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Az alapítvány számlájára eddig beérkezett támogatásokért köszönet! A Wass
Albert szoborra június 25-július 24. közt az alábbiak fizettek be hozzájárulást:
Vecsey Körmendi István 5 000 Ft, Horváth Mihály 5 000 Ft, Verga Zrt. Nyug-
díjasok 2 300 Ft, Brenner Kálmánné 5 000 Ft, Dombai Ferenc 500 Ft, Kovács
János 1 000 Ft, Kakuja Rozália 1 000 Ft, Szabó Lajos 1 000 Ft, Vendely Bar-
na 1 000 Ft, Kokas Endréné 500 Ft, Nagy Bálint 5 000 Ft, Dávid Tamás 2 000
Ft, Kamarás Miklósné 5 000 Ft, Nagy Nándorné 1 500 Ft, Bukvai Károly 3 000
Ft, Kovács Tamás 3 000 Ft, Kovács Lajosné 1 000 Ft, Vrkljan Tiborné 3 000
Ft, Gál Domokos 1 000 Ft, Kiss Oszkár 6 000 Ft, Vörös Zoltánné 5 000 Ft,
Gömöri György 2 000 Ft, Nagypál Sándor 5 000 Ft, Pék József Ferenc 10 000
Ft, Boros László 4 000 Ft, Szelényiné dr. Péterfia Katalin 10 000 Ft, Dr. .......
Erzsébet 1 000 Ft, Keresztes Judit 1 000 Ft, Szilágyi Gábor 2 000 Ft, dr. Bál-
ványi Erzsébet 1 000 Ft, Kleinheincz Gáborné 15 000 Ft, Kleinheincz Gábor
15 000 Ft.

Az elõzõ havi összesítésben egy név hibásan jelen meg, ezt pontosítjuk:
…Visy István 5 000 Ft.

További befizetésekhez csekklap a városház portájánál kapható.
Majbó Gábor

Gyûjtés a Wass Albert-szoborra

Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Fõszerkesztõ Úr!

Káptalanfüreden nyaraló kanizsaiként büszke vagyok az almádiakra, most

éppen a Wass Albert-szobor közadakozásból való megteremtése miatt. De ha-

sonlóképpen érzek a megmentett Trianoni örökmécses okán is. Engedjenek

meg néhány fölvetést, javaslatot, kérdést.

Olvasom a kicsit lassan csordogáló adományokat. Talán elõsegítené a köz-

adakozást, ha az újságban és a város honlapján – valahol elöl – közzétennék

a számlaszámot, hogy átutalással is lehessen segíteni.

Az Almádiért Közalapítvány – ha jól veszem ki – közhasznú, ebben az eset-

ben az adomány a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak egyaránt adókedvez-

ményt jogosít. Javaslom, tömören foglalják össze, milyen adatokat kell megad-

niuk az adományozóknak, hogy a Közalapítvány január 31-éig postázhassa az

igazolást. Lokálpatrióta kisvállalkozók és helyi érdekeltségû közüzemek, pénz-

intézetek egyaránt segíthetnek. Nálunk, Kanizsán ez jól mûködött, amikor ta-

vasszal alapítványunk közadakozásból megtisztíttatta a Petõfi szobrot.

„Melyik a kedvenc Wass Albert idézetem?” - „Melyik Wass Albert sor ke-

rüljön a talapzatra?” - Hogy jobban bekerüljön a köztudatba a szoborállítás

ügye, efféle címmel egy virtuális emlékkönyv nyílhatna. Jómagamnak már

lenne egy mondat-javaslatom: „Elvásik a veres csillag”.

A könyvtár is segíthetne Wass Albert mûveinek népszerûsítésével, kiállí-

tás, verseny rendezésével.

S végül: ha – jogosan – a szép Trianoni örökmécses közelébe tervezik fel-

állítani, itt az alkalom, az oda irányító kikötõi táblán a „Batthyány örökmé-

cses” helyett, a vasúti aluljáró melletti térképen „1848-as emlékmû” helyett a

valódi neve szerepeljen.

Tisztelettel: 

Papp János elnök, Polgári Kanizsáért Alapítvány

Büszke vagyok az almádiakra
A Wass Albert-szobor kapcsán a
Közalapítványnak és az újságnak

Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az õsem-
berre. Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a
világra, és meztelenül térsz belõle vissza. Vendég
vagy ezen a földön. Csak az a tied, amit a bõröd
alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges.
Aki erõs. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vág-
ni a fáját, meg tudja fõzni ételét, meg tudja vetni
ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy
legyen mit egyék, legyen ruhája, cipõje és egy szo-
bája, amit otthonának érez. 

Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara,
vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni ne-
kik. Igyekezz többet törõdni azzal, ami még a világ szépségeibõl csodálatos-
képpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.

Szegények azok, aki nem értek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a le-
vegõnek, a virágoknak, az ételnek.

S egyszerre csak egy kisgyerek hangosan megszólalt hátul:
„Édesanyám! Mi a szabadság?“
A tanítóban elakadt a szó. Odanéztek mindannyian. Az asszony pedig fel-

sóhajtott és azt felelte:
„Amikor hazajönnek a katonák, fiam.“
Ó, hóvirágos régi március...! Azóta mennyi vér ömlött megint, s részeg to-

rokkal hányszor ordították közénk a véres jelszót, hogy „szabadság“! Hát ez
a szabadság, emberek? Szónokló, híres emberek! Élõk s holtak mind ezt akar-
ták...? S mi lesz, ha majd egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek:

„Édesapám, mi a szabadság...?“
Ó, hóvirágos régi március...! Talán sóhajtunk egyet mi is akkor és csak any-

nyit mondunk csöndesen:
„Fiam, szabadság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian.“ 

Hallotta távolodni a lépéseket, hallotta halkulni a zörgést, és nem fordult
arra, hogy utánanézzen. Minek? Nem szabad utánanézni annak, ami elmegy.
Az idõnek, az életnek, az embereknek. Nem szabad. Elmennek úgyis, ha el-
jött az idõ. És az ember egyedül marad.

Megütnek s visszaütsz: a természet õsállati szabályai szerint jársz el. De ha meg-
ütnek s mert félsz visszaütni nyomban, az ütést napok múltával adod más alakban
vissza: emberi módon cselekszel. S ezt a kimondottan emberi jellemvonást nevez-
zük bosszúnak. Hogy gazságot gazsággal torol meg s ezt büntetésnek nevezi. 

(A válogatást a világhálóról vettük.)

Idézetek Wass Albert mûveibõl

Amint a helyi újságunk elõzõ számaiból köztudott, városunk civil kezdemé-
nyezéshez kíván örök emléket állítani a neves magyar író, költõ Wass Albert
részére.

A szobor almádi vöröskövön elhelyezett bronz portré Mihály Gábor Mun-
kácsy-díjas szobrászmûvész alkotása. Avatására augusztus 20-án 16 órakor ke-
rül sor a Szent Erzsébet ligetben, az örökmécses közelében. Ünnepi megemléke-
zésre avatóbeszédképpen Jókai Anna Kossuth-díjas írónõ szíves segítségét kaptuk.

Ezúton köszönetet mondunk Almádi egyetértõ és támogató közönségének,
egyéb helyrõl is kapott konkrét anyagi avagy más jellegû támogatásokért. A meg-
valósíthatóságban a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátustól is komoly segítséget
kaptunk. Városunk vezetõsége erkölcsi támogatásán túl is nyújtott támogatást.

A teljes pénzügyi fedezettséghez még némi lakossági segítséget szeretnénk
kapni a következõ hónapokban.

A fentiek után ezennel meghívjuk Balatonalmádi lakosságát és minden
együtt érzõ polgártársunkat a szoboravató ünnepségre a Szent Erzsébet liget-
be augusztus 20-án délután négy órára.

A szoborbizottság nevében
Majbó Gábor

Szoboravatás

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 (Erzsébet liget) jelölte ki.  Majbó Gábor vezetésével az e célra létreho-

zott munkacsoport a szervezést megkezdte, a szobor készül, alapítványunk

gyûjti a beérkezõ pénzeket. Jókai Anna ünnepi beszédével az emlékmû fel-

avatására – a tervek szerint - 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

csöpög, a szoboravatás idõpontja viszont erõteljesen közeleg.

Wass Albert szavait idézve: „…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…”.

Ne bízzuk másra, állítsuk föl mi is a honi emlékoszlopot!

Köszönettel és tisztelettel:

Vecsey Körmendi Istvánné
az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke

Maradandó
emlékoszlopot állítani…
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A zöldterületek rendben tartása
Sok jogos bejelentés érintette a közelmúltban a
zöldterületek állapotát! Ezúttal - rendhagyó
módon – hadd panaszkodjam én is: Almádi
zöldterületeit illetõen a bírálat egy része nem
köz-, hanem magánterületre vonatkozik! Ahol
a tulajdonosok elfelejtették a gaz, vagy éppen a
fû lenyírását. Szeretném fölhívni a figyelmet
arra, hogy a parlagfû-eltávolítási kötelezettség
nem csak a közterületekre, hanem a saját ingat-
lanokra, a kerítésen belül és kívül is érvényes!
Tarthatatlan, hogy a közterület-felügyelõk ed-
dig 115 ingatlantulajdonost kényszerültek fel-
szólítani e területek rendbe tételére.  

Hulladékgyûjtés 
A szelektív hulladékszigetek környékén kiala-
kuló áldatlan állapotokról is szeretnék szólni.
Újfent fölhívom mindenki – állandó lakosaink,
nyaraló-tulajdonosaink és az itt pihenõk – fi-
gyelmét arra, hogy a hulladék szelektív elhe-
lyezésére szolgáló edényeket csak a lakosság
használhatja, tilos viszont a kommunális hulla-
dék, vagy éppen bolti göngyöleg lerakása eze-
ken a helyeken! Én magam is többször jeleztem
e lap hasábjain, hogy elfogadhatatlan a jelenle-
gi helyzet. És ez annak ellenére alakul így,
hogy nyáron heti hatszor ürítik a szelektív hul-
ladékszigetek edényeit.

A közterület-felügyelõk a továbbiakban fo-
kozottabban fogják ellenõrizni a hulladéklera-
kást, a bírságokat pedig szigorúan behajtjuk.
Komolyan gondolkodunk egyfajta szégyentáb-
la összeállításán, amelyen a notórius szabályta-
lankodókat pellengéreznénk ki.

Pályázati sikerek
Végre jó hírek érkeztek egyes pályázatokról! A
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
döntése értelmében a Budai Nagy Antal út és a
Batthyány út felújításához 14,7 millió forintot
nyertünk. A munka õsszel megkezdõdik. A
Szent Erzsébet liget egy részén – a Wesselényi
strand keleti kapuja elõtt a kettõs öreg platán-
sorig – újulhat meg a zöldterület, erre 6,7 mil-
lió forint támogatást nyertünk.

Nyárvégi mulatságok
Augusztus a rendezvényeké! 8-ától 24-éig az
ötödik borfesztivál várja a vendégeket, nem
csak kiváló borokkal, hanem színvonalas mû-
sorokkal is. A borfesztivál utáni hétvégén - a
Balatonalmádi Turisztikai Egyesületnek kö-
szönhetõen - az elsõ pálinka-napokat és a kísé-
rõ programjait élvezhetjük. (Mindkét esemény-
rõl tájékoztatást közöl lapunk! – a szerk.) 

Örömmel számolhatok be arról, hogy több
vendégünk megkeresett élménybeszámolójával.
Az egyik, egy 90 éves gyõri férfi (a felesége 80
éves) így ír: „Hálásan köszönjük az elmúlt vasár-
nap – július 13., strandátúszás – kapott ajándéko-
kat és azt a nagyvonalú precíz rendezést, amit a
strandon láttunk és tapasztaltunk. A strandon
megtudtam, hogy 500 m-es úszás is lesz. Érdek-
lõdtem a kijelölt helyen, hogy az én koromban is
lehet-e jelentkezni. Nagyon kedvesen közölték
velem, hogy természetesen igen. Megtudta a fe-
leségem és õ is bejelentkezett. A távúszás nekem
nehezen ment, de végül az akarat gyõzött”.  

Remélem, mire a lap megjelenik, újra vissza-
tér a nyár. Kívánok mindenkinek tartalmas idõtöl-
tést, jó szórakozást a nyár hátralévõ részére!

Keszey János 

Megkérdeztük
a polgármestert

Szabadi röptér

Hirdetmény (kivonat)
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnél a

BudaWest Airport Holding Vagyonkezelõ ZRt megbízásából a Vibrocomp Kft által benyújtott ké-

relem alapján 16058/08 ügyszámon elõzetes vizsgálati eljárás indult a Veszprém-

Szentkirályszabadja repülõtéren nemzetközi kereskedelmi repülõtér 2500 m hosszú futópályával

történõ kialakítása ügyében.

A BudaWest Airport Holding Vagyonkezelõ ZRt a Veszprém-Szentkirályszabadja térségé-

ben lévõ volt katonai légi bázis helyén nyilvános kereskedelmi repülõtér kialakítását tervezi.

Az ICAO Cat l kategóriájú repülõtér futópályáját 2500 m x 45 m-re kívánják fejleszteni. Fel-

újításra kerül az irányító torony, kialakításra kerülnek a szükséges guruló utak az utasforgalmi

terminál és kiszolgáló létesítményei, egy cargo bázis, és egy General Aviation terminál, vala-

mint a mûszaki bázis és az üzemanyagtöltõ állomás. A futópálya meghosszabbítása és a fejlesz-

tések révén a repülõtér alkalmassá válik PROP1, PROP2, S5,1 és S5,2 kategóriájú utasszállító

gépek fogadására. A repülõtéren várható mértékadó mûveletszám a tervezési évben 11256. A

repülõtér kizárólag a nappali idõszakban fogad és indít gépeket. Az elõzetes vizsgálati doku-

mentációban foglaltak szerint az elvégzett vizsgálatok a repülõtér létesítésének kizáró okát nem

tárták fel. Az elõzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a ter-

vezett repülõtér hatásterületét alapvetõen a zajvédelmi hatásterület határozza meg, melyet a csa-

tolt helyszínrajzon az 50 dB isophon görbével lehatárolt terület jelenít meg.

A vélelmezett hatásterületen levõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántar-

tásba bejegyzett jogszerû használója ügyfél.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meg-

hatalmazott képviselõjük útján - Gáll Erzsébet ügyintézõvel (tel: 06-22-514300/344 mellék)

történõ egyeztetés szerinti helyen és idõben - betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy

egyéb irataiba.

Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti

hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozó-

an a hirdetmény megjelenését követõ 21 napon belül közvetlenül a Felügyelõséghez észre-

vételt lehet tenni.

Székesfehérvár, 2008. július 16.

Dr. Kling István igazgató
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40 éves osztálytalálkozó volt júniusban Almádiban. A fölvételen látható osztály
a Györgyi Dénes Általános Iskolában kezdte és a Váci Mihály Általános isko-
lában végzett 1968-ban.

Megrendülten állunk itt, az emlékezés, a tiszteletadás jegyében a Gáll István,

Pista bácsi hamvait tartalmazó urna elõtt. Ezek a pillanatok mindenki számá-

ra megrendítõk. Pista bácsit gyermekkorom óta ismertem, így a visszaemlé-

kezés viszonylag könnyû, ám a búcsúzás annál nehezebb!

1934. október 31-én született Budapesten. Édesapja az Orion gyár bér-

számfejtésének volt a vezetõje, édesanyja szövõgyári munkásként dolgozott.

István jó tanulóként és igen kiváló sportolóként hívta fel magára a figyelmet.

Imádott minden sportot, amelyben kipróbálhatta fizikai erejét. Nagyon szép

eredményeket ért el nagypályás kézilabdában, késõbb kosárlabdában is. Jeles

bizonyítvánnyal dicséretesen végezte az építõipari technikumot. 18 évesen a

Balatonalmádi 4. sz Mélyépítõ Vállalatnál kezdett el dolgozni. Habozás nél-

kül fogadta el a felkínált lehetõséget, mert addig soha nem látta a Balatont.

1953-ban munkatársaival megkezdte építõipari tevékenységét a mai polgár-

mesteri hivatal épületében.

Pályakezdõként jelen volt a tapolcai tavas barlang geodéziai szintezésénél,

a Várpalotai hõerõmû rakodócsarnokának építésénél, valamint a Balatonkiliti

strand és camping beruházásánál. Sorkatonai szolgálatát a magyar történelem

tán legviharosabb idõszakában, 1955-56-ban Budapesten töltötte, mint hír-

adós katona. 1957-ben házasságot kötött Angélával, akivel végleg Almádiban

telepedtek le. 1959-ben megszületett Csaba, majd négy évvel késõbb Attila

fiúk.

A 4. sz Mélyépítõ vállalat megszûnése után a Kereskedelmi Beruházási

Vállalat mûszaki vezetõje lett. A Balaton északi partjára irányuló fejlesztések-

nek köszönhetõen olyan máig is prosperáló épületek megvalósítása fûzõdik a

nevéhez, mint a Balatonfüredi Annabella Szálloda, valamint Marina hotel.

Évekig tartó beruházást vezetett, és folyamatosan dolgozott a Klub Tihany

moteljeinek, szállodájának és éttermeinek együttesén.  Neki köszönhetjük,

hogy teljes szakmai irányítással és odaadással éppen itt Balatonalmádiban va-

lósult meg a közelmúltig Auróra nevet viselt szálloda és étterem, a Tulipán

szálloda statikai megerõsítése, éttermének teljes megújulása. Több évig tartó

fejlesztõ munkával - osztrák kivitelezõ bevonásával- megvalósították a mai

Ramada szálloda parkjában található uszodát, és bowling pályát. A balaton-

füredi Margaréta Hotel építése, majd az Aranycsillag szálloda teljes rekonst-

rukciója következett a sorban. A megvalósított szálloda, kereskedelmi, és ven-

déglátó egységek sikeres lebonyolítása eredményeként kinevezték a Hungar-

Hotels Szálloda és Vendéglátó Vállalat Balatoni régiójának mûszaki igazga-

tójává. Késõbb, mint a Veszprémi Építõipari Szövetkezet mûszaki vezetõje

olyan építészetileg komoly kihívásokat, tudott sikerrel megvalósítani, mint a

Veszprémi Petõfi Színház rekonstrukciója, a veszprémi kórház építése vagy a

vörösberényi jezsuita kolostor épületének teljes korszerûsítése. Nyugdíjba vo-

nulása elõtt megadatott neki, hogy egykori elsõ munkahelyének színhelyét, a

jelenlegi polgármesteri épület teljes rekonstrukcióját levezényelje.

Nyugdíjasként sem tudott tétlenül pihenni, aktívan érdekelte a város jövõ-

je, élt-halt Almádi szépségéért. Gyakran adott tanácsokat személyesen nekem

is fejlesztési kérdésekben, amelyek magas fokú szakmai ismeretekrõl és mély

Almádihoz való kötõdésrõl árulkodtak. Olyan munkák fémjelzik nyugdíjas

éveit is, mint a veszprémi Cholnoky úti katolikus templom, és a káptalanfüredi

katolikus templom rendbe hozatala. Az élet fintora, hogy végsõ nyughelyének

kialakítása, a Szent Imre templom sírkertjének urnatemetõje az õ kezdemé-

nyezésére született, és kiviteli tervei saját rajzasztalán születtek meg.

Kedves Pista bácsi! Almádi soha nem fogja elfelejteni, amit életedben tet-

tél szeretett városod építészeti remekeiért, hiszen azokat látva és benne dol-

gozva, naponta fog eszünkbe jutni, hogy mennyit fáradoztál azok megvalósí-

tásán. Köszönöm mindezt Neked mind a magam, mind a város polgárai nevé-

ben. Köszönöm, hogy Almádit választottad szûkebb hazádnak, és ezáltal mi

is élvezhetjük munkásságod eredményeit.

Tisztelt Gyászolók! Vigasztaljon mindnyájunkat a Gáll Pista bácsitól ka-

pott szeretet, melybõl jutott mindenkinek: feleségnek, gyermeknek, unoká-

nak, rokonnak, barátnak, ismerõsnek. Igazán szép életpályád végsõ finisébe

érve, szeretteid közelségében nyugodjál békében Pista bácsi! Emléked örök-

ké fennmarad nem csak családod, hanem a város emlékezetében is!

Keszey János  

(A július 26-i temetés alkalmával az almádi katolikus plébániatemplom sír-
kertjében elhangzott polgármesteri búcsúztató szerkesztett változata.) 

Búcsú Gáll Istvántól

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A nyár derekához érkezvén sajnos megnõtt azon bejelentések száma, amely a

gazos, elhanyagolt ingatlanokról szól. E miatt az alábbi szabályozásokra hí-

vom fel figyelmüket. 

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tv. 5. § (1) bek. c./ pontja sze-

rint a földhasználó és a termelõ köteles az egyéb (nem zárlati és nem vizsgá-

latköteles nem zárlati) károsítók ellen is védekezni, ha azok a szomszédos

földhasználók ill. termelõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát,

vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint köteles

figyelembe venni az integrált növényvédelem alapelveit, a környezet és ter-

mészet védelmét, továbbá az 5. § (3) bek. szerint az ingatlanon a parlagfû vi-

rágbimbó kialakulását köteles megakadályozni és ezt az állapotot a vegetáci-

ós idõszak végéig folyamatosan fenntartani. E kötelezettség megszegõivel

szemben az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1998. (XII.28.) Korm. sz. ren-

delet 106. §-ában foglalt növényvédelmi szabálysértés miatt szabálysértési el-

járás folytatható le, vagy 20.000 forinttól 5.000.000 Ft-ig terjedõ növényvé-
delmi bírság szabható ki, illetve hatósági eljárás keretében az ügyfél költsé-

gére közérdekû védekezés rendelhetõ el.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának a közterület rendeltetéstõl eltérõ

célú használatának, a közterületek rendjének általános szabályairól szóló

10/2001.(VII.15.) Ör. sz. rendelet 27.§, és 30.§, 33.§. (1) bekezdés k), l) pont-

ja alapján: Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az ingatlan tulaj-

donosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, más esetben a telek hatá-

rától számított 1,5 m szélességû közterületet  köteles olyan állapotban tartani,

amely lehetõvé teszi a biztonságos gyalogosközlekedést. Az ingatlanok tulaj-

donosai kötelesek az ingatlanuk határvonalától a közút széléig - de legfeljebb

30 méterig - a 2.§. (4) bekezdésében meghatározott területek gondozását (ka-

szálás, gyomtalanítás, tisztítás, stb.) elvégezni.

Szabálysértést követ el, 30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki

a rendeletben foglalt meghatározott alábbi rendelkezéseket megszegi, illetve

nem tartja be:

- az ingatlan tulajdonosa és használója az ingatlana mentén lévõ járdasza-

kaszok illetve gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartásáról

(gyomtalanítás, síkosságmentesítés), más esetben a telekhatártól számí-

tott 1,5 méter szélességû közterület tisztántartásáról nem gondoskodik,

- az ingatlan tulajdonosa az ingatlan határvonalától a közút széléig - de leg-

feljebb 30 méterig - a 2.§.(4)bekezdésben meghatározott területek gon-

dozását - kaszálás, gyomtalanítás, tisztítás stb.) nem végzi el.

Kérem Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, gondoskodjanak ingatlanuk
tisztántartásáról az egészséges életmódunk és környezetünk védelme ér-
dekében.

Balatonalmádi, 2008. július 18.

Ujlakiné dr. Pék Éva
jegyzõ
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Veszprémvármegye Rendõrségi hírek

Nyaraláskor is figyeljünk egymásra
és értékeinkre

Miniszteri ígéret az onkológiára 
Sikerrel pályázhat Veszprém megye az onkológia centrum létrehozására - hang-

súlyozta Székely Tamás egészégügyi miniszter a megyeházi sajtótájékoztatón.

Lasztovicza Jenõ Veszprém megyei közgyûlési elnök kijelentette: a beruházás

megkezdésére a megye készen áll. A miniszter megyei és egészségügyi vezetõk-

kel is találkozott.

A találkozón megvizsgálták a Veszprém megyei egészségügyi ellátás átalakí-

tásának és az onkológia létrehozásának lehetõségeit - derült ki Pál Bélának, a kö-

zép-dunántúli térségfejlesztési tanács elnökének tájékoztatójából. Székely Tamás

miniszter a találkozót példaértékûnek nevezte a megye egészségügyi intézménye-

inek összevonását, a szakmai feladatok összehangolását. A szaktárca elöljárója je-

lezte: a közép-dunántúli régióban nincs sugárkezelési centrummal rendelkezõ in-

tézmény, ezért az onkológiai ellátásban gondok merülhetnek fel. A pályázaton a

Veszprém megyei kórház sikerre számíthat. A megyének jó lehetõségei vannak a

járóbeteg- és a sürgõsségi pályázatokon is. Lasztovicza Jenõ elnök üdvözölte,

hogy a miniszter rövid határidõn belül eleget tett a meghívásnak. Mint mondta

hosszú évek óta húzódik az onkológia-fejlesztése, sok bizonytalanság merült fel,

amely odáig vezetett, hogy a közgyûlésre elõterjesztést készítettek. Eszerint a me-

gye külsõ közremûködõk segítségével valósította volna meg az onkológiai cent-

rum megépítését. Ezt az elõterjesztést visszavonják. A megyét és a megyei kórhá-

zat a tárca rákellenes programjában régiós központként nevesítette. A program

szerves része volt korábban is a Veszprém megyei onkológiai centrum létrehozá-

sa, amelyre most lehetõség nyílik. 

Bernáth Aurél Tihanyban
Augusztus végéig látható Tihanyban az Apátság Galériájában Bernáth Aurél

(1895-1982) festõmûvész Vallomás a vízrõl címû emlékkiállítása, amelyet július

12-én Udvardi Erzsébet nyitott meg. Ugyanakkor, ugyanott nyílt meg, s látható

szintén a hónap végéig Kosáry Domokos (1913-2007) történésznek, az MTA volt

elnökének a rajzaiból rendezett tárlat. 

Balaton-kerülõ vitorlás verseny
Litkey Farkas kormányos és csapata nyerte meg a 40. Kékszalag Balaton-kerülõ

Vitorlásversenyt. Július 20-án a fõdíjakat, a kékszalagot és a kupát Gyurcsány Fe-

renc miniszterelnök és Straub Elek, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke adta át.

A kormányfõt füttyszó és fújolás fogadta a mólónál Balatonfüreden. A különbö-

zõ szakosztályok díjait dr. Bóka István, a város polgármestere és Talabér Márta,

a Veszprém megyei közgyûlés alelnöke adta át a versenyzõknek. Idén 575 hajó

állt rajthoz, és a megadott szintidõn belül 527 meg is érkezett Balatonfüredre Eu-

rópa legrégebbi és leghosszabb tókerülõ versenyén. A 160 kilométeres távot 13

óra 14 perc alatt teljesítette Litkey Farkas és csapata a Brokernet Uniquával, és

így nyolcadik alkalommal állhattak a dobogó legfelsõ fokára. Második lett a

Raffica Király Zsolt kormányossal, míg a harmadik helyen a Telebox-szal

Gerhard Müller ért célba. Negyedikként Rauschenberger Miklós kormányossal és

legénységével futott be a kikötõbe a Principessa.

Rásky Mihályné Bél Mátyás-díja
Zalaegerszegen az idei Országos Honismereti Akadémián a szakma legmagasabb

kitüntetését, a Bél Mátyás-díjat nyerte el Ráski Mihályné, az almádi önkormány-

zat és a kelet-balatoni kistérség oktatási szakértõje – adta hírül a megyei napilap.

Lapunk a munkatársát köszöntheti, amikor gratulál a sikerhez!

A nyár igazán jó idõvel indult, aminek a vendéglátásból, szállásadásból

élõk örülnek. Megnõtt a városba látogatók száma, és ez mindenképpen

magával hozta, hogy több lett a súrlódás a különbözõképpen pihenni, ki-

kapcsolódni vágyók és a helybéliek között.

A hétvégére ideutazó nyaralótulajdonosok és az állandóan itt tartóz-

kodó lakosok részérõl – különösen hétvégeken – több bejelentés érkezik

a rendõrségre a szomszédban zajló, gyakran a szünidejüket itt töltõ diá-

kok elviselhetetlen hangoskodásáról. Természetesen a rendõrség a beje-

lentésekre reagál. Azonban a helyszínen megjelenõ kollégáink nem min-

dig tapasztalnak olyan elviselhetetlen hangerõt, mint ahogy az a bejelen-

tésben szerepel. Elõfordul, hogy egyszerûen csak beszélgetnek a szom-

szédok a kertben. Ilyen esetekben természetesen nem indul szabálysér-

tési eljárás csendháborítás miatt, amely egyébként az önkormányzat ha-

táskörébe tartozik. 

Valahol el kellene fogadni azt, hogy a nyári idegenforgalom bevé-

teleibõl élõ Balaton-parti településen türelmesebbek legyünk a vendé-

geinkkel. Persze ez nem zárja ki, hogy a vendégek a kultúrált, a közös-

ség számára elfogadható magatartási szabályokat kövessék a nyaralás

során.

Hiszen bárhol vagyunk, az élet ugyanúgy zajlik. Ezt látjuk mi rend-

õrök akkor, amikor a besurranásos lopások számát nézzük, vagy a stran-

di lopásokat vizsgáljuk. A kötelezõ óvatosság, a saját személyes hol-

minkra való vigyázás még a Balaton mellett is kötelezõ. Nem hiszem,

hogy újdonság, de ilyenkor nemcsak a nyaralóvendégek, hanem a bûn-

elkövetési szándékkal ideérkezõk száma is megnõ. Számukra aranybá-

nya a nyaralók, házak nyitott vagy szúnyoghálós ajtaja, ablaka, a stran-

don csak egy takaró alá rejtett értékek, pénz, márkás ruhanemû. Az ello-

pott készpénzen túl ilyenkor nem kis kellemetlenséget okoz a pénztár-

cánkban hordott iratok eltûnése és az utánuk való járkálás.

A nyaralás alatt hajlamosak vagyunk a szokásos elõvigyázatossá-

gunkról megfeledkezni. Ez történt azokkal a fürdõzõkkel is, akik mi-

vel nem találtak helyet a parkolóban, a szegéllyel is megemelt zöld te-

rületekre álltak gépkocsijukkal. Figyelmen kívül hagyták azt a tényt,

hogy a Szent Erzsébet-liget – tábla is jelzi a behajtási úton - természet-

védelmi terület. Igaz, hogy Balatonalmádiban a parkolás ingyenes, de

a természetkárosításért mindenkinek felelnie kell, és nem is kis összeg

az a közigazgatási bírság, amely kiszabását ilyen esetben a törvény elõ-

írja. 

Úgy gondolom, ha felhívjuk a szomszédunkban nyaraló vendégek,

barátaink, ismerõseink figyelmét a fent leírtakra, mindenképpen hozzá-

járulunk ahhoz, hogy kellemes élményekkel és szép emlékekkel térjenek

haza a nyaralásból.

Stanka Mária r. szds.

E sorok írásakor még nem tudható, ho-

gyan zajlik július utolsó napján a tihanyi

Forma 1-es találkozó. A gondos szerve-

zõmunka, a régió polgárõr egyesületeinek példamutató készségének köszön-

hetõen remélhetõ, hogy zavartalanul, fennakadások nélkül oldjuk (oldottuk)

meg feladatunkat. A Balatonalmádi Polgárõr Egyesület munkájának eredmé-

nyeként 50 fõ vesz részt a biztosításban, nyolc gépkocsival illetve gyalogo-

san.

Júniusi (az északi parton tartott) átfogó közbiztonsági akciónkat Pataki

György r.alezredes, kapitány jónak és hatékonynak minõsítette. Elismerõen

szólt a végrehajtott munkáról. Hasonló eseményt augusztusra már tervezünk,

célunk továbbra is a bûnmegelõzés, a bûnözõk elriasztása lesz.

Borhétbõl borfesztivállá nõtte ki magát Almádi egyik legrangosabb esemé-

nye. Természetesen a pavilonok éjszakai õrzését vállaltuk! Augusztus 7-étõl

24-éig ez komoly feladat lesz. Óriási eredménynek tekinthetõ, hogy pártoló

tagjaink anyagi segítségével és pályázatokon nyert forrásokból sikerült „tech-

nikai hátterünket“ bõvíteni. Kiváló mi-

nõségû távcsövet vásároltunk, valamint

egy úgynevezett éjjellátó (infravörös

távcsõ) készüléket. Ez utóbbi lehetõvé teszi számunkra, hogy több száz mé-

terrõl észleljük teljes sötétségben is azokat a betolakodókat, akiknek egy adott

helyen semmi keresnivalójuk nincs. Reméljük, hogy éjszakai járõrözéseink

így hatékonyabbak lesznek.

Továbbra is folytatjuk rendszeres szolgálatainkat a strandokon, üdülõterü-

leteinken. Bízunk abban, hogy a balatoni nyár egyre kevesebb embernek okoz

csalódást! Természetesen továbbra is várjuk a lakosság és az itt üdülõk támo-

gatását, hiszen a nyitott ajtók-ablakok, a leparkolt, értékekkel teli gépkocsik

vonzzák a bûnelkövetõket. Ne adjanak esélyt nekik!

A meglehetõsen változékony idõjárás megviseli az idõsebb nemzedéket.

Kérjük, hogy a szokásosnál is jobban figyeljenek rájuk, hiszen a szomszédok

azok, akik a megszokott életvitelüket ismerik. Köszönjük! 
(ff)

Polgárõr hírek
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Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (Kiíró)
nyilvános pályázat útján meghirdeti a tulajdonát képezõ Balatonalmádi,
Ferenczy K. u. 6/A szám alatti, 2522/26 hrsz-ú összesen 1571 m2 területû
ingatlant bruttó 15.710.000.-Ft minimális vételáron értékesítés céljából. 

Az ajánlati biztosíték összege: 1.000.000,-Ft. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 6-án, hétfõn

11.00 óra.
Az ingatlanon jelenleg garázsok találhatók, amelyek lebontásáról az

Önkormányzat gondoskodik 2008. október 31-ig és az ingatlant „beépí-
tetlen területként” értékesíti.

A pályázattal kapcsolatos további információk: a www.balatonalmadi.hu
honlapon, a 06-88-542-461-es és 06-88-542-462-es telefonszámokon,
személyesen, a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán ügy-
félfogadási idõben (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.), illetõleg a
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen kérhetõk.

Keszey János, polgármester

Felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok bérbeadását

meghirdeti.

- 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. alatt (FÓRUM Üzletközpont mögött)

található telephelyen elhelyezkedõ bruttó 1369 m2 alapterületû raktárépület
egyben. (Kérjük, akkor is jelezzék igényüket, ha a csak a raktárépület egy-egy

részére tartanának igényt!)

Bérleti ajánlatok beadási határideje: folyamatos.

- Wesselényi-strand keleti részén lévõ, I/B jelû, 21,18 m2 területû, I/C jelû,
24,55 m2 területû, szerkezetkész kereskedelmi és vendéglátóipari egységek
együttesen. Bérleti szerzõdés idõtartama: 2014. október 15-ig tart. Bérleti

ajánlatok beadási határideje: folyamatos. 

- Veszprémi u. 81. sz. alatti üzlethelyiség (volt cukrászda). Bérleti szerzõ-

dés idõtartama: feltétel bekövetkeztéig (a Veszprémi u. módosított nyomvo-

nalának megépítéséig) szól. Bérleti ajánlatok beadási határideje: folyamatos.

- Baross Gábor u. 4. szám alatti 38,9 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt ve-
gyes üzlet). Bérleti szerzõdés idõtartama: 2012. december 31-ig tart. Bérleti

ajánlatok beadási határideje: folyamatos.

A bérbeadással kapcsolatos további információk: a www.balatonalmadi.hu

honlapon, a 06-88-542-461-es és 06-88-542-462-es telefonszámokon, szemé-

lyesen, a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán ügyfélfogadási

idõben (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) illetõleg a 

pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen kérhetõk.

Jártunkban-keltünkben észrevehetünk megrongált, vagy az idõ vasfoga által

meghibásodott tárgyakat. Ne menjünk el közömbösen mellettük!

Egy-két példa. Séta közben villanyoszlop mellett mentem el, és egy kedves

kúszónövény haragoszöld leveleit csodáltam meg. Ahogy szememmel követ-

tem a magasba törõ indákat, nyilalt belém a felismerés, mi van, ha a kúszóka

eléri a vezetéket, rácsavarodik, esik az esõ, arra fut az esõ elõl menekülõ gyer-

mek vagy bárki, és hozzáér a nedves növényhez…!? (Az illetékesek elhárí-

tották a veszélyt.)

Más példa. Pihenésre alkalmatlanná vált a Budai Nagy Antal utca egyik

padja. Valamelyik nap vásárlásból jött haza a feleségem, és örömmel újsá-

golta, valaki megcsinálta a megrongálódott padunkat.

Nem tudod, ki?

Nem, de sejtem - válaszolta.

Nem is az a fontos, hogy ki, csak mindig legyen valaki, aki észreveszi, hogy

valami nincs rendben, és nemcsak észreveszi, meg is oldja. Vagy addig szor-

galmazza, míg meg nem oldják az illetékesek.

Jó pihenést a felújításra váró Budai Nagy Antal utcán „hegyre mászóknak”

a megjavított padon!

Zárójelben megjegyzem: régóta vár már Almádi egyik legrégebbi bale-

setveszélyes „hegyi útja” a csatornázás utáni felújításra.

Utóirat: A padon pihenés közben gondoljanak a cselekvõ emberre.

Varga Laci bácsi

Padok - tárgyak
(Cselekvés morzsák)

A városunkban jól ismert szerzõ-

nek, Láng Miklósnak új könyve

jelent meg. Címe: Visszamegyek a

mamámhoz. 63 rövid elbeszélést,

cikkecskét tartalmaz, záradékként

pedig még egy amolyan búcsú-

verset is.

A 89. évében járó szerzõ eb-

ben a (13.) könyve meglepõen

friss és változatos. Lapozzunk be-

le: meggondolatlan ifjak tragédi-

ája (Buli); egy gyermektelen há-

zasság különös felbomlása (A do-

nor); felelõtlen szeretõ (A jegy-

gyûrû); a távolság nem akadálya

a szerelemnek (Ketten Európá-

ból); egy nagyszerû család (A

Vidovszkyak) és annak festõmû-

vész tagja (Zürich); menedék az

otthoni gondok elõl (Menekülés);

ifjú házasok összeszokása (Neve-

lés); öregember nem vénember (Nyitás reggel hatkor). Szó van az 50-es

évekrõl, 1956-ról is; egy elfeledett bonvivánról (Pataky Jenõ); balul sikerült

tengerparti nyaralásról - ami egyben a Balaton dicsérete! (Tengerre ma-

gyar!) -; házastársi hûségrõl; aranylakodalmi meglepetésrõl és sok minden

egyébrõl.

Az év elején - a Mûvészetbarátok Egyesületének kiadásában - megjelent

Találkozás; hajsza a gyilkos után címû kisregénye után meglepetést jelent

ez az újabb - közel 200 oldalas - könyv a miskolci Z-Press Kiadó Kft.  ki-

adásában, amely egy soproni nyomda gondos kivitelezését is dicséri. A

címlapot a kiváló balatonalmádi grafikusmûvész, Fábián László rajza dí-

szíti.

A kötet megrendelhetõ a szerzõnél, akinek a postacíme: 8220 Balatonal-

mádi, Lozsántai út 7. Telefon: 88/430-767. Villámposta: lang.miklos@chello.hu

- de õsztõl (mindkét könyv) beszerezhetõ lesz a Mûvészetbarátok Egyesüle-

tének budapesti rendezvényein is. Balatonalmádiban mindkét könyv kapható

a Hattyú üzletháznál levõ és a Szabolcs utcai könyvesboltban. 

Láng Miklós korábbi 11 könyvét Almádiban nem lehetett kapni. Most a

szerzõ számít két új könyvének itteni, kedvezõ fogadtatására.

gs

Új Láng-könyv
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városi

könyvtár

fiókot

nyitott
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nyárra

a

Nagystrandon…
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Rándul az ötcentis testem -
hát megint elvesztem?
vissza kell mennem?
oly sokáig vártam
az Égben születési láz van
minden Egész törtté lett
fölgyorsult az emberi történet
több az életre vágyó lélek
mint az életben foganó méhek
- de jaj, akik fogannak mégse fogadnak
„manó, légy elég önmagadnak“
gyõzött a sátán-filozófia
vérébe fúl a Fehérlófia
átdöfik a Tündérlány szemérmét
szilikonos mellekre tûzik ki az érmét
Isten szemét lurex-függöny fedi
ha nem lát mindent csak jobb neki
helyette figyel Big Brother
olcsón megvesz és drágán ad el
anyát, apát, családot nem keres
megváltó lett az óvszeres.
Tetovált dzsungel a hátakra marva
ajakba, orrba üveggyöngy, tarka
lappadnak a hasak, a köldököt fémgolyó zárja
elcsurog a forrás, ha nincs edény alája
a képernyõn ész nélkül, szív nélkül gyaknak
van aki hirdeti: ez kell a magyarnak
még itt vagyok... sikoltok: kegyelmezz
az Éned tartalom, nem csupán jelmez
Isten teremt s belegyilkol az ember
halált szül az, aki életet szülni nem mer
Ha megáll a Föld, befagynak az égi tervek
hiába szól Krisztus, hogy szeretlek
Nem lesz többé Ország, sem Hatalom, oda a Dicsõség
csak gyarmat, csak bitorló, alacsony minõség
...váltott a Törvény: aki felnõtt, felelõs
aki gyermekkel, az Istennel is viselõs.
Nyiss utat, te férfi, ne szakíts ki, asszony
botrány, hogy az ember Istent halasszon!

E költeményt abból az alkalomból közöljük, hogy a Kossuth-díjas író avatja
Szent István napján a Tó-parton városunk Wass Albert-szobrát. Fogadjuk
szeretettel a magyar írók fejedelemasszonyát, Jókai Annát ezzel a régi szép
magyar köszöntéssel: Isten hozta minálunk!

Jókai Anna 

A magzat imája
akinek nem rongyos a lelke,
de fényes, mint a nehéz selyem,
aki hiszi is, amit mondott,
akit nem zsarol a félelem,

boldog, akit nem az önérdek
kormányoz, hanem önként szolgál,
adósait nem tartja számon,
görbe utakon titkon sem jár.

Boldog, akinek láthatatlan
púpként a múlt nem ül a hátán,
nem üzletei gazemberekkel,
árnyékán nem táncol a sátán.

akinek a szemén kifénylik,
hogy süt benne az Isten napja,
akinek lelke nehéz selymét
magasságos szél lobogtatja.

(Legutóbb a Mezey Katalin 65. születésnapjára idén közreadott válogatott
verseskötetben látott napvilágot e költemény.)

Mezey Katalin

Boldog
(Jókai Annának)

Tihanyi bencés
rendezvények

Ünnep
Ágoston és Jeromos testvér fogadalomtétele: Nagyboldogasszony vigiliá-

ja, augusztus 14., 17,30.

Nagyboldogasszony ünnepe: augusztus 15., 18,00, vesperás, szentmise

(Sárai-Szabó Kelemen OSB).

Könyörgés a magyarságért: szeptember 13., 15,00 (Dolinszky Árpád ev.

püspök, Délvidék).

Kézfogás: egyházi iskolás öregdiákok találkozója, november 8., 10,00

(Freund Tamás agykutató).

Szent Ányos ünnepe: november 17., 17,00,  vesperás, szentmise (Várszegi

Asztrik OSB fõapát). 

Kiállítás
Szeptember 7., 16,00: Mihalik Tamás fényképei, Dömsödi Izabella ikon-

jai (Korzenszky Richárd). 

Tetõtéri esték
Szeptember 26., 18,00.

Október 10., 17,00.

November 21., 17,00.

December 19., 17,00.

Hangverseny
Szeptember 21., 17,00: az ELTE ének- és zenekara, Baross Gábor

vezényletével.

December 14., 16,00: a Tihanyi Bencés Apátsági Templom Énekkarának

adventi áhítata, karvezetõ Varró Krisztina és Farkas Géza.

December 26., 16,00: karácsonyi hangverseny – Hoffmann László (org-

ona), Hoffmann Ágnes (hegedû).

Január 1., 16,00: újévi orgonahangverseny – Mali Katalin. 

Egy településen a helyi értékek védelme elsõsorban épületekre vonatkozik.

Ami kézenfekvõ, hiszen a falu, vagy város arculatának meghatározó elemei

az épületek, a természeti adottságokkal együttesen. Almádiban is jó néhány

épület tartozik a rendezési terv szerinti védettségi körbe. Közülük egy az

Arany János utca 1. szám alatti épület, vitéz Mészáros István fényképész egy-

kori nyaralója és egyben mûterme.

Sokan emlékezhetnek az épület romos állapotára, amikor az Arany János

utcában járván látják a gondosan helyreállított, szinte újjászületett házat. Az

építtetõ tulajdonos benyújtotta pályázatát a Helyi Építészeti Örökség 2008. évi

Építészeti Nívódíj címen közzétett felhívásra. Pályázata annyira sikeres volt,

hogy az országos szintû pályamunkák közül a második díjat nyerte el, jóval

nagyobb épületek közötti vetélkedésben.

Az elért siker elsõsorban a tulajdonos tervezõ érdeme, de a város számára

sem közömbös, hogy milyenek a benne található épületek, tehát egy kicsit kö-

zös az érdek. Legyen ez az épület elõremutató példája a felújításra váró helyi

védelem alatt álló épületeknek.

Végül meg kell említeni, hogy a helyreállítás tervezõje Ács István okl. épí-

tészmérnök, Balatonalmádi város fõépítésze, aki egyben építtetõje is a család

tulajdonában álló épületnek.

SF

Helyi értékek védelme
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A „Almádiért” Közalapítvány új kiadványt tervez, amelyet jórészt olyan

emberek alkotnának, akik valamilyen módon Balatonalmádihoz kötõdnek

– itt laknak, nyaralnak, vagy a városhoz kapcsolható, közlésre érdemes

dolgok birtokában vannak. A könyvecskét könnyed olvasmánynak szán-

juk, olyannak, ami szórakoztatva nyújt minél több információt vidékünk-

rõl, mesél városunk történetérõl, és akár a fûtött szobában télen, vagy a

strandon nyáron szívesen lapozgathatja bárki. Érdekes, kedves vagy ép-

penséggel különleges, vidám fotókat, rajzokat csakúgy tartalmazhat, mint

a város életérõl, élõvilágáról, környezetérõl, múltjáról, jelenérõl szóló ér-

dekfeszítõ írásokat, a Balatonhoz, Almádihoz, az itt élõ emberekhez köt-

hetõ történéseket, élményeket, eseményeket, legyenek azok komolyak,

derûsek, humorosak, prózai munkák vagy költemények. Mûfaji megkö-

töttség nélküli olvasmányos, színes, színvonalas írásokra, eddig meg nem

jelent, jó minõségû képekre számítunk. Akik ebben részt kívánnak venni,

azokat arra kérjük, hogy fotóikat, írásaikat, grafikáikat küldjék el alapít-

ványunk címére („Almádiért” Közalapítvány, 8220 Balatonalmádi, Szé-

chenyi sétány 1.), s a borítékra - a feladó neve, címe, elérhetõsége mellé

- írják rá: „Új almádi kiadvány”.

Szeretnénk a beküldött anyagokból közlésre minél többet kiválasztani,

az alkotókkal a kapcsolatot felvenni, hogy minél elõbb elkezdhessük a ki-

advánnyal kapcsolatos munkákat. A közremûködést elõre is köszöni:

az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriuma

Alkossunk együtt! 
Vegyen részt kiadványunk szerkesztésében! 

Legutóbbi számukban röviden beszámoltunk arról, hogy június végén Vajkai Aurélra emlékezett a város, s közöltük az egyik elõadást,

Schildmayer Ferencét. A kiváló néprajztudós emléknapján készült fényképekbõl adunk közre még hármat. Az egyiken az emlékezõk (Raffai

István szerkesztõ, Vajkai Zsófia néprajzkutató, Czuczor Sándor gimnáziumigazgató és Gráfik Imre néprajzkutató), a másikon a Vajkai-házon

elhelyezett emléktábla, a harmadikon pedig az ünnepség közönsége (hátul a falakon az emlékkiállítás) látható. 

A Vajkai-nap képeibõl…
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Dr. Óvári Ferenc (1858-1938)
Veszprémben született, közép-

iskolai tanulmányait itt és Szé-

kesfehérváron végezte, majd

Budapesten szerzett jogi diplo-

mát. 1884-ben ügyvédi vizsgát

tett, majd Veszprémben ügyvé-

di irodát nyitott. Törvényható-

sági bizottsági tagként elsõsor-

ban a közigazgatási viszonyok

javítását és a tûzoltás ügyeinek

szervezettebb kezelését szorgal-

mazta. 1887-tõl a veszprémi ön-

kéntes tûzoltóegylet örökös fõ-

parancsnoka, az Országos és a

vármegyei Tûzoltó Szövetség

elnöke volt.

1882-ben szabadelvû prog-

rammal a nagyvázsonyi kerület

országgyûlési képviselõjévé vá-

lasztották. Hat ciklusban a

nagyvázsonyi, négyben pedig a

veszprémi kerületet képviselte. 1927-tõl a felsõház tagja volt. Életében és köz-

életi tevékenységében kiemelt hely jutott Balatonalmádinak. A Veszprémi

Hírlap 1938. március 20-i számában megjelent méltatásban olvashatjuk: 

Szerelmese volt a Balatonnak. Naggyá fejlesztette az õ kedves Almádiját,
ahol templomot emel az Úr dicsõségére. Megalapítja a Balatoni Szövetséget
és ezzel úgy a hazában, mint külföldön ismertté s látogatottá teszi. Megalapít-
ja a Balaton mellett a Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület nyaralótelepeit
s a legnagyobb bõkezûséggel fordult szegénysorsu gyermekek nyaraltatása és
üdültetése megszervezése fel. Ugyancsak õ volt a megalapítója a Balatoni Szö-
vetség Üdülõház Szövetkezetének, hogy a szerényebb viszonyú középosztály
részére módot nyújtson a balatonfüredi gyógyforrás gyógyító erejének hasz-
nálatára.

Elévülhetetlen érdemei voltak Almádi fejlesztésében. Annyi mindenben

volt része, hogy e rövid megemlékezésbe nem fér bele. Még életében utcát ne-

veztek el róla és 1913-ban Almádi díszpolgárává választották. Nyolcvan évet

élt, sírja a veszprémi alsóvárosi temetõben van. (A szerkesztõ megjegyzése: az
itt említett Zsófia Gyermekszanatórium omlott a porba az elmúlt években az
új tulajdonosok nemtörõdömsége miatt.)

Kompolthy Jób (1879-1938)
Budapesten született, iskoláit

Veszprémben és Fiuméban vé-

gezte. Szolgálatát azon a vitor-

láson kezdte, amelyiken apja

(Kompolthy Tivadar író, újság-

író) is szolgált. 1897. júliusában

tengerészhadnagyi képesítést

szerzett, majd a német Adelaide

vitorláson szolgált hadnagy-

ként. 1900. februárjában hosz-

szújáratú kapitányi vizsgát tett.

1900. októbertõl haditengeré-

szeti önkéntes, 1902. januárjától

tartalékos kadét. 1902-tõl egy

évig a kínai haditengerészetnél

szolgált, majd 1912-ig posta-

igazgatóként dolgozott Kíná-

ban. Hazatérése után 1914. au-

gusztusától szolgált a császári

és királyi haditengerészetnél,

1917. májusától fregatthadnagyként. 1921-tõl az Ancora Tengerészek Hajó-

zási Vállalata igazgatósági tagja 1931-ig. 1930. júniusától kapitány Darányi

K. István kis halászhajóján, a Mars gõzösön, majd 1932. áprilisától Burger

Bernát Árpád gõzösének elsõ tisztje. A M.A.T.E. elnöke és a Magyar Kir. Ten-

gerésztisztképzõ Tanfolyam tanára lett 1935-tõl haláláig. Õ volt az utolsó bu-

dai várkapitány. Több tanulmányt és útirajzot írt, térképet készített Kínáról.

Hetven éve távozott közülünk, sírja Balatonalmádiban a Pinkóci temetõ-

ben van. A síremléke 2008-ban került helyreállításra a következõ felirattal: Itt
nyugszik Kompolthy Jób az utolsó budai várkapitány 1879-1938. Állította
unokája és a Honismereti Kör 2008.

Almádi Yacht Club (1938)
1913-ban megalakult a Balatoni Yacht Club almádi osztálya. Ebben a szerve-

zeti formában mûködött 1938-ig. Ekkor került megalapításra az Almádi Yacht

Club, mint önálló szervezet. 

Jelentõs eseménynek számított Almádi vitorlás életében. Az eseményrõl a

Veszprémi Hírlap 1938. június 12-i száma részletesen tudósított. 

Az ünnepség pünkösd másnapján 10 órakor szentmisével kezdõdött, ame-
lyet Pintér Sándor almádi plébános mondott. Majd a közönség a feldíszített

hajókhoz vonult, ahol dr. Simon György prelátuskanonok a rádió által is köz-
vetített szép ünnepség keretében szentelte meg a hajókat. Tormay Béla a Für-
dõ Rt. elnöke üdvözölte ezután a közönséget, majd Ugron Gábor a Vitorlás
Yacht Szövetség tartotta meg avató beszédét. Ezután a keresztanyai tisztség-
re felkért hölgyek jelmondatok kíséretében avatták fel hajóikat, majd a társ-
egyesületek üdvözlése következett. Iklódy-Szabó János ezután virágcsokrot
dobott a vízbe. A szép ünnepség közönsége ezután a Pannóniába vonult dísz-
ebédre, amely alatt több felköszöntõ hangzott el. 

Így szól a korabeli sajtótudósítás. Lehet, hogy a rádió archívumában meg-

található a felvétel? 

Schildmayer Ferenc

70 éve történt
Híradás három eseményrõl

Képek az AYC megalakulásáról

Óvári Ferenc és felesége az almádi parton

1925. június 20-án

Kompolthy Jób síremléke
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Papp Iván (1918. szeptember 7–1982. október 6.) kiállítása szeptember 5-én délután 5-kor nyílik a Pad-

lásgalériában. A fia, Papp Péter hívta föl a figyelmünket az egykor Káptalanfüreden alkotó mûvészre

s õszi almádi tárlatára.  Fõbb életrajzi adatai az alábbiak.

Kétgyermekes családban született Pesten. 1936-41: Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola, ahol

Glatz Oszkár, Aba-Novák Vilmos, Elekfy Jenõ mellett Varga Nándor Lajos volt mestere. 1940-

ben Székely Bertalan-díjban részesült. 1943-ig tanársegéd

a Képzõmûvészeti Fõiskolán; késõbb – mivel egy csecse-

mõkori láb-operációtól fogva bicegett – írnokként szolgált

az utászoknál Körösmezõn. A következõ tanévtõl 1944.

nyarának végéig Sepsiszentgyörgyön tanított a tanítókép-

zõben. Akkor ismerkedett meg késõbbi feleségével is.

1945 elején Ék Sándor alkalmazott-grafikai mûhelyében

dolgozott. Az 1950-es évtized elején a Pedagógiai Fõisko-

lán, 1955-56-ban a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán taní-

tott. Az ottani rajz-tanszéknek 1957 elején bekövetkezett

megszüntetése után állást a zuglói, híres I. István Gimná-

ziumban kapott; egészen haláláig ebben a körben dolgo-

zott. 

A hatvanas évek elejétõl volt családjával csöndet keresõ

nyaraló ’Káptalanon’ – s két évtizeden át a maga tervezte

egyszobás, üvegajtós kis ház teraszán és a környéken készült

vázlatainak, festményeinek, metszeteinek, faragásainak zöme.

(A festõmûvészrõl készült fénykép valószínûleg 1977-ben

készült.) 

Papp Iván tárlata a Padlásgalériában
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Az év elsõ felében több kiállítása volt a városunkban élõ Fülöp

Lajos festõmûvésznek, legutóbb, nyár elején Kenesén szerepelt

önálló tárlaton. A jövõre 70 éves alkotó mûveibõl mutatunk be

néhányat lapunk lehetõségei szerint fekete-fehér felvételen a

sokszínû Fülöp-festményekbõl. 

Fülöp Lajos képeibõl

Badacsony

Tél táj

CsesznekKözeledõ tavasz

Tó tóLozsánta
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Almádi nyár
- amilyennek Szögedi Miklós látta -
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A 2007-2008. évi labdarúgó évadban is eredményesen szerepeltek a BSE

serdülõ és ifjúsági csapatai a Veszprém megyei korosztályos bajnokságokban.

A serdülõ csapat (13-16 évesek) a megyei I. osztályú bajnokságban végig a

tabella elsõ felében szerepelt, végül kiélezett küzdelemben a dicséretes ötödik

helyen zárt a megfiatalodott csapat. Az ifjúsági csapat a megyei II. osztály

keleti csoportjában kiegyensúlyozott szerepléssel (24 gyõzelem, 2 döntetlen,

2 vereség) lett az elsõ, így megnyerte a bajnokságot. 

A tervszerû és eredményes utánpótlás-nevelés már a felnõtt csapatnál

is megmutatkozik. A fiatal almádi labdarúgók „beleöregedtek” a felnõtt

korosztályba, ami megmutatkozott az eredményekben is. Ez a következõ

évek szereplése szempontjából mindenféleképpen bizakodásra adhat

okot. 

Mindkét utánpótlás csapatnak gratulálunk, és hasonlóan eredményes foly-

tatást kívánunk a következõ bajnoki évadban is!

Bajnok ifik
A Balatonalmádi SE utánpótláskorú csapatainak sikere

Hetedik alkalommal ke-

rült sor idén a Péter-Pál

napi vigadalomra Bala-

tonalmádiban. A Veszp-

rém megyében élõ és al-

kotó mesterek a városi

és megyei intézmények

valamint a Nemzeti

Kulturális Alap támoga-

tásával az idei nyáron is

változatosra, vidámra,

sokoldalúra sikerítették.

Segítségükre voltak eb-

ben vendégeik: a Fejér

Megyei Népmûvészeti

Egyesület mesterei és

egy Somogy megyei kis

falucska, Kálmáncsa

népmûvészei.

A már hagyomá-

nyos népmûvészeti

vásárt színesítõ népi

kismesterség bemuta-

tókat, népdaltanítást,

játszóházi programo-

kat, lovasbemutatókat,

népi játékokat, mese-

mondást tartalmazó folklórprogramokon kívül a betyárpróbát is kiállhat-

ják minden évben a bátrabbak, és nem hiányzott a bõvérû, nagykedvû vá-

sári komédiázás sem. Duhaj zenekarok, vidám énekesek, fényes csiz-

mák, pörgõ szoknyák, hímzés-fonás, gyöngyfûzés, papírmerítés, fafara-

gás, kovácsolás, népmûvészeti kirakodók, tükrös-szívek, mézeskalács-

huszárok, régi hang-

szereket megidézõ

vándormuzsikálás, ál-

domásmondó versenyt

követõ áldomás-ivás

pillanatra sem hagyják

lankadni a vásári ked-

vet. Az éhezõket,

szomjazókat magya-

ros ételek, italok vár-

ják az almádi Öreg-

park árnyas fái alatt,

népi ruhabemutatók,

vásári képmutatók,

vásárfia készítõk, ga-

lambászok, íjászok,

solymászok, bigézõk,

métázók hívják, csal-

ják bámészkodásra,

együttmulatásra a lá-

togatót. 

A vigadalom mottó-

ja szerint „háromszor

vagyon legjobb kedve a

világnak: farsangba, la-

kodalomba, vásárba”.

Most csak a vásár volt

meg, de ahogy lenni szokott, idén is három napig tartott. És a jókedvnek sem

volt híja. 

(Fölvételünket Szögedi Miklós készítette.)

Vecsey Körmendi Istvánné
„Almádiért” Közalapítvány

Péter-Pál napi vigadalom
„Háromszor vagyon legjobb kedve a Világnak: farsangba, lakodalomba, vásárba”
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Az utcaépítés történetét megelõzõen szólnom kell arról, hogy az Alsóörs-

tõl 1962-ben Almádihoz csatolt terület, amely a mostani Alsõörsi határ utat és

az Árnyas utcát a Szil-köz nevû, összekötõ erdõszéli utcácskával határolt részt

illeti, az átcsatolás után évekig kipusztult szõlõkbõl állt, amelyeken csak né-

hány cseresznyefa tengõdött. A területen található volt még három régi pince,

amelyek közül csak egyet használt a tulajdonosa, Bácsi Károly. A rendezet-

len határvonalú telkeket késõbbi rendezés után a tulajdonosok eladogatták.

A telkek olcsó áron megvásárolhatók voltak, mivel a korábbi Alsóörsön la-

kó tulajdonosok a területet már nem tudták mûvelni, de a mûvelés elmulasz-

tása miatt a falu tanácsa pénzbüntetésre ítélgette õket. Az eladás lehetõségét

legfõképpen az a tény nehezítette, hogy a terület csak néhány dûlõúton volt

megközelíthetõ, és akkor még a mostani aszfaltozott Alsóörsi határút is dûlõ-

útnak számított, pedig akkor ez a római korban létesített út Almádi és Alsó-

örs közötti összeköttetést biztosította. Odatelepedésem idején 1965-ben még

egy útszéli, vöröskõbõl faragott kilométerkõvel is találkoztam.

Az elhanyagolt terület kialakítása nehezen indult. Akkor ugyan már állt a

mai Árnyas utca és Szil-köz sarkán az emeletes Rétei villa, most a Közgazda-

sági Egyetem üdülõje, ha ugyan idõközben meg nem szabadultak tõle.

Az elsõ megtelepülõ a fõvárosból érkezõ Tamási Emil bácsi volt. Öreg épí-

tész, aki Svájcban dolgozott huzamosabban. Felesége meghalt, õ meg hazate-

lepedett. Pesti lakását rokonainak adta, õ pedig Káptalanfüred új részén vásá-

rolt egy nagyobb telket magának. A sors úgy hozta, hogy második megtele-

pülõ, Emil bácsi szomszédja, én lettem. Kapcsolatunk hasznos és kellemes

volt. Hasznos számomra azért, mert a tervezett építkezésemmel összefüggõ

tervemet illetõen nagyon hasznos tanácsokat adott, amelyeket megfogadva si-

került sok pénzt megtakarítanom. A szomszédság Emil bácsi számára is ked-

vezõ volt, mert rajtam keresztül tartott kapcsolatot az építészeti szakmával,

mindig érdeklõdve e tervezõ intézetek híreirõl és ismertebb személyeirõl.

Mindezt a telekrõl adódó szép kilátást élvezve, baráti sörözés mellett.

Meg kell vallanom, hogy telekvásárlási tervemet korábban több részrõl ke-

mény kritika érte. Gimnáziumi osztálytársam papája meglátogatott telkemen,

sommásan bolondnak nyilvánított, hivatkozva a terület megközelítésének ne-

hézségeire, a vízvezeték és villany hiányára, az utcák kialakításának megol-

datlanságára és még sok más okra. Nekem vele szemben csak egyetlen erõs

adum volt, a fenséges kilátás a Balatonra. Helyette ismerõsének Almádi bel-

területén, a budatavai benzinkúttal szemben lévõ dombgerincen eladásra szánt

telkét ajánlotta. Ettõl az ajánlattól viszont én viszolyogtam.

Késõbbi feleségem nagymamájának Almádi közepén volt nagyobb háza,

ahol lányainak családjai nyaralhattak. Leendõ feleségemet természetesen

meghívtam a tervezett nyaralónk helyének megtekintésére. Véleménye tömör

volt, mely szerint õ ide semmi esetre nem jönne. A környezet állapotát illetõ-

en nem remélhettem jobb választ a tervem ügyében, de nem hátráltam. Akko-

riban egy tervezõ intézetben dolgoztam, és mert az intézet a világ minden lé-

nyeges építészeti szaklapjára elõfizetett, módom volt ezeket áttekinteni és el-

képzelésemet kialakítani.

Idõközben más érdeklõdõk is akadtak. Öcsémnek említettem a vásárlási le-

hetõséget, mert sokallottam a magamnak megvásárolt közel 800 négyszögöles

területet. Feleségének ugyan volt Alsóörsön a 71-es út mellett kisebb telke, de

nem volt a területtel kapcsolatban semmilyen szándékuk, mert nem akartak a

zajos, forgalmas útvonal mellett nyaralni. Végül vett tõlem – igaz, nagyon ol-

csón - egy 200 négyszögöles telekrészt. A vásárlásnak a baráti körében híre

ment és a veszprémi ismerõsei eljöttek megnézni a szerzeményt. A veszpré-

mi szomszéd építész házaspár is megvett egy szomszédos telket. Lassan meg-

szaporodtak a telekvásárlások és már építkezések is kezdõdtek.

Egy másik szomszédos telket egy másik építész házaspár vásárolt meg, akik

Veszprémbõl kívántak ide költözni. A férj, aki hozzám hasonlóan tervezõ intézet-

ben dolgozott, megegyezett az alsóörsi tulajdonosokkal, hogy elkészíti a terület

rendezési tervét, ezért pénz helyett jogosult lett egy keskeny, utcaszélességû terü-

letrészt végleges utcává kijelölni. Az utca az Alsóörsi határútból kiindulva telke-

ink mellett haladt, majd 90 fokos töréssel csatlakozott a Rétei villáig korábban ki-

alakított Árnyas utca végéhez. Az utca kialakítást a községi tanács is elfogadta.

Így az utca kialakítása lehetõséget adott a már megvásárolt telkek megkö-

zelítésére. A még egybefüggõ terület parcellázása révén a tulajdonosok el tud-

ták adni telkeiket, különösen azután, hogy a törpevízmû társulat vezetõje, Föl-

des Jenõ nyugdíjas tanár, hajlandó volt a társulat megtakarított pénzébõl, me-

lyet Káptalanfüred vízhálózatának kiépítésére szereztek, az újonnan kialakí-

tott utcákban is megépíttetni a vezetéket. Öcsém felesége az akkori ÉDÁSZ-

nál dolgozott, s egyik kollégája is szomszédjuk lett Káptalanfüreden. Mivel a

hálózatfejlesztés is munkaköréhez tartozott, nem lehet csodálni, hogy rövide-

sen a villanyhálózat is kiépült az újonnan kialakított utcában.

Az utcánknak az Árnyas utca minket érintõ szakaszának nagy hibája volt,

hogy a nagyközségi tanács nem vállalta az utca burkolatának megépítését. A

kérdést úgy oldottuk meg, hogy az utca kiépítésében érdekelt tulajdonosok fér-

fi tagjai vállalták az út tükrének földmunkáját. A társadalmi munkában a férfi-

ak csákányoztak, földet talicskáztak, az asszonyok pedig a fröccsöt tartalmazó

poharakat vitték a fáradalmak enyhítése céljából a kubikus munkát végzõknek.

Az utca ezzel persze nem lett kész. Szerencsére ebben az idõben került sor

az Alsóörsi határút aszfaltburkolatának kivitelezésére, így azután nem egészen

szabályosan, kivitelezési szerzõdés kötése nélkül a mi utcaszakaszunk is le-

burkolódott. A munkálat díjazása természetben 7 liter bor és némi készpénz

átadásának formájában a felek közös megelégedése mellett történt. Nem cso-

da, hogy az 1964-ben még prérinek számító terület néhány év alatt teljesen be-

épült. Napjainkban az idõk változásának következtében házat lehet venni a

pompás balatoni kilátással rendelkezõ részen, de telket már nagy pénzért sem,

mert azok egy szálig elfogytak.

Amikor a dologba 1964-ben belevágtam, még autóm sem volt, de tudtam,

hogy autót késõbb is gyártanak majd, de a telkek elfogynak, különösen a sza-

bad szombatok bevezetése után, amikor már érdemes lesz a két napos hétvé-

gét a Balaton mellett eltölteni.

Somos István

Régi-régi történetek

Utcát építünk Káptalanfüreden

Lapunk… Kanadából nézve 

Egy újságcikk margójára
Mint oly sokan mások, én is a Balaton szerelmese vagyok. Hosszú évtizedek

óta már nem Budapestrõl, hanem Kanadából látogatom néhány hétre, szinte

minden esztendõben kedvencemet.

Balatonalmádi különösen közel áll szívemhez, nemcsak a tó bársonyos vi-

ze, a táj lenyûgözõ szépsége, a helyi polgárok figyelmes kedvessége, de gon-

dolatvilága is. Közel tíz esztendeje, európai utamon, szinte minden esztendõ-

ben, júniusban Almádiban vagyok. Idén nyáron azonban – megvallom õszin-

tén - néhányszor felsuhant gondolatomban, hogy ezúttal talán kihagyhatnám

szülõhazám vizitálását. Az amerikai újságok, a Magyarországra látogató kül-

földiek, bár elmesélik az ország szépségeit, de nem hallgatják el a mind job-

ban erõsödõ, mind szaporább tüntetéseket, a politikai pártok acsarkodását, a

szésõséges nézetek hangoztatását, amelyek mind negatívan hatnak nemcsak

az ország felületes megítélésre, de népgazdasági helyzetére is.

E nyáron azonban ismét három hétig Balatonalmádiban voltam. A városi

könyvtárban - egyik kedvenc helyem - kezembe került az Új Almádi Újság jú-

niusi példánya, kiválóan szerkesztett, érdekes, nívós, értelmes újság.

„Almádi zsidósors”. Ez a cikk különösen megragadta figyelmemet. Egy

magyarországi városka, ahol emléktáblát emeltek nemcsak a hõsöknek, de az

áldozatoknak is. Ahol a mai napig is nosztalgiával emlékeznek vissza a régi

gyógyszerészre, a hentesre, a nyugdíjas tisztviselõre, a szörnyû idõk legyil-

koltjaira, akik emberek voltak, polgártársak, mint bárki más.

Az újság példányát magamhoz vettem, amerikai, kanadai társaságokban el-

olvasom, felolvasom, hogy lám, ez a cikk nem vitatkozó, acsarkodó polémia,

hogy vajon kinek van igaza, hanem õszinte, szívbõl írt emberi emlékezés.

Dr. Andai Ferenc
történész

Andai Ferenc egyetemi tanár, író, a Ferencvárosban született 1925-ben,
1957 óta Kanadában él.  A bori haláltáborban, Heidenau-ban lett a barátja
Radnóti Miklós. Mint írja: „…Vonz Miklós közelsége. Keresem a hatósuga-
rat. A 402 heidenaui fogolyból több mint 380-at kivégeztek. Talán ha 15-20-
an maradtunk életben. 1945. április elején tértem vissza Romániából Buda-
pestre. Az orosz járõrök az elsõ napon a Kálvin téren letartóztattak; két hétig
egy Üllõi úti fogdában õriztek, majd a budai GPU a szibériai transzporthoz
csapott. A vagonírozás elõtt sikerült megszöknöm.” Kanada fõvárosában, Ot-
tawában él gyermekeivel, unokáival. (A szerk. a világhálóról vette e sorokat.)  
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Az apostolok között tartjuk számon Szent Pált, pedig nem tartozott Jézus mun-

katársai, tanítványai közé. A kor, amiben élt, sokban hasonlít a maihoz: egy-

séges törvények, pénz, mértékegység és nyelv kapcsolta össze Európa sokfé-

le népét a római birodalom fennhatósága alatt. Éppúgy, mint ma, Európa a le-

hetõségek világa lett a sokféle nép számára. Kulturális és vallási sokszínûség

jellemezte: különbözõ istenek kultuszai, kis szekták tanításai, a csillagjósok

sokféle magyarázata és jövendölése kavargott a köztudatban. Pál élete a biro-

dalom sokszínûségét hordozta magán: a zsidó nép fia volt, a legszigorúbb val-

lási irányzathoz, a farizeusokhoz tartozott, de ismerte a hellén kultúrát, a gö-

rög filozófusokat és beszélt görögül. Római polgárjogot örökölt apjától, és

már születésekor megkapta a Paulus római nevet is a zsidó Saul mellé. Pálnak

nemcsak a származása, neveltetése, hanem személyisége is kavargó és sokszí-

nû. Nem tudása és filozofikus gondossággal megírt levelei, hanem szélsõsé-

ges emberi természete az, ami közel hozhatja hozzánk. Magunkra ismerhe-

tünk benne.

Fiatal éveiben életének mozgatórugója a gyûlölet. Mint farizeus üldözi az

új szekta, a kereszténység híveit. Büszke rá, és örömét leli benne, hogy ke-

resztényeket fog el, zárat börtönbe, kínoztat meg, vagy köveztet halálra. Hány-

szor ismétlõdik ez a történelemben és az emberi sorsokban: hányszor igazol-

juk gonoszságunkat, önzésünket valami szépen hangzó elmélettel, és lelki

vakságunktól nem vagyunk hajlandók megszabadulni, mert az következmé-

nyekkel járna.

Pált a lelki vakságtól, a megideologizált gonoszságtól maga az Isten men-

ti meg: a Damaszkuszi úton, a zsidók elfogására sietõ Pál leesik a lováról, és

egy nagy fénytõl megvakulva szembesül tetteivel. - Miért üldözöl engem? –

kérdezi tõle Jézus. Ezután megvakulva vezetik társai a városba, és a kereszté-

nyek, akiket elpusztítani akart, befogadják, tanítják és meggyógyítják. És

megtörténik a páli fordulat: élete vezérlõje a szeretet lesz. 

Pál a pogányok apostola, aki szembeszáll saját zsidó-keresztény testvérei-

vel. Bizonyítja, hogy Isten nem szûkkeblû, nemcsak a zsidó-keresztényeké,

hanem mindenkié, minden emberé. Óriási lendülettel áll neki a missziós mun-

kának, bejárja majdnem a teljes római birodalmat, tanít és térít. Sikeres, pe-

dig külseje nem volt vonzó, csúnya volt, gyenge és beteges. Szónoki képessé-

geivel sem dicsekedhetett. Gazdag sem volt: sátorkészítõ mesterségébõl tar-

totta fenn magát. Egy volt a sok vándortanító közül. Mivel nyerhette meg még-

is az embereket? A belõle sugárzó õszinteséggel és szeretetettel. Ez adott erõt

neki az õt körülvevõ nehézségek és gyûlölködések elviselésére: „Többet fá-

radtam, többször voltam börtönben. Módfelett sok verésben volt részem, sok-

szor forogtam életveszélyben. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap és

egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam. Sokszor voltam vándorúton. Veszély-

ben forogtam folyóvizeken, veszélyben pusztaságban; veszélyben a tengeren,

veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam, gyötrõdtem, sokat virrasztottam,

éheztem és szomjaztam, sõt koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit fölven-

nem.”

Mindezt elviselni egyetlen módon volt lehetséges: a szeretet erejével. Így

ír errõl a jól ismert korintusi levélben: „Szólhatok az emberek vagy az angya-

lok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengõ érc vagyok vagy pengõ

cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind

a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs ben-

nem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözõk közt, odaadha-

tom a testemet is égõáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ ne-

kem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem

kérkedik, nem is kevély.  Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem ger-

jed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igaz-

ság gyõzelmében leli. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent

elvisel. S a szeretet nem szûnik meg soha.” (1Kor 13, 1-8)

Pál nyomát követik az almádi zarándokok, akik immár ötödik éve indul-

nak gyalogos zarándoklatra Sümegre szeptember 12-14-e között, és most el-

sõ alkalommal – augusztus 16-án - szervezik meg a Balaton körülölelését egy

zarándoklattal: élõ rózsafüzérrel, hogy elvigyék a korintusi levél üzenetét eb-

be a kavargó, zûrzavaros és szeretetre éhes világba.

Szabó Kalliopé

Szent Pál apostol
évében Szent Pál

apostol nyomában

Tudjuk, hogy az ez és az az mutató névmás. Az utóbbi még határozott névelõ

is, de ezzel most nem foglalkozom. Az is nyilvánvaló anyanyelvünk ismerõi

számára, hogy az egyik közelre, a másik távolra mutat. Miért érdemes ezzel

foglalkozni? Azért, mert a tárgyesetüket gyakran használják fölöslegesen,

azaz helytelenül. Ugyanis anyanyelvünkben a tárgyas igei személyragok

amúgy is utalnak a határozott tárgyra, nem úgy, mint sok, más európai

nyelvben, amelyekben az igének nincs külön tárgyas ragozása. De nézzünk

erre két példát: „A vásárlók gyakran szóvá teszik azt, hogy a hirdetett olcsó

árukat nem találják a polcokon.”.  Ugye fölösleges a mutató névmás? Másik

példa: „Idejében tudatni kell azt, hogy a MÁV menetrendje megváltozik.”

Teljesen elég: ...tudatni kell, hogy stb. Lehetnek olyan ritka esetek, amikor a

pontosság kedvéért mégis ki kell tennünk a mutató névmást, például: Az

államfõ összehívhatja az országgyûlést, amikor azt szükségesnek ítéli.” Ilyen

mondatban sem helyes az azt mutató névmás, inkább helyette visszamutató

névmásként az ezt tárgyragos mutató névmást használjuk. Tudásomat eddig

is a Hivatalos nyelvünk kézikönyvébõl merítettem, ezért hadd idézzek ebbõl

még egy mondatot: „A külterületi lakotthelyek szaporítása és a meglevõk

fejlesztése nem kívánatos, ezért ezt jogszabály tiltja.” Ilyen mondatban az azt

helyett visszamutató névmásként az ezt helyesebb: ... ezt jogszabály tiltja. 

Még valamit érdemes megemlíteni: téves az a hiedelem, hogy személyes

névmás nem használható dologra. Dehogynem. Lássunk erre is példát az

említett kiadványból: „A rendeletek akkor hatékonyak, ha ismerik és maguké-

nak vallják azokat mindazok, akik ebben érintettek.”. Helyesebb lenne így

fogalmazni: ... ha ismerik és magukénak vallják õket mindazok, akik ebben

érintettek. Élõ személyekre azonban ne vonatkoztassunk azt, azokat mutató

névmási tárggyal: „Az okok megállapítása a hibákat még nem szünteti meg,

de felveti az illetékesek felelõsségét, és körültekintõbb munkára ösztönzi

azokat.”. Helyesebb tehát: ... ösztönzi õket.

Végül még egy, fölösleges mutató névmás használatról: „E határozat ellen

annak kézbesítésétõl számított 15 napon belül lehet fellebbezni”.

Egyszerûbben és helyesebben: E határozat ellen a kézbesítésétõl számított...

stb. Nyelvünk e téren is egyszerûsítésre törekszik. Így szép - nekünk!

Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Összehordok ezt-azt...

Fazekas Ferenc: Falat kenyér…



16 2008 - AUGUSZTUS

Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Palócleves dr. Kopcsányi  László módra
Hozzávalók 4 személyre: 30 dkg színhús, 25 dkg hámozott burgonya, 25

dkg zöldbab, 10 dkg vöröshagyma, 4-5 dkg zsiradék, 2 dl tejföl, 2 teáskanál

édes-nemes fûszerpaprika, ízlés szerint, de legalább egy mokkáskanál õrölt

köménymag, másfél csapott evõkanál liszt,

2 db kicsi babérlevél, csipetnyi majoránna, csekély mennyiségû tárkony, 1

nagyobb vagy 2 kisebb gerezd fokhagyma, friss kapor, só, kb. 1, 2 l csontlé

(helyettesíthetõ leveskockából készülõ lével). 

Elõkészítés. Az eredeti recept szerint birkahúsból fõzik, mégpedig lapoc-

kából. Érdemes vigyázni azonban, mert nem mindenki szereti a birkahús ka-

rakteres ízét és illatát. Elkészíthetõ marhalábszárból, vagy bármely más szaf-

tosabb húsból, beleértve a szárnyasokat is. A megadott mennyiség színhúsra

vonatkozik. Ha birkahússal, vagy marhahússal dolgozunk, akkor azt gondo-

san le kell hártyázni, majd kb. 1,5x1,5 cm-es kockákra felvágni. Ezt követõ-

en a birka alapanyagot érdemes kb. 5-10 másodpercre lobogó vízbe mártani,

majd hideg folyóvízzel alaposan leöblíteni. Ez a mûvelet elveszi a hús mar-

káns birka ízét. A burgonyát 1,5x1,5 cm-es kockákra, a zöldbabot félujjnyi

nagyságura szeljük, a fokhagymát egészen apróra vágjuk, a tejfölben simára

keverjük a lisztet, és beletesszük a tárkonyt, a kaprot apróra vágjuk. 

Fõzés. A nagyon apróra felvágott, vagy lereszelt vöröshagymát a zsiradé-

kon aranysárgára pirítjuk, majd a tûzrõl levéve elkeverjük benne a fûszerpap-

rikát. 1-2 percig érdemes várni, hogy a zsiradék jól kioldja a paprika értékes

színezõanyagát. Tegyük bele a fentiek szerint elõkészített húst, és kifejezetten

erõs tûzön néhány percig pirítsuk, állandó kevergetés közben. Csökkentsük a

közepesnél enyhébbre a lángot, dobjuk rá a fokhagymát és a köménymagot,

majd néhány perc múlva a majoránnát. Lehetõleg a saját levében, vagy kevés

víz hozzáadásával puhulásig fõzzük a húst. Idõközben a külön-külön vízben

kevés sóval és egy babérlevéllel majdnem teljesen puhára fõzzük a burgonyát

és a zöldbabot. Kevés vizet használjuk, épp csak elfedje õket.

A húsra öntsük rá fõzõlevével együtt a burgonyát és a babot, valamint a

csontlevet, vagy a megfelelõ mennyiségû vízben feloldott leveskockából ké-

szült lét. Vigyázzunk, mert a leveskockából készül lé sós, ezért óvatosan bán-

junk az étel sózásával. A forrásban levõ étel levébõl lassan adagolva öntsünk

annyit - kevergetés közben - a tejfölre, hogy csomómentesen elkeverhetõ le-

gyen, majd öntsük a tejfölt a levesbe. Ellenõrizzük az étel ízét, szükség sze-

rint ízesítsünk utána. Ha e leves ismét felforrt, tálalhatjuk. Aki kedveli, annak

a levesére szórjunk kaprot.

Az ételt még kevés gyakorlattal rendelkezõk is el tudják készíteni, csak ar-

ra kell vigyázni, hogy a húst, vagy a babot és a burgonyát ne fõzzék túl, ne ké-

szítsenek belõle fõzeléket. 

Lehet a levesbe krumpligombócot fõzni. Egy nagyobb krumplit vízben meg-

fõzünk. Ha megfõtt, leszûrjük, összetörjük. Ha kihûlt, 1 tojást ütünk bele, lisz-

tet, sót keverünk bele, hogy lágy gombócot kapjunk. A forrásban levõ levesbe

kanállal szaggatjuk. Pár percig fõzzük, a tejfölt csak utána tesszük a levesbe.

Jolán néni káposztás pogácsája
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dl tej, 5 dkg élesztõ, 8 dkg zsír, só, bors, 1 evõ-

kanál ecet, csipet pirospaprika, kb. 3 dl sült káposzta, kevés étolaj, a kenéshez

tojás. Az élesztõt felfuttatjuk a langyos, cukros tejben, mellyel meggyúrjuk a

lisztet, zsírt, ecetet. Beletesszük a sót, borsot, paprikát. Megkelesztjük. Tepsi

nagyságúra kinyújtjuk, megkenjük olajjal, rákenjük a káposztát. A tésztát fel-

rolnizzuk, majd a két végét középig behajtjuk. Kisodorjuk ujjnyi vastagra. Be-

vagdossuk, majd közepes szaggatóval pogácsákat szaggatunk. Tojással meg-

kenjük. Míg elõmelegítjük a sütõt, addig pihen. Kb. 210 fokon pirosra sütjük.

Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat augusztus 10-én este 8

órától a Wesselényi strand elõtt felállított színpadon német nemzetiségi estet

rendez a borfesztiválon. Fellépnek: 

Veszprémi Szilágyi Néptáncegyüttes német folklór mûsorral, Mányi

Sramli Zenekar Die Eber Kapelle operettel és sramlizenével, a Györgyi Dénes

Általános Iskola tanulói vidám jelenettel,  a Vörösberényi Általános Iskola

egyik tanulója német vers elõadásával.  

Mindenkit szeretettel várunk!

Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat

Német est a
borfesztiválon

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ balatonalmádi és fel-

sõörsi idõsek klubjának lelkes tagjai egy júliusi kora reggelen, enyhén

borongós idõben, de nagy lelkesedéssel és jó kedvvel indultunk el elsõ úti

célunk felé: Pannonhalmára. Az Apátságban elõször tájékoztató filmet vetítet-

tek a bencések életérõl. Ezt követõen idegenvezetõnk, egy kedves fiatalember,

aki a bencések gimnáziumában tanul, nagy felkészültséggel, tudással kalauzolt

bennünket. Ismertette az Apátság történetét az alapítástól napjainkig.

A Bazilika elõtti térrõl láthattuk a környezõ településeket, szõlõföldeket, a

tavakat. Megcsodáltuk a középkori építészet e legszebb remekmûvét, sajátos

szépségét, valamint tárgyi emlékeit. A múzeumban kiállított tárgyak az eltûnt

korok üzenetét, valamint az Apátság gazdag kulturális örökségét tükrözik.

Talán a könyvtár megtekintése volt a legnagyobb élmény. 266 ezer könyv van

mûvészien elrendezve, kategorizálva. A kiállított tárgyak az Apátság gazdag

kulturális örökségérõl tanúskodnak.

Felejthetetlen élményekkel gazdagodva indultunk a gyõri termálfürdõbe,

ahol „aktív” pihenéssel töltöttük el a délutánt. Mindenki kedvére válogatha-

tott a különbözõ élményelemekkel ellátott medencék között. 

Kellemesen elfáradva indultunk haza. Kívánunk még sok ilyen szép tar-

talmas napot, kirándulást magunknak és mindenkinek. 

Hogyor  Ferencné
az idõsek klubjának tagja

Családsegítõ 

Kirándulni voltunk Gyõrben

Egy óra munka Balatonalmádiért
Az elõzõ számban közölt felhívás Balatonalmádiért július 19-ére nagyon

eredményes volt.

Lelkes kis csapat vett részt az 1 óra munkában. A forrás környékének nagy

részét szépen rendbe tettük, aki arra jár, láthatja. Résztvevõk: Gaschler Péter,

Csiki Barna, id. Izsó József, Károlyi Imre, Károlyi Balázs és Janzsó Tibor. A

mai nap az arra járók már igénybe vehették a forrást és megpihenhettek az el-

helyezett padokon. Eddig a nagy gaztól megközelíthetetlen volt.

Titkon reméltem, hogy a 13 képviselõ közül valaki, de különösen a térség-

ben lakó érdeklõdését felkelti és megjelenik az önként Balatonalmádiért mun-

kát vállalók kezdeményezésén. 

Az akciót megismételjük. 

J. T.

A Káptalanfüredi Fürdõegyesület szeretettel vár minden érdeklõdõt au-

gusztus 16-án, szombaton ½ 6 órakor Nyáresti gondolatok és dallamok a

káptalani fák alatt címû mûsorra a Káptalanfüredi kápolna (Iskola u. 22.)

kertjébe. Vendégeink: Körmendi Gitta, a Bodnár István Irodalmi Mûvésze-

ti Díj Arany Fokozatával kitüntetett költõ, aki saját verseibõl válogat, és

Enyedi Béla, Krúdy díjas daltulajdonos, aki saját dallamait szólaltatja meg

a gondolatok mellé. Az est házigazdái: Kacskovics Fruzsina és Lajos. Az

elõadás Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatásával kerül

megrendezésre. 

Káptalani est 

Meghívó

Felhívás
Tekintettel a nyári idõszak megnövekedett lédús zöldség és gyümölcs fo-

gyasztására, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az így keletkezett zöldhul-

ladék elhelyezésére szíveskedjen gondot fordítani. Lehetõleg elfolyás-mente-

sen csomagolva helyezzék be a hulladékot az edényzetekbe, mert a jármûvek-

bõl a nem csomagolt hulladék a tömörítés folytán levet enged és az úttestre

folyik.

Néhány téves információval ellentétben a hulladékszállító jármûveink nem

cseppmentesek, hanem fél pormentes felépítménnyel rendelkeznek.

Kérjük Önöket, vigyázzunk együtt településünk tisztaságára!

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közgyûlés
A közelmúltban bejegyzett Budataváért Egyesület tisztelettel meghívja régi és le-

endõ tagjait soron következõ közgyûlésére, amelyet augusztus 26-án 19 órakor

tartanak a Kéttannyelvû Gimnáziumban. Napirendek: 1. beszámoló, 2. tisztségvi-

selõ választás, 3. tagfelvétel, 4. elõadás az ebtartás írott és íratlan szabályairól.
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Almádi kalauz
Augusztus 15-szeptember 14.

Hangverseny

Augusztus 15., este 8 óra: régi zene hangverseny a Vörösberényi Katolikus

Templomban A reneszánsztól a romantikáig címmel, föllép a Daniel Speer

Brass rézfúvós együttes (Pécs).

Kiállítás 

Augusztus 29-szeptember 29.: kovácskiállítás a Pannóniában.

Szeptember 5., délután 5 óra: Papp István tárlatának megnyitása a Padlásga-

lériában.

Mûvelõdés

Szeptember 6., reggel 9 órától délután 6 óráig térségi nagycsaládos találkozó

Wesselényi strand elõtt. A mûsorban popének, néptánc- és népdalbemutató,

bábszínház és zenés gyermekelõadás, játszóház és egyéb mulatságok kicsik-

nek és nagyoknak.

Sport

Szeptember 6.: lovas tájékozódási verseny 9 órától – befejezés délután – a

Malomvölgyben.

Szórakozás 

Augusztus 8-24.: borfesztivál a Wesselényi strand fõbejárata elõtt, a mûsort

lásd külön!  

Augusztus 29-31.: Pálinka napok, l. külön! 

Tánc

Szeptember 6.: hastánc gála a Pannóniában.

Ünnep

Augusztus 20.: délelõtt 10 órakor nemzeti ünnep – városi megemlékezés az al-

mádi római katolikus plébániatemplom kertjében a Pannon Várszínház mûvé-

szeinek közremûködésével. Ünnepi beszédet mond Somfai Balázs. 

Augusztus 20.: délután 4 órakor a Wass Albert-szobor avatása, ünnepi beszédet

mond Jókai Anna Kossuth-díjas írónõ a Szent Erzsébet ligetben, a Trianon

emlékmû mellett a tóparton. 

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

ÜVEGEZÉS
HÕSZIGETELT ÜVEG-KÉSZÍTÉS

TÜKÖRVÁGÁS
HELYSZÍNI MUNKA HÉTVÉGÉN IS

SZABÓ ZSOLT

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

MASSZÁZS
Gyógymasszázs Bejelentkezés:

Frissítõ masszázs Török Zoltánné Ibolya

Talpmasszázs Masszõr-gyógymasszõr

Magnetoterápia Mobil: 06-20-383-97-79

(izomfájdalom, Cím: Balatonalmádi

lapockafájdalom, Martinovics út 2.

derékfájás, reuma és A Piactér melletti 

izületi fájdalmak) sárga üzlet emeletén

Reiki (energiaátadás)

Furulyatanítás - ovisoknak
Fuvolatanulás - szolfézsórák nélkül!

A szükséges elméletet megtanítom

fuvolaórán.

Török Ágnes diplomás fuvolatanár

Tel.: 20/220-33-77

Értesítem Balatonalmádi város lakosságát, hogy az ebek kötelezõ veszettség

elleni védõoltása és féregtelenítése az alábbi helyszíneken és idõpontokban

történik.

2008. szept. 08. (hétfõ) 8 -11,00 h Balatonalmádi,  Városháza udvar;

2008. szept. 09. (kedd) 13,00-18,00 h Vörösberény, Balatonalmádi

Szociális Alapszolgáltatási Központ (Volt Családsegítõ és Gyermekjóléti

Szolgálat udvar – Ady E. u. 2.); 

2008. szept. 10. (szerda) 14,00 -16,00 h  Káptalanfüred, vasútállomással

szemben.

PÓTOLTÁS:

2008. szept. 15. (hétfõ) 8 – 10,00 h Balatonalmádi, Városháza udvar;

2008. szept. 16. (kedd) 14,00-17,00 h Vörösberény, Balatonalmádi

Szociális Alapszolgáltatási Központ (Volt Családsegítõ és Gyermekjóléti

Szolgálat udvar – Ady E. u. 2.).

Az eboltás díja: 2000,- Ft.

Féregtelenítõ tabletta: 100,- Ft/db (ajánlott mennyiség: 1 db/10 kg testsú-

lyonként).

Felhívom a figyelmet, hogy az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ.

Aki nem teljesíti, az ellen a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértési

eljárást lehet kezdeményezni.

Ujlakiné dr. Pék Éva
jegyzõ

EBOLTÁS
BALATONALMÁDIBAN
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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.

CC II PP ÕÕ VV II LL ÁÁ GG
(központ)

MINDEN férfi és nõi BÕRCIPÕ,
valamint

TÁSKÁK FÉLÁRON!!
Hölgyeknek 33-as mérettõl kínálunk lábbelit!

Ny.: Hé.- Szo.: 10-20-ig, Vas.: 10-13-ig

Jázmin gyógyhatású termékek boltja
a Fórum üzletközpontban várja szeretettel vásárlóit

gyógyteákkal, étrend-kiegészítõkkel,

gyógykozmetikumokkal, illóolajokkal,

fül- és testgyertyákkal,

reform- és bio-élelmiszerekkel,

Prego és Scholl papucsokkal

valamint üveg és kerámia termékekkel.

Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 9-17,

szombaton 8-13 óra, vasárnap zárva. 

Augusztus 7-10-ig zárva.

Bankkártyás fizetési lehetõség, július 15-tõl

Dimenzió, Generali, Posta, AXA.

Egészségpénztári kártyával is fizethetnek.
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ALMÁDI BORFESZTIVÁL 2008
Augusztus 8., péntek 
18.00 Hívogató fúvószene - Marcaltõ Band: könnyûzenétõl a ragtime-ig

19.00 Carcassonne város (Franciaország) tánccsoportjának mûsora   

19.30 Köszöntõ, ünnepélyes megnyitó

20.00 Balatonvin Borlovagrend új tagjainak avatása

20.30 Carcassonne város (Franciaország) tánccsoportjának mûsora   

21.00 Budapest Ragtime Band hangverseny

Augusztus 9., szombat 
18.00 Hívogató fúvószene - Marcaltõ Band: könnyûzenétõl a ragtime-ig

19.00 Maszk Bábszínpad elõadása 

20.00 Carcassonne város (Franciaország) tánccsoportjának mûsora 

21.00 Török Ádám és a Mini élõ koncertje – progresszív rockzene 

Augusztus 10., vasárnap 
17.00 Egy szebb világ címû gyermek elõadás. Szervezõ: Balaton Maraton 

18.00 Bartók Eszter könnyûzenei hangverseny. Szervezõ: Balaton

Maraton 

19.00 Német Nemzetiségi Nap – szervezõ: Német Kisebbségi Önkormányzat 

Szilágyi Néptánc Együttes vegyes csoportja

Öttagú Mányi Sramli zenekar

Györgyi Dénes Általános Iskola tanulóinak tréfás jelenete

Albrecht Tibor, a Vörösberényi Általános Iskola tanulója verset mond

21.00 Városlõdi sramli zenekar mûsora

Augusztus 11., hétfõ 
19.00 Zabszalma együttes zenés gyermekmûsora  

20.00 Nyitragerencséri (Felvidék – Szlovákia) Hagyományõrzõ Csoport

fellépése

21.00 Black&Proud énekegyüttes hangversenye - afrikai világzene

Augusztus 12., kedd
19.00 Szentpéteri Attila és Lilla magic show 

20.00 „Táncolj bárhol, bármikor!” Viktória Táncegyesület, Herend

21.00 Retro Disco - Dj Gada

Augusztus 13., szerda 
19.00 Buena Adventura zenekar – latin, jazz és popzene 

20.00 Pápai Musical Stúdió mûsora 

21.00 Blackjack zenekar - utcabál

Augusztus 14., csütörtök 
19.00 Vitéz László - Pályi János bábmûvész elõadása 

20.00 Bemutatkozik az 50 éves Litéri Zöldág Néptánc Együttes 

20.30 Csopak Néptánc Együttes mûsora  

21.00 Winkler Kapelle (Németország - Eggenfelden) mûsora 

Augusztus 15., péntek 
19.00 Kulturális szomszédolás – népdalkörök találkozója

Házigazda: Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalköre

Vendégek: Balatonfûzfõi Balaton Dalkör, Igari Népdalkör, Kék Balaton

Népdalkör (Balatonfüred), Ösküi Népdalkör, Sirály Nyugdíjas Egyesület

Népdalköre (Alsóörs), Szivárvány Népdalkör (Balatonkenese)

21.00 Horváth Gyula és népi zenekara – nyár esti cigányzene 

Augusztus 16., szombat 
19.00 Kovács Kamilla és táncosainak mûsora 

20.00 Bemutatkoznak Balatonalmádi csoportjai: 

Hattyú Mazsorett Csoport 

Acro Dance Rock&Roll SE 

21.00 Roy és Ádám könnyûzenei élõ hangversenye

Augusztus 17., vasárnap 
19.00 Bemutatkoznak Balatonalmádi csoportjai: 

Gurgolya Gyermek Néptánc Csoport 

Györgyi Dénes Iskola néptánc csoportja 

Botorka Táncegyüttes

Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató Balaton Néptánc Együttese

21.00 Törköly Zenekar népzenei hangversenye táncosokkal és táncházzal

Augusztus 18., hétfõ 
18.00 Borcímkék és borászati emlékek 

Dr Gáncs Lajos gyûjteményes kiállításának megnyitója a Pannóniában

19.00 Marianet Duó – nyár esti szalonzene 

20.00 Bemutatkoznak Balatonalmádi csoportjai:

Shazadi Hastánc Iskola 

Csillagnyílás Balett Csoport 

21.00 Országok és dallamok: Németh Tamás énekel

Augusztus 19., kedd 
19.00 Fláre Beás zenekar hangversenye – autentikus cigányzene

20.00 Öninterjú – Maksa Zoltán humorista mûsora   

21.00 Mondala Zenekar hangversenye: magyar-latin dallamok

Augusztus 20., szerda 
19.00 Ünnepi percek Kovács Kamilla almádi énekessel 

20.00 „Évszázadok kalászaiból” a Peregrinus Együttes mûsora 

21.00 The Bluesberry Zenekar hangversenye – blues, funky, soul,

rock’n’-roll

22.00 Tûzijáték (a hangverseny szünetében)

Augusztus 21., csütörtök 
19.00 Columbia de Habana zenekar – latin dallamok

19.30 Walt Disney rajzfilmslágerek - a Dalma Mûvészeti Egyesület mûsora 

20.30 Hemo Winner Versenytánc Egyesület táncbemutatója tánctanítással

22.00 Chicago musical részletek – a Dalma Mûvészeti Egyesület mûsora

almádi énekesek közremûködésével

Augusztus 22., péntek
17.00 Eggenfelden (Németország) vendégül látja az almádi gyerekeket

18.00 Székely táncok és versek - Zetelaka 

19.00 Berhida ifjú és szépkorú tehetségei 

20.00 Thunderfoot Dancers együttes country mûsora (Balatonfüred) 

21.00 Kéry Gábor Band jazz estje 

Augusztus 23., szombat
19.00 Varnyú Country együttes hangversenye

20.00 Brillant Énekegyüttes mûsora (Balatonfüred)

21.00 Mystery Gang élõ hangversenye – rockabilly, jungle

Augusztus 24., vasárnap 
19.00 Kõris Zenekar népzenei mûsora

20.00 óra – eredményhirdetések és zárás:

Virágos Almádiért – díjátadó – szervezõ: Nõk a Balatonért Egyesület 

Bor- és borcímke verseny eredményhirdetése, közönségdíjak kiosztása 

Az 5. Borfesztivál zárása 

21.00 Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor latin estje

Helyszín: Wesselényi strand fõbejárata elõtt felállított szabadtéri színpad 
Szervezõk: Balatonalmádi Város Önkormányzata, Almádiért Közalapít-

vány és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.
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Baksai Autósiskola
gépjármûvezetõ-képzést indít

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat. 
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés. 

Vizsgagyakorlás. Gépkocsiválasztási lehetõség.
Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó      2008. 08. 13.,19 h
Tanfolyam kezdete 2008. 08. 18.,16 h

Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban
Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 0630/916-3286, 0630/500-7695, 88/430-107, Email: baksai@vnet.hu
A Baksai Autósiskola a                                 csoport tagja.

T

GAZDABOLT
Balatonfûzfõ - TOBRUK a 71-es út mellett

FAISKOLAI ÁRUDÁVAL SZEMBEN
EU szabványos fa kerti játékok és fabútorok

Növényvédõ szerek, tápoldatok, vetõmagok, borászati felszerelések,
virágföldek, virágcserepek, balkonládák, kerti és hobby szerszámok,

PVC fóliák, árnyékoló hálók, MÛSÖVÉNY
öntözõ felszerelések, permetezõk, festékek, higítók, festõ szerszámok,

villamos-, víz- és csatornaszerelvények, kötözõk, kötelek, szegek,
csavarok, láncok, lakás-, konyhafelszerelés,

EZER APRÓ CIKK! • ÁLLANDÓ AKCIÓK!
NYITVA: HÉTFÕ 8-12h, KEDD-PÉNTEK 8-16h, SZOMBAT 8-14h

Tel.: 06-20/327 93 32

APRÓHIRDETÉS

Kedves Szülõk! Ha nincs, aki elvigye strandra, kirándulni a gyereket, ha felügyelet
kell délután, este vagy éjszaka, akkor hívjanak! Tanítónõ vagyok, gyakorló anya.
Tf.: 70/341-0526.

I. Balatonalmádi Pálinka Napok 2008. augusztus 29-30-31.

Víz-ek évében, íz-ek aranyban, ezüstben, és rézüstben, 
Hungaricum jó hangulatban

Állandó programok:
A szálláshelyeken 9 -10 óra között „Pálinkás jó
reggel(i)t!”
Az éttermekben 12-14 óra között „Jó ebéd(, ami)hez
szól a nóta?“
Az akcióban résztvevõ szálláshelyek, éttermek megtalál-
hatók Balatonalmádi honlapján (www.balatonalmadi.hu),
valamint az Almádi Borfesztiválon megismerhetõk.

A Wesselényi-strand elõtti rendezvénytéren
(Öregpark-Szent Erzsébet liget)
17 óra Rendezvénynyitány – Ez az elsõ….s még kö-

veti 100….
Köszöntõ: Lõrincz József,  Balatonalmádi Tu-
risztikai Egyesületének elnöke
Csalló Jenõ, Veszprém-Fejér megyei Pálinka-
fõzõk Egyesületének elnöke
Népi iparmûvészek, kézmûvesek kiállítása és
vására
Pálinkaházak és Étket-adók nyitása – 
Alapozzunk! Kóstoljunk!

2008. augusztus 29. (péntek)
18 óra Keszey János polgármester ünnepélyes meg-

nyitója
Savanya Géza, a Magyar Pálinka Lovagrend
Egyesület képviselõjének köszöntõje
Pálinkaházak, vendéglátók, és vendégek be-

mutatkozása
19 óra „Elvis Presley: Az én utam…”- Németh Tamás

almádi énekes-zenész mûsora
21 óra Retro disco DJ Gadával

2008. augusztus 30. (szombat)
18 óra Találkozás  Peking után Magyarország Olimpi-

konjaival
Emlékezzünk a sikerekre és felejtsük, ami
fájt!......

19 óra Az légy, aki vagy… - Charlie mûsora
20 órától Lampionos Vitorlások felvonulása 
21 óra Retro disco DJ Gadával

2008. augusztus 31. (vasárnap)
18 óra Pálinkaverseny értékelése –Közönségdíjak
19 óra „Te rongyos Élet” – Operett és kabaréest –

Tomanek Produkció
21 óra Retro disco DJ Gadával

Rendezõ:
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, az Almádiért
Közalapítvány, Balatonalmádi Város Önkormányzata,
a Pannónia Kulturális Központ és a szolgáltatók ösz-
szefogásával

A rendezvény médiapartnere: Port.hu
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