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AlmádInfo 
dr. Kepli Lajos polgármesterrel 
Várakozáson felüli bevételt hozott a nyár 

Augusztus 20-a után hirtelen megérkezett az ősz. Strandjaink 
szeptember 15-ig még nyitva vannak, reméljük, lesz még jó idő… 
Esős, borongós időjárásban természetesen nem működnek a pénz-
tárak, de a sétálni vágyókat akkor is nyitott kapuk várják. A nyá-
ri hónapok közül az augusztus az időjárás miatt már nem teljesen 
úgy sikerült, ahogy vártuk, de a június, és főleg a július szenzációs 
volt. Nemhogy sikerült elérnünk a strandi jegyár-bevételben, amit 
a költségvetésbe beterveztünk, hanem néhány millióval meg is fejel-
tük azt. Az előírás már teljesült, innentől – ahogy mondani szokás 
– minden forint ajándék. 

A szezonzárás után ennél pontosabb értékelést is tudunk hozni, 
nyilván sok tanulsága lesz az idei turisztikai szezonnak. A tavalyi 
év lényegesen zsúfoltabb volt az ideinél, hiszen idén már nagyobb 
biztonsággal utazhatott mindenki külföldre, de így is sokan válasz-
tottak belföldi pihenést és rengetegen a Balatonnál, például Almá-
diban töltötték a szabadságukat. A város bevételi számai pozitívak 
és ennek azért kell örülnünk, mert ez némileg enyhít a koronavírus 
járvány okozta bevételkiesésen. Július elsejétől az idegenforgalmi 
adót is be kellett fizetniük a vállalkozóknak, így még ezzel a bevétel-
lel is számolhatunk ebben az évben. Bár ez az összeg messze elmarad 
a szokásostól, hiszen Almádi legnagyobb szállodája épp zárva van, 
felújítás miatt, ráadásul a munkálatok befejezése a hotel esetében is 
csúszik, elképzelhető, hogy majd csak a jövő évi szezonra nyitja meg 
újra a kapuit. Addig az onnan származó idegenforgalmi adóbevétel-
lel nem kalkulálhatunk. 

A város strandjai idén is a Hivatal kezelésében vannak. Ez már 
a második ilyen szezonunk volt és úgy gondolom, hogy a Hivatal 
sikeresen megbirkózott ezzel a feladattal. Ettől függetlenül nem va-
gyok meggyőződve arról, hogy a Hivatalnál van a legjobb helyen 
a strandok üzemeltetése. Ezen a kérdésen már idén ősszel el kell 
gondolkodunk, hogy a jövő szezonra megtaláljuk az optimális meg-
oldást. 

Adóbevételeinkkel kapcsolatban tudni kell azt, hogy a látszat el-
lenére nem az idegenforgalomból származó bevételek adják a költ-
ségvetés bevételi oldalának döntő részét. Az utóbbi év adataiból 
kiderül, hogy az arányok már változtak a korábbi évekhez képest és 
a turizmussal kapcsolatos bevételek már nagyobb arányban szere-
pelnek, de a többi adónem, mint pl. az építményadó és az iparűzési 
adó együttvéve többet nyom a latban, mint az idegenforgalmi adó. 
2020-ban 100 millió forint kiesésünk volt a járvány okozta helyzet 
miatt, még annak ellenére is, hogy kaptunk kormányzati kompen-
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zációt az idegenforgalmi adóbevételek elmaradása után. Bízunk ab-
ban, hogy idén és főleg jövőre lényegesen javulni fog a helyzet.

 
Testvérvárosok küldöttségei látogatnak októberben 
Almádiba 

Október végére, a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva meghív-
tuk Almádiba testvértelepüléseink delegációit, bízva abban, hogy 
a vírushelyzet nem akadályozza a nemzetközi partnerkapcsolatok 
újjáélesztését és megerősítését. A németországi Eggenfelden, a fel-
vidéki Nyitragerencsér, az erdélyi Tusnádfürdő valamint a lengyel 
Serock települések elfogadták a meghívásunkat, a finnek Kalajoki 
városából nagyon óvatosak a vírus miatt, ők jelezték, hogy nem fog-
nak eljönni a találkozóra.  Személy szerint én nagyon várom már 
ezt az eseményt, hiszen most először van módom polgármesterként 
találkozni és jövőbeli elképzeléseinkről egyeztetni a testvértelepülé-
sek képviselőivel. 

Parkoló kialakítása a Vörösberényi Iskolánál 
Az augusztusi testületi ülésen többek között tárgyaltunk arról, 

hogy szükség lenne a Vörösberényi Iskola környékén parkoló ki-
alakítására. Két optimális lehetőség kínálkozik, az egyik a jelen-
legi Mandulásnál lévő parkolót lehetne bővíteni, illetve a Magtár 
alatti zöld terület tűnik még alkalmasnak erre a célra. Figyelem-
be kell vennünk azt az előírást is, hogy 20 férőhelynél nagyobb 
parkolót csak szilárd burkolattal lehet kialakítani, ez pedig már 
hosszú távra szól, ezért fontos, hogy jó döntést hozzunk. Egyet-
értettünk a képviselőkkel abban, hogy a parkolóra szükség van, 
hiszen Vörösberény fejlődik, a Magtár és a Kolostor működéséhez 
elengedhetetlen, hogy az oda érkezők gépkocsival is meg tudjanak 
állni, de az iskolának sincs jelenleg megfelelő nagyságú parkolója. 
Első körben tervet és költségbecslést készítettünk és ezután ke-
resünk forrást a kivitelezésre. A legutóbb megkapott 400 millió 
forintos kormányzati támogatást útépítésre kapta a város, meg-
vizsgáljuk azt a lehetőséget is, hogy ebből az összegből finanszíroz-
ható-e ezen parkoló kialakítása vagy keresnünk kell-e más forrást. 
Ha megvalósul a berényi templomhoz tervezett körforgalom és 
vele egyidejűleg az átkötő út a 71-es főút irányába, akkor – ahogy 
ez a szabályozási tervünkben is szerepel – megoldódnak ezen terü-
let közlekedési és parkolási problémái.

 
Iskolaépületeink állapota 

Szintén a testületi ülés egyik napirendjén tárgyaltunk iskolaépü-
leteink állapotától. Az oktatási intézmények üzemeltetője a tan-
kerület, így a karbantartási feladatok szintén az ő költségvetésüket 
terhelnék. Ezek az épületek azonban olyan mértékű felújításra szo-
rulnak, melynek költségét önállóan sem a tankerület, sem pedig a 
város nem tudja finanszírozni. 

Az egyik legsürgetőbb feladat a Györgyi Dénes Általános Iskola 
tetőszerkezetének renoválása, hiszen ez nagyon rossz állapotban van, 
s emiatt folyamatosan romlik az épület állaga, sőt, szükség lenne a 
külső falak felújítására is. Ráadásul az iskola a megnövekedett tanu-
lólétszám miatt tanteremhiánnyal is küzd, s egy új tető mindenre 
megoldást jelenthetne. Mindez azonban több 100 milliós költség, 
melynek forrása egyenlőre nem ismert. 

A zeneiskola területe hamarosan bővül, hiszen a CsakPont kiköl-
tözik és a kis zenészek birtokba vehetik azokat a helyiségeket is, 
amelyeket eddig a Nagycsaládos Egyesület használt. A pékség szige-
teletlen kéménye azonban a zeneiskolai termek mellett húzódik, s a 
jelentős hőhatás miatt például a zongorákat folyamatosan újra kell 
hangolni. Egy utólagos, belső szigetelés erre megoldást jelentene, s 
bizony ez a feladat is a városé, hiszen az épület a miénk. Strandolók Almádiban
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A gimnázium az utóbbi években pályázat útján megújult, a kol-
légium szigetelése és a nyílászárók cseréje megtörtént. A beszerelt új 
ablakok azonban csak bukóra nyithatók, mert az eredeti felújítási 
tervben még szerepelt a mesterséges klimatizálás beszerelése, ami 
azonban elmaradt, így az ablakok most nem nyithatóak. A nevelési 
tanácsadó épületére is ráférne már a felújítás. 

Minden oktatási célú ingatlanunkat megvizsgáltuk, több bejárást 
is tartottunk, melyek során feljegyeztük a problémás pontokat és 
ennek nyomán egyeztetést kezdeményezünk a tankerülettel, vala-
mint a kormánnyal dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk 
által, s meglátjuk, hogy közös erővel miként tudjuk majd finanszí-
rozni ezeket a feladatokat. 

Új helyszínre költözhet a piac? 
Korábban volt egy pályázat, melyből a piac teljes területének lefe-

dését szerettük volna megoldani. Első gondolatunk az volt, hogy a 
már meglévő fedést bővítsük ki a vásártér teljes területére, hiszen ez 
a legegyszerűbb, leggyorsabb és legolcsóbb megoldás. Én viszont azt 
gondolom, hogy Almádi belvárosáról van szó, ennél sokkal szebb, 
esztétikusabb és praktikusabb megoldást kellene keresnünk, amely 
méltó a városhoz. A kiszemelt pályázat konstrukciója azonban nem 
volt elég, hiszen az alacsony igényelhető összegből nem tudtunk 
volna nagyot álmodni. Ezen tervek kapcsán határoztunk úgy, hogy 
készítsünk egy egységes koncepciót, amelyet a következő, ilyen té-
májú pályázatra benyújtunk. Elkészült a látványterv, amely érinti 
nemcsak a piac területét, hanem a Hattyú ABC parkolóját és az 
ottani bódésort. A koncepció szerint ez a bódésor elbontásra kerül-
ne, a parkolót kibővítenénk, a piac melletti épületsort pedig felújí-
tanánk, hogy a bódékban lévő vállalkozások is ide költözhessenek és 
a jelenleginél kulturáltabb környezetben működhessenek tovább. A 
tervek szerint a piac teljes területe korszerű fedést kaphatott volna. 

A legutóbbi testületi ülésen megtárgyaltuk ezt a tervezetet, ám a 
képviselők többségének tetszését a parkoló bővítés igen, ám a piac 
új tetőszerkezete nem nyerte el. Viszont a vitában eljutottunk egy 
olyan pontig, hogy megkérdőjeleződött az is, hogy a piac a jelenlegi 
helyszínen működjön-e tovább. Nyilván jó, ha a piac a város köz-
pontjában van, de az is jó, ha megfelelő számú parkoló áll rendel-
kezésre a közelben és a vásártér területe is normális nagyságú. Bala-
tonalmádi város megérdemelne egy vásárcsarnokot, ahol a település 
jelentőségéhez mért színvonalon működhetne a piac. Ezért dön-
töttünk úgy, hogy visszamegyünk a nullpontig, és megvizsgáljuk, 
hogy melyik városi terület lenne alkalmas erre a célra. Szóba került 
a Vörösberényi Iskola alatti terület, de még a Pannónia parkolója 
is, bár én a magam részéről ezt nem érzem realitásnak. A lehetséges 
helyszíneket meg fogjuk vizsgálni, s ez alapján indulunk el a meg-
valósítás útján. Mindenképpen szeretném, hogy a vásározókat és a 
lakosságot is bevonjuk a tervezésbe, hogy ők mit gondolnak erről, 
mi az elképzelésük egy modern, almádi piacról, vásárcsarnokról. 

Készül Balatonalmádi Város turisztikai koncepciója 
Almádi mindig furcsa módon, talán kissé negatívan határozta 

meg önmagát, hiszen mindig azt mondtuk magunkról, hogy mi 
sem Siófok, sem Balatonfüred nem vagyunk. Az eddigi elképzelés 
az volt, hogy Almádi egy nyugodt hangulatú üdülőváros. A jelenle-
gi koncepció arra irányul, hogy a mostanihoz képest folyamatosan 
növelni kell a szolgáltatások színvonalát, és egy olyan réteget kell 
megcélozni, akik egyébként a tengerpartra utaznak szívesen. Ha 
Almádiban olyan színvonalat és olyan infrastruktúrát tudunk kiala-
kítani, ami vetekszik a tengerpart kínálatával, akkor ezek a turisták 
nem a mediterrán országokat, hanem a Balatont, s ezen belül Al-
mádit választják úticélként. Fontos, hogy magas színvonalú szállás-

helyeket és minőségi programokat kell kínálnunk és azt gondolom, 
hogy ez a nívóemelés a jelenlegi vendégkör számára tetszetős lenne. 
Fontos meghatározni azt is, hogy a jövőben lesz-e olyan ikonikus, 
hagyományteremtő rendezvénye Almádinak, amellyel azonosíthat-
nak bennünket, és amely program vonzerő lehet a turisták számára. 

A város infrastruktúrájának színvonalemelése mellett nagyon fon-
tos a strandok szerepe. Nekem saját elképzelésem van ezzel kapcso-
latban, melyet már a testülettel is ismertettem. Első hallásra talán 
furcsa lehet az elképzelés, hogy az egyik legnagyobb városi bevételt 
generáló, fizetős strandokhoz hozzányúljuk, én mégis azt gondolom, 
hogy okosan még több hasznot hozhat ez a változás. Évek óta azt 
mondom, hogy a Balaton parton le kell bontani a kerítéseket. Nyil-
ván ha kicsit tengerparti szisztémában gondolkodunk, ott minden 
strand szabadon hozzáférhető, nincsenek kerítések, fizetni csupán a 
szolgáltatásokért kell a vállalkozónak, aki pedig adott partszakaszo-
kat bérel az önkormányzattól, s innen származnak a város bevételei.  
Strand helyett plázsokat alakítanánk ki, bérelhető napernyőkkel és 
nyugágyakkal. Egyediek lehetnénk, hiszen ez a rendszer még nem 
terjedt el a Balatonnál. Ez más, mint a nálunk ismert szabad strand, 
itt a vízhez mindenki szabadon hozzáfér, de minden más szolgálta-
tásért fizetni kell, legyen szó tiszta és kulturált vizesblokkról, éttermi 
szolgáltatásról vagy napernyőkről és nyugágyakról. Ez lehet a jövő 
a Balatonnál. 

Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi Város polgármestere 
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Díjátadó Almádiban, Szent István ünnepén 
Augusztus 20-án a Szent István parkban ünnepelt Balatonalmá-

di. A Szent István napi városi ünnepség keretében ünnepi beszédet 
mondott dr. Kovács János, Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője. Az új kenyeret Szijártó László, Balatonalmádi ka-
tolikus plébános áldotta meg. 

Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi város polgármestere díszpolgári 
oklevelet adott át Nagy Árpádné Szabó Évának, a Szabó Pékség ve-
zetőjének. Balatonalmádi Városért – Pro Urbe érdemrendet kapott 
Czuczor Sándor, európai jószolgálati nagykövet, az Almádiért Köz-
alapítvány kurátora, az Új Almádi Újság alapító szerkesztőbizottsá-
gi tagja, aki betegség miatt nem tudott részt venni az ünnepséget. A 
díjazottaknak ezúton is gratulálunk! 

Az ünnepség keretében műsort adtak a Pannon Várszínház művé-
szei, Kárpáti Barbara és Keresztesi László. Az esemény zárásaként 
Dr. Kepli Lajos polgármester felvágta az új kenyeret, melyet körbekí-
nált a megjelent érdeklődőknek. 

Fotók: Tabányi Katalin 

Dr. Kovács János jegyző ünnepi  
beszéde. Elhangzott az augusztus 20-i 
városi megemlékezésen 

Tisztelt ünneplő közönség!
Ünnepel az ország! Magyarország ünnepel! Bár sok szempontból 

veszélyes, zilált, korábban nem ismert stílusú napokat, heteket, sőt 
hónapokat élünk meg, mégis a Gondviselés különös kegyéből újra 
együtt ünnepelhetünk. Magyarország születésnapját, a magyar álla-
miság, a magyar állami lét kezdetét.

Feltehető a kérdés: Vajon miért fontos, miért emlékezésre okot 
adó téma ez. A válasz pe-
dig így szól: E formáció, 
az állam nélkül nem is 
létezne a mai Magyaror-
szág; talán nem itt, nem 
ilyen keretek között, ta-
lán csak egyszerűen fi-
zikailag léteznénk. Elég 
csak a híradásokat néz-
ni és mindjárt látható, 
mennyire fontos a sza-
bályozott, külső és belső 
bántalmak ellen bizton-
ságot nyújtó állami lét-
forma.

Az az uralkodó, akinek napját ma üljük ugyanezen felismerésre 
jutott. Magyarország első királya Szent István, és minden bizony-
nyal az ő édesapja, Géza fejedelem higgadt pillanataikban meglát-
ták, hogy a korabeli Európa elvárja, sőt megköveteli a rendezett, 
szabályozott Kárpát medencei körülményeket. Véget kellett vetni a 
kalandozásoknak tűnő portyáknak, és be kellett bizonyítani, hogy 
igenis idevaló, életképes közösség érkezett Európa közepébe, egy 
olyan közösség, amely rengeteg áldozattal, szenvedéssel, de büszkén 
alázattal és szolgálatra készen állja meg helyét, időnként Őrhelyét 
immáron több mint 1000 éve… 

Ünneplünk tehát országszerte és itt Almádiban is. Nem oly rég 
még új kenyér ünnepe, alkotmány ünnepe néven és címen em-
lékeztünk meg e megkerülhetetlen napról, azért, mert az akkori 
ideológia nem tudott mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy ezer éves 
töretlen államiságunk van, nem tudtak mit kezdeni István király 
szent mivoltával, s különösen nem tudtak mit kezdeni azzal a hely-
zettel, hogy az utód nélkül elhunyt uralkodó a Szűzanya, a boldog 
asszony kezébe ajánlotta újdonsült országát, amely azóta is jól állja 
a történelem kihívásait. Ennek a típusú ideológiai agymosásnak kö-
szönhetően tudják azt ma csak kevesen, hogy korábbi himnuszunk 
nem más volt, mint a Boldogasszony anyánk kezdetű vallásos ének. 

Ha egy picit úgynevezett helikopter látásmódban felülemelke-
dünk a Kárpát-medencében, láthatjuk milyen csodálatos formá-
ció az 1000 éves Magyarország a Kárpátoktól ölelve, hegyeivel, 
folyóival, tavaival, termékeny Alföldjeivel, s hosszú időn át még 
tengerpart is képezte. Mára ugyan a magashegység és a tengerpart 
elkopott, de a csodálatos formáció jellege megmaradt. 1000 év után 
is. István király utód nélkül halt meg, de a hagyomány szerint – 

Nagy Árpádné Szabó Éva – Balatonalmádi díszpolgára
Nagy Árpádné a város közéletének megbecsült, köztisztelet-

ben álló tagja, aki kiemelkedő életművével sokat tett Balatonal-
mádi hírnevének öregbítéséért.

Nagy Árpádné – vagy ahogy a városban emlegetik Szabó Éva 
– Testnevelési Egyetemen végzett, később gyógytestnevelő is 
lett. Az iskolai szünetekben pedig édesapja, Szabó Gyula pék-
ségében segített. Otthagyva a tanári pályát, úgy döntött, hogy 
hazatér Balatonalmádiba, hogy segítsen a pékségben.

Veszprémben pék szakmunkásvizsgát tett, éjjel sütött, dél-
előtt eladott, délután tanított Almádiban tovább. 1993-tól 
édesapja halála után férjével vitte tovább a pékséget.

1993 óta nem változtattak sok dolgon, 11minden úgy megy, 
ahogy a szüleim csinálták” – mesélte egyszer egy interjúban Éva 
néni, aki szerint 11 rossz recept nincs”, csak jó alapanyagból 
kell dolgozni. Éva néni a szívét-lelkét belesüti :)

1936-ban alapították a pékséget, azóta is hagyományos mó-
don, fatüzelésű kemencében készítik a kenyeret.

A pékségnek Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011-
ben a város gasztronómiai értékeinek gyarapításában és vé-
delmében kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként 
– alapításának 75. évfordulója alkalmából – Balatonalmádi 
Városért érdemérmet adományozta. A Szabó pékség kenyere 
településünk értéktárában szerepel 2014 óta.



2021. szeptember

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 5

Krónika
ahogy már említettem- a szűzanyának ajánlotta országát. Bölcs 
döntés volt. Halála után ugyan trónviszályok következtek, de a már 
megalkotott mű maradandónak bizonyult, s Szent László királyunk 
már gyarapítani is tudta az országot a Horvát területekkel.

Könyves Kálmán és III. Béla évszázada következett, majd 1222-
ben a nemesség aranybullát kapott, melyben az uralkodó korlátozta 
saját hatalmát. A Mongol tatár hordák megtörték, de le nem igázták 
az országot, s II. államalapító királyunk, IV. Béla már új alapokra 
helyezte az állami formáció védelmi szegmensét, annak érdekében, 
hogy a tatárjárás riasztó jelensége és következménye ne ismétlőd-
hessen meg. 1301-ben meghal az utolsó Árpádházi uralkodó, de 
a dinasztikus kapcsolatrendszernek köszönhetően, rövid időn belül 
stabilizálódik az ország, s az Anjou-korszak gazdasági és politikai 
prosperitása következik, amikor is a kiterjedt politikai kapcso-
latrendszernek köszönhetően valóban 3 tenger partján is magyar 
uralkodó gyakorolta a hatalmat. A Luxemburgi, majd a Jagelló-ház 
időszakában már a török fenyegetés is érződik. Világraszóló, déli 
harangszót inspiráló győzedelmével, Hunyadi János kormányzó 70 
évre megállítja a török offenzívát. Fia Mátyás olyan modernek ható 
folyamatokat indít el az országban, amelyek ha nem törnek meg 
halálával, bizonyára Európa élvonalbeli országaként tartották volna 
szinten Magyarországot. De meghalt, s oda lett az igazság. Majd 
nemsokára az ország, s majdnem az állami létforma is. Mohácsnál 
sok minden, és sok-sok emberi élet elveszett, de a 3 részre szakadt 
ország államisága fen tudott maradni. Még a hódoltsági területe-
ken is, ahol nem más, mint a vármegye hordozta tovább közel 150 
éven át az államiság kereteit. E 150 év alatt sokszor bizonyította a 
magyarság, hogy rosszul tűri a szolgaság kereteit, s egyúttal való-
ban védőbástya is tudott lenni Európa számára is.  Milyen érdekes 
így utólag, hogy a török elleni első, valóságos európai összefogás 
csak akkor született meg, amikor már Bécset fenyegette az oszmán-
hódító politika, addig nem, addig elég volt a magyar küzdelem. 
Az 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi-szabadságharc sorsszerű volt 
többféle értelemben is, hiszen 150 év után már újra igénye volt a 
magyarságnak a nyugalomra, a szabadságra, s az önálló nemzeti ki-
rályra is. 8 év után elbukott ugyan, de nem véres megtorlással, s 
egyúttal végleg letett a Habsburg dinasztia birodalom arról, hogy 
Magyarországról is örökös tartományt kreáljon, tiszteletben kellett 
tartani a magyarság önálló állami létét és relatíve önrendelkezését 
is. Újjáépítés, gazdasági prosperitás, ipari forradalom majd a re-
formkor következett. A reformkor megmutatta, hogy igenis létez-
nek önzetlen a nemzetért tenni akaró, áldozatot vállaló hazafiak, 
akiknek sem saját életük sem saját vagyonuk feláldozása nem jelen-
tett akadályt, hogy hazájukat szolgálják. Az 1848-49-es forradalom 

már véres megtorlást hozott, mert nagy volt a riadalma a tőkének, 
hogy Magyarország gazdaságilag is önállósulni tud, majd 1867-ben 
megkötetett a kompromisszum 50 évre, mely már tiszteletben kel-
lett tartsa az önálló magyar állami létet. Ez az időszak máig tartó, 
máig ható fellendülést hozott, hiszen számos városunk ma is látható 
magja ekkor alakult ki. Ezt a folyamatot törte meg a nagy háború, 
majd az idétlen tanácsköztársaság, s különösen a máig ható, nem 
feledhető trauma: a Trianoni diktátum. De! Ebből is létezett felállás! 
1938-ra ez a csonka, tudatosan erőtlenné tett ország még ezek után 
is képes volt Európa élmezőnyébe zárkózni gazdasági szempontból, 
hogy aztán a Második háború tönkre tegye az eredményeket. Újjá-
épült az ország, de a szovjet érdekszféra prédájaként több mint 40 
évig toporgott, szenvedett, vagy lázadt, de túlélte Magyarország ezt 
is. István király alkotása, a Szűzanya ovo szeretete által több mint 
1000 éve él, működik, s ellátja szerepét. Becsüljük tehát meg, s em-
lékezzünk méltósággal születésére és történetére. 

Czuczor Sándor Pál – Balatonalmádi Városért - Pro Urbe ér-
demrend

(Pécs, 1945. december 4.) középiskolai tanár, gimnáziumi 
igazgató, újságíró, helytörténész, jószolgálati nagykövet, címzetes 
igazgató

Czuczor Sándor Pál Történelem-angol szakos középiskolai 
tanár, pedagógus újító és szakíró, helytörténeti kutató, tolmács, 
fordító, előadó, újságíró, igazgatóhelyettes, igazgató, európai 
középiskolák igazgatóinak alelnöke, tankönyv- és szótáríró, jó-
szolgálati nagykövet a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium megalapítása (1987 óta) tevékenykedik városunk-
ban, mint a gimnázium alapító igazgatója. Városunk meghatá-
rozó egyénisége, több cikluson keresztül önkormányzati képv 
iselő és az oktatási és kulturális bizottság elnöke volt. Előadásai, 
szónoki beszédei, tárlatnyitói irodalmi értékűek, magával raga-
dóak. Minden tevékenysége mögött ott van a türelmes, kitartó, 
példaértékű munka.

Tisztelet és elismerés övezi nemcsak kollégái, de városunk 
polgárai körében is.

Tagságai:
• 1980-tól a Angol-Magyar Filológiai Társaság tagja
• 1983-tól az Angoltanárok Nemzetközi Egyesületének 

(IATEFL) tagja
• 1988-tól ECTARC (Európai Kulturális Hagyomány-

őrző Egyesület) keleteurópai referense. Kutatóterülete a 
két tannyelvű oktatás, magyarangolszász kapcsolatok, és 
Wales kelta öröksége.

• 1988-tól az Új Almádi Újság alapító és szerkesztőbizottsá-
gi tagja

• 1997-től a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítvány el-
nökségi tagja

• 2005-ben az Európai Középiskolai Igazgatók Szervezeté-
nek és az Európai Nemzedék nevű ifjúsági szövetségnek az 
alelnökeként jószolgálati címet kapott.

• 2009-től a Balatonvin Borlovagrend jószolgálati nagykö-
vete

• 2014-től a P-ART Alapítvány kuratóriumi tagja
• 2016-tól tagja Balatonalmádi Város Értéktár Bizottságának
Díjak: Munkája elismeréseként nagyon sok kitüntetést ka-

pott bel- és külföldön egyaránt, városunkhoz kötődő Váth 
János-díj – 2008

„Főnixként kell csinálni, mindig tudni kell felébredni pora-
inkból.” – ars poetikájával vallja, hogy előre kell gondolkodni.



Tájékoztató a 2020. évi adóbevételek 
alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2021. augusztus 26-i 
testületi ülésén elfogadta a jegyző, mint a helyi adóügyi hatáskör 
gyakorlója beszámolóját a 2020. évi adóztatásról és az adóbevételek 
alakulásáról.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2020. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a he-
lyi adókról szóló 24/2014.(IX.26.) rendelete 2020. évben nem válto-
zott: nem került sor adóemelésre, a kedvezmények, mentességek is az 
előző évhez képest változatlanok maradtak. 

A 2020. év több szempontból is rendhagyó, rendkívül év volt, 
nemcsak az ezt megelőző évhez képest, hanem a korábbi évek vi-
szonylatában is.

A koronavírus világjárvány következtében 2020. évben sorban 
születtek olyan jogszabályok, melyek egyrészt önkormányzati adó-
bevételeket vontak el, másrészt az adóztatás tekintetében az adózói 
terhek könnyítését célozták meg, így nehezítették az amúgy is „szűkre 
fogott”  adóbevételek beszedését. Mindemellett maga a koronavírus 
járvány, a korlátozó rendelkezések közvetlenül és közvetve is hatottak 
a helyi adóbevételekre, különösen az idegenforgalmi adóra. 

A gépjárműadó 2020. évig megosztott bevétel volt, 60%-ban ál-
lami, 40%-ban önkormányzati részesedéssel. A Magyarország 2020. 
évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Kormányrendelet az ún. átenge-
dett központi adónak minősülő gépjárműadó települési önkormány-
zatoktól való elvonásáról rendelkezett. A rendelkezés értelmében a 
gépjárműadóról szóló törvény alapján a települési önkormányzatot 
az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illette meg, az a 
Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezte. 2021. január 1-től a 

gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és 
vámhatóság látja el.

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-
járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló 140/2020.(IV.21.) rendelete az idegenforgalmi 
adó felfüggesztéséről rendelkezett, amely azt jelentette, hogy a 2020. 
április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött ven-
dégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett 
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, 
befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kellett 
vallania az adóhatósághoz.

E kormányrendelet ezzel összhangban rendelkezett arról is, hogy a 
települési önkormányzat az illetékességi területén bevallott, de meg 
nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben negyed-
évente vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényelhet. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2020. július 15-től ha-
tályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozó építményadó kötelezettségével kapcsolatos szabályo-
kat, azaz a reklámhordozó építményadó kötelezettsége megszűnt.

2020. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és 
bírságot is) összesen 638.638.475 Ft, a bevallott, de meg nem fize-
tett idegenforgalmi adó összegével egyező költségvetési támogatást 
(2020.–2021. évben realizálódott) beleszámolva 676.511.575 Ft adó-
bevétel folyt be, 55,1 millió forinttal kevesebb, mint az előző évben.

A 2020. évben befolyt gépjárműadó bevétel önkormányzatot meg-
illető 40 %-át a Járvány Elleni Védekezési Alap számlájára kellett utal-
ni, melynek összege 40.912.346 Ft volt. 

2020. évben az adókon kívül 348.798 Ft talajterhelési díj bevétel 
folyt be. 

2020. évi adókból és díjakból származó bevétel összesen 
676.860.373 Ft, mely 95,4 millió forinttal kevesebb, mint az előző 
évben. 

Dr. Kepli Lajos polgármester

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

6

Krónika

2019. évi tény 
(költségvetés 
számára átutalt 
összeg) Ft

2020. évi terv  
(költségvetésben 
eőirányzott terv) 
Ft

2020. évi tény 
(költségvetés 
számára átutalt 
összeg) Ft

2020. évi bevallott 
vendégéjszakák 
után igényelt 
támogatással 
növelt adóbevétel 
Ft

Járvány 
Elleni 
Védekezési 
Alap 
számlájára 
utalt összeg Ft

Előző
évhez 
képest 
változás 
mFt

Építményadó 308 072 388 298 600 000 303 931 334 303 931 334 -4,1
Iparűzési adó 285 131 488 245 000 000 263 587 507 263 587 507 -21,5
Idegenforgalmi adó 78 527 811 7 005 075 7 369 700 45 242 800 -33,2
Telekadó 58 357 356 57 000 000 61 144 725 61 144 725 +2,7
Helyi adók összesen 730 089 043 607 605 075 636 033 266 673 906 366 -56,1
Késedelmi pótlék 1 190 063 600 000 2 015 783 2 015 783 +0,8
Bírság, végrehajtási költség 391 000 0 589 426 589 426 0,2
Adóbevételek összesen 731 670 106 608 205 075 638 638 475 676 511 575 -55,1
Talajterhelési díj 205 588 0 348 798 348 798 +0,1
Adók és díjak összesen 731 875 694 608 205 075 638 987 273 676 860 373 -55,2
Gépjárműadó (40%) 40 466 621 0 0 0 40 912 346 -40,4
Mindösszesen 772 342 315 608 205 075 638 987 273 676 860 373 -95,4

Dr. Kepli Lajos
polgármester

Itt Balatonalmádiban különös jelentősége van a Szent István napi 
ünnepségnek. Azokkal az ereklyékkel állunk egy helyen, amelyek fi-
zikailag is kötődnek fragmentumként, vagy egyéb ereklyeként első 
uralkodónkhoz és családtagjaihoz, érezhetőbb, megélhetőbb, fel-
foghatóbb, sőt tapinthatóbb közelségbe hozva e távoli történéseket. 
Itt Balatonalmádiban tehát az átlagot meghaladó büszkeséggel em-
lékezhetünk. István király elvégezte a munkáját, örökségét azonban 

nekünk kell tovább vinnünk. Nem lehetünk mindannyian ország-
alapítók, építők azonban igen, s azt tennünk is kell. Persze nem kell 
nagy dolgokra gondolnunk, elég, ha a parlamenti képviselő törvény-
kezik, a köztisztviselő jogot alkalmaz, a tanár tanít, a szülő nevel… 
Mindenki teszi a dolgát, ha tud többet, de semmiképpen sem keve-
sebbet, s higgyék, el ebből épül a család a város a megye és az ország. 

Isten éltessen Magyarország!
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Országos Polgárőr nap 
Augusztus 14-én, szombaton került megrendezésre Mórahalmon 

az Országos Polgárőr Nap, melyen a Szentesi Lovasfarm is képvisel-
tette magát egy kvadrillal. A kvadrill röviden összefoglalva egy ko-
reografált díjlovas program, melyet általában zenére adnak elő négy 
ló és lovas részvételével, innen származik az elnevezés is. A lovak a 
feladat során összehangolt, szimmetrikus mozdulatsorokat hajtanak 
végre, mozgásuknak végig ütemesnek és összhangban kell lennie a 
többi ló mozdulataival, mintha egymás tükörképei lennének. 

A kvadrill ötlete Sallay Sándor mesteredzőben merült fel, aki az 
örkénytábori lovasgeneráció egyik utolsó képviselője. A konkrét prog-
ramot Kovács Nikolett álmodta meg két évvel ezelőtt, az ő türelmes 
és maximalista szakmai felügyelete alatt kezdődött meg az aprólékos 
és rendszeres gyakorlás fiatal lovasainkkal: a négyesben résztvevő Hor-
nyák Lenke Merci nevű lovával, Pahola Virág Jenniferrel, Gergelyi La-
ura Mollival és Gergelyi Noémi Tündi nevű lovával vett részt minden 
lehetőséget megragadva az edzéseken. A tartalékosok között szerepelt 
Pahola Eszter Csokival, Vas Enikő Ábránddal és Kolonics-Farkas Abi-
gél Lilivel és Sárival. Zöld Olívia és Szabó Kinga is állandó, ifjú lova-
saink közé tartoznak, ők is lelkiismeretesen gyakoroltak, és nagyban 
hozzájárultak a csapat sikeréhez akkor is, ha az éles bevetésen, a Pol-
gárőr Napon egyéb kötelezettségeik miatt nem tudtak részt venni. Az 
alapok elsajátítása, ami egy ilyen precízen végrehajtott feladatsorhoz 
szükséges, régebbre nyúlik vissza, mint két év: a programban szereplő, 
valamint a tartalék lovak kiképzése – egy kivételével – csikókoruk óta 
Niki felügyelete alatt zajlik, kombinálva a földről történő, akadémista 
szemlélet jegyében végrehajtott hosszhajlításokat a nyeregből történő 
munkával. Tekintettel arra, hogy a lovak kiegyensúlyozott jelleméhez 
ingergazdag környezet is szükséges, lovasaink terepen és különböző fel-
vonulások alkalmával is rendszeresen képzik négylábú társaikat, ezen 
eseményeket Szentesi Vajk felügyeli és koordinálja. Összeségében, túl-
zás nélkül állítható, hogy a nagyjából nyolc perces kvadrill mögött öt 

év kitartó, alázatos munkája áll. Ezekben az években minden résztvevő 
időt és energiát nem sajnálva gyakorolt, és ha kellett, akkor visszatérve 
az alapokhoz, folyamatosan finomította ez előadni kívánt feladatokat, 
változatos körülmények között, sok külső helyszínen. 

Hálás köszönet illeti dr. Radácsné Reszegi Ritát a meghívásért és 
részvételi lehetőségért, az egész napos programsorozat konstruktív és 
pozitív hangulatban történő lebonyolításáért, a kifogástalan szállásért 
és teljes ellátásért. Nagy köszönet illeti Sallay Sándort, aki időről idő-
re teljes objektivitással, megalkuvás nélkül mentorálta a felkészülési 
folyamatot. Köszönet Zerinváry Szilárdnak, hogy évek óta töretlen 
figyelemmel követi a csapat fejlődését, rendszeres időközönként tart 
1-2 napos gyakorlati képzéseket és hogy néhány éve méltónak találta 
a Szentesi Lovasfarm csapatát arra, hogy bemutassa Sallay Sándor-
nak. Ezen kívül köszönet azért, hogy a bemutatót megelőző napokon 
csendes, békés helyszínt biztosított a gyakorláshoz, ahol nyugodtan 
készülhettek a csapat tagjai, miközben a természet a legszebb arcá-
val mosolygott rájuk. Köszönet Kolonics Ferencnek, amiért évek óta 
nagy türelemmel segíti a földi kollektíva tagjaként a lovasokat, a leg-
különbözőbb helyzetekben is helyt állva, csodás fényképeket készítve. 
Felbuzdulva a sikeres szereplésen, továbbra is nagy alázattal zajlik a 
felkészülés a következő feladatra és szereplésre is.

Köszönet Kolonics-Farkas Abigélnek, hogy mindig segít „papírra 
vetni” a gondolatainkat.

Kedves Olvasóink! 
Többször tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a Magyar Posta az úgy-

nevezett címzetlen küldemények terjesztését 2021 júliusától nem 
vállalja. Ennek a döntésnek „áldozatul estek” a helyi lapok, így ter-
mészetesen az Új Almádi Újság is.

Ezt a problémát mostanra részben sikerült leküzdeni úgy, hogy 
az Almádiért Közalapítvány szerződést kötött egy vállalkozással, aki 
a sűrűn lakott részeken a korábbi gyakorlat szerint a postaládákba 
helyezi az újságot. A terjesztésen kívül eső területeken pedig kihe-
lyezett gyűjtőket fogunk rendszeresíteni, ahonnan könnyen hozzá-
juthatnak az ott élők az aktuális lapszámhoz. 

Az elmúlt két hónapban nagy segítséget jelentett, hogy Balatonal-
mádi minden településrészén úgynevezett depópontokon elhelyez-
hettük az újságot, valamint nagy segítséget nyújtott a Gondos Panni 
Szociális Központ, hiszen gondozóik több mint 200 idős emberhez 
vitték el az újságot. 

Köszönet a Városházának, a Pannóniának, a Tourinform Irodá-
nak, Baross utcai húsboltnak, az óvodának, a Petőfi utcai postahiva-
talnak, a papírboltnak, a háztartási boltnak, a Wesselényi strandnak, 
a vörösberényi rendelőnek, a gazdaboltnak, a Sankó Borozónak, a 
budatavai és a káptalanfüredi benzinkútnak, a Budatava Strandnak, 
a Maja cukrászdának, a La Villa étteremnek, a Don Gusto Pizzériá-
nak, a Káptalanfüredi strandoknak és mindenkinek, aki önszorga-
lomból elvitte az újságot ismerőseinek, szomszédjainak! 

Köszönjük min-
denkinek a segít-
séget! 

A szerkesztőbi-
zottság nevében: 

Kovácsi Szolga 
Mária

A piros vonalon 
belül eső 

utcák lakói 
szeptembertől  

újra a 
postaládákban 

találják az újságot.
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Ki tanított Balatonalmádiban először angol nyelvet és kinek?
Amikor feltettem ezt a kérdést a barátaimnak, én lepődtem meg 

legjobban a válaszon, mert többen éppen rám gyanakodtak. Szép 
dolog tőlük, még akkor is, ha éltes koromra céloztak ezzel, mert 
öreg vagyok, mint az országút, de azért az igazság még szebb. Annak 
pedig utána kell járni, ha mégoly nehéz is, mert a gyökerek megléte 
nélkül fölöttébb csenevész lomb alakulhat ki. Balatonalmádi város 
területén, ami egykor jóval nagyobb volt, mint ma, bizonyíthatóan 
jártak brit látogatók, utazók, kémek és turisták már a XVI. századtól 
kezdve. Talán korábban is, de írásos dokumentumok híján ez csak 
feltételezés. Minden tudományos szőrszálhasogatás helyett, vegyük 
gyorsan szemügyre, hogy kik jöhetnek szóba közvetlen környékün-
kön, akik már tényleg tudtak angolul:

A szentkirályszabadjai vagy csopaki születésű református lelkész, 
Göböl Gáspár [1745-1818] egyben költő és műfordító is volt, még-
hozzá latin, görög, francia, német és angol nyelvi jártassága okán. 
Arról, hogy tanított-e másoknak angol nyelven arról viszont nincs 
feljegyzés. A vörösberényi születésű író, költő, 
műfordító és parlamenti képviselő, Fábián Gábor 
[1795-1877] viszont a skót Osszián [McPherson] 
költeményeit az elsők között fordította le magyarra. 
A kelta kultúra melletti elkötelezettsége nem aka-
dályozta meg abban, hogy ne dicsekedje el Vörös-
marty Mihálynak, mennyire kísérti az anglománia 
és megígérte neki, hogy Shakespeare-t fog prédi-
kálni mihelyst jobban megtanul angolul. A francia 
után meg is tanulta az angolt ilyen szinten, de a sza-
badságharc bukása után már csak az irodalomnak 
élt aradi birtokán. Nem valószínű, hogy tanította, 
vagy taníthatta volna az angolt....

Pálóczi Horváth Ádámnak [1760-1820] és Né-
meti Pálnak csak három napra volt szüksége Bala-
tonfüreden, hogy az angol nyelvtant elsajátítsák, de 
azért nem voltak teljesen elégedettek az eredmény-
nyel. Ezért fordította le aztán Pálóczi Horváth John 
Milton Az elveszett Paradicsomának 40 sorát. Míg 
az eddigi angol fordítók mind a „kálvinista Rómában”, azaz Deb-
recenben találkoztak az angol nyelvvel, a kővágóörsi evangélikus 
szuperintendens, Kis János [1770-1846] Sopronban szeretett bele 
az angol nyelvbe. Egyrészt angol újságokból fordított rendszeresen, 
másrészt pedig a kor neves íróit ültette át magyarra. Nyugat-Du-
nántúlon az anglománia elterjesztésének az apostola lett, amellett, 
hogy héber, görög, latin, olasz és francia nyelven is jeleskedett. Le-
vélírást viszont német nyelven tanított, de kora majdnem minden 
hazai újságjában írt az angol újdonságokól is.

Ámbár élete és száműzetése a franciákhoz köti, de a tapolcai szü-
letésű Batsányi János [1763-1841] szintén sokat tett a kelta és az 
angol kultúra dunántúli terjesztésért. A halhatatlan angol óriásokat, 
Shakespeare-t, Drydent, Miltont elemezte és elérte, hogy minden 
kortárs arisztokrata Miltont tekintse az „emberiség megigéző köl-
tőjének”. Német és francia nyelvtudását jobban ismeri az irodalom-
történet, mint az angolt, amit ő is Sopronba tanult meg. Íróink és 
költőink mellett a kultúrapártoló arisztokraták is mind tudtak an-
golul és az irodalom mellett alaposan tájékozódtak a szigetország 
dolgairól: Richard Bright [1789-1856] angol utazó jegyezte fel gróf 
Festetics Györgyről [1755-1819], hogy jobban ismeri Anglia politi-
kai, gazdasági és közlekedési gondjait, mint ő maga. Ugyanezt tud-
juk gróf Széchenyi Istvánról és báró Wesselényi Miklósról is, akik 
mind jártak Angliában, illetve skót hölgyet vettek el feleségül, mint 
herceg Festetics Tasziló.

Megtalálhatjuk az első angol nyelvkönyveket a köznép számára is, 
de akkor még latinul tanították az angolt, ami nem könnyítette meg 
sem a diákok sem a tanítók munkáját. Talán a fordítók sem örültek 
ennek annyira, bár a korabeli angol versek úgy tele voltak tűzdelve 
latin idézetekkel, hogy mégsem bánhatták azért annyira. Fordítani 
pedig minden valamirevaló költő fordított angolból, mert Miltont 
és Shakespeare-t idézni elegáns volt, még akkor is ha a színvonal 
erősen eltérő volt. Angol és skót utazók is megilletődve álltak meg a 
hazai anglománia előtt, ami a reformkor egyik legjellemzőbb ismer-
tetőjévé nőtte ki magát. 

Több neves utazó volt, aki le is telepedett nálunk. Így tett John 
Paget, vagy Richard Young is, akik ráadásul teljes hévvel bekapcsolód-
tak a hazai életbe. Az utóbbi hajóépítő 1879-ben jött Füredre, ahol 
vitorláshajókat kezdett építeni, majd részt vett a Balatoni Vitorlázó 
Egylet megalapításában. Az Alsóörsön élő költő, Endrődi Sándor hú-
gát vette feleségül és nem véletlenül kapta elsőként épített yachtja a 

Mariska nevet. Hogy-hogy nem, de első hajóútjuk 
Vörösberénybe vezetett, amelyről a korabeli sajtó is 
beszámolt. Amiről viszont nem, azt nagyon nehéz 
ma már kinyomozni, mert Richard Young nem be-
szélt magyarul, habár a felesége mellett biztosan fel-
szedett egy bizonyos szókincset. Valószinűleg sokat 
segített neki. A Veszprémben született Ransburg 
Zsigmond nyelvtanár és színpadi rendező 1863-
ban Londonba ment angolt tanulni, majd pedig 
Münchenben dolgozott, de 1873-ban már Pesten 
találjuk, majd pedig Veszprémben. Nagy szerepe 
volt abban, hogy Young Füreden megtelepedett 
és mindjárt hajógyárat is létesített, amivel elindí-
totta a balatoni vitorlássportot. Ransburg három 
fennmaradt műve közül az Angol társalgási nyelvtan 
iskolai és magánhasználatra lehetett az a hathatós 
segédeszköz, amivel többen többen boldogultak 
Veszprémben és Füreden is.

A hajóépítő legénységgel viszont nehezebben 
boldogulhatott meg a matrózaival is akár Richard Young, vagy az 
utóda, Michael Ratsey. Nem valószínű, hogy maradt idejük angolt 
tanítani a vitorlásépítés mellett. Érdekes módon, legtöbb hajóépítő 
legény vagy matróz kenesei volt, akik viszont még a falujukban ta-
nulhattak valamennyi angolt, méghozzá az odavalósi Jánosi Gusztáv 
gimnáziumi tanártól és kanonoktól a későbbi veszprémi püspöktől. 
Ugyanez a Jánosi Gusztáv tanította a vörösberényi földesúr, báró 
Fiáth Ferenc gyermekeit is. Mindhárom gyermeknek meg kellett 
ugyanis tanulnia a magyaron kívül németül, olaszul, franciául és 
angolul. Mária, Miklós és Pál vagy Vörösberényben vagy a Fejér 
megyei Akán tartózkodott és tanult. Mária, akinek Móki volt a csa-
ládi neve, oly sikeresen sajátította el a nyelveket, hogy házaságkötése 
után olasz, francia és angol nászútra indulhatott férjével, báró 
Sennyey Pállal, aki főrendházi tag és országbíró volt.

Jánosi Gusztáv nem először tanított, mert előtte két évig nevelő 
volt vizeki Tallián Lajosnál. Az angol nyelvet magas fokon bírta, 
hiszen többek között a skót Walter Scott történelmi regényeit, az 
amerikai Longfellow költeményeit és az angol Tennyson verseit és 
a nagy angol klasszikus, Milton Elveszett paradicsomát fordította 
magyarra. Olyan maradandó munkát végzett, hogy ma, mint jeles 
műfordítóra is emlékeznek rá és sírját a Nemzeti Örökség Intézete 
éppen idén renováltatta Balatonkenesén.

Mivel Vörösberény csak 1971-ben egyesült Almádival, illő dolog, 
hogy az első dokumentált almádi angol tanárról is megemlékez-

180 éve született és 110 éve hunyt 
el Jánosi Gusztáv:

költő, műfordító és római 
katolikus püspök
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zünk, aki pedig angol diplomata volt. Sidney L. Mizzi a konstanti-
nápolyi angol konzul éppen Almádiban nyaralt 1914-ben, amikor 
kitört az I. világháború. A korabeli vendégmarasztalás utolérhetet-
len példájaként rögtön internálták a mit sem sejtő vendéget, mivel 
egy ellenséges ország állampolgára volt. Balatonalmádiban pedig az 
Öreghegyen, Zolnayné panziójában jelölték ki állandó tartózkodási 
helyét. Mit tesz ilyenkor egy nyughatatlan elme a korabeli újságok 
tanúbizonysága szerint? Angol nyelvet kezdett tanítani az úri leá-
nyoknak és időnként a pekingi utazásáról tartott előadásokat.

Bár Budatava még Budagyöngye néven sem volt önálló soha, de 
ott a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium hét magyar, 1 auszt-
ráliai és egy amerikai tanára volt az első angolul tanító tantestület 
éppen 33 éve. Írásos és saját források híján Káptalanfüreddel viszont 
nem boldogultam, hacsak az éppen 100 éve született Deme László 
magyar-angol szakon végzett nyelvészünk nem tanítgatott a nyári 
szünetekben, amikor itt tartózkodott a nyaralójában. Erről talán 
Polniczky József barátom tudhat többet, aki mindent és mindenkit 
ismert és ismer Káptalanfüreden.

Czuczor Sándor

Veszprém Vármegye  
sokoldalú alispánja: Véghely Dezső 

Véghely Dezső (1840–1897) alis-
pán, királyi tanácsos, jogász és törté-
nész, a középkori oklevelek szakértő-
je (paleográfus) volt.

Gimnáziumi tanulmányait Vesz-
prémben, Pápán majd Sopronban 
végezte. Jogi tanulmányait Buda-
pesten, a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen kezdte el és fejezte be. Ezt 
követően szülővárosában, mint jog-
gyakornok praktizált.

Veszprém vármegye közgyűlése 
1878-ban megválasztotta főjegyző-

jének, és 1881-ben a megye egyhangúlag alispánná választotta. Ez 
irányú teendői nagymértékben lekötötték, a megye számos faluját 
személyesen bejárta, szinte valamennyi választót ismert. Alispáni 
kötelességét népszerűen, példamutatóan teljesítette, elfoglaltsága 
mellett is vállalt feladatokat, a dunántúli református egyházkerület 
világi főjegyzőjeként, a veszprémi egyházmegye gondnokaként.

Véghely Dezső, mint királyi tanácsos
A funkció a király kijelölése alapján volt betölthető. A királyi ta-

nács folyamatosan működött, az érdemi munkát az adott területért 
felelős miniszterek és elöljárók végezték. Véghely Dezső a tanácsosi 
feladatkört haláláig látta el.

Véghely Dezső tudományos tevékenysége
Egykori barátja, Nagy Imre írta Véghely Dezsőnek: „Mikor szen-

teled már egyedül a tudománynak üres perceidet?” Valóban, Véghely 
alispánsága mellett mindvégig aktívan folytatta tudományos tevé-
kenységét is.

„Emléklapok rendezett-tanácsú Veszprém Város Közigazgatási 
Életéből” című kötetében több tanulmány is olvasható Véghelytől, 
latin nyelven (1866);

„Közigazgatás, Városrendezés” című jelentése tartalmazza a me-
gyében elvégzett feladatokat és a jövőbeli terveket is (Veszprémi 
Szemle, 1885);

Az alispán a Magyar Történelmi Társulat alapító tagja, amely egyi-
ke az ország legkorábban alapított tudományos társulatainak (1867) 
és amely ma is működő szervezet. Véghely a Győri Történelmi, Ré-
gészeti Füzetek munkatársaként 1862-től folyamatosan publikált. A 
kiadvány az első hazai történelmi és régészeti folyóirat (1861-1869) 
és melynek szerkesztői Ráth Károly és Rómer Flóris voltak.

Az alispán a történelmi témájú tanulmányok rendszeres publi-
kálója, elsősorban az oklevélkutatás terén (paleográfia) fejtette ki 
ez irányú aktív tevékenységét. Több ezer oklevél kutatását látta el, 
rendkívül éles szemmel. Véghelyt a legkiemelkedőbb olvasók között 
tartják számon, még a legrosszabb írású oklevéllel is mélyrehatóan 
foglalkozott. Napjainkban is egyedülállónak mondható a témához 
kapcsolódó tudományos tevékenysége.

Mint szerkesztőnek, szerkesztőtársnak kiváló érdemei vannak a 
történelmi forrásművek létrejöttében is: 

Részese a hazai Okmánytár gazdagításának (1880): a „Codex 
diplomaticus patrius alkotásának”, melyben meghatározó szerepet 
töltött be rajta kívül Ipolyi Arnold és Nagy Imre is. Véghely részt vett 
a Zala vármegye és a gróf Zichy család Okmánytár köteteinek kiadá-
sában, szerkesztésében. A teljes mű 13 kötetes, a Zichy család levéltá-
rában található hatalmas iratanyag. A tudományos körök véleménye 
alapján a Zichy Codexszel örök nevet és érdemet biztosított magának.

Nagy lendülettel látott hozzá Veszprém Vármegye monográfiájá-
nak a megírásához, melyre felkérték és melyet korai halála miatt 
nem fejezhetett be. Nagy mennyiségű forrásanyagot és számos ok-
levelet gyűjtött a monográfiához, melyek a II. világháborúban meg-
semmisültek.

Véghely Dezső szenvedélyes gyűjtő volt. Tekintélyes könyvtárat, 
levéltárat, oklevéltárat, archaeolóiai, numizmatikai tárgyakat és 
meghívókat hagyott maga után, melyek gyűjteményeinek nagy ré-
szét képezték. A Fejér-Codextől kezdve a történelem legfontosabb 
forrásanyagai mind-mind megtalálhatóak voltak a gyűjteményeiben.

Véghely Dezső Balatonalmádi patrónusa
Almádi lakósai nagy tisztelettel adóztak Véghely személyének és ez 

nem változott napjainkig sem. Véghely nagyon szerette a Balatont, 
különösen Almádit. Itt épített nyaralót családja számára.

A nyaraló toronyrésze ma is látható, mely Kakas Csárda néven is-
mert. Véghely a toronyszobákban őrizte levéltári dokumentumait. 
A toronyrészt kiegészítette egy nagyobb méretű építmény, melyet a 
későbbiekben lebontottak, hogy a HOTEL AURÓRÁT fel tudják 
építeni. Ez ma RAMADA HOTEL néven ismert.

Véghely aktívan részt vett Balatonalmádiban a település közéleté-
ben és fejlesztésének előmozdításában. Nevéhez fűződik az Öreg-park 
és a kikötő közvilágításának, a telefonhálózat kiépítésének a szorgal-
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Vörösberényi  
Polgári Olvasókör hírei

Mire ezt a tudósításunkat olvashatják, már remélhetőleg egy si-
keres Szüreti felvonuláson leszünk túl! Minden civil szervezet, így a 
miénk is próbál a megváltozott feltételekhez alkalmazkodni. Szeret-
tük volna a hagyományt és egyben a fejlődést is ötvözni, a mai kor 
elvárásainak megfelelően. Mindig nyitottak vagyunk az építő kriti-
kára, nagy szeretettel fogadunk bármi nemű segítséget, hiszen nagy 
múltú civil szervezetként szeretnénk még sokáig működni, Önökért 
és Önökkel együtt, közösen.

Hálás szívvel gondolunk vissza a nyárra, az elnökségi ülésekre, 
arra a tenni akarásra, szeretetteljes támogatásra, amivel megszervez-
tük az idei felvonulást. 

Köszönetet mondunk így előre is többek között dr. Kepli Lajos 
polgármester úr és a képviselő testület anyagi és elvi támogatására 
(mely nélkül idén nem tudtuk volna megszervezni a programot), 
Fabó Péter képviselő úr, mint magánszemély anyagi támogatására.

Lelkesen várjuk a Szentesi Farm, Kovács „Koko” Tamás lovasait, 
Bak Lajos fogatát. Minden évben számíthatunk a fuvarosokra, idén 
is tervezünk kisvonatot. Köszönet a Városgondnokság részéről az 
autó és egyéb eszközök biztosításához, Oláh Tamás, Németh József, 
Öveges József fuvarosok lelkes támogatásához.  

Az idei év újdonsága, hogy az Ady utcai parkolóból indul a me-
net és egyenesen megy le a Veszprémi úton a Pannónia Kulturális 
Központhoz, fúvós zenekarral, lovasokkal, fogattal, autókkal, kis-
vonattal. Polgármester úr köszöntője után műsorok, gyümölcskosár 
árverezése, mindez Szentesi Vajk kisbíró uram vezetésével. A műsor 
után a menet visszatérését várjuk a vörösberényi Leader Házhoz (kis 
kultúrházhoz) ahol aztán a vígasság folytatódik tovább. Szeretettel 
várjuk a balatonfűzfői Irinyi iskola fúvószenekarát, a Vörösberényi 
Nyugdíjasklub Borostyán népdalkörét, Ringató Balaton néptáncosa-
it, Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza operett előadását, 
valamint Varga József harmonikást. Lesz itt szőlődarálás, préselés, 
must kostolás Józsa Ferencz segítségével, népi játék a Palánta Egye-
sület részvételével, jókedv, és ami még kell az Old Rulett zenekarral.

Lőrincz Attila tagtársunk és barátai, az Úrkúti Vadásztársaság ven-
dégeli meg a résztvevők apraja-nagyját a maguk főzte finom vad-
disznópörkölttel. Előre is nagyon köszönjük, hisz évek óta számít-
hatunk rájuk.

Lehet majd bort kóstolni, többek között a Berényi Kertbarátok és 
Vollain Ferenc jóvoltából.

Az ünnepségről készült fényképeket csak az októberi számban lát-
hatják, hiszen ezt a néhány mondatot még augusztus végén írjuk, 
abban a reményben, hogy bár csak szept. 11-én lesz az esemény, ám 
a szeptemberben megjelenő újság lapzártája most van. Szép időt, 
vírusmenteset, jó szórakozást remélünk!

Kasza Katalin, Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke
Eignerné Pálffy Zsuzsi, Vörösberényi Polgári Olvasókör  

elnökségi tagja 

mazása. Legtekintélyesebb „alkotásai” közé tartozik a Yacht Klub lét-
rehozása. A Véghely Dezső sétány is az alispán nevét viseli már hosszú 
évtizedek óta.

 A Véghely obeliszk portré Bődy Henrik szobrászművész alkotása 
(1914). A kőből készült Emlékpad pihenésre hívogatja az Öreg-park 
látogatóit Balatonalmádiban.

Illés Erika szobrászművésznek Véghely alispánról a bronzból készült 

mellszobra látható vöröskő talpazaton (2018) szintén Balatonalmá-
diban.

A leírtak is egyértelműen alátámasztják azt a tényt, mely szerint 
Véghely Dezső személyisége nagymértékben hozzájárult Balatonal-
mádi fürdővárossá fejlesztéséhez.

Emlékét szívűnkben őrizzük!
Foghtűy Krisztina
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Csoma útján két keréken

Augusztus 7-én Zichó Viktor szabadúszó fotós és kalandor ve-
títéssel egybekötött könyvbemutatóján vehettek részt az érdeklő-
dők. Viktor Kőrösi Csoma Sándor munkássága előtt tisztelegve 
tekert el fekvőbiciklijén az indiai Dardzsilingbe, ezzel több, mint 
13.000 km-t megtéve. Erről az expedícióról könyvet is írt.

A bizonytalanság és az életveszély gyakorlatilag mindennapos 
dolgokká váltak ez alatt a 11 hónap alatt Viktor számára. De ő 
mégsem az akadályokat látta. Mielőtt nekivágott volna az útnak, 
nem azzal foglalkozott, hogy mik lehetnek azok a tényezők, amik 
miatt nem tudja esetleg teljesíteni, amit eltervezett. Elhitte, hogy 
sikerül elérnie a kitűzött célt, és sikerült is neki. Hitt magában, de 
hitt az emberségességben is, hiszen rengetegszer múlott másokon 
az élete. Volt börtönben, fogdában, indiai, higiéniát nem ismerő 
kórházban. 

Ilyen utat végigcsinálni bizony nem mindennapi, és az a hely-
zet, hogy nincs is mindenkinek lehetősége rá. Pedig biztos, hogy 
ezután sokkal többen becsülnék meg azt, amilyük van, és sokkal 
többen hinnének nem csak magukban, de az őket körülvevő többi 
emberben is. Viktor pusztán a célt és a kihívást látta, és erre szük-
sége is volt a túléléshez. Mi viszont szerencsések lehetünk, mert az 
utat nem kellett végigküzdenünk, a tanulságokat azonban mi is 
levonhatjuk. Egyben pedig teljesen biztosak lehetünk: senki nem 
fogja helyettünk elérni az általunk kitűzött célokat.

Nádas Panna

Pannónia programajánlója 
Információ: www.pkkk.hu

Tel.: 88/542-514 és 88/542-515

• Szeptember 24. péntek 17 óra – Kovács Piroska Rózsa kiállítása. 
Látogatható október 14-ig az intézmény nyitva tartási idejében.

• Szeptember 25. szombat 15 óra – Értékeink: Véghely Dezső 
Veszprém vármegye sokoldalú alispánja. Előadó: Dr. Foghtűy 
Krisztina történész (részletek a plakáton) 

• Szeptember 28. kedd 16.30 óra – A Kósa György Zeneiskola mű-
sora a Zene Világnapja alkalmából.

• Október 4–9. – Országos Könyvtári Napok 
• Október 6. szerda 18 óra – Aradi vértanúk emléknapja - megem-

lékezés a Hősi Emlékműnél.
• Október 8. péntek 19 óra – Udvari Kamara Színház: Kié ez az or-

szág? színházi előadás. Daday Loránd azonos című műve alapján 
írta és rendezte Andrási Attila.

• Október 16. szombat – Tökfesztivál (részletek a plakáton) 

2021 őszén induló csoportok, foglalkozások

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (Városház tér 4.) 
Balatonalmádi Kertbarát Kör – Lőrincz József 06 70 366 0181
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület – Rézműves 

Miklós 06 20 506 6732
Balatonalmádi Város  Vegyeskara – Vajainé Majbó Judit 06 70 458 

8574
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió – Szentes Nóra 06 20 552 0390 
Csillagnyílás Balett csoport – Vízhányó Katalin 06 70 380 2064
Diabétesz klub – Rácz Veronika 06 70 549 6735
Fekete László Szenior Ping-pong Klub – Töltési Erzsébet 06 30 971 

9446
Gaudium Kamarakórus – Pusker János 06 70 611 9233
Gyógytorna (Balatonalmádi Szociális Központ) – Melnecsukné Vati 

Judit 06 20 491 2435
Harmónia Énekegyüttes – Demel Eszter 06 30 341 6600
Honismereti és Városszépítő Kör – Töltési Erzsébet 06 30 971 9446
Kerekítő Mondókás Móka  és Manó torna Fizl Katával – 06 20 328 

5331
Kid Rock & Roll – Bondor Virág  06 70 532 4918
Népek Tánca – Surányi Lajosné 06 20 935 6990
Nők a Balatonért Egyesület almádi csoportja – Némethné Jánosné 

06 70 308 9085
Nyugdíjas pedagógus klub – Fürtös Lászlóné 06 30 308 0102
Sakk szakkör – Fáncsi Imre 06 70 389 6049
Szövő szakkör – Szűcs Ibolya 06 30 592 5961
Tipegő angol – Tardi Hajnalka 06 30 452 2996
Tücsökzene – Nádasné Varga Katalin 06 70 252 5598
Városunkért Közösen Egyesület – Kovács Mihály 06 20 468 0130

Helyszín: Vörösberényi Kultúrház (Gábor Áron u. 6.) 
Almádi Darts Klub – Benesch Zoltán 06 20 426 5112
Borostyán Népdalkör – Navratyil Jánosné Ancsa 06 70 304 1270 

Fábián József Kertbarát Kör – Pandur Ferenc 06 71 339 5274
Ringató Balaton Néptánc Csoport – Pavelka Gizella 06 30 939 

5129
Vörösberényi Nyugdíjas Klub – Lencse Sándor 06 30 902 4268
Vörösberényi Polgári Olvasókör – Kasza Katalin 06 30 445 3781
Vöröskereszt Vörösberényi Alapszervezete – Blaha Katalin 06 30 

570 5700

Helyszín: Leader Hagyományőrző Kultúrközpont (Ady Endre u. 2-6.) 
Néptánc-foglalkozások – Kreutz Károly 06 70 383 4455
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Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy ebben az évben is több mint 
háromszáz érdeklődő részvételével a 150 fős Vörösberényi Nyugdí-
jas Klub, művészeti csoportjai, az elnökség és tagjainak összefogá-
sával, sok-sok segítőtárssal együtt sikerült második alkalommal is 
óriási sikerrel megrendezni a Veszprémi Petőfi Színház jóvoltából a 
Kerényi Imre Kult-Magtár szabadtéri színpadán a II. Folklórfesz-
tivált városunkban. A rendezvényen jelen volt a fesztivál fővéd-
nöke dr. Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő úr is, 
aki ünnepi köszöntőjében elismerte a klub nagyszerű munkáját, 
a kiváló szervezést, rendezést, s gratulált a rendezvényhez, melyet 
dr. Kepli Lajos, városunk polgármestere nyitott meg, hasonlóan a 
múlt évihez.

Örömünkre megtisztelte fesztiválunkat dr. Gráfik Imre professzor 
úr, Dér András alpolgármester, Dudás Zsolt és Fabó Péter képviselők, 
László atya, Faust Gyula lelkész úr, Dudásné Pirik Mariann, gimná-
ziumigazgató és jelen volt Paulics István, a Nyugdíjasok Életet az 
Éveknek Veszprém Megyei Egyesületének elnöke is. Öröm, hogy 
az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a Csoóri Alapítványra a 
fesztivállal kapcsolatban beadott mindkét pályázatom nyertes lett, 
s a városi rendezvényt önkormányzatunk anyagilag is támogatta. 
Nagyon köszönjük. Ezúton mondunk hálás köszönetet a Város-
gondnokságnak is a felállított színpadért, a nézőtér berendezésé-
ért, a padokért, az asztalokért. Külön köszönetet mondunk Fabó 
Péter képviselő úrnak a napernyőkért, Kochné Török Eszternek, az 
Eszterlánc virágbolt tulajdonosának a felajánlott csodálatos virág-
kompozícióért, Szentesi Istvánnak, a kiváló étel elkészítéséért, a 
Tradeorg Nyomda támogatásáért, népdalosainknak, néptáncosaink-
nak, az elnökség és a klub tagjainak a rendezvényért végzett munká-
ért, a felajánlott sok-sok finom sós és édes süteményért.

Gyönyörű időben nagy lelkesedéssel és örömmel érkeztek meg a 
fellépő csoportok Alsóörsről, Balatonfűzfőről, Szentkirályszabadjáról, 
Pétfürdőről, a Balatonalmádi Néptánc Műhelyből és a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalkörével, a Ringató Balaton Nép-
tánc csoportjával közösen mutatkoztak be színvonalas, tiszta forrás-
ból merített produkcióikkal és szórakoztatták a nagyérdemű közön-
séget, aki vastapssal jutalmazta a látottakat, hallottakat. Igazi fesztiváli 
hangulatot teremtett a Zagyva Banda népzenei együttes, Baksa Kata, 
Aranypáva nagydíjas népdalénekes, a műsorvezető, Kovács Krisztián 
kisbíró, táncoktató.  A műsor végén a klub elnöke megköszönte min-
den fellépő csoportnak a szereplést, a közreműködőknek a segítséget, 
és átadta Séllei Katalin keramikus, grafikus alkotását, a fesztivál pla-
kettjét, továbbá a múlt évi fesztiválról készült filmet DVD-n, melyet 
felajánlott, ingyen munkával készített Koszteczky László operatőr ba-
rátunk. Végül meglepetésként a devecseri Fláre Beás együttes zenéje 
zárta a fesztiváli műsort. Ezután a pince előtti téren klubunk egy tál 
gulyással, egy pohár borral megvendégelte a fellépőket és valamennyi 
résztvevőt, a Zagyva Banda pedig este tíz óráig húzta a talpalávalót. 
Sokan táncra perdültek, erősödött a csoportok közötti barátság, és 
nagyon sokan gratuláltak. Szívemnek-lelkemnek jól estek az elismerő, 
kedves szavak, melyeket hálásan köszönök, s a gratulációkat továbbí-
tottam klubtársaim felé, de nevünk megtartásával a tini klub szervezé-
sét meghagyjuk másoknak. Mi Igyekszünk fiatalos lendülettel tovább 
dolgozni nyugdíjasainkért, a gyermekeinkért, az unokainkért és a vá-
rosért. Befejezésül, úgy gondolom, mindenki kitűnően érezte magát 
Balatonalmádi II. folklórfesztiválján, és felejthetetlen élménnyel gaz-
dagodva tért haza ezen a csodálatos nyári estén. Bízunk abban, hogy 
az égiek továbbra is segítenek, s lesz folytatása a jövőben.

Lencse Sándor, a klub elnöke

II. Folklórfesztivál Balatonalmádiban
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Fészket építettek énekből, imákból, 
gyermekkacagásból

 
Nyolcadszor járt Böjte Csa-

ba ferences szerzetes a Balaton 
partján a Magyar Örökség díjas 
Kodály Zoltán gyermekkarral. 
A kórus szovátai kulturális köz-
pontja, a Marianum – Tündér-
kert Ház fenntartási költségeire 
gyűjtött. Több Balatonhoz 
közeli települést is felkerestek. 

Balatonalmádiban augusztus 
18-án Csaba testvér a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 150 ön-
kéntesének tartott zártkörű lelki-
gyakorlatot gyönyörű időben az 
Angyalos Boldogasszony kápol-
nában. Szijártó László plébános 
köszöntője után Csaba testvér 
a szeretet művészetéről beszélt: 
Isten nem teremt selejtet! Minden 
emberben meg kell találnunk, ki kell 

szeretnünk a jót! A nehéz körülmények között élő embereket is szeretettel 
vigasztalni, bátorítani kell, épp úgy, mint családtagjainkat, embertársainkat. 
Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy szeretetet kapjunk. Nem azért, 
mert megérdemeljük, vagy kijár nekünk. Csak úgy! Arra biztatott, kezdjük 
egy kedves mosollyal!

Másnap a gyerekek a Pannóniához érkeztek, majd szép ruháik 
lepakolása után a Wesselényi strandra sétáltak, ahol dr. Kepli Lajos 
polgármester úr köszöntötte őket és két karnagyukat, Nagy Vera 
és Czakó Gabriella nővéreket.  Ebéd után a gyerekek dallal kö-
szönték meg a finom ebédet, melyet a Gulyás büfé dolgozói főztek 
nekik. Balaton part, fagyizás a szökőkútnál, majd hajókázás várta 
a gyerekeket, hogy aztán a Zenepavilonnál csatlakozzanak Csaba 
testvérhez és megkezdődjön a szentmise. Csaba testvér a polgár-
mesteri köszöntő után, Szent István ünnepének előestéjén, állam-
alapító királyunk példájáról beszélt. Szent István egyik nagysága ab-
ban állt, hogy volt benne kurázsi, hogy elmenjen akár ellenségéhez, 
Civakodó Henrikhez is, és megkérje tőle a leánya, Gizella kezét! 
Nem otthonülő király volt, bejárta az egész országot, lelkesítette 
az embereket, akik Szent István hatására hittek és akartak! Kétezer 
templomot építtetett! Igent mondott Isten hívására! Csaba testvér 
arra biztatott, mondjunk igent mi is! A szentmise végén a Kodály 

kórus koncertet adott, majd moldvai csángó gyerekek roptak ferge-
teges táncot a helyiekkel, Bonaventura nevelőjük vezetésével.

Köszönjük a támogatást a gyerekek ebédjéhez és vacsorájához 
dr. Kepli Lajos polgármester úrnak és Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának. Köszönjük az adományokat Kishegyi Eleknek, Ko-
csis Bálintnak, Herendiné Kiss Ilonának, az Amaretto fagyizónak, 
Hamerli Péternek, Miklós Gyulának, Dabasi Andrásnak, dr. Kurtán 
Zsuzsának, Lőrinc Csabánénak, Ferenczy Katalinnak, Horváth 
Mihálynénak, Cselik Szabolcsnak, Zaharovits Sándornénak. 
Köszönjük a munkáját a Gulyás Büfének, a Városgondnokság 
dolgozóinak, a Polgárőrségnek, a Honismereti kör és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek és mindenkinek, aki 
bármilyen módon segítette a gyerekeket, a rendezvényeket!

A Szovátai gyerekek ezt írták a Facebookon: Hálatelt szívvel 
gondolunk vissza a VIII. Balatoni Csillagösvényre! Istennek legyen hála, 
Csaba testvérrel együtt ellátogathattunk Zirc, Balatonfüred, Balatonalmá-
di, Budapest, Székesfehérvár, Balatonfűzfő városokba, ahol együtt imád-
kozhattunk és énekelhettünk a jelenlévőkkel. Köszönetet mondunk minden 
Szervezőnek, Plébániának, Polgármesteri Hivatalnak, a Mária Rádió-
nak, Önkéntesnek, Barátnak, Támogatónak, akiknek segítsége és lelke-
sedése nélkül nem valósulhatott volna meg a VIII. Balatoni Csillagösvény. 
Az emlékek kavalkádja kavarog bennünk. Szemünk előtt van a min-
den nap más színben pompázó Balaton, a gyönyörű Koloska-völgy, aho-
vá elvihettük a Gyermek Jézusnak örömeinket, kéréseinket, vágyainkat. 
Hálásak vagyunk, hogy egy teljes héten keresztül a muzsika, a jóság, a szere-
tet, a béke  bölcsőjében ringhattunk! Nagyon köszönjük!

 Töltési Erzsébet
Teljesebb Életért Egyesület

 Fotó: Molnár Jánosné Éva és Kishegyi Elek
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- Alkoholfüggés 

- Depresszió 
- Pánikbetegség 

- Alvászavar 
- Párkapcsolati krízis 

- Pszichoszomatikus betegségek 
(Crohn, IBS, reflux, migrén, stresszevés) 

 
Bentlakásos és ambuláns terápia 

Balatonfűzfőn 
 

www.swanlake.hu 
+36 20 365 1907 
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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

BOLHAPIAC LESZ MINDEN VASÁRNAP 
DÉLELŐTT A VÁROSI PIACTÉREN. 

EZZEL EGYIDŐBEN ITT KISTERMELŐK IS 
KÍNÁLNAK FRISS ZÖLDSÉGET-GYÜMÖLCSÖT

KARÁCSONYI 
városdekorálási célra alkalmas 

dekoratív fenyőjét, örökzöld cserjéjét 
ingyen kivágjuk november hónapban 

Balatonalmádiban és 15 km-es 
körzetében.

Balatonalmádi Városgondnokság 
+36 88/542-561

NYARALÓK, APARTMANOK 
FELÜGYELETE 

Nyaralók, apartmanok felügyeletét vállaljuk  
ősztől tavaszig:

•   postakezelés
•   igény szerinti takarítás
•   alkalmankénti ingatlan ellenőrzés

További információért kérem, érdeklődjön az alábbi 
e-mail címem:

ancsizi1978@gmail.com



NAGYSZÍNHÁZ

JÁTÉKSZÍN

Új bemutató: szeptember 24. 19 óra
További előadások: 
szeptember 25, 27, 28, 29, 30  19 óra
szeptember 26. 18 óra 

Ken Ludwig: 

A HŐSTENOR
bohózat két részben

szeptember 18, 26, 27.  19 óra 
Lengyel Nagy Anna: 
ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU
A MI JÓZSINK/ERZSIKE 
két himnusz az élethez

szeptember 12. 17 óra  

Bozsó József-Kocsák Tibor: 

HAGYMÁCSKA
mesemusical

szeptember 28. 21 óra 
William Goldman: 

TORTÚRA
pszichothriller

szeptember 15. 19 óra   

AMIT NEM 
MONDHATTUNK 
EL…
Balázs Fecó emlékest

szeptember 17. 19 óra 

„TAPSOLJ CSAK 
NÉKEM” 
operettgála

SZEPTEMBERI KÍNÁLATUNK

VÁRJUK ÖNÖKET KLIMATIZÁLT SZÍNHÁZTERMEINKBEN A VESZPRÉMI 
PETŐFI SZÍNHÁZBAN ÉS A LATINOVITS-BUJTOR JÁTÉKSZÍNBEN!
Jegy- és műsorinfo: www.petofiszinhaz.hu, e-mail: jegyiroda@petofiszinhaz.hu  telefon: 0620/772-8200

VÖRÖSBERÉNY KOLOSTOR ÉS 
KERÉNYI IMRE KULT-MAGTÁR

VESZPRÉMBEN

szeptember 9. 19 óra 

„TAPSOLJ CSAK NÉKEM” - operettgála

szeptembert 10. 18 óra      

NYÁRBÚCSÚZTATÓ MUSICALSHOW ÉS RETRO PARTY
szeptember 14. 19 óra 

William Goldman: TORTÚRA - pszichothriller
 
szeptember 29. 19 óra  
Nyirő József azonos című regényéből

HALHATATLAN ÉLET  - egyszemélyes népi vígjáték

. . .minden helyzetben közösségben a közönséggel . . .

V E S Z P R É M I  P E T Ő F I  S Z Í N H Á Z

Jegy- és műsorinfo: www.petofiszinhaz.hu | Vörösberény Kolostor és Kerényi Imre Kult-Magtár Facebook oldal
e-mail: kiss.iren@petofiszinhaz.hu, telefon: 0620/563-7889

BALATONALMÁDIBAN

szeptember 11. 15 óra  

HÉTPRÓBA A BÉRLETEKÉRT
Nyílt nap a Veszprémi Petőfi Színházban

NYÍLT NAP


