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H a t t y ú  b á l  a  S z e n t  M i k l ó s  h a j ó n  a  B a l a t o n o n  

j ú l i u s  2 1 - é n ,  s z o m b a t o n  e s t e  7  ó r á t ó l .  

Előtte 6-tól zenés-hintós fölvonulás,este 10-ig szabadtéri műsor a kikötőnél.

Kovács Piroska Rózsa felvétele



Berény: Lovasok és kovácsok a Mandulásban és a réten

IV. Lovaskavalkád
Csodálatos idő fogadta a résztvevőket és a nézőket június 9-én a berényi ré

ten. Délelőtt a gazdafogatok mutatták be a magyar virtust, hogy is kell a bak
ról irányítani négylábú barátainkat. Kloó László élvezetes pályát épített, lát
ványos hajtásokat mutathatott be a 22 fogat. A legjobbnak Maurer István bi
zonyult (Vörösberény Lovas Egyesület), 2. ifj. Vörös József lett Csetényből,
3. Mihaleczkó Gábor (Öskü). Ezután a vadászhajtás következett: Vörös József 
diadalmaskodott megelőzve Szőke Szabolcsot (Berhida), illetve ifj. Horváth 
Lászlót (Vörösberény). A jól megérdemelt díjakat Keszey János polgármes
ter és dr. Walter Rózsa képviselőasszony adták át.

Ez évben Csepin Péter és vitézei XVI. századi vitézi játékokat mutattak be 
csodálatos jelmezeikben és jól felkészült lovaikkal. Délután a díjugratók ré
szére egykori olimpikonunk, Cseresnyés László épített pályát, ahol is 17 ver
senyző vágott a rudak közé. Az összevetésbe 5 lovas került, ahol is az egye
sületünkben nevelkedő Szénási Viktória nyert (Cseresnyés LE) Maszk nyer
gében, 2. Kiss Áron (Lovas) Csinos hátán, 3. Mráz Tamás (Salföld) Merész 
nyergében. A Kelet-Balaton Kupáért a pályaépítő javaslatára a lovasok foko
zatos nehézségű pontszerző pályán versengtek. Meglepetésre az alappályán 
még dobogóra sem kerülő Rácz Géza (Kinizsi LE) Igor nyergében győzött, 
megelőzve a 13 éves tehetséget, Mráz Tamást (Salföld), aki Merészt lovagol
ta. Cseresnyés László (Cseresnyés LE) Maszk nyergében 3. lett.

A rendezvénnyel párhuzamosan zajlott a tűzi kovácsok találkozója. A két 
esemény a kultúra és a lovassport igazi hírverése volt, nem bánta meg, aki ki
látogatott a Mandulásba. Reméljük, folytatni tudjuk a kavalkádok sorozatát.

Szentesi István 
a Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

A jún ius 9-én Vörösberényben rendezett IV. Lovaskavalkád, és a Koppa György helybéli kovácsm ester em lékére szervezett 

III. Kovácstalálkozó szép pillanatait m egörökítő fényképeket Fazekas Ferenc, Szentesi István , Viktor Zsuzsanna készítette.



Megkérdeztük 
a polgármestert

Vasúti aluljáró-tisztítás és a vandálok

Június végén megkezdődött a vasúti aluljáró 
összefirkált falának a letakarítása. A MÁV meg
bízásából homokfúvásos eljárással álltak neki a 
faitisztításnak. A munka az első műveletnél félbe
szakadt, a szezon után folytatódik, mert vandálok 
az első éjszaka megint telefirkálták, irományuk
ban azt ígérve, hogy hiába a tisztítás, újra lefújják! 
Addig nem is folytatódik a munka, amíg föl nem 
állítják az aluljáróban a térfigyelő kamerákat, 
hogy nyakon lehessen csípni a rongálókat.

V irágok a közterekre, vállalkozói 
szem ét a gyűjtőedényekbe?

Ennek ellenére igyekszünk a várost tisztán tarta
ni. A közterekre virágot ültetnek, ligeteinket is rend
ben tartják az embereink. Sajnos nem mindig jutnak 
el időben egy-egy helyre, sok a jogos bírálat, mert 
főleg az eldugott helyeken lassabban halad a remélt
nél a munka. Közterületeink tisztántartása, és a rend 
megóvása mindannyiunk érdeke és feladata! Ennek 
érdekében szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtő hely a lakosok és nyara
lók papír, műanyag, üveg hulladékának a gyűjtésé
re szolgál, s nem arra valók, hogy a vállalkozók és 
az üzletek oda helyezzék el a különböző csomago
lóanyagaikat. Ráadásul jó páran az edények mellé 
teszik a kommunális szemetet is, ennek az elszállít
tatása igen sokba kerül a városnak, nem beszélve a 
rendetlenségről. Szeretnék több figyelmet, odafi
gyelést, és segítséget kérni az érintettektől!

Nyár, szórakozás

Kérem, kísérjék figyelemmel a nyári rendezvé
nyeinket, idén is több program számíthat a kiemel
kedő érdeklődésre! A legnagyobb a borfesztivál, 
amely augusztus 10-től tizenegy napon át fog tarta
ni a megszokott helyen, a Szent Erzsébet ligetben a 
Wesselényi-strand főbejárata előtti téren. De bizo
nyára sokakat fog vonzani az utcazenei találkozó, 
valamint a hagyományos Balatoni Tárlat is, amely 
ezúttal augusztus elején nyílik a Padlásgalériában.

Júliusban a tervek szerint nem lesz képviselő- 
testületi ülés, legközelebb várhatóan augusztus 
végén ül össze a testület.

Kívánok a nyárra minden kedves almádinak és 
nálunk nyaralónak kellemes időtöltést, jó pihe
nést, tartalmas szórakozást!

Keszey János

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képvise
lő-testülete 179/2007. (V.31.) sz. önkormányzati ha
tározta alapján pályázat útján meghirdeti a Bajcsy- 
Zsilinszky u. 60/2 sz. alatti 102 m2 alapterületű 3 
lakószoba+nappali, konyha, fürdőszoba, WC, elő
tér, közlekedő helyiségekből álló, összkomfortos 
komfortfokozatú lakás költségelven történő bérbe
adását. A pályázat a 7/2006. (III.31.) sz. önkor
mányzati rendelet 2. számú mellékletében szereplő 
nyomlatványon nyújtható be zárt borítékban, 2007. 
augusztus 3. (péntek) délelőtt 10 óráig a polgármes
teri hivatal városgondnoksági osztályán ügyfélfo
gadási időben. Érdeklődni a 88/542-462, 542-461- 
os telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási idő
ben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail cí
men lehet. A részletes pályázati dokumentáció a 
www.balatonalmadi.hu honlapról letölthető.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület 2007. június 28-ai ülésén 30 

napirendi pontot tárgyalt. A legfontosabb döntések, 
a napirendek sorrendjében az alábbiak.

Kristóf Kemping (SCD Holding Zrt.). A testület elé 
benyújtott településrendezési szerződés-tervezetből, 
illetve az előzményekből bizonyossá vált, hogy a 
Nagystranddal szembeni kemping területét az új tu
lajdonos a továbbiakban nem sátortáborként, azaz a 
város számára idegenforgalmi adóbevételt hozó ke
reskedelmi szálláshelyként kívánja hasznosítani, ha
nem -  ha a kemping területének övezeti besorolását a 
képviselő-testület a tulajdonos kérésének megfelelő
en megváltoztatja -  apartmanházat épít a kemping he
lyébe, s az apartmanokat nyaralóként értékesíti. A tes
tület -  mivel úgy ítélte meg, hogy az átminősítés, 
majd ezt követően a kereskedelmi szálláshelyek meg
szüntetése hátrányos a város számára - 7:6 arányban 
elutasította az erre lehetőséget adó szerződés megkö
tését, s további tárgyalásokat javasolt az SCD-vel.

Almádi Vitorlás Egylet. A balatonalmádi gyerme
kek versenyszerű vitorlázásával foglalkozó, válogatott 
versenyzőket, nemzetközi sikereket felmutató civil 
szervezet hajóállás létesítésének jóváhagyását, illetve 
az ehhez szükséges terület használatba adását kérte a 
testülettől. (Lehetséges alternatíva szerint a Wesselé
nyi strandi nagycsúszda és a kerítés közötti sávot, ahol 
a sétahajó is horgonyoz.) A testület elvi jóváhagyását 
adta egy hajóállás létesítéséhez, s a legkedvezőbb terü
let kiválasztásához további tárgyalásokat javasolt.

Költségvetés módosítása. A testület a februári ülé
sen 1.604 millió forint főösszeggel elfogadott költ
ségvetést -  a pénzmaradvány, illetve az időközben 
bekövetkezett változások figyelembe vételével -  
2.034 millió forintra módosította.

Kommunális Kft. A testület elfogadta a kft. hulla
dék-kezelési közszolgáltatási tevékenységéről készí
tett beszámolóját.

Létszámcsökkentés. A testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a Vörösberényi Általános Iskolában 1-1 tanítói, 
illetve tanári állás megszűnjön.

Napköziotthonos Óvoda. A  testület elfogadta az 
óvodában folyó szakmai munkáról készített szakér
tői jelentést, s az óvodai munkát jónak ítélte.

Györgyi Dénes Általános Iskola. A  testület teljesí
tette az igazgató és helyettese óraszám-csökkentési 
kérelmét, valamint lehetővé tette, hogy a pedagógiai 
szakasszisztens további alkalmazását.

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium. A  testület
-  a korábbi évek gyakorlatának megfelelően -  továb
bi 4 évre átadta a megyei önkormányzatnak a gimná
zium fenntartását (alapvetően a működtetéshez szük
séges anyagi források hiánya miatt).

A Városközpont rehabilitációs tanulmányterve. A 
testület -  a javasolt kiegészítésekkel -  elfogadta az 
Árindex Kft. által készített, összességében mintegy 
800 millió forint költséget igénylő rehabilitációs ta
nulmánytervet. (A szakaszos megvalósításhoz szük
séges forrást különböző pályázatokon tervezi meg
szerezni az önkormányzat.)

Panoráma. A  testület pályázatot ír ki a Panoráma 
értékesítésére.

Balatonalmádi Városért Érdemérem: A  testület -  
a város kulturális értékeinek gyarapításában kifejtett 
több évtizedes tevékenysége elismeréseként, a Szent 
Jobb Kápolna Balatonalmádiba telepítésének 50. év
fordulója alkalmából - egyhangú szavazással - a Ba
latonalmádi Városért Érdemérmet adományozta a 
Balatonalmádi Római Katolikus Plébániának.

Ezután a testület biztosította a szükséges magasabb 
önrészt a vörösberényi református templom állagmeg
óvására elnyert pályázati összeghez, döntött a borfesz
tivál támogatásáról, valamint a városi köztisztviselők
nek, közalkalmazottaknak adható juttatásról.

BS

Almádi tárlat
Keszey János megnyitója

Építészetünk, tárgykultúránk a XIX. sz. végén és 
a XX. sz. elején teljesedett ki, amikor nyaralók, für
dőépületek díszítőelemei különleges polgári stílust 
alakítottak ki, és művészi egységet teremtettek e gyö
nyörű környezetben. Az áttört fafaragású épületek 
anyaga ötvöződött a vöröskő elemekkel, kiteljesedve 
a kertkultúra igényességével. De visszamehetünk ró
mai kori leleteinkhez, akár a Budataván feltárt emlé
kekhez, sírok domborműveihez, épülettöredékekhez. 
Mind-mind arról regélnek, hogy Balatonalmádi terü
letén ősidők óta honos a művészet.

Maradva az utóbbi századoknál, meg kell említeni 
vörösberényi műemlék templomainkat, kiemelve a kato
likus templom 1777-79 között készült freskóit, Bucher 
Xavér művét, aki jeles festő volt a barokk korban, 
Schoffhausenben született, Veszprémben halt meg és a 
XVIII. sz. európai áramlatát hozta ide festészetével. A 
történelmi visszatekintésből ki kell emelni a vörösberényi 
művésztelep jelentőségét az 1950-es, ’ 60-as évekből. Or
szágos hírű művészek is dolgoztak itt, de többnyire mű
vésztanárok találkozóhelyévé vált ez a vidék.

Az Almádi Tárlat is a hagyományokból építkezett. 
Amikor 1988-ban, a rendszerváltás előtt megfogant 
a gondolat az évenkénti kiállításra, többek között 
olyan művészek nyomdokain építkeztek a rendezők, 
mint Dukai Takács Jenő, Komáromi Katz Endre, 
Konecsni György, Izsó Miklós, Bognár Zoltán.

Az első almádi Tavaszi Tárlat hivatásos művészek 
és művésztanárok alkotásaiból állt. A sikeren felbuz
dulva a későbbiekben meghívást kaptak a Balatonal
mádihoz kötődő, de nem a városban élő művészek is. 
A ’90-es évek derekán, minőségileg is jelentős, nívós 
tárlatok egész sora jött létre. A 2000-es évektől helyi 
alkotócsoportok is csatlakoztak a kiállításhoz, főként 
a fotóanyag bővült az almádi szakkör jóvoltából.

De térjünk vissza a mai kiállításra, amelyen ma is a 
helyi, és a városhoz kötődő művészek, alkotók vesznek 
részt. Csaknem minden kiállítás tartogat valami érdekes
séget a látogatónak, de számomra különösen fontosak és 
szívközeliek azok a tárlatok, amelyeken a mi szűkebb

pátriánk művészeinek alkotásaival találkozhatunk.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy városunkban a 

korábbi évekhez hasonló szintű érdeklődés tapasztal
ható a művészetek iránt. Az idei év további művésze
ti eseményt is tartogat számunkra, konkrétan a Bala
ton tárlatot, amely kétévente kerül megrendezésre. A 
tavaszi tárlat későbbi időpontban történő megrende
zését az a felismerés is motiválta, hogy az idegenfor
galmi szezon kezdetét követően művészeink alkotá
sait szélesebb közönség elé tárhatjuk.

A kiállítást, amelynek elnevezése a későbbi idő
pontra helyezett kezdés miatt Almádi tárlatra módo
sult, Veszeli Lajos festőművész és a Közösségi Ház 
akkori igazgatója, Gróf Tibor indította útjára. Ma már 
a város érdeklődéssel várt, évente visszatérő program
ja. Az eltelt esztendők során a hely, a résztvevők köre, 
a hangsúlyok sokat változtak, és jelenleg is szolgálunk 
néhány újdonsággal. Újdonság a díszvendég, aki bő
vebb bemutatkozási lehetőséget kap. Sajnálatos tény, 
hogy az idei tárlat díszvendége, Hunyady István festő
művész ezt a megtiszteltetést már nem érhette meg.

Hunyady István évtizedeken keresztül élt és dolgo
zott városunkban. Rendszeres kiállítója volt a helyi, a 
megyei és budapesti tárlatoknak. Művei az országhatá
ron túl is ismertek, eljutottak Nyugat-Európába és a ten
geren túlra. A most megnyitott kiállításon 5 olajfestmé
nye látható. Felesége, Vizer Júlia és fia, Gábor szintén 
ismert festők. Reméljük, hogy a következő Hunyady 
nemzedék örökli a nagyszülők és édesapjuk művészi el
hivatottságát. Ha már művész generációkról van szó, ki 
kell emelnem a fenti művészeken kívül a „nagy generá
ció” tagjait: Vágfalvi Ottót, Balogh Ervint, Balogh Ist
ván Pétert, Dobos Lajost, Milos Józsefet, Vizer Júliát, 
Veszeli Lajost, Győrfi Eleknét. És itt vannak a fiatalok 
is, akik már bizonyítottak: Tarczi István, Áfrány Gábor, 
Horváth Márta, Séllei Katalin, Kollarics Erika, 
Mattyasovszky Mónika. Köszöntőm az idei évben elő
ször kiállítókat: Fáskerty Zsófiát, Maczky Lászlót.

(A tárlat június 1-én nyílt meg a Pannóniában, és 
egy hónapig volt látható.)

mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu


Ünnepi beszéd pedagógusnapra
Az esőcsepp kivájja a követ -  nem az erejével, hanem gyakori esésével -  

tartja a latin mondás. Az évtizedekig tartó, sikerekben és időnként kudar
cokban is bővelkedő nevelőmunka jelképévé vált ez a latin mondás. Ha vala
ki, hát a pedagógus tudja: mennyi türelem, kitartás, milyen hatalmas lelkierő 
kell ahhoz, hogy a jóra és rosszra egyaránt fogékony gyermekből igaz ember 
váljék!

A pedagógusok ünnepnapjának kiválasztása az oktatás területén kiemelke
dő személyiség évfordulójához kötődik. Június első vasárnapja, a mi pedagó
gusnapunk közel esik Apáczai Csere János születésnapjához, június 10-éhez. 
Annak az Apáczainak a születésnapjához, akit minden neves pedagógiai gon
dolkodó példaképének tekintett az elmúlt századokban, és így van ez manap
ság is. Aki Comeniushoz hasonlóan a szelídség és a szeretet pedagógiájának 
híve volt, s aki így ír arról, milyennek kell lennie a pedagógusnak: „A tanító
tól megkívántatik, hogy tanításához illendő életet éljen, tanítványainak jó és 
dicséretes példát adjon, hogy elég tudós legyen, hogy jó lelkiismerettel és is
teni félelemmel amit tud, azt másokkal közölje, tanítványait mint atyjuk, úgy 
szeresse. Tanítsa őket világosan, röviden és tökéletesen. Isten előtt való kö
nyörgésében őket megemlítse. Egyedül csak arra igyekezzék minden dolgá
ban, hogy tanítványaival magát megszerettesse”.

A pedagógusok hivatása, hogy nemzedékről nemzedékre megtanítsanak 
bennünket írni, olvasni, számolni, gondolkodni. Segítsenek nekünk az embe
ri eszmélés első pillanataitól kezdve, hogy képesek legyünk az életet értelem
mel megtölteni, hogy a történéseket ne csak elszenvedjük, hanem azoknak al
kotó részesei lehessünk. Mostanában gyakran változnak az elvárások, a szo
kások, a módszerek a pedagógiában. Egy valami azonban mindig állandó ma
rad: a pedagógus személye. Talán nem véletlen, hogy sohasem az oktatás 
rendszerét, hanem a tanító embert őrizzük meg emlékezetünkben.

A pedagógusi munka méltatásához, szépségeinek és nehézségeinek bemu
tatásához kevesek a hétköznapi szavak, ehhez nagy elmék gondolatai szüksé
gesek. Széchenyié, például, aki szerint „A nevelés, s kivált az első benyomá
sok bámulandó következésűek, úgy, hogy annak híja miatt sokan se lelki, se

testi javaikkal bölcsen élni nem tudnak”. Vagy báró Eötvös Józsefé, aki vilá
gító lámpásként ír a pedagógusokról: „Életünk égő szövétnekhez hasonló, 
amely hol lassabban, hol sebesebben, de szüntelen fogy. Boldog, ki midőn lé
tének e mulandóságára gondol, azzal vigasztalhatja magát, hogy sokaknak vi
lágított”. Vagy idézhetem Kosztolányi Dezső sorait: „Aki Rolls-Royce-ról ál
modozik, az távozzék innen. Aki csak a mester címre tart igényt, s nem arra, 
hogy egy nép tanítómestere legyen, annak itt nincs helye. Akiben nem szuny
nyad egy szikra a széchenyis építők hitéből, apostoliságából, az sem való ide. 
Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kaptunk, új szellemmel fé
nyezve, csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak. Ez a küldetésünk -  ’áldjon 
vagy verjen sors keze’, ez a mi küldetésünk. Kissé lehajtani a fejet. De a szí
vet, azt föl, föl, barátaim".

Szabó Magda így vall a nemzettudat gyermekkori kialakításáról: 
„Gyermekeinknek azzal a büszkeséggel kell megtanulniuk, hogy magyarok, 
amellyel Petőfi hitte legszebbnek a hazáját az öt világrész nagy területén. Az 
iskola taníthat hatéveseknek komplex matematikát, az idősebbeknek atomfi
zikát is, de csak akkor, ha párhuzamosan átadja a tanulóknak azt, amit első 
ajándékként kaptak Magyarországtól a születésük jogán: hazájuk tiszta nyel
vét, jellemformáló irodalmát és a jövő buktatók kikerülésében segítő, politi
kus gondolkozásra szoktató történelmet".

Az oktatás-nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagó
gus csak együtt tudja igazán jól betölteni hivatását, csak együtt lehet az ország 
biztos jövőjének záloga. Manapság nehéz idők járnak az oktatásügyre, így a 
pedagógusokra is. Évről-évre növekednek a terheik úgy, hogy a többlet-mun
ka ellenértéke rendszerint elmarad. Nem vigasztalásnak szánom, de érdemes 
felidézni egy gondolatot Apáczai Csere János 1653-ban elmondott tanári szék
foglalójából, amelynek sajnos 350 év után is vannak tanulságai: „Olyan kor
ban élünk, amelyben a tanultságot és annak oktatóit lyukas garasra sem be
csülik. Essünk kétségbe? Hagyjuk faképnél az iskolát? Nem! Mindeneken ke
resztül nekifeszülve az erény felé kell törekednünk”. Mi, a város vezetői csak 
azt ígérhetjük Önöknek, hogy lehetőségeinkhez és erőnkhöz mérten mindent 
megteszünk azért, hogy mérsékeljük városunkban az oktatást, nevelést, azaz 
a gyermekeinket érintő negatív hatásokat, elvégre is gyermekbarát, pedagó
gus-barát ökormányzatnak valljuk magunkat.

Most, a tanév vége felé a város valamennyi diákja, szülője és lakója nevé
ben őszinte tisztelettel és szeretettel köszönjük meg az Önök áldozatos mun
káját. Hálásak vagyunk, hogy nap, mint nap okos szóval, de ha kell, féltő szi
gorral bővítik gyermekeink ismereteit, nyesegetik vadhajtásaikat, adnak ne
kik biztos tudást, tartást és eligazodást az életben. Mindig tisztelettel és sze
retettel gondolunk a gyermekeket az életbe elindító nevelőkre, büszkék va
gyunk óvodánkra, iskolánkra. A mai ünnepi percek adjanak további erőt, meg
értő türelmet és szeretetet munkájukhoz, szép hivatásuk szerezzen még sok 
örömet Mindnyájuknak.

Bálint Sándor

A közoktatásban, közművelődésben végzett több évtizedes tanári, művészi 
munkájának elismeréséül Szöllősi Mátét a Pécsi Pedagógiai Főiskola jog
utódja, a Pécsi Tudományegyetem arany díszoklevél kitüntetésben részesítet
te. Az elismerést a rajz és biológia szakos tanári végzettségét fé l évszázada 
szerző Szöllősi Máté a június 1-ei Pannóniabeli városi ünnepségen vehette át. 
(Kovács Piroska Rózsa fölvétele)

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 

Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetőséggel.
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 

Tanfolyamnyitó: 2007. 7.13., 18 óra 
Tanfolyamkezdés: 2007. 7.16., 16 óra 

a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 
délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetőség. 

Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.
Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107

Akar Ön

napi 4 óra munkával
havi több mint

100 000 Ft-ot keresni?

A UPC Magyarország Kft., az ország egyik legnagyobb 
távközlési vállalatának Balatoni Kirendeltsége

vállalkozói igazolvánnyal, középfokú végzettséggel és 
értékesítési gyakorlattal rendelkező

MUNKATÁRSAT KERES
másodállásban is végezhető munkára Balatonfüred, 

Balatonalmádi, Csopak és Fűzfőgyártelep térségében. 

Amennyiben szeretne egy sikerorientált csapat tagja lenni, 
ambiciózus és hosszú távra tervez, jelentkezzen az 

alábbi elérhetőségen: a 06-70/458-4693-as telefonszámon, 
vagy a Szokolikne.KalmarJudit@upc.hu email címen.

mailto:Szokolikne.KalmarJudit@upc.hu


Veszprémvármegye
Nem zetközi összefogás

Megtartotta alakuló ülését az ALTERnet, az alternatív energiaforrások hatékonyabb kihasz
nálása érdekében létrejött hálózat. A Veszprém Megyei Önkormányzatnál lezajlott megbe
szélésen a résztvevő országok (Görögország, Olaszország, Málta, Portugália, Magyaror
szágról Szabolcs, és Veszprém megye) mindegyike képviseltette magát. A hálózat elsőként 
jön létre Európában a spanyolok kezdeményezésére. A tagországok képviselői eszmét cse
réltek arról, hogy milyen módon tudnák egymást segíteni a mind hatékonyabb megújuló- 
energia felhasználásban. A tanácskozáson elhangzott, a közgyűlés jóváhagyása utáni szer
ződés-aláírást követően az elsődleges cél az Európai Unió forrásainak megszerzése lesz, 
majd az egyes országok sajátosságainak megfelelő beruházások megvalósítása, illetve a ku
tatások beindítása. Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte: hazánk ez idáig 
nem jeleskedett a megújuló erőforrások használata terén, de a hamarosan immár hivatalo
san is létrejövő megállapodástól sokat remélhet a térség.

Együttm űködés a nyugdíjasok köreivel
2010-ig szóló megállapodást írt alá a megyei önkormányzat képviseletében Talabér Márta 
alelnök a megyében működő nyugdíjas szervezetekkel. Ennek értelmében irodahelyiség biz
tosításával, rendezvények támogatásával, és anyagi segítséggel áll az önkormányzat a szer
vezetek mellett. Talabér Márta hangsúlyozta, egy 2003-ban már meglévő szerződést újíta
nak meg az aláírással. Az alelnök asszony kiemelte, fontosnak tartja a megye vezetése azt, 
hogy a szervezeteket, egyesületeket bevonja az őket érintő döntések előkészítésébe, meg
hozatalába. A megye 108 nyugdíjas klubját képviselő három szervezet egyenként 250 ezer 
forint támogatásban részesül a megállapodás értelmében. Ezen kívül az önkormányzat tá
mogatja a legkülönbözőbb rendezvényeket, melyeket az aláíró Nyugdíjasok Veszprém me
gyei képviselete, az Életet az éveknek, illetve a Nyugdíjas Szervezetek Érdekképviseleti 
Szövetsége szervez az időseknek.

Ném eth Attila Ranolder-díja
Ranolder-díjat kapott Veszprém városától Németh Attila nyugalmazott egyetemi oktató, al
mádi polgár, aki városunk önkormányzatának oktatási bizottságában tevékenykedik.

MEGEMLÉKEZÉS
Május utolsó vasárnapja -  2001-ben az Orbán-kormány által alkotott LXIII. számú 

törvényben foglaltak szerint -  minden magyar hősök napja. E törvény egészíti ki az 1924- 
ben hozott rendelkezést, az I. világháborúban hősi halált haltakról való megemlékezést.

Kissé megkésve június 4-én leróttuk kegyeletünket úgy az I. világháborús áldozatok, hősök 
iránt, mint az 1953-ban kivégzett Ungár József almádi lakos, valamint a II. világháborúban 
hősi halált haltak pinkóczi sírkertjénél is, ahol nem csak emléktábla, hanem az ott végső 
nyughelyen nyugvó 38 hős emlékének is adóztunk. A késésért, mulasztásért ezúton kérünk 
Tőlük bocsánatot, többé ez nem fordulhat elő városunkban. Nyugodjanak békében!

A Honismereti kör részéről: Kovács István, Majbó Gábor. A Vitézi Rend és a Politikai 
Elítéltek Közössége (1945-1956) részéről: vitéz Tolner István, vitéz Jávorka Géza, vitéz 
Vastagh György.

POLGÁRŐR HÍREK
Tombol a nyár, elkezdődött a főidény. A város népessége többszörösére növekedett, ami 

megköveteli polgárőreinktől a fokozottabb figyelmet. A nyári fesztivál idején a ren
dezvényeken találkozhatnak majd kollégáinkkal, akik készséggel álnak rendelkezésükre, ha 
információra van szükségük.

Az előző számban már felhívtuk figyelmüket a nyaralással járó kellemetlenségek el
kerülésére. Kérjük, lehetőség szerint tartsák be azokat!

Múlt havi beszámolónkból kimaradt egy fontos esemény közlése. Egyik élelmiszer
áruházunkból jelzés érkezett folytatólagos lopássorozatról. A pontos leírás alapján kol
légánk felvette a kapcsolatot a rendőrséggel. A rend őrei pedig lecsaptak. Százezres lopott 
holmit találtak a tolvajbanda gépkocsijában! Köszönjük a bizalmat!

Kedves Olvasók! Szeretnénk, ha gondtalanul telne pihenésük! Nyújtsanak nekünk ehhez 
egy kis segítséget, mi pedig megtesszük, amit tehetünk!

Fazekas Ferenc

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkonnányzata nyilvános pályázat útján meghirdeti a tulajdonát képe
ző Balatonalmádi, Gábor Áron u. 9. sz. alatti 566/2 hrsz-ú, összesen 564 m2 területű ingat
lant lakottan, bruttó -  az általános forgalmi adót is tartalmazó - 4 m Ft-os irányáron értéke
sítés céljából. A pályázatok beérkezési határideje 2007. augusztus 13-án hétfőn du. 14.00 óra. 
A pályázatokat személyesen, vagy meghatalmazott útján a Balatonalmádi, Széchenyi sétány
1. szám alatt elhelyezkedő Városházán, a beadási határidőt megelőző 10 percig a 41. sz. iro
dában, azt követően a bontás helyszínén, a Kisteremben lehet beadni. A pályázatok bontása: 
zártkörű. A pályázatok elbírálására a képviselő-testület 2007. augusztusi rendes ülésén kerül 
sor. Érdeklődni a 88/542-462, 542-461-os telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási idő
ben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. Az ingatlan megtekintésére leg
alább 3 munkanappal előtte, előzetesen egyeztetett időpontban lehetőség van. A részletes pá
lyázati dokumentáció a www.balatonalmadi.hu honlapról letölthető.

A rendőrségen már 
megkezdődött a nyár
Már hetek óta igazi nyári idő van. A jó idő megérkeztével, és 

most a tanév befejeződésével megnőtt a szabadidejét a Balaton 
parton töltők száma. Az idelátogatók egy része saját nyaralójá
ban, mások bérelt szálláshelyeken töltik a pihenésre szánt idejü
ket. A megnövekedő forgalom természetszerűen magával hozza 

a bűnelkövetés céljából érkezők számának növekedését is.
A nyaralni érkező családok, baráti társaságok a gondtalan 

időtöltés céljával érkeznek városunkba, és gyakran komoly ér
téket képviselő műszaki cikkeket, ékszereket, ruhaneműket és 
egyéb dolgokat hoznak magukkal. A lazítás azonban nem sza

bad, hogy feledtesse velünk az egészséges óvatosságot. A trük
kös tolvajok (csalók) mellett egyre nagyobb számban fordulnak 
elő a besurranó tolvajok. Ők a figyelmetlenséget, felelőtlensé
get, óvatosság hiányát kihasználva igyekeznek megszerezni az 
általuk megkívánt javakat. A felügyelet nélkül hagyott gépko
csik, és a benne látható értékek is nagy csáberővel bírnak az al
kalmi tolvajok számára. Tapasztalataink szerint valóban igaz a 

mondás: alkalom szüli a tolvajt.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyéb bűncselekmény nem 

fordult elő az elmúlt másfél hónapban. A 7 betöréses lopás mel
lett kiemelkedő az ittas állapotban történt gépkocsivezetés, 
amely 10 esetben fordult elő. Pedig a sajtó is nyomatékosan fi
gyelmeztetett az ittas vezetők kiszűrésére indított és egész nyá

ron tartó országos akcióra.
A bűncselekmények számának visszaszorítása érdekében 

fordulunk nemcsak a helyi lakossághoz, nyaralótulajdonosok
hoz, hanem a szállásadókhoz is az alábbiakra felhívva figyel

müket.
A besurranások megelőzése érdekében:
• zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai és bejárati ajtóit ak

kor is, ha otthon tartózkodnak,
• a nyaralóba megérkezve a személyes okmányaikat és pénz

tárcájukat tartalmazó táskákat ne tartsák jól látható és köny
nyen elérhető helyen,

• ne hagyjanak nyitott ablakot, ha elmennek otthonról,
• amennyiben riasztóberendezéssel ellátott a nyaraló, azt éj

szakára is, minden esetben aktiválják,

A gépjármű-lopások elkerülése érdekében:
• lehetőség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak, 

úgy, hogy viszonylag több kormányozási manőverrel lehes
sen az ingatlant a gépjárművel elhagyni,

• a kapukat tartsák zárva,
• a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a kulcsait ne hagyják a jár

műben vagy látható helyen a nyaralóban,
• a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják par

kolás után,
• közterületen történő parkolás esetén igyekezzenek forgal

mas, jól látható helyen leállni, soha nem hagyjanak értéket, 

műszaki cikket, táskát látható helyen a gépkocsiban,

• az ülés alá helyezett táska az elkövetőknek látható hely!

Fürdés idejére csak a feltétlen szükséges értékeket vigyék 

magukkal, vegyék igénybe a strandok értékmegőrző szolgálta
tásait, a vízben tartózkodás idejére se hagyják értékeiket, irata
ikat felügyelet nélkül, esetleg kérjék meg a környezetükben tar
tózkodókat, hogy figyeljenek értékeikre!

Amennyiben a bűncselekmény elkövetőjét tetten érik, illetve 

áldozatokká vállnak, azonnal kérjenek rendőri segítséget az in
gyenesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívón!

Stanka Mária r. szds.

mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu


A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG ZENÉJE
...címmel kotta-és CD-bemutató hangverseny lesz július 13-án este 8 órakor 
a berényi katolikus templomban, a Régi zene hangversenysorozat részeként.

15 éves az önkormányzat és az Almádiért Közalapítvány által támogatott 
Régi zene hangversenysorozat. Az annak idején Kurucz György nagytisztele
tű úr és felesége, Horváth Anikó csembalóművész és férje, Vadász Antal kla
rinétművész, valamint az önkormányzat részéről Kovács Piroska által elindí
tott és szervezett nyári művészeti esemény hagyományossá lett 
Vörösberényben. 15 év alatt 90 hangverseny a „régi zene” köréből, melyben 
a középkori vagy reneszánsz muzsika éppúgy helyet kapott, mint a barokk, a 
klasszikus, romantikus zene, vagy a népi- és egyházi zene. A közreműködők 
között világhírességek, külföldi és magyar zenekarok, ének- és hangszeres 
együttesek, szólisták szerepeltek, de felléptek pályakezdők, ígéretes tehetsé
gek is. A nyáresti hangversenyek több mint tíz évig a különleges hangulatú 
műemlék református templomban csendültek fel, az utóbbi években a vörös
berényi katolikus templom ad helyet a régi zene művészetének.

Horváth Anikó, a Régi zene hangversenysorozat művészeti vezetője -  mű
vészeti tevékenysége elismeréseként az idén Liszt-díjat kapott. A város és a 
hangversenysorozat komolyzenét kedvelő közönsége méltán lehet büszke rá!

A 16. évad is különlegesnek ígérkezik, mindjárt az elő hangverseny is az. 
A kottakiadás a 19. század elejének Veszprémben kiadott verbunkos-gyűjte
ménye Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből - fortepianora címmel, mely 
Rakos Miklós közreadásában és tanulmányával, hasonmás kiadásban ismét 
megjelent. Horváth Anikó fortepianón, azaz korai zongorán, egy - ritkán hall
ható - Mozart-korabeli fortepiano kópiáján mutatja be a kötet magyar táncait. 
A Hungaroton új CD-felvétele Fusz János (1777, Tolna-1819, Pest-Buda), 
kora nagyhírű zeneszerzőjének német nyelvű dalait mutatja be Zádori Mária 
kiváló művész előadásában, Horváth Anikó fortepianó-kíséretével.

A Magyar nóták Veszprém vármegyéből című kötetben a magyar zenetör
ténet szempontjából nagy jelentőségű verbunkos tánckompozíciók jelentek 
meg Veszprémben 1823-32 között 15 füzetben. Magyarországon a XIX. szá
zad elején a virágzásnak indult verbunkos táncokat nevezték nótáknak. Ez a 
nemzeti stílus a század végéig meghatározó a magyar zenében, olyan zene
szerzőkre gyakorolva hatást, mint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc. Hazánk zene
kultúrájának központja a század elején nem Pest, hanem a sok vidéki főneme
si kastély, köznemesi kúria, székesegyház és iskola. A fejlett zenei élettel ren

delkező Veszprémben 1813-ban már Beethoven-szimfóniát adnak elő, meg
előzve a pest-budai bemutatót.

Ebben az időben a városi polgárság az európai zenét, a vidéki nemesség a 
magyart részesíti előnyben. Veszprémben a magyar zene híveinek élén 
Ruzitska Ignác (1777-1833), a székesegyház első hegedűse -1827-től karna
gya -  áll. Itt az ünnepi alkalmakkor előadott misék mellett világias szellemű 
művek is megszólalnak: szimfóniák, nyitányok, a kor Magyarországon mű
ködő zeneszerzőinek alkotásai. Az élete utolsó éveit Veszprémben töltő Cser
mák Antal több szerzeménye is Ruzitska feljegyzéseiben maradt fenn. Hege
dűtanári működése nyomán a pályájukat Veszprémben kezdő híres hegedű
sök egész láncolata alakult ki.

A Magyar nóták Veszprém vármegyéből kiadása Sebestyén Gábor, Veszp
rém vármegye ügyészének fáradozása alapján jött létre. Célja a nyomtatásban 
meg nem jelent művek megmentése, a magyar zene ügyének előmozdítása és 
megismertetése a külfölddel, a szerzők alkotókedvének serkentése. A Veszp
rém Vármegyei Zenetársaság által kiadott 136 verbunkos többsége eredetileg 
hegedűre íródott, ezeket Ruzitska dolgozza át „fortepiano”-ra, azaz a zongo
ra korai formájára. A füzetek címoldalára egy-egy előkelő hölgy neve kerül. 
A „nóták” megjelenése serkentőleg hatott a magyar muzsika több pártolójára 
is, sőt 1829 farsangján Párizsban 600 főnyi főrangú közönség előtt a magyar 
táncmuzsikát a Veszprém vármegyei nótákból válogatták össze. A sorozat 
egyik utolsó darabja Ruzitska Ignác Butsuzó Lassúja, ami után néhány hónap
pal, 56 éves korában a szerző meghal, s halálával a Nóták kiadása is abbama
rad.

A Veszprém Vármegyei Nóták füzeteinek többsége elkallódott, tönkre
ment. Az egyetlen teljes példány a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá
rában található; az első füzetet az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára 
őrzi. 1994-ben e két intézmény segítségével született meg a mű hasonmás ki
adása Rákos Miklós közreadásában, tanulmányával.

A magyar zenetörténet értékeinek felkutatása, előadása a ma zenetörténé
szeinek, előadóinak, pedagógusainak szép feladata. Elfeledett zenei kincseink 
megismerése segít történelmünk, kultúránk összefüggéseinek, eseményeinek, 
tanulságainak jobb megértésében. A Régi zene hangversenysorozat e misszió 
szép példája Balatonalmádiban.

KPR

Eötvös Károly

Az almádi csárda
Almádiban vagy egy csárda. Vagy legalább volt hajdanán. Az almádi puszta 
a veszprémi káptalané, s két vármegyében fekszik: Veszprémben és Zalában.

Valami pajzán eszű kanonoknak az jutott eszébe, hogy a csárdát ott a Bala
ton partján a két vármegye határára építse. A csárda tetejének szelemenfája 
volt a két vármegye határvonala. A túlsó parton jó két mérföldnyire szakad ki 
a Sió a Balatonból. A szelemenfa a Sió-torkolat közepére nézett. A szelemen
fa iránya szabta meg a határt a vízen is, s ez mutatta meg, hogy ettől napke
letre fekszik Veszprém Balatonja, napnyugatra pedig fekszik Zala és Somogy 
Balatonja. De sok vidám perpatvar keletkezett ebből!

Mind a három balatoni vármegye tele volt egyszer duhajjal, szegénylegény
nyel, katonaszökevénnyel, Sobri Jóska pajtásaival.

Ott iddogál most is öt-hat az almádi csárdában. Az ivószobának X lábú 
hosszú asztala is a két vármegye határán nyúlik el. Az egyik oldalán a pad az 
egyik vármegyében, a másik oldalán a pad a másik vármegyében. Körülülik a 
legények.

Jön be a tehenes, szól valamit a csárdásnak. A csárdás odafordul a duhajokhoz:
- Gyerekek, jönnek a pandúrok.
- Honnan?
- Vörösberény felől.
No ez a Veszprém megye hadserege.
A duhajok átülnek az asztal mellett a zalai padra, s tovább iszogatnak nyu

godtan. Még rá is gyújtanak a régi dalra: Cifra szűröm Beszperémben vettem.
Jönnek a pandúrok, jön elől a nyalka őrmester, berúgja az ajtót, s betoppan 

a szoba közepére. Utána öt legénye.
Kerek kalap túzoktollal, lelógó fekete szalaggal a fejükön. Rövid dolmány, 

hosszú rojtos kék gatya, pitykés mellény rajtuk. Oldalukon bőrtarisznya min
denféle lövöldöző, pipázó és étkező készséggel, vállukon a dupla csövű pus
ka, jobb kezükben rövid nyelű fokos. Csizmájukon sarkantyú kiabál.

Meglátja az őrmester a duhajokat. Első pillanatra fölismeri, hogy az a Hat
lábú Jóska Sümeg vidékéről. És társai. Híres betyárok. Össze is lövöldöztek 
már egyszer-másszor a zalai pandúrokkal. No ezek ugyan kapóra jöttek.

De hát Zala vármegyében vannak. Oda a pokol fenekébe csak nem mehet 
utánuk. Nincs parancsolatja az alispántól. Anélkül pedig nem lehet.

- Adjon isten!
- Kendteknek is!
A pandúr csak tegezi a betyárt, a betyár meg kendezi a pandúrt. Mikor így 

békességben vannak.
Odanyújtja Hatlábú Jóska a vászonkorsót az őrmesternek.
- Igyék egyet, őrmester úr, adom becsülettel, ki lesz fizetve az ára ember

séggel.
Nagyot kiált az őrmester.
- Az áldóját az öregapádnak, régen kereslek már benneteket, ha legény vagy, 

jere idább egy lépéssel.
De azért csak húz egyet a vászonkorsóból. Tudja azt ő jól, hogy ezt az egy 

szavát Hatlábú Jóska meg nem fogadja.
Letelepszenek a pandúrok is. De ők már csak a veszprémi padon. A csárdás 

szó nélkül rakja eléjük a vászonkorsót.
Elkezdenek egymással évődni, legénykedni, kalandjaikat elbeszélni. Elvég

re Hatlábúék fölkerekednek, s a maguk ajtaján kimennek.
- Isten megáldja kendteket.
Az őrmester a fokosát rázza utánuk. Hatlábúék pedig eltűnnek a felsőörsi 

Öreghegy sűrű csalitjában.
Másnap az őrmester jelentést tesz a főhadnagynak, a főhadnagy az alispán

nak, hogy Hatlábú Jóska hatodmagával az almádi csárdában láttatott Kisasz
szonynap után való csütörtökön délután s onnan a felsőörsi Öreghegy felé me
nekült. Nosza az alispán stafétával értesíti azonnal Zala megye alispánját, aki 
meg is kapja a sürgős levelet két hét múlva. Parancs megy erre haladéktalanul 
a sümegi pandúrhadnagyhoz, hogy Hatlábú Jóskáékat hol keresse. Ki is küld 
az egy őrmestert öt legénnyel Almádiba, kik aztán nagy sebten odaérnek Kis
asszonynap után egy hónap múlva.

Hatlábú pedig ezalatt végigsétált egész Zalán, egész Göcsejen, egész 
Muraközön, kifosztotta a szentgróti vásárosokat, megnyaggatott egypár 
zsidót, kirabolt egy bankárt, elszeretett egypár csaplárosnét, s most ott mu
lat a Dráva partján Varasd vármegyében. Almáditól éppen negyven mér
földnyire.

Nos hát ilyen világ volt a vasút és távíró korszaka előtt a Balaton partján.



Káptalani életkép
Május 19-én, miután megérkeztünk a 

nyaralónkba, elkezdődött a viráglocso
lás. Házunk falán van egy kerámia dom
bormű: Mária a kis Jézussal. Alatta min
dig van egy virágkosár. Amikor vizet 
akartam adni a virágnak, meglepődve 
vettem észre, hogy madárfészket rejt a 
muskátli bokor. Megláttuk később a fé
szek és a tojások tulajdonosát is, egy éne
kes rigó „személyében”. Ez az állapot 
teljesen megváltoztatta a hétvégi szoká
sainkat. Nem ültünk a fészek alatti te
raszasztalhoz, nagy ívben kikerültük a 
fészek környékét, nem rádiózunk, sőt 
még a vendégeket is halkabb beszédre 
intjük. Azóta már a fiókák is kikeltek 
nagy örömünkre.

Ez a kis madár igencsak jó helyet vá
lasztott a fészekrakáshoz: a Szűzanya ol
talma alá helyezte magát és családját. Jó 
lenne, ha az emberek példát vennének et
től az oktalan kis állattól, és hittel, biza
lommal fordulnának hazánk nagy patró
nájához, a Szűzanyához!

Kőrössy Katalin

Márai Sándor

Hol vagyok?
Ülök a padon, nézem az eget.
A Central Park nem a Margitsziget.
Milyen szép az élet, - kapok, amit kérek.
Milyen furcsa íze van itt a kenyérnek.
Micsoda házak és micsoda utak!
Vajon, hogy hívják most a Károly körutat? 
Micsoda nép! - az iramot bírják.
Vajon ki ápolja szegény Mama sírját?
Izzik a levegő, a Nap ragyog.
Szent Isten! - hol vagyok?

1972.

Gyermeknapi sárkány (Szögedi Miklós fölvétele)

Magyar-osztrák hősi emlékmű 
olasz testvérvárosunkban

San Michele al Tagliamentóban 
(Bibionében) a májusi látogatás al
kalmával az Osztrák-Magyar Mo
narchia katonáinak közös temető
jével is megismertették az almádi 
vendégeket. Olasz testvérváro
sunkban az I. világháború magyar 
és osztrák katonahőseinek a teme
tőjét alakították ki ausztriai szerve
zetek közreműködésével. Hazánk 
mindeddig nem vett részt abban, 
hogy az életüket idegen érdekekért
- távol a hazájuktól -  föláldozó 
magyar honvédok megkapják a 
méltó tiszteletadást. Olasz testvér- 
városunk vezetői látható tisztelet
tel mutatták be az almádi küldött
ségnek a magyar-osztrák katonate
metőt, amelyben olasz és német 
nyelvű emlékmű áll.

Városunk vezetői azt tervezik, 
hogy a továbbiakban minden 
bibionei látogatás alkalmával tisz
teletüket teszik a katonahősök sír
kertjében, és a kegyelet virágcsok
rát helyezik el az emlékművön. A 

megrendítő temetői látogatáson fölmerült, hogy üdvös lenne, ha (miután ezt eddig a hivatalos 
magyar szervek nem tették meg) a város az emlékműre magyar nyelvű föliratot tétetne.

Az Isonzó, a Tagliamento és a Piáve folyók mentén véres harcok dúltak egykoron, e csaták
ban Balaton-vidéki fiúk -  érett családapák és családalapítás előtt álló fiatal legények - is részt 
vettek. Közülük nem kevesen örökre ott maradtak, ezért nem véletlen, hogy a San Michele al 
Tagliamento-i sirkertben jó néhány magyar névvel is találkozhatnak a tisztelgők. Polgármeste
rünk, Keszey János az olasz város első emberétől a látogatáson ajándékba kapta azt a díszes ki
állítású könyvet, amely a kisváros múltját mutatja be, s közli a katonatemetőben nyugvó kato
naáldozatok névsorát is.



Kis almádi irodalomtörténet

Horváth tanár úr Káptalanban
Almádinak két irodalmár Horváth Jánosa is van! Az első, 
akiről eddig tudtunk, Váthnak keresztelte át magát. A mi 
újabb Horváth Jánosunk maradt annak, ami: amellett, 
hogy nevét megőrizte, a magyar irodalomtörténet-írás 
egyik legnagyobb alakja.

Mondják róla, nem ok nélkül.
Főleg: mondták. Ma kevésbé. Ma hogy lenne divatos 

egy valóban polgári gondolkodású irodalomtörténész... e 
zavarodott értékrendű világban.

Káptalanban? Itt is. Ott, a Hegyen. Káptalani dom
bon. A Horváth-házban, amely szerényen húzódik meg 
a Szigeti József utcában. A nyaralóhoz hasonlóan nem 
tűnt ki a tulajdonos tudós sem a környezetéből. Viselke
désével nem.

Bajcsy Gézáné (Káptalanban élő nyugalmazott ma
gyartanár) írta lapunkban (2005. októberében): Horváth 
János emberségével, szerénységével vált ismertté a káp
talani nyaralók körében. Egy volt tanítványát idézve ele
veníti föl a Tanár Úr alakját.

- Nagyon hideg tél volt, előadásra igyekeztem, az egye
tem kapujában találkoztam a professzor úrral, aki tettetett 
nehezteléssel így szólt: „Melege van a kisasszonynak, 
hogy ilyen hitvány kabátban van?”. „Tanár úr, nekem 
csak ez a kabátom van.” „Akkor kérem, holnap jelentkezzék a tanulmányi osz
tályon, rendkívüli ösztöndíjat kap, vegyen egy meleg kabátot.”

Pesten és Káptalanban, a tóparton és szerte az országban így emlékeznek -  
már akik még emlékeznek -  Horváth Jánosra.

Ha csak annyi köze lenne Almádihoz, hogy itt így emlegetik meleg szívét, 
emberségét a tudós férfiúnak, már közünk van hozzá. Almádi (mint minden 
valamirevaló hely) az ilyen emberek munkálkodása nyomán lesz az, ami. Már 
ha az a hely ér valamit... Magyarságnak, emberiségnek.

Margittán született 1878-ban, Pesten halt meg 1961- 
ben, 1923-1948 közt a pesti tudományegyetem iroda
lomtörténeti tanszékének tanára, akadémikus. „Nyuga
lomba vonulása után ideje nagy részét a Balatonalmádi
hoz tartozó káptalanfüredi nyaralójában töltötte. Több 
művét itt rendezte sajtó alá” -  írja a Veszprém várme
gyei életrajzi adattár. Az 1930-as évek végén visszauta
sítja a bölcsészkari dékánságot, 1948-ban lemond egye
temi tanárságáról, betegségére hivatkozva nem megy el 
a Kossuth-díj átvételére -  írja irodalomtörténész unoká
ja, Korompay János. És hogy: gondolkodó emberként 
független igyekezett lenni. Erre épp alkalmas hely min
den időkben Káptalan csöndje... Az irodalomtörténet, a 
magyar értekező próza mestere, a magyar irodalomtör
ténet-írás megújítója -  olvasni máshol. Öreg korára re
meteségbe vonult; annyira azért nem bújt el, hogy ne le
gyen egyike annak a három tudósnak, aki 1956. október 
26-án a kormánytól a rögtönbíráskodás fölfüggesztését 
kérte... A nemzeti klasszicizmus ízlését, igényét képvi
selte.

Nemzeti, klasszicizmus; hogy kellene e mái újdonat-ré
gi világban?

Van miért büszkének lennünk -  Rá. S magunkénak 
érezni -  mindazt, amit jelentett, jelent.

...Minden az emberséggel kezdődik? (Aztán jön tudás, teljesítmény, ered
mény?) (Mindez emberség nélkül mit sem ér?)

Folytatás következik, mert az irodalomtörténész unoka a Tanár Úr kápta
lani évtizedeiről beszámoló írást ígért lapunknak. A fényképfölvételt tőle kap
tuk: Horváth János káptalani kertjében, készítette a fia, Korompay János 
édesapja.

S.M.

Móra Ferenc

Istenáldotta búza
A búzamezőkről hoztam ezt a mesét, amelynek édes az íze, mint a bibliai 

mannának. Továbbadom úgy, ahogy vettem, azaz hogy sokkal olcsóbban 
adom, mint amibe nekem került.

Mert kalászszedő Mári néni mesélte ezt nekem, akit ülve találtam a kuná
gotai tarlón, két keresztbefektetett zsákocska mellett.

- Mit visz, Mári néném? - kérdeztem a szegény, töpörödött öreg kis Noémit.
- Csak vinném, leiköm, ezt a kis felejtött kalászt, mert a gazda megenged

te, hogy összeszödhessem, de az én öreg vállamnak már ez is nehéz köröszt.
Fölkaptam a vállamra a Mári néni „nehéz körösztjét“, és míg beértem vele 

a sárfalú zsellér-putriba, addig mesélte el Mári néni az istenáldotta búza tör
ténetét, és mikor bevégezte, azt tette hozzá:

- Adja az Isten lelke üdvösségire.
Hát én senkitől se kívánom, hogy vigye az én keresztemet, hanem aki elolvas

sa a búza legendáját, annak én is azt kívánom: - Adja az Isten lelke üdvösségire...
Úgy volt az, hogy mikor az Úristen a világot megteremtette, leküldte az an

gyalokat, nézzenek körül idelent, van-e még valami híja a világnak.
- Van ám, Urunk-teremtőnk - jelentették az angyalok -, mert búzát elfelej

tettél teremteni.
- Ejnye, ejnye - csóválta meg az Úristen a fejét -, hát akkor miből sütik oda

lent az emberek a kalácskenyeret?
- Bizony csak zuzmóból törik, fakéregből őrlik - panaszolták az angyalok.
- No, ez nem jól van így - tűnődött el az Úristen -, de hát mit lehetne itt most 

már tenni?
Szerencsére az Úristennek nem jutott eszébe ankétot összehívni, se népjó

léti minisztérium nem volt még akkor teremtve, mert ha lett volna, akkor még 
ma se volna búza. Ehelyett kiadta az Úristen a parancsot az angyaloknak:

- Nosza hamar, rázzátok ki az abroszomat az ablakon!
Egy-kettőre fölkapták az angyalok az aranyabroszt az Úristen diófa-aszta

láról, vitték a csillagablakhoz, s ami morzsa volt rajta, azt mind kirázták a föld
re: abból hajtott ki idelent a búza.

Az ám, csakhogy akkoriban még nem volt istenáldotta búza a búza. Olyan 
volt az csak, mint az árokparton növő vadbúza, amivel a gyerekek szoktak ját
szani. Alacsony a szára, tarackos a gyökere, ritkás a kalásza, apró a szeme.

- Ejnye, de hitvány gizgaz lepte el a földet - mondogatták az emberek, és 
ügyet se vetettek a búzára, hanem azután is zuzmóból meg fakéregből őrölték 
a kenyeret. Mert mindig olyanok voltak az emberek, hogy a jó se kellett ne
kik, ha rájuk nem parancsolták, ugyan néha még akkor se kellett.

Mindössze két testvér akadt, aki azt mondta, hogy nem szabad az Isten aján
dékát megvetni, hanem legalábbis próbát kell vele csinálni.

Az egyik is fogott magának egy darab búzaföldet, a másik is.
- Isten nevében vessünk - mondta a fiatalabb, akinek annyi volt a fia, lánya, 

ahány az ujja.
- Isten nevében arassunk - mondta az öregebb testvér, aki olyan magánosan 

élt a világban, mint valami öreg fűzfa a pusztában.
Hát hiszen vetni könnyű volt, mert abban a szél is segített. Vitte az apró magot, 

mint a pelyvát, s hol szemenként hullajtotta el, hol csomósán ágyazta bele a földbe.
- Adtál, Uram, segítséget, de nincs benne köszönet - sóhajtották a testvérek, 

akik az első szántóvetők voltak a világon.
Bezzeg nem fújt a szél aratáskor. Sütött a nap, mint a fűtött kemence, hul

lott a verejték, mint az eső, szédelgett a két testvér, mint a beteg. Külön kel
lett leszakajtani minden szál búzácskát, kézzel kipergetni minden kalászát, s 
utoljára se lett több az egész termés egy-egy zsák búzánál. Szép holdvilágos 
este volt, mikor a fiatalabb testvér bekötötte a zsákját a tarlón. De ki is nyitot
ta mindjárt, felét kiöntötte a szérűre, és csak a másik felét hagyta a zsákban.

- Hát azzal mit akarsz? - kérdezte a felesége.
- Ezt átviszem a bátyám szérűjére, odaöntöm az övéhez. Nézd, nekünk van 

fiunk, lányunk, aki segítsen kenyeret keresni. Neki nincs se kicsi, se nagy, aki 
segítségére legyen.

- Isten segítsen meg jó szándékodban! - igazította az asszony a vállára a zsákot.
Az ember azzal nekivágott az éjszakának. Hát ahogy a földje széléhez ér,

és át akar bújni az eleven sövényen, összeütődik valakivel, annak is zsák van 
a vállán, mint neki, az is hátrahökken, mint ő.

- Te vagy az, öcsém?
- Én ám, bátyám. Hát te hová igyekszel éjszakának idején? - kérdezte a fi

atalabb testvér, lecsúsztatván válláról a zsákot nagy meglepetésében.
- Én bizony tehozzád indultam - tette le az öregember is a zsákját. - Azt gondol

tam, hogy jó lenne megfeleznem veled, amit az Isten adott. Magános ember vagyok 
én, kicsivel beérem; ti meg sokan vagytok, sok éhes szájat kell megelégítened.

Abban a percben nagyot villant a fejük fölött az ég, hirtelen meleg szellő 
kerekedett, fölkapta a zsákokat, s ami búza volt bennük, azt mind szerteszét 
szórta a világon.

- Legyen megáldva, amit a testvéri szeretet megszentelt - mosolyodott le az 
Isten az égből.

S azóta olyan bokros növésű, dús kalászú, kövér szemű, istenáldotta növény 
a búza. De mikor gyűlölködés hatalmasodik el az embertestvérek között, ak
kor alacsony a szára, tarackos a gyökere, ritkás a kalásza, apró a szeme...

- Az Isten tudja, lelkem, mitől van - simogatta meg a kabátom ujját búcsú
zóban Mári néni -, de mintha csupa vadbúza nőne mostanában a világon.



A Drong birtokról

Az idősebb almádiak emlékezhetnek még dr. Drong Mihályra, Almádi 
község hosszú évtizedeken át praktizáló körorvosára. Lakóháza és rende
lője a Jókai utca és az Arany János utca sarkán levő épületben volt, ame
lyik ma is a leszármazottak tulajdona. Az 1929-ben épült kertes villa Al
mádi egyik legszebbike az abban a korban épült lakóházaknak, illetve nya
ralóknak.

Mint már a korábbi cikkekben ismertettük, Almádi önálló telekköny
vét 1882. augusztus 27-én fektették fel. Tanulmányozva, illetve kutatva 
ezeket az iratokat felbukkant a Drong név. Kérdésként azonnal felmerül, 
melyik, és hol lehetett ez a birtok, miután 1882. évi térkép nem maradt 
fenn. Mint eddig minden épület történetének ismertetése során, jelen eset
ben is az 1858. évi kataszteri felmérés térképei és jegyzőkönyvei segíte
nek, a következő adatokkal.

- Galambos Pál birtoka:
hrsz. 3868 lakóház 47/b szám 16 négyszögöl
hrsz. 3869 rét gyümölcsfákkal 55 „
hrsz. 3870 rét gyümölcsfákkal 95
hrsz. 3871 szőlő gyümölcsfákkal 2 k.hold 592

összesen 2 k.hold 758 négyszögöl
- 1882. június 24-ei bejegyzés: Szőlő a berényi dűlőben tulajdonos Ga

lambos Pál földműves és neje Buri Zsuzsanna veszprémi lakosok.
- 1882. augusztus 27-ei bejegyzés szerint Szőlő a berényi dűlőben terü

letnagyság megjelölése nélkül. Örökösök: Galambos Ágoston, G. Erzsé
bet, G. József, G. Teréz.

- 1889. március 14-ei bejegyzés: Az Almádi község által 1888. augusz
tus 23-án kiállított bizonyítvány alapján az A /l sorszám 284 hrsz. alatt fe l 
vett birtok innen lejegyeztetik és az azon épült 65 népsorszámú ház kitün
tetésével A/2 sorszám alatt újból felvétetik.

- 1893. április 24-ei bejegyzés szerint Galambos József megvette test
vérei részét, így egyedüli tulajdonosa a birtoknak.

- 1900. január 4-én történt bejegyzés szerint Galambos Józsefné, sz. 
Vollain Erzsébet a birtokos.

-1920. decemberi 7-ei bejegyzés szerint az örökös dr. Drong Mihályné, 
sz. Galambos Erzsébet.

- 1924. június 3-án történt bejegyzés szerint az örökösök Drong Mihály 
és Drong Erzsébet kiskorúak.

Balatonalmádi község 1923. évi telekjegyzőkönyve az alábbiakat tar
talmazza:

57 sorsz. Dr. Drong Mihály 97. hsz szántó 1 k.hold 997 négyszögöl
kert 673 négyszögöl
szőlő 637 négyszögöl
földadómentes (ház) 25 négyszögöl 
összesen 2 k.hold 732 négyszögöl

Az egykori Drong birtok azon kevesek közé tartozott, amelyeknek 
nagysága alig változott 1858 és 1923 között. A mutatkozó 26 négyszögöl 
különbség kevesebb, mint 1 %, szinte elhanyagolható, ugyanis a felméré
si hibahatáron belül van. Természetesen (sajnos?) a mai helyzet más, a tel
jes környéket parcellázták és beépítették.

Az 1888-ban épült ház Almádi egyik legrégebbi épülete, ma is áll a Mar
tinovics u. 54. szám alatt. Jelentős átalakítás és bővítés folytán elvesztet
te egykori architektúráját. Eredeti méretei és arányai, a bővítést leszámít
va, viszonylag jól érzékelhetők.

Schildmayer Ferenc

Az 1858. évi térkép részlete
Az Arany János utcai épület képe

Az épület mai képe az udvar felől



Almádi arcok

Filep Sándor: festő az Öreghegyen
Hogy érzi magát e posztmodern, utómodern világban realista festőként, a 
valóságábrázolásra fölesküdt művészként -  jut eszébe elsőre ez a kérdés az 
embernek, ahogy (tárlaton, vagy otthon, a műtermében) Filep Sándor mű
vészetével ismerkedik.

- Nem vagyok rea
lista. A realizmus nem 
stílusirányzat, maga a 
valóság!

Amely megjelenik 
a képein.

Ugyanezt Melocco 
Miklós Filep és szob
rász társa, Párkányi 
Raab Péter tavalyi za
laegerszegi tárlata 
kapcsán írta: „A sok 
izmus után -  az egy
szerűség kedvéért az 
absztrakt művészet 
korában -  ők ábrázoló 
művészek”.

Egerszegi tárlatá
nak képei -  festmé
nyei és rajzai -  után a 
helyzet Filepnél vál
tozatlan. Új sorozata 
az almádi műterem
ben: hatalmas méretű 

fejek, emberábrázolások. A saját magáról alkotott arckép, a Meloccoról ké
szült hasonló mű, II. János Pál alakja...- készülnek ősi szerszámmal, ezüst
vesszővel, vászonra, a méretük pedig 180 cm x 130 cm. Már-már megmozdul 
mindegyik. Eléd lép, önmaga. Nem más. Nem elvonatkoztat (az ábrázolttól), 
nem fényesít, 
nem homályosít, 
nem ködlik, nem 
elnagyolt, nem 
szaggatott, nem 
darabolt avagy 
darabos, nem hi
ányos, nem ez is, 
meg az. Filep 
igenje: igen az 
igazra.

Ami persze a 
legnehezebb.

Szinte segítség 
nélkül. Megbíza
tást magánrende
lőktől ha kap, ál
lami, alapítványi 
ösztöndíjat, díjat 
nem a magafajta 
„nem realista (re
alista)” ábrázoló 
művészek kap
ják. Ami nem fe
lel meg a „mér
tékadó” „véle
m ényform álók
nak”, megnézheti magát -  érzi, nyilván nem ok nélkül.

- Kiszolgáltatott helyzetbe hozzák az embert, az egész művésztársadalmat, 
amely tele önjelölt félistenekkel. És futtatják őket! Díjeső, amit akarsz. Pedig 
amiben élnek, amit fölmutatnak: virtuális valóság a valódi helyett.

Ha egyszer abból lehet megélni!
- Minden művész tudja: egyszer fenn, egyszer lenn. H a jól érzem magam, 

sem felejthetem, hogy esetleg amúgy rosszul érzem magam! Nem tehetek úgy,

hogy ne lássam, mások milyen rossz helyzetben vannak. Azokkal szemben, 
akik viszont védettek, ki tudja, milyen alapon érvényesülők. Ki tudja, miért 
jutnak el ösztöndíjasként külföldre. Mások nyomorognak. A családi hátterem 
ilyen, hogy jobban élek sok társamnál.

Tán azért mentegetőzik, mert igen szép helyen -  a Balaton-parton, az almá
di Öreghegy oldalában lévő műtermes lakásban - él. Nem egyedül, idős szü
leivel (gyermekei Pesten tanulnak), valóban gyönyörű helyen. Mely gyönyö
rű környezet (Tó,
Hegy, balatoni 
természet) meg 
nem jelenne a ké
pein, azokon nyo
ma sincs annak 
a környezetek, 
amelyben szület
nek.

S zék esfeh é r
várról települt 
ide, hogy megta
lálja lelki békéjét, 
azt a környezetet, 
amelyben kedvé
re dolgozhat.
Hogy ne kösse le 
a közéletbeli sze
rep, ne az hatá
rozza meg, mit ér, 
amit fest.

Milyen a köz
érzete?

- A magam 
szempontjából ki
váló! Ha a nagy
világot nézem,
katasztrofális. Az ország szempontjából: túl katasztrofális jövőképem van. 
Mindamellett optimista vagyok; különben nem festenék.

Milyen lehet egy festő hangulata (53 évesen), amikor elmúlt évi kiállítása 
után nem mutatkozik újabb. Születtek új képek, de.

Műveinek jó része nincs a birtokában. Műgyűjtők és közgyűjtemények őr
zik. Ami megmaradt róluk, belőlük a művésznek: fényképfölvételek, ame
lyekből könyvet szeretne. Abban fölmutathatná, mit is végzett (eddig) Filep 
Sándor.

- A képek szanaszét vannak, de a fényképek róluk megvannak. Remélem, 
jövőre összejön.

Mutatja a családi albumot, amely tavaly jelent meg: a (marosszéki) Vadadi 
Filep família sorsa bontakozik ki benne régi iratok, képek, családfák, címe
rek, fényképek, miegyéb írásos és képes emlékeknek köszönhetően. A család 
kétévente találkozik, ősük 1574-ben Bátori Istvántól kapta a nemességet. A 
székely Filepek rokonságban voltak (vannak) Dózsa Györggyel, Szinyei 
Mersével... Egy magyar család, mely tud magáról, büszke arra, ami.

Ez lenne a baj?
Filep Sándor szerint erről szó sincsen.
Hogy lenne bármi baja -  azon túl, ami van -, amikor azt művelheti, ami szá

mára a legfontosabb?
A többi: nem túlzottan izgatja.
Azt gondolhatjuk, szerencsés ember!
„Filep Sándor rajzol is, fest is egy képen. A vonal és a szín harmóniában 

van. A vonal, ahol van, olyan színű, amilyennek ott lennie kell” -  írja Melocco 
Miklós. S nem vitás: Filep művei azt az összhangot igyekeznek visszaadni, 
amely arra a környezetre jellemző, amelyben születnek (Almádiban, a Tó fö
lött) a képei...

A végén elárulja: mégiscsak lesz új tárlata, Székesfehérvárt a Szent Koro
na Galériában mutatja be rajzait. (A kiállítás azóta megvolt, az almádi akadé
mikus -  Filep Sándor a Művészeti Akadémia tagja -  szép sikert aratott műve
ivel.)

(sarusi)



Játék és szenvedély
(Balatonalmádi -  szubjektív -  gombfoci-története)

Az alábbi kézirat mintegy három évtizedes rejtőzködés után a közelmúltban került elő. 
A szöveg közzétevője vállalja a mai olvasó számára esetleg megmosolyogtató, talán túl 
komolyra vett egykori visszaemlékezés hangnemét, stílusát. A játék ugyanis komoly 
dolog! Legalábbis az volt akkor, a gombfoci által érintett almádi fiatalok életében. Mi, 
a mára már felnőtt egykori játékosok a gombfocinak felhőtlen szórakozást, érdekfeszí
tő izgalmakat, maradandó élményeket köszönhetünk, és szép emlékekkel gazdagod
tunk. S úgy vélem, sőt hitem is, hogy sokat tanulhattunk magából a játékból, a hozzá 
kapcsolódó előkészületekből, a fantáziát megmozgató eseményekből, mindazon törté
nésekből, melyek körülvették a gombfoci varázslatos világát.

1944-ben születtem Balatonalmádiban. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor is
merkedtem meg a gombfocival, talán akkor járok az igazsághoz legközelebb, ha azt 
írom, hogy 8-9 éves koromban. A nálam hat évvel idősebb bátyám, Gráfik János és ba
rátja, Józsa László révén ismertem meg a játékot. Ők voltak első tanítómestereim, és 
ezen túlmenően (játékosokat adva) nagy anyagi segítséget is nyújtottak. A nálam sok
kal nagyobb tudással és tapasztalattal rendelkező két játékostól elszenvedett vereségek, 
melyek gyakran katasztrofális méreteket öltöttek, több esetben a játék abbahagyásának 
gondolatát ébresztették fel bennem. Visszavonulásuk tette lehetővé számomra, hogy 
minél több képességeimnek megfelelő ellenfelet keressek, másrészt igen erős játékos- 
állományt kaptam tőlük. Mégis, most amikor visszagondolok a kezdeti évekre, úgy ér
zem, hogy bátyámtól és barátjától elsősorban a játék szeretetét sikerült megszereznem, 
mégpedig olyan mértékben, mely alapjává válhatott későbbi szenvedélyemnek.

Az ellenfelek keresése során több iskolatársamban sikerült felébresztenem a játék 
iránti vágyat és játékosok átadásával segítve őket, alakítottam ki ellenfeleim első körét. 
A gombfoci iránti vonzalmuk, s ennek következtében tudásuk soha nem érte el az enyé
met (igen korán abba is hagyták a játékot), és így fejlődésem érdekében további ellen
felek után kellett néznem. Miután játéktudásom gyorsan növekedett, s a játék iránti sze
retetem lassan szenvedéllyé vált, egyre több mérkőzésre vágytam. Balatonalmádi Észa
ki Zónájában minden túlzás nélkül állíthatom, hogy eljutottam a legmagasabb szintre, 
a zónaelsőségre. Bővíteni kellett tehát ellenfeleim táborát. Így kerültem komolyabb 
kapcsolatba Nagy Sándorral, Csibi Istvánnal Ők tőlem függetlenül, de velem igencsak 
egy szinten űzve a játékot, már bizonyos múltra tekinthettek vissza. Nagy Sándor a Ke
leti Zóna legkiemelkedőbb játékos egyénisége volt. Csibi István pedig Balatonalmádi 
Nyugati Zónájában élt, de kapcsolatban állt a Déli Zónában játszó körökkel, akik igen 
magas szinten, technikailag és taktikailag is jóval előttem járva, nagypályás gombfocit 
játszottak. Megismerve a nagypályás játék előnyeit úgy döntöttem, hogy én is átállok a 
nagypályás játékosok nagy táborába.

Nagy Sándorral és Csibi Istvánnal ugyan egy osztályba jártunk, de nem laktunk kö
zel egymáshoz, a gombfoci azonban egyre szorosabbra fonta kapcsolatunkat, és nem 
lankadó lelkesedéssel, kedvvel, szenvedéllyel létrehoztuk Balatonalmádi történetében 
a Gombfoci Triót. Játékunk egyre magasabb szintű lett a sorozatos mérkőzések követ
keztében, de még mindég nem éreztük elég erősnek ahhoz magunkat, hogy a Déli Zó
na játékosaival felvegyük a kapcsolatot. Pedig ezekben az években a valójában Bala
tonalmádi központját jelentő Déli Zónában az úgynevezett Gombfoci Duó (azaz 
Vesszősi István és Levelesi Andor) köré ritkán látott szervezettségű csoport kristályoso
dott ki. Különböző tornákat, bajnokságokat rendeztek nem kevesebb, mint 10-15 részt
vevővel. A Déli Zóna nevezetesebb játékosai a Gombfoci Duó tagjain kívül még a kö
vetkezők voltak: a Grundtner testvérek, Gilbert, Jankovics, Rollinger, Simon, Szatmá
ri, és mások, akik valójában nem állandó balatonalmádi lakosok voltak, hanem főként 
a nyári szünidőt rendszeresen Almádiban töltő budapesti, győri, veszprémi, székesfe
hérvári diákok, akik összejártak gombfocizni.

A következő évben már néhány mérkőzést játszottam a Déli Zóna legjobbjaival, 
mintegy tájékoztatóul, ugyanis meghívást kaptam tőlük Nagy Sándorral együtt a követ
kező bajnokságra, ahol, mint a Keleti Zóna és az Északi Zóna képviselői szerepeltünk 
volna. Bíztató eredmények után elfogadtam a nagy megtiszteltetést jelentő meghívást, 
és ezzel véglegesen, kitörölhetetlenül beléptem Balatonalmádi gombfoci történetébe. A 
bajnokság azonban csúfos kudarcot hozott számomra. A selejtezőben a lehető legrosz
szabb sorsolást kaptam, a későbbi bajnokkal és a harmadik helyezettel kerültem egy cso
portba, és két vereséggel elbúcsúztam a további küzdelmektől. A bajnokság végered
ménye a következő lett: 1. Vesszősi, 2. Jankovics, 3. Levelesi. A gyenge szereplésen kí
vül azonban még egy igen kellemetlen emlékem fűződik a bajnoksághoz; eltűnt (!?) 
négy igen jó erőt képviselő játékosom. Életem első Összevont Bajnokságát (a játékosok 
egymás között általában Világbajnokságnak szokták nevezni), tehát, mint látható nem 
éppen legkellemesebb emlékekkel zártam, és talán érthető, hogy későbbi éveimben is 
lehetőleg tartózkodtam a Világbajnokságoktól. Kisebb-nagyobb Gombfoci Tornákon 
részt vettem, néha egészen kiemelkedő sikerrel, de a Világbajnokságok mindig feléb
resztették bennem a kellemetlen emlékeket.

Az idő közben eljárt. A Nyugati Zóna nagy játékos egyéniségei kiöregedtek, vissza
vonultak. Noha ez a tény Balatonalmádi gombfoci történetében igen sajnálatos, a szo
ros baráti kapcsolatban álló Gombfoci Trió szempontjából óriási jelentőséggel bírt, 
ugyanis nagy lehetőséget nyújtott arra, hogy átvegye a vezető szerepet. Ezt a lépést nem 
késlekedtünk megtenni. Felvettük a kapcsolatot Balatonalmádi különböző Zónáiban la
kó gombfocizókkal, s néhány jó képességű játékossal ismerkedtünk meg. A Keleti Zó
na egy újabb kiemelkedő tudású új játékost is adott Balatonalmádi gombfoci történeté
nek, Szondy Csabát. Most már egy cél lebegett szemünk előtt, mégpedig az, hogy nagy 
elődeink példáját követve, létrehozzuk a szervezett, nagyméretű Gombfoci Tornákat, 
Világbajnokságokat. Ezt a feladatot a körülményekhez képest sikeresen oldottuk meg.

Játéktudásom fokozatosan nőtt Nagy Sándorral, Csibi Istvánnal és Szondy Csabával 
együtt, és nem túlzás azt állítani, hogy négyen, azokban az években Balatonalmádi gomb
foci monopóliumosaivá váltunk. Óriási anyagi költségektől sem riadva vissza, felvásá
roltuk a felbukkanó legjobb gombokat és új játékos-nyersanyagokkal is kísérleteztünk 
(különböző műanyagok esztergályozása). A második vonal és az utánpótlás messze- 
messze lemaradva kullogott utánunk, míg végül is a szervezettség hiányában felbomlott.

A hatalmas méretű fejlődés számomra 1961-ben hozta meg gyümölcsét. A Gombfo
ci Trió számára kiírt Gall Kakas Díjért folyó küzdelmet veretlenül megnyertem. A díj
ban nem induló Szondy Csaba elleni mérkőzéssorozatomban is veretlen maradtam. Csa

patom ekkor minden túlzás nélkül kiérdemelte „Balatonalmádi gombfoci történetének 
második Brazíliája” címet. Játékosaim egytől-egyig kivételes szépségűek és képessé
gűek voltak, s az 1961-es évben elért teljesítményemet bátran hasonlíthatom a korábbi 
években Vesszősi István irányítása alatt álló „Brazília” nevet viselő csapathoz.

E nagyszerű eredmények, valamint az a tény, hogy tanulmányaim miatt egyre keve
sebb időt tölthettem Balatonalmádiban, azt a gondolatot ébresztették bennem, hogy csa
patomat, mely az „A. S. Monaco” nevet viselte, feloszlatom és visszavonulok. A Gomb
foci Trió tagjai ugyan mindhárman Székesfehérvárott folytatták középiskolai tanulmá
nyaikat, de ott ritkábban jártak össze, így a gombfoci az iskolai szünetekre, lényegében 
a nyári szabadság idejére korlátozódott.

Hosszas belső vívódás után az elképzelést tett követte. Játékosaim szétszóródtak a 
nagy gombfoci-monopolisták kezébe és beilleszkedtek csapataikba. Keserű érzések fog
tak el, amikor értesültem, hogy 1961 végén még megrendezték a Gombfoci Világbaj
nokságot, amelyet Nagy Sándor nyert meg. Második helyen Szondy Csaba végzett. A 
világbajnokságon nagyszerű teljesítményt nyújtottak volt játékosaim. Ekkor kellett rá
döbbennem arra, hogy a gombfoci nálam már nem játék volt, hanem óriási erővel je
lentkező szenvedély. Ellenállhatatlan vágyat éreztem a gombfoci világa iránt. Vágyó
dásomat csak fokozta az a tény, hogy baráti kapcsolatom megmaradt a Gombfoci Trió 
tagjaival, akiknek mérkőzéseit nem egyszer kellett végignéznem tétlenül, vagy éppen 
játékvezetőnek kértek meg. Ilyenkor látnom kellett egykori játékosaim remek teljesít
ményét, melyek már csak barátaimnak adtak élményt. Nem bírtam sokáig. Elhatározás 
született bennem, hogy kielégítem bensőmben tomboló játékigényemet, szenvedélye
met. Nagy energiát vetettem egy új csapat létrehozásába.

Míg én az új csapat létrehozásán fáradoztam, addig Szondy Csaba visszavonult. Új együt
tesem kialakításánál nagy segítséget kaptam a Gombfoci Trió tagjaitól, akik a nagy csaták
ra visszaemlékezve, és a bennem jelentkező szenvedélyt talán maguk is átélve, megértették 
helyzetemet. Régi nagy játékosaimat már nem tudtam visszaszerezni, s később is elkesere
dett harcot folytattam ellenük, mert ellenfeleim csapataiban szép számmal képviselve vol
tak. Az újonnan kialakított csapattal több mérkőzést játszottam, és egyre jobb játékosállo
mánnyal figyelemre méltó eredményeket értem el. Az 1962-es világbajnokságon azonban 
még nem mertem elindulni. A világbajnokságot Nagy Sándor nyerte Csibi István előtt.

Ezekre az évekre esik megismerkedésem a hivatásos asztali labdarúgókkal. Megláto
gattam martonvásári és pécsi klubjaikat. Pécsett volt szerencsém látni Magyarország egyik 
legjobb hivatásos játékosát, Balogh Lászlót. Hallatlan nagy játékintelligenciával vezette 
játékosait győzelemről-győzelemre. Megismerkedtem a hivatásos játékosok szabályrend
szerével. Az amatőrökkel ellentétben ők a „két-, illetve többérintős szabályrendszert” al
kalmazták, de kísérleteztek egy újabb, úgynevezett „közelségi szabályrendszerrel” is. Ez 
utóbbi nekem is megtetszett és visszatérve Almádiba a Gombfoci Trió tagjait megpróbál
tam rávenni, hogy alkalmazzuk a mi „egyérintős szabályrendszerünk” helyett, a kombi
natív lehetőségeket nyújtó úgynevezett „szektor-szabályt”, de javaslatom leszavazták.

1963-ban több bíztató eredmény elérése után elhatároztam, hogy elindulok életem 
második világbajnokságán. Nagy örömömre bekövetkezett a titkon remélt siker. „Az 
1963-as év világbajnoka” büszke címet sikerült megszereznem, második Nagy Sándor, 
harmadik pedig Csibi István lett.

Az 1964-es évben a Gombfoci Trió tagjai már nagyon nehezen tudtak egymással ta
lálkozni. Hazai és külföldi elfoglaltságaik miatt alig tudtak mérkőzésekre alkalmas idő
szakot kijelölni.

Új csapatom létrehozásának erőfeszítéseit 1965 elejére befejezettnek tekinthettem. 
Újra jó kiállítású és jó képességű együttessel rendelkeztem. Az 1965-ös év végére a sors 
szeszélye újra közelebb hozta egymáshoz a Gombfoci Trió tagjait. Új alapokra helye
zett bajnokságokat írtunk ki, melyek közül a legjelentősebbet, az általunk Európa Ku
pának nevezettet Csibi István nyerte meg előttem. 1966 nyarán találkoztam Szondy Csa
bával, aki a gombfocihoz való visszatéréséről tett említést.

(1966. szeptember)

Epilógus
Az 1970-es évektől, noha gombfoci-pályám és gombjaim többsége megmaradt bir

tokomban, csak ritkán, alkalomszerűen játszottam. Időközben hiába próbáltam fiamat 
és barátait is rávenni a rendszeres játékra. Már-már végleg kikerülve a gyakorlatból, 
2003-tól bekapcsolódhattam a „Ferencvárosi Baráti Társaság” tagjai által (kik közül 
többen, mint fentebb olvasható, gyerekként Balatonalmádiban nyaraltak) rendezett 
Senior Világ Kupa bajnokságba.

Az 1950-es években a Mester utcai Fáy András Gimnázium tanulóiból baráti társaság 
szerveződött, melynek tagjai a szabadidő kitöltésének módját a gombfociban találták meg. 
A felnőttkorban is fennmaradt baráti kapcsolat ellenére a játék háttérbe szorult az egykori 
„franzstadti” diákok életében. 2000-től azonban ismét összejönnek, és évenként Balaton
almádiban tartják meg baráti találkozójukat, mely egyben alkalmat ad a hagyományos 
gombfoci bajnokság (Senior World Cup, majd időközben elhunyt, felejthetetlen barátjuk 
emlékére Pietro Zibulini Senior World Cup) megrendezésére is. (Az eseménnyel kapcsola
tos, fényképpel illusztrált híradást lásd a Balatoni Futár 2004. évi augusztusi számában.)

Gráfik Imre

Az A. S. Monaco, Gráfik Imre legeredményesebb csapata (1961)



BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének munka- és gazdasági programja, 

valamint a 2006-2010 évekre szóló ciklusterve
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testület -  eleget téve a he

lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§. d./ pontja valamint 
91.§. /1/ bekezdése szerinti kötelezettségének -  az 1991. évi XX. törvény 138.§. 
/1/ bekezdés a./ pontjában megállapított pénzügyi igazgatási hatáskörében eljárva 
a 2002-2006 évekre szóló munka- és gazdasági programját felülvizsgálva, kiegé
szítve és módosítva a 2006-2010 évekre szóló munka- és gazdasági programját a 
következők szerint határozza meg.

Balatonalmádi város önkormányzata gazdasági programjának megfogalmazá
sakor támaszkodik az elmúlt évek városfejlesztési eredményeire a település és az 
önkormányzat adottságaira és lehetőségeire. A program megvalósításával a város 
szerves, kiegyensúlyozott minőségi fejlődését, a fenntartható fejlődés jegyében az 
épített és természeti környezete védelmét, a mértéktartó kisvárosi lét körülménye
inek megőrzését, a lakosság életminőségének javulását kívánja elérni.

A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célo
kat tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irá
nyát és összehangoltabbá teszik azokat.

A program megvalósítására az önkormányzat rendelkezésére álló eszközrend
szer hozzárendelésével, elsődlegesen a pénzügyi források és gazdasági lehetősé
gek függvényében kerül sor.

I.
A munka- és gazdasági program megvalósításának eszközrendszere 

AJ SZABÁLYOZÁS

1. Felül kell vizsgálni és szükség szerint át kell dolgozni a korábban elfogadott fej
lesztési, településüzemeltetési koncepciókat, stratégiai jellegű fejlesztési doku
mentumokat és el kell készíteni a még hiányzó szakági koncepciókat.

2. Módosítani kell Balatonalmádi településrendezési terveit (településszerkezeti 
terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat) (2007)
Felül kell vizsgálni Balatonalmádi településrendezési terveit (településszerkeze
ti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat), (a vízpart rehabilitációs terv 
felülvizsgálatát követően) Településrendezési eszközökkel biztosítani kell a gaz
daságfejlesztést és munkahelyteremtést biztosító fejlesztések megvalósítását.

3. El kell végezni a Környezetvédelmi Program törvényben előírt időszakos felül
vizsgálatát (2007, 2010)

4. El kell végezni Balatonalmádi Város Hulladékgazdálkodási Tervének törvény
ben előírt időszakos felülvizsgálatát (2007, 2010)

5. Meg kell alkotni a helyi értékvédelmi rendeleteket, az épített környezetvédelmi 
(2007) és helyi természetvédelmi (2008) rendeleteket.

B./ VAGYONGAZDÁLKODÁS

1. Az Önkormányzat vagyona elsődlegesen az önkormányzat kötelező feladatai
nak ellátását szolgálja, ezen túlmenően teherbíró képessége függvényében nem 
kötelező feladatok ellátását is felvállalja.

2. A mindenkori jogszabályok szerinti naprakész, pontos vagyonkatasztert kell ve
zetni.

3. A vagyongazdálkodást koncepció és önkormányzati rendelet szabályozza. Ezek 
folyamatos aktualizálásáról jogszabályi és egyéb változások függvényében gon
doskodni kell.

4. Az önkormányzati ingatlanok hatékony működtetéséről és gazdaságos fenntartá
sáról, állagmegóvásáról a legkedvezőbb szervezeti formában kell gondoskodni.

5. Az intézmények által kezelt vagyon üzemeltetéséhez, állagmegóvásához szükség 
szerinti gyarapításához biztosítani kell a megfelelő eszközöket. Törekedni kell az 
intézményi kapacitások kihasználására. A felszabaduló ingatlanok hasznosítása 
során elsődlegesen az önkormányzati feladatok ellátását kell figyelembe venni.

6. Önkormányzati ingatlan értékesítéséből adódó bevétel csak felhalmozási célra 
(beruházásra, felújításra) vagy ingatlanvagyon megszerzésére használható fel.

7. Értékesítés esetén -  azonos feltételek mellett -  előnyben kell részesíteni az olyan 
pályázót, aki a lakosság számára szolgáltatást nyújt és/vagy munkahelyet teremt.

8. Az önkormányzati vagyon vállalkozásba vihető, de azzal a vállalkozásba bevitt 
vagyon értékét meghaladó kockázat nem vállalható.

C./ PÉNZGAZDÁLKODÁS

1. A költségvetés tartós pénzügyi egyensúlya mellett kell biztosítani a település 
működését, fejlesztését, eladósodás nélkül.

2. Lehetőség szerint bővíteni kell az önkormányzat bevételi forrásrendszerét. A 
normatív állami támogatás igénybevétele mellett törekedni kell vissza nem té
rítendő állami támogatás elnyerésére pályázati úton. A lakosságot teherbíró ké
pességének függvényében be kell vonni az út- és közműfejlesztések pénzügyi 
fedezetének megteremtésébe.

3. A helyi adók mértékét -  a törvényi előírásokban megállapított szélső értékek ke
retei között -  a teherbíró képesség figyelembevételével -  indokolt kedvezmé
nyek és méltányosság alkalmazásával -  úgy kell megállapítani, hogy a lehető 
legnagyobb adóbevételt biztosítsa.

4. Hitel, kedvező kondíciók mellett fejlesztési célra vehető fel. Működésre, nem 
kötelező önkormányzati feladat ellátására hitel csak kivételes esetben és rövid 
lejáratra vehető igénybe.

5. A gazdálkodás törvényessége és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony fel- 
használása érdekében biztosítani kell az ellenőrzést.

II.
Célok, Feladatok 

A./ Önkormányzati ingatlanvagyon áttekintése, hasznosítása

1. Felül kell vizsgálni a vagyongazdálkodási koncepciót, folyamatosan aktualizál
ni kell a vagyongazdálkodási rendeletet és a rendelet mellékletében lévő kimu
tatást a forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ön- 
kormányzati ingatlanvagyonról.

2. Koncepcionális döntést kell hozni a megüresedett ingatlanok hasznosításáról, 
volt Napközi 2129 hrsz.
Váci M. iskola 2347/1 hrsz.
Panoráma Klub 1637/1 hrsz.

3. A forgalomképes vagyoni állomány jövedelmezőségének figyelembevételével 
döntést kell hozni azok elidegenítéséről vagy további hasznosításáról
- Hadak útja 1. 2014 hrsz.
- Ferenczi K. u. 2. 2516 hrsz.
- Ferenczi K. u. 6/A. 2522/26 hrsz.
- Cinke u. 4. 3905/4 hrsz.
- Távoli adóház (volt lokátor állomás) 013 hrsz.

4. Át kell tekinteni a haszonbérletben hasznosított volt zártkerti ingatlanok elide
genítésének lehetőségét.

5. A településfejlesztési koncepcióval, az elkészült településrendezési terv előírá
saival, és a sportkoncepcióval összhangban döntést kell hozni a sportcélú ingat
lanok hasznosításáról, fejlesztéséről.
- Sportpálya - szabadidőközpont
- Teniszpályák - fedés, felújítás
- Szabolcs utcai sporttelep - műfüves pálya

- épület építés
- Horgásztanya - kikötő fejlesztés

B./ Infrastruktúra fejlesztés folytatása
1. Egészséges ivóvízellátás -  kötelező önkormányzati feladat

a./ Az ivóvízhálózat tulajdonos DRV szolgáltatónál el kell járni az elöregedett 
vezetékszakaszok tervszerű cseréje érdekében.(2007. Galagonya utca)
b./ Figyelemmel kell kísérni az ivóvíz minőségét, szükség szerint próbafúrásokra 
alapozva biztosítani a vízminőség javítását -  Megyehegyi próbafúrás, Remetevöl
gyi próbafúrás. E próbafúrások eredményeire alapozva szükség szerint a kistérség 
településeinek bevonásával további kutatásokat kell végezni a térség vízbázisának 
feltárása érdekében gazdaságilag hasznosítható (termálvíz, ásványvíz) vizek után.
c./ A belterületi ivóvízhálózat-fejlesztést ott támogatja az önkormányzat, ahol 
egyidejűleg a szennyvízcsatorna-hálózat is megépül.

2. Szennyvízcsatornázás -  kötelező önkormányzati feladat
a./ A szennyvízcsatornázást -  a Balaton vízminőségének védelme érdekében -  
a pénzügyi és technikai lehetőségek függvényében, tervszerűen folytatni kell.
b./ Szorgalmazni -  szükség szerint hatósági eszközökkel biztosítani kell a meg
épült szennyvízcsatorna-hálózatra történő teljes körű rácsatlakozást.

3. Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés -  önkormányzati feladat
a./ A befogadótól indulva, a felszíni vízrendezési tanulmányterv alapján el kell 
készíteni az engedélyezési -  kivitelezési terveket, önerő biztosításával pályáza
tokat kell benyújtani a kivitelezés pénzügyi feltételeinek a megteremtésére.

- Vörösberényi Séd mederrendezés
- Remete patak mederrendezés
- Budatava településrész csapadékvíz rendezés
- Arany János utca csapadékvíz elvezetése
- Galagonya-Iskola utca csapadékvíz elvezetése
- Dr. Ováry F.-Verseny utca csapadékvíz elvezetése

b./ Útépítéseket, útfelújításokat a csapadékvíz-elvezetés egyidejű megoldásával 
kell megvalósítani.

4. Közvilágítás -  kötelező önkormányzati feladat
a./ A közvilágítás korszerűsítése, bővítése befejeződött, a finanszírozás 2008- 
ban befejeződik. A megtakarítás, és a beruházás megtérülésének függvényében 
2009-től lehet tervezni további hálózatbővítést.

5. Elektromos- és gázellátás, táv- és hírközlés
a./ A nem önkormányzati feladatkörbe tartozó közművek fejlesztésében elsősor
ban adatszolgáltatással és információnyújtással működik együtt a szolgáltatóval 
és a lakossággal az önkormányzat

6. Utak, kerékpárutak, járdák -  kötelező önkormányzati feladat
a./ A burkolatlan helyi közutak kiépítését, a burkolt utak felújítását -  a 162/1997. 
(XI27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott ütemtervnek megfelelően -  a pénzügyi lehe
tőségek függvényében, pályázati pénzek igénybevételével folytatja az önkormányzat. 
Burkolatlan utak kiépítése:
I/A. Dózsa Gy. u. (Honvéd u.-Vízmeder u. közötti szakasz)
I/B. Erkel F. u. (Vadász u-Kürt utca közötti szakasz)
I/B. Újhegy u.
I/B. Galagonya u. (vízvezeték rekonstrukció után, csapadékvíz elvezetéssel)
II. Árnyas u.-Fülemüle u.
II. Venyige u.
II. Dankó P. u.
IV. Béke-Barátság u.
Burkolt utak felújítása:
I/C. Dr. Óváry F. u. (Baross G. u.-Felsőörsi u. közötti szakasz)
I/C. Vörösmarty u. (csapadékvíz elvezetéssel)



I/C. Tábor u.
II. Szent Imre herceg u.
III. Lehel u.
IV. Balaton u.
IV. Batthyány u.
IV. Budai N. A. u.
IV. Fehérkereszt u. (Hunyadi u. -  Martinovics u. közötti szakasz)
IV. Galamb u.
IV. Lozsántai u.
IV. Martinovics u.
IV. Öreghegyi u.
IV. Pinkóczi u.
IV. Töhötöm u.
IV. Vasút u.
b./ az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja az 
önerős útépítést.
c./ Pályázati források igénybevételével folytatja a járdaépítést városrészenként, 
preferálva az állandó lakosok által lakott területeket.
- Veszprémi úti járda (Vörösberény)
- József A. u. -  Balatonfüredi u. járda (Káptalanfüred)
d./ Megépült a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút Szentkirályszabadja- 
Balatonalmádi szakasza. Távlati célként kijelöli a kerékpárút belterületi szaka
szaként a felhagyott vasúti töltés nyomvonalát.
- Panoráma kerékpárút

7. Az Önkormányzat felülvizsgálja a lakáskoncepciót, lehetőségeihez mérten, he
lyi rendeleti keretek között támogatja a helyi fiatalok lakásépítését. A lakáskon
cepció függvényében döntést kell hozni a Móra F. u. 6. szám alatti ingatlanon 
létesítendő 8 lakásos önkormányzati bérlakás megvalósítása ügyében.

C./ A település szerkezetének és demográfiai összetételének megfelelő 
intézményi rendszer kialakítása

1. Közoktatás -  kötelező önkormányzati feladat
a./ A közoktatási intézkedési terv keretében az intézményekre vonatkozóan ha
tékonyságnövelő, a gyermeklétszám változásához igazoldó racionalizáló intéz
kedéseket hoz azzal, hogy a változások nem járhatnak a nevelés-oktatás minő
ségének romlásával.
b./ A közoktatási intézmények személyi, tárgyi és eszközminimum feltételeit a 
törvény szerinti mértékben biztosítja.
c./ Az épületekre vonatkozó, jogszabályban előírt minimum feltételek biztosí
tására a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermét megépíti, a Kósa György 
Városi Zeneiskola hiányzó helyiségei megteremtésére a közoktatási intézkedé
si tervben megoldást talál. Előkészíti a feltételeit egy -  igény szerint egy böl
csődei csoporttal is bővíthető -  új óvoda épület építésének.
d./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondoskodik a feladatellátásához 
szükséges feltételek biztosításáról.

2. Közművelődés-kulturális közszolgáltatás -  kötelező önkormányzati feladat
a./ A Városi Kulturális Központ és Könyvtár új épületének fenntartásával az ön- 
kormányzat városi színvonalon biztosít közösségi teret az önszerveződő közössé
geknek, amatőr művészeti csoportoknak, intézményi és városi rendezvényeknek.
b./ Az önkormányzat a közművelődési intézmény munkájának tartalmi megújulását, 
kibővülését várja el. Cél az, hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár -  kö
zös pályázás, rendezvényszervezés-és -lebonyolítás, kistérségi könyvtári együttmű
ködés (mozgó könyvtári ellátás) útján - mint kistérségi kulturális központ működjön.
c./ Évente -  pályázati úton, az éves költségvetésben meghatározott mértékig -  
támogatja a helyi szervezetek és egyének alkotó, kulturális és művészeti tevé
kenységét, valamint kulturális és vendégcsalogató rendezvényeiket.
d./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondoskodik a feladatellátáshoz szük
séges feltételek biztosításáról.

3. Egészségügyi ellátás -  Szociális ellátás -  kötelező önkormányzati feladat
a./ Az egészségügyi alap- és szakellátást a jogszabályoknak megfelelően bizto
sítja, az ellátások jelenlegi feltételeinek áttekintése után tervet készít a helyi el
látórendszer további hatékony működésére. A Baross G. u. 44. szám alatti épü
let kiváltását megoldja újjáépítéssel, új épület építésével (pl. volt Napközi he
lyén) vagy a Baross G. u. 32. számú épület bővítésével.
b./ Az önkormányzat a szociális törvény alapján a szociálisan rászorult szemé
lyek ellátására, illetve támogatására elkészítette a szociális szolgáltatástervezé
si koncepciót, az ellátási formák meghatározásánál lehetőségeihez mérten töre
kedett a szolgáltatások minőségének fejlesztésére.

4. Közigazgatási szolgáltatás
a./ A képviselő-testület demokratikus, törvényes, átlátható önkormányzati mun
kát folytat és jó színvonalú, humánus, szakmailag megalapozott és igényes, 
gyors és hatékony munkát vár el a polgármesteri hivataltól.
b./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondoskodik a polgármesteri hivatal 
feladatellátásához szükséges feltételek biztosításáról. Az informatikai stratégiá
ban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően törekszik az e-önkormányza
ti, e-közigazgatási feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtésére. A 
jogszabályi előírásokkal összhangban biztosítja a Városháza és az önkormány
zati tulajdonú közhasználatú épületek akadálymentes használatának feltételeit.

5. A Közbiztonság érdekében az Önkormányzat támogatja, és együttműködik a 
közbiztonságért felelős szervezetekkel. Az önkormányzat a Városi Rendőrkapi
tánysággal együttműködve biztosítja a meglévő térfigyelő rendszer és a rend
számfelismerő rendszer működési feltételeit, pénzügyi lehetőség függvényében 
támogatja azok felújítását és bővítését.

D./ A városüzemeltetés hatékonyságának növelése

1. Az elkészítendő városüzemelési koncepció keretében az önkormányzat kidol
gozza és bevezeti a településtisztaság, a parkfenntartás, a piac-, a temetőüzemel
tetés, a strandüzemeltetés stb. leggazdaságosabb és leghatékonyabb módját.

2. A városüzemelési koncepció ismeretében dönt az esetleges szervezeti átalakí
tásról, a feladatellátás személyi-tárgyi eszközének biztosításáról, a Városgond
nokság feladatkörének esetleges kibővítéséről.

E./ A turizmusra koncentráló gazdasági környezet kialakítása

1. Felül kell vizsgálni a település idegenforgalmi koncepcióját, és el kell készíteni a 
marketing tervét, amely megfogalmazza a balatoni agglomerációban megjelení
tendő saját arculatát. Elő kell készíteni az idegenforgalmi koncepcióban kiemel
ten megjelölt fejlesztési prioritások (Városközpont, Lozsánta) megvalósításának 
lehetőségét.

2. Az önkormányzat eszközrendszerével elő kell segíteni a turisztikai célú fejlesz
téseket, programokat, rendezvényeket. Fokozottan támaszkodni kell a kínálatot 
színesítő, a szezont meghosszabbító, vendégkört szélesítő speciális vendégvá
rásra. (egészség-, sport-, egyházi-, kulturális-, bor-, konferencia- stb. turizmus)

3. Kiemelten kell kezelni a sportturizmusban rejlő lehetőségeket. Az önkormány
zat a szabályozás eszközeivel, illetve ahol arra a feltételek adottak földtulajdon
nal vesz részt a fejlesztések megvalósításában, (vitorlás- és horgászkikötő, 
sportpálya, teniszpálya, lovaspálya stb.) Az önkormányzat tulajdonában álló, 
Vörösberényi Általános Iskola melletti 716/15 hrsz-ú ingatlan a hatályos tele
pülésrendezési tervvel összhangban területet biztosít egy közép méretű multi
funkcionális sportcsarnok, sport- és kulturális központ létesítéséhez.

4. Folytatni kell a strandok rekonstrukcióját, az épületállomány és a zöldterület 
megújításán túl kiemelt figyelmet kell fordítani a strandok mederterületeinek 
karbantartására (iszapkotrás, homokozás)
- Wesselényi strandrekonstrukció II. ütem
- Budatava strand beépítési terv felülvizsgálat
- Wesselényi strand mederhomokozás II. ütem
- Káptalanfüredi strand mederhomokozás

F./ Városkép és környezeti állapot javítása

1. Az önmagában is értékteremtő erőként mutatkozó jó városkép megteremtéséhez 
elengedhetetlen az önkormányzati épületállomány felújítása. Az épületek kül
ső- és belső felújításával egyidejűleg megvalósítandó a közhasználatú épületek 
akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése is.
- Városháza
- Györgyi D. Általános Iskola
- Ady E. u. 2. (Vörösberény kisközpont)
- Gimnázium

2. Az építmények és utak felújításán túl kiemelt figyelmet kell fordítani a parkok, ját
szóterek, fasorok egyéb zöldfelületek felújítására és folyamatos karbantartására.
- Városközpont rekonstrukció
- Szent Erzsébet liget (Öregpark) rekonstrukció II. ütem
- Szent István park felújítás
- Ady E. u. 2. sz. előtti térrendezés
- Tájékoztató rendszer kibővítése 
Piac kialakítása
- Vörösberényi mandulás felújítása

3. A környezeti állapot javítását szolgáló legjelentősebb beruházás a felhagyott 
szeméttelep rekultivációja melyet EU-s forrással (önkormányzati társulás útján) 
tervez megvalósítani az önkormányzat.

III.
KAPCSOLATOK

1. Balatonalmádihoz kötődő, a városból elszármazott személyekkel a kapcsolattar
tás megerősítése.

2. A munka- és gazdasági program megvalósításához elengedhetetlen a helyi po
litikai- és civilszervezetekkel, egyházakkal kialakított jó kapcsolat, a helyben 
közszolgáltatást ellátó szervezetekkel, melynek alapja a rendszeres, széleskörű 
és kölcsönös információcsere.

3. Az EU-s támogatások igénybevételéhez fontos a kistérségi és regionális együtt
működés, beleértve a hasonló nagyságú és érdekű Balaton-parti településeket.

4. Fontosak a nemzetközi testvérvárosi, kistérségi kapcsolatok. A kistérség önkor
mányzataival együttműködve törekedni kell a többcélú területfejlesztési társu
lásban rejlő lehetőségeket a közoktatási, közművelődési, egészségügyi, szociá
lis és egyéb közszolgáltatások területén egyaránt.

5. A Kelet-Balatoni kistérségben Balatonalmádi kulturális- és sport körzetközpon
ti szerepkörének fenntartása, erősítése.

IV.
FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK

1. A gazdasági programban megjelölt célok eléréséhez hozzárendelt feladatok meg
valósításához az éves költségvetések összeállítása során kell a pénzügyi fedezetet 
biztosítani. A források véges voltára tekintettel rangsorolni kell a fejlesztéseket:
a./ a már megkezdett beruházások befejezése
b./jogszabályi kötelezettségből adódó fejlesztések megvalósítása, (minimál fel

tételek biztosítása, akadálymentes használat feltételeinek kialakítása)
c./ meglévő ingatlanok felújítása, a kötelező feladatellátást szolgáló épületek el

sőbbségével,
d./ pályázati, lakossági forrásból finanszírozható fejlesztések indítása. 
Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a fejlesztéseknek, amelyek az adott szol

gáltatás mennyiségi vagy minőségi bővítésével többletbevételt is eredményeznek, 
illetve elősegítik a munkahelymegőrzést és munkahelyteremtést.

Balatonalmádi, 2007. április 26.
/: Keszey János :/ /: dr. Szűcs Sándor :/

polgármester jegyző
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2007. 

(IV.26.) Öh. sz. határozatával elfogadta.



Olvasói levél
Tisztelt Sarusi Mihály!
Hónapról hónapra olvasva az Új Almádi Újság számait egyre inkább azt éreztem, hogy a pártatlan, 

elfogultságtól mentes elvtől egyre inkább távolodik a szerkesztés (ha egyáltalán bármikor is szándé
kában állt). De most, hogy közölte József Attila versét -  melyet maga József Attila sohasem közölt, 
sem az 1922-ben megjelent első kötetében (A szépség koldusa), sem az 1937-ig tartó életében soha, 
sőt, a kritikai kiadás szerint még a címet is áthúzta abban a füzetben, amibe ezt a versét írta -  kide
rült, hogy olyan eszméket támogat, amelyek hazánkat a második világháború poklába vezették.

Indokolatlannak tartom a Veszprémvármegye rovatcím alatt Márfi érsek Esztergomban mondott 
beszédét bemutatni, mert semmiféle almádi vonatkozása, de még megyei vonatkozása sincs. Nyilván 
a tartalma miatt volt fontos megismételni (az országos sajtóban természetesen olvashattunk erről), hi
szen igencsak éles támadást intéz az érsek úr a liberalizmus ellen. Ami megint csak arra mutat, hogy 
Ön egy városi újságban erősíteni akarja az ellenségeskedést. A Katolikus plébánia túlreprezentáltsá
ga is feltűnő az újságban, és nem értem, hogy mi szükség van két írásra is, ami a templomünnepre

Azt is nagyon nehezményezem, amit Humorzsák címszó alatt közöltek, mert színvonaltalannak és 
durvának találom a miniszterelnököt sértegetni, vagy a roma kisebbséget csúfolni.

Ha a választási eredményeket megnézi, akkor elég nyilvánvaló, hogy kis városunk lakosságának 
szemlélete nem egynemű. Úgy gondolom, hogy ennek az újságnak az a feladata, hogy tájékoztassa a 
lakosságot a helyi hírekről, de nem lehet feladata az uszítás, a szélsőséges nézetek közlése sem nyílt, 
sem burkolt formában.

Arra kérem, hogy a következő számban közölje József Attila A Dunánál című versét, és különösen 
a figyelmébe ajánlom a vers utolsó strófáját. Ezt a költeményt már érett fejjel írta a költő, és máig szó
ló tanulsága van. Mellékelem a költeményt.

Édes anyanyelvünk... címmel egy idézetet közöl Mezei Andrástól (talán jelölni kellett volna, hogy 
honnan idézi), az a szomorú azonban, hogy ez a halmozott főnévi igeneves szerkezet aztán igazán 
nem édes. Figyelmébe ajánlom É. Kiss Katalin Anyanyelvünk állapotáról c. könyvecskéjét (Osiris, 
2004) vagy Kiefer Ferenc a Magyar Nyelv (Akadémiai Kiadó, 2006.) c. összefoglaló munkáját.

Javaslom, hogy nyisson egy olyan rovatot, ahol bemutat régi és új almádi lakosokat, akik szeret
nek itt lakni, és a bemutatásukat követően arról lehetne érdeklődni tőlük, hogy miért választották lak
helyül ezt a települést. A nálunk letelepedett külföldiek is biztosan érdekes és tanulságokat hozó vé
leményeket fogalmaznának meg.

Tisztelettel:
dr. S. Novotny Júlia egyetemi adjunktus

A szerkesztő válasza
Tisztelt Asszonyom!
Rágalmazó írást valamirevaló lap nem közöl, mi most kivételt teszünk, mert olvasói levele elég sok 

tanulsággal szolgál. (Rágalmazó azért a levél, mert hamis és becsületsértő első bekezdésének vége! 
Kb. annyira, mintha mi Önt a hazaárulás vádjával illetnénk.)

Ön rosszalja, hogy közreadtuk József Attila Nem, nem, soha! című költeményét. Azaz hiányolja a 
cenzúra meglétét. Nyilván tudja (?): Trianon nem egyedül József Attilát háborította föl! Gyakorlati
lag minden tisztességes magyar költő és író fölemelte ellene a szavát... Ön szerint háborús uszító
ként?

Márfi Gyula (kár, hogy nem tud róla): veszprémi érsek, tehát az almádi katolikusok egyházi elöl
járója. Azaz a miénk is! A katolikusok (16 oldalas lapunk 1 oldalát lefoglaló egyházi rovatunk kb. fe
lén való) szerepeltetése gyanúm szerint csak annak tűnhet túlzottnak, aki a keresztény- és egyházel
lenes kisebbségnek a többség másságát nem tisztelő töredékéhez tartozik.

A miniszterelnököt nem sértegettük, amikor az általa kiejtett szónak az enyhébb változatát adtuk a 
szájába. Nem inkább Tőle kellene számon kérni a színvonaltalanságot és a durvaságot? Mert tőlünk 
idegen az Ő hangja. Nem láttuk a magyar sajtóban az Ön tiltakozását Gyurcsány Ferenc közember
hez méltatlan mosdatlan beszéde miatt! A választási eredmények magukért beszélnek: Almádiban, 
amióta szabad a választás, mindig ugyanaz az oldal kapja a legtöbb szavazatot. (Más kérdés, hogy né
ha nálunk is „a farok csóválja a kutyát”.)

Mezei András írását -  óhajának megfelelően -  lapunk teljes terjedelmében közli. Van költőnktől 
mit tanulni: emberséget, tisztességet, demokrata tartást, magyarságot! És a nyelvünk tisztaságát óvó 
igyekezetet. József Attila A Dunánál című költeményét olvasóink többsége ismeri, ezért nem tervez
zük közlését.

Az eszmecserét ezzel lezártnak tekintjük! Aki József Attila, vagy Mezei András költészetének Le
vélíró levelében érintett részleteit akarja taglalni, kérjük, forduljon szaklaphoz, biztos örömmel fo
gadják! Akinek érsekünk véleményével van baja, tessen elöljárójához, a római pápához fordulni (sze
rencsére az ÁVH-hoz már nem tud)! Aki meg nincs azzal tisztában, „mi mennyi”, nézzen szét a sta
tisztikákban, lel adatot arról, az almádi lakosság hány százaléka vallja magát a történelmi egyházak
hoz tartozónak, illetve hogy melyik politikai oldalra hányan voksoltak... a minap (mert ma biztos más 
eredmény jönne ki).

Amúgy pedig: ...szegény egyetem, szegény egyetemisták!
Üdvözlettel

Sarusi Mihály

Mit ér a nyelv, 
ha magyar

Ahol eltűnnek a politikai államhatárok, „államalko
tókká” lépnek elő a nyelvek. Ok tartják meg a kultú
rákat, a történelmi tudatot. Őrizők. Merítőhálók. 
Nemzedékről nemzedékre hagyományozott szoftve
rek. Bizonyítják, hogy nincs erősebb szakítószilárdsá
gú fém a hangnál. Keményebb penge a szavaknál. 
Nincs olyan halászcsomó, mely jobban megtartaná a 
családi, a népi és a nemzeti kötelékeket, mint az a 
nyelv, amit a kisded hall maga fölött: az ő szülőjének, 
nevelőjének a nyelve, a más nyelvekkel fölcserélhe
tetlen hangi részecskék összessége.

Az anyanyelv merítőháló. Sok ezer éves üzeneteket 
hoz a felszínre. Időbeli utazás. Őshaza.

Az érzelmi és a művészeti megismerés eszköze. A 
metafizikus tartalmak hordozója. Több mint kommu
nikáció. Egyszeri és egyedi. Megismételhetetlen. S 
épp ezért, maga a nyelv beolvaszthatatlan. Globális 
érték. Az egységesült Európa minden egyes népének, 
nemzetének aranyrészvénye. Az egymással szövetke
ző népek egyensúlya.

A nyelvek jelentősége épp a politikai és gazdasági 
egységesülés időszakában sokszorozódik: a nemzet, 
mely nem erősíti meg magát saját nyelvében, az nem 
engedheti magához a nyelveket. A nép, mely feladja 
az egyediségét, nem épülhet bele semmilyen integrá
cióba. Az Európai Unió a sokarcúság uniója, nem az 
arcnélküliek egyesülése. Szabadabb, közvetlenebb, s 
épp ezért magasabb rendű népiség. A saját nyelv, sa
ját kultúra kiteljesedése, mely ha nincs: egyensúly- 
vesztés. Billenékenység. Amorf állapot, melynek nin
csenek szabad vegyértékei. A nyelvét, kultúráját 
vesztett népnek nincs kötése. Alkalmatlan bármilyen 
egyesülésre. A lét csak dadogás. A tudat üres, kivilá
gított kirakat. A nép nem nép. Az egyén csak egyed, 
mert az anyanyelv nem csak fogalmi rendszer. Nem
csak logika. Benne rózsállik a születés előtti miszté
rium, a teljes genezis. Az a nép beolvad, elvész, amely 
elveszti anyanyelvének egyszeriségéből adódó géni
uszát, mert leszakadnak róla a nyelvben őrzött törté
nelmi időrétegek. A korról korra megtapadó érzelmi 
tapasztalatok. Mert minden nyelv anyanyelv. Minden 
nép kiválasztott nép. A mindinkább egységesülő vi
lágban minden nyelv az emberiség közös kultúr
kincse, mit az egyesülésbe vinni kell, nem elhagyni.

Védeni kell, nem gyöngíteni. Az anyanyelv infrast
ruktúráit: rádiót, tévét, színházat, mozit, a könyvki
adást épp akkor kell erősíteni, amikor megszűnőben 
vannak, amikor átjárhatóvá válnak a politikai, gazda
sági országhatárok. Amikor Budapest üzleti negyedei 
hosszán alig találni magyar nyelvű feliratokat, akkor 
kell a tanítónak a magyar nyelvet fokozottabban meg
szerettetni. A gimnáziumokban műveltetni. Az újság
írás nyelvét vigyázni. Anyanyelvünket nem privati
zálni. Saját nyelvünkben kell az eddiginél sokkalta 
jobban megerősödni, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozásból ne önfeláldozás, ne egyensúlyvesztés 
legyen, hanem igazi egyensúly.

Mezei András

(Megjelent az Új Könyvpiac 2007. márciusi számá
ban, ebből idéztünk legutóbb lapunkban. A tárca iránt 
megnyilvánult érdeklődés miatt teljes terjedelmében 
is közreadjuk! A szerk.)



Fény az alagút végén...
A három havi munkát siker koronázta. Június 20-án a Veszprém Megyei Bí
róság a Balatonalmádi Turisztikai Egyesületet bejegyezte. A siker jelentős, 
mert a közelünkben működő társegyesületek hosszú hónapok óta cipelik az 
kevésbé eredményes eljárás, a bejegyzés keresztjét.

A realitásokat figyelembe véve nagyon kis esélyünk van arra, hogy érdem
ben valamit is produkáljunk ebben az idényben. Figyelembe véve a civil szer
vezetek rugalmasságát, megpróbálunk a tájékoztatás területén javítani. Az ön- 
kormányzat által fenntartott és működtetett Tourinform iroda a korábban ki
alakult gyakorlat, vagy talán részben oda nem figyelés miatt hétvégén és hét 
közben a kora esti órákban nem működik. Ezt a rést szeretnénk áthidalni az 
iroda közelében felállítandó információs ponttal. Működtetéséhez kerestünk 
az újság előző számában nyelveket beszélő almádi lakosú egyetemistákat, fő
iskolásokat. Nem tudván előre, hogy a bejegyzési kérelmünk milyen sikerrel 
jár, óvatosságból azt jeleztük, hogy a végzendő munkájukra csak ellenszolgál
tatás nélkül számítanánk. Szerencsénkre a helyzet megváltozott. Elsősorban 
német nyelvet beszélőket keresünk, akik az általános foglalkoztatás szabályai 
szerint munkabérben részesülnek. Nem tartjuk kizártnak nyugdíjasok jelent
kezését sem, ha nyelvtudásuk és felkészültségük a fiatalokhoz hasonlóan meg
felel. Ha csak néhány ezer bel- és külföldi turistának tudunk segítséget nyúj
tani, könnyebb eligazodást, gazdagabb kikapcsolódást biztosítani, az első me
net a miénk lesz.

Az egyesület tagjainak információs anyagát természetesen térítésmenetesen 
kívánjuk terjeszteni. Meggyőződésünk, hogy a panziót, az éttermet, a borozót, 
a fodrászt, vagy a portékáját kínáló kereskedőt könnyebben és jóval többen 
fogják megtalálni, mint a kívül maradókat. Ez nem baj, hiszen ezért is hoztuk 
létre az egyesületet, hogy az idegenforgalomban érdekelt vállalkozók érdeke
it képviselve „szelídítsük” meg az Almádiba érkező, beeső, vagy ide készülő 
turistákat.

Várjuk mindazokat, akik az információs pont működésében szeretnének 
részt venni és megfelelnek az elvárásoknak!

Lőrincz József elnök 
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 

20-250-35-85, lorincz.bereny@freemail. hu

Ringató Balaton
Immár 5 éve lesz ősszel, hogy megalakult a vörösberényi nyugdíjasklub 

tánccsoportja, amely nemrég a Ringató Balaton nevet vette föl. A város kul
turális rendezvényeinek közönsége rendszeresen láthatta fellépéseinket, a kez
detektől heti gyakorisággal végzett próbák eredményét. Itthon és a környező 
településeken évente több mint húsz bemutatkozási lehetőség színesítette kis 
csoportunk életét. Jelenlegi létszámunk 18 fő, amely nyitott, szívesen látunk 
sorainkban újabb tagokat, különösen férfiakat. További munkánkhoz is len
dületet ad a tavasszal a Pannóniában megszervezett társastánc, ahol alkalman
ként több mint 60-an ismerkedtek az alaplépésekkel.

A nyugdíjasklubok és idősek „Életet az éveknek” országos szövetsége mű
vészeti együttesek és szólisták Ki mit tud? vetélkedőjén kiváló minősítést kap
tunk munkánk elismeréseként. Ez év május 17-én, Budapesten a Láng Műve
lődési Központban országos találkozón képviseltük a várost és Veszprém me
gyét. Immár másodszor is kiváló minősítést szerezve a 28 fellépő között dísz
oklevelet kaptunk. A nyugdíjas társastánc verseny megyei döntőjén Magda Ba
lázs és Fürtös Lászlóné páros egymás után 2 alakalommal az első helyen vég
zett, ahol aranyérmet nyertek és különdíjban is részesültek. Elért eredményük 
alapján a közeljövőben országos társastánc versenyen lépnek föl Budapesten.

Eddig 2 alkalommal szerepeltünk külföldön. 2004-ben Carcassone és 
Eggenfelden városok 30 éves testvérvárosi kapcsolatának ünnepén, majd 
2006-ban az eggenfeldeni magyar esten léptünk fel, Balatonalmádi képvise
letében. Idén ősszel nagy útra készülünk. Meghívást kaptunk Franciaország
ba a carcassonei táncfesztiválra. Odafelé terveink szerint legújabb testvérvá
rosunkban, Bibionéban is bemutatjuk tudásunkat, majd hazafelé jövet Német
országban az Eggenfelden-Balatonalmádi testvérvárosi kapcsolat 10. évfor
dulójának ünnepségén veszünk részt.

Sok munka, sok próba és sok fellépés van mögöttünk. Megköszönjük a vá
ros és valamennyi segítő támogatását azt remélve, hogy összefogva a jövőben 
is sok szép élményt szerezhetünk mindannyiuknak!

Ringató Balaton 
Tánccsoport

Anyanyelvi rovat

Egy, két, há’...
A címbeli szöveget különösen a sportban hallhatjuk, a versenyzők indításakor. 

Az egy-egy szótagos „start-nyelv” meghatározott tempót jelez; megadja az első 
három ütemet, és a negyedikre indul a futó, ugrik a vízbe az úszó, lendül neki a 
motoros stb.. Természetesen a felsorolás így lenne helyes: egy, kettő, három...

Rovatom egyik kedves olvasója úgy találja, hogy a kettő alak elterjedőben van 
a két helyett. Pici gyermekek gyakran mondják így: van kettő babám. Talán azért 
esnek ebbe a hibába, mert maguk is túl gyakran hallják a helytelen használatot.

E cikk megírásához a lökést az adta, hogy egy újságban ez a hír állt: „Ket
tő napig tartotta fogva a túszát”.

Ez már több kettőnél -  gondoltam; le kell rögzíteni az ide vonatkozó szabályt, 
ami pedig igen egyszerű, rövid mondatban megfogalmazható: jelzőként két, ál
lítmányként kettő. Világos? Tehát Van két könyvem -  két a könyv jelzője és 
Hány könyved van? Kettő -  ez pedig a rövid, egy szóból álló mondat állítmánya.

Azonban talán nincs is olyan szabály, ami alól ne lenne kivétel. Valaki te
lefonba diktál egy számot, amiben félrehallható a két és a hét, ilyenkor a fél
reértés elkerülése végett jogos, ha kettőt mondunk.

A postán is megkívánhatják, hogy a biztonság kedvéért a feladni kívánt 
2.000 forintot így írják ki szóval: kettőezer, bár ennek szükségességét kétlem, 
hiszen, még ha a nehezen olvasható kézírásban el is lehet nézni a kettest he
tesnek, de a számjegy egyértelműen jelzi a helyes összeget.

Ha már a kettes számjegynél tartunk, hadd említsek meg egy érdekességet, 
mondhatnám nyelvünk sajátosságát, ez pedig a „második” szavunk. A magyar 
értelmező kéziszótár (2003) ezt így írja le: „Sorszámnév. A kettőnek megfe
lelő sorrendi helyen áll.” És mi ebben az érdekesség? Az, hogy más (általam 
valamelyest ismert) nyelvekben a kettes szám sorszámneve szorosabban vagy 
tágabban, de összefügg magával a kettes számnévvel. Nyelvünkben a kettő és 
a második között nincs hangzásbeli rokonság.

Azonban írásom célja mégis csak az, hogy felhívjam a figyelmet a kettő elő
renyomulására a két helyett.

A szabály pedig olyan egyszerű, mint ahogy kétszer kettő -  négy.
Láng Miklós

Pünkösdi horgásztalálkozó
Május utolsó hétvégé
jén rendezték meg vá
rosunkban a hagyo
mányos pünkösdi 
horgásznapokat. A ta
lálkozón testvérváro
saink, Eggenfelden, 
Kalajoki, Nyitra
gerencsér és San 
Michele al Tag
liamento (Bibione) 
három-három tagú 
küldöttsége is részt 
vett. A legnagyobb

halat az olasz Riccardo 
Braida fogta, ezért különdí
jat kapott (képünkön az 
olasz csapat). Az olaszok a 
Martin Pescatore horgász
egyesületet képviselték. 
Vasárnap Tihanyba kirán
dultak a testvérvárosi csa
patok, az Apátsági pincé
ben borkóstolás várt rájuk, 
utána pedig a Horgászta
nyán a horgászegyesület 
látta őket vendégül búcsú

ebédre. Az olaszoknak kü
lönösen tetszik a hely, más
kor is vissza szeretnének 
jönni, nemcsak a horgász
pünkösd alkalmából. To
vábbi fényképünkön a nyi
tragerencséri csapat látható 
polgármesterünkkel.

(A felvételeket Kovács Pi
roska Rózsa és Viktor Zsu
zsanna készítette.)



Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata - 

Káposztasaláta olasz módon
Hozzávalók: 1/2 kg fejes káposzta, 2 narancs, 25 dkg sárgarépa, ecet, olaj, só, 
bors, csipet cukor. A káposztát legyaluljuk, besózzuk. Fél órát állni hagyjuk, 
majd kinyomjuk, a vékony karikára vágott naranccsal és a megtisztított, 
lereszelt sárgarépával összevegyítjük. Ecetből, olajból salátalevet készítünk, 
ízesítjük cukorral, borssal, és a káposztára öntjük. Fogyasztás előtt egy órát 
álljon a hűtőben.

Sajtos rúd (olcsó recept)
30 dkg lisztet, 25 dkg Rámát, 1 evőkanál 10 százalékos ecetet, 6 evőkanál 
vizet, 2 kiskanál sót összegyúrunk, és egy éjszakára hűtőszekrénybe tesszük. 
Másnap vékonyra sodorjuk, megkenjük tojással, megszórjuk reszelt sajttal. 
Derelyevágóval rudakra várjuk, kikent tepsibe rakjuk, és szép pirosra sütjük. 
Jó füstölt sajtot is lehet keverni a sajt közé. Nem szárad ki hamar.

Meggy, süteménybe
5 kg meggyet kimagozunk, összekeverjü k  1,1/2 kg cukorral, 3 evőkanál 
ecettel, 1 evőkanál szalicillel. 1 éjszakát hagyjuk állni, jól megkevergetjük. 
Üvegekbe tesszük, lezárjuk, majd a polcra tesszük. Sokáig eláll, akkor sem 
romlik el, ha felbontjuk és félbe hagyjuk.

Humorzsák
Orvos viccek dr. Csík Pál gyűjtéséből

Mottó: Egészséges ember nincs, csak rosszul kivizsgált páciens.
- Ha orvosod megnevezi betegségedet, ebből nem következik, hogy tudja is, 
mi az.
- A gyerekektől védett orvosságos üveget csak a felnőttek nem tudják kinyitni.
- Ha állapotod javulni látszik, valószínűleg azért, mert orvosod megbetege
dett.
- Kétféle sebtapasz van: amelyik nem akar ragadni, és amelyik nem akar lejönni.
- A gyógyszereket hamarabb feltalálták, mint a hozzájuk tartozó betegsége
ket. Folyománya: benzinkutak előnyt élveznek.
- Dr. Megdöglesz megállapítása: A közös orvosi várószoba csak arra jó, hogy 
holtbiztosan valami betegséggel mehess be a rendelőbe.
- Legalább egy gyógyítható betegsége lehetett volna mindenkinek, ha a töb
bitől nem hal meg.
- Alkoholistának nevezünk bárkit, aki többet iszik orvosánál.
- Magabiztosság. Elégedetlenkedő beteg hőbörgése: Doktor úr, a sógoromat 
egy kartársa elfuserálta. Evekig kezelte epebajjal, aztán gyomorrákban halt 
meg. -  No látja, ez nálam szóba sem jöhet. Ha én epebajjal kezelek bárkit, az 
garantáltan abban fog meghalni.
- Felnőtt korodban egy pszichiáter egyetlen mondatával képes hátrányos hely
zetű gyereket csinálni belőled.
- Elmegyógyászból is megárt a sokk.
- A tudathasadás azért boldog állapot, mert nyugodtan ráfoghatod a másik 
énedre, hogy ő bujkál a gázszámlás elől.

Fű, fa -  orvosság

Borsikafű (csombor)
A borsikafű (ismertebb nevén csombor) a XVI. század óta ismert fűszer és 

gyógynövény. Jellegzetes, borsra emlékeztető szagú és ízű. A bazsalikomhoz 
hasonlóan morzsolt állapotban vagy frissen kerül forgalomba. Illóolajat, cser
anyagot és gyantát is tartalmaz. Felhasználhatjuk bableveshez, burgonyafőze
lékhez, káposztafélékhez, vadpácokhoz, mártásokhoz és vizes vagy ecetes 
uborka eltevéséhez is. Erős aromája miatt ne főzzük együtt az étellel, hanem 
csak a főzés befejezte előtt néhány perccel adjuk hozzá. Mivel aromája még 
mindig kevésbé veszélyes, mint a feketeborsé, diétás konyhák étrendjében na
gyon fontos, hiszen pótolni tudja azt, és még gyógyhatása is van.

Bélnyugtató, étvágyjavító, csökkenti a bab-, borsó-, káposzta-, gombaéte
lek fölfúvó hatását, elősegíti az emésztést. A belőle készült tea többek között 
kiváló gyomorerősítő, görcsoldó, felfúvódást gátló, bélféregirtó, de jó ala
csony vérnyomással küszködőknek, és köhögés, meghűlés ellen is ajánlott.

Ny.J.

Almádi horgásznapló

Bajnok születik!
Az Új Almádi Új
ság 2006. decem
beri számában meg
ismertettem Önö
ket egy fiatal hor
gászhölggyel, aki 
kimagasló ered
ményeket ér el 
szerte az ország
ban. Akkori írá
somnak ugyanez 
volt a címe, csak a 
végén kérdőjellel. 
Azonban legutób
bi versenyén bebi
zonyította, hogy 
kell oda az a felki
áltójel!

Az országos ifjúsági egyéni bajnokságot június 22-24-én rendezték Szeged 
mellett, a Matyéri víztározó evezős pályáján. Tizennyolcan indultak a verse
nyen, csupa elismert fiatal horgász. Herczeg Erzsébet ismeretlenül csöppent 
bele az ismerős csapatba, ahol az indulók szinte barátként üdvözölték egy
mást. Ismeretlenül ült le horgászni a nagy nevek közé, a számára eddig isme
retlen vízen, de a három fordulós versenynek már az első napján bebizonyí
totta, hogy komolyan figyelni kell rá. A zsákmány nagy része, mondhatni 90 
százaléka törpeharcsából állt, ami nem könnyítette meg a horgászatot. Mint 
tudjuk, ez a hal nem csak mélyre nyel, hanem igencsak szúr is, ami hamar ki
kezdi az ember tenyerét. Ennek ellenére a 18 versenyző a három nap alatt több 
száz kilót „termelt ki” ezekből a kis mindenevőkből, ami igen komoly telje
sítmény. A nagyobb testű halak, főleg az erre a vízre jellemző amurok is je 
lentkeztek, de sorba tépték le a horgokat a finom szerelékekről. Összesen 
egyet sikerült szákolni, ami végül a győzelmet jelentette kifogójának.

Na de térjünk vissza Erzsire. A harmadik nap végére egyenletes teljesít
ménnyel, nyugodt technikájával összesítésben a 8. helyet szerezte meg. Ez 
feljogosította, hogy tagja lehessen a magyar ifjúsági válogatottnak (a verseny 
első 10 helyezése kapott felkérést a tagságra), amely indul a Horgász Világ
játékokon, a legrangosabb nemzetközi horgászbajnokságon! Teljesítményé
vel elismerést szerzett magának a jelenlévők között, Erdei Attila ismert ver
senyhorgász külön gratulált neki, és megdicsérte felkészültségét, horgásztu
dását.

A világbajnokság előreláthatóan Belgiumban lesz augusztus végén. Erzsinek 
teljesült az álma, és tagja lesz a kiutazó magyar csapatnak. Képviselheti nem csak 
Almádit, hanem az egész országot a rangos versenyen. Méltán lehetünk büszkék 
rá, és kívánjuk neki, hogy hasonlóan szerepeljen a nemzetközi vizeken is!

Napi eredmények: pénteken 5740 g, 4. helyezés, szombaton 7450 g, 4. he
lyezés, vasárnap 6670 g, 6. helyezés.

Számfira Balázs

Aki a virágot szereti...
Már akkor éltem a gyanúval, amikor a Városháza előtt járva láttam, hogy 

milyen csodálatos muskátlikat ültettek az ablakpárkányon lévő tartókba mind
nyájónk örömére. Gyanítottam, hogy lesz valaki, aki majd rácáfol a szép ma
gyar közmondás igazságára. Nem tudom, hogy szegény vagy gazdag lehet a 
virágot szerető, jó avagy rossz ember. Mindenesetre megállapítható -  akár 
gazdag, akár szegény - ,  lelkiekben biztos hogy szegény. Szeretném látni, 
ahogy lakásában avagy kertjében terpeszkedve hogy érzi magát a lopott hol
mik (virágok), mint eleven bűnjelek között.

A magam részéről az illetőt, akármilyen az anyagi helyzete, elsősorban be
teg embernek képzelem, és javulást kívánva szívből sajnálom.

Majbó Gábor

Budatavaiak, figyelem
Többéves szünet után szeretnénk a Budatava Lakóegyesületet újraéleszteni. 
A közgyűlést előkészítő megbeszélésre július 26-án 18 órakor kerül sor a 
Hercules SE budatavai sporttelepén. Várunk minden tenni akarót, aki elköte
lezettséget érez Budatava iránt.

A szervezők



NB lll-as asztalitenisz 
csapatunkról

A tavalyi évben a megyei első osztályban nyújtott remek teljesítménnyel első 
helyen végző almádi asztalitenisz csapat följutott az NB III-ba. A nemzeti baj
nokságban újoncnak számító gárda sorra nyerte a mérkőzéseit, sokkolva ez
zel az ellenfeleket. A 2006-2007-es idény őszi fordulói után Balatonalmádi a 
második helyen zárt. Ezt a jó szereplést követték a tavaszi fordulók. Végül Ba
latonalmádi NB III-as csapata meglepetésre az előkelő harmadik helyen zár
ta a bajnokságot, ezért mindenkinek, aki ehhez a jó teljesítményhez valami
lyen formában hozzájárult, gratulálunk!

Az egyéni versenyeken is sorra aratták a sikereket az almádi pingpongosok. 
A legutóbbit Noszlopon a megyei junior és felnőtt férfi egyéni s páros rang
listaversenyen, ahol felnőtt egyéniben Nyúl Christian az első helyen végzett, 
míg a második helyet a még almádi színekben induló Józsa Gábor szerezte 
meg, aki a következő idényt már Balatonfüred csapatában folytatja. A junio
rok között is Christian szerezte meg az aranyérmet. A férfi párosban Nyúl 
Christian-Józsa Gábor a második helyen végzett.

Vezetőség

Megyei bajnok serdülők
Almádi focisiker

A 2006-2007. évi labdarúgó évadban is eredményesen szerepeltek a BSE 
serdülő és ifjúsági csapatai a Veszprém megyei korosztályos bajnokságokban. 
A serdülő csapat (13-16 évesek) a megyei I. osztályú bajnokságban végig a 
dobogó valamelyik fokán állt, végül kiélezett küzdelemben, az utolsó for
dulóban született győzelemnek köszönhetően lett első, és a tavalyi évhez 
hasonlóan megnyerte a bajnokságot. Az ifjúsági csapat a megyei II. osztály 
keleti csoportjában az előkelő második helyet szerezte meg a veszprémi 
csapat mögött. Mindkét utánpótláscsapatnak gratulálunk, és hasonlóan ered
ményes folytatást kívánunk a következő bajnoki évadban is!

A 2006-2007. évi BSE serdülő bajnokcsapat tagjai képünkön: áll (balról 
jobbra) Pandur Ádám, Vajai Dániel, Józsa Bálint, Szentesi Vajk, Bolla Ádám, 
Koscsó Ádám, Szolga Norbert, Stiger Ádám, Keszey Dániel, Polgár Dávid, 
Horváth Bence, Répás Dávid, guggol Otlecz Gergő, Silye Sándor, Meiczinger 
Marcell, Nagy Gergő, Fébert Ádám, Nagy Ádám, Csécsi Miklós, Szolga 
István, Németh Gergő. (A képről Heilig András hiányzik).

Gleccservölgyek a 
Balaton-felvidéken

Ki hinné, hogy a Balaton északi partján még vannak jórészt ismeretlen ter
mészeti érdekességek? Az arra járónak fel sem tűnik a véletlenszerűnek lát
szó hegyek-völgyek között a törvényszerűség. Különösen a völgyek szabá
lyossága az, amire figyelni érdemes.

Mély, hosszan elnyúló, széles fenekű, U alakú völgyek is a hegyek között, 
mintha óriási kiszáradt folyómedrek lennének. Gleccservölgyek ezek, a jég
korszak tanúi!

Butzer, amerikai tudós A földfelszín formakincse című munkájában mér
nöki pontossággal leírja, hogy mi az a formaegyüttes, amelyet a gleccsertevé
kenység hagy maga után. Ezt a könyvet kell használnunk kézikönyvként, ha 
a Balaton-felvidéki gleccservölgyet meg akarjuk ismerni.

Butzer könyvében azt írja, hogy a gleccserek kialakulásához egész nyáron 
át megmaradó hófoltok szükségesek. A jégkorszak idején ez a lehetőség a Ba
laton-felvidéken adott volt. Szentkirályszabadja falu határa ma is északi fek
vésű. Ennek megfelelően a szentkirályszabadjai fennsíkról több gleccservölgy 
indul ki, amelyek három nagy völggyé egyesülve törnek át a dombokon, és 
érik el a Balaton medencéjét. Ez a három, a Balatonfűzfő-Balatonalmádi ha
tárán lévő Hársas-völgy, amely kb. 3 km hosszú, a Szentkirályszabadja- 
Balatonalmádi között lévő Malom-völgy, amely kb. 5 km hosszú, és a Vödör- 
(Remete)völgy, amelyen egykoron a Balatonfüred-Veszprém között közleke
dő vonat haladt keresztül. Ez a völgy kb. 7 km hosszú. Butzer leírásának meg
felelően a völgyek torkolatánál hatalmas morénakúpok vannak. A Hársas- 
völgy morénakúpjára (hordalékkúpja -  a szerk. megjegyzése) épült 
Balatonfűzfő Tobruk városrésze, a Malom-völgy morénakúpjára épült Bala
tonalmádi Budatava városrésze.

Ezek a hatalmas gleccservölgyek jelenleg a Balaton-felvidék arculatának 
jellegzetes meghatározó tényezői. De ezek a gleccserek, amikor még éltek, 
döntő szerepet játszottak a mai Balaton kialakulásában is.

Amikor a Thetys ősóceánból kiemelkedett az Alpok és a Kárpátok hegyvo
nulata, akkor a jelenlegi Kárpát-medence területén beltenger alakult ki, amely 
fokozatosan dél felé visszahúzódott. Ezt a visszahúzódást az ős Duna folya
matosan követte. Az ős Duna eredetileg a mai Balaton medencéjén folyt ke
resztül. Amikor az ős Duna a folyását a jelenlegi medrébe tette át, akkor a je 
lenlegi Balaton medencéjében a folyók holt ágaira jellemző kifli alakú tavak 
láncolata maradt vissza.

A jégkorszak beköszöntével kialakultak a Balaton-felvidék gleccserei. Óri
ási mennyiségű jég halmozódott fel, ami aztán az olvadás után mind a Bala
ton medencéjébe ömlött. Kialakult egy hatalmas tó, amelyben a meginduló 
áramlások egybemosták a különálló kifli alakú tavak láncolatát. Ennek a ha
talmas mennyiségű víznek azonban nem volt utánpótlása, így részben elfolyt, 
részben elpárolgott. Aminek viszont volt utánpótlása, az megmaradt, és az a 
jelenlegi Balatonunk.

Erdődi András

(Geológus véleménye szerint a gleccser-elmélet téves. Lapunk azért közli a 
cikket, mert szerzője az Új Almádi Újság olvasója, és örömmel látná lapunk
ban az elméletét kifejtő cikkét...)

Júliusi sportnaptár
07.07-15. Balaton Masters Games: Maraton Yacht Club, Németh Zsolt - 06/70/383-6670
07.14. Almádi strandátúszás: Strand, Maraton Yacht Club, Németh Zsolt-06/70/383-6670
07.15. Fűzfői átúszás: Balmádi-Bfűzfő, Maraton Yacht Club Németh Zsolt - 06/70/383-6670 
07.20-22. Balatonalmádi Város Teniszbajnoksága (országos pontszerző verseny): BTC,

Teniszpálya, Dudás Zsolt - 06/70/455-4155
07.22. Hosszútávúszó Európa Kupa: Hajóállomás Maraton Yacht Club, Németh Zsolt

- 06/70/383-6670
07.22. Káptalani átúszás - Mellúszó 0B: Hajóállomás, Maraton Yacht Club, Németh Zsolt

- 06/70/383-6670
08.01-05. Pannónia kupa nemzetközi sakkverseny: VBSZ, PKKK, Fáncsy Imre

- 06/70/389-6049
08.03-05. Zoso kupa országos pontszerző teniszverseny: BTC, Teniszpálya, Dudás 

Zsolt-06/70/455-4155



Szeretetteljes gondoskodás magasan kvalifikált 
személyzet által, tartós avagy átmeneti elhelyezés 

tágas apartmanokban, teljes körű ellátás. 
Látogasson el hozzánk,

Költözzön be 2 hetes próbalakhatásra és ha tetszik 
az intézmény, maradjon örökre.

A ház szállodai háromcsillagos részlegében sok 
szeretettel várjuk barátaikat, rokonaikat. Konferenciaszervezést vállalunk. 
Információ: Tel.: 88/444 337, mobil: 06/30/584-2783, fax: 88/688 189 

E-mail: ertekesites@eletorom.hu • www.eletorom.hu

„ÉLETÖ RÖ M ” Idősek O tthona & Hotel 
H-8200 Veszprém, Sólyi u. 20.

...öröm itt élni...

Életöröm;
V E S Z P R É M

A LOCSOLÁSRA HASZNÁLT IVÓVÍZÉT 
MEGÉRI KÜLÖN MÉRNI! 

SEGÍTEK!
Vállalom locsolóvízmérő engedélyezési terv készítését, továbbá: 

ivóvízbekötés-, szennyvízbekötés tervezését, 
és építkezések felelős műszaki vezetését.

Erdélyi Tamás 
okl. építőmérnök, tervező 

Tel.:06-30-329-1225 
Balatonalmádi, Nárcisz u. 7.

Műsövényből dekoratív kerítés, könnyen, gyorsan felszerelhető. 
Részletes ismertetést ad az A lm ádi gazdabolt

(Balatonfűzfő-Tobruk, a 71 -es út mellett, a Faiskolai árudéval szemben). 

Termékeink: növényvédő szerek, műtrágyák, vetőmagok, balkonelemek, kert és 

hobbiszerszámok, virágcserepek, balkonládák, öntöző-felszerelések, permetezők, 

festékek, hígítók, festőszerszámok, villamos- és vízszerelvények, kötözők, kötelek, 

tömlők, szegek, csavarok, láncok.

Nyitvatartás: kedd - péntek: 8-16, szombat 8-14, vasárnap 8-12. Hétfő szünnap. 

Telefon: 06/20/327-9332.

Almádi kalauz
Július 10-augusztus 9.

Hangverseny
Július 13-án este 8 órakor kotta- és CD-bemutató hangverseny a vörös

berényi katolikus templomban, a Régi zene hangversenysorozat részeként.
Július 13-án este a Ramada Szállóban Princess-hangverseny, a hegedű 

három hercegnőjének előadása.
Július 20-án este a Ramada Szállóban: Váradi Roma Café -  latin, jazz, 

popzene romás énekdallamokkal.
Július 22. ,17 óra: Vivace nemzetközi kórustalálkozó -  bemutatkozás Almádiban. 

Fellép az oroszországi Jekatyerinburg egyetemi kara. Pannónia lépcsője.
Július 22.,20 óra: világzenei hangverseny. Fellép: Maskarades Együttes. 

Városház tér.
Július 27-én este a Ramada Szállóban a Kis Szeptim kamaraegyüttes 

előadása Reneszánsztól a barokkig címmel.
Augusztus 3-án este a Ramada Szállóban Borbély Műhely: Borbély Mihály 

szaxofonos és jazz együttese játszik.

Művelődés
Július 14., 9,30 óra: térségi művelődési, művészeti, területfejlesztési tanác

skozás a közép-dunántúli régió Leader csoportjai részvételével. Vörösberényi 
Mandulás és Iskola. 18 óra: néptánc bemutató és népzenei hangverseny az 
Iskola előtt. Egész nap népművészeti kirakóvásár.

Július 15., 19 óra: Almádi Séták Kovács Istvánnal -  Ismerjük meg váro
sunkat! A séta a Pannónia elől indul 19 órakor.

Augusztus 5., vasárnap, 18 óra: Almádi séták Kovács Istvánnal -  Ismerjük 
meg városunkat! A séta a Pannónia elől indul.

Szórakozás
Július 21.: Hattyú bál a szent Miklós hajón a Balatonon. 19 órától hajnali 3 

óráig: vacsora, zene, tánc, tombola. A zenét a Régió zenekar szolgáltatja. A 
báli belépő ára 12.000 forint, amely tartalmazza a vacsorát és a felejthetetlen 
estét a tó vizén. A bál ingyenes bevezető műsora: 18 órától zenés-hintós 
felvonulás a Napsugár-pár, lovas huszárok, század eleji korhű jelmezesek, 
zenészek közreműködésével. Útvonal: Wesselényi strand főbejárat -  Szt. 
Erzsébet Liget - Sóhajok hídja - Zenepavilon -  Móló.

Július 26-21-28-29. Almádi Napok -  Utcafesztivál. Szent István sétány -  
Wesselényi strand főbejárata előtti terület.

Augusztus 10-20., 19-23 óra között Almádi Borfesztivál Szent István sétány
-  Wesselényi strand -  főbejárat (szabadtéri színpad).

Tárlat
Július 13., 18 óra: Országos ifjúsági népi kézműves pályázat kiállítása. 

Hímzés, csipke, viselet és népi ékszer. Pannónia olvasóterme.
Augusztus 3 -31. között Balaton Tárlat 2007. Országos képző- és ipar- 

művészeti biennále. Városháza -  Padlásgaléria.

A Suzuki Pászti m árkakereskedésben

AZ AKCIÓ FOLYTATÓDIK!
Mesés Suzuki Nyár!

Hozza régi autóját!
Új Suzuki 2 millió forint alatt. 
Kategóriaváltás minimális 
pluszköltséggel...
Ajánlataink 2007. július 1-től augusztus 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig érvényesek. A különböző 
akciók nem vonhatóak össze és nem válthatóak készpénzre.
Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 5,0-7,6 l/100 km ♦ CO2-kibocsátás (kombinált): 122-182 g/km.

Suzuki Pászti
Autószalon és szerviz

8200 Veszprém, Almádi út 40.
Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig; Sz: 9-12-ig
Telefon 88/426-985, 88/421-280
e-mail: info@paszti.hu • internet: www.paszti.hu

Way o f Lífe !

Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
Kölcsönt adunk

készpénzben 
110.000 Ft-ig.

Fedezet nem kell, 
a pénzt otthonába házhoz visszük.

Részletfizetés havonta.
Példa 100.000 Ft hitel törlesztésére:

7 hónap futamidő 21682 Ft havi részlet. 
THM: 179-276%

Helyi tarifával hívja az alábbi számot

06 40 200 633
Vagy küldje el sms-ben a "KP" szót a 

06 70 388 0448 
telefonszámra és visszahívjuk! 

Hívását hétköznap 
8.00-18.00 között fogadjuk.

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
A KáPé Hitel Zrt. a kölcsönt saját feltételei szerint 

bocsátja rendelkezésre.

mailto:ertekesites@eletorom.hu
http://www.eletorom.hu
mailto:info@paszti.hu
http://www.paszti.hu


Almádi Élet
Kérjük a balatonalmádi állandó lakosokat, jelezzék a Pannónia könyvtá

rában, kapják-e havonta postaládájukba az Almádi Élet című füzetet, mely 

a városi műsorokat is tartalmazza. Szeretnénk, ha ez a kiadvány a céljának 

megfelelően eljutna a háztartásokba. Ezt csak úgy tudjuk ellenőrizni, ha 

Önök valami módon jelzik intézményünknek (telefon: 438-956, e-mail: 

pannoniakonyvtar@invitel.hu, személyes közlés stb.) -, természetesen leg

alább a pontos lakcím feltüntetésével. Segítségüket előre is nagyon köszön

jük!

Fábiánná Sáray Anna mb. igazgató 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJÉT NÁLUNK!
27 q felett az ár tartalmazza a házhozszállítás költségét is, 50 km-en belül.

Az ezen kívüli szállításra kérje egyedi, kedvező ajánlatunkat. 
PONTOS MÉRÉS LENGYEL SZÉN KAPHATÓ Tel.: 06/30/9565-660

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
AKÁC 2000,- Ft/q 1 9 0 0 ,-Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 22000-25000 3040,- Ft/q
Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2150,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2230,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2050,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2 6 2 0 ,-Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2750,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

bontás nélküli javítása

A legkorszerűbb anyagokkal, 10-12 éves garanciával 

és referencia munkával, rövid határidővel vállaljuk. 

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185 30/385-6957

P C
D o k t o r

E U R O A U TÓ

mailto:pannoniakonyvtar@invitel.hu


ALMÁDI HATTYÚ BÁL 2007. JÚLIUS 21.
ÉS VÁROSI SZABADTÉRI PROGRAM: RÓZSÁK ÜNNEPE

18.00 -  21.00 óra között 
a Szent Erzsébet ligetben 

(Öreg-parkban)
Egy szál rózsát mindenki hozzon 

magával!
Zenés-hintós felvonulás a 

“Napsugár párral” korhű jelmezekben 
a Wesselényi strand 

főbejáratától a mólóig 
Minél többen öltözzünk fel 

jelmezbe, 
és így vonuljunk együtt! 

Szórakoztató szabadtéri műsor 
meglepetésekkel 

Este 10-ig tánczene a Panoráma előtt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az „Almádiért" Közalapítvány 
kuratóriuma nevében tisztelettel 

meghívjuk családjával, barátaival 
együtt a Balatoni Hajózási Zrt. Szent 
Miklós nevű hajóján megrendezésre 

kerülő hagyományőrző jótékony 
célú bálunkra!

A bál védnökei: 
Lasztovicza Jenő, 

a Veszprém Megyei Közgyűlés 
Elnöke 

Dr. Horváth Gyula, 
a Balatoni Hajózási Zrt. 

Vezérigazgatója 
Keszey János Balatonalmádi város 

Polgármestere 
A BÁL PROGRAMJA 

ESTE 19.30 órától -  
HAJNALI 3 óráig 

19.30 Köszöntő -  Táncbemutató 
20.00 Vacsora: svédasztalos 

gála-vacsora 
20.30 Nyitó tánc-TÁNC 

21.00 Sétahajózás a Balatonon 
23.30 Tombola 

24.00 Éjjeli svédasztal

Az élőzenét hajnalig 

a háromtagú “régi jó”

RÉGIÓ zenekar szolgáltatja 

A báli belépő ára: 12.000 Ft/fő 

Első bálozóknak -  25 éves korig -  

5.000 Ft kedvezményt biztosítunk 

A bevételt hagyományaink ápolására 

kívánjuk fordítani 

A belépődíjon felüli esetleges 

anyagi támogatásokat 

köszönettel fogadjuk 

Bankszámla számunk: „Almádiért" 

Közalapítvány OTP Balatonalmádi 

11748083-20005760 „Hattyú Bál“ 

A felajánlott tombola-ajándékokat a 

„PANNÓNIA" portáján várjuk 

ASZTALFOGLALÁS:

2007. július 15-ig 

személyesen a Városi Könyvtárban 

(hétfőtől-csütörtökig 10.00-18.00 

óráig, pénteken 12.00-18.00 óráig, 

szombaton 14.00-18.00 óráig); 

telefonon (88/438-956, 88/574-456), 

faxon (88/574-455) illetve 

levélben az alábbi címen:

8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. 

A bállal kapcsolatban bővebb 

felvilágosítást nyújt:

Vecsey Kiss Mária (20/9429-086) és 

Szabóné Kormosói Kornélia 

(88/583-930, 30/277-65-66)

A programról bővebb információ 

található a www.pkkk.hu internetes 

oldalon 

Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!

Vállaljuk csa lád i é s  társasházak , 
nyaralók te lje s  körű áta lak ítását, 
felújítását.
Ács-, te tő fed ő  é s  bádogos munkála
tok sza k k iv ite lezése , kőm űves é s  
burkoló munkák, fe s té s ,  m ázolás, 
tap étázás, kertrendezés, fakivágás.
Budapesti é s  vidéki referenciákkal:

www.tgp-alpin.hu

K apcsolat: Bőhm Ferenc 20/9437-376  
Tóth Csaba 70/3899-278

UNIQA

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
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