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1907. március 24. Veszp-
rémi Hírlap. Dr. Óvári
Ferenc és a balatonparti
vasút. Ezen cím alatt meg-
jelent terjedelmes újság-
cikk lényege a következõ.
Veszprém város közönsége
a múlt vasárnap a kerület
képviselõjét, dr. Óvári Fe-
rencet nagy ovációban ré-
szesítette abból az alka-
lomból, hogy a balatonpar-
ti vasutról szóló törvény-
javaslatot a képviselõház és
a fõrendiház megszavazása
után a király szentesítette.
Ez alkalomból a város
képviselõtestülete Szegle-
thy György polgármester-
rel az élen meglátogatták
Óvárit a lakásán és mint a
törvényjavaslat országos
elõadóját köszöntötték
munkája elismeréseként.
Semmi sem mutatja jobban
az Óvári iránt megnyil-
vánult bizalmat és elismerést, mint azon körülmény, hogy a ba-
latonparti vasút képviselõházi elõadása óta Óvárihoz községek-
tõl, testületektõl, olvasó-köröktõl és magánosoktól 300-nál több
üdvözlõ levél és sürgöny érkezett.

1907. július 9. Veszprémi Hírlap. A balatonvidéki vasút építése.
Címen megjelent írás a következõ: Már felbontották az államvasút
igazgatóságánál a balatonparti vasút építésére beérkezet ajánla-
tokat. Összesen 11 érkezett be. Legolcsóbb BABOCSAY
és BAJÁN építõ vállalkozók ajánlata 7,330.000 korona. Többi
FREUND HENRIK és fia 8,375.000 korona, TOLNAY
horvát–magyar építõvállalat 7,535.000 korona, RÁNYI s
BETTENSTEIN 8,720.000 korona, FEIKS, RAINNER és
HIRASCH 8,384.000 korona, PALLÓS ÁRMIN 8,006.000 korona,
FISCHER HENRIK 8,399.000 korona, SCHIFFER MIKSA
8,150.000 korona, GREGERSEN GUILBARD 8,320.000 korona,
MANDEL és QUITNER 8,800.000 korona, GRÜNWALD test-
vérek 7,592.000 korona. Pályázat eredménye feltûnõ. A legolcsóbb
és legdrágább között másfél millió korona a különbözet.

1907. október 6. Veszprémi Hírlap. A balatonparti vasút Egyre
folynak az elõmunkálatok, azonban az Almádiban tervezett két
állomás sok ellenzõre talált, akik azt óhajtják, hogy a veszprémi
szárnyvonal csatlakozása ne Alsóõrs közelében legyen. Az állo-
mások elrendezése ügyében Almádi képviselõ testülete ülést tar-
tott. Küldöttséget szándékoznak küldeni a minisztériumba azt
kérvényezve, hogy... a veszprémi szárnyvasút egy kanyarodással
vezettessék bele a balatoni vasút almádi állomásába.

1907. november 3. Veszprémi Hírlap. A balatonparti vasút. Foly-
nak a közigazgatási bejárások az érdekelt településeken. Nyolc
mérnök dolgozik azon a terven, hogy Szabadiból a Vödörvölgyön
át Pinkóc–Berénynek vezetendõ új nyomvonalat le lehetne-e 20 ez-
relékkel vezetni, mert ez esetben  a veszprémi vonal az almádi réti
állomásba futna bele és csak ez az egy állomás lenne Almádiban.

1909. január 10. Veszprémi Hírlap. A balatonpartzi vasút építése
állandóan folyik, különösen az épületek belsejében. Az
anyagszállító vonatok már Tapolcától Börgöndig közlekednek.
Június elsején tervezik átadni, olvashatjuk az újságcikkben.

1909. május 18. Veszprémi Hírlap. Megjelent a menetrend,
mindkét vonalon közlekedõ vonatokat illetõen.

1909. július 11. Veszprémi Hírlap. Megy a gõzös. . . cím alatt
olvashatjuk a megnyitásról szóló lelkes és részletes tudósítást,
amelyet csak kivonatosan tudunk közölni, terjedelmi okok miatt.
Megy a gõzös Veszprémbõl Almádiba, Tapolcára . . Július 8-án
volt a hivatalos átadás s 9-ike óta már a vonatok a május1-re
megállapított menetrend szerint közlekednek s ezzel a bájos mag-
yar tenger egész környéke bekapcsolódott a világforgalomba
A külön vonat 8-án reggel nyolc óra tájban indult Budapestrõl. Az
államtitkárt több államvasúti igazgató, hajózási fõfelügyelõ s
országgyûlési képviselõ kísérte. Börgöndön csatlakozott hozzájuk
a mi orsz. képviselõnk dr. Óvári Ferenc is. A vonat az akarattyai
alagút elõtt megállt, hogy a fenséges látványban az utazók
gyönyörködhessenek. Dr. Óvári Ferenc a Balatonnak ennél a szép-
séges pontjánál, ahol a tó északi medencéje egy hatalmas
tengerész képét mutatja a Balatoni Szövetség nevében üdvözölte
az államtitkárt Az alagúton átfutva, csakhamar az elsõ balaton-
parti állomásra, Kenesére ért a vonat.
Itt várta az érkezõket vármegyénk küldöttsége is Hunkár Dénes
fõ- és Koller Sándor alispánnak vezetésével. A vármegye nevében
a fõispán, Kenese község nevében Bakó József orsz. képviselõ
üdvözölte a kormány képviselõjét.

1861. április 1. – 1909. július 9.
Északi parti vasút építésének történetébõl

II. RÉSZ
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(Ha véletlen találsz egy könyvet, merjed elvenni, kinyitni, jó
játékban lesz részed!)

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” (Tamási Áron)

Veszprém város küldöttsége városunk belsõ állomásáról indult el
fél 12 órakor. Részt vettek a küldöttségben: Vikár Lajos, Havas
Lajos, Laczkó Dezsõ, Kelemen Imre, Pozsgay Miklós, Hollósi
János, Szilágyi Mihály, dr. Benkõ Károly, dr. Rosenthal Sándor,
Fix Gábor és Nay Mór városi képviselõk, akiket Szeglethy György
polgármester Almádiban várt.
Almádiban elõször Óvári Kálmán birtokos az almádi hegyközség
nevében üdvözölte szép beszédben az államtitkárt. Utána
Szeglethy György polgármester tolmácsolta Veszprém város elis-
merõ háláját a kormány iránt a kiépített Veszprém–Alsóõrs
szárnyvonalért. Az üdvözlésekre Szterényi József átadta Kossuth
Ferenc üdvözletét és egyben Veszprémet illetõleg kifejezte a kor-
mánynak  feladatát, hogy a közigazgatás érdekében a törvény-
hatósági székhelyeket összekapcsolja a megye távolabb esõ pont-
jaival.
Alsóõrsön Zalamegye küldöttsége várta a vonatot s Árvay Lajos
alispán mondta az ünnepi beszédet. Veszprém város küldöttsége
osztódott meg, hogy egy része az alsóõrsi ünneplésben vett részt,
jelezvén ezzel, hogy a veszprémi szárnyvonal itt kapcsolódik a
fõvonalhoz.
Balatonfüreden az államtitkár és kísérete a hercegprímás villájába
hajtatott déjeuner-re, amelyre hivatalos volt Hunkár Dénes fõis-
pán és Óvári Ferenc képviselõ is.
Több felköszöntõ hangzott el a másfél órahosszat tartó barátsá-
gos lakomán, amely után a külön vonat tovább indult Tapolca
felé. Fellobogózott és ünneplõ állomásokon keresztül érkezett a
vonat Tapolcára s a lelkes tömeg mindenfelé boldogan hangoz-
tatta:

"Van mmár vvasút, ééljen KKossuth!"

A vasút megnyitását megelõzõ évtizedek történéseinek kivonatos
leírása, remélhetõleg képet ad a tisztelt olvasónak a kedvelt,
azóta sajnos megszûnt Veszprém-almádi vasútvonal építésérõl is.
A kronologikus sorrend és a forrás megjelölése valamint a dõlt
betûkkel írt, az eredetivel szó szerint megegyezõ szövegrészek a
vasút történetének kutatóját kívánják munkájában segíteni

Schildmayer Ferenc

2009 júniusi art trakta
– almádi mûvészek soron következõ találkozója –

vendéglátó: Pászti György

GRATULÁLUNK!
A szeptember 3-i képviselõ-testületi ülés elején ajándékkal
köszöntöttük Vadnai Benjamint, aki a szlovéniai Piranban ren-
dezett 15 évesnél fiatalabb vitorlázók Optimist hajóosztályának
Európa-bajnokságán ezüst érmet, valamint a hazai bajnokságon
ifjúsági magyar bajnoki címet szerzett.

Vadnai Jonatán szintén az Optimist hajóosztályban serdülõ
országos II. helyezést ért el.

Bors Máté a serdülõ és ifjúsági országos bajnokságon Kadet
Serdülõ Országos Bajnoki Címet ért el, Huszka Mátyás a Laser
4.7 hajóosztályban országos III. helyezést ért el.

További sok sikert kívánunk!

Hogyan adjuk le a cikket? Mekkora legyen? Mi legyen a képpel?
A „Word” eszközök > szavak száma > karakterek száma
(szóközökkel) megmutatja, hogy hány karakter, amit írtunk. Ezt
kell figyelembe venni, és azt, hogy jobb a sok kisebb cikk, mint a
néhány nagy (változatosabb), több képnek jut hely.

Az újság oldalán az alábbi kiterjedésben jelennek meg a „Word”-
ben írt dokumentumok: 
10 betûnagyság 
1 oldal (2 hasáb), címmel (szóközökkel) kb.:   7200 karakter  
1 oldal (1 hasáb), címmel                     kb.:   3600   – „ –
1 oldal ( 1 hasáb), címmel                      kb.:   1800   – „ –

A képeknél a következõ módon számolhatunk: 
1 db 6x9 cm (ekkora lesz az újságban)  kb.: 1 hasáb széles kb.:
900 karakter a helyigénye.

A képeket mindig külön, csatoltan kérjük, a word szövegbe ágya-
zott képekkel nem lehet dolgozni. 
Ajánlott a legalább 600 dpi felbontás. 
Formátuma csak két féle lehet: JPEG, Tiff.
Színtartománya: szürkeárnyalatos, vagy CMYK.

A fentiek betartása nagyban segítené a szerkesztést, különösen a
tördelést. A terjedelemtõl eltérni lefelé tanácsos, a túlméretezet-
teket kénytelenek leszünk rövidíteni, de az ugye már nem az
igazi… Ha kérdés van, az újság e-mail címén lehet érdeklõdni.

Jó munkát!
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Egy felmérés eredményeként, amelyben 20 burkina fasso-i
futballbírót és 50 szingaléz oszlopszentet kérdeztünk meg egyes
lapok szakmai színvonaláról, a veszprémi Napló az elõkelõ 30.
helyen végzett. Az összehasonlító vizsgálatban 19 magyar megyei
lap, a londoni Times, a Chicago Tribune, a Frankfurter Allge-
meine Zeitung, a tokiói Yomiuri Shinbun, a pekingi Zhenmin
Zhipao, a HVG, a Kiskegyed, a Penthouse, a Móricka, a
Newsweek urdu kiadása és az abszurdisztáni El-Qrtuq, azaz
összesen 30 sajtóorgánum szerepelt. Az eredmény igen szoros
volt: az elsõ helyezett 9999, az utolsó helyezett 9970 pontot ért
el, azaz a különbség mindössze 0.24 % . A felmérés statisztikai
hibája 24 %. Érdekes, hogy a tavalyi eredmények merõben más
képet mutattak, pl. az idei elsõ tavaly huszadik, a tavalyi elsõ
idén nyolcadik, viszont az idén ötödik helyezett tavaly hatodik
volt. Satöbbi. Ezek a rendkívüli eredmények minden bizonnyal
elgondolkodtatásra késztetik a szerkesztõket, kiadókat, illetve az
illetékes önkormányzatokat és kormányokat. Ebben a kavalkád-
ban szerencsére akad egy stabil pont: a veszprémi Napló, amely-
nek nem szükséges a fenti tevékenységet folytatnia – félõ, ez
amúgy is paradoxon lenne.

Jövõre ismét folytatjuk nagy népszerûségnek örvendõ felmé-
résünket, amelynek közlésétõl a lapeladás jelentõs emelkedését
várjuk, ami egyben e felmérés legfõbb (voltaképpen egyetlen)
célja is. Magunkat egy jó hírrel is megörvendeztetjük: a jövõ
évben minden hónapban közlünk – a fentihez hasonló,
tudományosan jól megalapozott – közvélemény-kutatási ered-
ményeket, különféle témákban. Például, januárban megkérde-
zünk 25 algériai berbert, hogy szerintük Budapest vagy Bécs-e a
jobb fõváros. Szempontok: a várhegy magassága, a villamosok
hossza, a Sacher torta vastagsága, a zeneszerzõ-szobrok száma.
Februárban egy, a fentitõl garantáltan eltérõ, 7 fõs jakut minta
véleményét dolgozzuk fel a tekintetben, hogy a krokodil
zöldebb-e, mint amilyen hosszú (vagy esetleg hosszabb-e, mint
amilyen zöld).

Még tudnám folytatni, de forduljunk komolyabbra. 
Na szóval, a Napló idén is folytatja sarlatánkodását az

üdülõhelyekkel kapcsolatos közvélemény-kutatás terén. Miért
mondom ezt? 
1) A közvélemény-kutatáshoz kell elõször is egy megfelelõ nagy-

ságú minta (válaszadók), amely reprezentálja az érintett po-
pulációt. Mint az alábbi ábrából látható, 1000 fõs minta alatt
nem érdemes felméréssel foglalkozni, mivel a statisztikai hiba
olyan nagy, hogy hibás következtetéseket eredményez. A
Napló mintája: 70 fõ, az ehhez tartozó hiba ±11.7 %. Mit
jelent ez a gyakorlatban: azt, hogy A település 3023 pontja
helyett 95%-os valószínûséggel lehet bármi 2669 és 3377
között. B település 2776 pontja pedig ugyanígy lehet bármi
2451 és 3101. Azaz, ha egy másik 70 fõs csoportot kérde-
zünk meg, az elsõ és az utolsó "helyezett" is igen könnyen
helyet cserélne. Nem is beszélve a köztes helyezésekrõl.

2) A fentiek véletlenszerûen kiválasztott, és a 10 település
vonatkozásában egyformán elfogult/elfogulatlan, a települé-
seket egyformán teljeskörûen ismerõ 70 válaszadó esetére
vonatkoznak. (Most ne is foglalkozzunk azzal, hogy valójá-
ban 50 fõ hazai és 20 fõ külföldi vendéget kérdeztek meg, és
a külföldi/belföldi vendégek aránya nem egyformán 20/50,
hanem minden településen más.) Továbbá, van köztünk, akár
helyi lakosok között olyan, aki mind a tíz települést egyfor-
mán ismeri? Sajnos olyan sincs, aki kettõt egyformán ismer
egy adott idõpontban. E tényezõk miatt a fenti 2 x 11.7 =
23.4 %-os statisztikai hibán túli hibalehetõségek is felmerül-
nek.

3) Csak olyan jellemzõket érdemes összehasonlítani, amelyek az
összes település esetében egyformán értelmezhetõk. Pl. nincs
értelme összehasonlítani London és Paloznak tömegköz-
lekedését, csakúgy mint Balatonakali és Balatonfüred
parkolási lehetõségeit vagy az Anna-bált a Vörösberényi
búcsúval. A Napló összehasonlíthatatlan jellemzõket és
településeket is tartózkodás nélkül összehasonlít.

4) Nem szükséges olyasmirõl kérdezõsködni, amelyre objektív
mérõszámok is rendelkezésre állnak (pl. közbiztonság,
parkolóhelyek száma). Objektív mérõszámokat a Napló nem
használ.

5) A korrektség érdekében meg kell adni, és minden módon
hangsúlyozni kell a felmérés statisztikai hibahatárát, bizony-
talanságait.  A Napló semmi ilyet nem ad meg. 
Az üdülõhelyeken rendelkezésre áll a strandok forgalma, a

vendégéjszakák száma, a szállásférõhely kihasználtság, az
elkövetett bûncselekmények, szabálysértések száma, a parkoló-
helyek száma (apropo, hogyan is lehet egy kategóriában kezelni
az ingyenes, a fizetõs nem õrzött és a fizetõs õrzött parkolóhe-
lyeket?), a zöld területek nagysága, a szálláshelyek kategórián-
kénti darabszáma, stb. A KSH minden településrõl több mint
1000 féle indikátor adatait gyûjti és teszi közzé. A Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségek és
ÁNTSZ-ek temérdek vízminõségi és mennyiségi paramétert
mérnek. Miért is nem nyúl a Napló ezekhez az objektív,
ellenõrzött, azaz közhiteles adatokhoz, ha már szakszerû
közvélemény-kutatást nem tud (akar?) végezni? Ja, hogy ez több
munkával és költséggel járna és az adatok értékelése szakértelmet
igényelne? Ugyanakkor estleg elmaradna a blickfang? 

De mi is a célja a Napló "felmérésének"? Egy biztosan nem:
objektív, megbízható tájékoztatás, mert erre a használt módszer
alkalmatlan. Hát akkor mi lehet a cél? Csak nem szándékos fél-
retájékoztatás, esetleg partikuláris érdekek kiszolgálása? Ezt kér-
jük ki a Napló nevében! Ilyet még feltételezni is! Valószínûleg
inkább a lap eladásainak a növelése a politikai uborkaszezonban.
Gyártani kell híreket, amelyek az eladási statisztikát javítják.
Gumicsontot kell dobni a népnek, hadd rágódjon valóságalapot
nélkülözõ adatokon, megalapozatlan következtetéseken, akár
vesszen össze ezek miatt a rokonával, szomszédjával.

Miért különösen kártékony emellett ez a "felmérés"? Minden
alapot nélkülözve, hamisan minõsít, abba a tévhitbe ringatva a
"gyõzteseket", hogy jó irányba mennek a dolgok, a "veszteseket"
pedig vagy méltatlanul elkedvetleníti, vagy értelmetlen pánikcse-
lekvésre sarkallja. Ugyanakkor a települések tekintetében hitel-
rontást is elkövet, amely üldözendõ cselekmény.

A Napló a teljesen megbízhatatlan adatokra alapozva ítél,
helyezéseket oszt ki újságírás címén. A "pontszámok" alapján az
újságíró a településeket minõsítõ pejoratív jelzõket enged meg
magának, egyszerû polgárok, lokálpatrióták lelkébe gázolva.
Teljes szereptévesztésben élve és szakértelem híján irányítani
kívánná a települések fejlõdését, megmondani mi kívánatos és mi
nem. Ez az újságírás lokális minimuma, vagy a lokális újságírás
minimuma?

Mindegy – az biztos, hogy mélypont!
A bölcs mondás szerint ne ítélj, hogy ne ítéltess! A Napló

ítélt. Én is. Uff!
Dr. Kutics Károly

önkormányzati képviselõ, GB-elnök

 

SARLATÁNOK ÉVADJA –
AVAGY AZ ÚJSÁGÍRÁS
LOKÁLIS MINIMUMA
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REPÜLÕTÉR
VESZPRÉMBEN

Bizonyára kevesen tudják, hogy Veszprémben volt már egy 5
éve mûködõ repülõtér akkor, amikorra elkészült a napjainkban
hírhedtté vált szentkirályszabadjai repülõtér. A Papod hegy és
Veszprém közötti területen – a veszprémi képviselõ-testület
kezdeményezésére – 1936-ban kezdõdött meg a Veszprém-Jutasi
repülõtér építése. A várostól 6 km távolságban levõ, 100 hektár
területû repülõtér építése ugyan csak 1939-ben fejezõdött be, de
már 1938 januárjában megérkeztek az elsõ Junkers iskolagépek,
melyeken megkezdõdött a pilóták kiképzése. Erre nagy szükség is
volt, hiszen hamarosan kitört a második világháború, amelynek
legismertebb hazai légibalesete éppen a Veszprém-Jutasi
repülõtéren történt. 1941 április 12-én délután a pápai repülõtér-
rõl átvezényelt négy szállítógép egyike – amely ejtõernyõsöket vitt
volna a jugoszláviai magyar hadmûveletek támogatására – felszál-
lás közben lezuhant. A gépen lévõ harminc emberbõl négy tiszt és
tizenkilenc katona szörnyethalt. (A hõsi halottak emlékére
létesített turulos emlékmû talapzata ma is látható az egykori
repülõtér délkeleti végén.)

Pumák a repülõtéren
A repülõtér a második világháború utolsó szakaszában, az

amerikai bombázások megindulása után kapott igazán jelentõs
szerepet. A vitéz belényesi Heppes Aladár vezette Magyar királyi
101/I. honi vadászrepülõ-osztály híres Puma-fejes gépei innen
szálltak fel, s támadták a bombázókat. (A Heppes Aladár tervezte
vörös üvöltõ pumafej elõször 1938-ban jelent meg a magyar
légierõben. A pumafej – eltérõen más századjelvényektõl – nem egy
bizonyos századhoz kötõdött, hanem Heppes Aladárhoz. Amikor
áthelyezték egy másik vadászegységhez a pumafej "követte" õt.) A
három századból ("Retek", "Drótkefe", "Zongora") álló vadász-
repülõ osztály – késõbb ezred – története az "Amerikai nyár" során
– vagyis 1944 nyarán – érdekesen kapcsolódott Balatonalmá-
dihoz. A pilóták ugyanis Almádiban laktak, s innen indultak min-
den reggel a Veszprém-Jutasi reptérre bevetésre. A "Retek" az
Abbázia Szállóban (a késõbbi Tulipán Szállóban), a "Drótkefe" a
BYC (Balatoni Yacht Club) terméskõ épületében, a Zongora a
Vasutasüdülõben kapott szállást. Reggelente a hajózók zömét egy
nagy autóbusz szedte össze. A busz az Abbázia Szálló elõl indult,
majd felvette a két másik szálláshelyen lakó pilótákat, s vitte õket
a Veszprém-Jutasi repülõtérre. A pilóták egész nyáron Almádiban
laktak, s csak szeptember végén költöztek be a veszprémi várba.
Michna György az öreg "PUMA" pilóta írta a Naplóban, 2003-
ban: "Az "Amerikai Nyárra" mindig emlékezni fogok. Gyönyörû

szép életünk volt, 22-23 évesek voltunk. Sikereink voltak, és nagy
veszteségeink is. A háború végére – egyetlen év leforgása alatt –
osztályunk tizenhat pilótájából nyolc maradt." A Pumák a légihar-
cok során 61 bombázót és 46 vadászrepülõt lõttek le. Saját
veszteségük 30 pilóta és 78 gép volt. Több tapasztalt pilóta is hõsi
halált halt, köztük vitéz Molnár László hadnagy, aki 132 bevetésen
25 légigyõzelmet ért el, s haláláig a legeredményesebb magyar
vadászrepülõ volt!

ZENEISKOLAI TERVEK
AZ ÚJ TANÉVBEN 

A hamarosan induló tanév újra a katedrára szólítja a
tanárokat és az iskolapadba a diákokat.  Nincs ez másként a
zeneiskolában sem, ahol az elõírt és hagyományos események
mellett az idén is lesznek "nem kötelezõ" programok. Elsõként
említem a Haydn-év alkalmából szervezõdõ szeptemberi két
napos kirándulást, melynek keretében felkeressük a 200 éve
elhunyt zeneszerzõ szülõházát az ausztriai Rohrauban, s életének
két jelentõs helyszínét: a kismartoni és a fertõdi Eszterházy-
kastélyt. Október elején a Zene Világnapját tanári koncerttel
köszöntjük. Az elsõ félévet egy Händel – Haydn – Mendelssohn
házi versennyel zárjuk, melyen a hangszeres tudás mellett az
elméleti és zenefelismerési játékok is sorra kerülnek Nyírõ
Gábor zongoramûvész koncertje mellett. A második félévben –
reméljük – ismét otthont adhatunk a Balaton-parti Zeneiskolák
Kamarazenei Találkozójának. Operalátogatást Britten: A kis
kéményseprõ c. gyermekopera elõadására szervezünk.

Városunk vezetõinek köszönhetõen az új iskolai termek be-
bútorozása, felszerelése részben önkormányzati, részben pályá-
zati pénzekbõl folytatódik. Az alsó szint is szép tisztán, frissen
festve várja a gyerekeket. A zongora, hegedû, gitár, fuvola,
furulya, gordonka, trombita és szolfézs tanszak tanárai a legszor-
galmasabb és legtehetségesebb növendékeket az idén is nevezi
megyei, regionális és országos versenyekre. Programjainkat az
Almádi Zeneiskoláért Alapítvány segíti saját bevételeibõl és
pályázatokon nyert összegekbõl.

Szeretettel várunk minden Zenekedvelõt!
H. Huiber Gabriella

A repülõtér pusztulása
Az elsõ jelentõs légitámadás 1944. július 8-án érte a

repülõteret, amikor ötven amerikai bombázó több ezer speciális
repeszbombát szórt le a reptérre. Gépveszteségek nem voltak, de
annál nagyobb volt a személyi veszteség: 62 halott, 127 sebesült!
Az elsõ légitámadást még több is követte, de a repülõtér a háború
során folyamatosan mûködõképes volt. (Érdekessége a repülõ-
térnek, hogy 1944 október–novemberében itt állomásozott az a
német vadászrepülõ század is, amelynek parancsnoka Erich
Hartmann, a 352 légi gyõzelmet elérõ "szuper vadászpilóta" volt –
aki megérte a háború végét, s 1993-ban halt meg 71 évesen!) A
repülõtér sorsát a szovjetek "Bécsi támadó hadmûvelete" pecsételte
meg: a harckocsizó csapatok 1945. március 22-én már Hajmáskér
–Gyulafirátót körzetébol lõtték a repülõteret, ahonnan a gépek
átrepültek a Vép melletti repülõtérre, a magyar utászok pedig fel-
robbantották az elhagyott épületeket. 

Bálint Sándor
(Forrás: "Pumaszállás" internetes honlap)

Megkezdõdött a Györgyi Dénes Általános Iskola
tornatermének építése
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Dr. Gráfik Imre a városi augusztus 20-i ünnepélyen elhangzott
beszédének rövidített változata (a teljes beszéd olvasható az
Almádi Újság internetes változatán).

Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Almádi Polgárai, Kedves Vendégeink!
Hölgyeim és Uraim!

Személyes vallomással kell kezdenem, azzal, hogy én Almá-
diban születtem, mégpedig a szavak igazi értelmében, otthon,
háznál, a Monbrécia villában, ahol szüleim akkor bérlõként lak-
tak – Drong doktor úr segítõ közremûködésével. 

Ünnepi megemlékezésünk helyszíne, a Szent Imre plébánia
templom személyes kötõdést jelent számomra. Itt voltam elsõ
áldozó, itt bérmálkoztam.

Másrészt a keresztségben kapott nevem is emlékeztet. Köz-
vetlen névadóm ugyanis a II. világháborúban eltûnt nagybátyám,
Pintér Imre, közvetve mindkettõnk Szent Imre hercegnek
köszönheti keresztnevét. Itt és most tehát õrá és minden hõsi
halottra is emlékezem, akik a történelem értelmetlen háborúiban
lelték halálukat.

Kötõdésem szülõvárosomhoz része életemnek. Ennek alapja
a gyermekkor; a játszótársak (s a játékok között egy igazi hun-
garikum, a gombfoci), a barátok, a Balaton (a vitorlázás, a repülõ
hollandival), s persze az elsõ szerelmek. Az akkori idõk egyik leg-
korszerûbb – ma tervezõjérõl elnevezett – Györgyi Dénes  Általá-
nos Iskolában igazán kiváló tanítóktól kaptam alapozó ismeretei-
met. Késõbb közép- és felsõfokú tanulmányaim, majd munkám,
munkahelyeim ugyan elszólítottak Almáditól, kapcsolatom azon-
ban folyamatos. El sem tudom képzelni másként, hiszen szüleim
a vörösberényi temetõben nyugszanak. Magam, pedig minden
évben rövidebb-hosszabb idõt töltök a Remete völgyben megbú-
vó szerény nyaralóházamban. Pihenni és feltöltõdni térek haza,
vagy éppen „csak” emlékezni, gondolkodni, s eközben érezni a
szülõföld biztonságát. Érvényes ez az egyszerû hétköznapokra,
de különösen az ilyen ünnepnapokra, mint amilyen a mai!

Hölgyeim és Uraim!
Itt, e templom-kertben, a legméltóbb helyen emlékezünk

államalapításunkra, államalapító királyunkra. 
A mai napon azonban ünnepelünk mást is. Az ember már a

Krisztus elõtti idõben megünnepelte az aratás befejezését. A jó
termés azt jelentette, hogy egész évre lesz kenyér, amely az
ember legfontosabb tápláléka.

Szent István napját hivatalosan Mária Terézia nyilvánította
1774-ben országos ünneppé. Elsõ alkalommal 1818-ban ren-
deztek ünnepélyes körmenetet Szent István Jobbjának tisztele-
tére, s ugyanehhez a naphoz kötõdtek az aratási felvonulások is
a templomokhoz, ahol imával adtak hálát, hogy az aratási mun-
kákat befejezték. Magyarországon az aratóünnepek felújítását
Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszter 1899. évben kiadott
rendeletében teszi hivatalossá. Ekkor kezdik újból alkalmazni az
aratókoszorúk készítését.

1949-ben az akkori törvényhozás augusztus 20-át a szovjet
mintájú alaptörvény napjává tette. A Magyar Országgyûlés 1991.
március 5-i döntése Szent István napját ismét a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította, visszaállít-
va annak igazi méltóságát.

Néprajzkutatóként jól ismerem és értékelem a rituális tér
fontosságát, s az ahhoz kapcsolódó hagyomány erejét. Éppen
ezért, itt és most, gondolataimat erõsítendõ példázatokért nem
véletlenül fordulok Szent István király intelmeihez és a
Szentíráshoz.

Elsõként államalapító Szent István királyunk befogadó
szellemisége idézõdik fel, amelynek segítségével kijelölte a mag-
yarság helyét Európában. Miként elsõ királyunk és udvara befo-
gadó volt a maga korában, úgy hazánk és népünk a késõbbi év-
századokban is fogadta a szorgalmat, tehetséget, tudást magukkal
hozó betelepülõket, telepeseket. Mégpedig sokféleképpen;
egyrészt nemzeti, vallási önazonosságuk, identitásuk megõrzé-
sének lehetõségével, másrészt integrálva etnikai sokszínûségüket.

E befogadó mentalitás hozzájárult népünk képességeinek kitel-
jesedéséhez, teljesítményeinkhez.

Lehet, hogy egyesek számára merész a gondolattársítás, de
Almádi története is a befogadás jegyében zajlott. Így lett az
egykori szõlõ- és gyümölcsöskertekbõl elõbb hegyközség, majd
fürdõtelep, késõbb falu, nagyközség, végül éppen 20 évvel ez-
elõtt város.

Balatonalmádi „befogadás-történetét” ugyan még senki sem
írta meg, de megfelelõ óvatossággal a korábbi és a jelenkori ada-
tokból is következtethetünk a betelepülés-befogadás dinami-
kájára. A statisztikák azonban csak számok, a számok mögött
emberek, családok vannak, akik, illetve amelyek Almádiban
megtalálva otthonukat és boldogulásukat, bárhonnan is érkeztek,
mind-mind hozzájárultak településünk gyarapodásához. 

Ebben az évben Balatonalmádi várossá nyilvánításának
kisebb jubileumát is ünnepeljük. Ez jó alkalom arra, hogy felmér-
jük; honnan hová jutott a Budatavával, Káptalanfüreddel és a
nagy múltú Vörösberénnyel együtt várost alkotó településünk.

Hölgyeim és Uraim!
Legyenek, legyünk büszkék Almádi múltjára és a település

napjainkban elért sikereire! A rendezett városképre, s a – talán
egyesek szerint kívánatosnál lassabb – fejlesztésekre, a folya-
matosan bõvülõ szolgáltatásokra, az érdekes és színvonalas ren-
dezvényekre. Sorolhatnám az Önkormányzat, az intézmények, a
civil szervezetek, a közösségek és az egyének kisebb-nagyobb
eredményeit, de nem lehetünk, és ne legyünk megelégedettek.
Van a múltból mit tanulnunk, van ma mire figyelnünk, s van a
jövõben mit tennünk!

Nem könnyû példamutatóan élni és dolgozni. Különösen
nem a nehezebb, válságos idõszakokban. Ne feledjük azonban,
hogy a – sokszor, olykor túl gyakran – siránkozó, panaszkodó
ember valahol gyenge és hamis. Nekünk erõseknek és igazaknak
kell lennünk!  Meggyõzõdésem, hogy az emberiségnek új tár-
sadalmi és új természeti szerzõdésre van szüksége, mely új típusú-
tartalmú humanizmust és a felbomlóban lévõ ökológiai egyen-
súly visszaállítását is magába foglalja. Az elõbbire a népek, em-
berek egymás közötti, az utóbbira földünk geológiai adottsága,
állat- és növényvilága valamint az ember viszonyában van szük-
ségünk. Ki kell lépni a termelés és a fogyasztás korlátlan
növelésének bûvöletébõl, s a mértékletességet kell mind magán-
életünkben, mind társadalmi méretekben követendõ mintaként
elõtérbe helyeznünk. Félõ – és a történelmi tapasztalatok tanúsá-
ga szerint föltehetõ – azonban, hogy ezt az elodázhatatlannak
tûnõ új szerzõdést nem a mindenkori hatalmak fogják kezde-
ményezni. Ebben, és a civil ellenõrzésben mindnyájunknak óriási
felelõssége van! Részben azért, hogy jelenünk és közeljövõnk ne
csak elviselhetõ legyen, de fõként azért, hogy utódainknak
reményt keltõ, távlatos jövõt tudjunk biztosítani. 

Ne feledjük azonban, hogy senki sem tévedhetetlen, senki
sem csalhatatlan. Óvakodjunk tehát azoktól, akik ilyen színben
tûnnek fel. Mindeközben törekedjünk kis és nagy tetteinkben, a
magán- és a közéletben egyaránt az értelem és az érzelem har-
móniájára, s támaszkodjunk egymáshoz való kapcsolatainkban a
szeretet erejére, mint az igaz emberi létezés pillérére. 

Hölgyeim és Uraim!
Az évenként, ritmikusan ismétlõdõ ünnepeknek megvan a

varázsuk, de megvan a veszélyük is. A varázs az évszázadok
nemzetépítõ sikereibõl, a népnek, mint közösségnek és alkotó
egyéneik erõfeszítéseibõl adódik. A veszély a túlértékelõ szem-
léletbõl, a kudarcok feletti búsongásból, az eredménytelenség
okát, a hibát másokban keresõ felmentésekbõl származhat.

Néprajzkutatóként sok kultúrát volt módom tanulmányozni,
megismerni. Mindenhol és mindenkor megtapasztalhattam, hogy a
jól mûködõ közösségekben, legyenek azok kisebbek vagy nagyob-
bak, s bármily módon és formában összeszervezõdöttek, elenged-
hetetlen volt a – szükségszerûen meg-megújuló – évszázados,
olykor évezredekre is visszautaló hagyományok, közösségi nor-
mák, a szokásjog szentesítette erkölcs és etikus magatartás által
behatárolt életmód, életvitel, életforma tisztelete, megõrzése és
betartása. Ebbe tartozik magán- és közösségi létünk ünnepeinek
meghitt emlékezéssel, méltósággal, bölcs tanulságok megvonásával
való megülése. Ez mai ünnepünknek üzenete és legfõbb értelme.
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PANNÓNIA ÉS
BABARICUM KÖZÖTT

Augusztus 20-
án dr. Gráfik
Imre fentebb
idézett ünnepi
gondolataival
emlékeztünk.
De ki is Gráfik
Imre? Beszé-
dének rövidített
változatából ki-
derült, hogy
1 9 4 4 - b e n ,
Almádiban látta
meg a napvilá-
got, és a gyerek-
kor meghatá-
rozó évei is ide
kötik. A közép-
iskolát Székes-
fehérváron vég-
zi, majd az
egyetemi évek
következnek,

elõször Debrecenben, majd Budapesten, ahol magyar nyelv és
irodalom szakos tanári, és etnográfus muzeológusi oklevelet
szerez. 

Néprajzkutató-muzeológusi pályája a Néprajzi Múzeumban
veszi kezdetét, s innét is vonul nyugdíjba, de közben több
lehetõséget talál szakmai kíváncsiságának kielégítésére. A segéd-
muzeológustól a megyei múzeumigazgatóig szinte minden lép-
csõfokot bejár, a Vas megyében töltött évek során újjászervezi a
helyi szakmai szervezetet, bekapcsolja az Õrséget a hazai néprajz
kutatási területeibe. A Néprajzi Múzeumból gyûjteményvezetõ
fõmuzeológusként, múzeumi fõtanácsosként vonul – hivatalosan
legalábbis – nyugállományba. Napjainkban is aktív szakmai
munkát végez, az évtizedek alatt felgyûlt kincseket rendszerezi,
teszi hozzáférhetõvé a néprajz kutatói, tisztelõi számára. 

Pályája során a néprajz különbözõ területeire kalandozik,
sokoldalúsága, nyitottsága a vízi közlekedés és szállítás, a folya-
mi hajózás és hajóvontatás, majd a lovas kultúra emlékeinek,
néprajzi emlékeinek összegyûjtésére, rendszerezésére ösztönzi.
Többek között a népi építészet, a tárgyalkotó népmûvészet, a
kézmûvesség, a településtörténet különbözõ néprajzi vonatkozá-
saival is foglalkozik, publikációi természetesen az említett
kutatási területek, témák összefoglalásaiként jelzik szakmai
tevékenységét. Közülük is kiemelkedik a lenyûgözõ alapossággal
feltárt és megírt, gyönyörû képanyaggal illusztrált, "Nyeregbe" c.
munkája, amelyben lebilincselõ történelmi tablót kapunk a ma-
gyar lovas nyergek kialakulása, története és fejlõdése ürügyén. 

Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Almádi Polgárai, Kedves Vendégeink! 
Hölgyeim és Uraim!

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok Önöknek,
mindnyájunknak hitet, erõt, egészséget, s mindenek felett és mel-
lett; munkához, élethez nyugalmat és békességet!

Így legyen! 
Köszönöm, hogy meghallgattak. – Gráfik Imre

Szakmai munkájához szorosan kapcsolódik oktató–nevelõ
tevékenysége is. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskolán a
néprajzi oktatás elindításában vállal meghatározó szerepet, de a
néprajzi ismeretek közvetítõjeként a BME, az ELTE ill. a Babes-
Bolyai Tudományegyetem is igényt tart munkájára. 

Különbözõ témákban rendez a fõvárosban és vidéken, itthon
és külföldön néprajzi kiállításokat, a tudományos közéletben
jelenléte állandó, számos hazai és nemzetközi szakmai és tudo-
mányos szervezet tagja, irodalmi és mûvészeti folyóiratok szer-
kesztésében vesz részt.

Széles érdeklõdési körébe tartoznak egyéb, nem szakmai
tevékenységei is, a vízhez való kötõdésen kívül a síelés, a sakk, és
természetesen a hõn szeretett gombfoci is. A mûvészetek egyéb
területeihez való kötõdését bizonyítják középfokú zenei tanul-
mányai, és a fotózás szeretete.

Pályának alakulásában meghatározó szerepe van annak, hogy
két néprajzos iskola – a debreceni és a budapesti – neveltje, mind-
kettõhöz szoros szálak fûzik, de szuverenitását megõrizve egyéni
útját járja, kalandozásaival gazdagítva az egyetemes ma-gyar
kultúrát, meghúzódva a lombok takarta patakparti házban, bará-
tokat fogadva, esténként öreg kutyáját sétáltatva, itthon,
Almádiban. 

Gráfik Imre útjairól

Az ún. Montbretia villa egykori képe

Portré
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A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elsõ alkalommal ren-
dezte meg július 31. és augusztus 4-e között a Balatonalmádi
Hungarikum Fesztivált.

Célunk az volt, hogy ízelítõt adjunk  Önöknek kulturális és
kulináris/gasztronómiai értékeinkbõl, hozzájáruljunk ezzel nem-
zeti hagyományaink megõrzéséhez és közvetítéséhez. 

Hiszen Magyarország igen gazdag kulturális értékekben,
hagyományaiból, szokásaiból adódóan több százra tehetõ azon
"termékek" száma, melyek jogosan kerülhetnek be az Európai
Unió termékgyûjteményébe: a Rubik kockától, a Kodály-mód-
szeren át, a Béres cseppig, a halasi csipkétõl, az Unicumon
keresztül, a Zsolnay porcelánig, vagy a szaloncukortól, a kürtõs-
kalácson át, a csigatésztáig, vagy a rétesig…

A hungarikumok nem csupán a mi büszkeségeink, Európának
és a világnak is tartozunk azzal, hogy megõrizzük õket, mert
pótolhatatlan értékeket képviselnek, nemzetközi örökségünk
részét képezik.

A fesztiválon teret adtunk a kisebb, azaz a városi, térségi
hagyományõrzõk bemutatkozásának is, mert ezek az esetlegesen
„csak” helyi ismertséget képviselõ hungarikumok is bele tartoz-
nak a nagy egészbe.

Gróf Széchenyi István gondolatának szellemében dolgoz-
tunk: – „Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya” –
nemzeti kincsként vigyázzunk rá!

Az a több ezer ember, aki ellátogatott a jól sikerült, sok érté-
ket felvonultató rendezvényünkre, láthatott és hallhatott a szín-
padon magyar néptáncot, magyar slágereket, népzenét, operet-
tet, cigányzenét és magyar filmeket.

Végezetül köszönöm mindenkinek, akik segítették a ren-
dezvény megvalósulását, és aktív odaadó munkájukkal megmu-
tatták, hogy érdemes tenni, dolgozni Balatonalmádiért.

Dudás Zsolt
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke

A Balatonalmádi Hungarikum Fesztivált Dani Barbara a
Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság (RMI) regionális
marketingigazgatója nyitotta meg, aki a következõképpen
értékelte a fesztivált:

Nagy öröm és egyben megtiszteltetés volt számomra, hogy
meghívást kaptam, és részt vehettem Balatonalmádi egyedülálló
rendezvényén, a Hungarikum Fesztiválon. 

Mi jut eszébe az embernek a manapság egyre divatosabb
„hungaricum” szóról? Azt gondolom, abban megegyezhetünk,
hogy valami szívet melengetõen magyar, valami büszkeségre
okot adó, egyedi és nemzeti színbe csomagolt termék. 

Jó érzés volt tapasztalni, hogy megadva a módját, Almádi
milyen magas színvonalon ünnepelte meg egyik legismertebb

hungaricumunkat, a pálinkát, és további sok neves, és nemes ter-
mékeinket.

A Balaton régió turisztikai kínálata évrõl évre színesedik –
ma már nem kell több száz kilométert utaznunk azért, hogy
kellemes pihenésben, üdítõ nyaralásban legyen részünk. A
Balatonnál szinte mindent kipróbálhatunk, amit a mai kor
embere elengedhetetlennek tart egy nyaralás programjainak
megszervezésekor: sokféle szálláshely kínálja a szolgáltatásait,
a strandolás mellett mintegy 1000 kisebb-nagyobb rendezvény
közül válogathatunk, ha pedig próbára szeretnénk tenni
magunkat, a lehetõségek tárháza szinte végtelen: a kerék-
pározástól kezdve a vízi sportokon keresztül a barlangászaton át
egészen a teniszig, a kalandparki élményekig. Esténként a ma
divatos korzók, koktélbárok, este is nyitva tartó plázsok, kávé-
zók éttermek csalogatják a vendégeket. Mindemellett azonban
nem szabad megfeledkeznünk a történelmi gyökerekrõl és a kul-
turális hagyományokról, hiszen rendezvényeink java része ezek-
re épül.

Az Almádi Hungarikum Fesztivál jó példája az egymást
kiegészítõ, egymásra épülõ attrakcióknak: öröm volt látni, hogy
miként jelenik meg a nemzeti hagyomány az egyik legfrekven-
táltabb turisztikai településen. A szervezéshez még egyszer gra-
tulálva kívánok a jövõre minden jót!

Védjük, óvjuk, õrizzük értékeinket!

A Magyar Országgyûlés 2008-ban széles körû konszenzus
alapján országgyûlési határozatot fogadott el a hungarikumok
védelmérõl.

Ezen indokok alapján elindult az a munka, amely alapján
lajstromba veszik azokat a szellemi és tárgyi értékeket, melyek
hungarikumnak számítanak. Bács-Kiskun megyében Lezsák
Sándor országgyûlési képviselõ, a Magyar Országgyûlés alelnöke

vezetésével zajlott le az a minikonferencia-
sorozat, amely során az ott élõ emberek
számba vették a térség értékeit.

Veszprém megyében dr. Horváth Zsolt
országgyûlési képviselõ kapott felkérést a
feladat elvégzésére, aki áprilisban és május-
ban kistérségi találkozókat szervezett,
melyekre a települések polgármestereit,
képviselõit, a civil szervezeteket és persze
azokat az alkotó embereket várták, akik-
nek ötletei elõre vihetik a hungarikumok
ügyét.

Dr. Horváth Zsolt méltatta a  Balatonal-
mádiban megrendezett Hungarikum Feszti-
vált is a rendezvény megnyitóján, amely
után interjút készítettünk az országgyûlési
képviselõvel. 

– Konkrétan mit értenek ez esetben a
hungarikum kifejezés alatt, mi lehet hun-
garikum?

HZS: Hungarikumok mind azon dol-
gok, tárgyi, vagy éppen szellemi termékek,

amelyek értéket képviselnek. A késõbbi védelmet is több szinten
képzeljük el, így lesznek olyan értékek, melyek helyi, lesznek
olyanok melyek térségi, aztán olyanok is, melyek országos
védettséget kapnak. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan hun-
garikumok is, melyek a jövõben Kárpát-medencei védelmet
élveznek majd, és szerencsére vannak az egész világon ismert
magyar jellegzetességek, mi ilyennek gondoljuk a herendi
porcelánt is. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek az egye-
di értéket képviselõ hungarikumok megfelelõ védelmet és támo-
gatást kapjanak.

– Egy egészen kis településnek is lehet bejegyzett, védett ter-
méke?

HUNGARIKUM FESZTIVÁL

Krónika
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HZS: Pontosan. Helyi védettséget élvezhet például egy kis
falu "Kati nénijének" rétese. Hiszen ott, azon a településen
egyedül õ tud olyan rétest sütni, aminek a falu lakói a csodájára
járnak, s ha egy turista arra jár, azonnal fel is hívják a figyelmét
arra: Kati néni rétesét bizony meg kell kóstolnia. 

– Miben segítet a megyében megrendezett konferencia sorozat?

HZS: Szükség van a helyi erõkre, akik pontosan látják, melyek
azok a dolgok, melyek a magyar örökség részét képezik. A helyi
erõt pedig úgy a legegyszerûbb elérni, ha elmegyünk hozzájuk és
meghallgatjuk az egy-egy településen élõ emberek véleményét. Így
találkozhatunk a helyi pékekkel, kézmûvesekkel, akik talán nem is
gondolták volna maguktól, hogy mások szemében is nagyot alkot-
nak. Azon kívül minden megmozdulás, javaslat, kezdeményezés,
elõadás vagy konferencia abban segíthet, hogy a közbeszéd tár-
gyává tudjuk tenni a hungarikumok védelmének ügyét.

Példaként mondhatom, hogy Balatonalmádiban is találtunk
partnert a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, és annak vezetõ-
je Dudás Zsolt személyében. Nagyon örültem a Balatonalmádi
Hungarikum Fesztiválnak. Minden ilyen magas színvonalú ren-
dezvény segíti a mi munkánkat is.

Dudás Zsolt
Rendezvények városunkban

BENEDEK ELEK
(Kisbacon, 1859. szeptember 30. – Kisbacon, 1929. augusztus 17.)

újságíró, író, „a nagy mesemondó”.
„A mesék világa, melyet én bejártam, színekben pompázó világ.”

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kedves öreg úr,
BENEDEK ELEKnek hívták, aki nagyon szerette a
gyerekeket. Erdély egyik legszebb pontján, Kisbaconban élt,
meséket, mondákat írt, s gondolt egyet, s kitalálta, hogy újsá-
got is szerkeszt a legifjabb olvasó jelölteknek, hátha még
nagyobb kedvet csinál az olvasáshoz. Az újságot
CIMBORÁNAK nevezte el, s megkereste a legjobb magyar
írókat, költõket, hogy írjanak az újságba, ami aztán az egyik
legsikeresebb, legkedveltebb gyereklap lett, nemcsak
Erdélyben, hanem Magyarországon is.

Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik meg-
teremtõje. Ifjúsági írásaival, szerkesztõi mûködésével az élen
járó pedagógusok között foglal helyet.

Az idén ünnepeljük a születésének 150. évfordulóját, több
kiállítással, konferenciával is emlékezünk sokoldalú munkás-
ságára. Az Almádi Újság egy Almádihoz kötõdõ írónõ szép
meséjével köszönti ebbõl az alkalomból.

Soha annyi csillagot nem láthatsz az égen, mint augusz-
tusban. Próbáld csak ki: Várd meg, míg teljesen besötéte-
dik. Ha szerencséd van, a tiszta égboltot egyetlen felhõ
sem tarkítja, s az ezüstfényû hold kacéran le-lekacsint a
tájra, hogy aztán tovább ússzon az égbolt sötétkék bárso-
nyán.

Egy ilyen langyos estén tanúja lehettem két utcai lám-
pás beszélgetésének:

- Furcsa vagy mostanában – így az egyik. – Napok óta
csak pislákolsz, és nem világítasz, ahogy illene. Mintha
valami bajod lenne… 

A társa nem válaszolt, csak sóhajtott egy nagyot.
A kis kíváncsi tovább faggatta:
– Talán beteg vagy?
– Ó, nem. Nem hinném. Habár…
– Habár?
– Olyan furcsa szédülést érzek, meg a gyomrom táján is

valami bizsergésfélét. 
– Hajjaj! Orvoshoz kéne menned. 
– Gondolod?
– Mégsem lenne helyes elhagyni az õrhelyedet – szólt

közbe egy harmadik, sokat tapasztalt lámpás. – De én
talán segíthetek. Mikor érzed azt a szédülést?

– Hát például most is, ha oda fel, a magasba nézek.
– Arra? Vagy abba az irányba? – eresztett egy fény-

csóvát az idõsebb lámpás jobbra meg balra.
– Nem-nem, hanem oda, ni. A Holdtól egy kicsit balra,

tõlünk pedig jobbra, éppen az égbolt kellõs közepére.
Ahol az a ragyogó fényû kis lámpácska világol.

– Aha! – bólintott a sokat tapasztalt. – Rögtön gon-
doltam. Nem beteg vagy te, hanem szerelmes. Mind-
nyájunkkal megesik, különösen ezeken a szépséges nyár-

esteken. Hanem hallod-e, te kis buta: az ott nem lámpács-
ka, hanem csillag. Nézd, tele van velük az égbolt. És jobb,
ha kivered a fejedbõl, mert soha nem fogja viszonozni a
szerelmedet!

– Miért? Nem vagyok elég szép?
– Hát, azt nem mondhatom, mert mostanában szebb

vagy, mint valaha. Jól áll neked ez a kis szomorúság. Csak
tudod, a csillagok igen magasan hordják az orrukat, nem
ereszkednek le hozzánk, egyszerû földi lámpásokhoz.

És ekkor történt a csoda. Az a kis fényes csillag megre-
megett, pislákolt egyet, majd még egyet, aztán nagy leve-
gõt vett, és bátor elrugaszkodással, maga után fénycsóvát
húzva, ugrott egy nagyot a semmibe, hiszen hát augusztus
volt, csillaghullás évada. Éppen a mi szerelemittas utcai
lámpásunk lábai elé huppant. Egy nagy koppanást lehetett
hallani, aztán kihunyt a fénye.

Na, ilyet még a legidõsebb utcai lámpások sem láttak.
A fiatalabbak meg aztán végképp nem, mert ahhoz nem
voltak elég öregek, hiszen még csak nyár elején csavarták
be a villanykörtéiket. 

De a kis szerelmes csillaglesõ felfénylett örömében.
Nem szólt egy szót sem, csak örült magában: "Lám, lám,
hát mégiscsak valóra vált az álmom.  Igaz, hogy most már
nem olyan fényes ez a kis égi lámpás, mint volt odafent, de
nem baj: az én fényem elég lesz kettõnknek is!" És minden
erejét összeszedve, egyre ragyogóbbá varázsolta a fényét.

Így esett, hogy az epekedõ lámpácskából az utca
legszebb fényû lámpása lett.

Ha szerencséd van, és nagyon figyelsz, te is elgyönyör-
ködhetsz valamelyik utcai és égi lámpás szerelmében
ilyenkor augusztus hónapban, ami tudvalévõen a csil-
laghullás ideje.  

VERMES ÉVA:

CSILLAGSZERELEM
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Szeptember 11–13. – Gyalogos zarándoklat
a Hazáért Szent Istvántól a Máriához Balatonalmádiból Sümegre.
Jelentkezés: Récsey Zsuzsa 30/227.07.84 ill. cursillo@bakonysoft.hu
További információ:  www.mariaut.hu ill. www.mariaradio.hu

Szeptember 12. - Szüreti felvonulás és bál
Indulás a Vörösberényi iskolától 14 órakor: 
20 órától Szüreti Bál a Vörösberényi kultúrházban
Szervezõ: Vörösberényi Polgári Olvasókör 20.991.62.13

Szeptember 13. 19 óra – Koós Anita orgonakoncertje
Csellón közremûködik Ripka János
Elõadásukban J. S. Bach, F. Mendelssohn–Bartholdy, L. Vierne mûveit
hallhatjuk. A belépés díjtalan.
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Templom
Szervezõ: Balatonalmádi-Vörösberényi Plébánia

Szeptember 17. 18 óra – Berényi esték
" A magyarok szemrevaló szép külselyü emberek"a magyar viseletekrõl,
fegyverekrõl 1. rész (2. rész: október 15-én)
Elõadó: Domonkos László mûvésztanár
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Szervezõ: Vörösberényi Polgári Olvasókör 20.99.16.213

Szeptember 18. 17 óra – „4képpen”
Fecske András, Frank Endre, Leitli Norbert és Szakál Pál fotókiállításá-
nak megnyitója a Pannóniában

Szeptember 18. 18 óra – Kussoltat a sors
Latinovits Zoltán emlékezetére. Szerkesztõ-rendezõ: Szokoly Tamás
Elõadó: Pálfy Margit színmûvész 
Helyszín: Pannónia; Szervezõ: Pannónia 

Szeptember 19. – Túra autóbusszal a Pilis hegységbe. 
Cél: Dobogókõ. Felvilágosítás: bxtse@chello.hu

Szeptember 22. 18 óra – KÖZMEGHALLGATÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
Közmeghallgatást tart a Pannónia nagytermében, melyre minden érdek-
lõdõ állampolgárt tisztelettel vár. 
Napirend: Tájékoztató  lakókörnyezetünk állapotáról

Szeptember 25. 18 óra – Almádi Pódium 
Vendég: Keszey János polgármester 
Helyszín: Pannónia; Szervezõ: Pannónia 

Szeptember 26. 15-18 óra – Tökfesztivál 
a Nõk a Balatonért Egyesület szervezésében.
Programok, játékok, kézmûves játszóház minden korosztálynak!
Helyszín: Pannónia elõtti parkoló
További információ: 30.420.94.19

Szeptember 26. 11 óra – CRITICAL ROAD BALATON
Kerékpáros Demonstráció a balatoni kerékpárutakért. Kristóf Motel és
parkoló, valamint a Keleti medencét kerülõ Családi Bringatúra
Fõszervezõ: Balatoni Kerékpáros Turisztikai Szövetség

Október 2-4. – Almádi Kupa bridzsverseny
Helyszín: Glas Hotel. 
Rendezõ: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE. 
Bõvebb információ: tajfutas@freemail.hu, Hites Viktor

Október 5-11. – Könyvtári Napok – Hozd magaddal a Nagyit!
Elõzetes programajánló: 
Hétfõ: Már a Nagyi is ezt olvasta: Megemlékezés Benedek Elek
születésnapjáról – a Cimbora Klub közremûködésével
Kedd: Könyvfaló kicsiknek – Könyvfaló nagyiknak
Szerda: Bemutatjuk hangoskönyveinket – közös program az Idõsek
Klubjával
Csütörtök: Pályázati felhívás: Almádi gyerekszemmel – Almádi nagy-
iszemmel – az Almádi Újság és a könyvtár közös pályázata
Péntek: Helytörténeti vetélkedõ a 20 éves Almádiról 
Szombat: "Egészséggel a boldog családért" – kapcsolódunk a Sanki
Egyesület Egészségnapi programjaihoz
Vasárnap: 2008-ban az Év könyvtára volt – látogatás Keszthelyre

További akcióink hétfõtõl péntekig: 
Használt könyvek vására az elõtérben
Ingyenes beiratkozás nagyiknak és nagyikkal érkezõ unokáknak
Ingyenes internet használat nagyiknak
Legyen Ön is egy napig könyvtáros!
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
További információ: 542.514 ill. www.pkkk.hu

Október 6. 18 óra – Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Helyszín: Hõsi Emlékmû

Október 10. – Egészségnap – "Egész-séggel a boldog családért"
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Szervezõ: Sanki Egyesület – További információ: 20.92.64.325

Október 10-11. – Megyei családi páros teniszbajnokság
Szervezõ: Balatonalmádi Tenisz Klub 20.48.38.780

Kiscsoportok, klubok, tanfolyamok és programjaik:

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Szeptember 12-én gombászkirándulást szerveznek a Nosztori autós
pihenõ környékére. Indulás 8 órakor a Pannónia elõl.
További információ: Szenthe László 88/438.224
Október 10-én gombásztúra Eplény környéke
Indulás a Pannónia elõl 9.00 órakor

Baba-Mama Klub
Szeptember 4. 10 óra Bemutatkozás, ismerkedés, ötletek, tervek
Szeptember 11. 10 óra Pénzügyi kérdések (GYES, GYED, családi
pótlék, stb.) Szabó Nelli könyvelõ válaszol
Szeptember 18. 10 óra Elsõsegélynyújtás kisbabáknak. Beszélgetés
Horváth Erzsébet szociális munkás, ápolóval, az Almádi Szociális
Alapszolgáltatási központ munkatársával
Szeptember 25. 10 óra Õszi dekoráció készítése babákkal, mamákkal,
Nemes Éva vezetésével
Helyszín: Pannónia, gyermekkönyvtár
Brokés-Hadházy Lívia hadliv@gmail.com 70-539-8892

Balatonalmádi Kertbarát Kör
Szeptember 15. A II. félévi programok megbeszélése, egyeztetése
Szeptember 19. Pinceszer Lepsényben. ( Csak tagoknak!)
Szeptember 29. Egészségügyi elõadás késõbb kijelölt elõadóval
Október 10.  Kirándulás a Somlói borvidékre
Az összejövetelek helyszíne: Pannónia 
További információ: Lõrincz József 70.36.60.181

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
Szeptember 13. Hagyományos békéshalfogó, csónakos versenye a
Horgásztanyánál.
Menetrend: 6.30 érkezés, 7. 00-tól sorsolás, 8. 00–12. 00 verseny.
13.00-kor ebéd és eredményhirdetés. 
Nevezési díj nincs. Kérjük, hogy a versenyre mindenki legkésõbb
szeptember 10-ig nevezzen telefonon Kalauz Miklósnál a 30-9124259-
es telefonszámon. 
Szeptember 26. Ragadozó halfogó verseny a Horgásztanyán. 
A verseny programja: Gyülekezés, nevezés 14.00–14.30-ig, 14.30 sor-
solás, 15.00–20.00 verseny, 20.30-tól 20.50-ig mérlegelés, 21.00 ered-
ményhirdetés. Esõnap: szeptember 27. 

Balatonalmádi Város Vegyeskara
Szerdánként 17–20 óráig a Pannóniában
Karvezetõ: Demel Eszter, titkár: Majbó Judit 70.45.88.574

Borostyán Népdalkör
Péntekenként 16 órától a Vörösberényi kultúrházban
Vezetõ: Tóth László 70.22.47.722

Botorka Néptánc Együttes
Minden kedden és csütörtökön 18.30 
Vezetõ: Kovács Krisztián 20.26.41.561

Bridzs Kör
Minden szerdán 16 órától a Pannóniában. 
Elméleti oktatás, társasági játék. Vezeti: Garai Péter 30.42.97.444

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
(Amirõl hírt kaptunk. – Küldjön ön is programjavaslatot.)

szeptember 10. és október 10. között
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Cimbora Klub
Vezetõ: Nagy Judit 88/542.508

Csillagnyílás 
Foglalkozások: hétfõn és szerdán 15.30–16.15 óvodás elõkészítõ balett,
16.15–17 óráig iskolás balett 17–18 óráig iskolás haladó balett, 18-19
óráig asszonytánc – újra indul!
Új tagok jelentkezése szeptember 14-én a Pannóniában 16–18 óráig
Vezetõ: Vízhányó Katalin 70.38.02.064

Diabétesz Klub
Szeptember 8. Dr. Nagy Sándor Péter elõadása a koleszterinrõl
Október 13. Dr. Guba Áron fõorvos elõadása a végtagok perifériás
érbetegségeirõl
Helyszín: Pannónia. Vezetõ: Dr. Árkai Anna 88/782.947

Éremgyûjtõ Klub
Induló foglalkozás szeptember 18-án 16.30-kor, utána minden páros
hét péntekjén az adott idõpontban a Pannóniában.
Vezetõ: Balogh Pál 70.33.96.347

Gurgolya Gyermek Néptánc Csoport
Kezdõ foglalkozás: szeptember 2. 17 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban, továbbá minden szerdán ugyanekkor
Vezetõ: Kreutz Károly 70.383.44.55

Gránátalma Hímzõkör
Elsõ foglalkozás: szeptember 7. A továbbiakat hétfõnként 16–18 óra
között tartja a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.)
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30.611.02.42
A hímzõkör az MKI által szervezett magyarpolányi "Kerek Isten fája,
ezeregy virága" népmûvészeti pályázaton Veszprém megye 50 ezer Ft-os
különdíját nyerte! Gratulálunk és további jó munkát kívánunk!

Honismereti kör
Szeptember 14-én 16.30-kor várnak minden érdeklõdõt a nyári szünet
utáni elsõ foglalkozására. További összejövetelek minden hónap
második hétfõjén. Helyszín: Pannónia 1. terem

Hozd magad formába!
Minden kedden 18.30-19.30 – Helyszín: Pannónia
Gyógytornász: Schlakker Imréné 70.37.93.573
Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit  20.49.12.435

Idõsek Klubja
Válogatás a programjaikból:
Szeptember 7. 14 óra Balatonalmádi régen és most képekben. Kovács
István elõadása V. rész
Szeptember 23. Egész napos kirándulás Celldömölkre
Szeptember 24. 15 óra Jogi tanácsadás Dr. Gyürki Évával
Szeptember 28. Õszi séta a Balatonon
További információ: 88/542.556

Kid Rock & Roll SE
Beiratkozás: Pannónia aula, szeptember 4. és szeptember 11. 16–17 óra
Az edzések pénteki napon lesznek. 
Iskolás csoport: 14-16 órakor, oviroki: 16–16.45-kor. A Györgyi Dénes
Általános Iskola felújítása idején az edzések a Pannóniában lesznek.
Kapcsolat: Dietel Zsófia dietel@vnet.hu

Kismama torna
Minden kedden 17.30–18.30 – Helyszín: Pannónia
Vezeti: Schlakker Imréné 70.37.93.573

Kökörcsin Óvodás Néptánc Csoport
Indul: szeptember 8-án 17 órakor a Pannóniában, a foglalkozások ked-
denként a fenti idõpontban lesznek
Vezetõ: Kreutz Károly 70.383.44.55

Nyugdíjas Pedagógus Klub
A foglalkozások szeptember 3-án indulnak újra, ahol kialakítják az év
programtervezetét. További összejövetelek minden csütörtökön 15
órakor a Pannónia olvasótermében.

Ringató Balaton Néptánc Csoport
Péntekenként 18 órától a Vörösberényi kultúrházban
Vezetõ: Magda Balázs 30.566.42.06

Sakk Klub
Hétfõn és pénteken gyakorlás felnõtteknek
Péntekenként délután sakkedzés gyerekeknek
Helyszín: Pannónia – Vezetõ: Fáncsy Imre 432.141 v. 70.38.96.049

Las Senoritas Táncklub
További információ: Veleginé Pavelka Gizella 30.96.97.417

Shazadi Hastánc Iskola
Induló foglalkozás: október 2. 
Foglalkozások péntekenként:
17 óra: új tanfolyam kezdõknek; 18 óra: haladó tanfolyam
Helyszín: Pannónia – Vezetõ: Szatzger Cecília 20.941.70.36

Sok Nép Táncháza
Indul: szeptember 11. 17–19 óráig a Pannóniában
Tánctanítás: minden páratlan héten pénteken a fenti idõpontban
Vezetõ: Tímár Lajos – További információ: 30.429.56.04

Tücsökzene 
A foglalkozások szeptember 10-én indulnak újra, 10 órakor és 10.50-
kor kezdõdnek minden csütörtökön a Pannónia gyermekkönyvtárában.
További információ: Nádasné Varga Katalin 70.25.25.598

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
a nyári szünet után továbbra is minden hónap 1. és 3. hetének hétfõjén
18 órakor tartja foglalkozásait a Berényi Kultúrházban.
Szeptember 7-én Domonkos Endre, a Pannon Egyetem tanára tart
elõadást környezetvédelmi témakörben.
Szeptember 12-én társszervezõi a Szüreti Felvonulásnak.
Szeptember 18-19-én szakmai kiránduláson vesz részt ötven kertbarát-
tag a Szilvásvárad  – Eger – Szomolya – Kékestetõ – Farkasmály
térségében.
Szeptember 21-én 18 órakor Czuczor Sándor tart elõadást  „Miért
éppen Erdély” címmel.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Minden szerdán 16 órától a Vörösberényi kultúrházban
Vezetõ: Lencse Sándor 30.902.42.68
Szeptember 16. 16–17 óra Ügyeleti nap
Szeptember 30. 16 órától Zenés születésnapi klubest

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Minden hónap elsõ csütörtökén 18 órától a Vörösberényi kultúrházban

A NÕGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÕ RENDELÉSI IDEJE:

Hétfõ: 12–18 Dr. Polgár Mária
Kedd: 8–11.30 Dr. Polgár Mária
Szerda: 15–19.30 Dr. Beleznay Gábor
Csütörtök: 14–20 Dr. Németh Zsolt
Péntek: 9–14 Dr. Beleznay Gábor

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot és nyaralóvendégeinket, hogy
a Vásártér rekonstrukciója 2009. szeptember 14. és 2009. no-
vember 11. között történik. Az árusítás utolsó idõpontja a régi
helyen: 2009. szeptember 12.
A felújítás ideje alatt a Vásárhely ideiglenesen a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár parkolójába költözik, ahol az
árusítás elsõ idõpontja: 2009. szeptember 16.

Megértésüket köszönjük!
Balatonalmádi Városgondnokság
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Almádiak

2008. január 19.-én a Pannónia olvasótermében 38 fõvel
megalakult az Almádi Gombászok Asztaltársasága.

Az Asztaltársaság mûködésének irányelvei:
1.) Az Asztaltársaság tagja lehet mindenki – minden

kötelezettség nélkül – aki érdeklõdik a gombák, a gombászat
iránt

Az Asztaltársaság feladata és célja:
2.) Közös gombászkirándulások szervezése és az azokon

való részvétel.
3.) A kulturált gombagyûjtés és a Természet megóvása
4.) Egymás segítése a gombákkal kapcsolatos ismeretek

minél alaposabb elsajátításában.
5.) Vezetõjét az Asztaltársaság nyílt, többségi szavazással

egy évre választja.
Már megalakulásunk napján megkezdõdött az a tíz foglal-

kozásból álló elõadás sorozat, melynek célja a gombászattal,
gombákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek alapfokú
elsajátítása volt. Az õszi hónapokban aztán sor került a várva-várt
gombászkirándulásokra is. Elõször az Eplény közeli fenyõ és veg-
yes erdõk gombavilágával ismerkedtünk, aztán a Nagyvázsony
elõtti fenyves és füves legelõ késõ õszi gombáit gyûjtöttük, ahol
a slágergomba a lilatönkû pereszke volt. A csapadékszegény idõ-
járás ellenére egy-egy kiránduláson 20–25 gombafajt határoz-
tunk meg.

Decemberben – ahogy az egy asztaltársasághoz illik – fehér
asztal mellett értékeltük, ünnepeltük az elsõ sikeres gombász
évünket! 

2009. január, február és március hónapokban neves meg-
hívott gombászelõadók és videofilm segített az ismereteink
további bõvítésében.

Április 18-án Hárskúton megkoszorúztuk Szemere László, a
kiváló gombaszakértõ (mikológus) emléktábláját és az azt követõ
kiránduláson a szárazság miatt gombát nem, de kárpótlásul tele
kosár medvehagymát szedhetett mindenki.

Májusban még maradt a száraz idõjárás, ezért értelmetlen lett
volna gombásztúrát tartani.

Június 13-án Kab-hegy még csak 12 gombafajt adott, június
20-án Nosztori már 22-õt. 

A legsikeresebb a július 11-én Hárskúton megtartott gom-
bászkirándulásunk volt, ahol a 23 lelkes gombász 53 gombafajt
gyûjtött.

Természetesen õsszel további gombászkirándulásokat fogunk
tartani. A tervezett legközelebbi helyszíne a Nosztori autóspi-
henõ környéke. Indulás szeptember 12-én 08.00-kor a Pannónia
elõl. Túravezetõ: Szenthe László.

Szenthe László
Az Almádi

Gombászok Asztaltársasága vezetõje

Tisztelt Szerkesztõség!
Fiatal Almádi apuka vagyok. Közel három éve költöztünk ide Buda-

pestrõl. Én nem ismertem Balatonalmádit, bár biztos, hogy egyszer-két-
szer korábban is jártam erre.

Részt vettünk feleségemmel Kovács István néhány helyismereti sétá-
ján, kicsit olvasgattam is. Próbáltam megismerni Almádi múltját, s kíván-
csi voltam, hogyan definiálja magát a város XXI. században.

Arra gyorsan rájöttem, hogy a város picit még mindig a múltban él.
Trianon emlékmû, gyûjtés Wass Albert szoborra, majd a szobor felállítása,
s az Almádi újság hangvétele mind-mind ezt sugallta.

Bár ezzel a definícióval nem igazán tudtam azonosulni, de tudom,
hogy sokak számára az ilyen dolgok jelentenek vigaszt, s megnyugvást.
Azután jöttek a hírek a strandkönyvtárról, japán kultúrestrõl – olyan dol-
gokról, amelyek tényleg nincsenek minden Balaton-parti településen. S ez
lelkesített

És azután megszületett a gyermekem, s ezzel majdnem párhuzamosan
Balatonalmádi önkormányzata összekalapozott egy kis pénzt az Öregpark
rendbetételére, továbbá egy szép új szökõkútra, illetve a pályaudvarral
szembeni tér rendbetételére. A csúnya, csúnya kisördög szól csak belõlem,
hogy aki babakocsival akar a kultúrközpontból vagy a CBA közért elõtti
parkolóból eljutni a parkba az vagy átcipel mindent az aluljárón, vagy
eltolja az autók mellett a babakocsit a Wesselényi strandig és ott átballag a

zebrán, vagy eltolja a babakocsit a Ramada Hotelig és ott kel át a zebrán. 
Itt a nyár. Nézegetjük a rendezvényeket, s ahogy erõnkbõl telik próbálunk
látogatóként megjelenni. Kicsit furcsa volt a Hungarikum Fesztivál –
mintha a Borfesztivál fõpróbáját láttuk volna. S valóban, az immár hatodik
alkalommal megrendezett Borfesztivál és a Hungarikum Fesztivál kiállítói
között rengeteg volt az átfedés. A Borfesztivál szervezõinek piros pont jár.
Ahogy beszélgetésekbõl kirajzolódott nézegetik az országos kirakodóvásá-
rokat, s annak alapján hívnak meg pultosokat. Idén nagyon szimpatikus
volt az izsáki sajtbrigád. Az ételkínálattal továbbra sem tudok kibékülni, de
valószínûleg a mi problémánk, hogy a zsíroskenyér-pacalpörkölt-zsírban
úszó valami húscafat vonulat annyira nem szimpatikus. 

S ha már Borfesztivál. Eretnek gondolataim támadtak. Vajon mitõl
különleges, Almádi-ízû a rendezvény? Van több csodálatos pékségünk
(Szabó, Pufi), nagyszerû húsboltunk, ahol bivalyhús, házilag töltött kolbász
csábítja a betérõt, s van egy kéttannyelvû gimnáziumunk is. Ráadásnak van
kiváló helyismereti gyûjteményünk. Ha van "olcsókönyves" sátor, akkor
talán egyszer lehetne Almádi sátor is, idõnként filmvetítéssel a település
múltjáról, kostolókkal a helyi finomságokból stb. 

Zárásnak egy önzõ kérdés: volna igény az Almádi Újság olvasói között
társasjáték-klubra? Activity, Catan telepesei stb. stb.

Üdvözlettel,
Egy almádi apuka

almadi_apuka@freemail.hu

AZ ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
BEMUTATKOZIK
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TISZTELT OLVASÓ!

Rovatunkban felidézzük és bemutatjuk városunk volt
vagy meglévõ természeti értékeit a természetfotós és a ter-
mészetvédõ szemléletével, néha személyes élményeink
alapján. Fogadják szeretettel!

KÖZÖNSÉGES ÜRGE / SPERMOPHILUS CITELLUS /

A rövidfüvû sztyeppek lakója. Védett faj, mivel a kerecsensó-
lyom legfõbb táplálékállata. A legeltetés visszaállítása után sikere-
sen visszatelepítették Tihanyba a Belsõ-tóhoz, Csopakra a 71-es
út alá! Az emberi jelenlétet tûri, ha az nem zavaró számára, pl.
juhaklok, focipályák környékén, repülõtereken! Nappali akti-
vitású, téli álmot alvó, üreglakó rágcsáló. Téli tartalékot nem hal-
moz fel, csak felhizlalja magát, fõleg növényi táplálékon.
Rovarok, és földi fészkû madarak tojása, csak ritkábban színesíti
étlapját.

Természetvédelmi értéke: kis elterjedésû, önálló vissza-
telepedésre képtelen faj. Hazai populációjának megõrzése
nemzetközi jelentõségû. Korábban az ember is fogyasztotta, ma
pedig a kerecsensólymok és héják nyilallásaiban gyönyörköd-
hetünk, amint e kis rágcsálókra vadásznak.

A természetjáró olvasónak lakóterületét mindig elárulja jel-
legzetesen magas hangzású vészjele, az "ürgefütty", amit
gyerekkoromban a berényi emelkedõ rétjén is hallhattunk.

Sajnos a legelõ birkanyáj hiánya elvitte e kedves "cikka-
násokat". Legközelebbi kolóniáját Szentkirályszabadja, Panda-
hodály melletti gyepben figyelhetjük meg, elég hozzá egy kisebb 
távcsõ. Izgalmas!

Tszab.
Fotó: Novák László

KÖNYVTÁRI NYÁRIDÕ
Egy városi könyvtár egész évben folyamatosan végzi

munkáját. Az olvasók jönnek-mennek, a könyvek gyarapodnak,
halk billentyûzaj hallatszik, valamint az emberi kapcsolatok
hangja. A városi könyvtárosok – általában – nagyon várják a
nyarat, amikor mindenki nyaralni megy, csökken a forgalom,
lehet szûkíteni a nyitva tartási idõt, esetleg bezárni, s követni az
olvasók példáját.

Reméljük, hogy a könyvtáros és a könyvtárhasználó ellátogat
a Balatonhoz, pihenni, túrázni, borozgatni – és ha már itt van,
meglátogatja a könyvtárat is. Mert Õ olyan…

A városi könyvtárosok Balatonalmádiban is nagyon várják a
nyarat, terveznek, készülnek egész évben, ha lehet mindig vala-
mi újjal: már természetes, hogy itt nyáron nem zár be a könyvtár,
már az sem újdonság, hogy este nyolcig nyitva tartunk, a Wifi, a
Strandkönyvtár tavaly volt szenzáció. Várjuk a nyarat, mert az
"más": jönnek a törzsolvasóink unokával, rég látott gyerekkel, az
iskolások unokatesókkal, jönnek a rég elmentek, a hazatalálók,
az évrõl-évre felbukkanók s az újak, a felfedezõk. 

A nyárnak "levegõje van" – a könyvtárnak nincs. Ennek
ellenére valamennyien szeretjük, várjuk, készülünk rá. Beosztjuk
a szabadságokat. Segítõket keresünk. Gyakorlatosokat kutatunk
fel. Nyár elején nagy mennyiségû új könyvet vásárolunk, mert
erre a tevékenységre nem jut idõ õszig. Rendbe tesszük a
könyvtárat. Átvizsgáljuk a számítógépeket, ha tudunk, fejlesz-
tünk, új szolgáltatásokat kínálunk. Helyet keresünk a strand-
könyvtárnak, kiépítjük. Várjuk a használókat, akik menetrend-
szerûen megérkeznek, s ekkor fellélegzünk, hiszen Õértük
csináljuk.

Az idei év újdonságai az alábbiak voltak: 
• ugyan nem tudtuk ingyenessé tenni a WiFi jellegû internet

elérhetõséget, de egy gépen biztosítottuk a rövid idejû hoz-
záférést 

• szabadpolcra kerültek a DVD-k, megkönnyítve a választást
közülük

• fejlesztettük a könyvtári honlapot programajánlóval illetve
az Almádi Újság internetes formátumával

• a strandkönyvtárnál – bár a helyünk sokkal rendezetlenebb
volt, mint a múlt évben (így is köszönettel tartozunk Koppány
Péteréknek, hogy azt biztosították számunkra) – fogadtuk az
Olvasóliget rendezvényeit: vendégünk volt Németh Gábor,
Solymosi Bálint, Péterfy Gergely, Podmaniczky Szilárd,
Bereményi Géza és Zeke Gyula – Jánossy Lajos remek házigazdá-
ja volt az találkozóknak

• ugyanitt hirdettük meg a Hungarikum Fesztiválhoz kapc-
solódó mesemondó délutánokat, amely azt a tanulságot hozta,
hogy nyáron nem a vendég akar mesét mondani, hanem tõlünk
várja azt, Pércsi Csilla önkéntes segítõnk vállalta a feladatot,
több délután szórakoztatta a kicsiket. Horváth (Bábos) Márta
pedig a fesztiválon pótolta a gyerek szereplõket. Köszönet mind-
kettõjüknek!

Az állandó és megfelelõen hosszú nyitva tartási idõnek
köszönhetõen látogatási és kölcsönzési statisztikáink az elmúlt
évekhez hasonlóan alakultak: A június 1.–augusztus 28. között
nyáron beiratkozott olvasók száma 493 fõ, látogatóink száma
6436 fõ.

A strandkönyvtár kihasználtsága a tavalyi évhez képest
megduplázódott,  (beiratkozók száma július 1.–augusztus 22-ig
92 fõ, a látogatók száma 2241 fõ) reméljük, jövõre a helyszín is
megfelelõ lesz újbóli mûködéséhez.

A szeptember akkor is õszt jelent, ha az még sok szép
pillanattal ajándékozhat meg – vége a nyárnak. Elköszönünk
olvasóinktól, látogatóinktól. Köszönjük a kedves pillanatokat,
hogy észrevették igyekezetünket, egyáltalán, hogy megkerestek
bennünket, hogy hozzánk fordultak gondjaikkal, hogy segíthet-
tünk a problémák megoldásában. Elnézést, ha nem voltunk
mindig a helyzet magaslatán. Jövõre várjuk Önöket, s újra meg-
próbáljuk…

Addig is kattintsanak rá és támogassanak szavazatukkal:
http://www.ki.oszk.hu/evkonyvtara/

Fábiánné Sáray Anna
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DIÁKOK AZ EURÓPAI
UNIÓBAN

A Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium nem
csak oktatásának magas színvonaláról ismert, kiemelt hangsúlyt
fektet a külföldi iskolák cserekapcsolataira is.

Kihasználva azt az elõnyt, hogy diákjaink a második tanult
idegen nyelvet is magas szinten gyakorolják, a külföldi oktatási
intézmények és az ott tanuló fiatalok megismerésével, baráti
kapcsolatok kialakításával értékes betekintést nyernek Európa
sokszínûségébe. Személyesen ismerkedhetnek meg más nemzetek
kultúrájával, a családok hétköznapjaival, hagyományaival.

Az Európai Unió "Az egész életen át tartó tanulás"programján
belül a "Comenius akció" az oktatás elsõ, érettségiig tartó sza-
kaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig minden
közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetõséget.

A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás
minõségének fejlõdéséhez, erõsítse az európai kapcsolatokat,
illetve segítse a nyelvtanulást.

Hála kollégáink lelkes munkájának, az elmúlt tanévben diák-
jaink eljuthattak többek között Németországba, Szicíliába és
Finnországba is.

A Comenius akció az iskolai együttmûködések mellett
pedagógusok számára nyújt egyéni ösztöndíjat az Európai Unió
valamely tagállamában tartott intenzív kurzuson vagy szakmai
továbbképzésen való részvételhez. Evvel a támogatással tölthet-
tem el két hetet júniusban, Kölnben egy intenzív nyelvkurzuson.

A Carl Duisberg Centrumba a világ minden részérõl érkeznek
fiatalok, akik, mielõtt Németország valamelyik egyetemén foly-
tatják tanulmányaikat, vagy szakmai továbbképzésen vesznek
részt, pár hónap intenzív nyelvtanulással könnyítik meg
beilleszkedésüket.

Köln sokszínûségéhez tökéletesen illik ez az iskola. Az egy-
millió lakosú városban sétálva az országok, nemzetek közötti tá-
volságok lecsökkennek. Szíriai sebésszel, vietnámi informatikus-
sal, afgán biológussal, kolumbiai kémia tanárral éppúgy talál-
kozhatunk, mint francia asztalossal, japán szociális munkással,
amerikai kalandvágyó fõiskolással vagy török vendégmunkással.

Napjainkban egyre több lehetõség adódik megélni azt az
országokon átívelõ szabadságot, ami pár évtizeddel ezelõtt még
elképzelhetetlen volt. A híd, amely összeköt minket, egy közös
nyelv, legyen az angol, német, vagy akár olasz.

Ehhez nyújt segítséget gimnáziumunk, ahol tapasztalt kol-
légák biztosítják a tanulás nyugodt légkörét.

Kunné Solti Éva
pedagógus

VIRÁGOS ALMÁDIÉRT 
A Borhét zárónapján, vasárnap este került sor a Virágos

Almádiért díjkiosztóra. A Nõk a Balatonért Egyesület Bala-
tonalmádi csoportja évrõl-évre igyekszik felkutatni városunk
legszebb kertjeit. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen
fordítanak gondot kertjük szépítésére, hogy az idelátogatók és
mi itt élõk még szebbnek lássák, lássuk Almádit. Idén sorházrész,
nyaraló, ikerház és családi ház kertje szerepelt a díjazottak
között. Az önkormányzat által szépen virágosított területek mel-
lett a viruló kertek még vonzóbbá teszik lakóhelyünket.
Gratulálunk a kerttulajdonosoknak igényességükhöz és sok-sok
munkájukhoz!

A Nõk a Balatonért Balatonalmádi csoportja

SZAMI VÁNDORKUPA
Harmadik alkalommal rendeztük meg Budataván, augusztus 20-
án az István napi kispályás futball tornát SZAMI vándorkupa
néven. Az eredmények: 

1. HA-SA-SOK      2. TOBRUK     3. LITÉR 
Ezúton köszönjük meg támogatóinknak a hozzájárulásaikat: 
Csomai Géza, Hori-Bendó duó, Kósa kft, Gyürüsi zöldséges,
Molnár Tamás, Felsõõrsi szóda, Pucsek  Sándor, Pohl Károly,
Herkules SE, Illés Tibor és barátai. 

Budataváért Egyesület

ULTRAMARATONI FUTÓ OB
Szeptember 12-én, szombaton nagy teljesítmények tanúi lehet-
nek a Balatonalmádi Szent Erzsébet-ligetbe (volt Öreg-parkba)
kilátogatók: itt zajlik majd az ultramarathoni futók idei 12 órás
Országos Bajnoksága. A ligetben kijelölt közel két kilométeres
körön fognak az indulók körözni, köztük a Balatonalmádi Csapó
András. A rendezõ veszprémi Viking Sport Egyesület rajta kívül
még két saját versenyzõt indít a versenyen és várják a hosszútáv-
futás iránt érdeklõdõket. Reggel 7 órakor dördül el a rajtpisztoly
a Wesselényi Strand fõbejárata elõtt és egészen este hétig lehet
buzdítani a versenyzõket, míg az ünnepélyes eredményhirdetésre
20 órakor kerül sor. A versenyen a 12 órás egyéni futáson kívül
6 órás egyéni és 12 órás váltófutást is rendeznek, amikre nevezni
még a helyszínen is lehet.

További információk: www.futohetvege.hu
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Az utóbbi közel egy évtizedben a korábbiaknál gyakrabban
és többet hallottunk a tó vízmennyiségével, vízkészletének
változásával, vízállásának alakulásával kapcsolatos problémák-
ról, amelyeket alapvetõen a tó vízháztartását meghatározó ter-
mészeti tényezõk okoztak. A tóra vonatkozó jelenlegi vízszint-
szabályozási elõírást 1997 óta alkalmazzuk. E szerint a tó vízál-
lásának megengedhetõ maximuma 110 cm, a minimum (ame-
lynek tart-hatóságát alapvetõen a meteorológiai és hidrológia
tényezõk alakulása határozza meg) 70 cm. A szabályzatban
megállapított optimális, vagy javasolt vízszint pedig, követve a tó
természetes vízjárását, összhangot próbál teremteni az
áradási–apadási idõszakok és a vízgazdálkodási alapelvek prior-
itásai között.

A 2000 és 2005 közötti idõszakon belül négy egymást követõ
évben (2000–2003) a Balaton vízgyûjtõ területére az átlagosnál
kevesebb csapadék hullott, amelynek következtében erõteljesen
csökkent a vízgyûjtõrõl történõ hozzáfolyás, a tó természetes
vízkészlet-változása (vízháztartás alakulását legjobban leíró
mutató) ezekben az években negatív elõjelû volt. A tó vízjárását
(a vízállásváltozás évi menetét) szerény mértékû téli félévi víz-
készlet-növekedések és nagymértékû nyári félévi vízkészlet-
csökkenések jellemezték.

Az éghajlatváltozás becslésével foglalkozó Prudence-modell
eredményeinek felhasználásával elvégzett elemzések szerint a
következõ években a korábbiakhoz képest nagyobb gyakoriság-
gal lehet számítani szélsõségek jelentkezésére a Balaton vízház-
tartásában, a 2001 és 2003 között tapasztalt alacsony vízállások
bekövetkezésre. Ennek fõ oka elsõsorban a nyári csapadék-
mennyiség csökkenése, a melegebb idõjárás hatására a párolgás
növekedése.

Végezetül utalni szeretnék, a Balaton un. nem szabályozható
vízszint változásaira, melyek közül a kilendülések jelentõsen
érintik a siófoki medence víztömegét. 2007. év januárjában vihar
pusztított Angliától a Baltikumig. Elérte szûkebb környezetün-
ket, a Balatont is, ám a meteorológusok szerint már csak a
viharzóna széle érintette a tavat és környékét. Ez is elégnek
bizonyult azonban ahhoz, hogy a Balaton víztömegének
kilendülése bekövetkezzen és a visszarendezõdõ kilengésekkel
együtt több, mint 36 órán keresztül tartson.

A tó hosszirányú kilendülését két szélsõ állomásának,
Keszthely – Balatonfûzfõ, keresztirányú kilendülését, két
szemközti állomásának, Balatonfûzfõ – Siófok egyidejû, vízállás
töréspont adatsorával jellemeztük.

A Balaton hosszirányú kilendülése 2007. január 18–20-án
Balatonfûzfõ – Keszthely

A Balaton keresztirányú kilendülése 2007. január 18-20-án
Balatonfûzfõ - Siófok

a Kyrill viharciklon erõteljes hosszirányú kilendülést okozott
a Balatonon, mely a téli idõszakban rendkívülinek számít. A
kilendülés kiterjedt a tó teljes felületére és jelentõs víztömeget
mozgatott meg a tó teljes hosszában. A partvédõmûvel ellátott
180–160 cm-es koronamagasságok védelmet nyújtanak a
Kyrillhez hasonló viharciklonok hatásai ellen, azonban a
partvédõmûvel nem rendelkezõ, vagy lídós partszakaszok
esetében a mögöttes területek rövid idejû elöntésével számolni,
illetve védelmérõl gondoskodni kell.  

Kravinszkaja Gabriella
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NYÁR = DUGÓ ?
„VICC : Az Óvári úton forgalmi dugó keletkezik, és a sor
csak lépésben halad. Egy taxiban a türelmetlen hölgyutas
így szól a sofõrhöz: – Mondja, nem tudna egy kicsit gyor-
sabban menni? 
– Én tudnék asszonyom – mormogja a taxis –, de nem
hagyhatom itt a kocsit.”

Hát igen! Nálunk Almádiban is legjobb gyalog vagy
kerékpáron járni! De mi van akkor, ha kénytelen autóba
ülni az ember? Július–augusztusban, különösen hétvégén:
KÁOSZ! Sok panasz érkezik a keskeny Óvári útra, ahol a
strand közelsége miatt a nyaralók közül sokan parkolnak.
Az út egyik oldalán alacsony a szegély a kikerülést segíten-
dõ, itt állnak a kocsik. A másik oldalon magas a szegély, ez
megnehezíti a szembe jövõ autók kitérését. Magam is tanú-
ja voltam számtalan veszekedésnek, anyázásnak és baleset-
nek is. Ezenkívül az Óvári útról a postánál kikanyarodni is
sokszor 10–15 perces feladat.

Mit lehetne tenni?
Kérjük a lakosság javaslatait, különösen aki sokat autó-

zik arrafelé, az almadiujsag@balatonalmadi.hu-ra vagy a
Széchenyi sétány 1-be.

Az eddig felmerült ötleteknek is van elõnye és hátrá-
nya, tökéletes megoldás valószínûleg nincs. Íme az eddigi
javaslatok:

1. Az Óvári út egyirányúsítása a központtól kifelé. A
kér-dés az, hogy a Baross G. utcától a Verseny utcáig (Tak.
Szöv.-tõl a Váci iskoláig), vagy rövidebb szakasz is elég?
Érdemes lenne egy hétig kipróbálni, hogyan válik be? Eset-
leg besoroló sáv festése a Verseny utcánál a 71-esen, a
balra kihajtók segítésére?

2. A másik oldalon is alacsony járdaszegély kialakí-
tása, esetleg szakaszonként? Ennek hátránya, hogy drága
és a gyalogosok számára balesetveszélyes is.

3. Parkolás korlátozása, esetleg csak szakaszonként?
4. A közlekedés gyorsítása érdekében néhány körfor-

galom kialakítása is hasznos lenne Almádiban. (Olcsóbb
megoldás is létezik, Angliában például egy fehér kört fes-
tenek fel a keresztezõdés közepére lámpák helyett, és az
autósok azt kerülik meg.)
Várjuk javaslataikat!

Töltési Erzsébet

A XIV. PANNÓNIA–
NITROKÉMIA KUPA
NEMZETKÖZI
SAKKVERSENY 
Nagy sikerrel zárult Balatonalmádiban a XIV. Pannónia-
Nitrokémia Kupa nemzetközi sakkverseny. Tíz nemzetbõl min-
den eddiginél több – 203 fõ – versenyzõ küzdött a várossá nyil-
vánításának 20 éves születésnapját ünneplõ Balatonalmádiban.
Külföldrõl több mint 40 sakkozó érkezett az alábbi országokból:
Ausztria, Hollandia, Kína, Németország, Olaszország, Orosz-
ország, Srí Lanka, Svédország, Szlovákia. A Pannónia kulturális
központban megrendezett sakkversenyen ideális körülményeket
biztosított az intézmény vezetése: a kánikulában légkondicionált
teremben folytak a mérkõzések. A nyári hõségben két forduló
között a vendégek a Balatonban hûsölhettek, illetve részt vehet-
tek a Hungaricum Fesztiválon. A rendezõk bíznak a polgármes-
ter úr megnyitó beszédében elmondottakban, miszerint a részt-
vevõk élményekben gazdagodva mennek haza, és jövõre vissza-
térnek. A fõ versenyt nagyon nagy meglepetésre a 14 éves Nagy
Gábor nyerte, megelõzve négy nemzetközi (IM) és hat Fide
mestert (FM). Balatonalmádi játékosa, Genda Károly ismét
hozta ragyogó formáját és megnyerte a nagyon értékes különdí-
jat (1997. 01. 01. után születettnek 60.000 forint), melyet a
Nitrokémia ajánlott fel. Az ötnapos rendezvény keretében pén-
tek délután 5–5 perces villámsakkverseny került megrendezésre,
ahol 37 versenyzõ indult el, ebbõl 3 nemzetközi mesterrel. A B
csoport gyõztes Domonkos Dávid lett, aki egyben elvitte a 18
éven alulinak járó kupát is. Egy holland fiatalemberrel együtt
végzett holtversenyben, de bucholz pontszámítás neki kedvezett. 
Különdíjak: 
A Veszprém Megyei Nyílt bajnok

1. Forgács Attila  5 pont 
2. Szelényi Norbert 5 pont 
3. Jónás Zsolt 4,5 pont 

Legjobb ifi:
Lizák Péter 5,5 pont 

Legjobb 17 év alatti:
Bagi Máté 5 pont 

Legjobb Senior:
Vargyas Zoltán 5 pont 

Legjobb 2100 alatti:
Bánszegi Attila 5 pont 

Legjobb nõi játékos:
Hittér Gabriella 4,5 pont 

Legjobb FIDE Élõ nélküli versenyzõ:
De Jong Wietse 4,5 pont
A csoport végeredménye:

1. Nagy Gábor 6 pont
2. Sipos István (FM) 6 pont
3. Jr. Galyas Miklós (IM) 6 pont
4. Aczél Gergely 6 pont
5. Zentai Péter 5,5 pont
6. Szalánczy Emil (IM) 5,5 pont
7. Boguszlavszkij Jevgenyij (IM) 5,5 pont
8. Dr. Kende György 5,5 pont

B csoport végeredménye:
1. Domonkos David 6 pont
2. Verf Fedde 6 pont
3. Ligeti Zoltán 5,5 pont
4. Czimer József 5 pont
5. Suhajda Sándor 5 pont
6. Bodor Gergely 5 pont

5–5 perces villám sakkverseny végeredménye:
1.  Galyas Miklós (IM) 8 pont
2.  Hardicsay Péter (IM) 6,5 pont
3.  Aczél Gergely 6,5 pont

Fáncsy Imre
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Nem akadt még a Balatonnak
olyan festõje, mint amilyen a tengerek-
nek Mendlik Oszkár személyében.
Olyan festõ kellene ide, aki valóban
belemélyedne a Balaton színeinek ta-
nulmányozásába. "Modern" irányú fes-
tõtõl ezt nem várhatjuk, mert azok
nem ismerik ezt a lelki mûködést: "el-
mélyedni" valaminek a tanulmá-
nyozásában. Rendesen a divat mai sze-
szélyének megfelelõen, saját agyré-
meiket mázolják a türelmes vászonra,
ha õszinték, de ez a kevesebb. Ren-
desen tudatlanságukat és tehetségte-
lenségüket takarják azzal, hogy kifen-
celedett módon, anatomia, perspektíva
és anyagszerûség nélkül dobálják föl a
festéket s nincs az egész mázolásban
egyetlen költõi gondolat sem. Mert
nem elég, hogy nem tudnak festeni,
de poézis sincs bennük. Az anatomia,
perspektíva és anyagszerûség olyanok a festõmûvészetben, mint
a nyelv tudása a költészetben. Aki nem tud németül, az nem írhat
német költeményt, de aki nem tud magyarul, oh, az akárhány-
szor pályázik írói és költõi babérokra!

Oh, milyen nyomorult mûvészeti megnyilatkozás volna pl.
magyar csikóst japáni modorban megfesteni! A csikósok aligha-
nem elõvennék a karikást, a japániak pedig kacagó-harakirit
követnének el önmagukon. Mert a mélységesen poétikus japáni
festményeknek olyan idétlen majmolása volna ez, mintha a
japáni mûvész az õ modorában akarná megfesteni a "Krisztus
Pilátus elõtt" képet.A Balaton színjátékait tanulmányozni nagy-
szerû és örökértékû mûvészi alkotásokra vezethetne. Amiket
most festenek, azok legnagyobbrészt olyan divatcikkek, amiknek
semmi köze a Balatonhoz, de semmi közük az igazi mûvészethez
sem. Néhány évtized múlva a lomtárba kerülnek, mint a krino-
lin, meg a nagy spanyol-gallér, meg a turnürA tó színeinek tanul-
mányozása nem könnyû dolog, mert rendkívül finom változa-
tokkal van dolgunk, de ezek szinte kimeríthetetlenek. A tó szín-
változatai sokkal többfélék, mint a mély alpi tavakéi. A Garda-
tavon láttam néha-néha föltûnni a Balaton színeit, de rendesen
csak déli, kiterjeszkedõ, sekélyebb részén.

Tudományos szempontból a Balaton színeit részletesen tanul-
mányoztam s eredményeim általános értékûek lettek. A Genfi-tó
színeinek magyarázatával próbálkozott elõször Forel F. A. lausan-
nei professzor, de sajnos, semmiféle konkrét eredményre nem
jutott. Máshol csak éppen följegyezték, hogy néha kékesnek, néha
zöldesnek látszik a tó s ha teljesen tükörsima, akkor a partokat és
az eget tükrözi s ezeknek színei látszanak meg a tó felületén.

A Balaton vize nem olyan tiszta, mint a mély alpi tavaké,
hanem pohárba kimerítve mindig egy kicsit homályos a benne
lebegõ legeslegfinomabb iszaptól. A teljesen tiszta víz igen vastag
rétegben kéknek látszik, azért, mert a teljesen tisztának gondolt
vízben is van valami, mérhetetlenül finom lebegõ anyag s ez csak
a legfinomabb rezgésû fénysugarakat, a kéket és ibolyaszínût tudja
szétszórni, a durvább rezgésû fénysugarak átsurrannak rajta, mint
ahogy a cölöpök nem képesek a tó hullámait feltartóztatni.

A természetben elõforduló, lehetõ legtisztább víz színe tehát
igen vastag rétegben kék. Annál sötétebb kék, minél tisztább a
víz. Az ég kék színe is innen származik. Ha a levegõ poros,
ködös, akkor fehér az ég, mert ez a durva, lebegõ anyag a leve-
gõben minden fénysugarat szétszór. De ha nagyon tiszta a levegõ,
akkor szép kék az ég s magas hegyek tetejérõl, valóban tiszta
idõben igen sötét kéknek látjuk az eget, mert alig van valami kis
anyag a levegõben, ami a fénysugarakat szétszórná, egyedül a kék
fény elég finom rezgés ahhoz, hogy szétszóródjék.

Ha a víz nem egészen tiszta, akkor nem kék, hanem zöldes-
kék színûnek látszik, vastag rétegen át nézve. Ez az a tengerzöld,
amit a tengervíz mutat rendesen a partok közelében. Távol a par-

toktól szó sincs tengerzöldrõl. Ott
mindig tiszta kék a víz színe, ha mé-
lyen letekinthetünk bele, pl. az elsüly-
lyesztett fehér vaskorongot nézegetve.

Az alpi tavak vize még zöldebb, so-
hasem olyan tiszta, mint a tengervíz.
Ezért a víz mély smaragdzöldnek lát-
szik. Mintha a tiszta, ragyogó fûzöld
színbe egy kis barnát kevernénk. Né-
melyik tó vize zöldebb, másiké kissé
kékebb, de általában a víz tisztasága
miatt mindig mély, elég sötét szín.

A Balaton vizében sokkal több a
lebegõ anyag, sokkal durvább szemû
is, ezért a tó vize, vastag rétegen át
tekintve, mindig szép sárgászöld színû,
olyanforma, mintha a tiszta fûzöld
színbe egy kis szennyes sárgát kever-
nénk. Ez a víz saját "színe", t. i. ezeket
a fénysugarakat képes szétszórni, de
már a narancsszínt és a vöröset nem.

A tó vizének ezt a saját színét csak
akkor láthatjuk meg, ha a víz felszí-
nérõl visszaverõdött sugarakat valami-
képpen kizárjuk. Mert a víz felszíne
tükrözik, hisz az ókorban a csendes

forrás vagy tó vizét nagyon is használták tükörnek, mert még
nem ismerték a foncsorozott üvegtükröt, a drága, de kitûnõ
ezüst-tükör pedig csak gazdagok kezében ragyoghatott, mert na-
gyon drága volt. Ezért sok képünk van ebbõl a korból, amelyik a
csendes víz tükrében magát nézegetõ nimfát, vagy leányt ábrázol.

A tó felszínérõl azonban a tükrözéseket nem könnyû
kirekeszteni. De a víz átlátszó tükör, tehát a felszínére jutó fény-
sugarak egy része belehatol a vízbe s csak kisebb része reflek-
tálódik. Minél meredekebben érik a fénysugarak a víz felszínét,
annál több fény hatol be a víz belsejébe s annál kevesebb verõdik
vissza a víz felszínérõl. Minél laposabban érintik a fénysugarak a
víz felszínét, annál több verõdik vissza a fénysugárból. Sõt, ha a
fénysugár hajlásszöge a tó felszínéhez csak 1-2 fok, akkor telje-
sen visszaverõdik a fénysugár. Ezért látjuk igen gyakran a partok-
nak csak legalacsonyabb részeit teljesen hûen tükrözõdni.

Esszerint tehát a tó vize felõl kétféle fénysugár juthat a
szemünkbe. Az egyik a tó vizének belsejében szétszórt s újra a
levegõbe jutó sugár. Ez sárgás-zöldes, mondjuk kissé sárgás-
smaragdzöld fény. A másik a tó felszínérõl reflektált fény. Ez
aztán már nagyon különbözõ eredetû lehet, de rendesen sokkal
erõsebb, mint a tóvíz belsejébõl jövõ, szétszórt fény.
(A cikk folytatását az Almádi Újság internetes változatában
olvashatják.)

HÍREK
KÁPTALANFÜREDRÕL

Káptalanfüreden immár negyedszer került megrendezésre a
"Káptalanfüredi Búcsú" három napos rendezvénysorozata a kápol-
na kertben. Ezúttal két prózai és egy zenei elõadásra került sor.

Július 31-én a Forrás Színház két fiatal mûvésze Ács Tamás és
Jakab Ádám mutatta be telt ház elõtt pódium est keretében
"Silentium – a csendtõl a szóig" címmel Wass Albert életmûvének
keresztmetszetét, melyet Bánffy György Kossuth díjas színmûvész
szerkesztett és rendezett.

Augusztus elsején az Orlandó Énekegyüttes magyarázattal
kísért reneszánsz kórusmûveket adott elõ. A harmadik napon Écsi
Gyöngyi lemondása miatt Radnóti Miklós estre került sor. A költõ
születésének 100. évfordulója alkalmából "Golgota" címmel leg-
szebb költeményei hangzottak el versben és megzenésített for-
mában.

Köszönjük az Almádi Önkormányzat és mindazok támo-
gatását, akik jóvoltából a rendezvények sikeresen lebonyolódtak.

Kacskovics Lajos elnök
Káptalanfüredi Fürdõegyesület 

A BALATON SZÍNEICHOLNOKY JENÕ:



HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 EFt + áfa

1/2 oldal = 30 EFt + áfa 
1/4 oldal = 15 EFt + áfa
1/8 oldal = 7,5 EFt + áfa

Külsõ borító = + 10%
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Szeptember 22., 18 óra

KÖZMEGHALLGATÁS

Balatonalmádi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 

Közmeghallgatást tart
a Pannónia nagytermében,

melyre minden
érdeklõdõ állampolgárt

tisztelettel vár. 

Napirend:

Tájékoztató
lakókörnyezetünk állapotáról.



Szüreti  vásár  a

VÖRÖSBERÉNYI  GAZDABOLTBAN!
Szüretelõ eszközök, borászati felszerelések:

tartályok, kádak, puttonyok, töltikék, darálók, bogyózók, 
palackozók, átfejtõk, tömlõk, ollók, borkezelõ szerek

augusztusban 5% árengedménnyel
* * *Tanácsadás és házhozszállítás ingyenesen.
* * *Balatonalmádi,  Alkotmány  u.  1.  •  Tel:  88/432-8816

e-mmai:  karolyi.gyorgy@invitel.hu

* * *
Kertészkedni jó!

Legyen szíves takarékoskodni az energiával.

Mûanyag nyílászárók 3 és 5 légkamrás profilból,
télikertek többféle színben

U=1,4 W/Km2 hõszigetelõ üveggel,
felmérés, árajánlat, forgalmazás, árnyékolás technika,

beépítés, csere esetén teljes körû helyreállítással.

20–30% árengedmény.

Energiatakarékossági program keretén belül 
(NEP) +30% vissza nem térítendõ állami támogatás.

Kovácsoltvas kerítés, korlát,
kapu elektromos mozgatással is.

Hansági Endre – FEHÉR ABLAK Kft. – márkaképviselõ

Tel.: 30/997-21-53
e-mail: hansagi.ablak@chello.hu

Figyelem !

A BERÉNY THERM NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET ÕSZI
AKCIÓT INDÍT SZEPTEMBER 15-TÕL

VISSZAVONÁSIG

AZ AKCIÓBAN KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ 5 - 6 - 7 KAMRÁS,
AKÁR 3 RÉTEGÛ ÜVEGEZÉSSEL, MÛANYAG

NYÍLÁSZÁRÓK, ÉS REDÕNYÕK SZEREPELNEK.

TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN TELJESKÖRÛ
SZOLGÁLTATÁST TUDUNK NYÚJTANI :

BONTÁS, BEÉPÍTÉS, HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS,
ÉS HELYREÁLLÍTÁS.

NEMZETI ENERGIA PROGRAM KERETÉN BELÜL
JOGOSULTTÁ VÁLIK

30 % VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA

A RÉSZLETEKÉRT HÍVJON BIZALOMMAL,
TALÁLKOZZUNK A BEMUTATÓTEREMBEN, VAGY

ÖNÖKNÉL.

IDÕPONTEGYEZTETÉS : 06 20 947 5739, VAGY A HELYI
TARIFÁVAL HÍVHATÓ :06 88 769 002 SZÁMON

VÁROM MEGTISZTELÕ HÍVÁSUKAT:
MOLNÁR TIBOR

Német nyelvtanár nyelvtanítást,
nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást,

fordítást vállal.

Kepliné Blázsi Ágnes
06-20/231-6390



Tanfolyamnyitó: 2009. 09. 16. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2009. 09. 23. 16.00 óra

Üzemcsarnok,
fedett szín,

raktárak, mûhelyek
Balatonalmádi

Városgondnokság
telephelyén

különbözõ alapterülettel,
nagy belmagassággal,
kedvezõ feltételekkel,

rövid- és hosszú távra is
kiadók. 

Érdeklõdni:

20/928-7812
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