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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

Az almádi Szent Imre-szobor (Vásárhelyi Dániel felvétele)



Templomünnep: Szent Imre nap

Először két évvel ezelőtt szervezett a katolikus plébánia templomünnepet Almádiban. Akkor a templom 
építésének és az önálló plébánia megalakításának évfordulóit ünnepeltük, és egyben elhatározta a közös
ség, hogy kétévente megrendezi az egész város előtt nyitott templomünnepet.

Két éve missziós napként állította össze a katolikus közösség a programot. Az idén Szent Imre születé
sének 1000 éves évfordulója állt a középpontban. Az eseményre meghívta Szabó János plébános az egy
házmegye valamennyi Szent Imre plébániáját, hogy együtt ünnepeljenek az almádiakkal. A nap célkitűzé
se az volt, hogy közelebb hozza a ma emberéhez ezt a régi időkben élt, első látásra kissé nőiesnek és gyá
moltalannak tűnő szentet.

Pedig Szent Imre korának legműveltebb férfijai közé tartozott. Nevelője, Szent Gellért azt mondta ma
gáról István királynak, mikor Imre nevelőjéül választotta: „minden könyvet elolvastam”. Ugyanakkor az 
uralkodásra készülő királyfi kemény fizikai nevelésben is részesült. 15 évesen hadat vezet, és csatát nyer 
Győr mellett a betörő német csapatok ellen. A legna
gyobb erénye mégis a vasakarat volt, és teljes bizalom 
Istenben, hiszen az isteni hangnak engedelmeskedve -  
melyet egy éjszaka hallott a veszprémi Szent György- 
kápolnában -  titkos szüzességi fogadalmat tett, melyet 
annak ellenére is megtartott, hogy szép és fiatal felesé
get választottak számára, akit ráadásul szeretett is.

A Szent Imre-i erények sokszor lenézett, kigúnyolt 
erények. Mégis elgondolkodtató, hogy Imre példáját 
követve van-e elég bátorságunk ahhoz, hogy saját 
meggyőződésünk szerint éljünk, vagy környezetünket 
utánozzuk. Mi ad nagyobb emberi méltóságot, ha 
úszunk az árral, vagy ha merünk fontos értékeket fel
vállalni.

A templomünnep ezt a bátor Szent Imrét szerette volna élővé tenni. Ebben nagy segítségünkre volt Barsi Ba
lázs ferences atya előadása, aki a magukat kereszténynek vallókat a kereszténység hiteles megélésére buzdította.

A nap csodája az volt, hogy mindenki a maga módján járult hozzá az ünnepléshez: ki díszítéssel, ki sü
teménnyel, ki építési munkálatokkal, szervezési feladatok megoldásával, ki a kézműveskedni vágyók se
gítésével, ki színdarabokkal, ki énekléssel és még sorolhatnám tovább. Mindenki megtalálta a helyét és sze
repét ezen a napon, és remélhetőleg mindenki, aki ellátogatott a Szent Erzsébet-ligetbe, megtalálta a ked
vére való műsort. És így megmutatkozhatott az, hogy jól tudjuk magunkat érezni együtt hívők és nem hí
vők, mi almádiak. És ez a lényeg.

Szabó Kalliopé

A fényképfelvételeket Vásárhelyi Dániel készítette.



Megkérdeztük 
a polgármestert

„Testületi fogadóóra”
Kísérleti jelleggel tájékoztató fórumot rende
zünk a lakosságnak az augusztusi képviselő- 
testületi ülés előtti napon. A Városháza nagy
termében augusztus 29-én, szerdán délután öt
kor fog kezdődni a „testületi fogadóóra”, ame
lyen a polgármester és a képviselő-testület tájé
koztatja az érdeklődőket mindarról, amivel 
másnap az önkormányzati ülésen foglalkozunk. 
A cél a lakosság jobb tájékoztatása. Másrészt a 
testületi üléseken főleg időhiány miatt nincs le
hetőség arra, hogy az érdeklődők részletesen 
kifejtsék a véleményüket egy-egy kérdésről.

A rendhagyó „testületi fogadóóra” elsősor
ban az önkormányzati ülés előterjesztéseinek 
megvitatására ad módot. Ehhez kapcsolódóan 
szót ejthetünk arról, hogy egyre több ismere
tünk van a II. Nemzeti Fejlesztési Terv pályá
zatairól, az eddigi előkészületekről, eredmé
nyeiről. Ősszel lakossági fórumon beszámo
lunk a pályázati lehetőségekről. Amit most lá
tunk: egészségház létrehozására, a Szent Erzsé
bet-liget és a strand felújításának folytatására 
nyílhat előttünk lehetőség.

Vendégek a „Balkán"-ról is
Megérkeztek a vendégek, ez -  remélhetőleg -  
látszani fog a turisztikai bevételeinken. Nagyon 
örülünk, és szívesen látjuk a városunkba érke
ző, a pihenésre, szórakozásra vágyó embereket! 
Amit a statisztika nem mutat, és szó nélkül sem 
hagyhatom: a „Balkán”-ról is elég sokan érkez
hettek! A közterületek mentén elhajított, sze
méttel telerakott zacskók, szatyrok jelzik vonu
lási útjukat.

(A helyzetképhez némi adalék, hogy beszél
getésünk előtti este, július 25-én az Irredenta 
örökmécses előtt, a Sóhajók hídja lábánál ki
döntött dísz villanykaró feküdt a sötétben az el
ső nyáresti szerenádot tartó alkalmi zenekar és 
a gyönyörű muzsikát hallgató arra sétálók lába 
előtt. Hogy kinek volt útjában?... A polgármes
ter e „bejelentésre” rögtön intézkedett, hívta az 
illetékest, tegyen rendet. (- A szerkesztő meg
jegyzése.)

BFT-ülés Almádiban
Fennállása óta most először ülésezett Almádi
ban a Balaton Fejlesztési Tanács. A kihelyezett 
BFT-ülés július 6-án volt a Pannóniában 
Suchman Tamás elnök vezetésével. Szóba hoz
ták, hogy a Balaton fejlesztésére a másik két ba
latoni megyének, Somogynak és Zalának a dél-  
és a nyugat-dunántúli régió pénzt különített el, 
míg ugyanezt Veszprém megyét illetően a kö
zép-dunántúli régió eddig nem tette meg. A Ba
laton Fejlesztési Tanács elnöke ígérte: mindent 
megtesz azért, hogy elkülönítésével nálunk is 
biztosítsák a fejlesztésre fordítható pénzt.

A BFT legutóbbi ülésének fontosságát szá
munkra az adta, hogy a testületet (fönnállása 
óta először) vendégül láthattuk.

Borfesztivál
Szeretném felhívni mindenki figyelmét az au
gusztus 10-étől 20-áig tartó borfesztiválunkra! 
A megszokott helyen lesz. Újdonság, hogy he
lyi pince is kínálja majd a borait, és hogy (most 
először) olasz borház is bemutatkozik. A műsor 
is színesebb lesz a tavalyinál. A program és a jó 
bor miatt -  gondolom - érdemes lesz kilátogat
ni az idei borfesztiválra is.

Keszey János

Apartmanház 
a Wesselényi strandnál?

Balatonalmádiban van egy különleges terület, 
melyet a vasútvonal és vízpart fog közre, és 
amely a Lottó házaktól a hajókikötőnél levő vas
úti átjáróig terjed. Itt található a futball-pálya, a 
Négyméteres, a Wesselényi-strand, a Kristóf 
Motel és Kemping, a Szent Erzsébet Liget, a te
nisz-pálya, a Ramada Szálló strandja, a hajókikö
tő, s egy szép játszótér. Ez a terület Balatonalmá
di egyik meghatározó értéke, s emiatt - tulajdon- 
viszonyoktól függetlenül -  mindannyiunk ügye, 
ami ezen a területen történik.

A gyönyörű park, a mai Szent Erzsébet-liget 
1977. óta természetvédelmi terület, ami azt bizo
nyítja, hogy már az akkori vezetők is tisztában 
voltak e terület különleges értékeivel. Az utódok, 
a városi képviselők viszont máig adósak a védett 
terület közvetlen szomszédságára, a védőövezet
re vonatkozó előírások kidolgozásával, noha erre 
jogszabály kötelezi őket. Van azonban egy helyi 
építési szabályzat (HÉSZ), amely pontosan meg
határozza, hogy a város különböző övezeteiben 
mi építhető. (Friss hír, hogy a Balatonra szóló or
szágos szabályozáson éppen most lazított egy 
kormányrendelet úgy, hogy a jövőben sokkal ma
gasabb épületek létesülhetnek, mint eddig. A ren
deletet azonban az Alkotmánybíróság elé vitték, 
és különben is, a helyi szabályozás lehet szigo
rúbb is az országosnál.)

A Wesselényi-srand melletti Kristóf motel és 
kemping tulajdonosa, a budapesti székhelyű 
Balatontourist Zrt. (illetve az ezt közvetetten tu
lajdonló SCD Holding) a kempingben levő mo
telépület helyett magasabb és nagyobb alapterü
letű apartman házat kíván építeni, s az apartma
nokat (vagy azok egy részét) értékesíteni akarja. 
A kérdéses terület jelenlegi besorolása a HÉSZ- 
ben „kemping”, ahol maximum 4,5 m magas épü
let építhető, a terület legfeljebb 10 %-án, s leg
alább 60 %-nyi zöld felületet kell biztosítani.

A befektető viszont 8 méter magas épületet sze
retne építeni, a terület 20 %-os beépítésével. Mi
vel ezt a jelenlegi HÉSZ nem teszi lehetővé, azt 
kéri a képviselőtestülettől, hogy kemping övezet
ből sorolja át üdülőövezetté a területet, s tegye le
hetővé 8 méter magas, nagyobb alapterületű, 
apartman házként funkcionáló épület felépítését.

Amiről döntenie kell a képviselőknek, az az, 
hogy Balatonalmádi érdekét szolgálja-e a kérés 
teljesítése, ha ennek következtében:

- a jelenleginél nagyobb terjedelmű és maga
sabb épület létesül a Balatontól kb. 100 mé
terre, a természetvédelmi terület közvetlen 
szomszédságában, közösségi használatú tér
ségben;

- mivel a személyi tulajdonba kerülő eladott 
apartmanok állandó használatú lakásokként 
is szolgálhatnak, állandó lakosok települhet
nek be a különleges övezetbe, akiknek jelen
léte későbbi konfliktusok forrása lehet (pl. 
rendezvények zaj-hatása stb.);

- idegenforgalmi szálláshelyek szűnnek meg, 
amelyek a kurtaxa révén adóbevételt jelente
nek a városnak.

A mérleg másik serpenyőjében a befektető üz
leti érdeke és véleménye áll, amely szerint a jelen
legi körülmények között nem működtethető gaz
daságosan a kemping, még akkor sem, ha a meg
levő motel-épületet korszerűsítik. A megoldást 
egy apartman házban, s az apartmanok (egy részé
nek) értékesítésében látják, ami értelemszerűen 
együtt jár a kemping funkció megszűnésével.

Megfontoltan kell hát álláspontjukat kialakíta
niuk a képviselőknek, hiszen döntésük hosszú év
tizedekre szól. Jó lenne, ha a város lakossága 
megtisztelné őket a véleményével, segítséget ad
va a minél szélesebb körben támogatott döntés 
meghozatalában.

Bálint Sándor

Almádi-fürdő legújabb -  Wesselényi-strandi -, máris igen közkedvelt játszótere. (A fölvételt Viktor 
Zsuzsanna készítette.)



Balaton Tárlat 2007.
A nagy hagyományokra visszatekintő Balaton Tárlatok az 1950-es évek végé

től követhetők nyomon. Az ország különböző városaiban rendezték hajdan a ki
állításokat, állami támogatással azoknak a hivatásos képzőművészeknek a rész
vételével, akik a Balatonhoz kötődtek, és ihlető forrásuknak tekintették a magyar 
tengert. A kiállítási helyszínek változtak, főleg Budapest, Keszthely, Veszprém, 
Siófok, Székesfehérvár és néhány Balaton-parti település adott otthont az esemé
nyeknek. A rendszerváltáskor nem akadt gazdája a tárlatnak, így a fiatal város, 
Balatonalmádi szervezte saját erőből az első 
nagyszabású kiállítást, a Városháza erre a 
célra létrehozott Padlás Galériájában. Újsze
rű megoldás volt a modem, egyedi kivitele
zésű, nagy -  340 négyzetméternyi -  kiállító 
terem, amely Veszeli Lajos festőművész el
képzelése szerint, a művésztársak közremű
ködésével valósult meg. 1991-ben nagy si
kerrel megnyílt az első országos beadású 
képzőművészeti seregszemle.

A Balaton Tárlat (biennáléként, azaz két
évente) immáron 16 évre tekint vissza Ba
latonalmádiban. Az idei tárlat kilencedik 
alkalommal fogadja a képzőművészeket az 
ország különböző területéről. A 150-160 
meghívott művész munkáiból a kiállításon 
mintegy 80-100 művész művei szerepel
nek. A Magyar Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus zsűrije döntött a kiállítandó 
munkák minőségéről. A bekerült munkák -  
a hagyományoknak megfelelően -  augusztusban, egy hónapon át láthatók.

Az érdeklődés minden alkalommal nagy. Augusztus 3-án volt az ünnepé
lyes megnyitó. A kiállítás rendszeres szakmai visszhangja bizonyítja, hogy az 
országos Balaton Tárlat súllyal van jelen a magyar kulturális közéletben. A 
szervezők és a rendezők között megtalálhatjuk a magyar képző- és iparművé
szeti társaságok jelentős részét, valamint a három balatoni megye művészeti 
szervezeteit és természetesen a közintézményeket. Az odaítélt díjak fémjelzik 
a kiállítás rangját. Idén is sor került a megyeszékhelyek, a balatoni szerveze
tek és nagyvárosok díjainak átadására. Az országos kiállításon rendszerint 
több Kossuth-, Munkácsy-, Ferenczy- és más díjjal elismert művész is részt 
vesz. Minden egyes biennálén megadott tematika szerint készülnek a művek.

Elegáns katalógus, plakát, meghívó készült, melyek tartalmazzák a támo
gatók, a rendezők, a díjazottak és a résztvevők névsorát, a katalógus termé
szetszerűen minden egyes kiállított műalkotás fotóját és a művészek ars poe

ticáját. A Balaton Tárlat 2007. kiállítás alkotásai az identitás tárgykörében 
születtek (e kifejezés a művészek művein keresztül jelzi a tó múltjával és je 
lenével, szeszélyeivel, különleges létével, egész misztériumával való azono
sulást. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg a városháza Padlás Galéri
ájában.

Az alábbiakban közreadjuk a katalógus előszavát, amelyet Almádi polgár- 
mestere, Keszey János írt.

A szép hagyományokra épülő Balaton 
Tárlat immáron meggyökerezett városunk
ban. Balatonalmádi kiemelt eseménye ti
zenhat esztendőre tekint vissza, és kilence
dik alkalommal rendezzük ezt az országos 
seregszemlét, mely ma már súllyal van je 
len az országos képzőművészeti palettán és 
a magyar kulturális közéletben. Bizonyítja 
ezt az a szakmai visszhang, amely a bienná
lék egész sorát kísérte.

Az idei tárlat mottója és tematikája az 
IDENTITÁS. Üzenete van a kiállítás e cí
mének, hiszen elődeink, példaképeink hi
tét és reményeit is hordozza. Mi, akik a 
Balaton mellett élünk és létezünk, figyel
jük a nagy víz ezernyi képét, a színek perc
nyi változásait, mindenkor érezzük a tó 
méltóságát -  és legfőképpen az állandósá
got.

Megannyi művész szólt már a tóról, meg
személyesítette, azonosult szeszélyeivel, különleges létével. A Balaton örök ta
lány, titkokat rejtő lény, mely ontja szépségeit, kínálja bájait és befogadja 
mindazokat, akik azonosulni kívánnak vele.

A Balaton ölelésében megbúvó kisváros, Balatonalmádi lakói nevében el
mondhatom, hogy a tó körül élő vagy ide kötődő művészek műveit és szellemi 
tőkéjét kellő alázattal befogadjuk, és építő szándékkal tárjuk az ide látogatók 
elé. Nagy tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat, művészeket, műpárto
lókat, szervezőket, rendezőket és támogatókat Balatonalmádi város önkor
mányzata nevében!

A megnyitó ünnepség augusztus 3-án volt a városházi Padlásgalériában. 
Köszöntőt mondott Bóka István országgyűlési képviselő, a Balaton Szövetség 
elnöke, Füred polgármestere. Megnyitotta Gaál Zoltán veszprémi egyetemi ta
nár. Közreműködött Joós László Jászai-díjas színművész és Balatonalmádi 
Város Vegyeskara Demel Eszter vezényletével.

Almádi kalauz
Augusztus 10-szeptember 14.

Egyesület
Augusztus 23-án Borgátára, a fürdőbe kirándul a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub. Jelentkezés szerda délutánonként 4-5 óra közt a berényi művelődési 
házban.

Előadás
Szeptember 2.18 óra: Almádi séták Kovács Istvánnal -  A séta a Pannónia elől indul!

Hangverseny
Augusztus 10-én a Ramada Szállóban Szentpéteri Csilla zongoraművész hang
versenye gitár és ütős kísérettel.
Augusztus 10., 20 óra: Zenei párbeszéd -  Nikos Ormanlidis hegedű- és Bánó 
Tamás gitárművész este a vörösberényi katolikus templomban a Régi zene cí
mű hangversenysorozatban.
Augusztus 17., 20 óra: J. S. Bach és kora címmel a Budapest Barokk Együt
tes előadása a vörösberényi katolikus templomban a Régi zene c. hangver
senysorozatban.
Augusztus 17-én este a Ramada Szállóban: Adagio, három férfihang klasszi
kustól a pop zenéig.

Közélet
Augusztus 18., 10 óra: a 10 éves testvérvárosi jubileum megünneplése a né
metországi Eggenfelden és a felvidéki Nyitragerencsér településekkel. Pannó
nia különterme.
Augusztus 20., 9 óra: ünnepi szentmise a Szent Imre Római Katolikus 
Templomban.
10 óra: városi ünnepség nemzeti ünnepünk alkalmából a Templomkertben. 
Ünnepi beszédet mond S. Dr. Lackovits Emőke néprajzkutató. Közreműkö
dik Búzás Csaba és Szentirmai Edit Tiéd ez a föld c. műsorukkal.

Önkormányzat
Augusztus 29-én délután 5 órától a Városházán „testületi fogadóóra”: a pol
gármester és a képviselő-testület egy nappal az önkormányzat ülése előtt tá
jékoztatást tart a lakosságnak az előterjesztésekről.

Sport
Szeptember 8-án a Malom-völgyben Berény kupa lovas tájékozódási verseny.

Szórakozás
Szeptember 8. Szüreti mulatság. Hagyományos szüreti felvonulás és szüreti 
bál Vörösberényben.

Tánc
Szeptember 1. II. Balatonalmádi orientális hastánc gála a Pannóniában. Ma
gyarország 3 hastánccsoportjának bemutatói.

Tárlat
Augusztus 11-szeptember 2. Fábián László grafikusművész önálló kiállítása. 
Közreműködik Mester Sándor gitárművész. Pannónia kiállító termei. 
Szeptember 7-30. között Kovács Pál, a veszprémi Bakony Fotóklub tagjának 
önálló kiállítása a Magyar Fotográfia Napja alkalmából a Pannóniában. Köz
reműködik: Mester Sándor gitárművész.

Zene
Augusztus 1 8 . 17.30 óra: nyáresti gondolatok és dallamok a káptalani fák alatt. 
Műsoron magyar költők versei prózában és dalban. Közreműködnek: D. 
Müller Mária versmondó és Radványi Balázs Kossuth díjas előadóművész, a 
Kaláka Együttes tagja. Az est házigazdái: Kacskovics Fruzsina és Lajos. Hely
szín: Káptalanfüredi Kápolna kertje (Iskola u. 22.)



Veszprémvármegye
A megye félévi mérlege
Az idei esztendőben 1 milliárd forinttal kevesebb pénzzel gazdálkodhat a megyei önkor
mányzat, mint tavaly, hangsúlyozta az elmúlt fél évet értékelő sajtótájékoztatóján 
Laztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke. A hiány csökkentése érdekében létszámleépítésre volt 
szükség, amit a megyei vezetés igyekezett lehetőleg betöltetlen álláshelyek megszün
tetésével megoldani, de sajnos szükség volt elbocsátásokra is.

Az egészségügyet érintő országos átalakításokról szólva Lasztovicza Jenő elmondta, a 
július elsejével bevezetett új ügyeleti rend súlyos gondokat okozhat, hiszen számos 
kórházban orvos, illetve forráshiány miatt nem fogják tudni biztonsággal ellátni a betegeket. 
A legutóbbi közgyűlés döntése nyomán a sümegi kórház működtetése Sümeg városától szin
tén a megyei önkormányzathoz kerül, mely erejéhez mérten igyekszik stabilizálni az 
egészségügyi ellátást megyeszerte.

A tervekről szólva a megyei vezető kiemelte, a cél, hogy a meglévő vagyon gyarapodjon, 
ezért önkormányzati cég működtetését kezdik meg. A helyzetet azonban tovább nehezíti, 
hogy ebben az évben újabb húsz intézmény kerül az önkormányzathoz, ami további hetven 
millió forintos kiadást fog jelenteni. Bár az Európai Unió pályázatainak határideje egyre 
tolódik, ennek ellenére bízik abban a megye vezetése, hogy létrejöhet Veszprémben az 
onkológiai központ. Az anyagi nehézségek dacára felújításokban is gondolkodnak. A szín
ház külső-belső fölújítását, szociális intézmények, a Kozmutza Általános Iskola, a farkas
gyepüi tüdőintézet felújítását tervezi a megyei önkormányzat vezetése.

Balatonvilágos elszakad
Támogatja Balatonvilágos község csatlakozását Somogy megye közgyűlése, adta hírül a 
nyár közepén a sajtó. A kelet-balatoni kistérség Siófokkal szomszédos települése várhatóan 
népszavazáson dönt a Veszprém megyétől való elszakadásról és a Somogyhoz való csat
lakozásról, amely egyben azt is jelenti, hogy Világos (és Aliga) a siófoki kistérséghoz fog 
„átigazolni".

Pilinszky János

Háromszínű lobogó
Első színe? Akár a rab 

ítélethirdetéskor.

A második? Mint katonák, 

kik eltévedve, most nagy és puha 

csomókban hullanak alá.

S a harmadik? A harmadik színe -  

te vagy.

Gyönyörűséges, háromszínű lobogóm!

POLGÁRŐR HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Július első hétvégéjén került megrendezésre Komáromban az országos polgárőr találko

zó. Kilenc fővel képviseltük városunkat. Fúvószenekar és mazsorett csoport felvonulásával 
kezdődött a rendezvény a Nemzeti Lovas Őrség látványos sorfala előtt.

Díjátadások után -  Kovács Imre megyei elnök miniszteri kitüntetést kapott -  kulturális és 
sportműsor várta az érdeklődőket. Balatonalmádi Város Vegyeskara is elkísért bennünket 
és színvonalas előadást tartott a több ezer fős közönségnek. Remek kutyás bemutatót is lát
hattunk, többen pedig a lövészeten vettek részt. A kellemes napot vacsorával zártuk egy han
gulatos vendéglő teraszán. (Komáromi képösszeállításunk a  11. oldalon!)

Ugyanezen a napon Balatonalmádiban zajlott a VII. Országos Fúvószenekari és Mazsorett 
találkozó. Ezen a rendezvényen öt kollégánk segített a biztosítási feladatok ellátásában. Fel
kérésre Németh Kristóf esküvőjén is vállaltunk hasonló munkát.

Polgárőreink rendszeresen járják a strandokat is figyelemfelhívó cédulákkal. Mivel a 
strandi lopások esetén a tettenérés igen ritka, elsősorban a megelőzés, a felvilágosítás a cél.

Bár még javában tart a nyár, érdemes már most a nyaralóingatlanok őszi-téli védelmére 
gondolni. Részletes ismertetést Hansági Endre elnök (0630/621-07-59), valamint Balogh 
Csaba alelnök (0630/650-38-07) nyújt. Várjuk további támogatásaikat is a 18919123-1-19- 
es adószámra! Eddig is sokat köszönhettünk Önöknek.

Még néhány hét és véget ér a nyár. Kérjük, vigyázzanak gyermekeikre, az idősebbekre és 
természetesen magukra, hogy a szünidő hátralévő ideje is baleset nélkül, gondtalanul teljék!

(F.F.)

Rendőrségi hírek

A családon 
belüli erőszakról

Még mindig túl sokan tartják bocsánatos bűnnek a nők és a 
gyermekek, de bármely családtag bántalmazását. Hiszen az igaz
sághoz tartozik, hogy agresszív feleségekkel is egyre gyakrabban 
találkozunk. A különböző civil szervezetek, a törvénykezés és a 
hatóságok -  a rendőrséget is ideértve - megpróbálnak változtat
ni ezen a szemléleten. Nem csak az az ütés fáj, ami látszik!

A családjával szemben erőszakot alkalmazó férfi szerint nem 
tartozik másra, ami a négy fal között történik. Ezt a nézetet, saj
nos, sokszor a megvert, megalázott nő és közvetlen környezete 
is osztja, hiszen micsoda szégyen lenne, ha a szomszédok és a 
rokonság megtudná a dolgot. A gyermek csak fogja be a száját, 
különben kaphat még egyet! Így válik a családi fészekből csalá
di tűzfészek. Igaz, rosszalló fejcsóválással veszik tudomásul az 
emberek, ha ordibálást, agresszív magatartásra utaló hangokat 
hallanak a falon túlról, vagy ha a férj mások jelenlétében durván 
bánik a párjával, gyermekével, mégsem kiáltanak rendőrért, 
úgy, mint amikor nyilvános helyen egyik férfi megüti a másikat.

Asszony verve, pénz számolva jó! Egy nő arcán elcsattanó po
fon láttán még gyakran meg is jegyzik, hogy „biztosan megér
demli az a némber, ha így felbosszantotta a társát”. Az ilyen 
helyzetben mit tehet a bántalmazott fél? A válás szinte szóba 
sem jöhet, hiszen mi lesz a közösen teremtett otthonnal, a fel
épített házzal, hova menjen a gyermekekkel?

Segítséget a helyi hatóságokon túl, amelyet a személyes is
meretség miatt nem szívesen, és gyakran eredménytelenül 
vesznek igénybe, az Országos Kríziskezelő és Információs Te
lefonszolgálathoz (06-80/205-520) fordulhatnak. Már tíz me
gyében hoztak létre olyan házat, ahol a menekülő asszonyok és 
gyermekek oltalmat kaphatnak. Valahol bántja az ember igaz
ságérzetét, hogy a vétlen, áldozattá vált családtagok menekül
nek a pokollá vált otthonból, és nem a bántalmazó fél eltávolí
tása hoz megnyugvást a család életében. Ezen segítene a nyu
gati országokban már jól működő távoltartás intézménye. A ta
valy életbe lépett távoltartásról szóló rendeletet csak folyamat
ban lévő büntetőeljárás esetén alkalmazhatja a bíróság. Így az 
áldozatnak először védelem nélkül kell feljelentést tennie. A 
védelmet pedig legfeljebb harminc napig élvezheti. Ezt köve
tően megint a közelébe jöhet a bántalmazója, például visszaköl
tözhet a közös lakásba.

Ritkán találkozunk a családon belüli erőszakról kórház, or
vos, védőnő vagy iskola által adott jelzéssel, pedig ezeknek az 
intézményeknek kellene először észrevenniük a tüneteket. A 
nők nem kapnak megfelelő védelmet a családban elkövetett ne
mi erőszakkal szemben sem, annak ellenére, hogy azt már tíz 
éve bűncselekménynek minősíti a törvény. A nemzetközi jog
védő szervezetek az előítéleteket és az igazságszolgáltatás bi
zonytalanságait teszik felelőssé a hiányosságokért. Ha valaki 
feljelentést tesz, megalázó körülmények között, bántalmazója 
jelenlétében kell többször is előadnia a történteket. Ezen az el
járási renden szeretnének a hatóságok változtatni, de ennek a 
jogi hátterét is meg kell teremteni.

A családon belül erőszakosan viselkedő személy nemcsak a 
saját családja tagjaival bánik rosszul, hanem általában kímélet
len a környezetével is. A munkahelyi otromba viccek, vagy az 
utcán tett megalázó megjegyzések tulajdonosainak nagy része 
a környezete szerint példás családapa, aki mindent megtesz az 
asszonyért meg a gyermekekért, bár ennek feltétele, hogy azok 
ellenkezés nélkül szót fogadjanak neki. Szerencsére a férfiak 
nagy része nem az erőfitogtatást tartja élete céljának! A szem
lélet megváltozásának kiváló példája, hogy létezik a Stop- 
Férfierőszak Vonal, amelynek másik végén minden csütörtö
kön este hattól nyolcig férfi önkéntesek várják a magatartásu
kon változtatni kívánó társaik hívását.

Stanka Mária r. szds.



Nyári délután

Hattyú bál
A megszokottól eltérő időpontban, új környezet

ben, de a korábbi évekhez hasonló jó hangulatban 
zajlott le 2007. július 21-én a Szent Miklós sétaha
jón a 12. alkalommal megrendezett hagyományos, 
jótékony célú Hattyú bál.

A bálhoz kapcsolódóan a városlakóknak és a nya
raló vendégeknek szórakoztató szabadtéri műsorral 
kedveskedtünk. Este 6 órától a Wesselényi-strand 
főbejáratától utcai felvonulás indult a Napsugár pár, 
lovas huszárok, század eleji korhű jelmezesek, és -  
új színfoltként -  gólyalábas maskarások közremű
ködésével. A menet végigvonult a parti sétányon, 
majd a nemrég felállított Szent Erzsébet szoborhoz 
érkezett. Szabó János atya -  az Almádiért Közala
pítvány kuratóriumának egyik új tagja -  felelevení
tette Szent Erzsébet legendáját, majd a felvonulók 
rózsákat helyeztek el a szobornál. A ligetben felál
lított színpadon a Garagulya Gólyalábas Kompánia 
tagjai, tűzlovagjai, a Hemo Winner Versenytánc 
Egyesület táncosai, a Dal-Ma Művészeti Egyesület 
énekesei és Völler Adél énekművész este 10 óráig 
szórakoztatták az egybegyűlteket.

A kora esti órákban a Szent Miklós sétahajón 
mintegy száz vendég részvételével -  és Kovács 
Krisztián (Kiki) szellemes vezényletével - kezdetét 
vette a Bál. A szép számban elhangzó megnyitó be
szédeket és köszöntőket követően a hajó 1-1 órára 
kétszer is kifutott a Balaton vizére.

A kellemes környezet, a finom vacsora, a 
„Régijó” Zenekar muzsikája, a sétahajókázás és a jó 
társaság remek alapot szolgáltatott a báli hangulat
hoz. A báli közönség is gyönyörködhetett a tánco
sok és az énekesek bemutatójában, jót derült a Fü
löp Barnabás 10 éves balatonalmádi kisfiú által elő
adott Romhányi-versen, majd hajnalig ropták a tán
cot - közben értékes tombola-nyereményekkel je 
lentősen gazdagodva.

Ezúton köszönjük meg a rendezőknek, a bálon és 
az utcai jelmezes felvonuláson résztvevőknek, vala
mint a fellépőknek, és a többi támogatónknak, hogy 
munkájukkal és adományaikkal hozzájárultak a ren
dezvény sikeréhez: Albrecht Sándor, Bakai 
Károly né Edit fodrász, Barta József fésűs-szarumű
ves, Bereczki Zsolt (Balatoni Sétahajózási Kft), Bo

ra Fotó, Takácsné Poór Bernadett (Borostyán Virág
üzlet), Carte D’ore Cukrászda, Cseresnyés Anikó 
fodrász, Csudabolt Kézműves Kincs- és Kelléktár, 
Dobos Lajos festőművész, Fábián László festőmű
vész, Gringó Állateledel és Felszerelés, György Pa
tika, Mészáros Miklós (Halásztanya), Kochné Tö
rök Eszter (Eszter-lánc Virágüzlet), Keller Andrea, 
Lovas Jánosné Ági (Clívia Virágüzlet), Keszey Já
nos polgármester, Kormos István (Gold-Garden), 
Kuckó Étterem, Kupcsik Gáborné (Delikát- 
Szuvenír), Kovács Mihály és Szentesi Andrea (La 
Villa Étterem és Pizzéria), Laukó Tibor ( Borkert 
Vendéglő), Láng Miklós, Lovasné Dörfner Katalin 
kozmetikus mester, Mészáros Miklósné (Pötyi Bu
tik), Mészöly Győző (Viktória Panzió és Étterem), 
Mógor Dénes (Papír-Írószer Kereskedés), 
MONOPOLY Hotel -  Bíró László ügyvezető, Mo
zart Cukrászda, Nagy András, Némethné Hollender 
Éva (Tobak Delikát), Nereus Park Hotel, Nyúl 
Csabáné, Pergerné Balogh Ágnes fodrász, PIREUS 
étterem, Polyák ABC -  Polyák Sándor ügyvezető, 
Bartók Balázs (Profi-L Üzletház), Rendes Ferenc és 
Ferencné (Príma Étterem és Panzió, Príma Illatszer- 
bolt), ROLLSTAR Kft és Front Tech Kft. -  
Kucserka Lajos ügyvezető, Schildmayer Ferencné, 
Somodi Brigitta kozmetikus, Sörös Istvánné (Ági 
Papír-Írószerbolt), Steinbach József tiszteletes, Sza
bó János atya, Szabó Éva (Cipővilág), Szabó 
Lászlóné (Akciós Bolt), Szőlősiné Séllei Katalin ke
ramikus, Tolner Tünde fodrász, Veleginé Pavelka 
Gizella, Glückné Szabó Teréz, Limfer Istvánné 
(Gizella Szalon Tulipán udvar), Vrtl Cukrászda, a 
Balatonalmádi polgárőrök, a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár munkatársai, Balatonalmádi 
Város Önkormányzata, Balatonalmádi Város Rend
őrkapitánysága, Öböl Tv, Pannon Várszínház, 
Veszprémi Petőfi Színház, Tradeorg Nyomda -  
Tóth Zoltán -, Vörösberényi Lovas Egyesület -  
Szentesi István -, és a többiek.

Az Alapítvány kuratóriuma nevében köszönettel 
fogadjuk támogatásaikat az újságban elhelyezett 
csekken, vagy átutalással az OTP-nél vezetett aláb
bi számlaszámunkra: 11748083-20005760.

Szabóné Kormosói Kornélia szervező



Szögedi Miklós felvételei a halászléfőző versenyen, a Hattyú báli 
fölvonuláson, a menettáncosok és rezesek találkozóján, Péter, Pál és Szent 
Iván ünnepén az Úr 2007. esztendejében... A Hattyú bál képeit Szabó 
Károly készítette.



Mint a vízfolyás -  német tábor Balatonalmádiban
Tudják Önök, vajon mi köti össze a következő szavakat: limnológia, Bécs, 

Budapest, Balaton, strandfürdő, vihar és pohárorgona?
Igen, a víz az, ami mindezek hátterében ott él, csordogál és hömpölyög, 

cseperészik és muzsikál. És ez a motívum köti össze a balatonalmádi német 
tábor programjait is, ahol magyar és osztrák gyerekek egy héten át ismerked
nek egymással, a környezettel, a magyar és a német nyelvvel.

A bécsi székhelyű BRG 7 (szövetségi reálgimnázium) és a budapesti Csik 
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium az ACES (Academy of Central 
European School) támogatásával hozta létre ezt a nyári tábort. A kisebb ma
gyar diákok délelőttönként németórákon tartják karban nyelvtudásukat, dél
utánonként a vendégdiákokkal együtt játszanak, agyagoznak, origamiznak, 
táncolnak, és ha  jól hallom, épp énekelnek.

A nagyobbak az osztrák diákokkal közösen összetett feladatot oldhattak 
meg. Ennek része volt a balatonfüredi városnézés és a tihanyi hajókirándulás, 
ahol az idegenvezető pedagógus német nyelvű kalauzolásával ismerkedtek 
meg a helyi nevezetességekkel, a füredi Jókai villával, az ivókúttal, a 
Rabindranath Tagore sétány
nyal, a tihanyi Limnológiai In
tézet munkájával, és természe
tesen a tihanyi apátság épület- 
együttesével, történetével. A 
következő napokban az itt szer
zett élményekből, benyomá
sokból bontakozhat ki a táboro
zok alkotó fantáziája és kom
munikációs készsége. Például az osztrák-magyar vegyes csoportok számára a 
német nyelvű feladatlapok kitöltése együttműködésre késztette a diákokat. A 
bécsiek értették a kérdést, de a magyar vonatkozású válaszokat inkább a ha
zaiak tudták megválaszolni, akiknek viszont a kérdés megfejtése volt a nehe
zebb dió. A plakátrajzolásnál viszont nincs nyelvi akadály, az elkészült képe
ket, vízfestményeket megtekinthetik a Pannóniában.

A szervezett foglalkozások mellett spontán „nyelvóráknak” is szemtanúi le
hettünk. A kis táborlakók rájöttek a tanítás ízére, hogyan lehet szavakat elma
gyarázni az osztrákoknak, és büszkén vizsgáztatták előttünk klienseiket.

Hogy holnap miként fog szólni a vízi zene, azt nem tudjuk (remélhetőleg 
nem a tetőn fog dobolni), abban viszont már biztosak vagyunk, hogy jövőre 
folytatni fogjuk ezt a kezdeményezést. Szeretnénk, hogy diákjaink úgy beszél
jenek németül, mint a vízfolyás, és úgy közeledjenek a különféle kultúrákhoz, 
ahogy a víz a gyökerekhez.

Reinhardt Csaba

A városi zeneiskola 
eredményei

Sistrum zeneiskolai hegedűversen - Szombathely, febr. 27. Józsa Dalma 2.
o.: nívódíj, Ujlaki Kata 4. o.: arany fokozat. Felkészítő tanár Horváthné Do
monkos Tímea.

Sistrum zeneiskolai zongoraversen - Szombathely, febr. 28. Tóth Marianna
3. o.: bronz minősítés. Felkészítő tanár Tamás Béláné.

Népdaléneklési verseny - Enying, márc. 15. Hódossy Gergely 2. o.: arany 
minősítés. Felkészítő tanár H. Huiber Gabriella.

Somogy Megyei és Balaton-parti Szolfézsverseny - Siófok, márc. 24. Sze
gedi Fanny 2.

korcsoportban 3. helyezést, Józsa Tamás 4. korcsoportban 1. helyezést ért 
el. Felkészítő tanár H. Huiber Gabriella.

Megyei Trombitaverseny - Ajka, ápr. 3. Szegedi Benjámin 5. o.: arany mi
nősítés. Felkészítő tanár Pártai Attila.

Megyei Szolfézsverseny - Sümeg, ápr. 20. Jósa Blanka 2. o.: bronz minő
sítés. Hódossy Gergely 2. o. és Szénási Dóra 2. o.: ezüst minősítés. Józsa 
Dalma 2. o.: arany minősítés. Uj laki Kata 4. o.: arany minősítés. Felkészítő 
tanár H. Huiber Gabriella.

XIV. Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Fesztiválja Balatonalmádi, 
ápr. 21. Krivácsy Petra, Jósa Blanka, Takács Orsolya fuvolatrió: arany minő
sítés, felkészítő tanár Szilvásy Lászlóné. Hegedűkórus (Bódi Lilla, Hódossy 
Gergely, Józsa Dalma, Nagy Eszter, Ujlaki Kata): ezüst minősítés, felkészítő 
tanár Horváthné Domonkos Tímea. Tóth Viktória, Shlakker Dóra, Kendli An
na fuvolatrió, felkészítő tanár Szilvásy Lászlóné.

Lantos Magda Megyei Zongoraverseny - Veszprém, ápr. 24. Józsa Tamás: 
bronz minősítés, felkészítő tanár Fükéné Sebestyén Mónika.

IV. Kreatív Fezstivál - Nagykanizsa, ápr. 27. Józsa Tamás: fesztiváldíj 
(improvizációért).

IV. Országos Társaséneklési Verseny Duótól a Kamaraéneklésig Kodály 
Zoltán tiszteletére -  Budapest, ápr. 28-29. Csörnök Dániel-Hódossy Réka- 
Ujlaki Kata tercett: arany minősítés. Hódossy Gergely-Józsa Dalma duett: 
ezüst minősítés. Bódi Lilla-Csörnök Fanny duett: bronz minősítés. Felkészí
tő tanár H. Huiber Gabriella.

H. H. G.

Így érdemes
Nemcsak gazdag, hanem igényes programot állított össze a nyugdíjas 

pedagógusok klubjának a vezetője, Fürtös Lászlóné, Erzsike. Olyannyira 
vonzó lett a régóta működő összejövetel, hogy ötven főre dagadt, olykor
olykor kicsinek bizonyult az összenyitott két terem. Sokirányú, tarka műsor 
van most is a hátunk mögött, de ítéljék meg Önök!

Magyarpolányba, Balácapusztára, Nemesvámosra buszos kirándulás; 
túrázás a patak mellett, melynek a végállomása a Betyárcsárda; szalonnasütés 
a Cserehegyi-kilátó körül. A környező jelesebb települések közül 
Balatonfűzfőre mentünk, ahol a „Támasz” Idősek Otthona várt bennünket, 
vagy Szentkirályszabadján emlékeztünk meg a széplelkű vértanú költőre, 
Radnóti Miklósra, akinek itt volt utolsó előtti állomása, ugyanitt megtekintet
tük az építészetileg is híres két templomot.

A kulturális emlékdélutánok szépek és igényesek voltak. Bartók emléke 

előtt tisztelegtünk műsoros zenehallgatással. Meghitt, bensőséges hangulat
ban ünnepeltük a Mikulást és a karácsonyt. Vágó István játékához analóg 
játékot készítettünk: nehéz kérdésekkel, de lelkes izgatottsággal „győztünk”, 
hiszen gazdagabbak lettünk tudásban; a pezsgőnyereményt megérdemelten 
együtt fogyasztottuk el.

18 főnek volt színházbérlete a veszprémi Petőfi Színházban, ahová busz 
vitte a csoportot. A vetítéses úti beszámolók egzotikus tájakra vittek: 
Ceylonba (Kósa Klári), Maxim Julianusz bemutatta az Egyesült Államok 
legszebb nemzeti parkjait, Fülöp Lajos festőművész képein keresztül nyújtott 
művészettörténeti ismereteket. Az évzáró találkozás édes volt, a vörösberényi 
cukrászda gazdag kínálata gondoskodott erről. Szórakoztatóak voltak azok a 
csütörtökök, amelyekről nem esett szó. Ilyenkor volt kártyázás, beszélgetés, 
séta az öregparkban, adventi koszorúkészítés, stb.

Ilyen megszállott vezetővel, ilyen belevaló csoporttal máris tartalmassá vál
tak a csütörtök délutánok a pedagógus klubban. Köszönettel tartozunk azok
nak, akik anyagilag támogatták a klubot: az önkormányzatnak, a „Forrás” 
Takarékszövetkezetnek. Köszönjük Fürtös Erzsikének a szervezést, azoknak 
is köszönet, akik szellemi, fizikai segítséggel tettek emlékezetessé egy-egy 
kiemelkedő napot!

A klubtagok nevében

Bajcsy Gézáné



Almádi és a gőzhajózás
Ismeretes, hogy a Balaton déli partján 1861-ben megindult a vasúti 

közlekedés, az északi parton pedig csak 1909-ben. A balatoni gőzha
józás történetét vizsgálva, különös tekintettel Almádira, hasonlóságot 
találunk.

Gróf Széchényi István kezdeményezésére megalakult a Balatoni 
Gőzhajózási Társaság, amelynek elnöki tisztségét a legnagyobb ma
gyar élete végéig betöltötte. 1846. szeptember 21-én bocsátották víz
re a Kisfaludy gőzöst (Széchényi adta neki a nevet). 1847-ben meg
indult a rendszeres balatoni gőzhajójárat. A kikötők a következők 
voltak: Keszthely, Fonyód, Badacsony, Boglár, Révfülöp, Szántód, 
Balatonfüred, Alsóőrs és Kenese. Ekkor Kenese volt a fontosabb ki

kötőhely, mert itt csatlakozott Pestről, a Tigris fogadótól induló 
gyorskocsi járat a gőzöshöz, biztosítva a Füredre jutást. A déli vasút 
megnyitása után ezt a szerepet Siófok vette át. A vonatról hajóra száll

va érték el a vendégek Füredet, illetve a többi kikötővel rendelkező 
települést.

Almádi ekkor még kisebb jelentőséggel bírt. 1869-ben nyerte el 
az önálló községi státuszt. A hajóforgalom nem érintette és kikö
tője sem volt. 1884. július 11-én Almádi elé érkezett a Kisfaludy,

füredi kirándulókkal. A fürdőház előtti nyílt vízen lehorgonyzott 
és a vendégeket csónakokkal vitték partra. Korabeli újsághír sze
rint „Nevezetes esemény gyanánt megemlítendő az, hogy a Kis
faludy ez alkalommal volt először Almádi partjainál”, szólt a tu
dósítás. A kikötő hiánya ellenére 1886-ban kelt híradás szerint 
heti rendszerességgel megjelent a Kisfaludy az Almádi előtti ví
zen.

1889. január 12-én a közlekedésügyi minisztériumban tartott érte
kezleten határoztak egyebek mellett az almádi kikötő megépítéséről 
is. Március végén a gróf Esterházy Móric főispán vezette bizottság, 
amelynek tagja volt Véghely Dezső alispán, Kemenes Ferenc, Paál 
Dénes Androvits Imre, Óvári Ferenc és Balogh Károly, a helyszínen 
kijelölte a kikötő helyét, a fürdőháztól mintegy 200 lépésre, a halászok 
bejárójánál. Az építkezés megkezdődött, amelyet Androvits Imre já
rási útbiztos irányított. A szükséges követ az almádi birtokosok ingyen 
adták össze.

1889. július 7-ére készült el, és ezen a napon, a Kelén, 1891-ben 
Baross névre átkeresztelt, lapátkerekes gőzös megkezdte rendszeres 
járatát Füred és Almádi között. A korabeli tudósítások szerint rög
tön jelentős számú utas vette igénybe a járatot. A hajó menetrendjét, 
már akkor természetes volt, a vonathoz igazították annak érdekében, 
hogy a Budapestről érkező nyaralók hajóra átszállva folytathassák 
útjukat Almádi felé. Az 1909. évi közvetlen összeköttetés létrejötté
ig ez volt a legkorszerűbb közlekedési kapcsolat a főváros és Almá
di között.

A mai almádi hajókikötő teljesen más, mint az első volt, eltekint
ve a helyétől, mert az pontosan megegyezik Az egykori almádi bir
tokosok által ingyen adott kőennyiséget tartalmazza a mai kikötő
építmény parthoz közelebbi szakasza. Régi képes levelezőlapokon 
jól követhető a kikötő változása. Az első jelentős átépítésre 1930- 
ban került sor. Akkor még meghagyták a faszerkezetű részt, ami a 
háború alatt súlyosan megrongálódott, azonban helyreállították. A 
legutóbbi felújítás során korszerű, elegáns kikötővel gazdagodott 
Almádi képe.

Schildm ayer Ferenc

Az 1930 évi átépítés terve

A kikötő bejáratának képe 1890 körül

A terv megvalósult



Almádi arcok

Református püspökhelyettesünk
Van, aki hallomásból ismeri faluja, városa lelkészét, van, aki éven

te egyszer rányit, ha valami gondja van, valamivel meg akarja bízni, 
valamit kérni kell tőle, vagy csak egyszerűen ellátogat az egyik ünne
pi istentiszteletre... Más majdnem minden vasárnap ott ül a padban, s 
hallgatja.

Igen jól jár, aki rendszeresen beül Steinbach József almádi-fűzfői re
formátus lelkész (most már püspökhelyettes) igehirdetéseire! Vasár
napról vasárnapra érezni: fölkészült, nagy tudású, a szentírási lecke ta
nulságait a mához mérő ember. Mindig meglepi valami újjal gyüleke
zetét: a Szentírás és csetlő-botló világunk közt rendre megtalálja a kap
csolatot.

Pápán igehirdetés-tanra tanítja a papjelölteket. Ettől a dolga köny
nyebb nem lesz, de tán magyarázza, miért köti le az embert valameny
nyi prédikációja.

Meg is telik rendre az almádi református istenháza. Az ősztől tava
szig tartó időben nagy ünnepen, májustól szeptemberig pedig minden 
áldott vasárnap a templomudvar padjai is hívekkel zsúfoltak. Mert a 
nyaralótulajdonosokkal és az üdülővendégekkel már-már megkétsze
reződik a gyülekezet.

1990-ben került a fűzfői-almádi társegyház élére. A gyülekezetet 
1942-ben alapította Bolla Ferenc, aki nem akármilyen időkben (a hi
vatásos és hivatalos istentagadás kellős közepén) épített, s avatott 
1956-ban templomot Almádiban. A társgyülekezet jelleg mellett az al
mádi helyzet különlegessége, hogy a városban két református egyház- 
község van, ugyanis a jó ezer éves Vörösberénynek (a mai Balatonal
mádi településrészének) Kálvin-hitű lakói a reformáció óta a maguk 
külön életét élik. Almádi évszázadokig a veszprémi káptalan szőlőhe
gye volt, majd a megyeszékhely és környéke polgárainak kedvelt pi
henőhelyéből a XIX. század második felében lett önálló község. A la
kosság zöme katolikus, ám igen jelentős szerepet tölt be a kisváros tár
sadalmi, lelki, művelődési életében a reformátusság. A 8700 városla
kóból 1600 vallotta magát reformátusnak, s az almádi gyülekezet a 
nyaralókkal együtt 800 ember lelki igényeinek igyekszik megfelelni. 
Fűzfőn a lakosság tizedrésze, körülbelül 400 a református, s ott a nya
ralók tömeges megjelenése sem jellemző.

Az almádi református közösségre jellemző, hogy a megszokottnál 
alacsonyabb az átlagéletkor. Sok a fiatal az istentiszteleteken, hét köz
ben viszont nem érnek rá részt venni a gyülekezeti életben, hisz tanul
nak, dolgoznak. Van szép számmal hittanos is, félszáz gyermek ismer
kedik lelkésze segítségével a keresztyén hit alapjaival.

A sok fiatal mellett meghatározó a fürdővárosban, hogy Veszprém
ből jó néhányan ideköltöztek: sokadik emeleti lakásuk árából itt csa
ládi házat tudtak vásárolni és emberibb körülmények közt élhetnek. 
Emiatt nagy az igény a 20-40 éves korosztály részéről a közösségi al
kalmak iránt. Ezt például bibliaórával és filmklubbal igyekszik a lel
kész kielégíteni. Tervezik, hogy külön összejöveteleket szerveznek 
az 50-60 éveseknek is, mivel ők is igénylik a hét közbeni összejöve
teleket. Mivel szép számmal élnek Almádiban református értelmisé
giek, számukra szintén külön kört kellene alakítani. Nagy az igény a 
felnőtt hitoktatás iránt is, hogy fölelevenítsék és összefoglalják az 
egykor tanultakat -  magyarázza a lelkész. Nyaranta Fűzfőn és Almá
diban hittanos tábor várja az egész országból a fiatalokat, ezekben a 
hetekben több száz református leány és fiú tölt kellemes, szép, a lel
ki építkezést segítő napokat a Balaton északkeleti partján.

A fűzfői és az almádi gyülekezet életének a szervezése mellett van 
éppen elég dolga: a pápai református teológián prédikáció-tant tanít, 
és hogy a tanulásból sosem legyen elég, a Veszprémi Egyetemen utol
só éves hallgató: a lelkészi és vallástanári végzettség mellé bölcsész- 
diplomát is szerez. Felesége rászorulók gondozásával foglalkozik, két

gyermekük még iskolás. A közelmúltban újabb feladatot kapott: a Du
nántúli Református Egyházkerület püspökhelyettesnek (lelkészi jegy
zőnek) választotta.

A többség azt látja, amin ő részt vesz: heti egy alkalom a vasár
napi istentiszteleten! Azt gondolja, ennyi a dolga a lelkésznek. Va
lójában 24 órás szolgálat ünnep, vasárnap nélkül. „Ezt vállaltuk. Eh
hez nagyon jó feleség kell, aki elviseli, és segít! Ha nem áll a lel
kész mellett, az egész ügy meghal. Nélküle nem boldogulnék” -  
jegyzi meg.

Van épp elég dolga, összetett a lelkész munkája, de feladatait sorol
va elsőként a vasárnapi istentiszteleten való helytállást említi. Amikor 
oda kell állnia a sokarcú gyülekezet (és vendégei, nyaraló reformátu
sok, és hozzátartozóik miatt jelen lévő más felekezetűek) elé... „Az 
igehirdetésre készülni kell, megszólalni nagy felelősség! Valamit 
mondani, evangéliumot mondani; az embereket megszólítani, bátorí
tani, erősíteni, bizonyos esetekben tanítani, döntési helyzetben lévő
nek utat mutatni.. .".  A hitoktatás számára óriási kihívás, mert a helyi 
elsős általános iskolás gyermekektől a veszprémi katolikus gimnázi
um református diákjain át egyetemistákig minden korosztállyal fog
lalkoznia kell, miközben valójában valamennyi külön szakma. Harma
diknak a lelki gondozást említi, amelyre egyre inkább szükség van, a 
megszorult embereket néha órákig hallgathatja szeretettel a lelkész. A 
közösségépítés pedig azért fontos, mert a gyülekezet akkor működik, 
ha azon belül kisebb csoportok tevékenykednek, hogy aztán vasárnap 
az együttlét élménye hassa át őket is. És akkor még nem beszélt a hi
vatali teendőkről -  magyarázza.

Értelmiségi, vidéki, keresztyén... Együtt egy kicsit sok annak, aki 
anyagi sikerre vágyik a III. évezred eleji Magyarországon. Ám aki er
re tette föl az életét, mi más tehet: szolgál tisztességgel. Steinbach Jó
zsefet ismerve leírhatjuk: tisztességgel, szívvel, tudással és szeretet
tel.

Így meg már különösen „korszerűtlen” az ember az „Élj a csúcson!” 
(hazug) világában.

Annyi baj legyen.
Áldás, békesség! -  köszön el a vendég a balatoni püspökhelyettestől. 

Tán nem ok nélkül arra gondolva: ránk férne belőlük minél több.
(sarusi)



Sikerrel szerepeltek 
az almádiak a dél-komáromi várban 

július 7-én megtartott 
országos polgárőr találkozón, 

amelyen vegyes karunk is föllépett.
A jó hangulatú út néhány pillanatát örökítették 

meg Fazekas Ferenc felvételei.

Németh István Péter

4 évszak
1.

K ék p illangó békatutajra ereszkedik éppen.

Nem  locskol hullám sem a széltől, s még a hajótól 

Sem, - Badacsony fe le  rég ment. K isfiu épit iszapból 

Várat a parton, csöppen a fa l, híd  ujja hegyéről.

Lásd, azt hittem balgán, én legalább e bazaltra 

Szépen em elhetek annyit, m ennyit a hit fö l  a hegyre.

Jó, ha van egy kápolnavirága a szép szerelemnek.

Temploma? O mlik az unt sár. M ást já tsz ik  a gyerm ek...

2.

Őszi vizek tükörén úgy ring halovány lila fe lh ő 

bárány, hogy vele úszik a rózsaszin alkonyi égbolt.

M enny fe le  ugrik a testes amur, m int delfin a habból,

S így követ engem. Utolsó já ra t idén e hajónk már.

Á győ, ott a fagyöngyök a nyárfán távolodóban,

S m ind közelébb jö n  a túlpart, lám , a Fülöp-hegy opálja. 

Sárga-piros levelű lesz m ajd a szöm örce s a szőlő.

K éklik m ég kicsikét, és lódul a lánc a mólóhoz,

3.

M íg a családok kuksolnak m eleg otthonaikban,

Fáztál m ár Bogláron a téli m ólón egyedűl is?

H ízik a jé g , repedez, sikogat s nyög. Buffan , akárha  

Kanna, cigány-m uzsikus keze közt, vagy fegyver -  katonánál.

Partra huz éjszaka csónakokat s bóját a sötétben,

M ert így pattan a jég, és épül a több em eletnyi 

Jégpiramis-sor, am ely kész van, m ire hajnali szél jő .

D íjad ez: em lékm űve előtt áll tiszta magányod.

4.

M árciusokban ilyentájt m ár fü työrésztem  e parton.

Langy szellőcske dudolt vígan , bucsut intve a télnek,

M ost meg a jég-keretezte kiöntés tükörén a

Fény is alig gyúl. Bajszom  a sálam  alatt harapom  csak,

Csukva a szám, ám szólnak a nagy fák , csikorognak 

Sírva a tó s a Bakony fe le  órjás atyjuk után. S halld  

Tőlem, egy árva magonctól, testvérem  még belesajdul

- apró mandula -  lom btalanúl is a böjti szelekbe.

(A szerző az 1990-es években Vörösberényben tanított

a Balaton Akadém ián.)



B o r l
Almádi borocska

Öreghegyi, vöröshegyi, megyehegyi, sátorhegyi, miegyéb a pincében
Az öreghegyi az igazi almádi, a többi berényi, 

Kisberény és Szárberény szőlőhegyeinek a bora.
- Viszek egy kis borocskát...
Ad a magáéból.
Öreghegyi saszla.
Egy kis borocskát nem iszol?
Hogy a csudába ne.
A borocska így, amúgy. Ennyit becézni a bort, mint 

a Balaton-mellyéken, sosem hallottam! Persze hogy 
azért, mert: mennyi dolog volt - van, lesz - vele!

Már szőlőként...
Mi mást tehet, amikor kézbe veszi (borrá fejlett ko

rában). Nagy-nagy szeretettel méregeti, óvja, kínálja, 
kóstolja, hajtja föl, nyalogatja. Issza ki a kulacsát.

Borocskám.
Borom? Jó hogy nem. Az enyémecske! A boro

vicska! Az a jóféle almádi -  öreghegyi -  rizling, 
azaz almádi bor.

Kinek hogy. Mindenesetre mindenkinek: egy 
kis borocskát...

Az asztalra.
Az orra elé. Poharába-kupájába!
Nincs olyan tárlat, irodalmi teadélután, tudós, 

avagy közügyi eszmecsere, melyet ne követné egy 
kis kóstoló -  játszóházi pinceszeri borcsókolgatás 
-  a gazda, az almádi gazdák borából.

- Viszek egy kis borocskát...
Hozza, gazduram, csak mennél többet.
Annyit nem. El nem túlozza. Becsülje -  tisztelje! -

más is a borát! Az almádi gazda (tisztviselő, iparos, gyá
ri munkás, értelmiségi, paraszt- avagy városi polgáriva
dék szöllejében termett, pincéjében ápolt) borocskáját.

Másképp hogy lehetne.
- Egy kis borocskát?
Mármint hogy tölthet-é.
Amennyi beletér, gazduram (az Öreghegy nevű 

szőlőhegy maradékáról).
Isten, Isten.
Úgy legyen.
- Na, akkor igyuk meg a jánospoharat!
Utoljára, búcsúzóul. Hogy legyen mire emlé

keznetek!
A negyedikre, ötödikre csak-csak!... Hogy való

ban véget vethessenek az emberek a pincézésnek.
- Még egyszer azt a jánospoharat!
Ha még egyszer, akkor még egyszer a búcsúkupával.
Új fent szentjánosáldás.
- Ilyen jó borocskát. ..!
Hogy tudná abbahagyni.
A jó hogy ártana meg.
(Már hogyne árthatna meg.)

Vörösberényi jánosbor
Karácsony harmadnapi boráldásra

Karácsony harmadnapján Vörösberényben a ró
mai katolikusok újfent megtartották a János napi 
boráldást. A templomban az almádi-vörösberényi 
egyházközség plébánosa és káplánja, János atya és 
Gábor atya celebrálja a hagyományos boráldást, 
amelyre ismét jó néhány borosgazda vitt néhány 
üveggel az új borból. A szertartást követően a plé
bánián a 2005-ben is kitűnő almádi és berényi bo
rok végigkóstolásával, jó hangulatú baráti beszél
getéssel folytatódott a boráldás.

Az új évezred elején újították föl a városban a 
katolikusok a János napi boráldás szép hagyomá

nyát. A néphit szerint a János-bor (tehát az e napon 
megáldott-megszentelt bor) gyógyító ital, távol 
tartja a rossz szellemeket, megvéd a villámlástól, 
mérgezéstől, fulladástól, növeli a szépséget, az 
egészséget, és előmozdítja a jó házasságot. Egykor 
Szent János napján szokás volt bort vinni a misére 
a templomba, hogy a pap megáldja. A szentelt bor
nak ugyanis varázserőt tulajdonítottak.

A János-evangélium bevezetője ősi imádság is. 
Német szokás, hogy a János-evangélium kezdő
szavát fölvésik a viharharangra. János apostolt a 
szobrászok, nyomdászok, könyvkötők, írók, teoló
gusok, szőlősgazdák patrónusaként tisztelik. Azt 
tartják róla, hogy segít a barátság ápolásában, meg
áldja a termést, megvéd a nyavalyatöréstől, a láb 
különböző betegségeitől, mérgezésektől, égési sé
rülésektől, jégveréstől.

(Kár, hogy eddig nem tudtad: Szent János a Ma
gyar Írószövetség fővédnöke!)

A berényi boráldást követő, János-bort kóstoló 
’plébániai pinceszereken’ évről évre kitűnő boros 
rigmusokkal állnak elő a szőlészettel-borászattal is 
foglalkozó helybéliek.

Ferenc szerint:
Milyen a jó  magyar bor?
Elsősorban katolikus, mert erős.
Másodsorban zsidó, mert kereszteletlen.
Harmadsorban református, mert tiszta.
Negyedsorban lutheránus, mert se hideg, se meleg!
Jenő hogyne tudná:
Három fehér szőlőtőke, meg egy fekete,
Dicsértessék az Úr Jézus drága, szent neve!
Édes Jézus segíts meg,
Ó Mária Te is meg,
(Hogy) Ezt a kis bort igyuk meg!
Tüke.
Hogy aztán hazamenve beletöltsön néhány 

csöppet a szentelt borból a hordóiba: szentelt bort 
ihasson ő és egész háza népe, míg kitart az óbor.

Szent, bor.

Vöröshegyi áldomás
Isten áldja

2001., újbor, Keszei Jóska bátyám kínálja az ád
venti nyugalomban: rizlingszilváni, van benne egy 
kis irsaiolivér.

- Ez kevésbé savas, mint a rizling. Ezért nem áll 
el sokáig, tavaszra feltöltöm a hordót rizlinggel.

Rá a fogyatkozó szilvámra, hogy (együtt) meg
maradjon.

Éppen mert kevésbé savas: e ’száraz' bor igen 
jó! Az asszony is elnyalogatja. Tán öcséd, meg fi
ad is, kinek a gyomra nem bírja a savas nedűt.

December első hetében már tiszta -  enyhén 
gyöngyözik -; nem érzed a ként, sima, kívánatos.

Vöröshegyi vörösbort-színező minapi kurucvére 
helyett otelló pirosítja a vérszegény színű borocskát. 
(Pincészetekben meg spanyol festőbor.) (Kuruc 
vére.. .) (Vajh mért a kurucvére volt a legpirosabb?)

ADJ INNOM! -  mondom a (keszthelyi kétfülű 
kis kelta edény nyakán olvasható) deák DA 
BIBERE, más cserépen DA VINUM BIBERE he
lyett. BORT ADJ INNOM. BORT IGYÁL.

János ev. IV. 10: Jézus a samáriai asszonytól a 
kútnál vizet kér (Károli ford.):

- Adj innom nékem...

Somló-hegyi INNYA KŐ nyomán.
Hogy melyik volt hamarább... (A samáriai-é, 

avagy a somlai, netán az almádi.)
Ide a bort!
Ihatnék!
Igyunk!
Éljen a haza.
(Ha még hallja.)

Öreghegyi saszla
Aranyszínű Fábián (bora)

A legöregebb almádiak emlegetik a híres öreghe
gyi saszlát, ám fogalmad sincs róla, mi fán terem. 
Mígnem rá nem akadsz Fábián uramnál az eredetére.

Vagyis hogy.
Fábián József (született Alsóörsön 1762-ben, el

hunyt Tótvázsonyban 1825-ben) veresberényi és 
tótvázsonyi kálvinista lelkész, gazdasági író -  Fábi
án Gábor édesatyja -  a szőlészet-borászat kitűnősé
geként szakkönyveivel, fordításaival komoly szere
pet játszott a honi mezei munkálkodás pallérozásá
ban. Példának okáért Veszprémben, 1814-ben látott 
napvilágot Vizsgálódó és oktató értekezés A’ 
SZŐLÓ-MIVELÉSRŐL című műve. Mindezek 
alapján Görög Demeter 1829-ben javasolta, hogy a 
saszla fajtákat nevezzék el Fábián uramról! Amit 
rögvest meg is tett: a szőlőfajták névsorába bevette 
az alábbi Fábián-féle szőlőket, borokat: Fábián fe 
hér, Aranyszínű Fábián, Fontenblói Fábián, Fábián 
muskotály, Fábián veres, Fábián varietása... (Írva 
vagyon az Alsóörs története c., 1996-os kötetben.)

Nem akármi! Kár, hogy a szakma alig emlékszik rá, 
a mezei (kerti, pince mélyi) szőlész-borász világ annyi
ra sem, az almádiak vénje ellenben hogy a csudába ne!

Áldás, békesség, Nagytiszteletű Uram!
...Istennek dicsőség, fiam.
Hogy mit nem rejt a népi emlékezet...
Mily (példának okáért: boros) titkokat!
Mely saszla mások szerint petrezselyem szőlő vala...

Berényi bajor szüret
A korai gohér, a kései öreg szüret

Hogy az almádi gazda rátok cáfoljon! Történész 
írja: az almádi, meg a berényi szőlőhegyen a XIX. 
században külön szüretelték a bajor szőlőt, ebből lett 
a bajor must, mely a legelső... Lévén az őshonos 
gohér, mely a dunántúlinak csak bajor szőlő, a leg
korábbi. Míg ki nem vágták tövestül -  tükéstül -  va
lamennyit! Még a gyökértetű-járás előtt valamivel.

Almádiban, Szárberényben mit nem gondolt a 
gazda... Külön kezelte a bajornak nevezett gohért, 
nem keverte össze a többivel, mint ahogy a legtöbb 
szőlőskertben, pince-mellyéken történt (s történik 
ma is). Válogatás nélkül bele a puttonyba; hogy
isne. Majd öreg szüretkor. A bajor szüret: más volt.

A berényi és az almádi gazdák zöme nem hely
béli földműves, veszprémi polgár volt. Ez magya
rázná? Vagy hogy: „bajor”? (Berény katolikusai
nak fele ez időben német származék.)

A jó ég, ha tudja.
Hogy mire eljöjjön -  minél később, annál jobb 

(lehet) -  az öreg szüret, a korai mustjából lett mur
ciból már-már újbor kerekedjék! „Úri borként”, 
válogatással, egyetlen fajta leveként.

Sarusi Mihály

(Részlet a Balatoni pinceszer c., Balatonfüreden 
Bertha Bulcsu-díjjal jutalmazott írásból.)



F E L H Í V Á S

A Balatoni Szövetség, a Balaton-parti települések Önkormányzatai, valamint 
Hegyközségei közös szervezésében meghirdetjük a

X I .  B A L A T O N I  B O R O K  V E R S E N Y É T .

Helye: Kodolányi János Főiskola,
Siófok, Petőfi sétány 1.

Ideje: 2007. augusztus 31., péntek, 9 óra.
Szakmai védnökök: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

Balaton Fejlesztési Tanács 
Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
Balatoni Borvidéki Borrégió 

Fővédnök: Dr. Suchman Tamás elnök,
Balaton Fejlesztési Tanács 

A borversenyre benevezhetnek
-  a Balatoni Borvidéki Régió hegyközségeinek regisztrált tagjai (magántermelők, 

vállalkozások, intézmények) mindazon borokkal, melyek már a korábbi 
borvidéki borversenyen arany vagy ezüst érmet szereztek;

-  a benevezett boroknak a Balatoni Borrégió hat borvidékéről (Balatonfüred- 
Csopaki, Badacsonyi, Balaton-felvidéki, Balaton-melléke, Balatonboglári, 
Somlói) kell származniuk.

Nevezési feltételek:
A versenyre benevezett borokat (borvidékenként max. 40 tételt) augusztus 14-én 
és 15-én (hétfő, kedd) lehet leadni a Borvidéki Tanácsokhoz naponta 9-14 óra
között az alábbi helyeken:

-  Zalaszentgrót, Csányi L. u. 2.,
-  Badacsony, Római út 2. FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet,
-  Balatonboglár, Zrínyi u. 93. BB Rt. Borászati Üzem,
-  Balatonederics, Kossuth u. 67.,
-  Balatonfüred, Hősök tere 1. „Széchenyi Ferenc” Szakképző Iskola 

és Kollégium,
-  Doba, Szőlőfeldolgozó.

Egy termelő maximum 5 bormintával nevezhet be a versenyre, s a benevezett 
borokból legalább 100 literrel kell rendelkeznie. A borokból mintánként 4 
palackot kell leadni 0,7 vagy 0,75 literes borosüvegben (0,5 1-es palack esetében 
5 db) felcímkézve az alábbi adatokkal:

-  a bor fajtaneve,
-  a bor évjárata,
-  a bor termőhelye,
-  a termelő neve, címe,
-  a bor jellege (száraz, félszáraz, félédes, édes) megjelöléssel.

Muzeális (5 évnél idősebb) borokat -  ha korábban már szerepelt a Balatoni Borok 
Versenyén -  újra nevezni nem lehet!
A nevezési díj mintánként 6.000 Ft (5.000 Ft+ÁFA), melyet a borok leadásakor 
kell kifizetni.
A borokat felkért szakértőkből álló bizottság bírálja dr. Urbán András úr, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ny. főtitkára elnökletével. A pontszámokat 
számítógépes program értékeli és készíti el az eredménylistát.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására szeptember 8-án kerül 
sor. A pontos helyszínről és időpontról külön értesítést küldünk. Erre az alkalom
ra minden nevezőt és érdeklődő családtagjait szeretettel várunk.
Valamennyi benevezett bor egyedi oklevelet kap, a legsikeresebb gazdák pedig erre 
az alkalomra készíttetett, értékes ajándéktárgyakat is magukkal vihetnek. Számos 
vállalat, intézmény pedig különdíjat is felajánl majd a borverseny győzteseinek.
A Balatoni Szövetség fődíját a legmagasabb pontszámot elért 2006-os évjáratú bor 
termelője nyeri el az evvel járó „BALATONI BOROK MESTERE” megtisztelő 
címmel.
A XI. BALATONI BOROK VERSENYÉNEK szervezési munkáit a Balatoni 
Szövetség végzi (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3. 87/481-797, 30 9460-449.

Valamennyi résztvevőnek eredményes versengést kíván:
a RENDEZŐSÉG

Augusztus 10-20., péntektől hétfőig naponta 19-22 óra között
A L M Á D I  B O R F E S Z T I V Á L  2 0 0 7

Fedezze föl hazánk zamatos borait, a Balaton sokszínűségeit, táncait, kézműves 
és népi művészetét! Városunk legismertebb, leghíresebb és legtöbb látogatót 
vonzó rendezvénye idén 11 napon át várja az érdeklődőket változatos színpadi 
műsorokkal, kirakódó vásárral, játszóházzal, Almádi testvérvárosainak bemuta
tóival, és hazánk híres borvidékeinek legízletesebb nedűivel. Helyszín: Szent Ist
ván sétány -  Wesselényi strand -  főbejárat (szabadtéri színpad). Bővebb tájékoz
tatásért keresse az Almádi Borfesztivál műsorfüzetét, szórólapját és plakátjait!

Augusztus 10., péntek 
18. 45 Beharangozó Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarával és a 

Balatonalmádi Hattyú Mazsorett Csoporttal
19.00 Köszöntőt mond és bemutatkozik a 11 napos rendezvény házigazdája 

Fúvóskoncert és mazsorett bemutató
20.00 Ünnepélyes megnyitó (borászok köszöntése és Bacchus áldása a ren

dezvényre)
21.00 Örökzöld slágerek három szólamban (Pelles Petra, Váray Viktória 

és Kecskés Tímea)
Augusztus 11. szombat 

NÉMET NEMZETISÉG NAP Szervező: Balatonalmádi Német 
Kisebbségi Önkormányzat
Winkler Kapelle (Németország-Eggenfelden) hangverseny

Augusztus 12. vasárnap
19.00 Bab Társulat utcaszínházi előadása Jelenetek egy házasságból 

avagy a három kívánság
20.00 VIRÁGOS ALMÁDIÉRT DÍJÁTADÁS -  Nők a Balatonért Egyesület
20.30 Winkler Kapelle (Németország-Eggenfelden) hangverseny

Augusztus 13. hétfő
19.00 Bemutatkoznak városunk amatőr művészeti csoportjai, a balettól a 

modem táncon át a néptáncig
21.00 Elvis emlékhangverseny a király halálának 30. évfordulója alkalmá

ból Közreműködik: Németh Tamás -  Balatonalmádi
Augusztus 14. kedd

19.00 DAL-MA Művészeti Egyesület vidám, zenés műsora 90 percben
21.00 Sergio Santos hangverseny

Augusztus 15. szerda
18.00 BORFESZTIVÁL MATINÉ a Kabóca Bábszínházzal gyerekeknek 

és gyermeklelkű felnőtteknek (kézműves foglalkozások, bábelőadás 
és kalandjáték)

21.00 HUBAI KONCERT ZENEKAR -  cigány- és klasszikus zene
Augusztus 16. csütörtök

19.00 DANIEL SPEER BRASS produkció
21.00 GYÖNGYHALÁSZ Latin Együttes latin-amerikai és spanyol zene

Augusztus 17. péntek 
17.00-22.00 Ingyenes bajor vacsora fiataloknak a Balatonalmádi-Eggen

felden Baráti Társaságtól
19.00 Nyitragerencsér: Lakodalmas -  felvidéki testvértelepülésünk műsora
21.00 ETNOROM EGYÜTTES hangverseny

Augusztus 18. szombat
10.00 10 ÉVES TESTVÉRVÁROSI JUBILEUM megünneplése a német- 

országi Eggenfelden és a felvidéki Nyitragerencsér településekkel a 
Pannónia különtermében

19.00 Varnyú Country együttes gyerek hangversenye
20.00 Hemo Winner Táncegyesület műsora - standard és latin táncok
21.00 Varnyú Country együttes felnőtt hangversenye

Augusztus 19. vasárnap
19.00 Vivat Bacchus Énekegyüttes műsora
21.00 Duna Művészegyüttes folklórműsor élő zenekari kísérettel

Augusztus 20. hétfő
9.00 Ünnepi szentmise a Szent Imre Római Katolikus Templomban
10.00 Városi ünnepség a Templomkertben. Ünnepi beszédet mond: S. Dr. 

Lackovits Emőke néprajzkutató. Közreműködik Búzás Csaba és 
Szentirmai Edit TIÉD EZ A FÖLD c. műsorukkal

18.30 Eredményhirdetések (borverseny, közönségszavazás) a Borfeszti
vál helyszínén

19.00 Operett és slágerparádé Hegedűs Veronika -  Kloó Bernadett -  
Csizmadia Géza

20.00 ISTVÁN A KIRÁLY Tapolcai Musical Stúdió előadása az eredeti 
rockopera nyomán

22.00 Zenés tűzijáték, majd a fesztivál zárása
A fesztiválon résztvevő borászok 

Dobosi Pincészet - Szentantalfa (Dobosi Dániel)
Csordás-Fodor Pincészet - Somló (Andrónyi László)
Anna Borház - Hajós-Baja (Gonda János)
Feind Borház - Balatonfüred-Csopak (Feind Péter és Feind Lajos) 
Wunderlich Pince - Villány (Wunderlich Alajos)
Páll-Pince - Tokaj-Hegyalj a (Tarcal) (Páll János)
Nyári Pince - Szent-György-hegy - Badacsony (Nyári Ödön)
Sipos-Borház - Badacsony (Sipos Tihamér)
Cse-Ki-Bor Családi Borászati Bt. - Balatonfüred-Csopak (Kiss Csaba)
Első Magyar Borház Kft. - Badacsony (Szeremley Huba)
Schweiger Családi Pincészet - Balatonfüred-Csopak (Schweiger Rezső) 
Soproni Lővér Pincészet - Sopron (Magyar Dezső)
Zsebők Pincészet - Balatonfüred-Csopak (Zsebők Zsigmond)
Gál Tibor Pincészete - Eger (Gál Tibor)
Vollain Ferenc Pincészete - Balatonfüred-Csopak (Vollain Ferenc)
Casa Bella borgazdaság - Piacenza (Olaszország)



ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Szeretettel köszöntöm az Almádi Újság 
olvasoit. Faust Gyula vagyok, 2007 január 1 -étől 
kezdtem el lelkipásztori szolgálatomat 
Vörösberényben.

Marosvásárhelyen születtem. Teológiai 
tanulmányaimat Kolozsváron végeztem
1994-ben, de 1993. augusztusától utolsó 
éves teológusként elkezdtem a lelkészi szol
gálatokat. Feleségem, Faust Zita általános
iskolai tanító, mindenben a segítőtársam. 
Két fiunk született: Jonatán 12 éves, Gellért
Ottó 9 éves. Utunk sok küzdelmen, próbán
keresztül az Isten gondviselésével Papkeszin
át vezetett ide Vörösberénybe.

Többen megkérdezik, hogy vajon merre tart a vörösberényi reformá
tusság?

Mostanra lett olyan rálátásom a gyülekezet életére, hogy röviden tájé
koztatni tudjam az olvasókat az egyházközség és a templom helyzetéről.

Szalay Szilárd lelkész távozásával sajnálatosan a gyülekezet három 
részre szakadt. A megmaradt presbitérium az egyházi felső vezetés felé a 
gyülekezeti tagokkal egyetértésben fejezte ki azon szándékát, hogy a 
megüresedett lelkészi állás betöltése meghívás útján történjen. Megne
vezte a személyemet. A megfogyatkozott presbitérium azonban határo
zatképtelen lett, így nem választhatott, ezért püspöki kinevezéssel kerül
tem a beosztott lelkészi szolgálatba.

2007. januárjában az évi beszámoló elkészítésekor derült ki, hogy a 
gyülekezet állapota a vártnál is rosszabb. Megtudtuk, hogy a közösség 
anyaegyházközség jellege került veszélybe. A választójogosultak száma 
mindössze 51 fő volt. Egyházi törvényeink legalább 100 választójogosult 
tagot tartanak szükségesnek, hogy egy gyülekezet önálló egyházközség 
maradhasson. A vázolt tényekből kitűnik, hogy a Vörösberényi Reformá
tus Egyházközség önállóságának megmaradása a tét. Ki lehet választójo
gosult gyülekezeti tag? Az, aki hitből fakadó kötelességének tartja, hogy 
egyházfenntartói járulékkal támogassa egyházközségét.

Hitünk erősödését, a lelki megújulásunkat szolgáló közösségi alkalmaink
ra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Vasárnaponként 10.30-kor van is
tentisztelet. Legközelebbi úrvacsorai közösségünk augusztus 19-én lesz.

Szeptembertől szeretnénk elkezdeni az alsó tagozatos gyermekeknek a hit
oktatást. Szeretettel kérjük a szülőket, hogy támogassák ezt a kezdeményezést!

Ősszel jó reménység szerint megkezdenénk a bibliaórákat is.
A családlátogatás elkezdődött a presbiterek jelzése és előzetes egyez

tetés alapján. Ünnepek alkalmával házhoz is viszek úrvacsorát, azoknak, 
akik ezt kérik és szívesen fogadják. Lelki gondozói beszélgetésre az aj
tónk mindig nyitva áll. Telefonon mindenki számára elérhető vagyok. A 
vonalas szám: 430-433; mobil szám: 06 30-228-2966.

Döntő jelentőségű gyülekezetünk lelki élete szempontjából a templom 
mielőbbi helyreállítása. A templomért a helyi önkormányzattal, a 
KÖH-hel, a Veszprémi Református Egyházmegyével az összefogás meg
történt, ami 2,7 milliós újraalapozási munka kivitelezésében konkretizáló
dott. A tavasz folyamán azonban a repedések erőteljesen elkezdtek növe
kedni. Július 16-án szakértőkből álló csoport újra megvizsgálta a templo
mot. Elhatározták, hogy a szükséges méréseket mielőbb elvégzik, hogy meg 
tudják határozni a repedések okait, a helyreállítást és annak új költségét.

Akinek fontos a templom, és e célból anyagilag is támogatni szeretné 
gyülekezetünket, megteheti ezt akár személyesen a lelkészi hivatalban, 
akár az OTP-ben. A számlaszám: OTP Balatonalmádi 11748083- 
20020244.

A fizikai és a lelki omlás megállítása, valamint a folyamat megfordítá
sa minden tekintetben erőnket felülmúló kihívás és feladat. A megvalósí
tás csak közös összefogással lehetséges.

Tudjuk, hogy sokan imádkoznak a vörösberényi gyülekezetért. Enge
delmesen hajiunk meg mennyei Atyánk előtt, akinek kezében van az éle
tünk. Gyermeki bizalommal fogadjuk az élet igéjét, mely a Zsoltárok 127, 
1-2 verseivel így szól:„Ha az Úr (Isten) nem építi a házat, hiába fáradoz
nak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrök.”. Kér
jük együtt alázattal, hogy Isten építse és őrizze az életünket!

Faust Gyula lelkipásztor

(Mise)Borral, kisüstivel egyengette az utat

Az almádi 
Szent Jobb kápolnáról

50 év távlatából az alábbiakra emlékszem vissza. Írás sajnos nem maradt róla, 
talán érthető okokból. A neveknél lehet hiba is.

1954 körül az almádi plébániatemplom freskóit festette az egyházközség dr. Pin
tér Sándor plébános irányításával. A festő Bicskei Karle János volt. A munka meg
lehetősen elhúzódott. Sokféle gond volt, főleg a festékanyaggal. Munkakedvben, 
lelkesedésben nem volt hiány. A művész István nevű testvére, aki szobrászművész 
és építőművész volt, többször megfordult a munkahelyen. Egy alkalommal a plébá
nián szóba került, hogy a Budai Várban, ahol István főként szobrász munkát vég
zett, micsoda értékek mentek tönkre a háború miatt. Az is igaz, hogy a vár XVIII- 
XIX. századi építményeinek háborús lerombolása sokkal korábbi, középkori és új
kori építményeket hozott felszínre.

Ami dr. Pintér atya képzeletét legjobban megragadta, a Bicskei Karle István ál
tal elmesélt a budavári Zsigmond templom és annak egy még érintetlen része, a 
főoltár mögött levő és a Szent István jobbját őrző kis kápolna volt. Nagyon gyor
san szerét is ejtették, hogy ezt a kis ékszerdobozt megtekintsék. A megtekintés
kor kiderült, hogy a vártemplom erősen romos állapotban van. A mellékoltárok 
jórészt összetörtek, szobrok és oltárképek eltűntek, a tetőzet középen beomlott. 
Sok helyen bokáig, sőt térdig érő omladék állt. A vártemplom a többi rommal 
együtt teljes lebontásra volt ítélve.

Csodák csodájára állt a főoltár, mögötte egy embernyi nyíláson át be lehetett bújni a 
Szent Jobb kápolnába. A mennyezet kupolája Lotz Károly festőművész terve alapján, 
velencei mozaik stílusban az Almádiban ma látható képet mutatta, sérült állapotban. A 
fülke közepén egy márványtömb-oszlop állt, sajnos összetörve. Kis fülkében volt a he
lye a Szent Jobb szarkofágnak. Erre a márványtömbre lehetett kiemelni, innen vállon 
lehetett továbbvinni. A szarkofágot gótikus stílusú, ezüst, oldalt üveges díszládának kell 
elképzelni. A rendeltetésének megfelelő, királyi pompájú ereklyetartó volt. Ezt a szar
kofágot abban az időben már a pesti bazilika őrizte. A Szent Jobb háborús történetéről 
nem tudok beszámolni, de az ostrom idején az egyház azt biztonságba helyezte, mint a 
magyar nép nemzeti kincsét, amelyet nagy tisztelet, hódolat illetett meg.

A mozaikkupola tehát állt. Mindent, ami a várban fellelhető, a várgondnokság en
gedélyével lehetett kutatni, mozgatni. Elvinni pedig szinte lehetetlen volt.

Pintér atyával bementünk a várgondnokságra, hogy mi szeretnénk megmenteni 
a lebontásra ítélt vártemplomból a Szent Jobb kápolna fülkét, és azt onnan Almá
diba elhozni. Közben Bicskei K. István összeköttetése révén felvettük a kapcsola
tot a mozaikot restauráló csoporttal, melynek vezetője Schillinger művész volt.

Felgyorsultak az események. A mozaikosok a mozaik színoldalára speciális papírt 
ragasztottak. Utána az egész felületet leszedték, és a várkápolna melletti egyik épü
letben, a volt udvarlaki őrség szobáiban hatalmas asztalokra terítették ki. Közben a 
várgondnokság főmérnöke közölte: az almádi pontyokra tekintettel engedélyezik a 
javítást és az elszállítást. Kiderült, hogy ez az elvtárs szabad idejében Pestről az al
mádi mólóra és a Neviki mólójára járt horgászni, és ott sok kellemes napot töltött.

1956 kissé visszavetette a munkát. A mozaikosok, élen a vezetőjükkel, jórészt 
disszidáltak. Új szakember gárdát kellet szervezni a helyreállítás folytatásához. Ez 
is sikerült 1957 tavaszán. Közben beázott a mozaik-műterem, egy másik romos 
épületbe kellett átköltözni. Bicskei K. István adott helyet a szobrászműterem egyik 
szobájában, a volt József főherceg palotában.

A várkápolna is egyre pusztult. Félő volt, hogy a kis fülke is megsérül. A Sors se
gített. Lakó (István?) mérnök, a vár építésvezetője segített az ügynek. Ácsokkal be
lülről feldúcoltatta a mennyezetet, és azt a lehetőséget teremtette meg, hogyha a mo
zaik készen lesz, vissza lehessen rakni a kápolnába, és ki lehessen vinni az épületből. 
A volt királyi kocsibeállón keresztül terveztük az elszállítást.

A kész mozaikot, színoldalon a speciális papírral újra a helyére ragasztották a 
mozaikosok. Pintér atya két nagyon jó kőművest küldött, akik a kupola négy lá
bát kiszabadították a falból, és szállíthatóvá tették az egészet. Az egyik neve 
Mecséri László, a másik nevére nem emlékszem. Ugyanakkor szétszedtek egy ol
tárt is, hogy azt Almádiban a Szent Jobb kápolnába lehessen elhelyezni. Néhány 
apróbb darabbal, oszlopokkal. Emlékeim szerint 1957 őszén vagy 1958 tavaszán 
történt a szállítás. A kupola olyan nagy volt, hogy lelógott a Csepel teherautóról 
az egyik oldalon. Almádiban külön szakembergárda várta az érkezést, emelőbak
kal leemelték a kupolát, és a mai helyére görgették, hogy fel lehessen állítani. A 
kis mozaikkápolna lassan berendezésre került. Még az eredeti kovácsoltvas kaput 
is sikerült sértetlenül elhozni. A mozaikosok Almádiba utaztak, amikor minden 
építészeti munka a helyén volt, és leszedték a speciális papírt a színoldalról. Vé
gül teljes pompájában előttünk állt, ragyogott Lotz Károly egyetlen mozaikja. A 
nagy romhalmazhoz képest kis darabka ez a néhány négyzetméter, de ezt legalább 
sikerült megmenteni a világégéstől, hogy ország-világ láthassa, mit tud a magyar.

Mindezeknek részese, résztvevője voltam. Szerveztem a mozaikosokat, rendelke
zésre bocsátottam a szállításhoz szükséges teherautókat. Nagyon sok demizson almá
di (mise)bor és kisüsti pálinka egyengette az utat, hogy időben minden rendelkezésre 
álljon. A közömbös embereket hazaszeretetre hivatkozással sikerült az ügy mellé ál
lítanom. Nagy szeretettel, lelkesedéssel dolgoztam, hiszen gyökereim Almádiba nyúl
tak. Nagyapám, első Tóth János Almádiban volt építőmester. Édesapám, második 
Tóth János Almádiban a községházán dolgozott haláláig.

Tóth János

(A Majbó Gábortól kapott írás Budapesten élő szerzője 50 éve részt vett a Szent Jobb 
kápolna Budáról Almádiba telepítésében. Tudomásunk szerint nem Lotz a mozaikkép al
kotója, de az évekkel ezelőtt született íráson nem változtattunk. A szerk.)



Sági Sándor, élt 89 évet

A nyolcvanas évek végén ismerkedtünk meg, és amikor 1992-ben 
könyvesboltot nyitottam a Baross utcában, napi vendégem lett. Vette 
a Népszabadságot, ismerkedtünk, beszélgettünk. Az évek barátsággá 
nemesedtek. Együtt kószáltunk az ország „Ecseriein”, régiségboltok 
anyagát böngészgettük, és együtt terveztük, szállítottuk, rendezgettük 
kiállításait, raktuk magunkat körbe azokkal a gyönyörű színpompák
kal. Alkotásai méltó folytatása Barabásnak, Kosztának, aki egyébként 
tanítója is volt a még ifjú kezdőnek. A rendkívül mozgalmas, változa
tos életút egy letisztult forma és egy csodálatos vibráló színvilággal 
ajándékozott meg bennünket, szemlélőket, és az Embert, aki mindezt 
átélte és vászonra vitte, hogy mi gyönyörködhessünk benne. Ő volt Sá
gi Sándor festőművész, a Mester. Élt 89 évet.

H egyi Zoltán

Abaúji 
Bódi-zarándoklat

Északkelet-Magyarországon, Abaújszántón augusztus 26-án a római 

katolikus templomban üvegablakot szentelnek a litéri-fűzfői vértanú

nak, az almádi katolikusok körében is nagy tiszteletnek örvendő, 1945- 

ben meggyilkolt Bódi Magdinak az emlékére. Aki részt szeretne ven

ni a zarándoklaton, jelentkezzék Kovács Elemérnénél (438-389)!

Orosz muzsika és 
görög taverna az 

Almádi Nyári Fesztiválon
A Veszprémi Városi Művelődési Központ és a Pannónia közös szervezésé

ben július 22-én városunkban adott hangversenyt az oroszországi 
Jekatyerinburg egyetemi kórusa. A Vivace Nemzetközi Kórusfesztivál távol
ról érkezett résztvevői különleges zenei élménnyel ajándékozták meg azokat, 
akik a rekkenő hőség ellenére kilátogattak a rendezvényre. A 2001-ben alapí
tott kórus karnagya Alekszandra Kuznyecova, aki a számukra, de még szá
munkra is szokatlan meleg ellenére töretlen lelkesedéssel irányította a fiatalo
kat. Az Ural Állami Egyetem dalos ajkú hallgatóinak műsorában a pravosz
láv kórusmuzsika gyöngyszemei, XIX. és XX. századi szerzők művei és orosz 
népdalfeldolgozások csendültek fel.

A kellemes délután újabb zenei élménnyel folytatódott, a Zenepavilon kör
nyéki fák hűs árnyékában, röpke másfél órára a görög tavernák világa eleve
nedett meg. Az Almádiban immár hagyományossá vált világzenei hangver
senysorozatnak idén az 1983-ban alapított, világzenei és görög zenei stílus
ban játszó Maskarades Együttes volt a vendége. A Maskarades muzsikája a 
görögországi népzenére épül. A zenekar interpretálásában főként buzukira, és 
annak testvérére, a baglamára épülő ritmusok szólalnak meg. A hangversenyt 
görög táncosok műsora egészítette ki és görög táncház zárta, melynek kereté
ben bárki elsajátíthatta a tánclépéseket és megismerhette a tavemazene törté
netét. A világzenei rendezvény a Pannónia szervezésében, a Nemzeti Kultu
rális Alap támogatásával valósult meg.

Vincze Eszter

Hittanos kirándulás

Idén rendhagyó módon került megrendezésre a Balatonalmádi- 
Vörösberényi Római Katolikus Egyházközösség hittanosainak tábora. Július 
9-13. közt csillagtúra jelleggel 80-95 fő közötti változó létszámmal élvezetes 
rendezvényeken vehettünk részt.

Az ötnapos élménydús táborozáson feltárult előttünk a veszprémi állatkert 
gazdagsága, és szemtanúi lehettünk egy élvezetes madárbemutatónak. Elme
rültünk a pápai élményfürdő medencéiben, csobogóiban, hatalmas sikongatá
sok közepette csúsztunk végig a nagycsúszdán. Csapatokban kipróbálhattuk 
rátermettségünket és ügyességünket a sorversenyekben és a mozaik kirakos
gatásában. A hét vége felé még mindig olyan erő duzzadt bennünk a jókedv
től, hogy a kötélhúzás vesztese a kenderkötél lett, mert végül engedelmesked
ve a fizika törvényének végül elpattant, mi meg nagy kacagások közepette 
huppantuk a földre. Az utolsó napon saját magunknak főztünk ebédet, két 
nagy bográcsban rotyogott a krumplipaprikás, kissé felfüstölődve és teli has
sal még utoljára megmártóztunk a Balaton hűsítő habjaiban.

E sok jóleső fáradtság mellett minden napra jutott élmény a lelkünknek is. 
Megszemlélhettük a veszprémi székesegyházat, valamint Pápa város két leg
szebb templomát. Szerdán megérezhettük Bakonybél szent lelkiségét: Anzelm 
atya szeretetteljes és érdekes előadásából sok mindent megtudhattunk erről a 
szép helyről és a bencés szerzetesi élet szépségéről. A tábor záró napjának lel
ki csúcspontja a János atya által vezetett imádság volt, amit a gyermekek 
egyenkénti, majd az egész közösség megáldása zárt le.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden szülői támogatást, segítséget. A tá
bor visszhangján föllelkesedve már tervezzük a jövő évi tábort, ahol hasonló 
élvezetes elfoglaltságok várnak ránk.

K. G.



Süssünk-főzzünk!
- Öhlmann Ági rovata - 

Édes-savanyú Kopcsányi módra (kínai étel)
Hozzávalók: negyed kiló zsírtalan sertéshús vagy csirkemell, kis fej hagy

ma, két gerezd fokhagyma, mokkáskanálnyi reszelt gyömbér, két zöldpapri

ka, egy közepes sárgarépa, négy karika ananász. Hozzávalók a pácléhez: egy 

tojássárgája, egy evőkanál sherry, egy evőkanál szójaszósz, másfél evőkanál 

kukoricaliszt. Hozzávalók az édes-savanyú mártáshoz: négy evőkanál cukor, 

két evőkanál méz, egy evőkanál paradicsom püré, négy evőkanál szójaszósz, 

négy evőkanál sherry, esetleg száraz bor, hat evőkanál borecet, nyolc evőkanál 

narancslé vagy az ananász leve, egy evőkanál szezámolaj, másfél evőkanál 

kukoricaliszt,

Előkészítés. A húst kockára vágjuk. Másfél kanál kukoricalisztre rátesszük 

a tojássárgáját, az egy evőkanál sherryt és az egy evőkanál szójaszószt. 

Előbbieket csomómentesen kikeverjük, majd beletesszük a húst. A húst 

összekeverjük a páclével és annyi vizet teszünk hozzá, hogy gyengén to

csogjon benne a hús. Legalább fél órán keresztül tartson a pácolás. A hagymát 

vékony szeletekre vágjuk, a paprikát 1,5 cm-es darabokra szeleteljük. A sár

garépát és az ananászt felkockázzuk. A répát megfőzzük. A mártáshoz valókat 

összekeverjük.

Sütés. Három evőkanál forró olajon addig sütjük a páclével beborított húst, 

amíg a színe aranysárga nem lesz. Ekkor kivesszük, de úgy, hogy le

csöpögtetjük róla az olajat. A maradék olajon, vagy ha az nem elég, pótoljuk, 

hogy meg lehessen rajta pirítani a gyömbért (rövid ideig, el ne égjen), majd a 

hagymát, fokhagymát, paprikát. Természetesen benne marad a hagyma és a 

fokhagyma is. Hozzátesszük a megfőtt répát, két evőkanál olajat, és az édes- 

savanyú mártást. Közepes tűzön addig sütjük, amíg ideálisan be nem 

sűrűsödik. Ekkor hozzáadjuk a már megsült húst és az ananászt. Néhányszor 

átforgatjuk és tálaljuk. Főtt rizs illik mellé.

Macerásnak tűnik, de aki szereti a különlegességet, megéri kipróbálni. 

Nekünk ízlett.

Szilvás lepény
15 dkg Rámát, csipet sót, 20 dkg porcukrot, 1 vaníliás cukrot, 4 egész tojást, 

2 dl tejfölt, 25 dkg túrót, 1 citrom reszelt héját kikeverünk, 20 dkg lisztet, 1 

csomag sütőport keverünk bele. Egy nagy gáztepsit kivajazunk, meghintünk 

zsemlyemorzsával, majd a masszát beleterítjük. Fél szilvákkal - héjával lefelé

- befedjük a tésztát. Fahéjjal és kristálycukorral megszórjuk a tetejét. 200 

fokon sütjük, majd mérsékeljük a tüzet.

Szoptatási világnapi 
rendezvény Vörösberényben

Évente megünnepeljük a szoptatás világnapját. Ebben az évben július 

6-án, családias keretek között ünnepeltünk. Örvendetes módon nemcsak 

a 6 hónapig kizárólagosan szoptató mamák csecsemőikkel, hanem első 
gyermekükkel várandós anyukák is elfogadták meghívásunkat, valamint 

körünkben üdvözölhettük Battonyai Erzsébetet a körzet előző védőnőjét. 
Körzeti gyermekorvosunk, dr. Bandur Mária kedves szavakkal nyitotta 

meg a rendezvényt, hangsúlyozva a szoptatás jelentőségét. Jelenleg a 
körzetben gyakorlatát töltő védőnőhallgató, Hima Ildikó rövid előadást 

tartott az anyatejes táplálás előnyeiről. Egy kis megvendégelés mellett 

oldott hangulatban beszélgettünk a szoptatás élményeiről. A rendezvény 
végén szoptatós mamáinkat Séllei Katalin keramikus csodálatos emlék
plakettjével ajándékoztuk meg. Ezzel is szerettük volna emlékezetessé 
tenni ezt a gyönyörű időszakot.

Megosztunk pár gondolatot az elhangzott előadásból.

A szoptatás a világ legtermészetesebb és legcsodálatosabb dolgai közé 
tartozik. Örvendetes módon egyre több azon anyukák száma, akik fél éves 

korig kizárólagos módon csak szoptatják csecsemőjüket.

Miért jó  szoptatni?(A teljesség igénye nélkül)

- Szoros érzelmi kapcsolat alakul ki anya és csecsemője között.

- Olyan vitaminokat, ásványi anyagokat, tápanyagokat, probi
otikumokat,

immunanyagokat stb. tartalmaz, amely a csecsemő 6 hónapos koráig 

fedezi a szükségleteit.

- Csökkenti az allergiás megbetegedések kockázatát.
- Gyulladáscsökkentő és antimikrobiális összetevőket is tartalmaz.

- Az anyatej bármely más tápanyagféleségnél jobban hasznosul a cse
csemő szervezetében ...

A szoptatás sikeréhez hozzájárul a család és a közvetlen környezet 

támogató háttere, nyugodt légkör kialakítása is.

Ezúton is szeretnénk bíztatni minden leendő anyukát és most szoptató 
kismamát, hogy a csecsemő egészsége érdekében kitartással és türelem

mel szoptassanak, ha elbizonytalanodnak, a hozzátáplálás (táp

szerkiegészítés) helyett forduljanak bizalommal gyermekorvosukhoz, 
védőnőjükhöz!

A Baba-mama klubbunk nyári szünetet tart. Következő alkalom 

szeptember 5-én 10 órakor lesz a Vörösberényi Gyermekrendelőben. 
Minden régi és új tagunkat szeretettel várjuk!

Zsuzsi védő néni és Ildi (leendő) védő néni

Fű, fa -  orvosság

Vadrózsa vagy gyepűrózsa
A vadrózsa fajok erdőszéle

ken, cserjésekben gyakoriak.
Áltermésüket, a csipkebogyót 
gyűjtik augusztusban. Ez kivá
ló vitaminforrás. C-vitamin 
tartalma a citroménak a tízsze
rese, de A-, B-, K- és P-vita
mint, vasat, magnéziumot, 
szénhidrátokat, egyéb szerves 
savasakat, karotinoidokat is 
tartalmaz. Már az ókori hajós 
népek is a skorbut gyógyszer
ének tartották. Tea, szörp, bor, 
lekvár formájában használjuk.

Magas vérnyomás, érelmeszesedés, vese- és hólyagbántalmak esetén 
ajánlott teák alkotórésze, de önálló teaként is kitűnő. Étvágygerjesztő, erő
sítő hatású, meghűlés esetén is ajánlott éppen gazdag C-vitamin tartalma 
miatt.

Humorzsák
Taxisok egymás közt

-  Te is olyan vagy, mint a toronyóra reggel.

-  Miért?

-  Az is elütötte már a hetet.

Liberális anyukák sétálnak egymás mellett, tolják a gyerekkocsikat. Az egyik 

megkérdezi a másiktól:

-  Mondd, neked fiad vagy lányod van?

-  Majd eldönti ő maga, ha felnő.

Nőcsábász

- Julika, ahányszor mosolyogni látom, mindig arra gondolok, hogy szívesen 

felvinném magamhoz.

-  Pista, maga ekkora nőcsábász?

-  Nem, fogorvos vagyok.



A budatavai strand 
hírei

15 újonnan elhelyezett kőpad szolgálja a vendégek kényelmét. Köszön
jük ez ügyben tett segítségét Keszey János polgármesternek és Fábián 
László iskolaigazgatónak!

A strand karbantartói felújítottak egy lepusztult padot a Szent Margit 
kápolnánál. Lehet követni!

Törzsvendégünk, a balatonalmádi Nagy-Pál Tímea a július 15-én meg
tartott Fűzfő-Almádi öbölátúszáson összetett női mezőnyben 2. helyezést 

ért el. A 3 km-es távot 43 perc 02 másodperc alatt teljesítette. Gratulá
lunk!

Július 20-ától augusztus 20-áig kísérleti je lleggel sárga és piros 
rakétás viharjelzést adunk párhuzam osan az első és m ásodfokú v i
harjelzéssel. M indez vendégeink nagyobb biztonságérzetét szolgál

ja.
Augusztus 17-én ismét megrendezzük a Ki nyer ma? játékot. A műsor, 

amelyet a Magyar Rádió Kossuth adója közvetít, 17-én 12 óra 48 perckor 
kezdődik.

Azok között, aki strandunkon augusztus 21-én napijegyet váltanak, 1 

db. 2008-ra szóló családi bérletet sorsolunk ki.

A strand dolgozói

Hulladékból termék

Ezzel a címmel tartott bem utatót a Balatonalmádi Kommunális és 

Szolgáltató Kft. a székesfehérvári Székom Zrt. támogatásával július 6-án 

és 7-én a város főterén. A bemutató célja az volt, hogy az érdeklődők 

ismerjék meg a szelektív hulladékgyűjtésből származó anyagok feldolgo

zási lehetőségeit, azok módozatait, valamint azoknak a termékeknek a 

széles skáláját, melyek „hulladékból” készülnek.

Sok-sok érdeklődő látogatta meg a bemutatóra berendezett két impozáns 

konténert, ahol a hulladékgazdálkodás szakemberei ismertették a feldolgo

zás folyamatait és válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. Tapasztalatuk 

szerint az érdeklődés a fiatalabb korosztály részéről volt nagyobb, ezért ter

vezzük egy összevont iskolai bemutató szervezését, bízva abban, hogy az 

iskolás korosztály környezettudatos nevelése idővel meghozza eredményét, 

és környezetünk terhelése ilyen módon is csökkenthető lesz.

Végül kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőket rendeltetésüknek 

megfelelően használják, még a környéket se tekintsék kommunális hul

ladéklerakónak! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ügyelnek a 

szelektív hulladékgyűjtésre és óvják a város minden pontját a 

környezetterheléstől.

Balatonalmádi Kommunális Kft.

Harsányi László ügyvezető

Felhívás
A Horgászegyesületek Veszprém Megyei Szövetsége, 

a Balatoni Halászati Zrt., 

valamint a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

a 2006-os gyerm ekrajz k iállítás sikeréből k iindulva újfent 

gyerm ekrajz pályázatot hirdet

BALATONI HORGÁSZAT
cím m el.

A pályázaton 10-14 éves gyerm ekek vehetnek részt.

E lsősorban a cím ben je lze tt tárgyban -  horgászat, halfogás 

a Balatonon - várnak alkotásokat. M éretbeli m egkötés nincs, 

öröm m el vennék  -  kü lönösen  a festm ényeknél - a szokásosnál 

nagyobb m éretű m unkákat (A 4-nél nagyobbat). Szeretnék, ha 

m inél több bátor, k ísérletező  kedvrő l tanúskodó m unkát kap 

nának, am elyek ábrázolásm ódban, vagy technikában  a m eg

szokottól eltérő  m ódon idéznék  a horgászat, a B alaton élm é

nyét! (A cím ben je lze tt é lm ényanyag kapcso la tos lehet a ha l

fogással, de attó l el is térhet. A  lényeg , hogy érzék le tesen  

szem léltesse a B alaton adta élm ényt: a táj szépségét, a környe

zet harm óniáját, annak védelm ét.) Az alkotás lehet rajz , v íz 

festm ény, zsírkréta  rajz, faragás, szobor vagy egyéb m ás tech 

nika. A m unkákat kiállításra kész állapotban kérik  leadni -  

azaz legalább paszpartu  kartonra felragasztva. Több m unká

val is lehet nevezni.

A pályázat jeligés, a jeligét az alkotás címével együtt az alko

tások hátoldalán kell feltüntetni, a m ellékelt lezárt borítékban 

az alkotó személyi adatait és elérhetőségét (iskola, lakcím , te 

lefonszám ) kérik megadni. A  képeket (alkotásokat) a kiírók által 

felkért képzőm űvészekből álló zsűri minősíti. A zsűrinek jogá

ban áll a beérkezett pályam űvek ism eretében az elbírálást több 

kategóriában elvégezni.

A k iírók  felkérik  a horgászegyesületek  vezetőit, az iskolák 

igazgatóit, rajztanárait, hogy h ív ják  fel a gyerm ekhorgászok, a 

tanulók figyelm ét a lehetőségre, s tám ogassák alkotói m unká

jukat.

Beküldési határidő: 2007. október 13.

Cím: Pannónia Kulturális K özpont és Könyvtár.

8220 Balatonalm ádi, Városház tér 4.

A kiállítás 2007. október 27-én nyílik a Pannóniában.



CIPŐBEN ALMÁDIAK ELŐNYBEN!!
Rendkívüli szezonközi AKCIÓ! 

Mindenkinek, aki vásárláskor ezt a hirdetést átadja, 

minden lábbeli árából 30%, 

esetenként 40% árengedményt adunk!! 
MINŐSÉGI BŐRÁRU! ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!! 

MARATONI NYITVATARTÁS!

C I P Ő V I L Á G
Balatonalmádi, Baross u. 11. (a központban)

Vezeték nélküli digitális riasztó rendszer és 

személyvédelem fél áron.

Akciós beszerelési és karbantartási díj, Uniós támogatással. 

N incs bontás, szemetelés! Vagyonvédelem: www.babic.hu

Tel: 06-30-502-4349. Tel/fax: 06-88-482-345. 

E-mail: nagyendre@babic.hu

NŐGYÁSZATI SZAKRENDELÉS!

A  korábbi rendelések kiegészülnek: 

keddi napokon 7-12 óráig rendel 

dr. Polgár Mária szülész-nőgyógyász szakorvos.

Rákszűrés
Legyen most is fontos az egészségünk!

Elmúlt két esztendő, ami azt jelenti, hogy a 45-65 év közötti hölgyeknek 

újból lehetőségük nyílik arra, hogy a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház 

radiológiai osztályát felkeressék mammográfiai szűrővizsgálat miatt. A 

vizsgálatra a hölgyek név szerint, nap, óra megjelölésével kapnak 

meghívót. Kérem a településen élő hölgyeket, hogy az előző szűrésekhez 

hasonlóan most is vegyék igénybe a szűrővizsgálatot a saját egészségük 

érdekében. Az időben felfedezett betegség gyógyítható! A szűrővizsgálat 

térítésmentesen vehető igénybe. A vizsgálatra a biztosítási kártyát és a 

behívólevelet vigyék magukkal.

Szűrővizsgálatra való egyéni utazás alkalmával az egészségbiztosító az 

útiköltséget utólag megtéríti abban az esetben, ha a menetjegyeket (oda- 

vissza), valamint a jogosult személy által kitöltött és a mammográfiai vizs

gálatot végző igazolásával ellátott utalványt beküldik a következő címre: 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, 8200 Veszprém, Óvári u. 7. 

Mindenkinek jó  egészséget kívánok!

Szentesiné Gergely Mária 

egészségfejlesztő

Református nyaralók 
II. találkozója

A Balatonalm ádi Reform átus Egyházközség augusztus 5-én, vasárnap 

rendezte meg im m áron m ásodik alkalom m al az almádi reform átus 

nyaralók találkozóját. Az alkalom  célja, hogy a törzsgyülekezet és az 

itt nyaraló reform átus em berek kapcsolata még személyesebb legyen, 

lélekben együtt erősödjenek. E találkozó m ódot adott arra, hogy az itt 

nyaraló testvérek is m egism erjék egymást, és lelki otthonuknak tekint

sék az almádi gyülekezetet. Az istentisztelet után közös ebéddel és ba

ráti beszélgetéssel zárult a m eghitt találkozó.

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.

Suzuki Pászti
Autószalon és szerviz

http://www.babic.hu
mailto:nagyendre@babic.hu


PC Doktor

Farkas László; Balatonalmádi
0670 / 3674 - 827.
www.pcdok.hu
E-mail: pcdoktorinfo@gmail.com

- Számítógépek javítása, 
helyszini kiszállással is

- Komplett számítógépek 
összeállítása, beüzemelése

- Új és használt alkatrészek
- Programok telepítése
- Szaktanácsadás, Adatmentés
- Otthoni, irodai vezetékes, 

és vezeték nélküli hálózatok 
tervezése, kivitelezése

Műsövényből dekoratív kerítés, könnyen, gyorsan felszerelhető. 
Részletes ismertetést ad az Almádi gazdabolt

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

Termékeink: növényvédő szerek, műtrágyák, balkonelemek, 

kert és hobbiszerszámok, virágcserepek, balkonládák, öntöző-felszerelések, 

permetezők, hígítók, festőszerszámok, villamos- és vízszerelvények, kötözők, 

kötelek, tömlők, szegek, láncok.

20%-os AKCIÓ: festékek, vetőmagok, kötőelemek.

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

Telefon: 06/20/327-9332.

m a n n a  tex

APRÓHIRDETÉS

ANGOL-OLASZ NYELVTANÍTÁS és KORREPETÁLÁS: 30/4710701.

WEB OLDAL KÉSZÍTÉS, PROGRAMOZÁS. Érd.: 20/3318925.

Egészségünk megőrzése és betegségek kezelése Aloe Vera termékekkel, 

melyben több mint 240 féle növényi hatóanyagot azonosítottak.

Tel: 06-30-502-4349. Tel/fax: 06-88-482-345.

E-mail: abc@csaladbaratno.hu

Út az anyagi függetlenséghez, hosszú távú, biztos jövedelem, családbarát 

termékek forgalmazásával! Tel: 06-30-502-4349. Tel/fax: 06-88-482-345. 

E-mail: abc@csaladbaratno.hu

Svájci frank alapú, szabad felhasználású jelzáloghitei, értékbecslési díj és 

jövedelemigazolás nélkül. A 12. havi törlesztő részletet jóváírjuk! Éljen a le

hetőséggel! Tel: 06-30-502-4349. Tel/fax: 06-88-482-345.

E-mail: hitel@babic.hu; Web: www.babic.hu

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
BA LATO NALM ÁDI V Á R O S LAPJA

Felelős kiadó: „Almádiért" Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu 

Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep 
Felelős vezető: Tóth Zoltán Tipográfia: Kiss Csaba 

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860 
Felelős szerkesztő: Sarusi Mihály Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Sarusi Mihály, 
Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter 

Hirdetés: 06-20/358-2360 Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.
A következő számunk lapzártája: augusztus 26.

http://www.pcdok.hu
mailto:pcdoktorinfo@gmail.com
mailto:abc@csaladbaratno.hu
mailto:abc@csaladbaratno.hu
mailto:hitel@babic.hu
http://www.babic.hu
mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu


CREDIGEN
A h i t e l e s  m e g o l d á s o k  bankja

www.autobonto-siofok.hu

E U R O A U T Ó
Autóbontó-Siófok

U N IQ A

a Baksai Autósiskolánál

www.tgp-alpin.hu

K apcsolat: Bőhm Ferenc  
Tóth C saba

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

http://www.tgp-alpin.hu

