozzay Blanka, Szabó Nimród, Győri Noel és Gál Domon-
kos a középdöntőben a 9. helyen végzett, a Villámész csapat: Nagy 
Csongor, Wéhli Bánk, Maus Gergő, Németh-Boda Zente és Kocsis 
Bendegúz 10. helyezést ért el. Gratulálunk a sikerhez!

Purgel Henriett
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Hat civil közösség a Teljesebb Életért 
Egyesület védőszárnyai alatt

A civil szervezetek részére biztosított önkormányzati támogatás a 
járvány miatt  lenullázódott 2020-ban Balatonalmádiban, és 2021-
re is megkaptuk polgármester úr levelét, hogy nem tudják támogat-
ni a civil szervezeteket. Márciusban viszont megjelent a Civil Alap 
pályázata, ahol rendkívül nagy összegekre pályázhatott minden 
5000 fő feletti település, a civil közösségi tevékenységek és feltétele-
inek támogatására! A helyi pályázatíró irodában is azt mondták: ez 
a jövő! Az önkormányzatok egyre kevésbé fogják támogatni a civil 
szervezeteket, viszont országos pályázatok lesznek, ez a pályázat is 
minden évben kiírásra fog kerülni.

Országos 2. helyezés
Óriási örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Szántó 
Dániel 7. osztályos tanulónk az ELTE Savaria Regionális Pedagógi-
ai Szolgáltató és Kutató Központ 7-8.évfolyam számára kiírt Orszá-
gos (egyéni) történelem tanulmányi versenyén 2. helyezést ért el.

Az SRPSZKK huszon-
nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg három fordulós 
(iskolai, megyei/fővárosi 
és országos) versenyét. Az 
idei tanévben 258 iskola 
vett részt a versenyen, kb. 
2500 fő indult az iskolai 
fordulón. A megyei fordu-
lókon 347 versenyző vett 
részt. A megyei megméret-
tetés eredménye alapján az 
országosan legjobb telje-
sítményt nyújtó 22 tanuló 
jutott az országos döntőbe.

A diákoknak Magyaror-
szág történetéből (1703-
1900) és egyetemes történelemből (1700-1900) kellett készülniük 
megadott, szintenként egyre bővülő szakirodalom (iskolai tanköny-
vek, szakkönyvek, interneten elérhető szakcikkek, rövid videók, va-
lamint hosszabb filmek) alapján.

Dani 10 héten át, a digitális időszak tantárgyi követelményeit 
kiválóan teljesítve és versenysportja (úszás) mellett készült példaér-
tékűen, lelkiismeretesen, teljes erőbedobással, estéről estére online 
konzultációkon számot adva tudásáról. 

Az országos döntőt 2021. május 14-én szervezték meg online 
szóbeli formájában. A tanulóknak a Google Meet alkalmazáson ke-
resztül kellett a zsűri előtt bemutatni tudásukat a versenykiírásban 
meghatározott történelmi korszakokból tételek kifejtésével és rövid 
kérdések megválaszolásával.

Dani 62 pontot ért el, egyetlen ponttal maradt le az országos 
nyertes diáktól, aki a többséghez hasonlóan nyolcosztályos gimná-
zium tanulója volt.

Szívből gratulálunk Daninak, aki nagyszerűen állt helyt az álta-
lában 8. évfolyam által vívott rangos versenyen! Köszönjük szépen 
munkáját, kitartását, további sikereket kívánunk!

Köszönetet érdemel Családja is a szeretetteljes, segítő, támogató 
háttér biztosításáért!

„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Zsapka Andrea, felkészítő pedagógus

Ez alapján arra gondoltunk, hogy egy olyan egyesületet alakí-
tunk, a Teljesebb Életért Egyesületet, amelynek adószámát, szám-
laszámát mind a hat, adószámmal jelenleg nem rendelkező szervezet 
használhatja céljaira, pályázhat, adományokat fogadhat. (Honisme-
reti és Városszépítő Kör, Balatonalmádi Város Vegyeskara, Gaudium 
Kamarakórus, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Ételdoboz, Fekete 
László Szenior Pingpongklub). Ezért 2021. március 31-én a 6 közös-
ség tagjaiból megalakultunk, május 10-én bejegyezték a Teljesebb 
Életért Egyesületet, ami azért külön öröm, mert két év múlva már 
fogadhatunk SZJA 1% adományokat is!

Néhány mondat a 6 civil szervezetről, melyek közül mindegyik 
szívesen vár új tagokat közösségébe: 
1. Honismereti és Városszépítő Kör
Minden hó utolsó keddjén 16.30-kor találkozunk a Pannóniában.
Május 25-én 7 díjat osztottunk ki az őszi és az adventi városszépítő 
pályázatunk eredményeképpen. Őszi pályázat: Vizl M. Marcsi, dr. 
Sóki Ágnes, Ferenczy Katalin, Bereczky Szilvia.
Adventi pályázat: Varró Adrienn, Bereczky Szilvia, Vizl M. Marcsi. 
Gratulálunk! Március 6-7-én várostakarítást szerveztünk 90 fővel, 
július-augusztus hónapban minden pénteken villasétát, minden 
szombaton templomsétát minikoncerttel szervezünk. Böjte Csaba 
atyát várjuk immáron nyolcadszor, augusztus 19-én 18.00-ra a Ze-
nepavilonhoz, a 60 fős Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán Gyer-
mekkórussal. Szeptember 4-én 19.00-ra a Templomok éjszakáját 
hirdetjük meg.
2. A 30 éves Balatonalmádi Város Vegyeskara 
Kóruspróbák minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 19.30-ig 
a Pannóniában. Szeretettel várunk minden közösségben énekelni 
vágyót!
3. Gaudium Kamarakórus
Kóruspróbák minden hétfőn 17.30-tól 19.30-ig a Pannóniában. 
Repertoárunk elsősorban az egyházi zene. Szeretettel várunk min-
den közösségben énekelni vágyót!
4. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi csoport
Minden csütörtökön 14.00-16.00 között fogadunk és osztunk ado-
mányokat a Veszprémi út 87- ben (festékudvar). Az egész járvány 
ideje alatt ügyeletben nyitva voltunk, májustól teljes nyitva tartással 
várjuk a rászorulókat és a lelkes önkénteseket is!
Negyedévente lelkigyakorlatot tervezünk Megyesi Ferenc atya ve-
zetésével.
Szeptember 12-ére buszos zarándoklatot szervezünk az Eucharisz-
tikus kongresszus zárómiséjére, ahol Ferenc pápával is találkozha-
tunk.
5. Enni adok Ételdoboz
A Laposa D. utca 7-ben található, melybe főtt ételek és tartós 
élelmiszerek helyezhetők. Mert van akinek nagy luxus a főtt étel! 
Örömmel várunk önkéntest is csapatunkba, akik az adományok 
begyűjtését, az ételdoboz tisztántartását segítik.
6. Fekete László Szenior pingpong klub
Minden hétfőn és pénteken 16.30-tól 19.00-ig a Pannónia alsó 
szintjén, két pingpongasztalon játszunk. Vendégünk lesz hamaro-
san a Nemzet sportolója: Jónyer István!
Tehát örömmel várunk adományokat a konkrét civil közösség meg-
jelölésével a következő számlaszámra:
Teljesebb Életért Egyesület
Adószám: 19302764-1-19
Számlaszám: 50420575-10002618-00000000

Minden érdeklődőnek, közösségbe vágyónak, önkéntesnek, 
örömmel állunk rendelkezésére!

Töltési Erzsébet
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Újranyitás a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klubban

Végtelenül hosszúnak tűnik az az idő, amíg nem találkoztak egy-
mással a klub tagjai, akik 15hó- napon át visszavonultan, óvatosan, 
voltak, akik nagyon magányosan élték mindennapjaikat, és néha 
–néha csak e-mailben vagy telefonon értesültek a klub történései-
ről, az eseményekről. Mindenkinek nagyon hiányoztak a barátok, a 
társak, a meghitt együttlétek, a jól összeszokott közösség, a gazdag, 
színvonalas programok. Nyugdíjasaink betartották a járványügyi 
szabályokat, majdnem mindenki már túl van az első oltáson, sőt, 
sokan már megkapták a másodikat is, így teljesen védetté váltak. 

Nagyon jó hír, hogy hamarosan személyesen is találkozhatnak a 
klubban azok, akik (a jelenlegi szabály szerint) rendelkeznek védett-
ségi igazolvánnyal. Mekkora lesz az öröm! Ennyi idő után újra látni 
egymást, újra beszélgetni, újra hallani a bíztató szót, újra érezni a 
társak szeretetét, újra élni a régi, megszokott életet! Óriási! Néptán-
cosaink, énekeseink és kézműveseink már elkezdték a próbákat, a 
foglalkozásokat. Megragadom az alkalmat, s szeretettel hívok, in-
vitálok minden olyan férfit, házaspárt, akik szeretnének táncolni, 
bekapcsolódni egy kedves közösség munkájába, akik szívesen járná-
nak a táncpróbákra, hogy aztán képviseljék városunkat, klubunkat 
a helyi rendezvényeken, a külföldi testvérvárosokban. Mindenkép-
pen előnyt is élvez, aki a klub tagja szeretne lenni. Aki kedvet érez 
a néptánchoz, mielőbb jelentkezzen a csoportvezetőnél, Veleginé 
Pavelka Gizellánál (30/939 -5129) vagy a klub elnökénél, Lencse 
Sándornál (30/902-4268)! Nagy szeretettel várunk a kiírásnak meg-
felelően minden kedves jelentkezőt. 

Az Új Almádi Újság márciusi számában optimizmusomnak 
hangot adva írtam arról, hogy már felbukkant a reményt adó fény. 
Valóban. Május végén, június elején újranyitnak a közösségek, 

300 éve született az utolsó 
vörösberényi jezsuita 
jószágkormányzó

Gyanítom erősen, hogy helyben nem ünnepelték meg Buffleur 
Gáspár 100. vagy 200. születésnapját. Egyrészt nem volt még divat-
ban akkor, másrészt pedig nem is nagyon tartották számon. Maga 
Buffleur is csak a 66. születésnapig ünnepelhetett, ha ünnepelt 
egyáltalán. A jezsuita rend és a szerzetesek pedig nyilván tartották, 
ámbár a magyarországi működésüket 1773-ban betiltották. A rend 
feloszlatásakor volt 52 éves és éppen Vörösberényben érte a hír, ahol 
a templomot és a rendházat építette-építtette, szervezte-rendezte, 
meg igazgatta és rendben tartotta. A Loyolai Szent Ignác templom 
hivatalos felszentelésére még hat hosszú évet kellett várnia, de ki-
várta. 1779. október 15-én már nem csupán a templom bal oldalán 
megbúvó Szent Sír kápolnában misézhettek, hanem a főhajóban is. 
Abban a főhajóban, ahol a svájci származású festő, Bucher Xavér 
Ferenc megfestette az ex-jezsuita jószágkormányzót, amint éppen 
kihajol az ablakon.

Ki is volt ez a Buffleur Gáspár? Egy szeredi polgár fia, aki 1721. 
június 14-én született a Vág partján fekvő felvidéki kisvárosban. 
Ez a Szered, gróf Esterházy József generális családi birtoka volt a 
XVIII. században és valószínűleg az ő kapcsolatai révén kerülhetett 
a francia származású család a gróf birtokára. Gróf Esterházi rövide-
sen főudvarnester, majd országbíró lett és Buffleur Gáspár születése 
előtt egy évvel kapta meg szolgálataiért a pápai uradalmat. A fiatal 
Buffleur a grófhoz hasonlóan a nagyszombati jezsuitáknál tanult, de 
örök fogadalmat már Trencsénben tett 1737-ben. Hiányos életrajzi 
adataiból csak annyi hámozható ki, hogy amikor a veszprémvölgyi 
apácák egykori birtokai a jezsuiták tulajdonába kerültek át, akkor 
Győrből őt nevezték ki a vörösberényi birtok jószágkormányzójá-
nak. A jezsuita rend Veszprémben Padragon és Vörösberényben is 
tervezett templomot az újonnan megszerzett birtokain, de a rend 
feloszlatása után a veszprémi barokk templom építése félbemaradt 
a veszprémvölgyi apácák egykori temetője helyén. Buffleur Gáspár 
élelmességének köszönhető, hogy az ottani építőanyagokat, ajtókat, 
ablakokat és padozat-köveket is megszerezte és ide szállíttatta 1777-
ben. A birtok jövedelméből az akkori pénzügyi viszonyok mellett 
hatalmas összeget, 1400 forintot fordíthatott a templom építésé-
re. A györi jezsuita kollégium mintájára a templommal együtt még 
rendházat is terveztek eredetileg, aminek csak két szárnya készült el, 
de a főhajóban található freskó a bizonyíték, hogy három oldalról 
zárt kolostort álmodtak meg a tervezők a templom mellé.

Olyan sokat dolgozott Buffleur Gáspár, hogy majdnem minden 
útikönyv még a freskók alkotóját is benne látták, illetve jezsuita 
rendfőnöknek titulálták. Tény, hogy rendfőnök sohasem volt, ha-
nem csak örök papi fogadalmat tett jezsuita, aki jószágkormány-
zóként a rend feloszlatása után sem hagyta cserben Vörösberényt. 
Húsz évvel a templom felszentelése után, azaz 1799. júliusában 
Vörösberényben járt a híres botanikus és kémikus, Kitaibel Pál 
[1757-1817], aki a kéziratban maradt német nyelvű útinapló-
jában emlékezett meg a gyönyörű barokk templomról, az akkori 
adminisztrátorról, Buffleur Gáspárról és a festőről Bucher Xavér 
Ferencről. A sokáig ismeretlen és lefordítatlan útinapló egyértel-
műen tisztázta azokat a tévedéseket, amelyeket majdnem minden 
útikönyv ismételgetett. Mára már világosabban látunk és tudjuk, 
hogy szorgalmas jószágkormányzó kizárólagos érdeme a gyönyörű 
barokk templom megépítése. Ami a templom szobrait illeti azokat 
a szintén felvidéki születésű Paumgartner Józsefnek tulajdonítják, 

aki Nagyszombatban jezsui-
ta rendtársa lett Buffleurnek 
és együtt dolgozhattak már a 
székesfehérvári rezidencia épí-
tésénél.

A szeredi születésű Buffleur 
Gáspár egész életútja példa-
mutató: Nagyszombatban 
tanult, ott lépett be a noviciá-
tusba, amely a szerzetesi beöl-
tözéssel kezdődött és több évet 
ott is töltött a jezsuita közös-
ségben. Fogadalmát viszont 
már Trencsénben tette le majd 
tanított a pozsonyi, kőszegi és 
esztergomi iskolákban. Kivá-
ló hitszónok lett, aki három 
nyelven beszélt – bár a szláv 
nyelvet kevésbé ismerte, mint 
a magyart meg a németet - 
és Rozsnyón később pedig 
Pécsett működött. Élete fő 
műve mégis a vörösberényi Szent Ignác templom felépítése lett, 
amelynek költségeit, építőanyagát és berendezéseit ő teremtette elő 
és élete végén még egykori berényi társaira Hatos Istvánra és Csima 
Antalra 200-200 forintot hagyott. Hatvanhat éves korában, 1787. 
augusztus 29-én hunyt el és sírja Veszprémben található. Talán vá-
rosunkban is megérdemelne egy emléktáblát!

Czuczor Sándor

Buffleur Gáspár portréja a 
vörösberényi Szent Ignác 

templom falképén
Fotó: Hegyi Gábor
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a civil szervezetek, a strandok, a kulturális központ, a Magtár, a 
Művelődési Ház, a város. Így a Vörösberényi Nyugdíjas Klub is 
2021. június 30-án, a hónap utolsó szerdáján 16 órakor vacsorával 
egybekötött kötetlen beszélgetésre, az újratalálkozás ünneplésére, 
a 2020/2021- ben kerek évfordulósok, valamint a júniusban és 
júliusban szülinapjukat ünneplők köszöntésére hívja tagjait. Előtte 
június 16-án és június 23-án ügyeletet tartunk a Művelődési 
Ház előterében, ahol be lehet fizetni a tagdíjat és a vacsora árát. 
Az összejövetelen megbeszéljük a tervezett külföldi utazásunkat, 
a kirándulásainkat Siófokra, Lendvára, a párkányiak fogadását 
a Magtárban, egy meglepetés programot s hagyományteremtő 
szándékkal a Magtár melletti szabadtéri színpadon augusztus 
22-én 15 órakor megrendezzük a II. VÁROSI FOLKLÓR 
FESZTIVÁLT, melyre minden almádi lakost és nyaralót sok-
sok szeretettel meghívunk és várunk. A fővédnöki tisztet ismét 
vállalta Dr. Kontrát Károly államtitkár úr, országgyűlési képviselő. 
Klubunkban örömünkre újra beindul az élet.

Igyekszünk kiváló tartalommal megtölteni a hétköznapokat, s 
pótoljuk a vírus által elmaradt összejöveteleket, túrákat, programo-
kat. Egy dologról azonban nem feledkezhetünk meg: Továbbra is 
legyünk óvatosak, tartsuk be a járványügyi szabályokat! Vigyázzunk 
egymásra, és mindenki vigyázzon saját magára is!

Lencse Sándor, a klub elnöke

Balatonalmádi első világháborús 
emlékműve

A magyar országgyűlés által 1917-ben elfogadott 8. tc. a világhá-
ború frontjain elesetteket érdemesekké nyilvánította arra, hogy „a 
késő utókor hálás kegyelettel őrizze emlékezetüket”.  Az emlékmű-
vek felállításával kapcsolatos eljárások szakszerűségét és a memen-
tók művészi színvonalát a Hősök Emlékét Megörökítő Országos 
Bizottság (HEMOB) felállításával kívánták biztosítani.  A szervezet 
célul tűzte ki, hogy „Ne legyen az országban egyetlen olyan falu 
sem, ahol emlékmű nem őrzi a háború hőseinek hírét.”  A társa-
dalom az első világháború elvesztését, a Monarchia felbomlását, a 
trianoni békeszerződés területi döntéseit, a magyar nemzet modern 
kori történetének legnagyobb kataklizmájaként élte meg. Az érzést 
erősítette, hogy nem volt olyan település, falu vagy város ahonnan 
tucatjával ne hiányoztak volna a frontokon elesett vagy eltűnt fér-
fiak, ahol családok sokaságában ne lettek volna hadiözvegyek és ár-
vák, súlyos sebesültek vagy életük végéig rokkantak. Méltó döntés 
volt ezért, amikor 1924-ben az Országgyűlés „A nemzet és a jövő 
nemzedékének okulására a haza hősi halottainak dicsőségére” május 
hónap utolsó vasárnapját a Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.  

Ha a hősi mementó-állítás folyamatát bárhol az országban meg-
vizsgáljuk, látható, hogy amögött mindig állt egy elkötelezett ak-
tív ember, vagy közösség, de az is kitapintható, hogy a gazdasági 
válság okozta nehézségek és az anyagi források szűkössége miatt az 
emlékmű állítás kezdeti lendülete megtört. Az 1920-as évek végé-
ig, országos statisztikai felmérés szerint a településeknek csak alig 
harmada állította fel első világháborús hőseinek emlékművét. Az 
emlékezésnek újabb impulzust az „országzászló állítási mozgalom” 
adott, amely a budapesti Szabadság téren 1928. augusztus 20-án 
avatott „Ereklyés Országzászló”-val indult útjára. 

Egy 1934. februári sajtó tudósítás szerint „a balatonalmádi für-
dőközség hősi emlékmű felállítását határozta el, amelynek nyomán  
a  községi elöljáróság pályázatot hirdetett”.  Hét pályamű érkezett 
be, közülük az „Artikus” jeligéjű pályamunkát fogadták el. Több 
lehetséges helyszín is felmerült, végül a Baross Gábor út, Kossuth és 
Kálvin utca közötti területet választották, mert az a község tulajdo-

nában, valamint a legforgalmasabb hely volt. A vörös homokkőből 
állított műalkotást, amely az ország legmagasabb hősi emlékműve 
lett, Győri Miklós helyi kőfaragómester készítette.  Az obeliszkre, 
a pátriárka kettős kereszt alá „A hazáért elesett hőseink emlékére 
1914-1918” felirat és a Laborcz Ferenc szobrászművész által meg-
formált bronz koszorú került. Az avatási ceremóniát 1935. május 
19-én vasárnap tartották, megemlékezve a település 20 név szerint 
említett hősi halottjáról, akik nem tértek haza az első világháború 
frontjairól, vagy hadifogságban veszítették életüket.

Az ünnepségről országos lap is tudó-
sított: „— (Leleplezték Balatonalmádi 
hősi emlékművét.) Vasárnap délelőtt 
az egész Balaton-környék élénk részvé-
telével szép ünnepség keretében avat-
ták fel Balatonalmádi fürdő impozáns 
hősi emlékművét. A tizenhat méter 
magas hatalmas emlékmű Györgyi Dé-
nes alkotása.  A felavató ünnepélyen 
többszázfőnyi előkelő közönség jelent 
meg. Az avatóbeszédet József főherceg 
mondotta. Délben, a Pannonia étterem-
ben kétszázterítékes díszebéd volt.” (Magyarország, 1935. május 21. 
42. évfolyam, 115. szám 6. o.)

 Az emlékmű bal oldali szárnyára az 
Almádi Honismereti Kör 1989-ben a 
„II. világháború áldozatainak emléké-
re” feliratú 134 nevet felsoroló táblát 
helyezett.  A Lovas László szobrászmű-
vész által tervezett, 1928-ban az almádi 
tóparton felállított „Irredenta örök-
mécses” talpazatára a szabadságharc 
centenáriumán „Magyar! Emlékezz 
nemzetünk szabadságáért 1848-1849. 
években küzdött dicső nagyjainkra” 

feliratú táblát tettek, ezzel az eredetileg „Trianon emlék”-nek szánt 
művet „1848–49-es hősök emlékművévé” változtatták.   Ezt a táb-
lát 2000-ben eltávolították, de nem múzeumba vitték, hanem az 
1849-es aradi tábornok vértanúk névsorával kiegészítve szintén az 
első világháborús emlékmű oldalszárnyára helyezték!  A folyamat 
folytatásaként a mementó jobb szárnyára az elmúlt években további 
három márványtábla került.

Ha az egy évszázada véget ért első világháborús emlékművek 
sorsát, bárhol az országban megvizsgáljuk elmondható, hogy sokat 
átalakítottak, de legtöbbjükön - idegen testként – megjelentek az 
elmúlt évtizedek aktuálpolitikai relikviái.  A Balaton-felvidék leg-
impozánsabb, 2019-ben felújított Balatonalmádi hősi emlékművét 
szemlélve is jól látható ez a disszonancia. Vajon miért alakult ez így? 
Érdemes rajta elgondolkodni…

Feiszt György

BALÁZS Ferenc
BERECZ Antal 
BRUCHTA József
DURECZ Imre
FARKAS Ferenc
FŰ József
KAPRONCZAI Kálmán
KURDI Ferenc
MOLNÁR László
NÉMETH Lajos

RUTTNER József
SÓTONYI József
SÖRÉNY János
SZABÓ István
SZEGEDI Sándor
TOLNER István
VARGA József
VENTZL József
VESZPRÉMI Sándor
ZOLNAI Kálmán

Hősök névsora:
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Emlékezés
P. Illés Béla SJ. 1911–1996

Korunk emberének is kötelessége emlékezni és tisztelettel adózni 
azokról, akik életükkel példát mutattak, ilyen ember volt Béla atya 
is.

Urunk Mennybemenetelének ünnepe 1996 tavaszán május 19-re 
esett. A liturgiában akkor Szent Pál apostol gondolatait hallhattuk: 
Isten „nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból 
feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette minden fejedelemségnek, 
hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltó-
ságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.” 
(Ef 1,20-21). Béla atyával kapcsolatban a Megdicsőült Krisztus ezen 
a szép ünnepen teljesítette ígéretét: „ha elmegyek és helyet készítek 
nektek, újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, 
ahol én ott vagyok” (Jn 14,3). 

Béla atya a Jézus Társaságában élt. A XX. század vérzivataros éve-
iben az Ő élete is küzdelem volt. Mit is jelentett az Ő küzdelmes 
élete, milyen volt az Ő papi szolgálata? Béla atyát életében soha-
sem „párnás osztályon” utaztatták, neki a „fapados vagonok” jutottak. 
Utazott, mindig. Fiatal káplánként számos kis település lelkipász-
tora volt: Berzence, Alsópatak, Ugod, Balatonlelle, Lesencetomaj, 
Somlóvásárhely. Majd rövid időre tábori lelkész lett. Ezután Pápán 
kápláni szolgálatot látott el és hitoktatott, innen Kaposvárra helyez-
ték, ahol ugyanolyan lelkesedéssel vezette Krisztushoz a fiatalokat, 
mint tette ezt egész élete során. Eljött az 1945-ös esztendő, röp-
cédulák, letartóztatás, de felmentették. De Ő folytatta elkötelezett 
szolgálatát: ifjúsági lelkigyakorlatok, KALOT, KALÁSZ csoportok 
vezetése. Ezért ismét népbíróság elé került izgatás vádjával, akkor ez 
egyszerűen ment… Veszprémben 1947 és 1950 között középiskolai 
hittanár az angolkisasszonyoknál.

Béla atya mindig is jezsuita szerzetes szeretett volna lenni. Nagy-
kapornaki plébánosként 1950-től szolgálta híveit. Budapesten 
1953-ban kezdte meg noviciátusát a Mester utcában, természete-
sen az akkori körülmények között illegalitásban. A jezsuita rend-
ben 1955 januárjában tette le első fogadalmát. Nagykapornakról 
Zalaapátiba került plébánosnak, három falu is hozzá tartozott. 
Áthelyezték, büntetésből. Majd szintén több áthelyezés követke-
zett: Csácsbozsok, Törökkoppány, Gyékényes. A rendszerváltáskor 
Hódmezővásárhelyen találjuk, a novíciusmester sociusa. Egyház-
megyéjében papi szolgálatát nyugdíjazása után is tovább folytatta, 
ugyanúgy segítette a lelkipásztorkodó papságot, mint tette azt előtte 
évtizedeken keresztül. 

Vörösberényi papi szolgálatát 80 évesen kezdte, 1991-től 1996 

májusáig volt velünk, Urunk mennybemenetelének ünnepéig. Az-
óta eltelt negyed évszázad, s most hálaadó szentmisében emlékez-
tünk Béla atyára, hogy Őt a Mindenható Isten öt esztendőre akkor 
nekünk adta. Nagyszerű példája természetes egyszerűséggel vonzott 
mindnyájunkat. Világos tanítása iránytű volt számunkra, szava 
nem veszett el a földi élet pusztaságában. Lelkigyakorlatai máig él-
nek szívünkben, és az Isten irgalmát osztó feloldozó keze nekünk 
vörösberényi híveknek is utat mutatott. Pap volt Ő mindörökké 
Melkizedek rendje szerint, de nemcsak az oltárnál volt pap, hanem 
mindenhol, mindenkor. Mágnesként vonzott Krisztushoz gyerme-
ket-felnőttet egyaránt. Az Üdvözítő Nátánáelről azt mondta: „Lám 
egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság” (Jn 1,47). Igen, Béla 
atya egy igaz pap, egy igaz jezsuita, egy igaz ember volt. Nem hajolt 
meg senki előtt, csak Isten előtt. És nem volt más vágya, csak az 
Isten akarata és az Isten dicsősége. Béla atya élete és halála is Isten 
nagyobb dicsőségét szolgálta. Egy nagyon kedves berényi hívőnek 
Béla atya utolsó mondata ez volt: az út egyenes. Életének 85-ik, 
papi szolgálatának 61-ik, szerzetesi hivatásának 44-ik évében Urunk 
Mennybemenetelének ünnepén az Úr magához szólította: átment a 
küzdelem honából az örök dicsőség honába. A Kerepesi úti temető-
ben – a koporsóban fehér reverendában nyugvó Béla atyát – rend-
társak és hívők együtt kísérték nyughelyére. A Jó Pásztor a szívére 
ölelte Őt.

Vörösberényi Egyházközség

Volt egyszer egy iskola 
Káptalanfüreden 

A káptalanfüredi iskola szervezése a háború után 1947 júniusában 
kezdődött, P. Tomsa Ambrus helyi ferences lelkész ajánlásával, a hit-
tanosok névsora alapján, mely törekvést a korabeli Fürdőegyesület 
is szorgalmazta. Az iskola aktív támogatója volt Mihályfi (Schmidt) 
Ernő balatonalmádi iskolaigazgató, valamint Kovács István kerületi 
tanfelügyelő is.

A vallás és közoktatásügyi miniszter hivatalosan a 118. 934 / 
1947. IV. ü. o. sz. rendeletével engedélyezte a káptalanfüredi ván-
doriskola, iskolapótló állami tanfolyam működését, amely ún. egy 
tanulócsoportos iskola volt és gazdaságilag akkor még az alsóörsi 
iskolához tartozott. A tanítás 1948. február 6-án a második félév-
vel kezdődött, az alsó 4 osztállyal, egy közös tanteremben. Alsóörs 
község elöljárósága a néhai Bécsi Márton kanonok ingatlanát utalta 
ki iskolaépület céljára mondván, hogy a fejlődő fürdőtelep gyerme-
keinek helyi iskoláztatása fontos kulturális érdek.

Az iskola „ALSÓÖRS – KÁPTALANFÜRED VÁNDORIS-
KOLA” néven a Szigeti József utca 32. szám alatt működött. In-
duláskor 19 gyermeket irattak be a szülők, többek között: Szlovák 
Rudi, Budai Teri, Szellem Marika, Fettich Rafael, Guáth Magdi, 
Bácskai lányok, Winter-, Vas-, Boldog-, Varga gyerekek, Bajcsy-, 
Polgár-, Söveg fiúk, stb. Tanítónői kinevezést Győri Sarolta helyi 
lakos kapott. Frank Zoltán a Fürdőegyesület elnöke 1948. február 
29-i gyűlésen jegyzőkönyvileg mondott köszönetet Németh Zol-
tán államtitkárnak Kovács István tanfelügyelőnek, valamint Győri 
István ny. iskolaigazgató, helyi lakosnak az iskola létrehozataláért.

A tanításhoz szükséges feltételek egy részét, úgymint asztalokat, 
székeket, táblát stb. kezdetben a Ferencesek és a helyi lakosok adták 
össze. A működési feltételek közül ekkor még hiányzott a villanyvi-
lágítás és a vízvezeték. Az ingatlant 1949. novemberében a Ferences 
Rendtartomány Káptalanfüredi Rendháza a néhai Bécsi Márton ka-
nonok örököseitől vásárolta meg és havi 40.- forintért adta bérbe az 
alsóörsi Állami Általános Iskola Igazgatóságának.
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AZ 1948/49-es első teljes tanévre már 29 tanuló iratkozott be. A 
tanítónő vezetésével 1948. III. 15-én ünnepséget rendeztek a forra-
dalom és szabadságharc 100 éves évfordulójának emlékére. Ezen az 
ünnepségen a helyi Fürdőegyesület tisztikara testületileg képvisel-
tette magát. Május1-én a gyerekeket teherautón vitték át az alsóörsi 
majálisra.

Zákonyi János körzeti tanfelügyelő jó véleménnyel volt az iskolá-
ról. A tanfelügyelőség felkérte az Egyházmegye hatóságát a hitokta-
tás ellátására, melynek eleget is tettek.

 Az iskolát 1949-ben Balatonalmádihoz csatolták. Ekkor új fel-
szerelést kapott. A tanárnő személyében is változás következett be, 
miszerint Magyar Ida tanárnő kapott kinevezést, aki naponta gya-
log, lelkiismeretesen járt át Káptalanfüredre oktatni 1952 júniusá-
ig. Ezekben az években az alábbi tanulók jártak itt iskolába: Söveg 
Imre, Boldogh Gyula, Szlovák Rudolf, Szellem Marika, Schiberna 
Zsuzsi, Vass Ili és Pötyi, Szondi gyerekek, Páli fiúk stb. A tanulók 
kirándulásokon, gyermeknapokon, majálisokon vettek részt tanár-
nőjük vezetésével. Hitoktatás ezekben az években már nem volt, 
így pl. a Szondi gyerekek, néhány társukkal együtt, külön jártak a 
ferencesekhez hitoktatásra!

Az 1952/53-as tanév Kádár Endréné alsóörsi tanárnő vezetésével 
kezdődött el, mintegy 30 tanulóval. Az iskola az Almádi I. számú 
Általános Iskolához tartozott Kecskeméti Tibor, majd Kadosa János 
Igazgatósága alatt.

A tanulók létszáma a 60-as években fokozatosan, mintegy 20 – 
25 főre csökkent. Volt olyan tanév, hogy az első osztályba már nem 
volt beiratkozó!

Ebben az időszakban voltak diákok: a Kövécs -, Réthy-, Bács-
kai-, Lakk-, Szlovák lányok, Krámli gyerekek, Kuti Zoli, Herédi 
Laci, Balázs Erzsi, Magyarádi Judit és Péter, Petter Tünde és Erika, 
Szenthe Éva, és Gábor, Földes Magdi és Jenő, Balogh Vali, Birling 
Anna és Ági, Szabó József, Bognár Tamás stb.

A Káptalanfüredi Iskola a tanulmányi versenyben véglegesen 
(3X) elnyerte a vándorzászlót. Rendszeres úttörő foglalkozások és 
avatások, mikulás és karácsonyi ünnepségek megrendezésére került 
sor Bajcsai Anna almádi úttörővezető közreműködésével.

A Kádár Endréné vezető pedagógus jó nevelő és oktató munkáját 
tükrözte a tanulók tudása és magatartása. Az iskola tanulmányi át-
laga 1957. februárjában 3.65 volt és bukott tanuló nem volt. Az is-
kola épületét a többi ferences ingatlannal együtt 1956. január 1-vel 
államosították.

Az 1950-es és 60-as években tanulmányi felügyelők voltak: Hegyi 
Jánosné, Fónai Tibor, Meggyes Béla, Gárdonyi Lajos és Hegyeshal-
mi János.

1966-ban felépült Balatonalmádiban a II. számú Általános Iskola 
a Verseny utcában, viszonylag közel Káptalanfüredhez. Így az eddig, 
a káptalanfüredi iskola vonzáskörzetéhez tartozó gyerekek, itt foly-
tatták tanulmányaikat.

A Veszprémi Járási Tanács Művelődési osztályának döntése követ-
keztében a káptalanfüredi Iskola 1967.júniusában beszüntette 19 
éves működését, melyért az itt működő pedagógusoknak köszönet 
és elismerés jár. 

Az iskolából az alábbi osztályok tanulói búcsúztak, Kádár Endré-
né (Márta néni) nevelőjükkel együtt! 

II. osztály: Bercsik Gyöngyi, Jánosek István, Szecsődi Magdolna, 
Szlovencsák András, Földes Jenő, Tolnai Éva

III. osztály: Sirhán Péter, Holló Imre, Csetényi Zoltán, Sümegi 
István, Milus János

IV. osztály: Földes Magda, Pető Jolán, Tolnai Edit, Petter Erika, 
Sirhán István

Polniczky József

Fülöp Lajos emlékére 
Fülöp Lajos festőművész, tanár, nyugal-

mazott iskolaigazgató életének 82. évében, 
pünkösd vasárnapon végleg letette az ecse-
tet.

Pápaderecskén született, természetközeli 
gyermekkorát írásaiban, könyveiben örökí-
tette meg. Pápán tanítói oklevelet, 1971-
ben Pécsett földrajz-rajz szakos tanári 
diplomát szerzett. Több település iskolájában is tanított, majd az 
oktatás igazgatás megyei szakembereként dolgozott hosszabb ideig, 
nyugalomba vonulása előtt iskolaigazgató volt Veszprémben.

Életében a festészet volt talán a legfontosabb és legkedveltebb 
tevékenysége, kisgyermekkora óta rajzolt, festett, őszinte örömmel 
fedezve fel a Bakony és Balaton vidék természeti szépségeit. Sok ott-
hon falán vannak ott színes, könnyed tájképei, amelyeket több mint 
száz egyéni és számtalan csoportos kiállításon láthatott a közönség. 
Legjobban az akvarell adta szabadságot szerette, de boldogan vállal-
kozott templomi freskók megalkotására is. 

Írásaiban, elbeszéléseiben is az emberekről írt, az ember és ter-
mészet megunhatatlan ősi kapcsolatát idézte meg, ezzel is feledve 
személyes sorsának tragédiáit.

1991-ben költözött Balatonalmádiba, ahol otthonra lelt. A helyi 
művész közösség tekintélyes tagjaként Almádi kulturális közéleté-
nek meghatározó tagja volt, minden helyi kiállításon szerepeltek 

munkái, a Vasútartjáróban az első kiállítás óta jelen voltak művei.
Emlékét és képeit megőrizzük.

Veszeli Lajos kiállítása Tamásiban

„Balatoni víziók” címmel nyílt meg Veszeli Lajos tárlata a So-
mogy megyei Tamásiban. A május 26-i eseményre a művészt több 
almádi és veszprémi ismerőse is elkísérte.

A járvány utáni első „szabad lélegzetű” tárlatot Gyarmati Lász-
ló író, a Siófok-térségi Helyi Érték Egyesület elnöke nyitotta meg 
a Tamási Galériában. Egry József, majd később Udvardi Erzsébet 
ugyanazt a Balatont festette, mint Veszeli Lajos – mondotta –, 
ugyanazt, és mégis másként! Mindegyik művész a saját Balatonját, 
annak fényeit, színeit, „csendjeit” festi. 

Idézte Michelangelót, aki így jellemezte a költészet és a festészet 
kapcsolatát: „A festészet néma költészet, a költészet pedig beszélő 
festészet.”

Gyarmati László kiemelte Veszeli Lajos kultúrateremtő és -szerve-
ző tevékenységét, végül magát, az alkotót is idézte: „Amikor először 
pillantottam meg a Balaton sima víztükrét és először ültem mereng-
ve az ezüsthíd fényénél, nem gondoltam, hogy valaha rab leszek. Az 
lettem, a Balaton, a tó rabja. Rabul ejtett az a misztérium, amely 
évszázadok óta lebeg a tó körül, behatol a lélek legféltettebb zugába, 
leköti gondolataimat, hatósugara felperzseli mindennapjaimat...”

(-k -s)
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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
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Balatonalmádi Város hivatalos havilapja 
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Czuczor Sándor, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter (felelős 
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Álláshirdetés

Balatonalmádi Városgondnokság éves foglalkozta-
tásra keres univerzális zöldterületi munkást: motoros 
fűkasza, láncfűrész, önjáró fűnyíró kezelésére. 
„B” kategóriás jogosítvány előny.

Érdeklődni: 06-20/928-7812

BOLHAPIAC LESZ 
MINDEN VASÁRNAP DÉLELŐTT 

A VÁROSI PIACTÉREN.

Polgárőr hírek
Munkák mellett, úgy gondoljuk, hogy a nyári szezonban, meg nő 

a kerékpározók létszáma az utakon. Ezért egy kis KRESZ ismetető-
vel, szeretnénk a biztonságos közlekedéshez hozzájárulni. Minden-
kit haza várnak. 

Kellemes nyaralást kívánunk! A polgárőrség elérhetőségei: 
baloghcs0310@freemail.hu  Tel: 06-30-621-5320

Balogh Csaba elnök
A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

1. rész 
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez 

ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében. Jár-
művezetésre alkalmas állapotban kell lenni, lehet szeszesitalt inni, 
de alkalmas állapotban kell, hogy legyen a vezető pl. van valakinek 
egy sör is sok, van, aki kettővel is alkalmas a kerékpározásra. Ismerni 
kell a KRESZ szabályokat. Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit illetve 
egyéb vontatmányt kapcsolni, kivétel a kerékpár-utánfutó. Tilos ke-
rékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a kerékpárt más járművel von-
tatni. Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 

Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, ami a kormányzást 
nem akadályozza. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, to-
vábbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem 
kerékpározhat. Kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy legfel-
jebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyer-
mekülésen. Egyébként utast szállítani tilos! A csomagtartón utast 
szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosz-
szabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, 
ezzel balesetet okozva. Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel 
szabad közlekedni, lehet 50km/óra is lakott területen kívül fejvédő 
sisakkal, utast nem szállítva. 
A kerékpár tartozékai: 
A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
1) fehér színű első lámpa vagy a kerékpároson legyen
2) vörös színű hátsó lámpa vagy a kerékpároson legyen
3) vörös színű hátsó prizma
4) két, egymástól független fék
5) csengő
6) borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken
7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten éjszaka, 
vagy rossz látási viszonyok között).
A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok:
a) a pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák
b) karos szélességjelző prizma
c) visszapillantó-tükör
d) sárvédő
e) kerékpáros bukósisak

Városházi hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja 

a tulajdonát képező, Balatonalmádi, Baross G. út 60/a. szám alat-
ti ingatlanon lévő épületegyüttesben található – középső -, 27 m2 
alapterületű üzlethelyiséget.

A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös tele-
fonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek 
átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Telepü-
lésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 
43. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.
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Karbantartót keres a Balatoni Klinika Kft.
8 órás állásban egy balatonfűzfői magánklinikára 

Elvégzendő feladatok a klinika működésével kapcsolatos feladatok 
ellátása:
- festési munkák
- égők és szükség esetén lámpák lecserélése a szobákban, irodákban
- zárak javítása
- kisebb vízszerelési munkák  
  (pl. WC tartály vagy csöpögő csap megjavítása)
- bútorok összeszerelése
- háztartási gépek javítása
- a kazán működésének biztosítása
- az udvar rendben tartása (a lehullott levelek összesöprése, fűnyírás, 
stb.)
Elvárások:
Lehetőség szerint vízvezeték- vagy villanyszerelői végzettség, több 
éves gyakorlat, valamint saját autó és referencia szükséges a munka 
elvégzéséhez.
Nyugdíj mellett is végezhető.
Folyamatos munkalehetőség (nem idénymunka).

Jelentkezését bérigénye megjelölésével munkanapokon 9.00-
17.00 óra között várjuk a 06-20/365-1907-es telefonszámra.
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Kedves Olvasóink! 
Talán már egyéb forrásból is értesültek arról, hogy a 
Magyar Posta Zrt. 2021. júniusban megszünteti a címzetlen 
küldemények kézbesítését, így az Új Almádi Újság terjesztésére 
is más megoldást kellett találnunk.
Több mint három évtized után 2021. júliusától tehát már nem 
a postaládáikban kell keresniük az Almádi Újságot, hanem 
azokban az újonnan elhelyezett újságtartókban, amiknek 
beszerzésén, és legoptimálisabb elhelyezésén a lap kiadója, az 
Almádiért Közalapítvány már dolgozik. 

A Városházán és a Pannóniában eddig is hozzáférhető volt 
a lap, júliustól azonban a város leglátogatottabb helyein, a 
boltokban, az intézményekben, a település legfontosabb 
pontjain is megtalálhatják. Természetesen az újságtartók 
nemcsak Almádi központjában lesznek elhelyezve, hanem 
megtalálhatják őket Vörösberényben, Káptalanfüreden és 
Budataván is. 

Sok év után új szokást kell megismernünk és megszeretnünk! 
Kérjük, legyenek erre nyitottak, és júliustól keressék a logóval 
ellátott tartókat és olvassák továbbra is az Új Almádi Újságot! 

Az elhelyezéssel kapcsolatban szívesen fogadjuk ötleteiket, 
kérjük, hogy azokat az almadiert@gmail.com email-címre, vagy 
postai úton a 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. címre 
küldjék el nekünk.

Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága 



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
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Ballagó nyolcadikosok

Györgyi Dénes Általános Iskola 8.a osztály (balról jobbra)
Ülő sor: Tamás Elina, Tamás Kata, Gábriel Anna, Varga Anikó 
osztályfőnök, Hujber Sarolta, Göde Petra, Nagy Liza
Középső sor: Solymosi András, Hegedűs Lola Eliza, Negro Emese, 
Holczer Gvendolin, Czompó Réka, Marton Ildikó, Kovács Janka, 
Gáspár Bence
Felső sor: Kocsis Andor Dominik, Nagy Domonkos, Kiss Attila 
Lajos, Fazekas Máté, Schildmayer Gergely, Körmendi György Imre, 
Lázár Mátyás Róbert, Szántód László Sándor, Ács Gergő
Hiányzik: Kovács Anna Borbála

Györgyi Dénes Általános Iskola 8.b osztály (balról jobbra)
Ülő sor: Meiczinger Violetta Bella, Kovács Réka, Kovács Bíborka 
Anna, Geréd-Bakó Tünde osztályfőnök, Tarnavölgyi-Benedek Lili, 
Kepli Kornélia, Nagy Lili
Középső sor: Nádas Janka, Pusztay Zita, Kálmán Andrea, Hódosi 
Száva Hanna, Ferenczi Emma, Szintay Lili, Kovács Natália, Osváth 
Réka Brigitta, Kádár Janka
Felső sor: Csatári-Schultheisz Gábor József, Fabó Zsombor, Gyüre 
Máté, Buda Roland Lajos, Homonnai Bence Péter, Babicz Mihály, 
Gáspár Patrik, Kovács Zsombor, Fülöp István Kornél, Braun Péter
Hiányzik: Szunyog Adrián

Vörösberényi Általános Iskola 8.a osztály (balról jobbra)
alsó sor: Bodó Mónika, Bezeczky Kíra Paula, Dorogi Lili, Both 
Virág, Mesics Borbála, Gerendai Kata, Bodó Krisztina osztályfőnök
középső sor: Kocsis Barnabás Gergely, Matos Manó Benjamin, 
Simon Barna, Szabó Balázs Ágoston, Bressel Áron, Rezi Bendegúz, 
Németh Márk Levente
felső sor: Szabó Levente Bendegúz, Orbán Jácint, Hete Botond 
Hunor, Máhl Levente, Kovács Barnabás, Somorácz Olivér Krisztián

Vörösberényi Általános Iskola 8.b osztály (balról jobbra)
alsó sor: Blaha Boglárka, Glück Polli, Tamás Dorina, Kecskés Laura, 
Orbán Zselyke, Czintos Katalin, Baghy Jázmin, Gyarmati Eszter, 
Murai Rebeka Sára
középső sor: Bagarus Andor, Czintos Balázs, Czintos Benedek, Czúni 
Vilmos, Szántó Benedek, Zsapka Andrea osztályfőnök
felső sor: Rácz Robin, Borissza Ádám, Keszei Levente, Bősze 
Dominik


