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Szent István: a haza és Európa
Az elmúlt korszakok kétségtelenül előkelő helyet jelöltek ki a magyar nép szá
mára egész Európa, s főleg az Egyház és a keresztény vallás történelmében. En
nek mostani bizonysága és bizonyos értelemben a jele Szent István, Magyaror
szág patrónusa, akit joggal tiszteltek egyszerre hazátok védőszentjének és az 
apostoli hit megalapozójának Magyarországon. Az ő nagy személyisége, böl
csessége, gondoskodása, Péter széke iránti ragaszkodása, főként pedig gyerme
ki szeretete Isten Anyja iránt legyen számotokra példa és vigasztalás - mondot
ta II. János Pál pápa.

Árpád fejedelem megszerezte a hazát. A pozsonyi csatában, amelynek 1100. 
évfordulójára ebben az esztendőben emlékeztünk - kivéve a hivatalos állami ve
zetést véglegesen eldőlt, hogy a magyarság megvetette a lábát a Kárpát-me
dencében, ebben a szél-járta, viharok dúlta, korábban népek temetőjévé lett, ter
mékeny, vízben, kincsekben gazdag területen, amelynek következményeként 
megkezdődhetett az országépítés.

A honszerzés az egyik legnagyobb fegyvertény volt népünk történetében. 
Azonban a hon megtartása talán még ennél is nagyobb feladatnak bizonyult. Eb
ben az embert próbáló tevékenységláncolatban oroszlánrésze volt a mindenko
ri uralkodónak, aki erős, a hon területén élőket megvédelmezni képes, az élet- 
feltételeket biztosító államot tudott létrehozni. Olyan államot, ahol ennek az erő
nek eredményeként az élet megőrzéséhez és továbbviteléhez elengedhetetlenül 
szükséges termelőtevékenységhez megadattak-megteremttettek a feltételek. 
Ennek a jól működő, az alattvalók érdekeit képviselő, életének kereteit létreho
zó, a hon megőrzését mindenek fölé helyező és az uralkodó elit létének alapja
it megteremtő, de számára kötelezettségeket is meghatározó állam, vagyis a vér
ségi alapú felépítettség helyett a területi alapú igazgatás létrehozásához ugyan 
Géza fejedelem kezdett hozzá, építve elődeinek erőfeszítéseire, de mindennek 
kiteljesítése, szilárd alapokra helyezése, valódi keresztény monarchia - ezt je
lentette a mai napig meglévő vármegyerendszer, a jogi írásbeliség, az oklevél
adás, önálló törvényalkotás, társadalmi és tulajdonviszonyok átformálása - meg
szervezése, elismertetése, biztonságos megerősítése, összefoglalóan a nagy mű 
létrehozása és megkoronázása Szent István királyunk nevéhez fűződik.

Szent István uralkodásával hazánk az európai közösség részévé vált. A ko
rona-küldéssel és István királlyá koronázásával, az államiságot és az államiság 
folytonosságát jelentő Szent Koronával az új királyság önállóságát megőrizte, 
egyetlen földi hatalomnak sem lett hűbérese, sőt az európai nagyhatalmak sorá
ba emelkedett, olyan nagyhatalommá lett, amely a középkori Európa életére 
meghatározó volt. Ezt a függetlenségét a fiatal állam szükség esetén fegyverrel 
védte meg. Nem véletlenül mondta 1663-ban Zrínyi Miklós a hadvezér és köl
tő, hogy „Az mi régi Szent István királyunknak koronája semmi a pallosa 
nélkül“. A magyar királyság megkerülhetetlen tényezőjévé lett Európa történel
mének. Jó, ha erről a 21. században, a III. évezredben sem feledkezünk meg.

Szent István uralkodása évszázadok előmenetelét jelentette Magyarország 
számára. Maga a szent király a legnagyobb magyar államférfiak egyike volt. 
Miközben formálta az országot és népét, önmaga is formálódott és lett 
országépítővé, úgy, hogy amikor elkerülhetetlenné vált, a jövendőbe vezető utat 
kijelölő, azt megalapozó, biztosító munkájának megakadályozását országon, 
nemzetségen vagy akár rokonságán belül sem tűrte, ha a szükség úgy hozta, 
megtorolta. Neki köszönhető a már megnevezetteken túl a Kárpát-medencében 
létrejött Magyarország, a kereszténység elterjesztése, megszilárdítása tíz egy
házmegye alapításával, templomok építésével, építtetésével, szentek kultuszá
nak megalapozása, a keresztény Európa közösségében való helyfoglalása ha
zánknak, nem utolsó sorban pedig megmaradásunk. Mindezeknek eléréséhez 
négy területen kellett diadalmaskodnia Szent István királynak. 1. A keresztény
ség elterjesztése, megszilárdítása. 2. A közösség megőrzése a pápával és az eu
rópai hatalmakkal. 3. Az ország függetlenségének megtartása mind a német-ró
mai császársággal, mind Bizánccal szemben, megerősítve a központi királyi ha
talmat. 4. Úgy illeszkedni be az európai népek közösségébe, hogy a magyarság 
jellegzetességei megőrződjenek, ne tűnjenek el.

A jellemével és termetével is mindenki fölé magasodó Szent László az 1083. 
évi szentté avatással pedig olyan folyamatot indított el, amelynek során csak
nem egyszerre kanonizálták első királyunkat Istvánt (augusztus 20.) és a tragi
kus körülmények között elhunyt, az uralkodásra kiszemelt, arra készülő, ráter
mett fiát, Imre herceget (november 5.). Ettől kezdve épült be István a magyar 
néphagyományba és lett a szent király a nép oltalmazója, a szegények, az árvák, 
a védtelenek ügyének felkarolója, betegek gyógyítója. Nem véletlenül születtek 
a Szent Istvánt megörökítő népénekek, közöttük olyanok is, amelyeket a mai 
napig énekelnek a nehéz sorsú, évszázadok óta elnyomás alatt sínylődő mold
vai magyarok körében.

Ezen a védelmező szerepen keresztül volt megragadható a nép számára min
denkor az irgalmasság is. Szent István király valójában két világ találkozásánál 
áll, ahogy ezt Bálint Sándor elemezte: egyik a pogány istenkirályság, másik az 
Isten által kiválasztott, az Ő kegyelméből kapott uralkodói méltóság. Ez a két 
felfogás az ő személyében, népénekeket és legendákat ihletett alakjában fonó
dott össze. Ő volt a még pogányság felé húzók számára az Árpád-ház kiválasz
tottja, aki a nemzetség ősének karizmáját örökölte, de ő lett a megkoronázott, 
az Isten kegyelméből és áldásával uralkodó keresztény király is, aki népének égi 
patrónusa. A szentté lett uralkodó népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy nevét magyar nyelvterületen 32 helynév foglalja magába. Templom- 
dedikációként pedig 334 helyen található meg. Ábrázolásai közül 11 falkép, 21

táblakép és 7 templomi faszobor őrzi alakját, de nagyszámú céh is patrónusául 
választotta. Egyik legérdekesebb előfordulása Padragon látható, egy útmenti fe
szület mellékalakjaként, zsinóros ruhában, csizmásán.

1007 esztendővel ezelőtt tehát megszületett a keresztény magyar állam, az új 
és elévülhetetlen erkölcsi rend világa. A hont megtartó magyarság ugyanis a ke
reszténység felvétele előtt, a honfoglalástól kezdve is itt volt Európában, tehát 
hazánk földrajzi értelemben európai ország volt, ahol Szent István a magyarság 
jövőjét, megmaradását hivatott biztosítani. Ez elévülhetetlen érdeme, de ennek 
mindenek fölötti célnak kell lenni ma is, amire jó naponta emlékeznünk, ezt a 
mindenkori vezetőinktől számon kémünk, és Szent István időszerűségét elsősor
ban ebben látnunk. Keménykezű István királyunk tartósat, maradandót alkotott, 
mert szilárd alapokra, igazi kősziklára, a hitre, mégpedig Jézus Krisztusra és szi
gorú erkölcsi rendre építette fel azt. Amikor pedig kellett, öntudatosan, érdek nél
kül védte meg népe, országa érdekeit. Ez a hivatás ma is érvényes, kár, sőt fáj
dalmas, hogy ma nem ez a döntően megszívelendő Szent István életművéből.

Első királyunk kultusza a helyi szentekén túllépve egyetemessé lett, sőt, a ke
leti keresztények szentjei közé ugyancsak bekerült, ami különös kiváltságnak, 
tiszteletnek számít. A tisztelet alapja, hogy Kelet és Nyugat szélsőségeit Árpád
házi és Anjou királyaink képesek voltak harmóniává összehangolni, ami a ké
sőbbi koroknak is példát mutatott. Szent István tekintélye rangot adott a magyar 
származásnak. Ravasz Lászlót, a tudós református püspököt idézem: „Ezt a mű
vet csak olyan ember hajthatta végre, aki Isten kezében eszköznek tudhatta 
magát“. Jó, ha ma erről sem feledkezünk meg: az Úr életet, jövőt rendelt ennek 
a népnek, nemzetünknek, de ezen nem mulaszthatjuk el közösen és egyénenként 
sem munkálkodni. Ebben is megmutatkozik számunkra Szent István időszerűsé
ge. Ugyanis csak az emlékezés meddővé lesz, ha a mának szóló üzenet nem hall
ható meg belőle. Szent István gondos atyjává lett népünknek-nemzetünknek, aki 
a rábízott országot és annak mindenkori népét a Boldogasszony, az Istenszülő 
égi Anya oltalmába ajánlotta, megfogalmazva ebben a gesztusban a hajdani mat
riarchális világkép jellemzőjét is, elfogadhatóvá téve azt az egész nép számára.

Szent István testesítette meg az első eszményi uralkodót is. Ennek értelmé
ben fogalmazta meg Imre fiához, a remélt uralkodó utódhoz szóló Intelmeit, 
amelynek alapképlete a Szentírásból származik. Sajnálatos, hogy az Intelmek
ből mindig csak az idegenek befogadására való buzdítást idézik, ami kétségte
lenül a kiemelkedően szilárd jogrendet és jogbiztonságot jelentette, de mégsem 
ez az egyetlen gondolat uralta csak az Intelmeket. Bennük minden nemzedék
nek, így a mának szóló üzenet is benne foglaltatik mint elévülhetetlen, örökér
vényű útmutatás, tanács, megdönthetetlen erkölcsi normarendszer gyűjtemény, 
mindenkori követelmény, a társadalmi együttélés szabályainak összefoglalója, 
tökéletes erénykatalógus, amit uralkodói, országot irányító tízparancsolatként, 
igazi királytükörként, tíz fejezetben fogalmazott meg Szent István király, ben
nük szeretettel és felelősségérzettel fia szívére helyezve a legfontosabb erénye
ket: a szelídséget, igazságosságot, az erőt, a bölcsességet a tudást, a mértékl e 
tességet, a könyörületes séget, a bőkezűséget, a vendégfogadást, az alázatossá
got, a becsületességet, a szemérmességet, a béketűrést és a türelmet. Mindenek 
fölöttinek pedig az apostoli hit buzgó, mindenki számára példamutató őrzését, 
az elődök példájának megbecsülését, követését tartotta és kötötte lelkére fiának 
is. Szent István Intelmei olyan normarendszer ma is a magyar társadalom szá
mára, mint Szent Benedek Regulája a bencés szerzeteseknek. Elévülhetetlen!

A mai napig példák sokasága hozható fel arra vonatkozólag, hogy igazán na
gyot alkotni, maradandó életművet hátrahagyni többnyire csak nyugodt, azt se
gítő, kiegyensúlyozottságot adó háttérrel, lelki békével lehetséges. Ezt biztosí
tották a felnövekvő Vajk-István számára szülei, majd nagy műve megalkotásá
nak idején házassága, illetve házastársa, Gizella bajor hercegnő, aki életével rá
szolgált arra, hogy a boldogok sorát gyarapíthatta. Országépítő királyunk mellett 
Gizella királyné alakja némiképp ugyan háttérbe szorult, pedig az életmű létre
hívásában neki is megvolt a szerepe. Civakodó Henrik és Burgundi Gizella lá
nya 995 körül érkezett magyar földre és 996/97 körül kötött házasságot az akkor 
még nagyfejedelem Istvánnal. A gyermek hercegnőt a magas szellemi nívójú, a 
kor műveltségének kiemelkedő központjaként számon tartott gandersheimi zár
dában nevelték. Regensburgból papok, szerzetesek és lovagok kíséretében érke
zett meg új hazájába a mélyen vallásos, művelt hercegnő, aki az egyház iránt buz
gó jótevő, Isten szolgálatában mindig serény, bőkezű adakozó volt, méltó társa 
Istvánnak. Amikor Szent Istvánra emlékezünk és örökségéről szólunk, illő, hogy 
hűséges, odaadó, vele minden megpróbáltatásban, bánatban és örömben osztozó 
hitveséről is megemlékezzünk, aki bár képes volt férje árnyékában élni, kitűnve 
az alázatosság erényével, tevékenységét férje munkásságának tökéletesen alá
rendelnie. Ugyanakkor a számára rendeltetett hivatást, így az anyai szerepet mint 
legfontosabbat, a jótékonykodást, az egyház támogatását maradéktalanul betöl
tötte. Mindezek mellett elmondható, hogy családja hagyományait, szülőföldjé
ről hozott örökségét gondosan megőrizte, egyéniségét fel nem adta. Egyházak 
alapításában és templomépítésekben méltó és buzgó társa volt országépítő kirá
lyunknak. A gyermekei halála kiváltotta fájdalom a legnagyobb megpróbáltatá
sokkal sújtotta életét. Szent István halála után pedig méltánytalanságok sora várt 
rá: várfogság kegyuraságának helyén Veszprémben, majd az országból való ki
űzetés. Életét Passau mellett, a niederburgi monostor apátnőjeként fejezte be 
(1059), az Istent félő asszonyok dicsőségének birtokosaként.

Amikor történelmünk két kimagasló alakjára emlékezve, életművüket érté
keljük, örök példaadásukat kell hangsúlyozzuk. Példát adtak mindketten



honszeretetből, önzetlenségből, emberbarátságból, a közösség megoltalmazásából, 
a közösség számára káros dolgok elvetéséből, kizárásából, a rend megteremté
séből, biztosításából, jövendő-építésből, a hit megtartásából, istenfélelemből, a 
rászorulók gyámolításából és az örök erkölcsi értékek megőrzéséből. Példájuk, 
bízzunk benne, ösztönző lehet, sőt lesz a XXI. század magyarsága számára is, 
időleges politikai határoktól függetlenül, önazonosság-tudatunk megtartására.

Az Illyés Gyula által a magyar nép tudósának nevezett Győrffy István nép
rajztudós megfogalmazásában ugyancsak Szent István időszerűsége szólal meg: 
„A néphagyomány tart meg minket magyarnak s a nemzetközi műveltség tesz 
minket európaivá. Ha azonban csak az európaiságra törekszünk, lehetünk nagy
műveltségű népek, de minél hamarabb megszűnünk magyarok lenni....Európa 
nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújt
hat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelő
dést! Európa az egyéniséget keresi és értékeli bennünk, nem a tanulékonysá
got". Majd ahogy Babits Mihály mondja: „Legnagyobb szolgálatot akkor teszi 
a világnak (a magyar), ha megőrzi nemzeti sajátságait, s megmarad annak, 
ami... Meg kell maradnunk nemzetnek, léleknek, szabadnak, nemesnek, alkotó
nak... Magunkhoz való visszatérésre van szükségünk". Nem elhanyagolható a 
Szent István-i gondolatot megfogalmazó, világműveltség birtokosa, Kodályt 
Zoltán sem, aki szerint a Kelet és Nyugat találkozásánál álló ország és népe cél
ja csak az lehet, hogy mindkettőt magába olvassza, ellentéteiket kibékítse, 
amely az egész Árpád-házat jellemezte:" ...értéktelen az a magyarság, amely 
nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszer
smind... Minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nő a 
magunké is".

Mi a feladatunk a jövőben? -  tehetjük fel magunknak és az egész társada
lomnak a kérdést. A felülről jövő kegyelmet kérhetjük és magunk is azon mun
kálkodhatunk, hogy legyen elég ereje és akarata ennek a népnek Szent István 
példájára tekintve, azt emlékezetébe hordozva élni, cselekedni, úgy alkotni, hat
ni és a hont gyarapítani, hogy az valóban fényre derüljön. Ugyanakkor kikerül
hetetlenek mindezekhez az alapfeltételek, az erkölcsi rend megszilárdítása, be
tartása-betartatása, amint azt Wass Albert foglalta össze prófétai hangú versé
ben (Üzenet haza, 1948. ): „... a fundamentum Istentől való / és Istentől való az 
akarat, / mely újra építi a falakat. /... Jól gondolja meg ki mit cselekszik! /...és 
miként hirdeti a Biblia: / megméretik az embernek fia / s ki mint vetett, azon
képpen arat. / Mert elfut a víz és csak a kő marad, / de a kő marad."

S. dr. Lackovits Emőke néprajzkutató

Testületi fogadóóra
A Városháza nagytermében szeptember 26-án, délután ötkor testületi foga
dóórát tart a Balatonalmádi önkormányzata. A polgármester és a képvise
lők a képviselő-testület e havi ülésének napirendjén szereplő kérdésekről 
tájékoztatják a város lakosságát.

Megkérdeztük 
a polgármestert
Szent István napra Gizella-ereklye

Megérkezett hozzánk Szent István és Szent Imre ereklyéje után a Bol
dog Gizella-ereklye! Zarándokok hozták Passauból János atya vezetésé
vel István király feleségének az ereklyéjét. Az átadásra, elhelyezésére 
19-én az esti misén került sor, az 50 éve Budáról idehozott Szent Jobb 
kápolnában kapott helyet. Másnap, 20-án a templomkertben a fölemelő 
városi ünnepség keretében adtuk át a Balatonalmádi Városért Érdemér
met a katolikus plébánia egyházi közösségének, amelyet Szabó János 
atya vett át.

Borfesztivál
Augusztus 10-étől 20-áig zajlott a negyedik alkalommal szervezett Al
mádi Borfesztivál, amely városunk legsikeresebb, legtöbb embert von
zó rendezvénye. Ezt megalapozták a finom borok, a jó falatok, a kiváló 
műsor, a nagyszerű előadások, a kézművesek minőségi termékei, és a 
szép környezet. Idén 16 pince szerepelt a borfesztiválon, előszörre -  so
kunk örömére - almádi is. Jövőre újra lesz borfesztivál, és pár nappal 
hosszabbra tervezzük! Beszéltem olyan német vendéggel, aki megígér
te, szabadságát úgy időzíti, hogy itt lehessen. Köszönet illeti a szervező
ket, a rendezőket, a résztvevőket, a szolidan szórakozó borbarátokat! A 
boros gazdák kiemelték: ennyire kulturált boros rendezvénnyel ritkán ta
lálkoznak.

Okmányiroda
Az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében, egyelőre kísérleti jelleggel, 
szeptember 10-étől hétfői napokon hosszabbított nyitva tartással 17.00 
óráig működik a városi okmányiroda. A Városházán tevékenykedő ok
mányiroda szolgáltatásainak az igénybe vételéhez továbbra is előzetes 
bejelentkezés szükséges.

Utolsóból lesz az első...?
A veszprémi Napló Keressük a legkedveltebb nyaralóhelyet néven meg
hirdetett közvélemény-kutatása idén számunkra kedvező eredménnyel 
zárult: Almádi a tóparti települések közti versenyben a 4. helyen vég
zett! Nagyon örvendetes ez, hiszen tavaly Balatonalmádi az utolsó he
lyen végzett, és városunk soha ilyen jól nem szerepelt. Külön öröm szá
momra, hogy az olvasók szavazata alapján az első helyezett Alsóörs után 
a legtöbb voksot Almádi kapta 2007-ben -  köszönet ezért a ránk szava
zóknak!

Keszey János

A berényiek a 12. alkalommal találkoztak
Az idén egy Vas 

megyei kicsiny tele
pülés, Iklanberény 
adott otthont a Be
rényiek 12. Országos 
T a l á l k o z ó j á n a k .  
Iklanberény lakossá
ga 30-40 fő, két utcá
ja  van, ahol szépen 
felújított házak talál
hatóak. A település 
egy kis ékszerdoboz 
látszatát kelti az ide
látogatóban. Megér
kezésünkkor, au
gusztus 11-én szívé
lyesen fogadott ben
nünket Sulits Ist
vánné, Heni és csa
ládja, valamint egy 
szomszéd házaspár. 
Vendéglátóink udva
rában volt felállítva a 

sátor, ahol gyülekeztek a berényi küldöttségek tagjai. Te
lepülésünket 6 fővel képviseltük: Keszey János polgár- 
mester, Hoffmann Gyöngyi alpolgármesterasszony, 
Kutics Károly képviselő, Varjas Zoltán, a Vörösberényi 
Polgári Olvasó Kör elnöke, Dér András és Mester Fe
renc.

A térség országgyűlési képviselője, Básthy Tamás 
nyitotta meg a rendezvényt, majd egy soproni képeslap

gyűjtő a Berényekről összegyűjtött képeslap-másolatokat 
adott át a küldöttségek vezetőinek. Ezután következett a 
delegációvezetők megbeszélése a következő találkozó 
helyszínéről. Megállapodás nem született a helyszínről, 
mert Diósberény hivatalosan nem vállalta a találkozó 
megrendezését, azonban bízunk benne, hogy Diós
berényben is találunk olyan vállalkozó kedvű embereket,

akik hajlandóak megrendezni a találkozót. Amennyiben 
ez a tervünk nem sikerül, úgy jövőre Vörösberény lesz a 
házigazdája a Berényiek Országos Találkozójának. A 
megbeszélés után ebéd majd sétakocsikázás következett. 
Ezután Bükön a golfpályáján ismerkedhettünk a golfozás 
rejtelmeivel. Ezzel zárult az iklanberényi találkozó a jö 
vő évi diósberényi vagy vörösberényi viszontlátás remé
nyében.

Mester Ferenc

Meghívó

A Balaton jövője: 
éghajlatváltozás, 

turizmus
Balatonalmádi Város Önkor

mányzata, a Balatoni Integrációs és 
Fejlesztési Ügynökség Kht. és a LE
AD International (London), UK kö
zös rendezésében nyílt fórumra hív 
minden érdeklőt szeptember 13-án a 
balatonalmádi Városházán délután 
14,00-15,30 között a Balatont érintő 
két fontos témában: az éghajlatválto
zás és a fenntartható turizmus tár
gyában. A fórum alkalmat ad a LE
AD képviselők és az érdeklődők be
szélgetésére.

A LEAD International, UK a 
fenntartható fejlődés iránt elkötele
zett nemzetközi vezetőképző szerve
zet, melynek 1600 tagja közép- és 
felső szintű vezető több mint 80 or
szágban öt szektor képviseletében 
(kormányzat, civil társadalom, kuta
tás és tudományos élet, üzleti szféra, 
média). Minden érdeklődőt szeretet
tel várunk!



Horváth János és 
Káptalanfüred

Horváth János (1878-1961), az Eötvös József Collegium, majd a Pázmány Péter 
Tudományegyetem tanára nemzedékeket tanított a magyar irodalom történetére. 
Első tanítványai, későbbi kollegái és közeli barátai voltak Kodály Zoltán és Szekfű 
Gyula, akik most mellette nyugszanak a Farkasréti temetőben. Földije, Ady a Min
den titkok versei című kötetének egyik ciklusát ajánlotta neki; előadásaira és sze
mináriumáira olyan költők jártak, mint József Attila és Nemes Nagy Ágnes, s olyan 
tudósok, mint Szerb Antal, Rónay György és Németh G. Béla.

Élete eggyé vált munkásságával, az irodalom kutatásával és tanításával: előbb 
szólt a Balaton nemzeti hagyományokat formáló és művelődéstörténeti jelentősé
géről, mintsem mellette nyári pihenőhelyet keresett volna. A magyar irodalmi né
piesség Faluditól Petőfiig című könyvében, 1927-ben írta a következőket: "E nagy 
hagyomány pedig igen sokféle belső és alaki tulajdonok összessége. (...) Megmu
tatja magát tájaink képében: az erdélyi bérceken, Dunántúl lankáin s a végtelen Al
földön, melyek látták, dajkálták, gyönyörködtették atyáink emberöltőit s most vá
rakozva néznek mireánk; ott hullámzik a Balaton tengerén, foly s mégis örökké ott 
csillog-borong a Duna, a Tisza vizében”. Ugyanebben a kötetben az 1830-as, 1840- 
es évek útirajzairól olvassuk a következőket: "E műfaj igen fellendült az említett év
tizedekben, s a magyar népismeret sokat köszönhet neki. Csaknem elválhatatlan volt 
tőle a tájleírás. Egyes magyar tájak ekkor kezdenek a többiek felett nagyobb neve
zetességre szert tenni. Legelébb -  úgy látszik -  a Balaton válik, mint magyar táj spe
cialitás, bizonyos kegyeletes érzések tárgyává. Kisfaludy Sándor Regéi, Berzsenyi 
költeménye (A Balaton), a Helikoni ünnepségek már kiemelték a puszta természe
ti szépség kategóriájából s bearanyozták a nemzeti emlékek varázsával. Hrabovszky 
Dávid 1827-i balatoni leveleiben (...) már irodalmi emlékekkel telítve jelentkezik a 
Balaton-rajongás, csaknem abban a formájában, amint máig fönnmaradt; természe
tes, hogy a szüret-asszociációk is hozzáfonódtak kezdettől fogva.”.

Magyar táj specialitás és kegyeletes érzések, természeti szépség és nemzeti em
lékek, irodalmi múlt és Balaton-rajongás: mindez személyes élményként is jelen 
volt 1934 tavaszán, mikor Horváth János a veszprémi Káptalantól megvásárolta 
telkét Káptalanfüreden (amelyet akkor még Szentmihályfürdőnek neveztek). Lu
kács Károly, a Siófoki Halászat akkori igazgatója, a klasszika-filológus Kerényi 
Károly apósa közvetített, s ő lett az egyik telekszomszéd is. Az első benyomások 
az egykori tanítvány Keresztury Dezsőnek, a tudós költőnek szóló levélben marad
tak meg (1934. május 23-án), melynek tárgya „Szalavármegye, a balatonkáptalani 
tölgyes, melyben pünkösd hétfőjén mintegy 5 óra hosszat pipáltam, térképeztem, 
le-leülvén s nézvén »tekintőmről« a mesés, a tündéri, a képtelen Balatont. Maga a 
valótlanság, az »ámulás« (Csokonai), a »csalatás« (Berzsenyi). Ha eljövök onnan, 
ki is józanodom, s nem hiszek benne. De megint csak visszakívánkozom.” Ugyan
ez a levél arról is számot ad, hogy a hazai, margittai emlékek és az „érmelléki szív” 
a „dallamos, régi, bájos” Szigligetre is csábítaná: egy kis szőlőstelek idézte volna 
fel az otthont. Ebből a vágyból csak a káptalani kertbe ültetett két margittai szőlő
tő valósult meg, s az emlékező nem a hazai szüretet, hanem Arany János Margit
szigetét idézhette fel: „A tölgyek alatt Szeretek pihenni”.

A vöröskőből épített házat a Műegyetemen városépítést tanító Korompay 
György, Horváth János majdani vejének, Korompay Bertalannak bátyja tervez
te, olasz példák alapján, pergolával, kőoszlopokon nyugvó gerendákkal, ame
lyekre szőlő futott volna fel. Az első nyaralás 1936 végén volt Lukács Károly
lyal, az első látogatóval, s utána jöttek a többi vendégek, a barátok, a kollegák: 
közöttük Szabó Miklós, aki az Eötvös Collegiumot, Bartoniek Paula, aki a Ve
res Pálné Gimnáziumot igazgatta, a nyelvész Nagy J. Béla és Pais Dezső, az iro
dalomtörténész Alszeghy Zsolt és Brisits Frigyes, a magyar-angol kapcsolato
kat kutató Fest Sándor (aki sógora volt), a romanista Koltay-Kasztner Jenő, a 
történész Angyal Dávid és mások.

1944-ben, mikor Horváth János leánya, Juliska első gyermekét várta, május 
közepén Káptalanfüredre költöztek. Augusztus végén a vizsgáztatásra Pestre visz
szatérni kívánó professzort csak az utolsó pillanatban lehetett visszatartani az uta
zástól: később derült ki, hogy aznap bombázták a székesfehérvári állomást. Ok
tóber 11-én már csak éjjel közlekedhetett a vonat, az vitte őket haza.

A háború során a katonák s a helybeliek közül néhányan alaposan kifosztották 
a házat: még a Bergman-csöveket is elvitték a falból. 1945 októberében a szom
szédságtól kellett összeszedni a széthordott holmit, könyveket, képeket. Az önké
nyes beköltözőktől csak nehezen, az Akadémia hosszas fáradozása után sikerült 
megszabadulni: „eddig maguk voltak urak, most mi vagyunk azok” -  mondták 
először Korompay Bertalannak a füredi kommunista párt irodájában. 1949-ben 
Horváth János Somodari Sándor kőfaragót és feleségét fogadta a házba: két he
lyiséget kaptak, s cserébe az épületet és a kertet gondozták.

Az öregkor nyarai is Káptalanfüreden folytatódtak, a négy unokával megsza
porodott családban. Veszprémből minden évben lejött Nagy J. Béla; a Lengyel- 
országból hazalátogató Csorba Tibor megfestette az itteni kilátást. Az Almádi
ban lévő Akadémiai üdülőből számos vendég érkezett: közöttük az irodalomtör
ténész Barta János és Bóka László, a szlavista Kniezsa István, a zenetudós Bartha 
Dénes és Szabolcsi Bence, s a régi barát, a történész Szekfű Gyula.

Horváth János utoljára 1959-ben volt a Balatonnál. Berzsenyi és íróbarátai 
című könyvét rendezte sajtó alá, amelyben ezt írta a Levéltöredék barátnémhoz 
szövegéről: „Azóta nyárvégi estéken »az őszi bogárnak búsongó hangjai«-t nem 
lehet hallani anélkül, hogy e gyönyörű költemény egész hangulata újra meg új
ra el ne árasszon bennünket”. A káptalanfüredi állomáson is Berzsenyit idézte: 
„Hervad már ligetünk s díszei hullanak”.

Korompay H. János

ÁLMOK, TÁJAK, VÁGYAK 
-  KRÉTARAJZOK

Fábián László grafikus- és festőművész kiállítása elé
Itt él Balatonalmádin köztünk egy művész 1977 óta, azaz pontosan harminc 
éve. Amikor Pécsett befejezte tanulmányait, Balatonalmádiba, ebbe a gyönyö
rű Balaton-parti városba érkezett. Itt kezdett tanítani a Györgyi Dénes iskolá
ban -  Almádi egyik legszebb középületében - , és ennek az iskolának huszon
hét éve az igazgatója is.

Tehát kezdettől fogva párhuzamosan 
fut a művészetpedagógusi, művészet
szervezői és alkotói tevékenysége. Pé
csett, még a diploma megszerzése előtt 
bekapcsolódott az akkor ott megalakult 
grafikai műhely munkájába. Grafikus
ként ismerik őt a legtöbben. Hivatását 
magas színvonalon, igényesen műveli.
Alapítója és huszonöt éve meghatározó 
tagja az Ajkai Grafikai Műhelynek.
Mindent tud a képgrafikáról és a grafi
kai sokszorosító eljárásokról. A művé
szeti írásokban ilyenkor szokott jönni az 
a fordulat, hogy alkotónk kísérletező 
kedvű művész.

A beszélő és alkotó azonos korosz
tályhoz tartozók. Születésnapjuk is két 
nyári hónapra esik, tehát ez a kiállítás 
Fábián László születésnapi ajándéka a 
közönségnek, a tárlatlátogatóknak. De vissza az eredeti gondolatmenethez: 
Fábiánnál a kísérletezés nem kedv, hanem életforma kérdése. Nála együtt van 
tanítás, alkotás, műhelymunka, pedagógiai programok írása és megvalósítása.

Régóta ismerem, tudom, hogy a különböző tevékenységei között természe
tes az átjárás. Miért? Azért, mert Fábián László alkotói hitéből következik, hogy 
lehet jobbítani a világon. Mindig tovább lehet és kell lépni, de ehhez mindenki
nek magas színvonalon, igényesen hozzá kell járulni, nem többel, csak annyi
val, hogy a feladatait és az önmaga elé tűzött célokat korszerűen teljesíti.

Grafikusként, festőként olyan kérdéseket tesz fel és alkotásaiban olyan vá
laszokat fogalmaz meg, melyek jelen időnkbe, saját korunkba ágyazottak. Fá
bián kérdez és folyamatosan válaszol a legkülönbözőbb műformákban. A 
most kiállított ötvenhárom lapján leginkább festőként faggatja a világot. A 
mikro- és makrokozmoszt, a természetet, a vizet, a fényt, az álmokat, a sze
relmet, a létezést.

Az utolsó két év munkáit bemutató kiállításán Fábián László festőként mu
tatkozik be, bár műveihez nem festéket, hanem pasztellt és papírt használ. 
Pasztellal, ezzel az érzékenyen-érzékien képlékeny anyaggal rajzolja, festi ké
peit. Finom vonalrendszerek és puha, lágy foltok rendszeréből szervezi képe
it. Az ő munkáinál a címek segítik a nézőt abban, hogy közelebb kerüljön az 
alkotó gondolkodásához, világértelmezéséhez, képalkotásához. Fontos hang
súlyozni, hogy a témák, címek mindig csak kiindulópontok, ürügyek. A mű
alkotásnál, a nagy műveknél a formákon és a fogalmazáson múlik minden.

A 21. század művészete hihetetlenül sokszínű, sokféle. A hagyományos kép
alkotástól a digitális, virtuális képformálásig egyszerre van jelen minden, és 
mindez egyszerre lehet érvényes. Ez a hihetetlen szabadság persze nem vigasz 
a nézőnek, befogadónak. A sablonok, sémák fogyasztása egyszerűbb, de soha 
nem ad olyan intellektuális és érzéki élményt, mint az eredeti, friss látvány.

Fábián László hagyományos eszközökkel teremt új látványt. Az egymás
ra rétegzett vonalhálók, kék, sárga, vörös, fekete, okker, fehér, barna, szürke 
vonalszövetek, hol szabad laza képvilágot teremtenek, mint az Erdő című lap
nál, hol feszes, geometrikus képződményeket, mint az Utak, fák, bokrok ese
tében. Néha pedig az alkotó korábbi grafikai periódusai a kiinduló pontok. Az 
elveszett bot című kompozíción egy grafikai nyomatot rajzol, fest tovább.

Azt látom, hogy számára a látvány, az érzéki élmény mindig fontos kiin
dulópont. Az élményeket azonban mindig tovább értelmezi, átalakítja, soha 
nem elégszik meg a látvány automatikus leképezésével. Így tud hozzátenni a 
már nagyon sokszor kitűnően megfogalmazott, nagyon sokszor kommersszé 
silányított víz és Balaton témához is. Az Egy darab a nagy vízből és az Öböl 
képei a víz-, a Balaton-ábrázolás szép példái. Fábián László legtovább ott jut 
saját képvilágában, művészetében, ahol már csak a vizuális nyelv marad, a 
külső formai és tartalmi kapaszkodóktól is megszabadul. Ahol eljut a kép ön
magához, marad a vonalak, foltok rendszere, a színek érzékisége, a feketék 
magasztossága. A kép zenévé válik. A kép titokzatos lesz.

Amikor az alkotóval együtt néztük végig a kiállítást, bejött a kiállító-te
rembe egy négyéves kislány a nagyszüleivel, képről-képre végignézték a ki
állítást. A kislány végig kérdezett, figyelt, nézett, majd megállt egy kép előtt 
s felkiáltott: Ez csodálatos! Fábián László a tanítványaival is felfedezi a cso
dát. Legyen az eszköz ceruza, digitális kamera, vagy a számítógép. Fedezzék 
fel Önök is! Legyen részük ilyen csodákban! Kalandra fel!

Hegyeshalmi László
(Az augusztus 11 -ei megnyitón hangzott el a Pannóniában.)



Veszprémvármegye
Cigánytábor fiataloknak

Már fél évtizede minden esztendőben táborozhatnak roma fiatalok Csopakon a megyei önkor
mányzat jóvoltából. A hagyományőrző és népismereti tábor egyhetes, ötvenöt gyermek nyaral
hat, tanulhat a Balaton partján tanárok és az őket segítő szülők vezetésével. A csopaki nyaralás 
idén augusztus első hétvégéjén kezdődött, kézműves foglalkozás, zenetanulás, jó néhány műve
lődési-művészeti rendezvény várta a fiatalokat. Minden nap meghívott művészek, előadók taní
tották, szórakoztatták a gyermekeket. Volt náluk roma tánccsoport, rendőr előadását hallgathat
ták a fiatalok, s a Fláre Beas zenekar is ellátogatott a táborba. A tábor vezetői örömmel számol
tak be a megyeháza szakembereinek arról, hogy sikerült rendet tartani a gyermekeknek saját por
tájukon, bizonyára azért is, hogy elnyeljék a „legrendesebb ház” címet. A fiúk és lányok nevet
ve csipkelődnek, kinél nagyobb a tisztaság, de szerencsére a táborvezetők sem felejtették még 
el, hogy milyen gyermeknek lenni. Ezért a legfontosabb a felhőtlen egy hét, a kirándulások, a 
strandolás és az együttlét -  olvasható Megyeháza honlapján található híradásban.

Tetőtéri esték
Tihanyban ősszel folytatódik az Apátságban a Tetőtéri esték nevű -  az almádiak által is lá
togatott - előadássorozat. Szeptember 14-én Hámori József akadémikus, október 12-én 
Csete Ildikó textilművész és Csete György építész, november 9-én Novotny Zoltán sport- 
újságíró, december 14-én Korzenszky Richárd perjel, a Tihanyi Bencés Apátság vezetője 
áll az érdeklődők elé. Az egyik tihanyi rendezvények közül kiemelkednek az alábbiak. Szep
tember 8-án Gyulay Endre ny. szeged-csanádi megyéspüspök lesz a vendége a Könyörgés 
a magyarságért című eseménynek, 16-án az ELTE ének- és zenekara hangversenyez az 
Apátságban, november 10-én Kézfogás címmel egyházi iskolás öregdiákok találkozóját ren
dezik meg, november 16-án Szent Ányos püspök tiszteletére tartanak ünnepi szentmisét, de
cember 8-án adventi lelki nap lesz, december 16-án az Apátság Templom Énekkara énekel 
az adventi áhitaton. A karácsony másodnapi hangversenyen Ruppert István orgona- és Ba
logh Eszter énekművész, az újévin pedig Mali Katalin orgona s Fülöp Márk fuvolaművész 
lép közönség elé Tihanyban -  tájékoztatta lapunkat a bencés rendház.

Almádiak a XXVI. Balaton-átúszáson
A Révfülöp és Balatonboglár közti 5,2 kilométeres távot 7.204 úszó tette meg az idei, júli
us 28-ai Balaton-átúszáson. Az almádiak közül húsznak sikerült az idei nagy kaland, az ő 
névsoruk, amelyet a világhálóról vettünk: Balikó Eszter, Csapó János, dr. Józsa Rita, Dragos 
Attila, dr. Kovács Róbert, Horváth Bence, Ivics Tamás, Kurucz Beáta, Kurucz Dániel, Lán
gi István, László Gergely, László Gergely, Motzer Andrea, Nagy Árpád, Nagy Dóra, Sarusi 
Gergely, Strobel Árpád, Szűcs Milán, Tóth Károly, Végh Attila.

Szögedi-tárlat Zircen
Szögedi Miklós fotótárlata látható augusztus 31. óta Zircen a városi könyvtár és művelődé
si ház kiállítótermében. A képkiállítást Fábián László nyitotta meg. Az almádi alkotó mű
vészi fényképfelvételei szeptember 21-éig láthatóak a Bakony fővárosában, Zircen.

A Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja által szervezett Virágos Almádiért verseny 
eredményhirdetése augusztus 12-én a borünnepen. (Töltési Erzsébet felvétele)

POLGÁRŐR HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Mint már tapasztalhatták az arra járók, ismét megkezdtük iskolai szolgálatunkat 

Berényben. Immár a harmadik évben segítjük a diákok közlekedését a reggeli csúcsban. Örö
münkre szolgál, hogy a szülők és az iskola vezetése elismerik tevékenységünket.

Augusztusban a legnagyobb feladatot az Almádi Borfesztivál jelentette számunkra. Nap
pali és éjszakai szolgálatokat adtunk. Különösebb gondról nem számolhatunk be, de néhány 
dolog említést érdemel. Szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy amíg kollégáink a tér másik 
felén tartózkodtak, egyes autótulajdonosok a füves területre parkoltak. Tették ezt akkor, ami
kor a kiépített parkolóban még volt hely. Jellemző eset - és nem a természetet károsítja -, ami
kor egy fiatalokból álló motoros csapat akart a füvön parkolni, a gépkocsik mögött, ez eset
ben a polgárőrök orra előtt azon a címen, hogy „Ha az autósoknak szabad, akkor nekünk mi
ért nem?“. A kérdés látszólag jogos, attól eltekintve, hogy az autósoknak sem lett volna 
szabad... A rend őrei időnként ezt nyomatékosították is.

A nyár végével módosulnak feladataink. A part helyett most a kiürülő üdülőterületekre 
összpontosítunk. Ismét közöljük azt a két telefonszámot, amelyen a fokozottabb védelem rész
leteiről kaphatnak tájékoztatást. Kérjük a helyi lakosokat, hogy akinek nyaralótulajdonos is
merőse van, értesítse őt a lehetőségről! Tehát: Hansági Endre elnök, 0630/621-07-59, és Ba
logh Csaba alelnök, 06-30/650-38-07.

E lapszám megjelenése nagyjából a szüreti felvonulás idejére esik. Ezen a rendezvényen 
polgárőreink biztosítási feladatokat látnak el. Kérjük, legyenek türelmesek, szórakozzanak jól, 
az esti bálon pedig mulassanak kedvükre! (ff)

Rendőrségi hírek

Ezen a nyáron is 
közlekedtünk

Július végével elkészült 2007. első hét hónapjának a Balatonal
mádi Rendőrkapitányság területén történt, közlekedési baleseti 
adataiból összeállított statisztika. Az adatok az egész kapitány
ság területére vonatkoznak, mégis fontosnak és tanulságosnak 
tartjuk az elemzés helyi közzétételét, hiszen a tendenciák Bala
tonalmádi város területén is ugyanúgy érvényesülnek.

A 2006-os év ugyanezen időszakára vonatkozó adatokkal az
id e ie ke t ö ssze h a so n lítv a  a  leg szem b etű n ő b b , h o g y  a  sze m é ly i 

sérüléssel járó balesetek száma 25%-kal csökkent. Üröm az 
örömben, hogy míg a három halálos baleset mellett a könnyű 
sérüléses estek aránya felére csökkent, addig a súlyos sérülés
sel járó esetek aránya és száma nőtt. Valójában a balesetek 1/3-a 
júliusban következett be. Nem hiszem, hogy sokat kellene töp
rengeni az okán!

A Balaton-parti települések életében a nyár nagy változást 
hoz. Megnő a hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodók száma, 
és ez a közlekedők számának növekedését is jelenti. A nyaraló, 
pihenni vágyó emberek figyelme lanyhul, türelmetlenebbek a 
nagy forgalomban -  különösen, ha nagy a meleg -, így könnyeb
ben okoznak balesetet vagy vállnak áldozattá. A személyi sérü
léssel járó 46 balesetnek 26 személygépkocsi vezető, 6 motor- 
kerékpáros, 6 kerékpáros, 2 gyalogos, 6 egyéb gépjármű volt az 
okozója. Ezek az adatok tükrözik a területünkön közlekedő jár
művek arányát is. A bekövetkezett balesetek 3/4-e nappalra, 7- 
18 óra közötti időszakra tevődött. A késő esti órákra a gyengü
lő forgalommal együtt a balesetek száma is kevesebb lett. A bal
esetek vezető okai: gyorshajtás, az előzési szabályok megsze
gése, figyelmetlenség. Joggal kérdezik: és az ittas vezetés?

Van! Túl sok is! 2007. év első 7 hónapjában 128 ittasan ve
zető egyént állítottak elő a rendőrök. Közülük került ki az a 8 
fő, aki személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okozott, 
70 ellen bűntető, 50 ellen szabálysértési eljárás indult ittas ve
zetés miatt. Hogy milyen eljárás indul ellenük, a vérvételt kö
vető igazságügyi vizsgálat eredményétől, az elfogyasztott alko
hol mennyiségétől függ. Szerencse, hogy ennyi ittas vezető 
mellett „csak” 8 személy okozott személyi sérüléssel járó bal
esetet. Aki ellen büntetőeljárás indult, lehet baleset okozója is, 
de megúszta személyi sérülés nélkül. A szabálysértési eljárások 
alá vont vezetőkről szólva: az 50 főből 33 vezetett gépi meghaj
tású járművet, míg 17 kerékpáros volt. Mivel a kerékpáros a 
közúti közlekedésben járművezetőnek számít, rá is vonatkozik 
az alkoholfogyasztási tilalom. Vajon, aki kerékpárra pattan, 
gondol erre?

A balesetek megelőzése a rendőrség tevékenységének fon
tos része, de ez a résztvevők jogkövető magatartása nélkül nem 
lehet eredményes. Amikor a KRESZ szabályait változtatják, 
vagy módosítják, annak mindig van tapasztalati előzménye, a 
balestek okainak elemzéséből levont következtetés. Ilyen pél
dául, hogy 2007. július 1-étől a kerékpárral közlekedőknek lát
hatósági mellényt kell viselniük lakott területen kívül. Bizonyá
ra az olvasó is egyetért azzal, hogy a különböző fényvisszave
rő anyagok, eszközök alkalmazása sötétedés után lakott terüle
ten belül is hasznos, különösen, ha figyelmetlen gyermekeink
re gondolunk, és az ő biztonságukat tarjuk szem előtt.

Sajnos, a magyar közlekedési morál bőven hagy kívánni va
lót maga után. A gépjárművezetők nem tekintik egyenrangú 
közlekedő félnek a gyalogosokat. Álljunk csak meg egy gya
logátkelőhelynél, vagy kereszteződésben, ahol a jobb kéz és ka
nyarodási szabályokat a gyalogosokra, de még a kerékpárosok
ra sem mindig alkalmazzák a gépjárművezetők. Nem lehetünk 
ott minden kanyarban, minden gyorshajtó, szabálytalanul elő
ző és minden ittas vezető mellett! A felnövekvő nemzedékek 
oktatásával, ismereteik bővítésével, a közlekedésre, mint veszé
lyes üzemre való felkészítésével kezdeményezhetjük egy új 
szemléletmód kialakulását.

Stanka Mária r. szds.



Almádi arcok

Demel Eszter karnagy: 
elsősorban szeretni, aztán tanítani

A zene minden előtt, gondolná az ember, ahogy hallgatja. ...A zene? 
Sokkal inkább a szeretet. Szeretet a zene által a gyermekek, s zenekarai, 
énekkara tagjai iránt. Hogy beszélgetésünk végén kimondja: szerencsés 
ember. Boldog, hogy ezzel foglalkozhat.

Nem akármilyen odaadás kell 2007-ben az embernevelést, zenei ne
velést illetően, hogy ilyen rendíthetetlenül higgyen valaki... a szépben. 
Abban, ami akkor is jó, ha a külvilág nem értékének megfelelően be
csüli.

Díjat épp eleget 
kapott veszprémi 
zenedés gyerme
kekből álló Kis Tü
csök és Nagy Tü
csök vonószenekara 
(hegedűs és csellis
ta zenészpalántái
val), sikere van a 
fesztiválkórus mi
nősítésű almádi ve
gyes karnak, járja 
velük a hazai és a 
külhoni hangver
senytermeket, de 
érezni, őszinte, ami
kor azt mondja: iga
zán boldoggá a zene 
varázslata teszi.

Demel Eszter a 
főváros első zenei 
általános iskolájá
ban, a Lorántffyban 
végzett, a gimnázi
umban csellózni tanult, a Liszt Ferenc Főiskolán szolfézs- és énektanári ok
levelet szerzett, amelyeket utóbb karvezetés, majd karmester szakos diplo
mával, végül a minap a Zeneakadémián (a fiával egyszerre, aki jelenleg 
Hollandiában karmester) egyetemi végzettséggel toldott meg. Budafokon 
12 évet töltött, majd 1990-ben a családjával Veszprémbe költözött, ahol a 
Csermák Antal Zeneiskola tanáraként megalapította két gyermek vonós ze
nekarát, majd Almádiban a vegyes kar vezetését vette át.

- Csodálatos általános iskola volt a Lorántffy! Nagyon lelkes tanárok ta
nítottak, naponta énekeltünk, szombaton is, ráadásul ott volt az énekkar. 
Nekünk a Bartók kórusművek jelentették az alapot. Olyan érzelmi élményt 
adott ez az iskola, amely máig bennem van. A tanításra az a törekvés volt 
jellemző, hogy kicsi korban az érzetek, a hallás fejlesztésével, az érzelmi 
neveléssel érjenek el eredményeket. Hogy nyilván rajtam, a tanáron keresz
tül szeretik meg a gyermekek a zenét! Rajtam keresztül van közük a zené
hez.

Felnőttként visszajárt Pestre továbbképzésre Kokas Klárához, akitől fő
iskolás diák korában is tanult; megértette, mennyire fontos az elfogadó sze
retet. „Elsősorban szeretni, aztán tanítani” -  fogalmazza meg pályája eddi
gi legfőbb tanulságát.

Ebben a mai, nagyon kemény világban, amikor meg kell felelni a gyak
ran embertelen verseny igényeinek.

- Nem értek egyet azzal a felfogással, amely emiatt elhanyagolná a mű
vészeti nevelést a többi „fontosabb” dolog miatt. Ha csecsemő korától arra 
tanítjuk a gyermeket, hogy neki küzdenie kell, csak görcsölni fog. Persze 
fegyelem nélkül semmi sem működik. Nem dresszúrával, de hogy megta
nulja: meg kell dolgozni azért, ami szép, jó az életben. A művészeti neve
lés lehetőség a gyermeknek, hogy megszeresse a zenében, ami érzelmileg 
hat rá. Érzelmileg motiválni a diákokat: ma ez kimarad. A szülő jó közeg

be, kiváló eredmény érdekében küldi a gyermekét; az eredmény stressz, 
görcs. A mai gyermekek emiatt sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint 
mi voltunk. Kokas Klára iskolája éppen az ellenkezőjére tanít: arra, hogy 
jó, minőségi munkát kell végezni, de hogy a nevelésbe a gyermek ne pusz
tuljon bele! Hogy a gyereknek öröme teljék benne.

Mindennek az alapja, hogy kicsi korunkban figyeltek-e ránk, szeret
tek-e. Fontosnak tartották-e, hogy mindent, amit lényegesnek tartanak,

megtanítsák ne
künk. Iskolában, 
együttes élén is: ha 
nehéz is, megtalálni 
a középutat, mikor 
kell követelni, mi
kor engedni. Mert 
ha szenvedés az 
egész, a tanulás örö
me elvész. Arra van 
a gyermekeknek a 
legnagyobb szüksé
gük, hogy szeretet
tel neveljük őket. 
Nem elég megkér
dezni, hogyan felelt 
az iskolában, foglal
kozni, beszélgetni 
kell velük. Hogy ne 
feszítsük túl a húrt: 
arra összpontosít
son a diák, ami ké
sőbbi hivatásához, 
adottságai, tehetsé
ge kibontakoztatá

sához fontos. Ne élje föl tartalékait, amelyekre felnőttként lesz szüksége - 
sorolja azokat az alapigazságokat, amelyekről mintha nem tudna a ma alsó, 
közép- és felsőtanodája, meg persze a „rohanó világ” jellegzetes családja.

Család, iskola, öntevékeny művészeti csoport, hivatás... Mennyire 
összefügg minden.

Azok a gyermekek, akik a Tücsökben muzsikálnak, nem fognak úgy el
kallódni, mint akik nem ismerik a közösség szeretetét - magyarázza. Meg
tanulják megbeszélni, kibeszélni, mi foglalkoztatja őket. Bensőséges kap
csolat alakul ki köztük, amely megmarad iskolából, együttesből távozásuk 
után is. És nem a világon múlik, hanem rajtunk, milyen emberekké leszünk. 
Náluk a gyermekek nem káromkodnak, nem hallgatnak vad, fülsiketítő „ze
nét”. Mint mondja, nem korlátozza őket nagyon, de ami korlátot szab, azt 
komolyan veszi.

- Nem félek a világtól, hogy milyen, mit vár tőlünk. Nem beszélek, te
szem. Sok munka, sok öröm. Ha megnézem, mennyi a fizetésem, hányszor 
dicsérnek meg, nem ezt a szakmát választom. De ha tudom, hogy délben 
jönnek a gyerekek... Kimondhatom: minden baj ellenére szerencsés ember 
vagyok. Olyan adomány ez, amit nem sok szakmában kaphatunk meg.

Nem akármilyen zenei élet van Veszprémben: kitűnő karnagyaiknak kö
szönhetően sikert sikerre halmoz a város vegyes kara, Liszt-kórusa, Men
delssohn kamarazenekara. Ebben a komolyzene iránt fogékony közegben 
nevel -  megannyi társával -  utánpótlást a hivatásos és nem hivatásos zenei 
életnek, nevel zeneszerető, zeneértő közönséget Demel Eszter. Valljuk be: 
észre nem véve a külvilág zörejeit, amelyek a világ minden kincséért sem 
állnának össze ZENÉ-vé. Neki, nekik legyen igazuk.

Veszprémben?... Almádiban nemkülönben.
(sarusi)

(Szögedi Miklós fölvétele)



A Remete patak és hidjai
Almádi „folyója” a Remete patak volt. Ma egyesek Remete árokként em

lítik, ami nem helyes. Még létezik, azonban két okból használhatjuk a 
múlt időt. Egyik oka az, hogy a Remete források befogásra kerültek a város 
vízellátása céljából. Ennek következében kevés víz csordogál a patakmeder
ben. A másik az, hogy a Pinkóci úttól kezdve a Szent Erzsébet ligetig fedett, 
beton csatornában folyik a víz, így nem látható a patakból semmi. Valószí
nű sokan nem is tudják, hogy van egy patakunk.

Ma már nem látható a Martinovics és a Kompolthy utcák telkeinek végé
ben folydogáló kedves kis patak, sem a partján álló, védett tiszaháti nyárfa
sor, amit 1890 körül ültettek. Hiányzik, mint hangulati elem, a Széchényi sé
tány mellett csordogáló patak látványa. Az aszfaltburkolatú járdától távol ál
ló közvilágítás lámpasora utal a patakmederre és a mellette futó sétány (ré
gen Juliska út) helyére.

A Remete pataknak, illetve hídjainak is van története, ami a következő. 
A XIX. század elején két híd volt Almádi szőlőhegyen. A jelentősebb és eb
ből következően a régebbi (építési ideje nem ismert) a Szent Margit kápol
na előtti teresedésen álló, egykor kőboltozatos híd volt. A kisebb a 
Kompolthy út, Blaha Lujza sétány és a Remete köz találkozásánál ma is meg
levő híd volt. Valamikor ez is vöröskő boltozattal készült, az 1960-as évek 
elején átépítésre került és ma már vasbeton szerkezetű.

A két híd létét a 1820. évi megyegyűlés jegyzőkönyveinek 250. oldalán 
levő feljegyzés bizonyítja: Strokovics Sebestyén kőművesnek ösküi, vilonyai, 
geleméri, és almádi hidaknak újonnan lett építésében, még dakai és almádi 
hidaknak reparátiojában Kérmárky Gábor járási szolgabíró megismerése 
szerént tett kőműves munkákért 298 Ft 56 krajcár... került kifizetésre. Ebből 
kiderül, hogy a kisebb hidat 1820-ban építették. Egykor romantikus környe
zete megihlette Kőrösfői-Kriesch Aladár festőművészt és 1889-ben, olajké
pen megörökítette azt.

A patak medre lényegében változatlan ma is. Kisméretű korrekciót haj
tottak végre, amelyről a Veszprémi Független Hírlap 1885. április 11-i szá
mában a következőt olvashatjuk: Almádiban Androvits Imre úr terve és mé
retei szerint a Remete patak szabályozása, illetve kanalizációja tegnap befe
jeztetett, régi ártere betemettetett. A parkirozási munkákat a Roboz birtokon 
Kurcz Rudolf társasági megbízott szintén dicséretesen befejezte s ott most tá
gas fasorok, szép allék vezetnek a felső  és alsó út között.

Ez a leírás némi magyarázatra szorul. A patak medervonalában egy törés 
volt és a mai Tempó üzlet parkolójához behajtó út helyén volt a patakmeder 
Ezt a mellékelt 1858. évi kataszteri térképen láthatjuk. A Roboz-birtok, ame
lyet később az Almádi Fürdő Rt. megvett, a Széchenyi sétány, a Bajcsy-Zsi

linszky út, Ifjúsági lépcső és a Kőrösi Csoma Sándor utcák közötti terület 
volt. 1906-ban légsátor telepet létesített rajta az rt., ma Árnyas panzió néven 
ismert.

Almádi hídjaival kapcsolatosan szólni kell a ma közismert Sóhajok híd
járól. Az 1926-ban, a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. által építtetett (tavaly 
volt 80 éves) híd a korabeli leírások szerint a sétányokat kötötte össze. Ma
gasságát úgy választották meg, hogy alatta magas vízállás esetén is csónak
kal lehessen közlekedni.

Schildmayer Ferenc

Az 1858. évi térkép részlete

A nyárfasor képe a Bajcsy-Zsilinszky útról

Kőrösfői-Kriesch Aladár festménye



A l m á d i  b o r l i g e t

Negyedszer is 
Almádi Borfesztivál!

Az idei évben augusztus 10-20. között tartott a rendezvény, melyre -  a jó boroknak, 
a színvonalas színpadi produkcióknak és a gyönyörű nyári időnek is köszönhetően
-  csaknem tízezer ember látogatott ki. Az Almádi Borfesztiválra, a Wesselényi strand 
főbejáratánál felállított szabadtéri fedett színpad környékére ideiglenesen leköltöz
tek hazánk legismertebb borvidékeinek boros gazdái. Egertől Somlón és Balatonal
mádin át Sopronig 16 pincészet várta azokat, akik szívesen végigjárták és megkós
tolták a hazai táj markáns, illatos és nemes nedűit. S az italok legnemesebbike mel
lett a szellem épüléséről, a hagyományok megismeréséről és kézzel fogható élmé

nyek gyűjtéséről is gondoskodtak a szervezők, hisz volt itt kosárfonó, fafaragó, 
gyöngyfűzők és látványszövészet, de még sorolhatnám a sok csodát, mellyel a Kö
zép-Dunántúl népi iparművészei és kézművesei mutatkoztak be sátraikban. A legif
jabbak pedig a Babrálóban vehettek részt a nap mint nap megújuló kézműves fog
lalkozásokon. S hogy a sok-sok látogató ne csak szemét gyönyörködtethesse és 
szomját olthassa, hanem a gasztronómiai örömöknek is hódolhasson, az almádi ven
déglősök jóvoltából kiváló étkek várták az éhes szájakat. Nem maradt el a már meg
szokott és megszeretett langálló, kürtőskalács sem, sőt idén újdonságként kecskesaj
tot és mangalicazsíros kenyeret is vásárolhatott a korgó gyomrú vendég.

A színpad estéről estére megtelt színvonalas és tartalmas látnivalóvalóval. A 
változatos műsorban mindenki megtalálta a kedvére valót. Az ének, a tánc, a szín
ház és a különböző stílusok széles tárháza várta a nagyérdeműt. A fesztivált im
már hagyományosan fúvószene és mazsorett bemutató nyitotta meg, majd az ün
nepélyes megnyitót követően örökzöld slágerek parádéja zárta az első napot. Köz
ben Bacchus megáldotta a rendezvényt és jó időt kért Jupitertől, aki ígéretét, az ál
landó napsütést egészen a zárónapig megtartotta.

A borfesztivál színpadi programjainak keretében hallhatott és láthatott a közönség 
utcaszínházi előadást, bábműsort, klasszikus cigányzenei hangversenyt, latin-ameri
kai muzsikát, társastánc bemutatót és countryzenét is. Olyan országos hírű fellépőket 
is köszönthetett a város, mint a Hubai Koncert Zenekar, az Etnorom Együttes, a Vivat 
Bacchus Énekegyüttes vagy a Duna Művészegyüttes.

Immár hagyományosan, idén is bemutatkoztak a helyi tehetségek. Egy teljes es
tén át az almádiaké volt a színpad, így városunk amatőr művészeti csoportjai lép

tek fel, a modem táncoktól a balett produkciókon át a néptáncig mindenki kapott 
lehetőséget. Az estet pedig Németh Tamás fergeteges Elvis emlékhangversenye 
zárta, melyet a „király” halálának 30. évfordulója alkalmából tartott, hatalmas si
kerrel. A műsort színesítette a helyi német kisebbségi önkormányzat által szerve
zett nemzetiségi nap, melynek keretében német és magyar nyelven versek s bohó
zatok hangozottak el, majd operettműsor és fergeteges magyar néptáncbemutató 
szórakoztatta a közönséget. Két estén át a világ egyik legjobb sramlizenekara né
metországi testvértelepülésünkről, Eggenfeldenből érkezett: az Almádiban már jól 
ismert Winkler Kapelle húzta a talpalávalót.

A fesztiválon idén is aktívan részt vettek Almádi testvértelepülései. A 
Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Társaság a fiatalokat vendégelte meg németor
szági ízletes ételekkel, a zoboraljai Nyitragerencsér küldöttsége pedig lakodalmas, 
illetve aratási népszokásokat mutatott be a színpadon, csodaszép viseletbe öltöz
ve.

A Borfesztivál zárónapjára elfogyott Jupiter kegyelme, de az eső sem rettentet
te el a látogatókat. Az almádi borok versenyének eredményhirdetése és közönség 
által legízletesebbnek talált bor és legdíszesebb borcímke díjazását követően ope
rett és slágerparádé nyitotta meg a zárónapot. Augusztus 20-ához méltón a magyar

történelem fontos pillanatai elevenedtek meg a színpadon, hiszen Szörényi-Bródy 
István, a király című rockoperáját tekinthette meg a nagyérdemű, melyet a Tapol
cai Musical Stúdió növendékei, csaknem 30-an, színházi jelmezekben és élőben 
énekelve adtak elő. Zárásul pedig a strandról fellőtt tűzijáték fényei tették teljessé 
az ünnepet és a 11 napos vigadalmat.

Külön köszönet a rendezvény támogatóinak, mely közül néhány, a teljesség 
igénye nélkül: Alfa Hullám Kft., BBK Drinks Italnagykereskedelmi Kft., CBA, 
Foidl Imre, Ódép Kft., Skoda Auto Piedl, Szemes Tömítéstechnika Kft.

jve
(Fazekas Ferenc és Szögedi Miklós fölvételei)



Bibionei emlék

Tocai az Isonzótól
Hogy ihatol talján tokajit, álmodban nem re

mélted! Mire a Tályamente-Szentmihály váro
sához tartozó Bibione üdülőtelep kikötőbéli 
Kászonyi-vendéglője meglep véle.

Rák, kagyló, tintahal, polip, szardínia, 
homár.

Tán Hemingway is nyalogatta a San 
Michele al Tagliamento szélét megülő Ivan
csics kastély hölgyeinek vendégeként, néhanap 
A folyón át a fák közé pillantgató haditudósító- 
regényszerzőként az első nagy háború alatti 
években. Ő üdült, mi -  Kurtucz Gergő bácsi, 

öregapád, útász-hídász (építette és robbantotta őket), Sarusi Kis Misa, öreganyádék egy 
szem fiútestvére, elhunyt 18 éves „önkéntes"-ként vagy ezen, vagy a Pripet-mocsári 
fronton, meg Farkas Feri bácsi, anyai öregapád, huszár a magyar huszároknál -  szen
vedtünk, való, vérünket ontottuk. (Önkéntes volt Hem is; micsoda különbség!) Ő kíván
csiságból, pénzért, dicsőségért, a képzelt demokráciáért, valóban önszántából. Mi: hal
ni kényszerítve, halált osztani idevezényelve. Ő kastélyba húzódva szidja újvilági lap
jában a német, osztrák-magyar háborús uszítókat, mi tetves futóárokban jól éreztük (in
kább utóbb, mint előbb), kik az igazi bűnösök.

Hem, meg Sarusi Kis. (Amúgy majdnem egyívásúak.) (Csak éppen.) (Ki a világha
talommá kepeszkedők, ki a kifosztandók képviseletében.) (Nem egészen; majdnem.) 
(Valamikor észrevette, hogy a másik túlzásba essen: odaáll Kasztróék mellé.) (Emezek 
is átestek a ló túloldalára: ahogy tehették, kifosztották az első úrnak gondolt nem pa
rasztot.) Kinek hon, kinek kaland. Kit idehurcolnak, ki kirándul az arc vonal mögé.

Amarra már a Piáve, emitt, emerre az Isonzó.
Tocai, de Isonzo.
Friulano.
Állt egymással szemközt, nézett farkasszemet magyar, talján, olasz, ungherese. Lőj 

a másikra! Tépd ki a szívét. Fujtsd az Isonzóba, Tályamentóba, Piávéba. Amibe. Fujtsd 
Doberdó-Karzó porába. Harapd át a torkát.

Ölni, mikor szeretni lenne kedvük.
Kedve magyar honvédnak, talján bakának. (Hem-módra? (Neki szabad, nekünk nem.)
Uszítani őket egymásnak.
Hasburgi oldalon: tokaji bor helyett csigert, kisüstinek becézett törkölyt Amannak: 

grappa nevezetű ugyanazt -  szőlőpálinkát (magyarán: törkölyt).
Élvezték az urak, élezték. Töltötték a kincses zsákot. A markukba röhögtek. 

Emezek? A mieink (taljánja, magyarja, olája, tótja, osztrákja, svábja, ki bánja!)? Kisebb 
gondjuk nagyobb volna.

-  Öld a másikát!
Az ellent.
Ahelyett, hogy.
-  Grappal
-  Pájinka.
Kéne a tokaji, kéne?!
Tocai, ha bánja.
Most tiltották be (a brüsszeliek a taljánoknak a tokaji bornév használatát, a toka

ji  fajtára utalást), mire nem ezt teszik eléd? Hogy a kedvedben járjanak a vendéglá
tók.

Magyari fiúk, magyari leányok (hunn urak, hun nem, hunn menyecskék, meg egye
bek) húzzák a szájuk, nem tetszik az efféle áltokaji! Tokajinak alig tokaji (csak isonzói, 
friuljánó furmintocska), ám innivalónak megteszi!

Hemingway szerelme volt az egyik Ivancsics lány!
...Ivancsicsné.
Valamelyk (állítják a jó szentmihályiak).
-  Tokajit!.
TOCAI.
Folyón át.
Amarról az osztrák-magyar had, emerről a partról.
Mindkét háborúban szétlőtték Tályamenteszentmihályt. Ivancsicsék palotáját végül 

is a második verekedésben döntötték porba: amarról a német, emerről az angolszász 
bomba. Kapott épp eleget.

Hemingway rághatta a körmét!
Ő  igen.
Az enyéim.
-  Még egy kupával!
Hemnek: idegeit nyugtatni. Enyéimnek: mielőtt tűzbe kergetik őket.
A biztos halálba.
A, folyón, át, a, fák, közé -  előbb, utóbb.
VIGNADOR - TOCAI - FRIULI ISONZO - 2003 - TOCAI FRIULANO.
Amott már a Szerenisszina Szinyóra. Asszonyunk Szűz Márja.
A velencei Szent Márk téri Hungária kávéházzal átellenben a Flóriánban 

Hemingway teázik (rummal). Früstök a Florianban a babájával. Valahogy oltani kell a 
szomját! A mieink? Futóárok havában álmodnak valami szebbet, némileg jobbat.

Mieink: talján és magyar fiúk.
Hogy a leányokról -  menyecskékről -  szót se ejtsünk.
-  Az Asszonyság nevében!
Hogyne tudott volna megegyezni Velence meg a magyarok Boldog Anyja!
Hát még ha.
Tocai.
Arcvonalban, kávéház-ablakból: ugyanaz a veréb, gerle, sirály, szarka. Mint az otthoni.
Ezért a tudásért nem éri meg.
Hemnek ha.

Nektek.
-  Hallod, azt mondja a tálján, olasz különlegesség a polenta! Pedig csak: puliszka. 
Kenyér helyett kukoricamáié.
E tudás nélkül is meglett volna.
Hogy ezért idáig űzze az Állam.
...helyett az örök hatalom. Örök elnyomás. Örök pénzisten.
Szűzanyánk, ne hagyj el.
Mamma, míja.
...Ha egyszer „őket” lehetne... hazavágni.
-  Sokat ittál.
Nem eleget.
Mi bajunk lehetett nekünk egymással?
Bármit hazudtak Ivancsicsék -  olasz biztonságban, talján hátországban -  

Hemingwaynak. Hogy egyszer csak az ágyú a kertek alatt szólaljon meg.
A túlpartról.
(A Tótországhoz kapcsolt Észak-Tokaj pár hegyaljai magyar falujának a bora inkább 

tokaji... Megkóstoltad a Nagyságos Fejedelem szülőfalujában!)
-  Tocai nélkül mit ér az élet -  vélhette Hemingway Ivancsics(né)-vendég korában. 
Ezért nem lett a bor (a magyar bor) -  pláne a tokaji -  barátja?
Még szerencse, hogy nem Borsi várában tanyázott.
(A határ persze így is, úgy is... a nyakunkba tétetett, torkunkra tekertetett.)
Tokaj, Tocai. Tagliamento-Szentmihály.
(Borsi vára jobban megmaradt...)
{Tokaji...)
Mindenesetre az isonzói tokaji ízletesebb, mint Tokaj város némely pincéjének 

áltokaji műbora. Hogy nyomába se érjen az igazi tokaji gazdák borának!
Erre mondja Figula: nálunk hiányzik a közép bora...
Öregapádék biztos nem nyúltak a csiga-bigáért! Falták, ha volt, a komiszt, kon

zervát, legelték a füvet, harapták az anyaföldet, más szülőföldje sarát, kövét. Visszaál
modhatták az otthon ízeit -  az Alföld csiga-biga mentes ízét - ,  jó szagát (hagyma, sza
lonna, kolbász, paprikáshús, töltöttkáposzta jó szagát), nő jó fogását. Minek mindene 
jó... Mi nem csiga-biga.

Bor? Víz...

Lehetett (volna) mibe harapni. Vér-Isonzóból, Vér-Tagliamentóból, Vér-Piávéból 
kortyolni.

Ezért inkább a fejér a magyar bora, nem a veres? A veresből, valahogy, elege lett? 
Elég azt egyszer, vérszerződéskor meghúzni?

Egy életre, halálra.
-  Szintén Doberdó?
Nem, csak a.
„Szalámi”. Jobb lesz nekünk a kolbász. Aszparágusz? Hogyne, esetleg répa.
Porba, fűbe, fába, kőbe, vízbe harapni -  haraptunk épp elegen. Hogy a hatalom (ha

szon) -  pénz -  /uralom/ megszállottjai örvendezhessenek, dörzsölhessék a kezük, ez 
igen, megint gyarapodtak. Legyőzték Európát!

Le, le.
-  Le vele!
Fehérrel, vörössel.
Le, Európa javát. Hol Európát szíven szúrták. Szíven szúratták: velünk; magunk.
Piávei Isonzó Tocaija.
Mái törkölyük meg mi nem: Grappa Piave! Hem pedig (azért) megkapta a magáét: 

osztrák-magyar (magyar-osztrák) -  magyar, avagy osztrák -  granát maroknyi darabját 
műtötte ki belőle a hadisebész a Piávénál. Hogy odahaza, Ámerikában legyen mit muto
gatni -  jenki férfimód -  az utcán a bámuló hölgykoszorúnak.

Miskának (nagybátyádnak) a fényképét -  azért -  megőrizte a család. Tejfölösszájú 
legényke néz rád a százados homályból.

-  Isten, Isten.
A Piávétól -  az almádi Lok-hegy alján át -  a kisiratosi Ér-partig.
Még hogy Tokaji...

Sarusi Mihály

A San Michele al Tagliamentó-i „Hemingway-kastély“ romja
(Viktor Zsuzsanna fölvétele)



„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Kedves Szülők és hittanosok!
Szeretettel hívjuk a gyermekeket az új tanévben induló hitoktatásra. Az is

kolák igazgatóival egyeztettem, így ők biztosítják az alábbi időpontokat!
A hitoktatás Balatonalmádiban szeptember 19-én, szerdán, Balatonfűzfőn 

szeptember 21-én, pénteken indul az alábbi időpontokban és beosztásban:

Fűzfői Ref. Templom gyülekezeti Bibliaóra kedd 16.30-17.15

Almádi Gyül. Terem gyülekezeti Bibliaóra kedd 17.30-18.30

Almádi Gyűl. Terem ifjúsági Bibliaóra kedd 18.30-20.00

Almádi Gyül. Terem hittan 1-3 osztály szerda 15.15-16.00

Almádi Gyül. Terem hittan 4-6 osztály szerda 16.00-16.45

Almádi Gyül. Terem hittan 7-8 osztály szerda 17.00-17.45

Gyártelepi Ált. Iskola alsós hittan péntek 15.00-15.45

Gyártelepi Ált. Iskola felsős hittan péntek 15.45-16.30

Az istentiszteletek időpontjai változatlanok, Vasárnaponta 8-kor Fűzfőgyár
telepen, 9-kor Balatonfűzfőn, 10,30-kor Balatonalmádiban tartunk istentisz
teleteket, illetve hó utolsó vasárnapján, 8-kor Tobrukban is van istentisztelet. 
Gyermek-istentiszteleteket Balatonalmádiban a felnőtt istentisztelettel egy 
időben szervezünk 10,30-kor a hittanteremben. Hittanosaink és az ifjúság szá
mára a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan ebben az esztendőben is tartunk hétvé
gi táborokat, filmklubokat a balatonalmádi gyülekezeti centrumban, illetve 
fűzfői táborunkban. Ezeket időben meghirdetjük minden érdeklődő számára.

Nyolcadikos gyermekeink számára hangsúlyosan felajánljuk a Pápai Re
formátus Gimnáziumba való jelentkezés lehetőségét.

Urunk áldását kérjük az új tanévre!
Steinbach József ref lelkész

Kisebbségi magyar 
fiatalok Káptalanban

Augusztus első hetében határon túli magyar fiatalok táboroztak 
Káptalanfüreden Patyi Zoltán szervezésében. A 40 fős csoport többek között 
hajókiránduláson vett részt, majd vendégül látta őket a városi önkormányzat 
is. Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony fogadta a Felvidékről 
(Szlovákiából), Muraközből (Szlovéniából), Székelyföldről (Romániából) és 
Kárpátaljáról (Ukrajnából) jött gyerekeket, akiknek nagy része még soha sem 
járt a Balatonnál. A Balatonalmádit kiválóan ismerő Kovács István 
végigkalauzolta őket a Vörös Homokkő Tanösvényen, megtekintették a Szent 
Imre templomot és a Szent Jobb kápolnát. A városnéző sétára Viktor 
Zsuzsanna, a Városháza idegenforgalmi szakembere is elkísérte a csoportot. 
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kézműves foglalkozással ked
veskedett a fiataloknak. (Viktor Zs. felvétele)

FELHÍVÁS
Újra indul a KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNCCSOPORT Bácsi Gab

riella vezetésével. Szeretettel vár a csoport minden 3 év feletti kisgyermeket. El
ső megbeszélés szeptember 13-án, csütörtökön délután 5 órakor lesz a 
Pannónia Művelődési Központ előterében. Érdeklődni lehet a 06/20-482- 
57-06-os telefonszámon.

Balatonalmádi Városért Érdemérem

Az almádi plébánia 
kitüntetése

Balatonalmádi Város Képviselőtestülete 2007. június 28-ai ülésén a város kul
turális, történeti, építészeti értékeinek gyarapításában és védelmében kifejtett 
több évtizedes tevékenysége elismeréseként -  a Szent Jobb Kápolna Balaton
almádiba telepítésének 50. évfordulója alkalmából -  a Balatonalmádi Római 
Katolikus Plébániának a Balatonalmádi Városért Érdemérmet adományozta. 
Az Érdemérem átadására a 2007. augusztus 20-ai városi ünnepsége került sor.

Idén ünnepeljük az 50. évfordulóját annak, hogy Balatonalmádi egy rend
kívüli kulturális értékkel, a Szent Jobb Kápolnával gyarapodott. A Kápolna 
városunkba kerülését a Balatonalmádi Római Katolikus Plébániának, ezen be
lül pedig dr. Pintér Sándor esperes plébánosnak, a plébánia akkori vezetőjé
nek köszönhetjük, aki fáradhatatlanul munkálkodott azon, hogy ezt a kincset 
a pusztulástól megmentse, s Balatonalmádiba menekítse. (Ugyancsak idén 
emlékezünk meg dr. Pintér Sándor halálának 20. évfordulójáról is.)

Ma nincsen olyan idegenforgalmi kiadvány, amely Balatonalmádi látniva
lói sorában ne az elsők között említené a Szent Jobb kápolnát, benne a csodá
latos Szent István aranymozaikot, s a Szent Jobb fragmentumot. Ez az orszá
gos jelentőségű kulturális, történeti és építészeti érték idegenforgalomból élő 
városunk életében mára gazdasági értékké, városunk egyik fő vonzerejévé, lá
togatók tízezreinek célpontjává vált. De különösen így lesz ez a jövőben, hi
szen a kápolnában ez év augusztus 19-étől kezdve -  az országban egyedülál
lóan - együtt tisztelhetjük a Magyar Szent Család, Szent István, Szent Imre és 
Boldog Gizella ereklyéjét, ez utóbbit a Passaui Egyházmegye ajándékaként.

A Szent Jobb kápolna idetelepítésén túl is figyelemre és kitüntetésre méltó a 
római katolikus plébániának jelenkori tevékenysége is, amellyel óvja és felújít
ja Balatonalmádi egyéb történelmi és kulturális nevezetességeit, köztük a vörös
berényi barokk templomot, s a kápolnákat. Ezen belül is ki kell emelni a leg
utóbbi felújítást, a Szent Margit kápolnát, amely a településrész ékessége lett.

Mindezek alapján döntött úgy Balatonalmádi Város Képviselőtestülete, 
hogy a Balatonalmádi Római Katolikus Plébániának a Balatonalmádi Váro
sért Érdemérmet adományozza.

Az első magyar 
szent család Almádiban

Az egyházi naptárt szemlélve elmondhatjuk, hogy minden hónap igen gazdag 
egyházi ünnepekben, szinte minden napra jut egy-egy szent ünnepe. Az au
gusztus azonban különösen fontos az ünnepeit tekintve a magyar egyház szá
mára. Augusztus 15-e, a népnyelvén Nagy Boldogasszony napja, amikor Szűz 
Máriának haláláról emlékezik meg az egyház, és ugyanakkor arról, hogy a 
szent hagyomány szerint az Istenanya testestül és lelkestül vétetett fel a 
mennybe. Ebben a kegyelemben az egyház tanítása szerint más ember nem ré
szesült. De ezen a napon augusztus 20-a közelsége miatt mindig előkerül az a 
gondolat is, hogy Szűz Mária Magyarország patrónusa, védelmezője, nagy
asszonya, édesanyja, mert Szent István király kifogyva az örökösökből halá
la előtt neki ajánlotta fel a Szent Koronát és hazánkat.

A két ünnep -  augusztus 15-e és 20-a közé az almádi egyházközség még 
egyet illesztett ezen a nyáron: augusztus 19-ét. Ekkor találkozott ismét az első 
magyar szent család -  hamvaiban -  itt Almádiban, ugyanis a már meglévő Szent 
István jobbjából származó fragmentum és a Szent Imre ereklye mellé a passaui 
apácák Boldog Gizella ereklyét ajándékoztak plébániánknak. Augusztus 19-én 
az ereklye fogadása és elhelyezése ünnepélyes szentmise keretében történt.

Augusztus 20-án a szentmise után a városi ünnepségen S. dr. Lackovits 
Emőke néprajzkutató mondott ünnepi beszédet, és méltatta Szent István és 
Boldog Gizella életművét. Sz. K.

A szív
A szív csak egy szerv,
Mely dobog és éltet.
De nemcsak ennyiből áll az Élet!
Ha nem lenne,
Szürke és hideg lenne a világ.
Rideg, mint a jeges szél,
S mint a sivatag: kopár.
Nem lenne napfény,
Nem lenne boldogság,
Csak kemény komorság.
Hisz a Szeretet éltet,
A Szeretet ad erőt.
S ehhez kell a szív... 
Így hát becsüljük meg őt!

Bingyu Anna



Csángó tábor Almádiban
A tavalyi évhez hasonlóan idén is 20 moldvai csángó magyar gyermek (12 
lábnyiki és 8 magyarfalusi) tölthetett augusztus 12-19. között felejthetetlen he
tet a Balaton partján, Almádiban. A több mint 1000 kilométeres út végén min
denki nagyon fáradt volt, de mikor megláttuk a ránk várakozó vendéglátóin
kat, egyből felélénkültünk. Miután a gyermekek megismerkedtek a vendéglá
tóikkal, gyorsan szétszéledtünk, hisz már csak másfél óránk maradt a miséig. 
Mise után végre mindenki lepihenhetett.

Hétfőn reggel kilenckor mindenki frissen, kipihenten jelent meg az almá
di Szent Imre templom előtt. Itt már várt ránk a busz, amivel elmentünk Veszp
rémbe. Itt megcsodáltuk a vár régi, szép épületeit, az érsek palotáját és a temp
lomot. Utána elmentünk az állatkertbe. Nagy élmény volt, hisz sok gyermek 
most látott életében először majmot, tigrist, oroszlánt. Délutánra még maradt 
annyi időnk, hogy elmehettünk a strandra.

Kedden reggel korábban találkoztunk, ezúttal az almádi vonatállomáson. 
Innen vonattal átmentünk Balatonfüredre, ahol sétáltunk egyet a ligetben, 
hattyúkat etettünk, majd áthajóztunk Tihanyba. Megnéztük az apátságot, utá
na átsétáltunk a panoptikumba, megnézni a magyar királyok viaszfiguráit. Ez
után hazabuszoztunk, és még egy pár órát együtt töltöttünk a strandon. Szer
dán, augusztus 15-én az egész napot a strandon töltöttük. Nagyon szép idő volt, 
a víz is jó meleg volt, mindenkinek jólesett egy kis pancsolás. Mivel 
Nagyboldogasszony ünnepe volt, este elmentünk misére. Mise után a gyerekek 
Szűz Máriás énekeket énekeltek a templomban, nagy sikert aratva. A csütörtö

ki nap nagy része is strandolással telt. Utána még elmentünk a Nagycsaládo
sok Egyesületének lerakatába, ahol mindenki kedvére válogathatott magának 
ruhát. Estére még maradt annyi idő, hogy egy kicsit bobozzunk a balatonfűzfői 
bobpályán. Pénteken elmentünk a szigligeti várhoz, majd továbbmentünk Ta
polcára, ahol csónakáztunk a tavas barlangban és gyönyörködtünk a Malom-tó 
szép, nagy aranyhalaiban. Útba ejtettük az edericsi Afrika Múzeumot is.

A szombat délelőtt a vendéglátó családok kérésére szabad volt, délután pe
dig átmentünk Paloznakra. Búcsúvacsora után a gyermekek népdalokat és val
lásos énekeket énekeltek. Mindenki nagyon jól érezte magát, talán reggelig is 
maradtunk volna, de nem tehettük: 9-re Csesznekre kellett érnünk, ahol meg
néztük az István, a király rockoperát. Vasárnap még elmentünk misére, utána 
mindenki hazasietett csomagolni. Kora délelőtt indultunk hazafelé. Búcsúzás
kor sok gyermeknek, de a vendéglátók egy részének a szemében is könny csil
logott. Elválás előtt vendéglátóink megígérték, hogy hamarosan meglátogat
nak minket Lábnyikban, illetve Magyarfaluban.

Köszönjük a sok szeretetet és jóságot, amivel a tábor ideje alatt kényeztet
tek minket. Varga Imre, a tábor főszervezője a gyerekek minden kívánságát 
teljesítette. Az önkormányzat ajándékaként ingyen mehettünk strandolni, Si
mon Judit jóvoltából a lábnyiki iskola könyvtára értékes könyvekkel gyarapo
dott. A Chemark Kft. alkalmazottai, a vendéglátó családok nagyon kedvesek 
és megértőek voltak. Mindenért hálás köszönet.

Orbán Attila és Kovács Melánia, magyar tanár kísérők
Utóirat
Egy nemzet erejét -  többek között -  a nemzethez tartozók száma határoz

za meg. Ezért törekednek az országok arra, hogy minél több állampolgáruk 
legyen. Magában Írországban például három és fé l millió, míg szerte a világ
ban további 3 millió ír állampolgár él, akik talán sohasem jártak az ír szige
ten, de írnek vallják magukat, s ezért természetesen megkapták az ír állampol
gárságot. A magyar nemzet számára is létfontosságú, hogy minél többen vall
ják magukat magyarnak. Ezért indította be 2000-ben a Moldvai Csángó
magyarok Szövetsége Románia Moldva tartományának csángó magyar falva
iban az 1955-ben megszüntetett magyar nyelvű oktatást. A 2006/2007-es tan
évben 16 faluban 30 tanító, tanár és más értelmiségi segítségével 972 gyer
mek tanulta -  állami iskolán belül és kívül - a magyar nyelvet, ismerkedett a 
magyar nemzet történelmével, irodalmával (Lábnyikban 102, Magyarfaluban 
128 gyermek). Az oktatást jelentős részben a Szövetség által indított „kereszt- 
szülő program” tartja fenn, amelynek keretében mintegy 1000 „keresztszülő” 
évi 40.000 forint befizetésével biztosítja egy gyermek magyar-tanításának 
költségeit. (Aki részt kíván venni a programban, keresse a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetségének internetes honlapját - www.csango.ro -. 
Tisztelet és hála illeti azokat a magyar fiatalokat, tanítókat, tanárokat, akik 
vállalva a nehéz, számunkra elképzelhetetlen körülményeket, magyar identi
tásuk megőrzésére tanítják a beolvadás által fény egetett csángó magyar gyer
mekeket!

Bálint Sándor

Almádi anno...
1. (közigazgatás)

Bizonyára vagyunk még néhányan, akik velem korúan itt élték, élik min
dennapjaikat. Emlékeink maradtak Almádi múltjáról. Hogy is nézett ki e 
nagyközség, mint fürdőhely 50-70 évvel ezelőtt. Erről szeretném megosztani 
maradék emlékeimet a kedves olvasóval. Természetesen -  tekintve koromat
-  csupán a teljesség igénye nélkül merem tenni, felvállalva azt is, hogy nálam 
tájékozottabb fog kiegészítéseket, illetve hiánypótlást is keresni, találni, ten
ni. Előre is megköszönöm.

Tehát valahol el kell kezdenem. Legyen talán az első a helyi közigazgatás 
rendszere.

Almádi első embere a jegyző, azaz a főjegyző volt, név szerint leginkább 
Járossyra gondoltam. Mellette létezett egy adóügyi jegyző és egy bíró is 
(Bukovics, azaz Bánhegyi, illetve Hili Sándor, a bíró Fejes Ödön a legemlé
kezetesebb nekem). E vezetőkön túl voltak további elöljárósági dolgozók a 
házban, mint például az anyakönyvvezető Sand Hedvig. A községházban bo
nyolódtak le a be- és kijelentkezések, valamint a kurtaxa befizetések is. Mér
téke a negyvenes évek elején 20 fillér/nap/fő (öt zsemle ára).

Vidéken, így Almádiban sem volt polgármester. A legfontosabb feladatok el
végzése a jegyzőre, főjegyzőre hárult, akiknek igencsak felelősségteljes munká
jához megfelelő esetenkénti szabadsággal rendelkezett. A képviselőségre azon 
személyek kaptak megtisztelő felkérést, akik helyi lakosok, iparosok, kereske
dők, szellemi foglalkozásúak, magas adófizetők (virilisták). Őket főképpen ak
kor vette igénybe a vezetés, ha akár szakmaisága, akár kiterjedt felsőbb kapcso
latai révén a kérdéses ügyben segítséget, jó tanácsot kaphattak, remélhettek.

A fentiek a második világháború előtti időszakra vonatkoznak. Természe
tesen ki lehet egészíteni. Újságunk következő számában szeretném folytatni 
visszaemlékezésemet az alábbiakról: vendégvárás, vendéglátás, közbizton
ság, köztisztaság, egészségügy, közélet akkor.

Majbó Gábor

Balatoni tárlat
A Balaton Tárlat országos képző-  

és iparművészeti biennálén Balaton
almádi város díját Csabai Tibor gra
fikusművész nyerte. A díjat dr. 
Hoffmann Gyöngyi alpolgármester 
asszony adta át. A kiállítás megnyi
tóján köszöntőt dr. Bóka István or
szággyűlési képviselő, a Balatoni 
Szövetség alelnöke, Balatonfüred

város polgármestere mondott, a tár
latot Gaál Zoltán, a Veszprémi Egye
tem tanára nyitotta meg. Közremű
ködött Joós László színművész és 
Balatonalmádi Város Vegyeskara. A 
csaknem 100 -  köztük két nyi
tragerencséri -  művész alkotásait be
mutató tárlat a Városháza Padlásga
lériájában augusztus végéig volt 
megtekinthető.

http://www.csango.ro


Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

Rácsos almás lepény
Ősszel kedveltek az almás receptek. A szokásos almás pite mellett rátaláltam 
egy finom almás süteményre, amit most szívesen közreadok.

26 cm-es tortaformában vagy fél gáztepsiben sütjük. Hozzávalók: 30 dkg liszt, 
20 dkg liszt, 17 dkg cukor, 1 tojás, 1 citrom reszelt héja, 1 kg savanykás alma, fél 
kávéskanál őrölt fahéj, 5 dkg mazsola, 2 tojás, 3 evőkanál tej, 1 evőkanál cukor, 
1 evőkanál vaníliás puding (én étkezési keményítőt használok a káros E miatt). 
Gyúrjuk össze a lisztet a vajjal, cukorral, a tojással, a reszelt citromhéjjal. Pihen
tessük a hűtőben 2 órát. Hámozzuk meg az almát, szeleteljük fel vékonyra, lo
csoljuk meg a citrom levével, keverjük bele a fahéjat és a mazsolát.

Nyújtsuk ki a tészta felét és tegyük a vajjal kikent sütőformába. Terítsük rá 
az almát. Verjük fel a tojásokat, a cukrot, a tejet és az étkezési keményítőt. Önt
sük az almára. A maradék tésztával rácsozzuk be a tésztánkat. Én úgy készí
tem gyorsan a rácsot, hogy kisodrom tepsi nagyságúra a tésztát és derelyevá
góval felcsíkozom, ezzel rácsozom be a tésztát. 200 fokon 50-60 percig sütjük.

Humorzsák
A nagyapa megkérdezi az unokáját:
- Kisfiam, hogy hívják azt a németet, aki eldugja a dolgaimat?
- Alzheimer, nagyapa, Alzheimer!

* * *

A főnök azt mondja négy dolgozójának:
- Sajnálom, de létszámleépítés van, valakit el kell küldenem.
Megszólal a cigány:
- Sajnos, én kisebbségi vagyok, nem küldhet el, mert panaszt teszek.
Mire a másik:
- Én pedig nő vagyok, ha elküld, panaszt teszek.
A harmadik:
- Én idős vagyok, ha elküld, beperelem hátrányos megkülönböztetésért. 
Mindenki a negyedik, fiatal, fehér férfire néz. Az megszólal:
- Azt hiszem, akkor én vagyok a meleg...

* * *
Az óceánon léket kap egy utasszállító hajó, és elkezd süllyedni. Az utasokat va
lahogyan be kellene terelni a mentőcsónakokba, de ellenállnak a kérésnek. Erre 
a kapitány kitalálja, hogy nemzetiség szerint különböző módszerrel veszi rá őket.
- Az angoloknak azt mondja, hogy ez a legsportszerűbb dolog, amit tehetnek.
- A franciáknak azt, hogy ez a legokosabb.
- A németeknek azt, hogy ez az utasítás.
- A magyaroknak meg azt, hogy ez tilos.

Anyanyelvi rovat

Blabla...
A címbeli szóról ezt írja a Magyar értelmező kéziszótár (2003): főnév, bi

zalmas 1. (Zagyva) mellébeszélés 2. Halandzsa (francia)
Sokszor észre sem vesszük, hogy a beszédben és az írásban (de mondha

tom, hogy a beszédünkben és az írásunkban) mennyi a blabla. Ezekre hozok 
fel példákat a figyelem fölkeltésére.

Én úgy gondolom, hogy ez az „úgy gondolom” teljesen fölösleges, aki 
mondja, az nyilván úgy gondolja, mert különben nem mondaná. Ezt az elter
jedt kifejezést talán leggyakrabban egyes politikusoktól hallhatjuk.

Ilyen a szerencsére kihalófélben lévő izé, amit a kéziszótár henyének jelez, 
ami az emlékezetbeli zavar áthidalására szolgál. Mostanában ehelyett inkább 
a zavaró nyögdécselést, eee-zést, ööö-zést hallhatjuk, de ide tartozik a „hogy
ismondjam”, meg a „hogyúgymondjam”-féle szószaporítás is. Kicsit hasonlít 
ehhez az „úgymond”, de ennek a megfelelő helyen van szerepe, létjogosult
sága. Például ezzel utalhatunk arra, hogy valamit más mond, nem én. Pl.: A 
fiam -  úgymond -  utálja a kelkáposztát. Itt az úgymond azt akarja érzékeltet
ni, hogy a gyerek nemhogy nem kedveli ezt a főzeléket, hanem saját kifejezé
se szerint egyenesen utálja. Vagy gondoljunk a Walesi bárdokra: „Hadd látom
-  úgymond -  mennyit ér a velszi tartomány!”. A költő, Arany János azt nyo
matékosig a, hogy a szavakat a király mondja, nem más.

Igen gyakran találkozunk az ilyen időmeghatározással: este 20 órakor, ami
kor a 20 óra már maga is esti időt jelent.

Tipikus fajtája a szószaporításnak, amikor egymás mellett szerepel egy szó 
idegen és magyar megfelelője, azaz az egyik mintegy jelzője a másiknak. Néz
zük csak! Miért kell idős veteránról beszélni, amikor a veterán maga is időset 
jelent? Vagy ki ne hallott volna már az emberi humánum emlegetéséről, ami
kor a humánum szó maga is emberi érzést fejez ki. De sorolom tovább: délelőt
ti matiné, pénzügyi finanszírozás, háromkerekű tricikli, tizenéves tinédzser... 
Elég gyakori rossz példák ezek is: külföldről importált tej, külföldre exportált 
búza. Aztán beszélnek erkölcstelen és etikátlan magatartásról, amikor az etika 
maga is erkölcsöt jelent. Ugye érzékeljük a fenti példákban a szószaporítást?

És mert a sort még hosszan lehet folytatni, ezt teszem én is még a követ
kező három részben. Láng Miklós

Vitorlázás

Irány Szicília
Évek óta figyelem a sajtót itt a tó kö

rül, és néha olyan érzésem van, mintha 
nem akarna tudomást venni arról, hogy 
Európa legnagyobb édes vizű tavánál 
élünk. Ennek ellenére úgy látom, volna 
miről beszámolni bőven. Ha másról nem 
is, a vízi sport világáról mindenképpen, 
amely egyre jobb magyar eredményeket 
ér el nemzetközi viszonylatban is. Éuró
pa élvonalába tartozó versenyzők száll
nak vízre nap mint nap és edzenek a sze
münk előtt, vagy versenyeznek az első
ségért. Nagyon sokan nem tudják, hogy 
a vitorlás utánpótlásban igen komoly 

eredmények vannak, sok-sok munkával a háttérben, világszinten is jegyzett ver
senyzőkkel. Ez utóbbiból pedig itt Almádiban több is akad, hál’ Istennek!

Néhány hete rendezték az első európai meghívásos match race vitorlásver
senyt gyerekeknek, magyarországi győztesei mindketten almádiak. Október
ben ők fogják - egy füredi egységgel együtt - képviselni hazánkat a döntőben, 
melyet Szicíliában rendeznek. A kormányost, Herendi Patrikot a versenyek
ről kérdeztük.

- Már csak néhány nap és iskolapad
ba kell ülnöd, ráadásul már egy új suli
ban. Nem bánod?

- Nem. Én döntöttem így. Az ország 
egyik legjobb középiskolája a pannonhal
mi, és alig várom már, hogy megismerjem.

- Edzés?
- Talán hétvégeken majd vízre tudok 

szállni. A bajnokság végén kiülök az 
optimistből és az új idényben terveim 
szerint laser 4.7-ben próbálok szeren
csét. Talán nem is árt majd egy kis pihe
nés. Kemény volt a nyár.

- Az utóbbi fé l évben jöttek meg a si
kereid. Mire vagy a legbüszkébb?

- Mindegyik érem nagyon fontos számomra. Tavasszal a keszthelyi Négy 
Évszak Kupán álltam először a dobogó legfelső fokán. Az első európai meg
hívásos match race győzelem pedig azért volt nagyon izgalmas, mert teljesen 
új hajót kellett kipróbálni, amelyben még semmilyen tapasztalat nincs. Ott 
volt az Amerika Kupa két résztvevője is, akiktől nagyon sokat tanulhattunk.

- Ha jól tudom, október elején Szicíliában, Trapaniban folytatódik a match 
race verseny, ahol spanyolokkal, franciákkal, svájciakkal, olaszokkal kell ösz- 
szemérnetek a tudásotokat. Mire számítasz?

- Tudom, hogy az már sokkal nehezebb lesz, mint az itthoni megmérette
tés, de természetesen azért megyünk, hogy nyerjünk. Az biztos, hogy az utol
só másodpercig harcolni fogunk mindketten. Én is, és a csapattársam is, akit 
Wolf Andrásnak hívnak.

- Kit tartasz a legjobbnak az optimistes mezőnyben?
- Vadnai Benjamint, aki nem csak itthon a legjobb, hanem az elmúlt húsz 

év legsikeresebb magyar optimistese a nemzetközi mezőnyben.
- Hamarosan itt a Magyar Bajnokság. Mire számítasz?
- Ez lesz ebben a hajóosztályban az utolsó versenyem úgy, hogy szeretnék 

jól menni. Ifiben az első négy hely bármelyikével kiegyeznék. Kérdés persze, 
hogy milyen lesz a szél. Mindenesetre utána ott az újabb kihívás, vagyis irány 
Trapani! Akárhogy is sikerül a következő két nagy verseny, egy biztos: olyan 
sport ez, amit soha nem lehet megunni, és amit szerintem egész életemben csi
nálni fogok, akármilyen eredményeket is tartogat a számomra.

Lejegyezte: Res

Káptalani kiállítás
Kedves Barátaink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy két káptalanfüredi festő, Vízer Júlia és 

Hunyady Gábor festményeiből időszaki kiállítás nyílt az Éva Borozóban 
(Fülemüle u. 3.). A kiállítás megtekinthető minden nap délután 4-8 óráig. A 
kiállított képek a helyszínen meg is vásárolhatók.

Üdvözlettel Kacskovics Lajos
Káptalanfüredi Fürdőegyesület,

Érik a tök
Érik a tök címmel Tök fesztivált és őszi termések vásárát rendezi a Nők a 

Balatonért Egyesület szeptember 29-én a Pannónia parkolójában és a házban. 
Az őszi termések vásárára várjuk a város apraját-nagyját, az elmaradhatatlan 
tökfaragás és tökételek kóstolója mellett. Kellemes szórakozást, és jó vásári 
hangulatról igyekszünk gondoskodni kicsiknek, nagyoknak, hogy kellemes 
szombat délutánt töltsünk együtt munkával, szórakozással, kóstolgatással!



Fű, fa -  orvosság
Fekete áfonya

A leveléből főzött tea epe- és hó
lyagbetegségek orvossága, emeli a 
szervezet vércukorszintjét. Igen 
eredményesen használható cukor- 
betegségeknél.

Termése vérhas, hasmenés, 
fogínygyulladás régtől ismert 
gyógyszere. A kellemes ízű áfo
nyabor jó fertőtlenítő. Vastagbél
hurut, emésztési zavarok ellen 
használják. Ízletes, vitamindús 
lekvár készül belőle.

N y. J.

Olvasónk írja
Vigyázzunk kincseinkre!

Ha már hagyományőrzés, őrizzük, ha már fesztiválteremtés, tartsuk meg és 
vigyázzunk a megálmodó-véghezvivő, kikiáltó kincseinkre!

E cikk az idei mazsorett-fesztivál alkalmával fogalmazódott meg bennem. 
Jelen voltam, mint szolgáltatást nyújtó, pontosabbam arcfestő.

Tehát ez az egész mazsorett-fesztivál úgy kezdődött, hogy egyszer volt, hol 
nem volt valaki, aki mert egy nagyot álmodni, és nem csak beszélt róla, hogy mek
kora ötlete támadt, hanem meg is valósította. Mindezt nem a saját szórakoztatá
sára tette, hanem Almádiért, a hozzánk látogató kedves nyaralókért. Másrészt 
hogy e fesztiválon a minket szórakoztató gyermekeknek bőven akadjon a 3 nap 
alatt fellépési lehetősége megmutatni mindazt, amire az elmúlt évben készültek. 
Ezen kívül a Megálmodó üres kézzel sosem engedte őket haza, mindig jutott a 
több száz gyermeknek ajándékra való. Volt nekik program, hogy lássanak is va
lamit, hiszen sokuknak ez volt a nyaralás. És láss csodát, kis fesztiválnak indult 
és mi lett belőle: ahogy a fellépők száma, úgy a nézőközönség is nőtőn-nőtt egé
szen tavalyig, idén hirtelen visszaesett a fellépők és a nézőközönség száma egy
aránt. Mindez nem azért történt, mert tavaly még érdekelte az embereket, idén pe
dig már nem. Hanem mert nem az a katalizátor mozgatta, mely korábban, a Meg
álmodó helyett mások szervezték. Kevesebb fellépő, kicsi felvonulás, 3 nap he
lyett két csupasz színpad, jóval kevesebb közönség.

Ne értsen félre senki!
Nem azokat akarom bántani, akik idén szervezték. Csak arra szeretném felhív

ni a figyelmet, hogy a megálmodó-véghezvivő emberekre úgy kellene vigyáznunk, 
mint legfontosabb kincseinkre. Mert azt az energiát, melyet egy megálmodó fek
tet az álmába, öt ember sem pótolhatja. Nekünk ráadásul van pár ilyen „közkin
csünk”, és nem kellene őket elherdálnunk. Ezen kívül a megálmodó-véghezvivő 
embereknek általában van jó pár segítőjük, akik idejüket, erejüket nem sajnálva ott 
állnak folyamatosan a rendezvényeken, hogy minden zökkenőmentesen menjen.

Tehát arra szeretném felhívni mindazok figyelmét, akik tehetnek az ügy érde
kében, hogy vigyázzanak azokra az emberekre, akik a Tökfesztivál, Péter Pál na
pok, Téltemető, a Hattyú bál és az előtte lévő jelmezes felvonulás, a Borhét és a 
volt Mazsorett fesztivál mögött álltak és állnak. Ők azok, akik Almádi legismer
tebb és legigényesebb fesztiváljait, programjait megálmodták és mai napig moz
gatják. Jó lenne vigyázni rájuk, és még több támogatást, elismerést adni nekik, 
mert ők is fáradnak, és sok segítséget nem kapnak. Pedig megérdemelnék, mert a 
többi programmal is lassan úgy járunk, mint az idei mazsorettel.

Lesz, de milyen? Nagyon nem mindegy!
A borhétről szólván először is a magam részéről köszönöm az összes ked

ves résztvevőnek, aki hozzájárult közvetve vagy közvetlenül a borfesztivál si
kerességéhez. Nagyon jól éreztem magam a tíz nap alatt, amikor nem, az nem 
a borhét számlájára irható.

Egyetlen dolog hiányzott csupán, ő pedig a saját külön bejáratú Kikiáltónk. Az 
ő hangja, stílusa és konferálása, na meg az oltári szövege bizony hiányzott. Tudom, 
van, akinek nem tetszik, netán unja már, hála a jó Istennek nem vagyunk egyfor
mák, de bízom benne, többen vagyunk, akiknek feltűnik egy személyiség, akit leg
alább annyira becsben kellene tartani, mint a megálmodó-véghezvivő embereinket.

Minek nekünk messzi földről középszerű, ha van egy eredeti?
Szerintem.
Most pedig azok nevét szeretném itt felsorolni, akikre a fentiekben utaltam, 

köszönöm nekik, hogy e rendezvényeknek részese lehetek általuk, és mély tisz
teletem a megálmodóknak, kikiáltónknak és az összes segítőnek.

Megálmodó-véghezvivők: Silló Piroska, Perus Zsuzsa, Szabóné Nelli, Nők a 
Balatonért, Almádiért Közalapítvány. Kikiáltónk: Kiki, vagyis Kovács Kriszti
án. Segítők, és akik jelenlétükkel emelték az estek fényét: Szentesi István és lo
vascsapata, Szabó Ildikó, Kucserka család, Boros László, Fábián László, Sárai 
Anna és a Pannónia dolgozói, Győrffy Andrea, arcfestő társam, Nóri, az összes 
polgárőr, takarítónk, a szomjunkat oltó borászok és dolgozóik, langalósék, a nél
külözhetetlen kézművesek, a finomságokat kínáló éttermek. És köszönet Gaál Il
dikónak, az én Drága, Egyetlen, Csodálatos Édesanyámnak, aki végig asszisz
tálta és asszisztálja fáradhatatlanul almádi rendezvényeit. Elnézést, ha valakit ki
felejtettem, természetesen az ő munkáját is köszönjük.

Kívánom nektek, továbbra is merjetek nagyot álmodni!
Majbó Adrienn

Búcsú egy vitéztől
Vitéz Jávorka Géza Nemzetes Úr!
Megrendülve állok hamvaid előtt, mondanám, ha nem lennék hívő. Mint 

hívő ember én bizakodva kísérlek utolsó utadra. Bízva és reménykedve abban, 
hogy a Hadak Útján találkozol az előtted elment magyar vitézekkel, hősökkel. 
Kérlek, könyörgök, és mint volt törzskapitányod megparancsolom, mondd el 
esdeklő könyörgésünket. Fogjatok össze, és közösen járuljatok a Magyarok 
Nagyasszonya, hazánk reménysége elé, és közbenjárásával kérjétek Jézus 
Krisztust, aki a világot kormányozza az utolsó ítélet napjáig. Könyörögjetek, 
és ha kell, követeljétek, hogy mentse meg hazánkat, mentse meg nemzetün
ket. Vegye le rólunk azt a romlást, ami másfél százada darabolja hazánkat, zül
leszti nemzetünket.

Te megjártad már a poklot a második világháborúban a Donnál, és méltán 
sérelmezted egész életedben, hogy megbélyegzett ember lettél, kollektív bű
nös, mert harcoltál a kommunizmus ellen, és kiérdemelted a vitézi kitünteté
seket.

Vitéz Jávorka Géza szakaszvezető nemzetes úr! Könyörgésem teljesítésé
ig harcolj újra Hazánkért, Nemzetünkért, utána nyugodj békében, mert meg
tetted kötelességedet, és unokád által hagytál ránk egy vitézt. Az utolsó leve
led hatására búcsúztam így Tőled magam és a Vitézi Rend nevében.

Géza! Isten veled!
vitéz Török József

Vitéz Jávorka Géza 1940. november 1-jén vonult be sorkatonai szolgálat
ra a kecskeméti Horthy Miklós laktanyába, a távbeszélő századba. 1941-ben 
Bácskában esett át a tűzkeresztségen. 1942. júniusában a II. Magyar Hadse
reg 13. Könnyű Hadosztályának -  parancsnok vitéz Grassi József -  7. gyalog
ezredében mint R/3-as járőrparancsnok tizedesi rangban került a Don kanya
ri hadszíntérre. 1942. július végén indított támadás után vitéz Vasváry Frigyes 
ezredparancsnok terjesztette föl nagyezüst vitézségi éremre, és soron kívül 
szakaszvezetőnek léptette elő. 1943-ban szabadsága után a litéri tiszti gyakor
ló táborba került. Amikor az oroszok a Kárpátok keleti részére értek, az újjá
alakult 7. gyalogezred Skoljénál vették föl az utóvédharcot. Október 30-án es
te a Latorca folyó melletti kukoricásban éjszakáztak. A zuhogó havas esőben 
sikerült becsúsznia a folyóba, és az árral vitette magát, majd a túlpartra kimá
szott, és futott az első faluig. Szerencsére magyar falu volt, ahol száraz ruhát 
és élelmet kapott. November 11-én ért haza Kecskemétre. Az oroszok novem
ber 7-én rohanták le a várost, így másodszor is elkerülte a fogságba esést.

Jávorka Gézát unokájával együtt avatták vitézzé. Egyike volt azoknak a vi
tézeknek, aki Balatonalmádiban ünnepségeken, koszorúzáson részt vettek. 
Utoljára Hősök Napján a pinkóczi temető hősi halottak sírkertjénél tisztelgett. 
Azon kevesek közé tartozott, akik évről évre részt vett vitéz Tabódy István fő
kapitány kegyeleti megemlékezésén Révfülöpön.

Vitéz Jávorka Géza 2007. július 18-án szerencsétlen baleset áldozata lett. 
Hamvait augusztus 3-án helyeztük örök nyugalomba a Balatonalmádi Szent 
Imre templom sírkertjében. Élt 88 évet. Gyászolják: szerető családja, a Vité
zi Rend, a Magyar Igazság és Élet Pártja balatonalmádi szervezete, a Politikai 
Elitéltek Közössége (1945-1956).

A Pannónia Kulturális Központban 

a Balatonalmádi Déé Nyelviskola
( Nyilvántartási szám: 19-0133-04)

újabb német nyelvtanfolyamokat
indít az alábbi kategóriákban:

Kezdőkurzus / Alapfok A1 - A2  

Haladók /Középfok B1-B2 0

Az órakat a Balatonalmádiban élő Andreas Thimm, német származású, egyetemi 
végzettségű nyelvtanár tartja a leghatékonyabb módszerekkel, kiscsoportban (6-8 fő).

Tanfolyamkezdés ideje: 2007. szeptember 17. (kezdők) és 18. (haladók) ■ 18 óra 

Beiratkozás: a tanfolyam kezdetén a Pannónia 5. termében
Tanfolyam díja: 600 Ft / tanóra*

Érdeklődni, előjegyezni lehet a (20) 529 0921 mobilszámon vagy a weblapunkon, 
ahol további kurzus ajánlataink találhatók.

www.dee-nyelviskola.hu
*Az ajánlat féléves tanfolyam esetében áll fenn, amelynek ára egy összegben fizetendő.

http://www.dee-nyelviskola.hu


A kőszegi tábor
Július 21-én 9,45-től gyülekeztünk a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz
pont előtt. Mindenki nagy izgalommal várta, hogy milyen is lesz ez a tábor. A cso
magok bepakolása után a saját névcéduláinkkal ellátva felszálltunk a buszra. 10 óra
kor indultunk, úti célunk Kőszeg, azon belül a festői Szabó-hegy volt. A hosszú oda 
út alatt jó éhesek lettünk, alig vártuk az ebédet. Szállásunk a város felett a Szabó-he
gyen volt. Erzsi néni, Ibolya néni és Andi néni úgy döntöttek, hogy mindenkinek jól 
fog esni egy kis séta a környéken. A tikkasztó meleg ellenére megnéztük az Óház
kilátót és ittunk a Hét-forrás vízéből.

Vasárnap délelőtt kézügyességünket próbára tevő feladatokat kaptunk, akinek 
ez nem volt elég, társasjátékkal is eltölthette az időt. Ebéd után megtekintettük Kő
szeg történelmi belvárosát. Ámulva néztük a becsületdobozokat (mindenki kiteszi 
a kapuja elé az eladni kívánt portékáját, gyümölcsöt, virágot, az árát pedig ki-ki 
lelkiismeretére bízva a perselybe teszi)! (Almádiban is látni hasonlót -  a szerk. 
megjegyzése.) Kis vonatunk a táborhoz vezető úton - amely nem volt rövid -  tett le 
bennünket. Az utunkba eső vastartalmú szénsavas forrásból feltöltöttük üvegein
ket, majd a táborban fociztunk, ping-pongoztunk, tollasoztunk. Harmadik napon 
Miklós bácsi vezetésével egész napos kirándulásra indultunk Velembe, kis úti cso
magjainkkal. Láttuk, hogy a háború alatt hol őrizték a Szent Koronát, láttuk a 
Velemi Alkotóházat, a kőszegszerdahelyi működő vízimalmot. Rettentő fáradtan 
hazaérve mindenki kiadós fürdésre és meleg vacsorára vágyott.

Kedden ellátogattunk Kámán István Madárkórházába és Garázsmúzeumába. 
Megmutatta nekünk állatait: a galambokat, a tengerimalacokat, az őzikét, és Pepét, 
a majmot. Katonai ruha gyűjteményében felpróbálhattuk a régen viselt háborús 
egyenruhákat. A gyönyörű, bár kissé szomorú történetei után mindenki meghatódot
tan búcsúzott Pista bácsitól. Este közösen játszottunk az ebédlőben, és mivel „na
gyon jók voltunk”, meglepetésképpen éjszakai túrán vehettünk részt. Erdei tanösvé
nyen haladtunk végig a sötét, félelmetes hangokat hallató erdőben. Éjfél elmúlt, mi
re visszaértünk a táborba, nagyon élveztük. Az ötödik napon a Kálvária templomhoz 
gyalogoltunk, majd szomjoltóként ismét a Hét-forrás vízéből kortyoltunk. Délután 
lelkesen készültünk az esti Ki mit tud?-ra. Csütörtökön, az utolsó napon nehezen vál
tunk meg szép szobáinktól. Mindenki különleges névre szóló emléklapot kapott. Ne
hezen búcsúztunk a táborhelytől, hisz mindenki rengeteg élménnyel gazdagabban 
tért haza. Nagyon sajnáltuk, hogy táborunk nem tartott még egy héttel tovább.

Minden résztvevő gyermek nevében bátran mondhatjuk, hogy köszönjük ezt a fe
lejthetetlen tábort Erzsi néninek, Andi néninek és Ibolya néninek. Sosem feledjük!!!

Rimóci Éva és Kozma Lili táborlakók

Táboroztunk
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ városunk önkormányza

tának, valamint a VIBEM és a VMK pályázati támogatásával ebben az évben ösz
szesen 64 hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermeket táboroztathatott Kő
szegen! Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik támogatásukkal, ado
mányaikkal hozzájárultak az immár hagyományos, a gyermekek által nagyon várt 
programunk megvalósításához!

Kiemelt támogatóink, akik több tízezer forint értékű adománnyal színesítették 
táborunkat: Interspar Áruház Veszprém, Chio-Wolf Magyarország Kft. Zirc, 
Haribo Hungária Kft. Nemesvámos. Balatonalmádi vállalkozói közül a Pax 
Gyógyszertár jelentős adománnyal, a György Patika, a Baross Gábor utcai Papír 
Írószer és Könyvesbolt papíráruval, valamint Tászler László kedvezményes utazá
si lehetőséggel segítette táborozásunk megvalósítását!

Minden támogatónknak ezúton szeretnék köszönetet mondani a gyermekek nevé
ben, akiknek élménybeszámolóját az Új Almádi Újság mostani számában olvashatják!

Almádi kalauz
Szeptember 15-október 14.

Előadás: Szeptember 13., 17,30 - Vörösberényi művelődési ház: Hankó Ildikó ant
ropológus előadása A magyar királysírok története címmel a Berényi esték soro
zatban.
Október 10-én 16 órától egészségügyi előadás a Vörösberényi Nyugdíjas Klubban.

Gyermekműsor: Október 14. Tökfesztivál a Pannóniában.

Kirándulás: Szeptember 20., Vörösberényi Nyugdíjas Klub: kirándulás Pápára, vá
rosnézés, fürdés.

Megemlékezés: Október 6., 18 óra. Városi megemlékezés, koszorúzással, az ara
di vértanúk emlékére. Hősi Emlékmű (Baross Gábor utca).

Művelődés: Szeptember 10-23. FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK ÉS SZABADSÁ
GOLÁSOK MIATT A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYV
TÁR ZÁRVA TART! Nyitás szeptember 24-én 10 órakor.

Szakkör: Szeptember 17., 19,00 - Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör. Szü
ret -  Borkészítés. Előadó: Floidl Imre (borlovag).
Október 1., 19,00 - Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör. Az őszi növényvéde
lem fontossága. Előadó: Nagy Krisztina (Csopaki Növényvédelmi Állomás).

Szórakozás: Szeptember 12, Vörösberényi Nyugdíjas Klub, 16 órától: kártya, sakk. 
Szeptember 19., Vörösberényi Nyugdíjas Klub: 16 órától vezetőségi ülés és klubnap. 
Szeptember 26., Vörösberényi Nyugdíjas Klub: 16 órától összevont születésna
pi rendezvény.
Október 3., 16 órától klubnap a Vörösberényi Nyugdíjas Klubban: kártya, sakk stb.

Tárlat: Szeptember 28., 17 óra. Kovács Pál, a veszprémi Bakony Fotóklub tagjának 
önálló kiállítása a Magyar Fotográfia Napja alkalmából. A kiállítást megnyitja Bá
lint Sándor, a városi önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke. Köz
reműködik: Mester Sándor gitárművész. Pannónia kiállítóterme. Megtekinthető ok
tóber 25-ig.

Zene: Szeptember 27., 17 óra. A Művészetbarátok Egyesülete helyi csoportjának 
műsora. Fejezetek az európai zene történetéből - előadó: Szelényi Pál. Pannónia 
1-2. termei.

EBOLTÁS BALATONALMÁDIBAN
Értesítem Balatonalmádi város lakosságát, hogy az ebek kötelező veszettség elle
ni védőoltása és féregtelenítése az alábbi helyszíneken és időpontokban történik: 
2007. szept. 17. (hétfő), 8.00-11.00 h: Balatonalmádi, Városháza udvar 
2007. szept. 18. (kedd), 13.00-18.00 h: Vörösberény, Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ (volt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat udvar -  
Ady E. u. 2.)
2007. szept. 19. (szerda), 14.00-16.00 h: Káptalanfüred, vasútállomással szemben 
PÓTOLTÁS: 2007. szept. 24. (hétfő), 8.00-10.00 h: Balatonalmádi, Városháza udvar 
2007. szept. 25. (kedd), 14.00-17.00 h: Vörösberény, Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ (volt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat udvar -  
Ady E. u. 2.)
Az eboltás díja: 2000,- Ft. Féregtelenítő tabletta: 150,- Ft/db (Ajánlott mennyiség:
1 db/10 kg testsúlyonként)
Felhívom a figyelmet, hogy az ebek veszettség elleni védőoltása kötelező. Aki nem 
teljesíti, az ellen a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértési eljárást lehet 
kezdeményezni. Dr. Szűcs Sándor, jegyző

Pászti Autószalonban nem csak autót 
hanem egy megbízható 

partnert is kap

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 21 682 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.



XII. Pannónia Kupa Sakkverseny
Megrendezésre került a Pannónia Kupa Nemzetközi Nyílt Sakkverseny 

immár 12. alkalommal. A versenyt 2007. augusztus 1-5-ig, a Pannónia Kul
turális Központ és Könyvtár légkondicionált nagytermében tartották minden
ki megelégedésére. 4 ország 136 játékosa ült asztalhoz, két csoportban. A cso
port 94 vésztvevője közül az élen - nagy meglepetésre - Szelényi Norbert 
FIDE mester végzett, mind az 5 nemzetközi mestert megelőzve. A  11 éves 
Rapport Richárd - korosztálya legjobbja - nagyszerű teljesítményével a felnőt
tek között is remekül helytállt. A B csoportban 42 versenyző mérte össze tu
dását. Itt 3. helyen végzett Juhász Nagy Sándor Balatonalmádi lakos. Péntek 
délután 5-5 perces villám sakkverseny került megrendezésre, ahol 56 verseny
ző indult el, ebből 5 nemzetközi mesterrel.

A versenyt támogatták: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal, Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár, Ramada Szálló, Ottilia Vendéglő, Porció Ét
terem, Sarki Csemege -  Berendi Ferenc, Piazza Kávézó, Öböl Tv.

Végeredmények: A csoport - 1. Szelényi Norbert 5,5 pont, 2. Petrán Peter
5.5 p, 3. Jr. Galyas Miklós 5,5 p, 4. Pallag Gergely 5,5 p, 5. Sárdy Péter 5 p,
6. Jr. Baranyai Szabolcs 5 p, 7. Rapport Richárd 5 p, 8. Szakolczai Péter 5 p.; 
B csoport -  1. Suhajda Sándor 6 p, 2. Szabó Zoltán 5,5 p, 3. Juhász Nagy 
Sándor 5 p.; 5-5 perces villám sakkverseny -  1. Balázs Gábor 7,5 p, 2. 
Tamássy Zoltán 7 p, 3. Fáncsy Imre 7 p, 4. Farkas Gábor 7 p, 5. Pirisi Gábor
6,5 p, 6. dr. Kahn Evart 6,5 p, 7. Jr. Galyas Miklós 6 p, 8. Hardicsay Péter 6 p.

Fáncsy Imre versenyszervező

Meghívó osztálytalálkozóra
1963-ban végzett évfolyamtársainkat keressük, osztályfőnökeink Lőrincz Gyula 
és Horváth György voltak a Györgyi Dénes iskolában. Október 13-án találko
zunk 14 órakor a volt iskolánkban, várjuk az A és B osztály volt tanulóit!

A szervezők: Domján Zsuzsa és Edl Éva

Olvasói levelek
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Szeretném a város vezetőinek kifejezni köszönetemet, ha az Önök lapja ezt 

lehetővé teszi. Teszem ezt a Venyige utcában lakók nevében, hiszen minden 
itt lakó kényelmét szolgálja a Remete köz lejtős részének rendezése.

Örülök, hogy a város szűkös anyagi keretén belül sort kerítettek rá, s a 
lehetőségeket figyelembe véve a gazdaságosabb, ésszerűbb megoldást válasz
tották. Ha most a drágább kivitelezés mellett döntöttek, jól tették, hiszen távla
tokban ez a kifizetődőbb.

Ha ebben netán másnak is része volt, úgy köszönet illeti Őt is (vagy Őket).
Tisztelettel

egy Venyige utcai lakos

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Évtizedek óta élvezzük Balatonalmádi téli, de főleg nyári arcát, 

gyönyörködünk a
tájban, a hegy, a víz, a harmónia itt mindig elvarázsol bennünket. Szívesen 

veszünk részt a nyáresti rendezvényeken, eddig mindig találtunk magunk 
ízlésének valót. Ezúton azonban mégis a Ramada Zenei Csillagok ren
dezvénysorozatát szeretném méltatni.

Ilyen remek ízléssel megválogatott, nemzetközi mércével is elismert 
művészek alkotta műsor-sorozatban rég volt részünk. Noha minden előadásra 
nem jutottunk el, ám fantasztikus élményt nyújtott Mága Zoltán, a Princess, a 
csodás Szentpéteri Csilla, vagy a slussz-poén, a fiatal 3 magyar tenor, az Adagio!

Barátainkkal egybehangzó véleményünk: minden tiszteletünk Wossala 
Györgyé, aki lehetővé tette, hogy - nem borsos fővárosi belépti díjak fejében, 
de - itt helyben, a Ramada Szálloda kellemes kertjében élvezhettük e valóban 
zenei nagyságokat.

Továbbra is maradunk Almádi és a Lap őszinte hívei.
Kiss Ágnes és családja 

Budapest

CIPŐVILÁG
ahol

KIVÉTELEK MOST SINCSENEK!!
Minden gyermek, férfi, női őszi, téli cipő árából 
egységesen 30% ÁRENGEDMÉNYT adunk!! 

SZEPTEMBER 22-éig!! 
Nyitva: hé-szo: 9-18-ig, 

vasárnap: 10-14-ig 

Szuper akció! A cipőboltban! A központban!

a Baksai Autósiskolánál

Bevezetés az angyaltanba

GAZDABOLT

PC

D o k to r

Farkas László; Balatonalmádi 
0670 /  3674 - 827. 
www.pcdok.hu
E-maiI: 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

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJÉT NÁLUNK!

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

http://www.pcdok.hu
mailto:pcdoktorinfo@gmail.com
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Tel.: +36-88/430-143, Fax: +36-88/430-145
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Ápolást, gondozást vállalok (gyakorlattal, szakképesítéssel). Érdekel 
takarítás, és vállalok varrást, javítást is. Érdeklődni: 20/ 914-91-08.

Balatonalmádiban őstermelőtől különböző méretű és fajtájú tuja és boróka 
eladó, valamint Olaszrizling B-20-as szőlőoltvány megrendelhető. Tel.: 
88/438-296, este.
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