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Életrajzi adatokból ismeretes, hogy Vajkai Aurél 1950-ben költözött Balaton-
almádiba. Leszámítva azt, hogy élete utolsó éveit Budapesten, családja, leá-
nya és unokái körében töltötte, balatonalmádi lakosnak számíthatjuk. Nem
alaptalanul tesszük ezt, mert élete során Balatonalmádiban lakott egyfolytá-
ban a leghosszabb ideig, több mint 30 évig. Almádi kötõdése mellett még
Cserszegtomaj volt számára kedvelt hely, ahol kis házzal is rendelkezett.

Balatonalmádi és Vajkai Aurél viszonyát tekintve több területrõl lehet és
kell megemlékezni, viszonylag rövid idõkorláton belül.

Ismert „tagja” volt annak az almádi lakosokból álló társaságnak, akik napon-
ta jártak be, az akkor még mûködõ vasúttal, Veszprémbe dolgozni. A vonaton
kialakult csoportok utaztak együtt, akik közül néhányan például ulti-csapatot al-
kottak, mások a napi ügyeken túlmenõ történeti, mûvészeti, vagy tudományok-
kal összefüggõ kérdésekrõl folytattak eszmecserét. Vajkai Aurél természetesen
az utóbb említett csoporthoz tartozott. Rendkívül széles ismeretekkel rendelke-
zett ugyan, de nem tartom valószínûnek, hogy tudott ultizni, ami egyesek sze-
rint „õsmagyar” kártyajátéknak tekintendõ. Almádi közéletének kis szelete volt
a vonaton utazók társasága, aminek természetes résztvevõje volt Vajkai Aurél.

Balatonalmádi közéletének jól ismert tagja volt, hiszen több cikluson keresz-
tül tanácstagként folyt bele a település életébe. Nemcsak „sima” tanácstag volt,
aki sûrûen bólogatott az elõterjesztésekre, hanem kritikus szemléletû ember lé-
vén szóvá is tett neki nem tetszõ, vagy véleménye szerint helytelen dolgokat.
Abban az idõben ezt nem minden esetben vették jó néven a község vezetõ em-
berei, nevezetesen a tanácselnök, a vb. titkár, vagy némelyik tanácstag, nem em-
lítve az akkor aktuális alapszervezetet. Azonban mint közismert tudós ember-
nek, nem mertek, vagy nem is akartak ellentmondani ésszerû, megalapozott ér-
vek hiányában, eltekintve attól a ma már tudott és kimondható dologtól, hogy
finoman fogalmazva a tanácstagok jelentékeny részénél lényegesen magasabb
szinten látta meg a problémákat, amelyeket kellõ hangsúllyal ki is nyilvánított.

Balatonalmádi státuszát hagyományaiból következõen mint üdülõhelyet tar-
totta meghatározónak, amely akkoriban még községi, majd nagyközségi szerve-
zetben lévõ település volt. Megállapítható, hogy ebben a kérdésben teljesen igaza
volt, és mint a községi tanács keretében mûködött üdülõhelyi bizottságnak - nem
vagyok biztos a definícióban, inkább csak a tartalmában - igen aktív tagjaként,
majd elnökeként, e téren sokat tett a településért. Nagyon jó kapcsolatban állt Mi-
hály Rudolffal, aki akkoriban üdülõhelyi elõadó volt a tanácsi apparátusban. E
kapcsolatot két dolog motiválta. Egyrészt az, hogy mindketten minden anomáliát
észrevettek és azt szóvá is tették. Másrészt Rudi bácsi festõmûvész volt a hivata-
li munkáját megelõzõ idõkben, ami szintén összekapcsolta õket, mert Vajkai Au-
rél nagy mûvészetbarát és természetesen mûvészeteket ismerõ ember volt.

Ha elõvennénk a Veszprém megyei Napló régi számait, igen gyakran ta-
lálkoznánk Vajkai Aurél írásaival, mégpedig elég széles területen, az úgyne-
vezett mínuszos hírektõl kezdve a zenei kritikákig, de legfõképpen Balaton-
almádira vonatkozókkal. Igen aktív levelezõje volt az említett napilapnak és
kritikus szemléletébõl következõen nem minden írása örvendhetett nagy si-
kernek a szerkesztõségben, sõt, ma már megkockáztathatjuk azt a feltevést is,
hogy egy-két mondat, vagy kifejezés törlésére is felkérték.

Az emberekkel való kapcsolata habitusából következõen vegyes képet mu-
tatott. Mint tanácstag jelentõs számban foglalkozott a lakosság által megfo-
galmazott kérdésekkel és kérésekkel. Aki általa valamilyen pozitív választ ka-
pott, vagy ügyét sikeresen elintézte, egészen biztos, hogy más szemmel tekin-
tett rá, mint akinek ügye nem záródott ilyen eredménnyel. Azon túl, hogy el-
ismert tudósnak és tekintélyes embernek számított, akinek véleményére adtak
az emberek, nem mindenki kedvelte szókimondó, kritikus stílusát, fõleg ak-
kor nem, ha neki volt igaza a vitatott kérdésben.

Elkezdett foglalkozni Balatonalmádi település-történetével, ami sajnos be-
fejezetlen maradt, néhány térképvázlat és fényképek formájában. Az eredeti
térképekrõl készült felvételek összemontírozását végezte el, azokon bejelölte a
mai úthálózatot, amelyik nagyrészt megegyezik az 1858. évi kataszteri térké-
pen látható utakkal. Itt meg kell jegyezni, hogy az említett térképen lévõ utak
mind a mai napig léteznek, csupán további utakkal bõvült a hálózat. Ezeket a
térképeket nagy valószínûséggel a készülõ kiadványhoz kívánta felhasználni.

A fotókról érdemes röviden külön megemlékezni, mert többek között ké-
szített két fotómontázst is, amelyek igen tanulságos kísérletnek számítanak.
Egyik Almádit ábrázolja 1889 körüli idõpontban, az Öreghegy valamelyik
magasabb pontjáról készült képek összemontírozásával. A kép viszonylag jól
datálható, ugyanis az 1888-ban bõvített Véghely villa tornya jellegzetes és
meghatározó elemként látható a képen. Az épület ma is áll a Véghely villa tel-
kén felépült Auróra hotel mellett, a Bajcsy-Zsilinszky u. 14 sz. alatt, csaknem
változatlan külsõvel, kismértékû belsõ átalakítás mellett.

Vajkai megpróbálta megkeresni azt a helyet, ahonnan a régi felvételt készí-
tették. Ez egyáltalán nem volt könnyû feladat, mert akkoriban az Öreghegy
nagy szõlõkben álló épületekkel volt beépítve és valószínûleg valamelyik épü-
letbõl, vagy annak kertjébõl készítették a képet. Az új felvétel helyét még a leg-
jobb, legpontosabb beazonosítás mellett sem volt könnyû megtalálni. Egyrészt
azért, mert mára csaknem teljesen beépült az Öreghegy, miután sikeresen ap-
ró telkekre osztották az egykori nagy szõlõket, az épületeket részben átépítet-
ték, netán le is bontották. Másrészt az azóta felépült sok épület takarja az egy-
kori épületeket, mint lehetséges beazonosítási pontokat. A Véghely villa egy-
kor domináns tornyát már alig lehet megtalálni az idõközben felépült épületek
halmazában. Mindez a megállapítás kb. 20-25 évvel ezelõtt készült fotókra, il-
letve állapotra vonatkozik, a mai helyzet ennél sokkal rosszabb ilyen szempont-
ból. Nagyon nagy kár, hogy nem készült el a mû, mert egy, a helyszínt kitûnõ-
en ismerõ szakember által, tudományos igényességgel elkészített könyvvel va-
gyunk szegényebbek. Ezt a feltevést igazolja számtalan más publikációja.

Legalább egy mondat erejéig meg kell jegyezni, hogy Vajkai Aurél szen-
vedélyes fotós volt, így Almádiról is számtalan képet készített, úgy vélem, er-
re a múzeum fotótára adhat igazolást. 

Feltétlenül meg kell említeni, hogy „Balatonalmádi és környéke” címmel,
a Nagyközségi Közös Tanács megbízásából könyvet írt. Az 1979-ben megje-
lent mû még ma is hézagpótló munkának számít. Ismerve õt, biztosak lehe-
tünk abban, hogy õ volt a kezdeményezõ a kiadást illetõen. A 61 oldalas kis
könyvecske alapmûnek tekinthetõ mindazok számára, akiket érdekel szûkebb
pátriájuk története és szándékukban áll azt részletesebben megismerni. Rövid
áttekintést nyújt a kõ- és bronzkortól, a római koron keresztül napjainkig. Kü-
lön-külön röviden ismerteti a vörösberényi mûemlék templomokat a szintén
mûemlék kolostorral együtt.

Jelentõs értéket képvisel a könyv „Almádi séták” címû fejezete, ugyanis
ilyen jelleggel az 1930-as évek óta nem jelent meg Almádiról ismertetés. Ezért
szerves folytatásának, illetve kiegészítésének tekinthetjük az 1934-ben, Dr.
Dornyay-Dr. Vigyázó szerkesztésében megjelent „Balaton és környéke” címû
útikalauz Balatonalmádira vonatkozó részének. A „Kirándulás a szomszédos
községekbe” címû fejezet pedig foglalkozik Szentkirályszabadja, Felsõörs és
Alsóörs nevezetességeivel, így igen hasznos olvasnivalója a Balatonalmádit
és környékét megismerni szándékozóknak. Egyébként ilyen értelemben is
méltó folytatója a fentebb említett útikalauznak. Mindezzel két dolgot bizo-
nyít. Egyrészt azt, hogy nem elfogult és csak Almádiról szól, másrészt azt,
hogy Almádi környékét és annak nevezetességeit is legalább olyan jól ismer-
te és becsben tartotta, mint Balatonalmádit.

A könyve végén egy kis vázlatos történeti kronológiát ad át az olvasónak,
kezdve az 1493-ban kiállított, az elsõ Almádit említõ, szõlõbirtok eladásáról
szóló oklevéllel, befejezve 1979. január 1-vel. Utóbbi dátum nyilvánvalóan a
kézirat lezárásának idõpontját jelzi. Ezt a kis kurta kronológiát felhívásnak te-
kinthetjük és valamilyen formában teljessé kéne tenni és megjelentetni, bizo-
nyára hézagpótló áttekintést nyújtana a város történetérõl. Ha a sors nem szól
közbe, talán el is készítette volna, most viszont a feladat az utókorra vár. Ez-
zel emlékezhetne a város dr. Vajkai Aurélra, a neves tudósra, aki több mint
három évtizedig lakott Balatonalmádiban.

Végezetül két kis történet, amelyek felvillantják elõttünk kedves és érde-
kes személyét.

Vajkai Aurél egy alkalommal, a szintén vonattal Veszprémbe bejáró almádi
ismerõsének, egy ifjú hölgynek - látva érdeklõdését - felajánlotta, hogy bemutat-
ja neki a veszprémi várat, ismertetve annak történetét, valamint az ott található
épületeket. Megtörtént az ismertetés és még a püspöki palotába is bevitte õt, ami
akkoriban talán kevésbé volt lehetséges, mint manapság. A kirándulás végén
Vajkai Aurél azt mondta az illetõ hölgynek: „most pedig ad nekem két forintot”.
A miért kérdésre „én semmit sem csinálok ingyen” válasz érkezett tõle.

Egy 4-5 éves kisfiút a szomszédból jól ismert Vajkai Aurél, többször mó-
kázott vele, béka brekegést utánozva. Ezért a kisfiú „Béka bácsinak” szólítot-
ta õt és többször meg is látogatta otthonában, azon belül a dolgozószobájában.
Egy alkalommal a gyerek erõsen pókhálós fejjel érkezett haza és mint kide-
rült, bemászott az ágy alá, azért nézett ki az említett módon. Ezen nincs mit
csodálkozni, ugyanis a tudós ember birodalma a dolgozószobája és tabu min-
denki számára, aki ott takarítani szeretne, netán rendet akar csinálni. Ez szi-
gorúan tilos, mert utána nem fogja megtalálni az éppen szükséges könyvet,
iratot, vagy bármilyen tárgyat.

E rövid kis írással kívántam igen vázlatosan szemléltetni dr. Vajkai Aurél
kapcsolatát Balatonalmádival, az ott élõ emberekkel.

Megjelent 2003-ban Veszprémben az Emlékkötet Vajkai Aurél születésé-
nek századik évfordulójára c. könyvben. 

Schildmayer Ferenc

Vajkai Aurél és Balatonalmádi
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A nõk az Erzsébet-ligetért

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a

Norvég Alap felhívására benyújtandó pá-

lyázathoz segítséget nyújt a Nõk a Balato-

nért Egyesület balatonalmádi csoportjá-

nak. Ezen a pályázaton nyerhetõ összeggel

a civil szervezet szeretne 56 millió forintot

fordítani a városi zöldterületek rendbetéte-

lére. A zöldterületi fejlesztésre szánt pénz-

összeg nagyobb részét a Szent Erzsébet li-

get megszépítésére szeretnék fordítani.

Kis dolog nagy dolog

Régi gond látszik megoldódni Almádiban.

Minden lakossági fórumon felvetõdik az a

jogos igény, hogy a város központjában le-

gyen nyilvános WC. Ennek érdekében a

képviselõ-testület úgy döntött, hogy szer-

zõdést köt a Balaton Volánnal az autó-

busz-állomásnál lévõ illemhely üzemelte-

tésére. E megállapodás eredményeképpen

nyitva tartásának idejét sikerül meghosz-

szabbítani.

Önerõs útépítés

Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok

figyelmét arra, hogy településünkön újra

lehetõség van önerõs útépítésre! Ennek

keretében azok az ingatlan-tulajdonosok,

akik a saját utcájukban vállalják az útépí-

tés költségeinek a 30 százalékát, a helyi

adóból 50 százalék kedvezményt is leír-

hatnak. 

Több önerõs útépítés a nyári idõszak

után, õsszel rögtön megkezdõdik. A Vá-

rosházán még mindig lehet pályázni a fent

említett  támogatásra, mert a keretösszeg

nem merült ki!

Mûfüves focipálya

Nem új keletû az az igény, hogy városunk-

ban mûfüves pálya épüljön, s az önkor-

mányzat igyekszik ezt az óhajt teljesíteni.

Megvizsgáljuk egy 20x40 méter méretû

mûfüves focipálya építésének lehetõségét!

Lehetséges helyszínként a Vörösberényi

Általános Iskola melletti bitumenes pálya,

vagy a budatavai tömbbelsõben lévõ

sportpálya merült föl. Erre a két helyszín-

re kérünk árajánlatokat, és az augusztusi

testületi ülésen fogunk dönteni.

Végezetül minden kedves olvasónak,

városunkban nyaralónak szép nyarat, jó

pihenést kívánok!

Keszey János

Megkérdeztük
a polgármestert

Önkormányzati hírek
A képviselõ-testület június 26-ai rendes ülésén 35

napirendi pontot tárgyalt, a fontosabb döntések a

napirendek sorrendjében az alábbiak.

1. Rendõrkapitányi kinevezés. A képviselõ-

testület támogatta Pataki György rendõr alezre-

desnek a Balatonalmádi Rendõrkapitányság ve-

zetõjévé történõ kinevezését.

2. A költségvetési rendelet módosítása. A kép-

viselõ-testület az eredetileg 1 milliárd 790 millió

forint fõösszegû 2008-as költségvetést – az álla-

mi támogatások változásai, a pénzmaradvány fel-

osztása, belsõ átcsoportosítások, valamint a pá-

lyázatokon elnyert összegek beépítése miatt - 2

milliárd 282 millió forintra módosította.

3. Koncepciók, tervek felülvizsgálata. A testü-

let elfogadta a város szociális szolgáltatás-tervezé-

si koncepciójának felülvizsgálatáról szóló jelen-

tést, valamint elsõ olvasatban jóváhagyta a közok-

tatási feladat-ellátási, mûködtetési, intézkedési-

fejlesztési tervének felülvizsgálatáról szóló beszá-

molót. Bíztató számsor található az anyagban az itt

lakó 0-6 éves korosztály létszámának 2004-2008

közötti növekedésérõl: 343, 376, 392, 388, 400 fõ.

4. Napközis csoportok. A következõ tanévben

is 3-3 napközis csoport indulhat a két általános is-

kolában.

5. Pedagógus létszámcsökkentés. A képviselõ-

testület – a pedagógusok kötelezõ óraszámának

törvényi megemelése, illetve az osztályok csökke-

nõ száma következtében - 1 pedagógus-álláshelyet

megszüntetett a Vörösberényi Általános Iskolában.

6. Természetvédelmi rendelet-módosítás. A

rendelet-módosítás szabálysértéssé nyilvánítja és

maximum 30 000 forintos büntetéssel sújtja a ter-

mészetvédelmi terület besorolású Szent Erzsébet

liget (volt Öregpark) zöldterületérõl és díszburko-

latos sétányáról történõ horgászatot, illetve az ott

történõ sátorozást. A rendelet-módosítás augusz-

tus 1-jén lép életbe, a tilalmat táblák jelzik majd.

7. Norvég Alap pályázat. A Nõk a Balatonért

Egyesület a Norvég Alaphoz nyújt be 56 millió

forint összköltségû pályázatot, melynek 6,6 mil-

lió forintos önrészét az önkormányzat biztosítja.

A sikeres pályázat révén elnyerendõ összeg az Er-

zsébet liget zöldfelületének megújítását szolgálja.

(Erre a kiírásra csak civil szervezetek nyújthatnak

be pályázatot a megjelölt célokra.)

8. Bahart részvénycsomag. A kormány arról ha-

tározott, hogy a Balatoni Hajózási Részvénytársa-

ság 48,99 %-os részvénycsomagját átadja az 51 %-

ot már birtokló 22 – kikötõvel rendelkezõ – tópar-

ti településnek. Az átadás körülményeinek és fel-

tételeinek tisztázása érdekében a képviselõk a

pénzügyi bizottság szakértõibõl és a hivatal illeté-

kes munkatársából álló munkacsoportot felállítását

határozták el, melynek jelentése alapján rendkívü-

li ülésen dönt a részvények esetleges átvételérõl.

9. Volt gázcsere telep. A terület tulajdonosá-

nak fejlesztési elképzeléseirõl – melyek érintenék

a területet körülvevõ közterület használatát is –

további tárgyalásokat tart szükségesnek a testület.

10. Városgondnokság. A testület – elfogadva

Ujvári György igazgató ez irányú kérelmét – hozzá-

járult az igazgató közalkalmazotti jogviszonyának

közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl. 

Bálint Sándor

Célja: ügyfélbarát hivatal, gyorsabb ügyintézés

Új jegyzõnk, Ujlakiné dr. Pék Éva
A képviselõ-testület döntése nyomán június 9-étõl új jegyzõnk van

Ujlakiné dr. Pék Éva személyében. Lapunk arra kérte a jegyzõ asszonyt,

mutatkozzék be olvasóinknak, a város polgárainak. 

- Négy éve nyaralónk van Almádiban, megismertem ezt a kedves kis

várost! Amikor megjelent a jegyzõi pályázat, rögtön jelentkeztem. Több mint

húsz éve dolgozom a helyi közigazgatásban, az utóbbi nyolc évet jegyzõként

töltöttem el. Gyálon öt, Érd megyei jogú városban három évig voltam jegyzõ.

A célom itt Balatonalmádiban: ügyfélbarát hivatal, gyorsabb ügyintézés! 

Érdeklõdésünkre Ujlakiné dr. Pék Éva elmondta még: 

- Egy fiunk, három unokánk van, akik majd az egész nyarat Almádiban

tölthetik! Végre jó levegõn, a Balaton mellett…

Jó munkát kívánunk új jegyzõnknek! 

k. m. 

Június 21-22-én a Pannónia

adott helyet a 105 évvel ezelõtt

született kitûnõ almádi néprajz-

tudósra, Vajkai Aurélra emléke-

zõ ünnepségnek. Kovács Piros-

ka Rózsa fényképfelvétele a má-

sodik napi Bajcsy-Zsilinszky úti

emléktábla-avatáson készült. Az

elõzõ oldali fölvételt Gráfik Im-

re néprajztudós Szombathelyrõl

küldte el lapunknak, ez 1974.

március 6-án, az úgynevezett

„öregek napján” készült a Pan-

nónia akkori épületének nagy-

termében: egy asztaltársaságban

látható az elõtérben dr. Vajkai

Aurél és felesége, középütt a háttérben az almádiak által csak „szódás” Kiss néniként ismert, egykori

szikvízgyártó, jobbra a háttérben Gráfik János és felesége.

Vajkai Aurél emlékünnepség
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A Semmelweis nap alkalmából a város lakói és az önkormányzat nevében
Keszey János polgármester köszöntötte a Balatonalmádiban dolgozó vagy ide
kötõtõ orvosokat, nõvéreket és a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ dolgozóit. (Kovács Piroska Rózsa fölv.) 

Egy emléket, a Balaton színeit, egy úszás élményét villantják föl többek kö-

zött a kiállított alkotások - utalt a látottakra Talabér Márta, a megyei közgyû-

lés alelnöke június 29-én a Padlásgalériában Almádiban. A felsõörsi Török

villa nemzetközi szimpóziuma tíz éves anyagából összeállított tárlat finnor-

szági, magyarországi, erdélyi, dániai, svédországi, bulgáriai, lengyelországi

mûvészek alkotásait mutatja be. A kiállítást a Tölgy Nemzetközi Kulturális

Mûvészeti és Ökoturisztikai Egyesület szervezésében láthatják az érdeklõdõk.

A kiállítást Györgydeák György, a Tölgy Egyesület elnöke és Kirsi Rantala,

a magyarországi finn nagykövetség kulturális és sajtótitkára ajánlotta a meg-

nyitó közönségének figyelmébe.

vm

Színek és árnyak a
Padláson

A Wass Albert emlékmû állításához az Almádiért Közalapítvány számlájára
a mai napig beérkezett újabb hozzájárulásokat a szoborbizottság köszönettel
nyugtázza. Ezek az alábbiak: 

Balikó László 5 000 Ft, Csepregi László 1 000 Ft, Varga István 5 000 Ft, Ké-
ri Lajos, Risányi Erzsébet 2 000 Ft, Név nélkül (T.M.) 5 000 Ft, Palotás Gusz-
táv 2 000 Ft, Bóka Viktor 5 000 Ft, Tóth Gyuláné 1 000 Ft, Keszey János10 000
Ft, Rumpler Jánosné 10 000 Ft, Számfira István 5 000 Ft, Jusztin Antalné 2 000
Ft, Horváth György 1 500 Ft, Németh Attila ny. egyetemi oktató 2 000 Ft, Ke-
rekes Csaba 20 000 Ft, Kadletz Ilona 1 000 Ft, Csernai Gáborné 5 000 Ft, Markó
Lászlóné 5 000 Ft, Sári János 10 000 Ft, Heidl Imréné 3 000 Ft, Borbély István
1 000 Ft, Kis József 5 000 Ft, Polniczky József 2 000 Ft, Kupcsik László és csa-
ládja 10 000 Ft, Káptalanfüredi Fürdõegyesület 10 000 Ft, Szabó Sándor és ne-
je 3 000 Ft, Kerényi Lászlóné 5 000 Ft, H. E. 2 000 Ft, Dr. Kopár István 1 000
Ft, Horváthné Blaskó Anna 4 500 Ft, Dr. Kutics Károly 20 000 Ft, Glória IT Kft.
10 000 Ft, Vizy István 5 000 Ft, Mészöly Gyõzõ 10 000 Ft, Dr. Kerényi Imre
20 000 Ft, Fülöp Lajos 10 000 Ft, Szabó Lajos 1 000 Ft, Dr. Wolf Lajos 2 000
Ft, Keresztes Andor 10 000 Ft, Pataki György 3 000 Ft, Janzsó Tibor 5 000 Ft,
Hegyessy Éva és Szabolcs 2 000 Ft, Csontos Imre 1 500 Ft.

Eddig összesen 545 400 forint gyûlt össze.
További támogatásokhoz befizetõlap a Városházán kapható!

M. G.

Gyûjtés a Wass Albert-szoborra

Wass Albert-szobor

Maradandó emlékoszlopot
állítani…

Közvélemény-kutatást követõen, a város polgárainak adományaira számító ci-
vil kezdeményezésre, képviselõ-testületünk egyetértõ és segítõ szándékával
alapítványunk felkarolta egy Wass Albert szobor felállítását Almádiban. A
vöröskõ posztamensen elhelyezendõ bronz portrét a városunkhoz - kellõ há-
lával ki nem fejezhetõ - értékes baráti szálakkal kötõdõ Mihály Gábor Mun-
kácsy díjas mûvész készíti. Az emlékmû összköltsége 2 millió forint, telepí-
tésének helyszínéül a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus a Balaton-parti sé-
tányt (Szent Erzsébet liget) jelölte ki. Majbó Gábor vezetésével az e célra lét-
rehozott munkacsoport a szervezést megkezdte, a szobor készül, alapítvá-
nyunk gyûjti a beérkezõ pénzeket. Jókai Anna ünnepi beszédével az emlék-
mû felavatására – a tervek szerint – ez év augusztus 20-án kerülne sor.

A magyarságában rendíthetetlen, hihetetlenül gazdag irodalmi munkássá-
gát tanúságtételként mûvelõ, a Trianon utáni generáció tartásának, talpra állí-
tásának, a honi tájleírásnak, emberi jellemábrázolásnak egyik legkiválóbb er-
délyi magyar írója, költõje Wass Albert. Emigrációval terhelt, hosszú életé-
ben mindvégig a magyar történelem hiteles megismertetéséért, az erõszako-
san elszakított erdélyi magyarság érdekeiért harcolt, dolgozott. Idén születé-
sének századik, halálának tizedik évfordulójára emlékezünk. Annak pedig ép-
pen nyolcvan éve, hogy almádi elõdeink a Sóhajok hídja mellett felavatták a
Trianon-emlékmûvet. Ez a hármas évforduló jó alkalom arra, hogy a nemze-
ti érzelmekbõl mindig jelesül vizsgázó város, Balatonalmádi a magyarság e
kiváló szószólójának - közadakozásból - szobrot állítson. 

Az emlékmû felállítására beérkezõ anyagi támogatás lassan, szerényen csö-
pög, a szoboravatás idõpontja viszont erõteljesen közeleg. Pedig Wass Albert
gondolatai is sürgetõen hangzanak: „…maradandó emlékoszlopot kell állítani a
múltnak, mielõtt a bölények hátrahagyott csapásait a fölismerhetetlenségig szét
nem tapossák a birkanyájak… hont veszejt, ki másra bízza a munkát…”.

Az adományokhoz csekkek a városházán találhatók.
Köszönettel és tisztelettel:

Vecsey Körmendi Istvánné
az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke

Nyári postai nyitva tartás
A Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Igazgatósága tájékoztatta önkor-

mányzatunkat, hogy az üdülési szezon idejére – 2008. július 2-tõl 2008.

augusztus 24-ig – a Balatonalmádi 1. posta nyitvatartási idejét módosítja:

hétfõtõl-péntekig 8.00-17.00 óráig,

szombaton           9.00-12.00 óráig.

Vasárnap               zárva tart.

Városházi ügyfélfogadás
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a postai nyitvatartási idõt is figye-

lembe véve a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal (8220 Balatonalmádi, 

Széchenyi st. 1.) ügyfélfogadási ideje július 2. napjától az alábbiak szerint vál-

tozik.

Hétfõ: 8.00–17.00 óra.

Szerda: 8.00–15.00 óra.

Péntek: 8.00-12.30 óra.

Augusztus 30. napjáig a szombati napon 8.00-12.00 óráig a hivatali porta-

szolgálat mellett, telefonon-ügyeletet tart az igazgatási osztály, a mûszaki osz-

tály és az adóügyi osztály ügyintézõje.

Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.

A polgármesteri hivatal okmányirodájában az ügyfélfogadás elõzetes idõ-

pontfoglalás alapján történik továbbra is.

Ujlakiné dr. Pék Éva
jegyzõ

Balatonalmádi a Balaton északi partján fekszik. Fõként strandjairól vált híres-
sé. E városban idén a legkedveltebbnek titulált pihenõhelyként a Wesselényi
strandot említik. Nem csak a legnagyobb, de a legtöbb lehetõséggel rendelke-
zõ zárt terület, mely az elmúlt két esztendõben jelentõs változásokon esett át.

Vegyük például az újonnan megépített játszóteret, mely a modern tökéle-
tessége mellett szórakoztató, és ugyanakkor biztonságos játszási lehetõséget
nyújt mind kicsiknek, mind pedig a nagyobb korosztálynak.

Meg kell említenünk a fürdõn belüli étkezési lehetõségeket is, hiszen a
nagy melegben nélkülözhetetlen a helyes táplálkozás. Több mint 10 kisbüfé,
sokszínû ét- és itallappal s ennek egyre bõvülõ kínálatával várja vendégeit.
Említésre méltó például a kuriózummá vált kürtöskalács, de ne feledjük a lán-
gost sem. Ezek mellett azonban több mint százféle étel közül választhat min-
den megéhezett strandoló. A sport szerelmesei se csüggedjenek, hiszen nekik
is rendelkezésre áll egy-egy tisztán, és rendezetten tartott (homokos) terület a
focizásra, illetve strandröplabda játékok gyakorlására.

S. Zs.

Olvasói levél

Balatonalmádi büszkesége
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Veszprémvármegye Rendõrségi hírek

Megnõtt a trükkös lopások száma
Kátyúban az M8-as út?

Gazdasági bûncselekmény a nemzetgazdaságra nézve, ami az M8-as úttal törté-

nik. Le kellene törölni a port a már elkészített tervekrõl, és neki kellene állni az

építkezésnek. A tõke ugyanis nem megy oda, ahol nincs megfelelõ infrastruktúra

- vélekedett Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei közgyûlés elnöke az út építé-

sével kapcsolatos tanácskozáson a Megyeházán. A találkozót Fejér, Vas és Veszp-

rém megye kamarái, a „8-as fõút“ Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a megyei

önkormányzat szervezte meg.

Az M8-as utat gazdasági vérkeringésünk legfontosabb fõerének, és összekötõ

kapocsnak nevezte Nyugat-Európával köszöntõjében dr. Markovszky György, a

Veszpém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az úttal kapcsolatos ígére-

tek, tervek, beruházások idõ közben áthelyezõdtek a beruházás szempontjából ke-

vésbé indokolt más területekre. Rámutatott: sürgõsen ki kellene jelölni a végleges

nyomvonalat, mert a védett területek iránt érdeklõdnek a befektetõk. Az eredmé-

nyes elõrelépéshez a megyék összefogására és szakmai szervezetek támogatására

van szükség. Magyarországon 2002 óta az akkori 500 kilométeres gyorsforgalmi

szakasz mindössze 1000 kilométerre bõvült - mondta Ajtay Szilárd, a Közlekedé-

si, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakmai fõtanácsadója, aki különféle

központi terveket, elképzeléseket ismertetett, és a 8-as út tranzit szerepére helyez-

te a hangsúlyt. Schwiegelhofer Ferenc, a „8-as fõút“ TFT képviseletében utalt a

kezdetekre, amikor 1999-ben dr. Horváth Balázs felvetette a gyorsforgalmi út gaz-

dasági jelentõségét. Ez a fejlesztés évente 2-2,5 százalék GDP növekedést eredmé-

nyezne a térségben. Az elõadó szerint a jelenlegi nyomvonalon is ki lehetne építe-

ni a 2x2 sávos gyorsforgalmi utat. A beruházásban alapvetõ szerepe van az össze-

fogásnak a kistérségek, a területfejlesztési tanácsok, a szaktárca között. A Nemze-

ti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. gyorsforgalmi beruházási igazgatója szerint tíz év

alatt 7-800 milliárd forint GDP többletet eredményezett volna a 8-as fõút gyorsfor-

galmi úttá történõ kiépítése. Galuska János a 8-as fõút 2013-ig ütemezett fejleszté-

si elemeirõl és szakaszairól elmondta: a várpalotai elkerülõ engedélyezési és kivi-

teli tervei készülnek, 2009-2011-ig tervezik az építést. A hajmáskéri és litéri elága-

zónál külön szintû csomópont épül, 2012-ig. A Márkót elkerülõ rész épül, várható

befejezése 2008. december 30. A Márkó-Ajka szakasz burkolatának 11,5 tonnás

jármûvek közlekedésére alkalmas megerõsítése 2009-2011-ig, az Ajka-Dabróka

csárda közti rész 11,5 tonnás megerõsítését 2012-ig ütemezik 

Amennyiben így haladnak az illetékesek, akkor a korábban megjelölt idõpon-

tig, 2015-ig nem valósul meg semmi a beruházásból - vélekedett az elnök, szerin-

te az ügyben elhibázott politikai döntés született. Lasztovicza Jenõ utalt a minisz-

terelnök válaszára, miszerint 2013-ig nem lehet számítani elõrelépésre.   

Kádár Tiboré a Veszprém megyei díj
Kádár Tibor a megyei közgyûlés díját vette át, amely a legjobb alkotónak és a He-

rendi Mûvészeti Alkotó Mûhely vezetõjének járt, Balogh László pápai mûkedve-

lõ mûvész pedig Balatonalmádi különdíját nyerte el. Az elismeréseket Talabér

Márta, a megyei közgyûlés alelnöke és Keszey János polgármester adta át június

6-án a Veszprém megyei tárlaton a Padlás Galériában Balatonalmádiban.

Kétszáz textil, festészeti és grafikai alkotással nevezett 65 nem hivatásos mûvész

a huszadik országos képzõ- és iparmûvészeti tárlat Veszprém megyei kiállítására. A

jelentkezõk közül 12 mûvész 14 alkotását országos kiállításra is javasolta a szakmai

bíráló bizottság. Veszeli Lajos festõmûvész megnyitójában megújulásról beszélt,

ugyanis a kiállításon a korábbinál több fiatal mûkedvelõ alkotó vett részt. Az almá-

di festõmûvész üdvözölte és kiemelte a mûhelyek és a mesterek munkáját.

Június 21-én nagyszabású akciót tar-
tott a Balaton északi partján a polgár-
õrség. Célunk a közterületi bûnözés
visszaszorítása, a nyaralóingatlanok
biztonságának fokozása volt. A 71-es út teljes hosszára kiterjedõ megmozdu-
lást Borbély Zoltán r.õrnagy (VMPSZ alelnök) vezette, együttmûködve a ré-
giófelelõsökkel és bevonva három rendõrkapitányságot (Balatonalmádi, Ba-
latonfüred, Tapolca). Almádi részérõl Pataki György r.alezredes kapitány biz-
tosította a rendõri közremûködést, dr. Szabó Lajos r.százados és Hansági End-
re (BAPE) elnök, régiófelelõs pedig a végrehajtást irányította. Összesen mint-
egy 300 polgárõr és 50 rendõr vett részt az ellenõrzésben. Almádi térsége ese-
tében ez 70 polgárõrt, 8 rendõrt, 12 gépkocsit jelent. Ezzel az erõvel ügyel-
tünk a strandok, parkolók és az üdülõövezetek rendjére. Két - a rendõrség ál-
tal már ismert - besurranó bûnözõt igencsak megizzasztottunk, elfogásuk saj-
nos nem sikerült. Ha elriasztásuk sikeres volt, akkor az már eredmény! Kö-
szönetünket fejezzük ki a három rendõrkapitányság vezetõjének, a régiófele-
lõsöknek (a balatonfüredi Léber Károlynak és a tapolcai Hegyi Károlynak),
valamint a többi résztvevõnek.

Hasonló akciókra a nyár folyamán sor kerül még. Célunk a bûnmegelõzés,
nem pedig a békés polgárok zaklatása! Féljen az, akinek vaj van a feje tete-
jén...  Köszönjük Balogh Csaba (BAPE alelnök, VMPSZ alelnök) segítségét
is, aki a rendõrség és a polgárõrség, valamint a helyi önkormányzat együttmû-
ködésében komoly szervezõ munkát végzett!

Másik fontos feladatunk az alsóör-
si Harley Davidson-találkozó biztosí-
tása volt.

A biztonsági õrök gyûrûjén kívül, a
külsõ - forgalombiztonsági - feladatok ellátásában segédkeztünk. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a korábbi évekkel ellentétben, idén békésebb találkozó zajlott.

Nem kis büszkeséggel jelenthetjük ki, hogy ebben a tanévben a diákok biz-
tonságos közlekedését jól megoldottuk. Egyre több jármûvezetõ érzi át azt a
felelõsséget, amit mi érzünk a ránk bízott nebulók iránt! Köszönet Nekik!

Szívesen vennénk, ha egyesületünkbe tagnak jelentkeznének olyan - a városunk
közbiztonságát óvni akaró - emberek, akik hisznek a társadalmi összefogás erejé-
ben, akik szabadidejük egy részét a bûn megelõzésének érdekében föláldoznák!
06/30/621-07-59,  06/30/621-74-80: ezeken a számokon várjuk olyan fiatalok je-
lentkezését is, akik a kellemes strandolást összekötnék a „másokra odafigyelés“-sel.

Kérjük Önöket, vegyék komolyan figyelmeztetéseinket! Ne hagyjanak
nyitva ablakokat, amikor az ajtókat bezárták! Ne vigyenek a strandokra nagy
értékû ékszereket! Vegyék igénybe az értékmegõrzõt! (Olyan eszközök is
kaphatók ma már, melyekbe értékeiket, sõt a mobiltelefont is elhelyezhetik, s
azzal együtt mehetnek a hûs hullámok közé.)

Legyenek bizalmatlanok a különféle - látszólag hihetõ indokkal - Önökhöz
becsengetõ idegenekkel!

Napsütéses szép júliust kívánunk!
Fazekas Ferenc

Polgárõr hírek

A vagyonelleni bûncselekmények egyik típusa – és manapság egyre gyako-
ribb - az úgynevezett „trükkös lopás”. Ezek elsõdleges célpontjai az idõs sze-
mélyek. Az elkövetõk a korral járó gyanútlanságot, a megfigyelõképesség
csökkenését, a bezárt életmóddal járó tájékozatlanságot használják ki. Érde-
kes az a tapasztalat, hogy a legbizalmatlanabb idõs embereknek milyen
könnyen férkõznek a bizalmába az idegenek, és éppen azoknak, akik néha
még családtagjaikat, jó ismerõseiket is alig engedik be otthonaikba. Az el-
követõk általában nem egyedül dolgoznak, akár az ország másik végébõl
ideautózó 2-3 fõs társaság járja az utcákat, egy valaki pedig az autóban vá-
rakozik, hogy hamar eltûnhessenek. Céljuk, hogy mindenképpen bejussanak
a lakásba, és amíg az egyik beszélget a lakóval, elterelve annak figyelmét,
addig a másik végig kutatja a lakást. Nagyon jól ismerik azokat a helyeket,
ahova az emberek leggyakrabban rejtik el értékeiket, megtakarított pénzü-
ket, ékszereiket, értékpapírjaikat. Gyorsan dolgoznak, így mire az értékeitõl
megfosztott áldozat észreveszi, hogy valami nincs rendben, már árkon-bok-
ron túl vannak. Nem jellemzõ, hogy erõszakot alkalmaznának, mert határo-
zott, meggyõzõ fellépéssel is elérik céljukat.

Az a mese, amellyel bekopognak egy-egy idõs ember lakta otthonba na-
gyon változatos. Újra megjelentek, mint az EON képviselõi díj beszedésé-
vel, villanyóraóra ellenõrzésével, túlfizetéssel. Pénzfelváltásra kérik az idõ-
seket, akik ezzel a félretett pénzük rejtekhelyét fedik fel. A mese azt szol-
gálja, hogy bejussanak a lakásba, felmérjék a helyzetet és elkövessék a bûn-
cselekményt. 

Óvatosnak kell lenni a „házalók”-kal és a „lomizók”-kal is. Azon túl, hogy
mindkét tevékenység jegyzõi engedélyhez kötött, ezek a tevékenységek is al-
kalmasak a terepszemlére. A házalóktól történõ vásárlás legnagyobb veszé-
lye, hogy amikor az ágynemût, ékszert, mûszaki cikket vagy bármilyen más
több ezer forintos árut kifizeti a vevõ, megint csak a spórolt pénzét veszi elõ,
ezzel felfedi a rejtekhelyet és lehetõséget ad a lopásra. Elõfordult, hogy ami-
kor az idõs néni kifizette az unokáinak szánt ágynemût, a házaló eladó vizet
kért. Amíg azt megkapta, alkalma volt a boríték eltûntetésére benne a néni
összes megtakarított pénzével. A lomizással foglalkozók is gyakran csak
ürügyként szedik össze a kidobott holmit, hogy mellette bejutva a portára
más, kidobásra nem szánt, használható dolgot is eltulajdonítsanak.

Ha már megtörtént a bûncselekmény, legfontosabb, hogy azonnal szólja-
nak a rendõrségnek, ne szégyelljék, ami történt! Ezek az elkövetõk ebbõl él-
nek, és jól tudják, hogyan lehet az emberek jó szándékát kihasználni. Minél
frissebb az információ, annál többet ér, annál könnyebb az elkövetõk mozgá-
sát követni, és az ellopott értékek nyomára bukkanni. 
Ahhoz, hogy megelõzzük a trükkös lopásokat, az alábbiakat tanácsoljuk:

- idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvarára;
- pénzt csak a postás hoz;
- bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a mondott szerv képviselõjérõl

van szó;
- munkaruhája, gépkocsi, igazolvány ezt mutatja; 
- idegen elõtt ne vegyen elõ pénzt;
- értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen;
- ha túl olcsón kínálnak valamit, vagy nyereménnyel kecsegtetik, legyen

gyanús;
- a szomszédok után kérdezõsködõ idegeneknek ne adjunk információt;
- a bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani akkor is, ha otthon vagyunk;
- figyeljenek egymásra, szomszédaikra! 

Stanka Mária r. szds.
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Balatonalmádi a második otthona a gyermek-szívsebész professzornak.

Korunk sztárcsináló, gellert kapott világában nem a fontos hírek szok-

ták beborítani a címlapokat, nem az értékek szétkürtölésétõl hangos a

média, a „divatos” magazinok sem a kiváló emberek életpályáinak be-

mutatásától remélik példányszámaik növekedését. Azt pedig még Bala-

tonalmádiban is kevesen tudják, hogy a hazai gyermek-szívátültetéseket

végzõ orvosprofesszor évtizedek óta itteni nyaralójában tölti minden

szabadidejét, és imádja ezt a várost. Az elsõ gyermek-szívátültetés Ma-

gyarországon 2007. október 18-án, a második 2008. március 14-én tör-

tént. Mindkettõ dr. Hartyánszky István gyermek-szívsebész nevéhez kö-

tõdik. 

- Hosszú utat járt be a szívsebészet idáig – avat be a szakma történeté-

be a gyermekszívek professzora. - A XIX. század végéig elképzelhetetlen-
nek tartották, hogy e fontos emberi szervet akár csak megérintsék. Az el-
sõ magyarországi, valóban a szíven történõ operációk az 1950-es évek-
ben kezdõdtek, egy évtizeddel késõbb pedig lehetõség nyílott a testen kí-
vüli keringetést alkalmazó, nyitott szívmûtétekre. 1992 januárjában ha-
zánkban is megtörténhetett a legelsõ felnõtt szív-átültetés, s a tavalyi év-
tõl a csecsemõ- és gyermek-szívtranszplantációk elöl is elhárultak az aka-
dályok. 

Harminc évvel ezelõtt orvosokból, nõvérekbõl összeállt egy remek kis
csapat, amelynek az ezredfordulóra sikerült 30%-ról 3%-ra csökkenteni
a veleszületett szívfejlõdési rendellenességek miatti halandóságot. A jól
felkészült szívsebészek mellett szükség volt egy nagy tudású nõvérgárdá-
ra, akik nélkül elképzelhetetlen lett volna ez az eredmény. Kemény munka
várt rájuk, bármilyen gondatlanság tönkre tehette volna az orvos-csoport
munkáját. Ez a kimûvelt, stabil nõvérgárda óriási szerepet vállalt abban
is, hogy kinevelõdjön egy megbízható utánpótlás-generáció. Az akkori,
felbecsülhetetlen érdemû nõvérgárda alapító tagjai a késõbb családostól
Balatonalmádiba költözõ Keszeyné Pataky Mariann és Zöldné Surányi
Mária voltak. Ennek a csapatmunkának köszönhetõen jutottunk el odáig,
hogy mára felkészülhettünk a várható, évi kb. 5-10 gyermek-szívátültetés-
re. A hazai gyermek-szívsebészet a nemzetközi élmezõnyben van, jó ered-
ménnyel mindent meg tudunk operálni. Az anyagi, személyzeti hiányossá-
gokat pluszmunkával igyekszünk pótolni. 

- Hogy van a szívátültetésen átesett két gyerek – a hétéves fiú és a ti-

zenegy hónapos kislány?

- Mindketten jól vannak. Ám ezzel nem zárult le a dolog, életük végé-
ig figyelemmel kell kísérni õket, hiszen egy ilyen súlyos beavatkozás sok
veszéllyel jár. A csecsemõ- és gyermek-szívmûtét rendkívül összetett fo-
lyamat, de a 470 grammos koraszülöttõl a (betegségben elhízott) 90 ki-

lós fiatalig igen változa-
tos a „beteganyag” is.
Újszülötteknél már csak a
méretek miatt is rendkívü-
li nehézséget jelent a do-
nor kérdése - csöppnyi
mellkasba csak pici szív
fér be. A nagyobbaknál
pedig nem kis technikai
nehézséget okoz egy már
többször operált szívet
pótolni. Az idõ szûkössé-
ge miatt pontosan össze-
hangolt kapcsolatban kell
lenni a donor-szívet ki-
emelõ csapattal, hiszen
egy kivett szívet négy órán
belül pótolni kell. Érde-
kességként említem, hogy ezt a munkát (a donor-szív kivételét) felnõtt-
szívsebész fiam végezte. Feleségem gyermekkardiológus (így az elõ- és
utógondozásba õ is besegít), közvetlen kollégáim is szinte valamennyien
itt kezdõ, legalább húsz éve együttdolgozó, összetartó szakemberek. 

- Az ilyen nehéz mûtétekre hogyan lehet lelkileg fölkészülni?

- Minden mûtét a legnagyobb tudáson alapuló, lelkiismeretes felkészü-
lést igényel. A nehéz mûtétekre ez még inkább igaz. Technikai megoldá-
sok nagyon sokszor Almádiban jutnak eszembe, hiszen harmincöt éve szin-
te menekülünk ide a sok ügyelet, munka után. Ez a gyönyörû tájék, a csönd,
a jó levegõ, a madárcsicsergés olyan élvezetet jelent, ami feltölti az em-
bert energiával, és a gondolkodásnak is remek lehetõséget biztosít. A hét-
végéket és a nyarakat itt töltjük, újabban már a négy unoka is jön velünk.
Nem hagynának ki egyetlen almádi ünnepséget sem - március 15-ét, lo-
vasversenyt, kovácstalálkozót, Péter-Pál napi vásárt, tökfesztivált, szüre-
ti felvonulást. Ilyen hangulatos eseményeket Pesten nem láthatunk. Mi itt
csak szép és jó dolgokat tapasztalunk, igyekszünk ezeket saját épülésünk-
re fordítani. Az itteni pihenés hozzásegít a felelõsségteljes munka minél
jobb elvégzéséhez. 

Vecsey Kiss Mária

A sors kegyetlensége folytán június 24-én meghalt az elsõ magyar szívát-

ültetett gyermek. A kisfiú egy balatoni táborban lett rosszul, életét a gyors

orvosi segítség sem tudta megmenteni. (V. K. M.)

Szívtõl szívig
Almádi gondolatok a gyermek-szívátültetésrõl

Az Almádi Tárlat Balatonalmádi város egyik kiemelkedõ kulturális rendez-

vénye, amely egyedülálló abban a tekintetben, hogy kevés olyan település

büszkélkedhet ennyi kiváló mûvésszel, mint városunk. Ennek oka talán Al-

mádi gyönyörû és ihletet adó fekvésében, a Balaton és a Bakony közelségé-

ben, a tó és a hegyek furcsa, de mégis lágy és finom találkozásában keresen-

dõ. 

A tárlat hagyományai csaknem két évtizedre tekintenek vissza, idén is több

mint 30 alkotó hozta el legfrissebb munkáit. A Pannónia elõcsarnokában és

olvasótermében a fotó-, képzõ- és iparmûvészet almádi remekei június 1-je és

29-e között voltak látható. A 2008. évi Almádi Tárlat kiállító ABC sorrend-

ben: Áfrány Gábor, Balogh Ervin, Balogh István Péter, Bognár László, Csen-

des Péter, Dobos Lajos, Fábián László, Fekti Vera, Fülöp Lajos, Györffy

Elekné, Hunyady Gábor, Jáger István, Khell Zoltán, Kovács Piroska Rózsa,

Kovácsné Kollarics Erika, Maczky László, Milos József, N. Csathó Gizella,

Novák László, Õrsy Attila, 

Pászti György, Pataki János, Plell Ágota, Reziné Matyasovszky Mónika,

Szakó Dezsõ, Szögedi Miklós, Szöllõsi Máté, Szõllõsiné Séllei Katalin,

Vágfalvi Ottó, Veszeli Lajos, Vizer Júlia. 

A 2008. évi Almádi Tárlat posztumusz díszvendége Sági Sándor, a tavaly

elhunyt almádi festõmûvész volt, a kiállítás rendezését idén Plell Ágota fotós

vállalta, a kiállítás rendezésében Fábián László grafikusmûvész segédkezett.

Köszönjük nekik a segítséget, de külön köszönet még a támogatóknak, akik

anyagi vagy természetbeni támogatásukkal is segítették a szervezõket. 

Fõ támogató: Országos Takarékpénztár Balatonalmádi Fiók. Továbbá: Hús-

áru KKt., Német és Társa Bt., Audit Standard Kft., Lacus Pelso Bt., Német Kál-

mán, Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület, „Haus-Grund“ Kft., Vollain Pin-

cészet, Molnár József, Vrtel Cukrászda, Nõk a Balatonért Egyesület, 4MJ és T

Bt., Pufi Pékség, Happ János, „Dr. György“ Gyógyszertár Bt., Mentes Tiborné.

A tárlatot Hegyeshalmi László festõmûvész nyitotta meg, a prózai mélta-

tás mellett a zene is szerepet kapott, Füke Ákos gordonkával, Fükéné Sebes-

tyén Mónika pedig lágy zongorajátékával teremtett hangulatot. 

A kiállítás megnyitóját követõen kellemes vacsora közben a kiállító mûvé-

szek megválasztották a jövõ évi tárlat rendezõjét. A nemes feladatot Pászti

György, az Almádi Fotókör vezetõje vállalta. A 2009. évi Almádi Tárlat posz-

tumusz díszvendége pedig az idén elhunyt Durst László fotós lesz. 

V. E.

Almádi Tárlat 2008
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Almádi régi térképeken
150 éves Almádi kataszteri térképe

A XIX. század-

ban az egész or-

szág területérõl

egységesen szer-

kesztett kataszte-

ri térképek ké-

szültek. A nagy-

arányú vízszabá-

lyozások is sok

térkép alkotását

tették szükséges-

sé egyebek mel-

lett. Ezek a térké-

pek a hozzájuk

tartozó iratokkal

együtt az Orszá-

gos Levéltárba

kerültek. A le-

véltár térképtára az iratanyagból kiemelte a mintegy 40.000 mappát (térképet) és egy rész-

legbe gyûjtötte.

Almádi településtörténetével foglalkozó írásokban csaknem minden esetben történt hi-

vatkozás az 1858. évi elsõ kataszteri felmérés adataira. A felmérés valójában korábban ké-

szült, a mérési jegyzõkönyveken 1857. évi dátum szerepel és csak a megszerkesztett térkép

elsõ szelvényén szerepel ez az évszám. Abban az idõben Almádi nem volt önálló település,

hanem Szentkrályszabadjához tartozott. Ismeretes, hogy a Bach korszakban a hivatalos

nyelv a német volt, így ezen a nyelven íródott az anyag. Dorf Szentkirályszabadja sammt
Ortschaft Almádi, azaz Szentkiráyszabadja falu Almádi helységgel együtt.

A térképek nagyon pontosak voltak, egyes esetekben még ma is egyeznek a birtokhatá-

rok. A térképek mûvelési ág szerint tartalmazzák a területeket, így elõfordul, hogy egy bir-

toktest hét helyrajzi számot kapott. A térképek mértéke 1 bécsi hüvelyk=40 láb volt. Innen

származik a nemrégiben még használatos 1=1440 és 1=2880 lépték.

Kiemelt jelentõségûek az ország katonai felmérései, amelyeknek térképeit a Hadtörté-

neti Intézet és Múzeum térképtárában õrzik. Három ilyen felmérés volt, a következõk sze-

rint.

Az elsõ ka-
tonai felmérés
1782-1785 kö-

zött történt. A

térképen Almá-

di neve nem

szerepel, a tel-

jes területe szõ-

lõként van beje-

lölve. Vörös-

berény beépíté-

sét ábrázolja a

térkép, két ma-

lom is szerepel

a Séd mellett. 

A második
katonai felmé-
rés 1829-1866
között készült,

ezen belül ez a

rész 1852-ben

került térképre.

Almádira vo-

natkozó jelölé-

sek: Almádi

csárda, Csárda,

Öreghegy Almádi puszta. Felfedezhetõk a mai úthálózat elemei, Óvári út, Baross út Veszp-

rémi út.

A harmadik katonai felmérés 1872-1884 között történt. Almadi puszta szerepel helység-

névként. További elnevezések. Lok hegy, Öreg hegy, Almadi major.

Természetesen azóta sok felmérés és térkép készült Almádiról, a fenti rövid tájékozta-

tással a kezdetet ismerhetjük meg.

Schildmayer Ferenc

Az 1858. évi térképszelvény

Az elsõ katonai felmérés részlete

A második katonai felmérés részlete

A harmadik katonai felmérés részlete
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Bárány Károlyné sz. Tõke Etelka
Veszprémben született, gyermekéveit
Székesfehérváron töltötte 6 gyermekes
tisztviselõ családban. Népiskolai taní-
tói oklevelét is Székesfehérváron sze-
rezte 1938-ban a Ferenc József Nõne-
velõ Intézet római katolikus tanítókép-
zõ intézetében kitüntetéssel. Több irá-
nyú végzettségre vágyva a kereskedel-
mi akadémiát is sikerrel elvégezte. Pá-
lyakezdését - mint többi sorstársának -
a háború eléggé megnehezítette. 1940-
46-ig Dad községben dolgozott, mint
községi díjnok. Erre az idõszakra esett
súlyos beteg kisfia ápolása. 1951-tõl
57-ig kinevezett tanító lett Dadon. 1957-ben Balatonalmádiba költöztek, ahol
elõbb postai tisztviselõ, majd 1958-tõl 1974-ig nevelõ az almádi nevelõott-
honban. 1971-ben Az oktatás kiváló dolgozója miniszteri kitüntetést kapott.
1974-ben nyugdíjba vonulása után még 5 évig dolgozott. 70 éves pedagógus
munkája elismeréseként rubin emlékdiplomát kapott.

Dr. Dolezsai  Károlyné sz. Bátky Márta
Felsõgallán született. Elemi iskoláit Tatabányán, a Kõszénbánya Rt. iskolájában
végezte. 1939-ben a keresztes nõvérek által vezetett polgári leányiskolába ke-
rült, majd ugyanitt folytatta tanulmányait a leánylíceum tanítóképzõjében.  Ok-
levele kelt Zsámbékon, 1948-ban. Tanult varrni, gyors- és gépírni. Férjhez me-
netele után Pestre költöztek. 1959-ben kezdett el tulajdonképpen tanítani, mint
helyettes óraadó tanár az elsõ kerületi Attila úti Általános Iskolában. 1961-ben
kinevezett pedagógusként az elsõ kerületi Lisznyai úti Általános Iskolában ta-
nított harmadik-negyedik osztályosokat, napköziseket egészen 1984-ig, nyug-
díjazásáig. 1996-ban költöztek Balatonalmádiba. 1998-ban Zsámbékon vette át
aranyoklevelét. Gyémánt oklevelét az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola szep-
temberben érseki szentmisén Vácott kívánja átnyújtani a tanévnyitón.

Dr. Drong  Mihályné sz. Podani Edit Julianna
Néptanítói oklevelét 1943-ban Szarvason a Luther Népiskolai Tanítóképzõben
szerezte. 1947. szeptember 1-jén kezdte tanítói pályafutását szintén Szarvason.
Férjhez menetele után 1951-ben áthelyezéssel a Balatonalmádi Beloianisz Ál-
talános iskolába került. 1954-ben lett a Vörösberényi Általános Iskola tanító-
ja, s hûségesen szolgálta azt 1980. augusztus 31-éig, nyugdíjba vonulásáig. Sok
kis elsõ osztályos tanulta meg irányítása alatt a betûvetés mesterségét, szeretõ
vezetésével az olvasás gyönyörûségét. Nyugdíjasként is tovább szolgált, 45

évet töltött az oktatás-nevelés szolgála-
tában. 1993-ban arany, 2003-ban gyé-
mánt, most pedig 65 éves pedagógiai
munkássága elismeréseként vasokleve-
let kapott. (Az almádi ünnepélyen vala-
mikori elsõs tanítványa, aki már szintén
nyugdíjas, Szentesi Istvánné Brazsil
Márta tõle tanult verssel köszöntötte a
„legek” tanító nénijét.)

Hadnagy Ferencné
sz. Hargitai Rozália Anna
Szegeden született, gyermekkorában
Mezõhegyesen élt. Népiskolai tanítói
oklevelét Szegeden, 1938-ban szerezte.

Ezt követõen –1941-ig, férjhez meneteléig – az akkori idõk viszonyainak meg-
felelõen helyettesként tanított több helyen. Kinevezést 1947-ben kapott
Vörösberényben. Körjegyzõ férje munkahelyeit követve Balatonszabadi,
Zamárdi következett. 1952-ben férje sajnálatos korai halála miatt 3 és 8 éves kis-
lányaival visszaköltözött Vörösberénybe és elõször Csopakra járt át tanítani.
1953-ban a Vörösberényi iskolába helyezték, ahol 1954. szeptember 1-jétõl
igazgatóhelyettes, majd 1962-tõl igazgató 1975-ös nyugdíjazásáig. Mint nyug-
díjas több mint 4 éven keresztül még visszajárt helyettesíteni kedves iskolájába.
70 éves pedagógiai munkássága elismeréseképpen rubin díszoklevelet kapott. 

Visy István tanító 
1924-ben született a pest megyei Tatárszentgyörgyön tíz gyermekes kántorta-
nítói családban, akik közül 9 pedagógus lett. Középiskolai tanulmányait a
nyergesújfalui szalézi, a kecskeméti kegyesrendi gimnáziumban, majd a sze-
gedi Klauzál Gábor Gimnáziumban végezte. A Szegedi Királyi Katolikus Ta-
nítóképzõben 1943-ban kántortanítói, hitoktatói oklevelet szerzett. A kis-
dombegyházi tanyaközpontban kezdte tanítói pályafutását. 1947-ben
Bakonyjákóra, 1948-ban az úrkúti ércbánya iskolájához került. 1961-ben hir-
telen meghalt a felesége, egyedül maradt az akkorra már 9 gyermekre szapo-
rodott családdal. Építkezni csak 1967-ben tudott, már itt Balatonalmádiban. A
nevelõotthonban vállalt állást. Hitét mindvégig megtartotta, a mai napig kán-
tor a káptalanfüredi kápolnában. 65 éves pedagógus munkájának elismerése-
ként vasoklevelet kapott. 

Arany oklevelet kapott még az idei pedagógus napon Fürtös Lászlóné (Er-
zsike), a Balatonalmádi Nyugdíjas Pedagógus Klub elnöke, aki Budapesten vet-
te át kitüntetését, és Lehóczki János, akinek az oklevelet a Mály község által a
tiszteletére rendezett ünnepségen adták át. (Kovács Piroska Rózsa fölvétele)

Pedagógus napi kitüntetettjeink

Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd,
Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, 
Érdemük szerint becsüld meg õket!

(Keresztúry Dezsõ)

Tisztelt hölgyeim és uraim! Városunk nagyra becsült pedagógusai! A Balato-
ni-felvidék nagy költõjének, Keresztúry Dezsõnek gondolatai ezek, melyek-
kel így június elsõ vasárnapja táján a pedagógusokra, nevelõinkre gondolunk.
Bizonyára mindnyájan emlékezetünkben hordozzuk a számunkra a „legek”
pedagógusát jelentõ óvó nénit, tanító nénit, vagy éppen pályánk meghatározó
tanár egyéniségét. 

…A fiatalok nevelése felemelõ feladat. Eszünkbe jutnak az elsõ óvodai élmé-
nyek, az édesanya után síró gyermek, aki pár nap múlva már otthonosan mozog
társai, a dadusok és az óvó néni meséi között. Aztán az elsõ iskolai élmények.

„Az iskola a lélek kendõje, amely mindig rátok fog borulni, hogy meg ne
fázzatok az élet hidegségében” - Gárdonyi Géza írta devecseri tanítóskodása
idején. Az embert nevelõ iskoláinkra mindnyájan szívesen emlékezünk. Sajá-
tos a hangulata, s mélyen bevésõdik a legtöbb gyermek emlékezetébe, akár-
csak tanítói. Az én falum címû írásában erre a sajátos hangulatra emlékezik
Gárdonyi: „Mióta megszûnt a tanítás árva vagyok. Az iskola néma. Ahogy be-
léptem, kongott a lépéseimtõl. A falakat megszáradt koszorúk és falombok bo-
rítják, és azoknak a szaga illatozza be a levegõt. Milyen furcsa, mikor az is-
kola csendes.” Aztán annál hangosabb legyen majd szeptemberben, mikor új-
ra jönnek a gyerekek, zsibongva meséljék élményeiket, vagy most már leg-
több iskolában kihasználva a technika adta lehetõségeket e-mail-en levelezve
egymással. A sok közösségi élmény, kirándulás, focizás, szakkörök, játék,
tánc, mind-mind kötõdés a felnevelõ iskolához.

De térjük vissza a jelenhez! Önkormányzatunk fenntartásában mûködõ in-
tézményeinkben kiegyensúlyozott, rendszeres, a legújabb szakértõi vélemé-
nyek szerint minõségi munka folyik óvodáinkban és iskoláinkban egyaránt.
Ezt támasztják alá a kompetenciamérések is, melyek alapján iskoláink az or-
szágos átlag szintjénél jóval magasabb eredményeket értek el, megelõzve
nagy városokat, megyeszékhelyi iskolákat. Büszkék vagyunk Zeneiskolánk-
ra, hiszen a minisztérium minõsítése szerint elnyerte a „Kiváló Mûvészetok-

tatási Intézmény címet. A Képviselõ-testület elismerését fejezte ki intézmé-
nyeink dolgozóinak, vezetõinek a minõségi munkáért. Az Önkormányzat ok-
tatásbarát politikája alapján a következõ tanévben ismét két elsõ osztály in-
dulhat, ezúttal a Györgyi Dénes Általános Iskolában. A zsúfoltságot kerülve,
így tudjuk támogatni a minõségi oktatást.

Beadtuk pályázatunkat a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermének meg-
építésére, és ennek kapcsán a város patinás, iskolatörténeti szempontból is értékes
épületének felújítására. A XXI. század kihívásának megfelelõ Vörösberényi Isko-
lánkkal egyenlõ esélyeket szeretnénk biztosítani a Györgyi Iskolának is. 

Távlati terveink szerint a növekvõ gyermek létszám és igények alapján egy
új óvoda és bölcsõde létre hozása is szerepel, melynek tervpályázata megtörtént.
Gondot fordítunk intézményeink tárgyi és eszköz fejlesztésére. A TIOP pályá-
zat segítségével az informatikai oktatás eszközeit korszerûsítjük, bõvítjük zene-
iskolánkat, hogy megfeleljen az elõírásoknak. Nevelési Tanácsadónkat és Gim-
náziumunkat ugyan átadtuk a megyének fenntartásra, de mindig figyelemmel
kísérjük munkájukat, hiszen a térségi feladatok ellátásában is részt vesznek.

Bármilyen programot hirdethetünk, letéteményesei azonban mindig a jó ta-
nítók, tanárok. De milyen is legyen a jó pedagógus? 

Beke Kristóf írja a Kézikönyv a magyar falusi oskolamesterek számára c.
könyvében: 

„… mert amely oskolamester elegendõ tudománya mellett a helyes tanu-
lásnak móggyához nem ért, hasonló ama boldogtalan kalmárhoz, ki a legjobb
portékát se tuggya eladni, ha pedig a móggyát értené a tanításnak, de a tudo-
mányokban járatlan, ollyan az ilyes mester, mint a jó beszédes kalmár az üres
boltban. Tükör gyanánt szolgáljon tanítványainak, türelmes, tapintatos le-
gyen, de legfõképpen szeresse a reá bízott nebulót.” A pályára elhivatott pe-
dagógusok lelkében ott munkál ez a szeretet, ezért emlékezünk vissza szíves
megtiszteltetéssel az elsõ tanítónkra, kedvenc tanárunkra.

Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni mindnyájuknak lelkiis-
meretes, fáradhatatlan munkájukat, külön tisztelettel köszöntve kitüntetettje-
inket, arany, gyémánt, vas és rubin diplomáik átvétele alkalmából. További
erõt, egészséget, sikereket kívánok városunk valamennyi pedagógusának!

Keszey János
polgármester

Pedagógusnap, 2008
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Élelmiszer bevásárlóközpont a Kék Balaton panzió helyén?
A lebontott Kék Balaton panzió helyén új élelmiszer bevásárlóközpontot szándé-

kozik építeni egy multinacionális élelmiszer-lánc. A befektetõ a szomszédos négy

telek megvásárlásával, majd összevonásával kb. 5800 négyzetméteres területet

alakított ki, melynek építési övezeti besorolása „Kisvárosias lakóterület”. Ebben

az övezetben 30 %-os beépítettség mellett 7,5 m magas kereskedelmi célú létesít-

mény építhetõ. Kérdés, hogy szükség van-e azon a területen egy várhatóan nagy

gépjármû-forgalmat indukáló új élelmiszer bevásárlóközpontra, tekintettel az ott

kialakult épített környezetre, valamint a 71-es út forgalmi viszonyaira!? 

Szabadi reptér
A repülõtér létesítésének egyik elsõ hatósági lépése - Veszprém és

Szentkirályszabadja rendezési tervének módosítása - folyamatban van. 2008.

június 17-én szakhatósági egyeztetõ tárgyalást tartottak a Veszprémi Polgár-

mesteri Hivatalban azokkal a szervezetekkel, amelyekkel – eltérõ véleményük

miatt – további egyeztetésre van szükség. 

Balatonalmádi hivatalos véleménye: Balatonalmádi Város Önkormányza-
ta számára nem elfogadható a Balatonalmádi város irányába történõ 85%-os

arányú tervezett leszállási tevékenység. A tervezett mûveletszámú repülési te-
vékenységet nem tartja összeegyeztethetõnek a város fejlõdése és építési rend-
je szempontjából jelentõs tervekkel, valamint a helyi önkormányzati rendele-
teken alapuló követelményekkel.

Balatonalmádi önkormányzata – a budapesti EMLA környezetvédelmi

szervezet szakértõinek támogatásával - minden hatósági eljárásban ügyfélként

vesz részt, hogy jogos érdekeit kellõképpen biztosítani tudja. (Az EMLA ügy-

vezetõ igazgatóját, dr. Fülöp Sándort egyébként néhány héttel ezelõtt a jövõ

nemzedékek országgyûlési biztosának /zöld ombudsmannak/ választotta meg

az Országgyûlés.)

Csángó tábor
A korábbi évekbõl megismert lábnyiki és magyarfalusi moldvai magyar gyer-

mekek az idén augusztusban Pálkövén töltenek 1 hetet a Balaton mellett, ez-

úttal a Keresztszülõk Egyesületének szervezésében, a Chemark Alapítvány fi-

nanszírozásában. A balatonalmádi keresztszülõk tájékoztatást kapnak a tábor

pontos idejérõl, illetve a gyermekek almádi látogatásáról.

Bálint Sándor

Közös dolgainkról

Kovács-köszöntõ
„Kovács, kovács, fölgyûrted jól az inget, aztán megemelted két szép gyereked
és bemártottad a tûzbe. Most ott pirosodnak, ahol a fiatal madár! Meg ahol a
sokkal nagyobb virágok, melyeket oda kéne tenni a házad elé. A nap is ott kél,
ha meglóbálod fejed fölött a kalapácsot, s az üllõ megcsendül belé, akár a da-
lolók szíve… Kalapálj csak, hiszen szépeket kalapálsz te!”

József Attila szavaival köszöntöm a kovácsokat és a köréjük gyûlteket,

Kedves Mindnyájukat, valamint az „Almádiért” Közalapítvány nevében üd-

vözlöm az ország különbözõ részébõl az újabb találkozóra érkezõ közel 20 ko-

vácsmestert. Külön köszöntöm köztük Takács Istvánt, a találkozó kezdemé-

nyezõjét és fõ szervezõjét, aki mesterének, Koppa Györgynek emlékére szer-

vezi évrõl-évre ezt a meghitt mestertalálkozót. Almádinak egyre fontosabb a

városhoz kötõdõ emberek öröksége, egyre tudatosabban büszkélkedünk tehet-

ségükkel, szorgalmukkal, alkotásaikkal, legyenek azok akár szellemi, akár fi-

zikai értelemben értékesek. 

A kovácsok minden korban megbecsült mesteremberek, munkáik már az

õsmagyarok nélkülözhetetlen eszközei, csatákat eldöntõ fegyverei voltak. A

jól elkészített nyílhegyek, fokosok, balták, lándzsák, szablyák meghatározták

az ütközet kimenetelét. Ezek a kiválóan elkészített fegyverek részben meg is

maradtak, közülük is kitûnik az „Attila kardja” néven ismert remekmû, mely

az Árpádok kincstárából való. Ez a 9-10. századi szablya - egy úgynevezett

„sárkányölõ kard” - a korabeli magyar kovács- és ötvösmûvesség remeke (saj-

nos nem hazánkban, hanem egy németországi múzeumban õrzik).

A mai kor tömeggyártásának megjelenésével ez a szép szakma is veszített

tekintélyébõl. Versenyképességének, megbecsültségének akadálya a gépi ké-

szítésû öntöttvas termékek olcsósága. Mennyivel szebbek, értékesebbek pedig

a közvetlenül a tûzbõl kikerülõ, az emberi kéz formáló erejét magukon viselõ

tárgyak, melyek az alkotó ember fantáziájának mûvészi megjelenítését is ér-

vényesíteni tudják. Gondoljunk csak kastélyaink kovácsoltvas kapuira, korlá-

taira, a szépséges csillárokra. Ez a szakma ilyent tud, a hagyományokat ápo-

ló mesteremberek ma is képesek ezekre az igényes, nagy mesterségbeli tudást

igénylõ munkákra. Nagy kár, hogy egyre kevesebben vannak. Pedig ebben a

nemzeteket egységes masszává alakítani akaró világban, a minden egyedit

erõszakosan magába olvasztani akaró globális kohóban nagyon fontos lenne

nemzeti egyéniségét megtartó iparmûvészetünk minden morzsáját megõrizni.

És megbecsülni. És továbbadni - a természetes anyaggal, a négy alapelem

egyikével, a tûzzel dolgozó foglalkozásra ösztönösen rácsodálkozó - gyereke-

inknek, unokáinknak. Hogy õk is továbbadhassák majd utódaiknak az õsök al-

kotóerejébõl merített, a szakma szépségét, értékét megtartó tudást. Mert ez egy

olyan mesterség, amire egy igényes kornak mindig szüksége lesz, és amit ép-

pen ezért jó lenne a maga méltóságában megtartani. Oktatáspolitikánk – sok

egyéb mellett - ezt is észrevehetné. 

Az „Almádiért” Közalapítvány tisztelettel és megbecsüléssel köszönti a

kovácsokat, éljen és viruljon ez a nehéz, ám igen szép mesterség!  Koppanjon

a kalapács, csendüljön az üllõ, kalapáljanak a kovácsok, hiszen szépen kala-

pálni csak õk tudnak.

A rendezvény szervezõje, az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriuma
(Vecsey Körmendi Istvánné)

A vörösberényi Mandulásban június 14-én megrendezett kovácstalálkozóhoz
kapcsolódva megkoszorúzták a jeles berényi kovácsmesternek, Koppa
Györgynek a sírját. (Szögedi Miklós fölvételei)
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Károlyi Ernõ a közelmúltban két mûvészbarátja, Ilosfai

Krisztián és Salamon György  társaságában a Padlásgalé-

riában állított ki. A kiváló festõmûvész, grafikusmûvész

egykoron rendszeresen eljárt a vörösberényi mûvésztelep-

re. Az 1960-as években készült almádi s berényi tárgyú ké-

peit mutatjuk be lapunk olvasóinak. 

Károlyi Ernõ 

Az almádi strandon

Almádi mólón

Öreghegyi vasútállomás Holdtölte Almádiban
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almádi festményei
A mûvész 1923-ban Pestszenterzsébeten született. Mint a Körmendi Galéria honlapján

olvassuk, 1937-41 között az Iparrajziskolában tanult, majd egy évtized múlva a Képzõmû-

vészeti Fõiskolán szerzett oklevelet, ahol Kmetty János, Berény Róbert, Barcsay Jenõ és

Szõnyi István voltak a mesterei. Pályája kezdetén a Nagybányai Iskola nagyjait tanulmá-

nyozza, de sokat tanul az Ecole de Paris mestereitõl is. Károlyi Ernõ festészetében egy-

aránt jelen vannak a nonfiguratív, szabadon áramló képzeletet tükrözõ vásznak, valamint

a természet- és tájszeretetet sugárzó, tájélményeket rögzítõ pasztell- és olajképek is.

Balatoni naplemente

Vörösberényi házak

Az almádi parton Vörösberényi udvar
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Lovaskavalkád
Lovaskavalkád volt június 14-én Vörösberényben.

Kovács Piroska Rózsa és Fazekas Ferenc felvételei.
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Almádi borliget…

Borfesztivál 2008
Augusztus 8., péntek 

18 óra HÍVOGATÓ FÚVÓSZENE 
19 óra Carcassone város tánccsoportjának mûsora
19. 30 óra Ünnepélyes megnyitó
20. 15 óra Carcassone város tánccsoportjának mûsora
21 óra Budapest Ragtime Band hangversenye  

Augusztus 9., szombat 
19 óra Maszk Bábszínpad elõadása 
20 óra Carcassone város balett csoportjának mûsora
21 óra Török Ádám és a Mini élõ hangversenye

Augusztus 10., vasárnap 
19 óra Német Nemzetiségi Nap – szervezõ: Német Kisebbségi Önkormányzat
21 óra Városlõdi Johann’s Kapelle sramli mûsora

Augusztus 11., hétfõ 
19 óra Zabszalma együttes zenés gyermekmûsora
20 óra Nyitragerencséri (Felvidék – Szlovákia) Hagyományõrzõ Csoport fellépése
21 óra Black&Proud énekegyüttes hangversenye

Augusztus 12., kedd
20 óra HEREND – Viktória Táncegyesület: „Táncolj bárhol, bármikor!”
21 óra RETRO DISCO Dj Gada  

Augusztus 13., szerda 
20 óra PÁPA – Pápai Musical Stúdió mûsora – ének, tánc és szórakozás 60 percben 
21 óra Blackjack zenekar (utcabáli hangulat)

Augusztus 14., csütörtök 
19 óra Pályi János bábmûvész elõadása (Vitéz László)
20 óra Bemutatkozik a 50 éves Litéri Zöldág Néptánc Együttes 
20. 30 óra Bemutatkozik Balatonfüred és Környéke MÚZSA Mûvészeti
Egyesület: Csopak Néptánc Együttes mûsora
21 óra Winkler Kapelle (Németország - Eggenfelden) mûsora 

Augusztus 15., péntek 
19 óra Kulturális szomszédolás – házigazda a Borostyán Népdalkör 
21 óra Horváth Gyula és népi zenekara – nyár esti cigányzene 

Augusztus 16., szombat 
19. 30 óra Ars Nova almádi tehetségei – Kovács Kamilla és táncosainak mûsora 
20 óra Bemutatkoznak Balatonalmádi tehetségei I.: Hattyú Mazsorett Cso-
port , Acro Dance Rock&Roll SE 
21 óra Roy és Ádám élõ hangversenye 

Augusztus 17., vasárnap 
19. 30 óra Bemutatkoznak Balatonalmádi tehetségei II.: Kökörcsin Óvodás
Néptánc Csoport, Gurgolya Gyermek Néptánc Csoport, Györgyi Dénes Iskola
néptánc csoportja, Botorka Táncegyütte, Ringató Balaton Néptánc Együttes 
21 óra Törköly Zenekar népzenei koncertje táncosokkal és táncházzal 

Augusztus 18., hétfõ 
19 óra Marionett Duó – nyár esti szalonzene 
20 óra Bemutatkoznak Balatonalmádi tehetségei III.: Shazadi Hastánc Isko-
la bemutatója, Csillagnyílás Balett Csoport bemutatója 
21 óra Németh Tamás almádi zenész hangversenye 

Augusztus 19., kedd 
20 óra Öninterjú – Maksa Zoltán humorista mûsora
21 óra Mondala Zenekar (magyar népzene latin dallamokkal ötvözve) hang-
versenye

Augusztus 20., szerda 
19. 30 óra Ünnepi percek Kovács Kamilla almádi énekessel 
20 óra Ünnepi mûsor a Peregrinus Együttes közremûködésével  
21 óra The Bluesberry Zenekar hangverseny
22 óra Tûzijáték (a hangverseny szünetében)  

Augusztus 21., csütörtök 
20 óra Walt Disney rajzfilmslágerek Dalma Mûvészeti Egyesület mûsora al-
mádi énekesek közremûködésével  
20. 30 óra Hemo Winner Versenytánc Egyesület táncbemutatója tánctanítással
22 óra CHICAGO musical részletek Dalma Mûvészeti Egyesület mûsora al-
mádi énekesek közremûködésével

Augusztus 22., péntek 
19 óra Bemutatkoznak Berhida ifjú és szépkorú tehetségei 
20 óra Bemutatkozik Balatonfüred és Környéke MÚZSA Mûvészeti Egyesü-
let: THUNDERFOOT DANCERS BALATONFÜRED mûsora 
21 óra Kéry Gábor Band jazz estje 

Augusztus 23., szombat
20 óra Bemutatkozik Balatonfüred és Környéke MÚZSA Mûvészeti Egyesü-
let: Brillant Énekegyüttes mûsora
21 óra Mystery Gang élõ hangverseny  

Augusztus 24., vasárnap 
20 óra - Virágos Almádiért – díjátadó – szervezõ: Nõk a Balatonért Egyesü-
let. Borverseny eredményhirdetése, közönségdíjak kiosztása. Borfesztivál hi-
vatalos zárása, köszönetmondások 
21 óra Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor latin estje

Pumások Almádiban 

Almádi anno… 6.
Nem feledkezhetem meg a bizonyos tekintetben rendkívüli forgalmas 1944
nyaráról. Ekkor, bár a háború közelsége, a gyakori légiriadók, a Balaton
fölött elvonuló több száz gépbõl álló amerikai repülõrajok figyelmeztettek
a közelgõ „felszabadítás” veszélyére, mégis nyüzsgõ volt az idény.

Az itt elszállásolt magyar vadászpilóták, a pumások szeretettel és szor-
galmasan látogatták Almádi zenés, táncos szórakozóhelyeit. Nekik a sok-
szoros túlerõvel szemben kellett helyt állniok, amit hõsiesen meg is tet-
tek. Innen utaztak be riadó esetén a közeli (veszprémi) reptérre, hogy fel-
vegyék a reménytelen harcot. Bizonytalan sorsuk miatt itteni mindennap-
juk „egy nap a világ” alapon zajlott. Ennek megfelelõen szinte minden be-
vetés után voltak áldozatok, akik estére nem tértek vissza szálláshelyük-
re, az Abbáziában avagy egyéb magánszállásukon hiába várták õket.

Késõbbi lakásunkban apósoméknál is ilyen tragédia történt Molnár
Lászlóval. Különben vendéglõnkben szinte mindennapos esti vendégek
voltak, és sajnos legtöbbjük hamarosan hõssé vált. Nevekre is emlékszem:
Debrõdi Gyurka, Szentgyörgyi Dezsõ, Molnár László, õk késõbb vitézsé-
gükért megkapták a Magyar Tiszti Vitézségi Aranyérmet, amit a II. világ-
háborút követõen húsz magyar és három német tiszt kapott meg. Fenti ki-
tüntetetteken kívül további két hõs kötõdik Almádihoz. Vastagh György
a templom sírkertjében nyugszik, Pataki Imre pedig a Pinkóci temetõben.

A késõbbi években a néhány élve maradt közül egy „Tabak László”
könyvében részletesen leírta az eseményeket, külön emlegetve az Almá-
diban töltött kellemes nyarat.

Az elmúlt évtizedekben az életben maradtak elszóródtak a nagyvilág-
ban. Spanyolországba, onnan Kanadába kerülvén (Debrõdi, Heppes), ki
Svédországban találta meg új hazáját, nyughelyét.

Nem tudom, a háborút túlélõk közül van-e egyetlen is életben. Még any-
nyit, Szentgyörgyi Dezsõ a háború után polgári pilótaként szolgált tovább és
Dániánál érte zuhanás által a halál. Emléktáblája Enyingen megtalálható.

Akit a kitüntetett 23 hõs élete érdekel, olvassa el a róluk szóló Illésfalvi
P., Kovács V., Maruzs K. által szerkesztett 2001-ben kiadott könyvet.

Majbó Gábor

Versengve rohanó világban élünk. Nincs idõ megállni, visszapillantani, a je-
lenlegi helyzetet felmérni, netán elõre tekinteni. Az öldöklõ versenyfutásban,
amely már világszerte folyik a tudományban épp úgy, mint a gazdasági élet-
ben (és ezt segíti elõ a politika is) a legfõbb cél a versenyképesség fokozása
lett. Mindez abban a hitben zajlik, hogy egyéni érvényesülésünk, önzõ törek-
véseink végsõ soron az emberiség egészének boldogulását szolgálják.

Pedig a társadalmi fenntarthatatlanság erõsen tükrözõdik a világ jelen-
legi, szélsõségesen polarizált jövedelmi, illetve vagyoni elosztásában. So-
kan úgy vélik, hogy a széthúzott jóléti mezõny átmeneti jelenség, és to-
vábbi gazdasági növekedéssel mérséklõdni fog. Nagy tévedés! Mert a
szegénység anyagi, életszínvonalbeli, szellemi–erkölcsi leépülést ered-
ményez. Mert akinek nem adatott meg, hogy tisztességes munkából tart-
sa fenn magát és családját, az megalázó kompromisszumokra kényszerül.
Nem egészen törvényes munkavállalásra, nem egészen törvényes ügyle-
tekre a vállalkozókkal, hazai vagy külföldi piacokon. A „szabad rablás”
társadalmának polgárai két lehetõség közül választhatnak. Vagy beállnak
a rablók, szélhámosok, ügyeskedõk sorába, vagy maguk is kifosztottá, ki-
semmizetté válnak. Manapság egyeseknek mindent szabad, ami nem ti-
los, másoknak csak az szabad, amit a törvény megenged.

A környezeti fenntarthatóság hiányát napjainkban legnyilvánvalóbban
a világméretû éghajlatváltozás jelzi. Felmerül a kérdés, mekkora terület
képes megteremteni fogyasztási javainkat, feldolgozni hulladékainkat,
vagyis a további életfeltételeinket megteremteni? Hogyan lehetséges a fo-
gyasztásra nem ösztönzõ gazdaság megteremtése?

Az egy fõre jutó nemzeti jövedelem értéke a világ legtöbb országában
nõtt, de ez nem járt együtt az emberek elégedettségével és boldogságá-
val, sõt a feszültségek csak fokozódtak, ami irigységre, társadalmi konf-
liktusokra, vallási ellentétekre, terrorizmushoz és háborúhoz vezet. A fõ
ok, hogy a gazdaság növekedése ma már nem eszköz, hanem cél.

Ne áltassuk magunkat! Nem a tudás alapú, hanem a pénz alapú társa-
dalom építése folyik világszerte. Pedig a tudomány az emberiség tanács-
adója az „írástudó” felelõsségével. Ez feltételezi az emberek alapvetõ
szemléletváltozását, ami szerintem nem az értelem, hanem a kényszerítõ
körülmények hatására, talán katasztrófák során fog bekövetkezni.

Mi döbbenthet rá bennünket arra, hogy gazdasági növekedés nélkül is
reményünk legyen jobblétünk további feltételeinek megteremtéséhez? Én
is – mint a „hiánytünetekkel” küszködõ nemzedék egyik tagja – keresem
a megoldást, de minden esetben csak részigazságokhoz jutok el. Azt gon-
dolom, hogy szemlélet-változásunkhoz a Teremtõbe vetett hitünk vezet-
het el, aki nem csak létesíti ezt a világot, de hagyja és segíti létesülni is.
Talán ez a hit késztette Arany Jánost is az igazság keresése közben: „
Nem, ami rész szerint igaz, / Olyan kell, ami mindig és egészben az”.

Balikó Ferenc

Jobblétünk égetõ kérdései
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Régi-régi történetek 

B. Gabi, a vállalkozó
Jellegzetes alakja volt Káptalanfürednek, pontosabban a Köcsi-tó környéké-

nek. Emberünk szakmájára nézve kõfejtõ-kõfaragó volt. Tevékenységét a

Köcsi-tavat körülvevõ erdõkben folytatta. Azért csak az erdõben, mert a bá-

nyákat már régen bezárták, így azokat nem hasznosíthatta. Igyekezetét arra

korlátozta, hogy az erdõben szerteszét heverõ kisebb-nagyobb köveket össze-

szedte, és néhány kalapácsütéssel falba illeszthetõ formába alakította,  a na-

gyobbakat pedig õsi módon pancsettával széthasogatta. A köveket kézben le-

cipelte az erdõ szélén kanyargó erdei út mellé, ott prizmába rakva várta, amíg

vevõ érkezik, és meg tud vele alkudni az árat illetõen.

Nem tartott kapcsolatot sem a tanáccsal, sem adóhivatallal vagy más álla-

mi zaklató intézménnyel. Büszkén önálló vállalkozónak tartotta magát, aki

nem megy el órabérbe vagy napszámba dolgozni. Így is megkeresett annyi

pénzt, amennyi a megélhetéshez és a napi boritalhoz kellett. A bérmunkát il-

letõen velem tett egyszer kivételt.

A házamat félbehagyott kis bányagödör helyére építettük. Egy másik kõfej-

tõ a munkagödröt elõtte nagyjából kialakította, de a bányafalból kiemelkedõ

nagy kõtömbök lefaragását már nem tudta megoldani. Ekkor fordultam Gabihoz

és kértem, hogy ezt a nagy tapasztalatot igénylõ munkát vállalja el. Úgy látszik,

éppen szüksége volt pénzre, így hamar nyélbeütöttük az üzletet. A bérért dolgo-

zó munkát befejezve visszatért az önálló kõgyûjtéshez és eladáshoz.

Nem sokkal késõbb egy nyári napon úgy 11 óra körül megjelent nálam,

kérve, hogy kínáljam meg õt egy pohár borral, mert lassan délfelé tart az idõ,

és ma még egy kortyot sem ivott. Semmi baj – vigasztaltam -, csak át kell

mennünk a szomszéd telken álló kis présház pincéjébe, mert nekem még nem

épült meg a pincém, és így a szomszédban, Emil bácsinál tároltam boromat.

A romladozó házikó nem is présház volt, hanem kõfaragó mûhely, ahol ko-

rábban egy másik öreg kõfaragó alakította köszörû- és malomkövekké az er-

re alkalmas köveket, amelyeket az én területemen lévõ említett bányagödör-

bõl termelt ki. Ha a félig kifaragott kõ nem volt megfelelõ erezettségû, így

esetleg a széle lecsorbult, az ilyen kövek aztán alkalmatlanság híján mentek

a meddõhányóra. Ez a magyarázata annak, hogy az udvaromon kialakított

járdákban a kövek egy része selejt malom- és köszörûkövekbõl származik.

Van az udvaromon egy kb. egy négyzetméter felületû teljesen kifaragott

vöröskõ asztal, amelynek egyik sarka letörött. Ez is ment a meddõhányóra.

Ma is ott van.

A kitérõ után térjünk vissza a Gabinak kínálandó borhoz. Az ajtóhoz Emil bá-

csitól kaptam kulcsot, így a behatolás akadálytalan volt. Átmenve a „nappalin”

kinyitottam a pincét és meggyújtottam a világítást. Invitáltam Gabit, hogy jöjjön

be a pincébe, mert a lopóból akarom a bort a poharába tölteni. Gabi lecövekelt a

pinceajtóban és a pince bolthajtását aggodalmasan szemlélve megkérdezte: 

- Pista bácsi! Maga be mer menni ebbe a pincébe, hiszen a boltozat bárme-

lyik pillanatban beszakadhat. 

Gáborunk nem volt hajlandó belépni a pincébe, a bort nekem kellett kivin-

nem a pinceajtó elé. 

Gabi aggodalmát az okozta, hogy a pince boltozata nem szabályosan kiala-

kított boltív volt, mert a boltozat közepe táján, a boltívbõl lelógó nagy kövek

voltak. Ez keltette azt a látszatot, hogy a boltív leszakadhat.

A boltívet Emil bácsi, a gyakorlott építész készítette (hosszú ideig Svájc-

ban dolgozott), és a boltozáshoz úgynevezett földzsalut alkalmazott. Ehhez

megépítette az oldalsó falakat, amelyrõl a boltívet indíthatta, a két fal közötti

részen földterítéssel és tömörítéssel kialakította a zsalut, majd a földzsalura

begörgette az alkalmas nagy köveket, és a fugákat betonozással látta el. Ilyen-

formán nem volt statikai jelentõsége annak, hogy némelyik kõ kihasasodott a

boltívbõl, mert a kövek kiékelték egymást.

Késõbb, az új tulajdonos idejében sor kerülhetett a pincefödém statikai

vizsgálatára. A vizsgálat eléggé durva volt, mert mindössze abból állt, hogy a

házikó tûzfalát a kõmûvesek egyszerûen rádöntötték a pince boltozatára. A

vizsgálat a próba után semmiféle gyanús jelet nem mutatott a leszakadást il-

letõen. A boltozat kialakítása után kicsákányozta és kilapátolta a zsaluzatot al-

kotó föld és kõtömeget, a boltozat azóta is szilárdan áll. Gabi úr pedig azóta

sem jött hozzám bort inni, és most már nem is jöhet, mert végleg kiesett ke-

zébõl a kalapács és a spiccvésõ. Viszont Emil bácsi emlékét õrzi a pincében

egy hatalmas kõtömb, amelynek szétvágására nem vállalkozott.

Somos István

Horváth Balázs emlékkötet

Gondolatok egy
könyvismertetésrõl

Köszönettel vettem Keszey János polgármester úr

meghívását május közepén, amely egy nem min-

dennapi ember életérõl, munkásságáról írott

könyv bemutatójára invitált. Természetesen jelen

voltam sok-sok érdeklõdõvel együtt a Pannónia

Kulturális Központ nagytermében megtartott ren-

dezvényen. Késztetést éreztem arra, hogy felszó-

laljak az ismertetések végén, és elmondjam mind-

azt, ami felidézõdött bennem dr. Horváth Balázs-

zsal kapcsolatban.

Három momentumot emeltem ki: egy távolit,

egy közelit és egy személyest. 

A távoli a hírhedt taxis-blokáddal kapcsolatos.

Szinte átéreztem az akkori belügyminiszter em-

berfeletti helytállását. Józanul, megfontoltan dön-

teni egy olyan helyzetben, amikor órák kérdése

volt az újonnan alakult polgári kormány megfoj-

tása. Meggyõzõdésem, hogyha ez az akció mond-

juk egy évvel korábban történik, a régi rend urai

gondolkodás nélkül gyilkoltak volna. A belügymi-

niszter nem ezt tette, bölcsen várt, tárgyalt, mérle-

gelt és hála Istennek, ha nehezen is, de megoldó-

dott ez a súlyos konfliktus.

A közeli esemény a veszprémi várba vezet.

Minden év október 23-án megemlékezés volt a

Brusznyai-emléktáblánál. Sokak mondtak beszé-

det, szavaltak, emlékeztek az évek során, de rám a

legnagyobb hatást 1999. októberében dr. Horváth

Balázs megrázó erejû gondolatai tették. Felidézte

a Tanár Úr alakját, jellemét, hallatlan humanitását,

de a legmeghatóbb a beszédnek az a része volt,

amely a „csendrõl” szólt. Tudniillik arról a mély-

séges csendrõl, amely 1957-tõl telepedett az or-

szágra. Rövid idõre megszakította mondanivaló-

ját, és valósággal zengett-zúgott a felidézett csend.

Mindnyájunkat mélységesen hatalmába kerített a

vízió és a genus loci.

A harmadik alkalom egy személyes találkozás

volt Horváth Balázzsal. 1998 nyarán 40 éves egye-

temi találkozónk során jó néhányan bementünk az

egyetemmel szembeni hangulatos sörözõbe. Ott ta-

lálkoztunk a képviselõvel, és meghívtuk az aszta-

lunkhoz. Sok mindenrõl beszélgettünk, régi ese-

ményekrõl, aktuális politikáról, helyes és helytelen

döntésekrõl, de arra emlékezem, hogy Horváth Ba-

lázs Antal Józsefrõl a legnagyobb tisztelettel és el-

ismeréssel szólt. Aztán jókat kacarásztunk, anek-

dotáztunk. Az egész társaságra, így rám is rendkí-

vüli benyomást tett vidám, bohém, szuggesztív

egyénisége. Azóta is jó érzéssel gondolok erre a

spontán, de annál megragadóbb találkozásra.

Szekér Zoltán

Péntek Imre 

Ügyes fickók
’45-ben – így szól a fáma,

hazatértek a kommunisták,

a demokráciát lenyakazták,

s vasfüggönyt húztak a határra.

’56-ban kélt némi lárma

ellenük – törött a vaspánt,

volt, ki Nyugatra kúszott hasmánt,

aztán nyakunkon Kádár járma.

Rendszerváltás jött: ó, mi álság,

övék maradt minden kiváltság.

S azok „visznek” Európába,

kik bezártak e kis hazába,

vidám barakkba, mint a disznót.

Mondhatom, ügyesek e fickók.

(Péntek Imre József Attila-díjas költõ egykor gyako-
ri vendégünk volt: az 1970-es években, amikor a
Napló munkatársaként Veszprémben élt és dolgo-
zott, nyaranta sûrûn megfordult városunkban.
Jelenleg a Pannon Tükör címû irodalmi folyóirat
fõszerkesztõje szülõföldjén, Zalában.)
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Az esztendõ elején vette át a Petõfi Színház irányítását a Bujtor István- Eper-

jes Károly igazgató-mûvészeti vezetõ páros. A társulat június végén tartotta

évadzáró ülését, amelyen értékelték az idei teljesítményt és ismertették a

2008/9-es terveket.

A Petõfi Színház gazdálkodása rendezett, és az elõjelek szerint bérletese-

ik száma a jövõ évadban jelentõsen nõhet. Az idén 11.352 bérletesük volt, je-

gyet 36.736 nézõnek adtak el. A sikerhez hozzájárult a Delila és a Legyetek

jók, ha tudtok! címû darabok  kedvezõ fogadtatása, valamint a Bujtor-Eperjes

kettõs januári kinevezése utáni döntésük, hogy kitûnõ vendégelõadásokat hív-

tak meg, s az Indul a bakterház címû mûvet is mûsorra tûzték. A költségve-

tésük így alakult: a 262 millió forintos állami támogatáshoz a megyei önkor-

mányzat 150 milliót adott, a várostól 20 milliót kapta. Ez a támogatás több

volt, mint az elmúlt években, de a pénz egy részét meghatározott célra

kapták, például hogy a megyei oktatási intézmények gyermekeinek mutassa-

nak be darabot, vagy hogy elvégezzék a legszükségesebb fölújításokat.  

Bujtor István hangsúlyozta: nagy gond, hogy rengeteg pénz megy el a szín-

ház üzemeltetésére. Az elmúlt évek elõadásszámait nézve a jelenleg száz dol-

gozóból álló társulat 70–80 százalékával lehetne igazán jól mûködni, tehát ki-

csit többen vannak, mint kellene. Vagy feldúsítják a kínálatot elõadásokkal,

vagy leépítik a létszámot, ezt azonban akadályozza, hogy mindenki közalkal-

mazott, tehát sokmilliós végkielégítéseket kellene fizetni. Nem is nagyon sze-

retnének elbúcsúzni senkitõl, hiszen családfenntartó emberekrõl van szó. Nem

lehet kapitalista mentalitással nekiállni egy állami színház vezetésének – ma-

gyarázta a veszprémi színház vezetõje. Inkább gazdagítják a kínálatot, jelen-

tõsen növelik az elõadásszámokat, s több tájelõadást tartanak.  

A veszprémi színház következõ évadjának mûsorát úgy állították össze,

hogy megfeleljen a kinevezésükkor kitûzött céloknak. Visszaszerezni az el-

pártolt közönséget, megtölteni velük a gyönyörû szecessziós épületet az Eper-

jes Károly által megfogalmazott, mûvészi igényességgel kivitelezett népszín-

házzal.  Kicsit könnyebbet kell adni, kicsit szórakoztatóbbat, de igényesen,

magas színvonalon, tanulságokat, értékeket is fölmutatva.  

Nyitóelõadásként szeptember végén mûsorra tûzik a Hyppolit, a lakáj cí-

mû zenés vígjátékot Szulák Andrea és Balázs Péter fõszereplésével - ezt az

elõadást Bujtor István rendezi. A színház épülete idén lesz 100 éves, az évfor-

dulós ünnepségre két díszbemutatóval készül a Petõfi. Bulgakov Moliére és

Kosztolányi Édes Anna címû mûveit Vidnyánszky Attila illetve Valló Péter

állítja színpadra. Igazi színházi csemegét ígér a Kakkukfészek bemutatója, eb-

ben együtt játszik majd Bujtor István és Eperjes Károly. Az évad végén Nagy

Ignác Tisztújítás címû darabja lesz látható, ezt Szinetár Miklós rendezi. Bér-

leten kívül láthatja a közönség Szabó Magda Régimódi történet címû mûvét,

amelyet Bereményi Géza állít színpadra. A gyermekeknek Zalán Tibor An-

gyalok a háztetõn címû zenés mesejátékával kedveskedik a színház (rendezõ

Nagy Mari), a reneszánsz évéhez kapcsolódva Németh Ervin Mátyás király

krónikái címû meséjét mutatja be a teátrum Pataki András rendezésében.

Újra érdemes lesz Veszprémbe színházba járni!

(Fölvételünkön a társulat vezetõi.) km

Érdemes lesz színházba járni…

2008/9: a Bujtor-Eperjes csapat elsõ évada 

Anyanyelvi rovat

Vissza a XX. század elejére…
A felmenõimtõl örökölt könyvtáramban – érthetõen – számos, XX. század elején kiadott
könyv van. Ezeknek a töredékét sem olvastam el, és agg koromnál fogva már nem is fo-
gom. De szedegetek elõ közülük néhanapján. Most például Ambrus Zoltán (író, újság-
író, kritikus, 1861–1932)  A tegnap legendái címû munkáját emeltem le a polcról. Már
az elsõ rövid írást olvasva feltûntek azok a különbségek, amik az akkori és a mai helyes-
írás között mutatkoznak. Megpróbálom ezeket rendszerezni, és kiegészíteni egyéb sza-
vakkal, kifejezésekkel, amelyek napjaink olvasói számára már legalábbis különlegesek.

MAGÁNHANGZÓK – ÉKEZETE: ugy (úgy), gyur (gyúr), bün (bûn), kiván (kí-
ván), nyujt (nyújt), tür (tûr), tulon-tul (túlontúl), müvelt (mûvelt), szinész (színész),
osztályu (osztályú), gyülöl (gyûlöl), ur (úr), bucsu (búcsú) stb.

KETTÕS MÁSSALHANGZÓK HOSSZÍTÁSA: nagygyal (naggyal), melylyel
(mellyel), öcscse (öccse), erénynyel (erénnyel), játszsza (játssza). 

SZAVAK, AMELYEKET MOST MÁSKÉNT ÍRUNK: litteratura (literatúra),
refrain (refrén), exisztencia (egzisztencia), bacillus (bacilus), imprezárió (impresszá-
rió), plaid (pléd), podgyász (poggyász), vignetta (vinyetta – nem használatos), exámen
(egzámen), Páris (Párizs), toalette (toalett), apathia (apátia), paedagógia (pedagógia),
massage (masszázs), bölcseség (bölcsesség), cousin (kuzin – nem használatos), wag-
gon (vagon), mancsetta (mandzsetta), nyugtatványozás (nyugtázás), lehellet (lehelet),
joungleur (zsonglõr), okvetetlenül (okvetlen), rengetegül örül (nagyon örül) stb.

Ma EGYBEÍRANDÓ SZAVAK: a felõl (afelõl), a vagy (avagy), a hol (ahol), és pe-
dig (éspedig), még pedig (mégpedig), a mennyi (amennyi), a kit (akit), jól esik (jól-
esik),  ide s tova (idestova) stb.

IDEGEN SZAVAK, KIFEJEZÉSEK: kontempláció (gondolkodás), decennium
(évtized, tízéves évforduló), efemeridák (itt: napi feljegyzések), komissió (megbízás-
ból való vásárlás), libera (halotti könyörgés), szkizma (egyházszakadás), pregnáns (sú-
lyos, jelentõs), elegya (elégia). Szerepel még számos latin közmondás is, de ezek fel-
sorolásától eltekintek. Néhány kifejezés: A fiatalok szaturálva (tele) vannak a legújabb
írókkal. – Pyramidális (hatalmas) hazugság - Privata diligentia (magánszorgalom) –
Struggle-for-life (íme, angol idézet is akad - a létért való küzdelem) – Nem tûr regar-
dot (figyelmet - fegyelmet) stb.

Egy emberöltõn 30-35 évet értünk. Lám: alig 2-3 emberöltõ óta is mennyit válto-
zott a nyelvünk!

Láng  Miklós

Könyvnapi ajándék
A könyv ünnepén elindulunk a
könyvesboltokba, a könyvsát-
rak felé, ahol néha órákon át né-
zegetünk, ismerkedünk az új ki-
adványokkal, örülünk, majd
megvesszük, olvassuk és érez-
zük, hogy valami csodálatos
dologgal lettünk gazdagabbak.

A birtokomban lévõ kiad-
ványok szintén könyvnapi „új-
donságok” hetven évvel ezelõt-
trõl. Nézem, és gondolatban
tisztelgek magyar költõink
elõtt. Az 1941-es Költészet elsõ
oldalán az akkori közismert
költõk nevei láthatók. A kiad-
vány fõszerkesztõje, Babits Mi-
hály írja a belsõ oldalon: „…
Célunk az, hogy a közönség…
a fiatal költõket is megismer-

hesse”. Õk ma már porladó lírikusok, akik a múlt század elsõ felé-
ben nyújtották át a magyar népnek a szép verseket. A másik regény-
ben maga az író írja a dedikációban: „A fáradhatatlan munkatárs-
nak Könyvnap, 1939.”. (A munkatárs a férjem családjának tagja
volt.)

Talán a harmadik a maga „egyszerû” gazdagságában a legmeg-
hökkentõbb. Ilyen kicsi könyvben ennyi nagy író, költõ!? Bánffy
Miklós, Dsida Jenõ, Kós Károly, Makkai Sándor, Nyírõ József, Ta-
mási Áron erdélyi írók, költõk töltötték meg szeretettel, humorral a
Kis erdélyi köszöntõ címû könyvet 1938-ban.

Ha módomban lenne, minden érdeklõdõnek átnyújtanék egy-egy
példányt ezek közül határtalan szeretettel!

Egy magyartanár:
Bajcsy Gézáné



16 2008 - JÚLIUS

Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Bakonyi betyárleves – utána derelye
Hozzávalók: 5 dkg füstölt szalonna, 1,2 l húsleves kockából, 10 dkg vargánya

vagy csiperkegomba, 10 dkg füstölt házikolbász, 1 köteg friss petrezselyem-

levél,4 dkg liszt, 1 dl olaj, só, zsályalevél, kakukkfû, õrölt fehérbors. A sza-

lonnát apró kockákra vágjuk, zsírját kisütjük, üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a

megtisztított, apró kockákra vágott gombát. Ízesítjük sóval, fehér borssal, pet-

rezselyemmel, kakukkfûvel, zsályával, és felöntjük a húslevessel. Világos

rántással berántjuk. Beletesszük a felkarikázott füstölt kolbászt. Simára kevert

tejföllel dúsítjuk, készre forraljuk.

Az eredeti receptben húsos derelyét írtak bele, én krumpli gombóccal ké-

szítettem, ami kitûnõ volt benne. 2 közepes krumplit meghámozunk, vízben

megfõzünk. A krumpli levet a levesbe tettem. Áttörjük a krumplit, majd ha ki-

hûlt, 1 egész tojást, csipet sót, csipet szerecsendiót, és annyi lisztet adunk hoz-

zá, hogy lágy gombócmasszát kapjunk. A forrásban levõ levesbe kanállal be-

leszaggatjuk, rövid ideig fõzzük. A tejfölözés elõtt kell a gombócot belefõz-

ni. Bográcsban fõztem, nagyon jó lett.

A húsos derelye receptje. Kevés elõhevített vajon félig lepirítjuk a finom-

ra vágott 1 fej vöröshagymát. Hozzáadjuk a 10 dkg darált sertéshúst, és tovább

pirítjuk. Kevés sóval ízesítjük.1 egész tojást adunk bele, majd állandó keve-

rés mellett addig hagyjuk a tûzön, míg kellõ sûrûségû lesz A 10 dkg lisztbõl

1 tojással kemény tésztát gyúrunk csipet sóval. Kinyújtjuk. 5-5 cm-es dere-

lyéket készítünk a húsos töltelékkel megtöltve, amit forró vízben kifõzünk.

Ezt kínáljuk a leveshez.

Rizsfelfújt
Hozzávalók: 24 dkg rizs, 1 l tej, 2 dl víz, 2 csomag vaníliás cukor, 1 citrom

reszelt héja, 20 dkg cukor, 4 tojás sárgája, habja, 6 dkg vaj, 1 csomag mazso-

la. A rizst a tejjel, cukorral, vaníliával, a citromhéjjal, mazsolával puhára fõz-

zük. Kihûtjük. A tojásfehérjét keményre verjük. A sárgáját a margarinnal ki-

keverjük, a kihûlt rizsbe keverjük. Végül a tojáshabot óvatosan belekeverjük.

Szeretem kerek tortaformában sütni. 25 cm-es formát kivajazunk, megszór-

juk zsemlyemorzsával, beleöntjük a masszát. Elõmelegített sütõben 200 fokon,

kb. 30 percig sütjük. Fogvájóval szúrjuk meg, ha nem ragad, akkor kész. Ha

kivettük a sütõbõl, még forrón szórjuk meg vaníliás cukorral, Már langyosan

fogyasztható, málnaszörppel, lekvárral. Nagyon jó recept, anyósomtól való.

Ostya karamellkrémmel
30 dkg kristálycukrot felolvasztunk aranyszínûre. 3 evõkanál lisztet simára ke-

verünk 2 dl tejjel, majd a folyékony cukorba fõzzük. Ha kihûlt, 10 dkg marga-

rinnal kikeverjük. Megtöltjük vele az ostyalapokat. (Gregorics Ilike receptje.)

Szép volt, igaz sem volt
Józsi bácsi fölutazik Budapestre, de mivel utoljára a háború elõtt járt ott,

nehezen tud eligazodni. Gondol egyet, és megszólít egy járókelõt:
- Tessék mondani, merre van a Horthy Miklós utca?
- Jaj, bácsika, ne mondjon ilyet, mert rögtön elviszik! - válaszolja a járóke-

lõ. - Horthy Miklós utca már nincsen! Helyette Vlagyimir Iljics Lenin utca van.
Józsi bácsi elballag, majd megkérdezi a következõ embert:
- Tessék mondani, merre van a Mussolini tér?
- Hallgasson, mert csúnyán megütheti a bokáját! - hördül föl a kérdezett. -

Már nincs Mussolini tér, Moszkva tér van helyette. 
Józsi bácsi elcsodálkozik, majd megy tovább, és megint megszólít valakit:
- Tessék mondani, merre van az Adolf Hitler utca?
- Megõrült, öreg? - sápad el a járókelõ. - Már nincsen Adolf Hitler utca, he-

lyette Vörös Hadsereg utca van.
Józsi bácsi nagyon elkenõdik, és továbbmegy. Elérkezik a Dunához, és le-

ül az egyik lépcsõre. Arra megy egy rendõr, és megkérdezi:
- Mit csinál itt, bácsika?
- Nézem a Volgát! - válaszolja szomorúan az öreg.

Rákosival elõre
Rákosi Mátyás inkognitóban járja a várost, hogy jobban megismerhesse az

emberek véleményét. Beül a moziba, ahol a film elõtt pereg a híradó, melyen
éppen átadják neki az augusztus 20-ai friss kenyeret. Mindenki föláll a mozi-
ban és vastapssal köszönti:

- Él-jen Rákosi! Él-jen Rákosi!
Rákosit földöntúli öröm önti el, ám a következõ pillanatban valaki nagyot

csap hátulról a fejére, és így szól:
- Tapsolj, kopasz, mert elvisz az ÁVO!

Humorzsák

Réteken, homok- és szikes pusztákon terem. A görögök már az ókorban is si-
kerrel alkalmazták nõi betegségek gyógyítására. Latin neve is erre utal: matrix
= anya. Fészkes virágzatba tömörülõ virágai keserûanyagot, illóolajat –
azulént – tartalmaznak. Drogja mindmáig világszerte az egyik legfontosabb
házi orvosság. Forrázata elsõrendû gyulladáscsökkentõ. Fogíny-, torokgyul-
ladás esetén jó öblögetõ, hatásos szemborogató. Bélgörcs ellen, szélhajtó te-
aként már csecsemõkorban is adható. Teáját tisztán vagy más füvekkel kever-
ve bél- és hólyaghurutnál, hûléskor itatják. Az azuléntartalmú krémek, olajak,
babaápoló szerek nyugtatják a bõrfelületet. 

Ny. J. 

Fû, fa – orvosság

Orvosi székfû

Uniós strandjátékok
Az Uniós Strandjátékok a világon elsõként fogja nemzetközi torna keretében

versenyeztetni a klasszikus négy strandsportágat: a strandkézilabdát, strand-

röplabdát, strandfocit és strandvízilabdát. Szeretnék ezzel a világelsõséggel

úgy élni, hogy értékes hagyományt teremtsenek, s évrõl évre egyre nagyobb

mértékben valósítsák meg hazai tájakon ezt a rendezvényt. A strandjátékok

idõpontja július 14-19., helyszínei: Balatonalmádi, Alsóörs és Balatonfüred.

A strandröplabda versenyeknek a balatonalmádi Wesselényi strand ad ott-

hont, a strandkézilabda és a strandvízilabda Alsóörs községi strandján, illetve

a kikötõ melletti mólónál, míg a strandfoci Balatonfüred Kisfaludy strandján

kerül megrendezésre. A sportversenyeket reggel 10 és délután 6 óra között tart-

juk. A nap elsõ felében lehetõséget biztosítanak a strand vendégeinek, hogy ne-

vezzenek és kipróbálhassák ügyességüket egymás ellen. Ebben az idõszakban

játszanak a gyerek és diákcsapatok is, valamit a híres és közismert személyisé-

gekbõl összeállított csapatok, amelyek mérkõzései remek szórakozást ígérnek.

A vízparti játékok gyõzteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk. Nem hiva-

tásos csapatok is jelentkezhetnek a www.strandjatekok.com honlapon.

Délután 3 és 6 óra között mérik össze tudásukat az Európa számos orszá-

gából érkezõ külföldi és természetesen magyar hivatásos sportolók.  Elõrelát-

hatóan nyolc európai ország küldi legjobbjait az elsõ Strandjáték viadalra.

Minden sportrajongót szeretettel várnak a rendezõk játszani és szurkolni a Ba-

latonnál, az Uniós Strandjátékokon.
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A Vidra Sportegyesület június 14-én Pápán vett részt úszóversenyen. A Vid-
ra S. E. 11 tagja indult a versenyen, ahol összesen 250 résztvevõ volt. Az aláb-
bi eredmények születtek. 

50 méter gyorsúszásban Matyikó Marcell 5., Kenyeres Benedek 9., Kenye-
res Boglárka 9., Zab Zsanett 14. helyezett lett.

50 méter hátúszásban Kenyeres Lili 1., Matyikó Marcell 4., Dobos Csanád
9., Kenyeres Benedek 10., Kenyeres Boglárka 10., Kajári Júlia10., Budai Ka-
ta 12., Kiss Anna Sára 12. helyezést ért el.

100 méter hátúszásban Kenyeres Lili 2. lett.
50 méter mellúszásban Bérczes Anna Panna 1., Matyikó Marcell 4., Ke-

nyeres Benedek 9., Héjja Marcell 10., Budai Kata 10., Kiss Anna Sára 10.,
Kajári Júlia 14. helyet szerezte meg.

100 méter gyorsúszásban Kenyeres Lili 6., Zab Zsanett 10. helyezett lett.
A Vidra Sportegyesület nyáron is várja az úszni már tudó és még nem tudó

gyermekeket (3 éves kortól) és felnõtteket, ahol csapatban tanulhatnak vagy edz-
hetnek versenyzési kötelezettség nélkül. Az egyesület edzõje Kenyeres Tibor.

Sz. K.

Jól úsztak a vidrák
A közelmúltban megnyitotta kapuit a Térségi Muzeális Gyûjtemény és Szál-

láshely Balatonakaliban a Kossuth utca 36. szám alatti népi mûemlékportán.

Az új muzeális intézmény gyûjtõköre a balatonfüredi kistérség településeire

terjed ki, ezzel is segítve a térségi, településközösségi kötõdés kialakulását,

erõsödését.

A tájház a Balaton-felvidék hagyományos népi életmódját és mûveltségét

tárja a látogatók elé több tekintetben egyedülálló módszerekkel és formákkal.

Padlás- és pincekiállítás, porta- és különleges háztörténeti bemutató, a régi vi-

lág képei, emlékei láthatók, egyedi képeslapok vásárolhatók, és egyúttal szál-

lás is kapható sátorozási lehetõségtõl a lakosztályig. Az egykori fészer ma szo-

ciális épület sátorozók számára, amelyhez egy nagyobb helyiség is kapcsoló-

dik. Ez igény szerint lehet tanácskozó-helyiség, kiállítótér vagy vendégszoba. 

A kiállítások bemutatják a nemzedékrõl nemzedékre építkezõ, az elõdök

tevékenységére és teljesítményére alapozó életmódot; szemléltetik azt a tárgy-

alkotó-használó népi mûveltséget, amelyben az ipari egyformasággal szem-

ben a kézmûves változatosság és sokszínûség érvényesült, amelyben az önel-

látó jelleggel készült legegyszerûbb tárgyak esetében is az anyanyelvi szintû

mûvészi igényesség és megformálás érzékelhetõ; azt az egyszerre rendkívül

fáradtságos és dolgos, illetve egyszerre szemlélõdõ, az életet hagyományelvû-

en megélõ életmódot fedezhetjük föl, amely egyensúlyt adott az állandóság és

a változás, az ismert és az ismeretlen, az idõbeliség és az örökkévalóra tájolt-

ság között. 

Az akaliak idei Szent Iván napi tudományos tanácskozását, néprajzi és nép-

mûvészeti bemutatóját a tájmúzeumban rendezték meg.

Szomszédolás 

Tájmúzeum Akaliban

Zirci kirándulás

Fürdõegyesület
szárazon…

A Káptalanfüredi Fürdõegyesület élete, mint arról már többször írtunk e lap
hasábjain, messzemenõen nem korlátozódik a balatoni fürdõzésre. Sõt, miu-
tán a magyar tenger megközelítése már csak pénztárcánk bizonyos megcsa-
polása után lehetséges, melynek bevételeihez az egyesületnek sem rálátása,
sem köze nincsen, mûsoraink kénytelenek egyre messzebb kerülni a parttól.
Ezt némileg elõnyként is felfoghatjuk, hiszen a fürdõzés csak idény jellegû, a
szívünkhöz oly közel álló környék pedig egész évben rendelkezésünkre áll.
Az összetartozás szálait erõsíteni, a környéket egyre jobban megismerni és fej-
lõdését segíteni így talán még jobban lehet. 

Ennek szellemé-
ben hoztuk létre klu-
bunkat, mely egész
évben a hónapok
utolsó vasárnapjain
az Éva borozóban
mûködik. Szó van itt
helytörténetrõl, helyi
hagyományokról, a
helyi erdõk kincsei-
rõl. A múltkoriban
buszt bérelve Hárs-
kútra és Zircre láto-
gattunk el. Hárskú-
ton a Zelenák Adrián
és felesége kezde-
ményezésére létre-

jött „megújuló energiaközpontot” néztük meg - a komoly név jövõbe mutató kez-
deményezést takar. Hogyan lehet az egyre dráguló gázt és villanyt a szél és a nap
erejével kiváltani, hogyan lehet az eddig hulladéknak minõsített anyagokat erõ-
forrásként felhasználni. Mindehhez egy biogazdaság is körvonalazódik. Jó volt
látni a fiatalok bizakodását, de az is világos volt mindannyiunk számára, hogy
még sok víznek kell lefolyni a Dunán ahhoz, hogy mindezek az ötletek gazdasá-
gilag is versenyképesek legyenek hagyományos társaikkal. 

Zirc gyönyörû volt. A monostor eredetijét III. Béla támogatásával alapítot-
ta a XII. században a ciszterci rend, ennek emlékét csupán egy oszlop õrzi a
város fõutcáján. A mai templomot 1732-ben kezdték építeni és Padányi Bíró
Márton püspök szentelte fel 1752-ben. Érdekessége, hogy freskóit idõközben
átfestették és eredeti alakjaikat és színvilágukat csak a pár évvel ezelõtti res-
tauráláskor nyerték vissza. A könyvtár és a múzeum, mely a Balaton környé-
kének élõvilágát mutatja be, rendkívül szépen berendezett vitrinekben és tab-
lókon gyereknek, felnõttnek maradandó élmény.

Nem hagytuk el Zircet anélkül, hogy ne tettünk volna egy sétát az Arborétum-
ban. Sajnos az eligazító táblák úgy látszik kifelejtõdtek a költségvetésbõl, mert
komoly kutató tevékenységet kellett folytatnunk a fõbejárat elérése érdekében.
A virágzó fák pompája és a medvehagyma aljnövényzet káprázatos szõnyege né-
mileg pótolt ugyan a kezdeti bosszúságért, de a kereséssel elvesztegetett idõt nem
tudtuk pótolni, mert egy kiadós tavaszi zápor befejeztette velünk a csodálkozást.

Szép napot tudhattunk magunk mögött, így elhatároztuk, hasonló kirándu-
lást máskor is szervezünk, melyre a busz kapacitása erejéig szívesen látunk
másokat is.

Kacskovics Fruzsina

Kedves Testvérek! Szeretettel hívunk mindenkit közös gyalogos rózsafüzér
imádságra. A Balatont körbeölelõ imaláncról van szó. Egy idõben a Balaton
14 kijelölt pontjáról fognak elindulni az csoportok. 

Az egyik ilyen indulási hely a Balatonalmádi Szent Imre plébániatemplom,
ahol augusztus 16-án reggel 7-kor kezdõdik a zarándoklat. Befejezõ ünnepi szent-
mise aznap délután 3-kor. A megteendõ táv összesen 18 km. (Könnyû séta. ) 

Mi a célunk? 
A zarándoklat fõ célja a közös imádság Magyarországért, a balatoni, a kör-

nyékbeli és az itt nyaraló emberekért. A zarándoklat során utunkkal rózsafü-
zért fûzünk a Balaton köré, Isten kegyelmébe és a Szûzanya oltalmába ajánl-
va a lakókat. Ezzel a békés, jókedvû, imádságos együttléttel egy apró lépést
teszünk egymásért és a világért. Keresztény hitünk megvallásával másokat is
Krisztushoz hívunk. Az ima erejében bízva kérjük, hogy az Úr a nem hívõ test-
véreinket is segítse. A zarándoklat alkalom egymás jobb megismerésére, en-
gesztelésre, a keresztény közösségben való együttlétre is. 

A zarándoklat egyben lehetõség arra is, hogy a Magyar Katolikus Egyház a
templom falain kívül megjelenjen. Útközben találkozni fogunk olyan emberekkel
is, akik nem járnak templomba, más módon nem kerülnek kapcsolatba a hittel.
Ezért fontos, hogy számukra megmutassuk: a vallásos emberek is vidámak és sok-
színûek, vannak köztük fiatalok és idõsek egyaránt. Jelentkezni, vagy érdeklõdni a
sugarut@sugarut.hu villanyposta címen, vagy a 06-30-279-50-57 telefonon lehet.

Mindenkit szeretettel várunk!
a szervezõk

Imalánc
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APRÓHIRDETÉS

Mûhelycsarnokrészek (50 m2 és 100 m2) külön-külön vagy egyben kiadók.
Érd.: 06/20/351-6180.

Egyetemista matematika szakos hallgató lány pótvizsgára és pótérettségire
való fölkészítést vállal matematikából nyáron. Házhoz megyek. 
Tf.: 30/494-91-77.

Gyermek, idõs ember, fogyatékos személy felügyeletét, gondozását 
vállalom. Tf.: 20/446-4148.

Telefon: Balatonalmádi

06/20/464-97-95 Baross G. u. 39.

- Bõvülõ árukészlet

- Függönyvarrás 

- Helyszíni felmérés

- BABZSÁKFOTEL

VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VEVÕINKET!

Almádi kalauz
Július 15-augusztus 14.

Mûvelõdés

Augusztus 1-3: káptalanfüredi búcsú az Angyalos Boldogasszony-kápolnában

– szervezi a Pannónia és az Almádi Konzervatív Kör.

Sport

Július 18-20: Almádi kupa országos teniszverseny az Erzsébet-ligetben.

Július 19: almádi strandátúszás, szervezi a Balaton Masters Klub.

Július 19-20: Balaton fekve nyomó verseny a Pannóniában.

Július 20: Fûzfõ és Almádi közti úszóverseny. 

Július 30-augusztus 3: Pannónia kupa nemzetközi sakkverseny, rendezi a

Vörösberényi Szabadidõ Egyesület.

Szórakozás

Július 25-27: Almádi Napok a reneszánsz jegyében a Wesselényi strand fõbe-

járatánál lévõ színpadon.

Augusztus 8-24: borfesztivál a Wesselényi strand fõbejáratánál.

Tárlat

Augusztus 5-24: a Gránátalma hímzõkör kiállítása a Pannóniában.

Augusztus 9-31: Pannónia Tájkép Biennálé a városházi Padlásgalériában. 

Zene

Július 18-án este 8-tól régi zene hangverseny Vörösberényben a katolikus

templomban ifjú elõadókkal – klasszikus fúvósmuzsika. 

Július 19-én világzenei hangverseny este 9-tõl a Wesselényi strand fõbejárata elõtt.

Július 25-én este 8-tól régi zene hangverseny Vörösberényben a katolikus tem-

plomban: Mészáros Bernadett és Borsányi Márton csembaló-muzsikája. 

Augusztus 1-én este 8-tól régi zene hangverseny Vörösberényben a katolikus

templomban: mediterrán barokk – Takács Szilvia csembalón, Orlovics

Magda fagotton játszik.

Augusztus 8-án este 8-tól régi zene hangverseny Vörösberényben a katolikus

templomban, föllép a pécsi Unicum Laude énekegyüttes.

Káptalani tárlat
Örömmel értesítjük városunk lakóit, hogy a Fürdõegyesület és a Káptalan

Klub rendezésében két káptalani festõ, Vizer Júlia és Hunyady Gábor fest-

ményeibõl idõszaki kiállítás nyílt az Éva borozóban (Káptalanfüred, Fülemüle

utca 3.). A kiállítás megtekinthetõ augusztus végéig minden nap délután 16-

21-ig. A kiállított képek a helyszínen meg is vásárolhatók.

Kacskovics Lajos
Káptalanfüredi FE elnök

FELHÍVÁS
Balatonalmádi, Remete patak (forrás) környékének rendbetételére polgári napot

szervezek július 19-én, szombaton. Elsõsorban a Kompolthy, Martinovics,

Kisberényi és az Árok utcák által körülvett lakótársaimra számítok.

1. Egy óra munka Balatonalmádiért délelõtt 9 és10 óra között, fûnyírás,

takarítás.

2. Délután 4 órától családi batyus piknik, tûzrakás és sütés mellett beszél-

getés, ismerkedés.

Szeretettel várok minden érdeklõdõt!

Janzsó Tibor
a Nemzet, Haza, Család Polgári Kör elnöke

06-30/2367881, 88/432 719

(Fazekas Ferenc felv.)

Képek a június 7-i berényi juniálisról
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
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Fax: 06-88/542-493 • Villanyposta: almadiujsag@balatonalmadi.hu
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VÁSÁROLJA MEG TÜZELÕJÉT NÁLUNK!
27 q felett az ár tartalmazza a házhozszállítás költségét is, 50 km-en belül.

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

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
AKÁC 2000,- Ft/q 1900,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 22000-25000 3140,- Ft/q
Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2350,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2440,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2250,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2760,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 3130,- Ft/q

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

Tisztelt Almádi lakosok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, 

hogy a Veszprémi u. 144. sz. alatti

nyílászáró és árnyékolástechnikai
bemutatóteremben 

teljes körû kiszolgálást biztosítunk.

Forgalmazunk:

ajtók, ablakok, reluxa, szalagfüggöny, roletta,

zsaluzia, redõny, napellenzõ, szúnyogháló stb.

Júliusi  akciós termékeink:
napellenzõ, redõny és szúnyogháló.

Várjuk kedves vásárlóinkat.

Elérhetõség: 
06/20/947-5739, 06/88/769-002, wolfhaz@freemail.hu 

Molnár Tibor

Nyitva tartás: 
hétfõ-péntek 9-12, valamint 14-18 óráig

szombat 9-14 óráig.

Jázmin, gyógyhatású termékek boltja

a Fórum üzletközpontban 

várja szeretettel vásárlóit

gyógyteákkal, étrend-kiegészítõkkel,

gyógykozmetikumokkal, illóolajokkal,

fül- és testgyertyákkal, reform- és

bioélelmiszerekkel, bio- és gyógypapucsokkal

valamint üveg és kerámia termékekkel.

Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 9-17,

szombat-vasárnap 8-12 óra.

Bankkártyás fizetési lehetõség, július 15-tõl

Dimenzió, Generali, Posta, AXA egészségpénztári

kártyával is fizethetnek.
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Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû 

szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeleit!
Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!

Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett)
Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401

Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

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

Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetõséggel. 

Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!

Tanfolyamnyitó      2008. 7. 15., 19 h
Tanfolyamkezdete 2008. 7. 18., 16 h

a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény
szerint délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetõség.

Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 30-916-3286, 30-500-7695, 88/ 430-107

T ÜVEGEZÉS
HÕSZIGETELT ÜVEG-KÉSZÍTÉS

TÜKÖRVÁGÁS
HELYSZÍNI MUNKA HÉTVÉGÉN IS

SZABÓ ZSOLT

TF.: 06/30/237-44-56


