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Vágfalvi Ottó: Ősz az öbölben (akvarell) részlet



PINCE, LAKÓHÁZ, 
NYARALÓ
B r e n n e r  L ő r in c  a l m á d i h á z á n a k  t ö r t é n e t é b ő l

Mint már többször említésre került az 1858. évi kataszteri 
felérés adatai szerint Almádiban 167 lakóház és 195 önálló pince 
volt. Természetesen a lakóházhoz tartozóan, vagy alatta, vagy a 
birtok más részén is volt pince, hiszen szőlőhegyi épületekről van 
szó. Statisztikai adat szerint Almádinak 1858-ban 120 lakosa 
volt. Két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Egyik az, hogy 
miként fordulhatott elő, hogy a lakosok száma kisebb volt a 
lakóházak számánál. A másik pedig az, hogy a földesúr -  Veszp
rémi Káptalan -  tilalmazta a szőlőben lakást. Előbbi azt jelent
heti, hogy a szőlőbirtokosok nem laktak Almádiban, ellenben 
vincellérek és családjuk ott lakott. Ezt igazolja a vörösberényi 
református egyház anyakönyvében 1778. március 6-án kelt be
jegyzés a következők szerint. Almádiban Görög Mihálynál vin
czelléreskedő Molnár Mártonnak és Toth Juliannának fiatskájuk 
meg kereszt. V. Berenyi Plébános Hatos István Comissioja mel
lett. További kérdés az, hogy a lakóépületek milyenek és mekko
rák voltak.

Az említett 1858. évi kataszteri felmérés a lakóházak által 
elfoglalt területet, külön helyrajzi szám alatt, a birtok részeként 
négyszögölben megadja. Ennek megfelelően minden épületet, 
nagy pontossággal, léptékhelyesen ábrázolnak a térképek. 
Ugyanakkor a pincéket nem jelölik méretarányosan és nem kö
zölnek az általuk elfoglalt területről adatot, csupán a birtok
részen való elhelyezkedését jelölik meg. A lakóházak mérete, 
illetve nagysága igen változatos képet mutat. A legkisebb épület 
Vágó Farkasé, nagysága 10 négyszögöl (36 m2), a legnagyobb pe
dig Szalay Moisesé, amelyik 70 négyszögöl (252 m2) alaprajzi 
kiterjedésű volt. Átlagosnak a 20 négyszögöl körüli (72 m2) nagy
ságú épület tekinthető. Nagy biztonsággal kimondhatjuk, hogy a 
birtokosok nem lakták állandóan az épületeket, hanem csak a 
szőlőbeli tavaszi munkáktól az őszi szüretig tartózkodtak ott. A 
méretekből és a megnevezésből következően szoba, konyha, kamra 
volt a minimális helységsor, azaz főzési, ott lakási és tárolási lehe
tőséget biztosított, a nagyrészt veszprémi szőlőbirtokosnak.

Az említett 167 lakóházból eredeti, 1858. évben leírt nagy
ságban és állapotban fennmaradt épület, ez idáig nem került elő. 
Természetesen nem lehet kizárni ennek a lehetőségét, azonban 
ezt csak valamennyi érintett épület felmérésével, feltárásokkal és 
falkutatással lehetne igazolni, ami igen jelentős munkával járna, 
ha egyáltalán áll még ilyen épület. Van Almádiban egy épület 
amelyiknél ez megtörtént és az 1858-ban leírt épület, igaz kibő
vítve, de az eredeti épületrészt igazolhatóan megmutatja. Ez az 
épület Brenner Lőrincé volt és a Baross Gábor út 61. szám alatt 
áll. Birtoklástörténete az Új Almádi Újság 2009. májusi és júniusi 
számában olvasható.

Brenner Lőrinc és neje Sebestyén Borbála 1874 októberében 
vette meg, az 1 katasztrális hold 244 négyszögöl nagyságú bir
tokot. A rajta álló, 83. házszámot viselő épület 23 négyszögöl 
(82,8 m2) alapterületű volt. A nádtetővel fedett épület ekkor még 
a klasszikusnak elfogadott "háromosztatu" (konyha, szoba, kamra)

elrendezésű volt és építésének ideje az 1800-as évek elejére 
tehető. Az alatta levő dongaboltozatos pince viszont több száz 
éves is lehet, tekintettel arra, hogy XV században keletkezett 
oklevél is szőlőbirtok adás-vételéről szól. A ma is meglevő erede
ti épületrész, helyszíni felmérés alapján 80,3 m2, a különbség 
nem tekinthető lényeges eltérésnek. Minden bizonnyal Brenner 
Lőrinc a vétel után átalakította, azaz megszüntette a konyha 
szabadkéményes voltát és egy hátsó szobával, megbővítette az 
épületet. Ezzel Brenner Lőrinc Almádiban betöltött közéleti 
funkcióinál fogva egy, az akkori igényeknek megfelelő, illusztris 
vendégek fogadására is alkalmas épületet hozott létre.

A ma is eredeti formájában látható, egyedülálló motívumok
ban gazdag, faszerkezetű terasz, Brenner halála után, 1910-ben 
épült, B. L. unokájának szíves közlése szerint. Így lett az egykori 
boltozatos pincéből, szőlőbeli nyaraló, majd e funkcióját ma is 
megtartva, Almádi egyik jellegzetes épülete.

Remélhetőleg ezen rövid áttekintéssel sikerült egy épület 
vázlatos történetét megismertetni.

Schildmayer Ferenc

Pinceszint alaprajza

Földszint alaprajza 1858-ban

Földszint alaprajza a bővítés után



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület a 2009. október 29-i ülésén 23 napiren

di pontot tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak. 
Az önkormányzat közalapítványainak 2008. évi, a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár, a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület 2009. évi beszámolója

Az Almádiért Közalapítvány részéről Molnárné Perus Zsu
zsanna elnök, az Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítványtól Her
czegné Budai Beáta elnök, a Közbiztonságért Közalapítvány kép
viseletében Szemes János elnök jelenlétében a Képviselő-testület 
elfogadta a közalapítványok előző évi beszámolóját. A Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár részéről Bati János igazgató, 
Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető, a Balatonalmádi Turisz
tikai Egyesülettől Dudás Zsolt elnök és Duna Eszter turisztikai 
referens jelenlétében a Képviselő-testület elfogadta beszámoló
kat, továbbá Keszey János polgármester megköszönte az elnö
kök, igazgatók és munkatársaik eddigi tevékenységét és további 
jó munkát kívánt a következő évre.
Javaslat pneumococcus baktérium elleni védőoltás támogatására

A Prevenar elnevezésű, a pneomococcus baktérium elleni 
védőoltás forgalmazója azzal a javaslattal fordult az önkormány
zathoz, hogy a baktérium által legveszélyeztetettebb, öt év alatti, 
helyi gyermekek védőoltását támogassa. A pneumococcus agy
hártyagyulladást, súlyos tüdőgyulladást, vérmérgezést okozhat. A 
két év alatti gyermekek védőoltása jelenleg ingyenes, a kettő és 
öt év közötti gyermekek teljes körű védőoltása azonban nem 
megoldott, mivel az oltóanyag piaci ára 15.957 Ft, amit a szülők 
többsége nem tud finanszírozni. Ebből kifolyólag Balatonalmádi 
Város Önkormányzata támogatja a védőoltási programot, mely
nek első lépéseként felméri a 2005-ben és 2006-ban született 
gyermekek szüleinek igényét az oltásra. A pneumococcus elleni 
oltásra szánt keretösszeget 780.000 Ft-ban határozta meg. 
Amennyiben a keretösszeg nem fedezi a felmerült igényeket, 
akkor a 2006-ban született gyermekek részére az oltást az önkor
mányzat 2009. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Javaslat egy csángó diák magyar nyelvű iskoláztatásának támo
gatására

Balatonalmádi lakosai, egyes civil szervezetei 2006 óta ápol
nak kapcsolatot a moldvai Lábnyik és Magyarfalu községben élő 
gyermekekkel, akik a Moldvai Csángó Magyarok Szövetség ma
gyar oktatási programjában vesznek részt. Ennek köszönhetően 
már több alkalommal szállással, étkezéssel nyújtottak segítséget a 
Chemark Alapítvány (egyik vezetője balatonalmádi lakos) által 
finanszírozott nyári balatonalmádi táborozásokhoz. Almádi lako
sok közül többen is támogatják egy-egy gyermek magyar nyelvű 
iskoláztatását a "Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya" progra
mon keresztül. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képvi
selő-testülete a "Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya" program
ban meghatározott összeggel (ez jelenleg 150.000 Ft/tanév) -  
támogatja, hogy egy tehetséges lábnyiki vagy magyarfalusi illető
ségű gyermek magyar nyelven végezhesse el Erdélyben a közép
iskolát. A 2009/2010-es tanévre szóló támogatást 2009. évi költ
ségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja. A 
következő tanévek támogatását az adott év költségvetésében kell 
tervezni.
Javaslat az Európai Szoborpark megvalósítására benyújtandó 
pályázathoz

A Képviselő-testület a 2009. szeptember 24-i ülésén tárgyal
ta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Helyi Akciócsoporthoz be
nyújtandó pályázatok ügyét. A 316/2009. (IX.24.) Öh. sz. hatá
rozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéri az Al
mádiért Közalapítványt, hogy nyújtson be pályázatot az Európa 
Szoborpark megvalósításra a "LEADER Kulturparkok és -  
központok kialakítása" célterületre. A képviselő-testületi döntés
nek megfelelően a pályázat benyújtásának előkészítése megkez
dődött. Az ötletadó Veszeli Lajos festőművész mellett a Közala
pítvány és a Polgármesteri Hivatal munkatársai tervezők bevo
násával készítik a pályázati anyagot. A helyszíni egyeztetés 
alapján a szoborpark elképzelt helye a Szent Erzsébet-ligetnek a 
Remete-pataktól a teniszpályákig terjedő része. A pályázatot 
ugyan az Almádiért Közalapítvány nyújtja be, de mivel a pályá
zattal érintett terület tulajdonjoga az önkormányzaté, a Képvi

selő-testület tulajdonosi döntése szükséges hozzá. A tulajdonosi 
döntésnek a megvalósítás jóváhagyásán túl ki kell terjednie a 
megvalósult szoborpark fenntartási kötelezettségének vállalására 
is. A Képviselő-testület nem hozott határozatot az ügyben, így 
november elején rendkívüli ülés keretén belül újratárgyalja az 
ügyet.
Javaslat a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
fejlesztési pályázatára

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében pályázati 
felhívás jelent meg a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására. A pá
lyázati konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben hozzáfér
hetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal ren
delkező szociális intézmények közszolgáltatásai. E célok meg
valósítása érdekében a pályázat 90%-os intenzitással támogatja 
az egyes szociális alapszolgáltatásokhoz, illetve gyermekjóléti 
alapellátásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztést (épület- 
bővítést, rekonstrukciót, állapotjavítást, akadálymentesítést), 
továbbá a funkciójukat vesztett épületek hasznosítását, felújí
tását, átalakítását az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges 
módon és mértékben, valamint szükséges eszközök, gépek, be
rendezések beszerzését, modernizálását. Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-dunántúli 
Operatív Program keretében KDOP-2009-5.2.2/A kódszámon 
kiírt "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése" című pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be a Balatonalmádi Baross G. u. 32. szám alatti orvosi ren
delő átalakítására, felújítására Szociális Alapszolgáltatási Köz
pont célú hasznosítása érdekében.
Javaslat a tartalékba helyezett 10% dologi kiadási előirányzat 
felszabadítására

Balatonalmádi Város Önkormányzatának -  2009. évi kon
cepciójában meghatározottak szerint -  az intézményi és a hivatali 
dologi kiadási előirányzatok tervezése az előző év dologi kiadá
sainak 5%-kal történő emelésével készült. A 2009. évi költ
ségvetésben a dologi kiadási előirányzatok 10%-a, összesen 
27.208.000 Ft összegű keret elvonásra, illetve a költségvetés 
működési célú céltartalékába átcsoportosításra került. A Kép
viselő-testület a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 
tájékoztató tárgyalásakor a 246/2009.(IX.3). sz. Öh-a alapján 
úgy döntött, hogy az elvont 10%-os dologi keret felszabadítá
sáról -  a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján -  a 2009. október 
havi testületi ülésen dönt. Balatonalmádi Város Önkormányzatá
nak Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés működési 
célú céltartalékába helyezett 10%-os dologi kiadási keret 
(19.101.000 Ft) maradványának terhére a város intézményei 
részére a tartalékba helyezett dologi keret 5%-át, a Polgármesteri 
Hivatal részére a tartalékba helyezett dologi keret 10%-át 
szabadítja fel.

Varga Veronika
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OKTÓBER 6. EMLÉKEZETE
Az 1848/49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyver- 

letétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivé
gezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, 
Pesten pedig ezen a napon Batthyány Lajos volt miniszterelnököt.

Az osztrákok a halálos megtorlást tartották csak megfelelő 
ítéletnek -  külön felháborította a császáriakat, hogy az oroszok 
előtt tettük le a fegyvert -  a tömeges megtorlással az egész császári 
udvar egyetértett. A kivégzéseket tudatosan időzítették október 
6-ára, mert 1848-ban október 6-án kötötték fel Bécsben a for
radalmárok Latour külügyminisztert.

Október 6-án megemlékezést tartani még közvetlen a kiegye
zés előtt is tilos volt, 1867-ben a kormány rendelettel tiltotta meg 
a honvédegyletek e napra tervezett országos gyűlését, amelyet a 
következő évben végre megtarthattak, ekkor a Vasárnapi Újság, 
címlapján Izsó Miklós A haldokló honvéd című alkotásának képé
vel jelent meg.

Emlékművek épülnek országszerte, amelyek közül a máig is 
jelképnek számító Batthyány-örökmécsest hosszas előkészületek 
után, csak 1926. október 6-án avatták fel -  azon a helyen, ahol 
őrizték, majd árokba lőtték a törvényes magyar miniszterelnököt. 
Az avatáson az utolsó, még élő 48-as honvéd, Lebó István is részt 
vett még.

Kevésbé köztudott, de ezen a napon, 1956. október 6-án tör
tént meg Rajk László, Pállfy György, Szőnyi Tibor és Szaiai András 
újratemetése. A korabeli becslések szerint 150 000 ember haladt el 
a ravatal előtt, a temetést követő tüntetés pedig október 23. egyik 
meghatározó előzménye volt. 2001-ben vált hivatalosan is gyász
nappá, az emlékezés napjává október 6-a.

Sokan és sokféleképpen idézték fel ennek a napnak a történe
tét, az eseményeket is elég jól ismerjük, a vértanúk névsorát, ha 
akadozva is, de fel tudjuk sorolni. Én most kissé szokatlan módját 
választottam az emlékezésnek.

Egy képről szeretnék beszélni, egy képről, amely több okból is 
megérdemli, hogy beszéljünk róla, hogy megismerjük, s ha Kis
kunhalason járunk, percekig megrendülten álljunk előtte.

Thorma János Aradi vértanúk című képén az aradi sáncok 
alatti síkság drámai mélységgel tárul föl előttünk. A környezet 
kopár, növényzetet alig látunk, sehol egy fa, vagy bokor. A hajnali 
égbolt komor szürkéjéből elősejlő fény a kép középső részére 
vetül, kiemelve a főszereplők csoportját, akik a papok fehér ingei
nek ellentéteként sötét színű honvédegyenruhát viselnek. A kom
poziót bal oldalról keményen zárja le a bitófák sora, a felsorako
zott kivégzőosztag személytelen tömege.

Középen zajlik a dráma, az utolsó pillanatok szörnyű bizo
nyossága, s maga az utolsó pillanat, Pöltenberg Ernő fejénél már 
ott a kötél, a vörös ruhás brünni hóhér és segédje szenvtelenül 
teszi a dolgát. A kép jobb oldalán Damjanich szekere körül (akit 
törött lábbal hoztak a vesztőhelyre) a vértanúk csoportja. Várják 
hogy meghaljanak. A jobb kezét előrenyújtó Leininger Károly, a 
szekér mellett álló Török Ignác, majd Vécsei Károly, Aulich Lajos 
és Nagysándor József.

Thorma János teljes festői eszköztárát felsorakoztatja az aradi 
hajnalt megidéző képén, az impresszionisztikus tájképi keretbe 
plasztikus, kontrasztos figurákat helyez, nagy hangsúlyt fektetve a 
szereplők és a helyszín hiteles megjelenítésére.

Thorma három évet töltött a tanulmányok készítésével, a do
kumentumok felkutatásával. Aradon felkeresi Csák Cirjék minori

ta rendfőnököt, akinek segítségével megtalálja a még élő egyetlen 
hiteles szemtanút: egy molnárt, aki az elejétől a végéig látta az 
egész tragikus eseményt -  látta, hol álltak a bitófák, hol helyez
kedtek el a honvédtábornokok, a papok, a katonák, a hóhér. Pon
tos helyszínrajzot készített, a képen a történelmi hitelességű tájat 
láthatjuk. Kivégzésen is részt vett, de olyan erős hatást gyakorolt 
rá, hogy a képen nem alkalmazta a kivégzés pillanatának natura
lisztikus megjelenítését.

Az előtanulmányok után udvarukban építi fel a hatalmas 
műtermet, hiszen a 4 mx8 m-es kép megfestéséhez óriási -  felül
világított -  térre volt szüksége.

A képet egyébként többször kisebbítette, a végleges méret 
3,6 mx6,3 m lett. Két és fél év megfeszített munka után 1896 ta
vaszára lett kész a kép, amelyet beküld az Új Műcsarnok millenni
umi kiállítására, ahol döbbenettel fogadják.

Kiállítani nincs bátorságuk, a kép elé vezetni ugyanis az ural
kodót nem merték -  de művészi színvonala és alkotója miatt eluta
sítani nem lehetett. Thorma tapintatossága oldja meg a helyzetet, 
a képet visszavonja, majd egy saját maga által bérelt csarnokban -  
saját költségén -  állítja ki.

A kép nagy sikert arat, még sokan élnek a 48-as honvédek 
közül -  a tragédia gyászolóiban, közvetlen hozzátartozóiban még 
elevenen él a fájdalom és a szomorúság. A kortársak is nagy elis
meréssel adóztak a páratlan érzelmi hatású képnek, nagyra érté
kelve alkotójuk hitelességre való törekvését, a nemzeti érzelmek 
ápolását, a dráma méltóságteljes ábrázolását.

Ma a kép az MNG tulajdonában van, a kiskunhalasi múzeum 
állandó kiállításán látható párjával együtt: a szintén szabadsághar
cos témájú -  3,8 m x6 m méretű -  "Talpra, magyar!" c. kép társa
ságában. Aki arra jár, szakítson rá időt, hogy e két történelmi tabló 
előtt fejet hajtson elődeink bátorsága és a festő tehetsége előtt.

A kép előtt állva megszólíthatjuk Damjanichékat: hogyan lehet 
magyarnak lenni úgy, hogy nem is annak születtünk, hogyan kell 
tenni is a szabadságért, nem csak álmodni róla, s hogyan van az, 
hogy meghalva tovább élünk?

Mi, a Györgyi Dénes iskolában naponta feltehetjük ezeket a 
kérdéseket -  több, mint 20 éve látható az aradi 13 portréja az 
iskola előcsarnokában - , mivel az iskola, miként az eredeti felírat 
hirdeti a falon, az 1848/49-es szabadságharc emlékalkotásaként 
épült. Ott vannak sorban: Aulich Lajos, Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos, Leininger-Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly, 
valamint Batthyány Lajos.

Hajtsunk fejet, emlékezzünk bátor katonáinkra, tábornoka
inkra -  mit kívánhatnánk nekik egyebet, mint azt, hogy nyugod
janak BÉKÉBEN. A béke ránk is nagyon ránk férne.

Fábián László

RADNÓTIRA EMLÉKEZTEK 
SZENTKIRÁLYSZABADJÁN

Emléktáblát és keresztet avattak fel Radnóti Miklós költő 
születésének 100., halálának 65. évfordulója, valamint a diktatúrák 
áldozatainak emlékére a településen, október 17-én. A költő 1944. 
október 31-én itt írta utolsó versét, a Razglednicák negyedik részét.
-  Éljünk úgy, ahogy a kereszt sugallja! Ez különösen fontos globali
zált és pénzközpontú világunkban -  hangsúlyozta Iványi András 
polgármester, aki emlékeztetett azokra, akik hovatartozástól füg
getlenül életükkel fizettek a diktatúrák ideje alatt. -  A fasizmus nem 
válogatott, áldozatainak száma tízmilliókban mérhető, ezekből Ma
gyarországra is sokszázezer jutott -  idézte a múltat Talabér Márta 
megyei alelnök. Radnótiról így beszélt: kevés olyan művész van, 
akinél élet és költészet ennyire elválaszthatatlan lett volna. Zsidó
ságát sohasem tagadta meg, de mindig magyar költőnek vallotta 
magát. A költőt 1944. november 9-én Abdánál végezték ki, miután 
1942-től csak rettegésből állt az élete. A keresztet Szűcs László lelki- 
pásztor megáldotta, Ajtós József László esperes megszentelte, majd 
Koncz Gábor Kossuth-díjas színművész Radnóti Miklós Himnusz a 
békéről című vesét mondta el. Az eseményen hagyomány, hogy a 
veszprémi Almádi útról Radnóti-emlékmenet indul, ahonnan a diá
kok idén is gyalog mentek el Szentkirályszabadjára, az emlékhelyhez.



KÖNYVTÁRI NAPOK 
BALATONALMÁDIBAN

A Pannónia könyvtárban egész évben átlag fölötti a nagyi-korú 
használók aránya, ez a hét arra adott lehetőséget, hogy a szokásostól 
eltérő keretek között találkozzanak a könyvtárral.

Különleges alkalomként értékelték a közös rendezvényeket az uno
kákkal, hiszen ritkán adódik lehetőség e két korosztálynak együttes 
tevékenységre. A Benedek Elek mesemondó versenyen a nagyi korúak 
voltak a zsűri tagjai, valamint a nézők is közülük kerültek ki, a helytör
téneti vetélkedőn együtt alkottak csapatokat (remek hangulatban folyt a 
versengés -  köszönet a szervezőknek!), az egészségnapi eseményeket 
együtt látogathatták, nagyik és unokák nézték együtt a Balaton-part ter
mészeti értékeiről szóló vetített képes előadást.

A párosan meghirdetett Könyvfaló és az Almádiról szóló pályázat szin
tén összekapcsolja a két korosztályt, valószínűleg erősítve, bátorítva egy
mást. Az Almádi gyerekszemmel -  Almádi nagyiszemmel című pályázat fel
hívását az újságban részletesen is közöljük, a könyvfaló a gyerekek közt 
ismert immár két éve, nagy sikere van. A nagyiknak szóló könyvfaló kere
tében olyan könyveket ajánlunk az olvasóknak, amelyeket már lehet, hogy 
olvastak (Jókai Mór: Az Aranyember, Kós Károly: Országépítő), de olya
nokat is, amelyekre szeretnénk felhívni a figyelmet (Michael Ende: Momo, 
Lessing: Az ötödik gyermek. A kínálat sokszínű: Agatha Christie, Remarque, 
Sienkiewicz, Nóra Roberts, Thomas Mann, Szabó Magda, Ulickaja stb. 
Mindenki találhat közte régi kedves ismerőst és újat, izgalmasat. Érdemes ki
próbálni, a részletekről a könyvtárosok szívesen adnak tájékoztatást.

A használt könyvek vására szokás szerint sikert aratott, kb. 400 könyv 
talált új gazdára. A honlapon kaptunk kritikát a könyvvásárral kapcsolat
ban, miszerint "nagyon gáz" és "silány könyveket" tettünk ki megvételre. A 
hasznosításra kitett könyvek egy része a könyvtár állományából különböző 
okok miatt leselejtezett könyv volt, illetve olyan ajándékba kapott mű, 
amelyet mi már nem tudtunk hasznosítani. Nagyon örülünk neki, hogy 
voltak olyanok -  nem kis számban - ,  akik megtalálták a nekik kedves 
könyvet a halomban, hiszen ez a vásár célja: ami az egyik embernek már 
nem kell, az még öröm et okozhat másnak. Várjuk a további adakozókat!

Az ingyenes beiratkozási lehetőséggel 15 nagyi korú élt, többen jöttek 
unokákkal. Jópáran ismerkedtek az internettel is, kihasználva az ingyenes 
lehetőséget. A könyvtári hét záró kirándulása a keszthelyi könyvtárláto
gatással és szigligeti sétával szintén emlékezetes marad annak a közel ötven 
embernek, aki a reggeli esőben felszállt a buszra, hogy aztán napsütésben 
járja végig a Balaton-part e két gyönyörű települését.

A kistérség települései is részt vesznek/vettek a program okban, Pet
resné M arika litéri kollégánk segítségét külön köszönjük.

Egyetlen csalódásunk volt csak: az idén senki nem akart egy napra 
könyvtáros lenni.

Jövőre újra várjuk a könyvtári hetet, az érdeklődőket, az olvasókat, a 
vásárlókat és a netezőket! Egyetlen programot már most ismerünk: a Nagyi 
könyvfaló eredményhirdetése ekkor lesz!

Könyvtárosok

Anyanyelvü nkről

A SZÉPHALMI CSODA
Ha ezt halljuk: Széphalom, valami kezd kapisgálni a 

fejünkben. Ha többször ismételgetjük e hely nevét, talán bekat
tan Kazinczy Ferenc neve. Talán... Pedig a valamikori Bányácska 
nevű települést Kazinczy nevezte el Széphalomnak, és 1886 óta 
hivatalosan is ezt a nevet viseli, bár Sátoraljaújhelyhez tartozik.

Most már csak az a kérdés, hogy milyen csoda fűződik ehhez 
a szép helyhez, ahol maga Kazinczy 1831-ben bekövetkezett 
haláláig 25 éven át élt és alkotott. (Itt is van eltemetve a felesé
gével együtt.)

A csoda az, hogy a mai nehéz világban képes volt a társa
dalom új múzeumot felépíteni. Múzeumot kapott az anya
nyelvünk! Az épületet 2008. áprilisában vatták fel. A hely jelen
tőségét kiemeli az is, hogy maga Sólyom László köztársasági 
elnökünk mondott beszédet.

E múzeum felépítésével régi álom vált valóra. Érdemes meg
jegyeznünk, hogy a tervet már másfél évtizede vetette fel dr. 
Pásztor Emil irodalomtörténész. Ezzel a merész elgondolásával is 
bebizonyította azt, hogy érdemes álmodozni. Persze, a kezde
ményezés maga még nem elég; tevékenykedni, munkálkodni, 
áldozatokat hozni is kell! És meg kell nyerni hozzá a társadalom 
támogatását.

A Magyar Nyelv Múzeuma sokféle célt szolgál, de az a leg
fontosabb, hogy létesült egy hely, amelyik emberöltőkön át fogja 
híven őrizni nyelvünket. Bemutatja múltját, életének alakulását; 
irodalmát, sokszínűségét. Teszi ezt a legkorszerűbb hang- és kép
technikái eszközökkel is. Kitárja a kaput a világ minden táján élő, 
magyarul beszélő vagy a magyar nyelv iránt érdeklődő emberek 
előtt. A közömbös érzelmű látogatót is föllelkesíti. Megismertet 
anyanyelvünk folyóirataival. Olvasom, hogy valaki itt hall elő
ször az évente ötször megjelenő Édes Anyanyelvünk című folyó
iratról, amelyet kiváló nyelvészeink szerkesztenek, de amelyben 
helyet kapnak az anyanyelvünket mívelő laikusok is.

A múzeumot máris soktízezren látogatták meg. Különösen 
hasznos, amikor iskolai növendékek szakszerű vezetéssel járják 
végig a termeket. A fiatalok sok újat tanulhatnak itt, és mara
dandó élményben részesülnek. Egy ilyen látogatás kiegészíti és 
megalapozza az iskolában tanultakat. Erősíti az anyanyelv szere
tetét, megbecsülését. Talán ösztönöz is a szebb beszédre, a tisz
tább fogalmazásra.

Ez lehetne a magyarok Mekkája, ahová életében legalább 
egyszer minden magyar embernek el kellene zarándokolnia!

Láng Miklós

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Almádi Újság és a Pannónia könyvtárának közös pályázata: 
ALMÁDI GYEREKSZEMMEL -  ALMÁDI NAGYISZEMMEL

Kategóriák:
1. Vers, próza (max. 1 A/4-es oldal)
2. Interjú, visszaemlékezés (max. 2 A/4-es oldal)
3. Fotó (max. A/4 méretben -  saját nyomtatás is lehet)

A pályázók mindhárom kategóriában pályázhatnak, viszont 
kategóriánként csak egy-egy alkotást adhatnak be.
Életkori megkötés:

Gyermek: 14 éves korig 
Ifjúsági: 14-20 éves korig
Nagyi: unokával rendelkezők vagy nyugdíjas korúak

A téma Balatonalmádi -  örülnénk, ha minél több, a megszokottól 
eltérő megközelítés jelenne meg a pályaművekben.
A pályázatokat kérjük, jeligésen szíveskedjenek leadni.
Leadási határidő: 2009. december 22.
Leadás helye: Pannónia könyvtár
Eredményhirdetés: 2010. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. 
A pályázatokból válogatást jelentetünk meg az Almádi Újságban.



S z e r e n c s t ő l
A
BALATONIG

Dombok, fák, 23x17 cm, toll

Káptalan, 25x24 cm, gvass

Házak, 28x22 cm, gvass

Vágfalvi Ottó képeihez

Portré sorozatunkban az Almádiban élő, vagy Almádihoz 
kötődő jeles személyiségeket vesszük sorba. E számunk címlapján 
Vágfalvi Ottó képének részletét láthatja az olvasó.

Bár Ottó bácsi Fűzfőn él és alkot, de városunk képzőművé
szeti életében is hosszú idő óta meghatározó szerepet tölt be, 
számtalan alkalommal láthattuk munkáit az Almádiban rendezett 
kiállításokon, sok almádi lakás falát díszítik képei, közismert 
ember.

Nehezen hihető, de augusztusban betöltötte a 83. életévét. 
Valami sajátos derű, vidámság sugárzik ma is tekintetéből, a vi
lágra rácsodálkozó, a világgal békében élő, annak békés, har
monikus arcát megörökítő ember derülátó tekintete jellemzi, 
s képeinek megszületését is ez a szemlélődő békesség kíséri.

Vágfalvi Ottó Szerencsen látta meg a napvilágot, Hegyalja, a 
híres borvidék, az alföld és hegyvidék találkozása, a kanyargó fo
lyók voltak a gyermekkor díszletei. A középiskolás éveket Sáros
patakon töltötte, ekkor már legfőbb kedvtelése a rajzolás és a fes
tés volt. Már diákfejjel részt vehet a képzőművészeti főiskolások 
nyári művésztelepének munkájában, ahol a főiskolai tanárok 
felfigyelnek rá, és biztatják: tegyen felvételi vizsgát a főiskolán.

A fiatal Vágfalvi gyakorlatilag előképzettség nélkül sikerrel 
méri össze erejét a nagy számú felvételizővel Budapesten, sőt 
tanulmányaihoz elnyeri Sárospatak ösztöndíját is. A főiskolán 
olyan tanárokkal találkozhatott, mint: Szőnyi István, Boldizsár 
István, Bernáth Aurél, és Berény Róbert.

A háború azonban az ő életét is alaposan megváltoztatta, a 
főiskola befejezésekor már egy megváltozott világban találta 
magát.

Fűzfőgyártelepen talál új otthonra -  munkája a gyárhoz köti
-  de nem sokáig kell a műszaki rajzzal bajlódnia, szerencsére a 
vezetők megérzik, hogy inkább művészeti érzékével lehet a kö
zösség hasznára. Evekig a Művelődési Ház vezetése mellett alkot, 
majd lehetősége nyílik arra, amire minden alkotó vágyik: hiva
tásává válik a művészettel való foglalkozás.

Festői pályáján a kezdetekben még az akvarellek vannak túl
súlyban, a táj és az ember kapcsolatát vizsgálgatja, keresi a 
lehetőségét változó világunk megörökítésére. Már az 50-es, 
60-as években keletkezett képein is látszik, hogy legnagyobb 
kedvvel a tájképeket festi. Ekkoriban erőteljes foltok, vonalak 
képezik a kompozíciók vázát, a szín másodlagos, a táj szinte 
élőlényként jelenik meg a papíron. A tájjal folytatott párbeszéd 
napjainkig tart. Mára csendesebbek a formák, hátrább húzódtak, 
teret engedve a színek játékainak.

Lassan a Balaton és közvetlen környéke vált Vágfalvi Ottó 
fő témájává, bár egy-egy képcsokor erejéig felbukkannak a 
világjárás emlékezetes állomásai is (számomra legemlékezete



sebbek a Finnországot idéző erőteljes, az észak alig felvillanó 
színeit megörökítő képek). A Balatonról szóló képeken megidé
ződnek az évszakok színei, a nádasok megunhatatlan suhogása, a 
fény játéka a jégen és a vízen -  a horizontig nyitott tereken 
vibrálnak a jellegzetes, elegáns kékes-zöldek, ezüstök, feleselve 
az okkereknek, mélyvörösöknek. Ezek a képek már leginkább 
olajfestékkel készültek, írásunk illusztrációjának azonban szándé
kosan választottam az akvarell és az olajfestés között talán fél
úton lévő gvass képeket, (gvass-gouache -  fedőfestéket jelent, bár 
vízzel oldódó festék, de "lefedi" a papír fehérjét, ellentétben az 
akvarellel, ahol a papír fehérje átüt a színeken. Fia temperával 
festünk, akkor a kép gvass lesz.).

Ezeken a képeken a kompozíció a legfontosabb, erőtel
jes vonalak, foltok alakítják a képeket, a többszörösen egymásra 
kerülő festékrétegek a testes színekkel a tájról szólnak, de nem 
szolgai másolatuk. Az "Alkony" című képen a lenyugvó Nap 
vöröse szinte körbefonja a dombokat, a fákat, majd finom 
szürkévé oldódva, a domb gerincén húzódó hullámos kék vonal
lal ad helyet az estének. A "Házak" című lap határozott vonal
hálója feszíti ki a házfalak síkjait, kerekíti ki a térből a fákat, 
indítja útnak a dombok íveit. Egyszerre rajz és festmény, egy
szerre vonal és folt, egyszerre tér és sík.

Bejezésül idézzünk pár sort Heitler László: "Vágfalvi Ottó, 
Festő a Balatonnál" című munkájából:

"A hagyományok és az új keresése, a realizmus és a romanti
ka, a természetközelség és az 
elvonatkoztatás párosait szinte 
képről képre megtalálhatjuk 
munkáin. Hozzájuk csatlakozik 
a hely szelleme, a genus loci, 
mely az ország északi feléből 
négy évtizede a Balaton mellé 
költözött festőt megragadta és 
itt marasztotta. Sokat köszön
het ennek az ihletésnek. Itt 
találta meg témavilágát és 
egyéni kifejezésmódját. Dráma, 
látomás, káprázat nincs benne, 
inkább a tényeket belátó és 
megérteni kész fogadása, a 
szemlélődő ember józan hely
zetfelismerése és csendes vála
sza, érzéseinek és gondolatai
nak élményt keltő kifejezése.
Ha munkái nézőiket is saját él
ményeik fölismeréséhez veze
tik, akkor célját is eléri Vágfalvi 
Ottó festészete."

FL

Sziklás táj, 46x30 cm, vegyes t.

Arácsi dombok, 35x25 cm, gvass

Alkony, 32x25 cm, akvarell

Ősz az öbölben, 45x25 cm, akvarell



OKTÓBER 23-RA EMLÉKEZÜNK

Karátson Gábor, festőművész, filozófus, a forradalom részt
vevője írja az "Ötvenhatos regény" című önéletrajzi könyvében:

"Vasárnap én keltem hajnalok halnalán, ki kellett mennem a 
Kerepesi temetőbe egy francia-magyar filmrendező lánnyal. 
Másfél éve tanult meg magyarul, és azt szeretné megtudni a saját 
filmjéből, a magyar ötvenhat hova lett. Franciaországban szüle
tett, mostanáig ott élt, és azt hitte, ez egy ötvenhatos ország; de 
ahogy idejött, ötvenhatot nem találta."

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sajnos sokszor mi sem találjuk a forradalmat. Mi sem, akik itt 

születtünk. S nem is találhatjuk, amíg a forradalom emlékezete 
nem egyesíti, megosztja a közvéleményt. 53 évvel a világraszóló 
13 nap után, húsz évvel a totális kommunista diktatúra bukása 
után még mindig nem ünnepelhetünk felhőtlenül.

Azt hittük, hogy a forradalmat feledésre ítélő több mint 
három évtizedes Kádár-korszak és a magyarországi kommuniz
mus vége után nem lehet akadálya annak, hogy a bűnösöket 
nevén nevezzük, a hősökre méltó módon emlékezzünk.

Azt hittük, hogy az akkori bűnös tetteket: a forradalom szov
jet segítséggel való leverését, a megtorlást, az elnyomást nem 
lehet meg nem történtté tenni.

Azt hittük, hogy az akkor hatalmi szóval kimondott hazugsá
gokat, nem lehet utólag ki nem mondottá tenni.

Sajnos, csalatkoztunk.
Igaz, az 1988-90-es években a múltról való beszéd -  ha rövid 

időre is -  de lehetővé tette, hogy az addig jobbára csak hallgató 
magyar társadalom felidézze a forradalom ízét és az azt követő 
évek emlékét. Aztán előbb erkölcsi, majd politikai ítéletet alko
tott a rendszerről, amelyben élt.

A magyarországi demokratikus átmenet, s magyar demokrá
cia egyik kulcskérdése a múlthoz, az ötvenhatos hagyományok
hoz való viszony maradt.

Az gyorsan kiderült, hogy ez a hagyomány nem szolgáltat 
iránytűt a jelen cselekvéshez, nem lehet politikai programok alap
ja. Ezzel együtt azonban egyik rendszerváltó párt sem tehette meg, 
hogy 56-hoz való viszonyát ne fogalmazza meg. Mai nyomorúsá

gunk okai között talán a legjelentősebb, hogy a forradalom tör
ténetét évtizedekig tudatosan meghamisító, a hatalmáról lemondó 
kommunista párt reformerei saját legitimációjuk érdekében meg
próbálták kisajátítani 56 örökségét.

Egyre több dokumentum kerül elő például arról, hogyan 
igyekeztek a maguk javára fordítani Nagy Imréék újratemetését, 
egyre többet tudunk meg arról is, hogyan igyekeztek megosztani 
és kihasználni az ötvenhatosokat.

A 88-90-es évek "hosszú forradalma", lehetővé tette azok 
számára is, akik 56-ban még nem éltek, vagy nagyon kicsik voltak, 
hogy érezhessék azt a lelki ittasultságot, emelkedettséget, amely a 
forradalmakban a legfontosabb dolog. A boldogság, s testvériség, 
a nagylelkűség érzése ez, s persze a kétségé és félelemé is. De rövid 
időre ismét helyre állt a rend, a "lét rendje", ahogy a filozófus 
mondja. Mert, csak úgy, mint 1956-ban, 1990-ben is az volt a cél, 
hogy a nemzet karakterének és hagyományainak megfelelő poli
tikai és intézményrendszert helyreállítsuk.

A "lét rendje" nem politikai fogalom, első helyen áll benne a 
szellem, a spiritualitás. Ebben a rendben, az emberi lét rendjében 
értékhierarchia uralkodik, van fent és van lent. Magasabb és ala
csonyabb. Ez a rend elpusztíthatatlan, mert ez a rend bennünk él.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt években ezt vették el megint!
Elvették, mert nem voltunk elég erősek. Túl súlyos volt a 

közelmúlt lelkületének terhe: az 1990 utáni időszakra megint az 
amnézia lett a jellemző. Elvették, mert nem kaptunk elég időt és 
segítséget a "reálpolitikát" folytató Nyugattól, s a tegnap hatalmi 
hálózatai is túl erősek voltak. A lét rombolása, a lét rendjének 
rombolása a társadalmi struktúraváltás után új színfalak között, 
más jelmezekben, új eszközökkel, zavartalanul folytatódott.

Manapság kevés szó esik arról, hogy az 1989. forradalmai, 
köztük a magyar, megint visszaadták a hitet a személy méltó
ságában, a közösség érzelmi és szellemi erejében. S ennek nem kis 
szerepe van abban, hogy napjainkban olyan folyamatok zajlanak, 
amelyek drámaian átértékelik a globális gazdasági rendszert.

Ma már látjuk, hogy ez a gazdasági rendszer -  materialista 
önzésével, pocsékolásával, arcátlan luxusával, érték-közönyével
-  a hagyományt lebontani igyekvő világszellem gátlástalan fenn
tartója. Ezt a szellemet kiszolgálóknak nincs szüksége múltra, 
hősökre, nemzettudatra! Nincs szükségük ünnepekre, 56-ra!

Így érthető, de soha meg nem bocsátható az 50. évforduló 
szétverése, az 1956-os forradalom tudatos megalázása!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
"Az ünnep minden kor társadalmában fontos szerepet játszott, 

minden korban a kollektív öröm legfelemelkedettebb formája, s 
így a kultúra legmagasabb rangú kifejezője volt" (Huizinga)

Mi a társadalomtudós definíciója nélkül is tudjuk, hogy 
milyen fontosak az ünnepek.

Ezért természetes, hogy mindig örömmel várjuk az ünnep
napokat, hiszen ezek azok az alkalmak, amikor mindennapi éle
tünk olyan kegyelmi pillanatait élhetjük át, amikor a közös emlé
kezetre, közös múltra épülő összetartozásban oldódhatunk fel.

Hosszú évek óta már ebben a reményben várjuk október 
23-át, 56-os forradalmunk gyönyörű ünnepét. Sajnos hiába.

Egyre több keserűséggel gondolunk arra, hogy mivé lett, mivé 
tették a forradalom emlékezetét, elvéve a megtisztulás lehetőségét.

Igaz, 1956 nem adhat konkrét útmutatást mindennapjaink
ban. De adhat a közös múltban, az összetartozásban rejlő erőt, 
hitet. 1956 hőseinek példája arra ösztönöz, hogy ne adjuk fel a 
reményt! Nem késő, még mindig nem késő. Talán a közeljövőben 
magtaláljuk ötvenhatot. S nem csak a Kerepesi temetőben, 
közelebb, a szívünkben. Akkor nem kell majd bizonygatnunk 
annak a francia-magyar filmrendező lánynak, hogy igen, ötven
hatos ország vagyunk!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tudjuk, hogy ismét történelmi feladat előtt állunk. Tudjuk, 

hogy létünk legfontosabb kérdéseiben a nemzeti egység meg
teremthető. Tudjuk, hogy a kultúra, a szellem világának felé
pítése, a tradíciók megújítása nélkül nem lehet a lét rendjét hely
reállítani. Szívós türelemmel végzett munkára van szükség, ehhez 
ajánlom útravalóul Illyés Gyula "Haza a magasban" című ver
sének utolsó sorait, melyeket még 1967-ben sem engedtek meg 
kinyomtatni.

"Így maradok meg hírvivőnek,
Őrzeni kincses temetőket.
Homlokon lőhetnek, ha tetszik,
Mi ott fészkel, égbe menekszik"

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Bóka István



VÁTH JÁNOS-DÍJASOK 2009.
B alatonalm ádi Város Ö nkorm ányzata  2009-ben Schildm ayer 

Ferenc-nek Váth János-díjat, Balikó Ferencnek posztomusz Váth János- 
díjat adományozott.

Schildmayer Ferenc (Balatonalm ádi, Kurcz R . u. 1.) Sárváron 
született 1931. augusztus 25-én, 1933 óta balatonalmádi lakos. Elemibe 
az első (Óvári utcai) almádi iskolába járt. A felső-építőipari iskoláját 
Budapesten végezte, majd építészmérnöki diplomáját a Budapesti M ű
szaki Egyetemen szerezte meg. 1959-től 1991-ig a Veszprémi Tervező 
Vállalat és jogelődjei tervezője, építész osztályvezető volt. Elvégezte a 
műemlékvédelmi szakmérnöki szakot is.

Honismereti tevékenysége ismert és elismert a város lakossága előtt. 
Részt vett a balatonalmádi Honismereti Kör megalapításában, annak Hor
váth József plébános halála óta vezetője. 1980-tól gyűjti Balatonalmádi 
1945 előtti képes levelezőlapjait, gyűjteménye kb. 2000 darabból áll.

Kutatja almádi nevezetes épületeinek történetét, alapítása óta tagja az 
Új Almádi Újság szerkesztőségének, ahol számról számra -  1989-től fo
lyamatosan -  megjelenik egy-egy helytörténeti tanulmánya. E helytörté
neti munkásságával kiemelkedően sokat tett Balatonalmádi épített kör
nyezete, társadalma, kulturális öröksége megismertetésében. Heraldikai 
ismereteire támaszkodva közrem űködött a város címerének megalkotá
sában. Kezdeményezésére és munkája által az Almádiért Közalapítvány 
támogatásával 1995-ben megjelent Balatonalmádi és Vörösberény tö rté
nete című, azóta alapműnek tekintett helytörténeti tanulmányokat tartal
mazó kötet. Az Almádi Füzetek sorozatban két helytörténeti kiadvány 
jelent meg az Ő nevével fémjelezve, valamint a hosszú évek gyűjtőmun
kája eredményeként megjelenő első, második, majd harmadik könyv, 
melyen bemutatja Almádit a számára oly kedves képes levelezőlapokon 
keresztül. Ezen kiadványok méltán váltak a település m últját reprezen
táló, a városhatáron kívül is érdeklődést keltő alkotásokká. Tanulmány 
írt a Balatoni Szövetség története címmel, valamint a Balaton-felvidék 
népi és polgári építészetéről.

A kezdetektől, 1990-től tagja Balatonalmádi Város Képviselő-testü
letének, azon belül az Építészeti és Műszaki Bizottság elnöke volt. Jelen
leg az OKB tagja. M értékadó és m értéktartó véleményével támogatta a 
város kulturális és építészeti fejlődését. Hosszú évekig városunk alpol

gármesteri tisztét látta el. Nevéhez fűződő felújítások: az Öregpark 
Zenepavilonja, az Óvári Kilátó korhű felújítását az ő tervei alapján 
végezték.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 323/2009. (IX.24) Önkor
mányzati határozatával a Balatonalmádiban hosszú időn át végzett hely- 
történeti munkássága, a településre vonatkozó kutatásai, a helyismeret 
népszerűsítése terén végzett kiemelkedő munkája, Balatonalmádi város 
közéletében, kulturális és épített környezetének védelmében végzett példa
mutató tevékenysége elismeréseként Schildmayer Ferenc Balatonalmádi, 
Kurtz Rudolf utca 1. sz. alatti lakosnak "Váth János-díjat" adományoz.

Balikó Ferenc 1943. január 9-én született Budapesten, 2009. augusztus 
21-én Veszprémben halt meg. M artonvásáron nevelkedett, Székesfehér
váron járt középiskolába, majd autóvillamossági műszerész szakmát 
szerzett, az autóvillamossági mérnöki diplomáját Budapesten szerezte. A 
Sümeg Volánnál majd a tapolcai szigetelőanyag gyárban kapott munkát. 
1984 óta élt családjával Balatonalmádiban. A kéttannyelvű gimnázium 
gondnokaként dolgozott 1998-ig, rokkant nyugdíjazásáig. Kis javító 
műhelyében nap m int nap sokak műszaki problémáját oldotta meg, 
kertjében szőlőt telepített, kitanulta a borkészítés mesterségét. Aktív és 
tevékeny tagja volt a Kertbarát Körnek, mindig számíthatott rá a Nyug
díjas Klub, a Polgári Olvasókör, a Népdalkor, a Református kórus Oszlo
pos tagja volt az Eggenfelden -  Balatonalmádi Baráti Társaságnak, fon
tosnak tarto tta  a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, úgy a német mint a 
szlovákiai magyar kapcsolatban, a családokkal személyes, baráti kapcso
latot ápolt. Aktív szervezője volt a berényiek találkozójának. Rendszeres 
résztvevője, máskor alakítója volt a város kulturális rendezvényeinek. 
Részt vett a testületi üléseken, figyelemmel kísérte Almádi életét, javasla
tokat tett, de e javaslatok mellett példam utatóan vett részt Almádi és 
Vörösberény szépítésére szervezett munkákban is (pl. Jordán-kút felál
lítása, tem etők takarítása, fakivágás az Öreg Parkban). 2008 tavaszán 
Majbó Gábor bácsival Wass Albert-szobor állítását kezdeményezte. Ado
mánygyűjtésbe kezdtek, és rekord idő alatt összegyűjtötték a szükséges 
összeget, a szobor avatására 2008. augusztus 20-án került sor. Az Almádi 
Újság kritikusa és rendszeres cikkírója volt. Élete, a szépre, jóra, megér
tésre törekvő személyisége a jövő nemzedék számára a tudatos, városáért 
elhivatott és tenni kész polgár példája.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 324/2009. (IX.24) Önkor
mányzati határozatával a város közéletében hosszú időn át kifejtett 
áldozatos és önzetlen tevékenysége, Balatonalmádi természeti és épített 
környezetének védelme, köztéri tárgyainak megóvása és gyarapítása 
terén végzett példamutató munkája elismeréseként Balikó Ferenc (volt 
Balatonalmádi, M artinovics u. 57. sz. alatti lakosnak) posztumusz "Váth 
János-díjat" adományozott.

A kitüntetést özvegye, Balikó Ferencné vette át.



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
(Amiről hírt kaptunk. -  Küldjön ön is programjavslatot.) 

november 10. és december 10. között 
KISCSO PO RTO K, K LU B O K , TAN FO LYA M O K ÉS PROGRAMJAI

November 13. péntek, 10.45 óra
A Pegazus Színház Rongyoszsák című előadása. Jegyek korláto
zott számban kaphatók: 800 Ft/fő (három éves kor alatt ingye
nes). Az előadás helyszíne: Pannónia, Nagyterem.

November 14. szombat, 14.00 óra 
HORGÁSZTAM A BALATONON 2009.
Az országos rajzpályázat kiállításának ünnepélyes megnyitója és 
díjátadó ünnepsége. A gyerekeket horgász-játszóház, halpogácsás 
szendvics és tea, rajzklub, olvasósarok, valamint Rosta Géza 
énekes-gitáros előadóművész zenés műsora várja. A kiállítás 
megtekinthető december 7-ig a Pannónia nyitva tartási idejében. 
Szervező: BBHSz, Pannónia, BHNp Zrt., Balzer, BASHE.

November 19. csütörtök, 17.00 óra,
BERÉNYI ESTÉK
Dr. Kellermayer Miklós sejtkutató előadása Tudomány és Isten
hit címmel. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Szervező: Vörös
berényi Polgári Olvasókör. További információ: 20/991-6213.

November 21. szombat, 18.00 óra 
IV BALATONALMÁDI ORIENTÁLIS TÁNCGÁLA 
Az est folyamán a dunántúli régióból érkező tánccsoportok és 
elismert táncosok szórakoztatják a közönséget színes, látványos, 
magával ragadó produkcióikkal. A hagyományos kelet tánca 
mellett a nézők megismerkedhetnek a hastáncelemekből 
táplálkozó, modern fúziós táncokkal is. Töltsön velünk egy 
egzotikus estét! Szervező: Szatzger Cecília Shazadi és a Pannónia. 
Helyszín: Pannónia, Nagyterem.

November 28. szombat, 15.00 óra 
ISMÉT ITT AZ ADVENT!
A Nők a Balatonért Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt 
hagyományos koszorúkötő délutánjára. Ízelítő a programokból: 
adventi koszorúkészítés, játszóház, valamint csillagjós és aura
fotós várja az érdeklődőket. Az egyesület vendégül látja a meg
éhező, megszomjazó látogatókat! Várjuk Önöket a Pannóniában!

November 29. vasárnap, 16.00 óra 
ADVENTI ZENÉS ESTEK
A BALATONALMÁDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 
Török Ágnes (fuvola) és Hamar László (cselló) koncertje: J. S. 
Bach: Partiták és invenciók.

December 5. szombat, 8.00 óra
"VÖDÖRVÖLGYI MIKULÁS 15" gyalogos teljesítménytúra a 
Bauxitkutató TSE szervezésében. Indítás 8 órakor a Pannóniától 
illetve a szentkirályszabadjai iskolától. Részletes információ az 
újság 17. oldalán

December 5. szombat, 14.00 óra 
SZÓRAKOZTATÓ JÁTSZÓHÁZ,
ZENÉS GYERMEKPROGRAMOK.
15 órakor: Száncsengő és teleputtony -  Érkezik a Mikulás!

December 6. vasárnap, 16.00 óra 
ADVENTI ZENÉS ESTÉK
A BALATONALMÁDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 
Kósa Anita orgonista koncertje. Elhangzanak J. S. Bach, 
Gárdonyi Zoltán, Cesar Franck és Louis Vierne művei.

December 13. vasárnap, 16.00 óra 
ADVENTI ZENÉS ESTÉK
A BALATONALMÁDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 
A tizenegy tagú Klucsik család koncertje: Komolyzene és egy
házzene Bach korától napjainkig.

Almádi Gombászok Asztaltársasága
November 14. Őszi gombásztúra Nagyvázsony környékére. A 
piacra való tekintettel a kirándulás előtti gyülekező a Pannónia 
főlépcsőjénél, 9 órakor.
Információ: Szenthe László (88/438-224).

Angol nyelvtanfolyam
Beszédcentrikus, 40 órás angol nyelvtanfolyam minden 
csütörtökön 17-18.30-ig a Pannónia 1. termében (vége: 2010. 
március 11.). Oktató: Hegyi Éva (30/471-0701).

Baba-Mama Klub
Brokés-Hadházi Lívia klubvezetőnek hamarosan megszületik a 
kisbabája, így novembertől a klub vezetését Nemes Éva veszi át. 
Elérhetőségei: (30/9708-836, eva nemes@citromail.hu). Össze
jövetelek péntekenként 10 órától a Pannónia gyermekkönyv
tárában. Tervezett témák: November 13. Adventi készülődés. 
Vendég: Mészáros Veronika néprajzkutató. November 20. Mi is 
az a családi napközi? Vendégünk Melnecsukné Vati Judit. 
December 4. Mikulás a Baba-Mama Klubban.

Balaton Life Nyelvstúdió
Angol nyelvoktatás
Csoportos angol nyelvoktatás indul novemberben. Kezdő/közép
haladó csoport heti 2x2 óra, kedden és pénteken 18-20 óráig. 
Ára: 1500 Ft/fő/alkalom. A tankönyvek ingyenesek és 60 óra ele
gendő a tankönyv feldolgozásához.
Helyszín: Balatonalmádi, Balaton u. 18.
Érdeklődni: 30/7571-641, e-mail: tas_varga@yahoo.com

Balatonalmádi Kertbarát Kör
November 24. Őszi munkák a pincében -  borászati előadás. 
Előadó: Dr. Borsi Lőrinc.
December 1. Tájékoztató a város életében történtekről. 
Előadók: Keszey János polgármester, Pataki György rendőr- 
kapitány. Az előadások nyilvánosak!
Helyszín és időpont: Pannónia, 8. terem, 17 óra.
Információ: Lőrincz József (70/366-0181) 
lorincz.bereny@freemail.hu

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
Információ a www.bashe.hu oldalon olvasható.

Balatonalmádi Város Vegyeskara
Foglalkozások szerdánként 17-20 óráig a Pannónia Nagytermé
ben. Karvezető: Demel Eszter. Titkár: Majbó Judit (70/4588-574).

Botorka Néptánc Együttes
Minden kedden és csütörtökön 18.30-20 óráig a Pannónia 
Nagytermében.
Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561).

Bridzs Kör
Elméleti oktatás, majd kötetlen játék várja minden szerdán 16 
órától az érdeklődőket! Licitrendszerek ismertetése, versenypar
tik elemzése, családias társasági játszmák jó hangulatban. 
Helyszíne: Pannónia 8. terem. Érdeklődni lehet Garai Péternél 
(30/4297-444).

Budatavai Nyugdíjas Klub
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) évek 
óta működik a Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16- 
tól 20 óráig. A hónap utolsó foglalkozásán közös születésnap.

Cimbora Klub
December 5., 15 órától a gyermekkönyvtárban Adventi készülő
dés. Információ: Nagy Judit (88/542-508).

mailto:nemes@citromail.hu
mailto:tas_varga@yahoo.com
mailto:lorincz.bereny@freemail.hu
http://www.bashe.hu


Csillagnyílás
15.30-16.15 óvodás balett, 16.15-17 óráig iskolás balett, 17-18 
óráig iskolás haladó balett, 18-19 óráig asszonytánc.
Helyszíne: Pannónia 3. és 4. terem. Hétfőn és szerdán.
Vezető: Vízhányó Katalin (70/3802-064).

Diabétesz Klub
A balatonalmádi Diabétesz Klub -  amely kapcsolatban áll a 
Veszprém Megyei Diabétesz Egyesülettel -  nyitott, összejövete
leire nem csak diabéteszeseket, hanem pártoló tagokat, hozzátar
tozókat, érdeklődőket is vár.
December 8. kedd, 15 óra Karácsonyi készülődés.
Helyszín: Pannónia. Olvasóterem.
Vezető: Dr. Árkai Anna (88/782- 947).

Éremgyűjtő Klub
Foglalkozások minden páros hét péntekén (november 13., 27., 
december 11.) 17-18 óráig.
Helyszíne: Pannónia, 8. illetve 1. klubterem.
Vezető: Balogh Pál (70/339-6347).

Fogyiklub
Hogyan éljünk egészségesebben és nyerjük vissza régi alakunkat? 
Fogyás gyógy- és csodaszerek nélkül, az életmód változtatásával! 
"Gyors, biztos, karcsú!" Foglalkozások minden páros heti kedden 
(november 24., december 8.) 17.30-18 óráig. (Utána torna.) 
Helyszín: Pannónia 3. klubterem.
Vezető: Töltési Erzsébet (30/9719-446).

Gránátalma Hímzőkör
Foglalkozások: hétfőnként 16-18 óráig a Varrótű Tanodában 
(Veszprémi út 11.)
További információ: Cz. Tóth Hajnalka (30/611-0242). 

Gurgolya Gyermek Néptánc Csoport
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúr
házban. Vezető: Kreutz Károly (70/383-4455)

Honismereti Kör
Összejövetel: minden hónap második hétfőjén (december 14.)
16.30-17.30 óráig.
Vetítés Almádi képeken címmel: minden hónap második pén
tekén (november 13. és december 11.).
Helyszín: Pannónia 1. terem illetve Olvasóterem.

Hozd magad formába!
Minden kedden és csütörtökön 18-19 óráig.
Helyszín: Pannónia 3. és 4. terem.
Gyógytornász: Schlakker Imréné (70/3793-573).
Vezető: Melnecsukné Vati Judit (20/4912-435). Jelentkezni lehet 
a 88/542-552-es telefonszámon vagy a helyszínen.

Idősek Klubja
(Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ)
Városház tér 4. 88/542-556.
Válogatás a programokból:
November 19. 15 óra Ingyenes jogi tanácsadás.
November 24. 14 óra "Gyógyszereinkről az orvos szemével"cím- 
mel beszélgetés dr. Nagy Sándor Péter háziorvossal.

Kid Rock & Roll SE
Edzések péntekenként a Pannónia Nagytermében. Iskolás cso
port 14—16 óra, oviroki 16-16.45.
Helyszín: Pannónia, a gyerekeket az oviból leviszik.
Kapcsolat: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

Kismamatorna
Minden kedden 17-18 óráig a Pannónia 4. termében.
Vezeti: Schlakker Imréné gyógytornász (70/3793-573).

Kökörcsin Óvodás Néptánc Csoport
Foglalkozások keddenként 16-17 óráig a Vörösberényi Kultúr
házban. Vezető: Kreutz Károly (70/383-4455).

Német nyelvtanfolyam
Kezdő nyelvtanfolyam kedden és csütörtökön 16.30-18 óráig a 
Pannónia 5. klubtermében. Első találkozó november 12-én, csü
törtökön. Érd.: Andreas Thimm (20/529-0921).

Nyugdíjas Pedagógus Klub
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia olvasótermében. 
November 19. Klubdélután. Kövécs Istvánné vetít.
November 26. Kártyadélután.

Sakk Klub
A játék közben elsajátított ismereteket kiválóan alkalmazhatjuk a 
mindennapi életben is. A sakkozás fejleszti a koncentrációt, a 
memóriát, a logikai- és problémamegoldó képességet, s egyúttal 
fegyelemre nevel. Érdeklődő gyerekek és felnőttek jelentkezését 
várja a Sakk Klub vezetője, Fáncsy Imre (88/432-141 vagy 
70/389-6049). Foglalkozások péntekenként a Pannónia 5. ter
mében: 15.15—16.15 gyerekeknek, 15.00-19.00 felnőtteknek.

Las Senoritas Táncklub
Diplomás táncpedagógus segítségével sajátíthatja el a salsa, a csa- 
csa-csa, a mambó és a tangó lépéseit. Latin táncok, forró ritmu
sok, jó hangulat minden hétfőn 17-18 óráig a Pannónia nagyter
mében, Forgács Anita profi versenytáncossal. Középkorúak 
jelentkezését (is) várjuk a 30/969-7417-es telefonon (Veleginé 
Pavelka Gizellánál).

Shazadi Hastánc Iskola
Foglalkozások péntekenként a Pannónia 4. termében.
17 órakor új tanfolyam kezdőknek, 18 órakor haladóknak. 
Vezető: Szatzger Cecília (20/941-7036).

Sok Nép Táncháza
A foglalkozásokon minden alkalommal más-más nép táncait 
ismerjük meg. Tánctanítás minden páratlan héten pénteken 
17-19 óráig (november 6., 20., december 4., 18.)
Helyszín: Pannónia olvasóterem vagy 1. klubszoba.
Vezető: Tímár Lajos. További információ: (30/429-5604).

Tücsökzene
Foglalkozások 10 órakor és 10.50-kor minden csütörtökön a 
Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Nádasné Varga Katalin (70/25-25-598).

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfőjén 18 órakor tartja 
foglalkozásait a Vörösberényi Kultúrházban. November 16. 18 
óra Közbiztonság, tűzbiztonság. November 21. 19 óra Katalin 
bál a Berényi Kultúrházban. November 30. 18 óra Balatonalmádi 
2009. éve, 2010. évi feladatok előadó: Keszey János pol
gármester.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Szerdánként 16 órától a Vörösberényi Kultúrházban.
November 18. 16 óra Egészségmegőrző torna és masszázs. 
Befizetés a vacsorára. November 25. 16 óra Közbiztonság -  bűn- 
megelőzés. Előadó: Balogh Csaba képviselő, a Polgárőrség alel
nöke. Zenés szülinapi rendezvény. A klub elnöke: Lencse Sándor 
(30/902-4268).

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Borostyán Népdalköre péntekenként 16 órától a Vörösberényi 
Kultúrházban. Vezető: Tóth László (70/2247-722).

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Ringató Balaton Néptánc Csoportja
Péntekenként 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezető: Magda Balázs (30/566-4206).

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Minden hónap első csütörtökén 18 órakor a Vörösberényi 
Kultúrházban.

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna, Wibornyné Dobos Rita

mailto:dietel@vnet.hu


IDŐSEK VILÁGNAPJA 2009.
"Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok 
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,
S ezek között - bár szerény fény gyanánt ég -,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék."

Tóth Árpád

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub minden év októberében 
megünnepli az Idősek Világnapját.

Amikor megkaptam kedves meghívásukat erre az ese
ményre, elgondolkodtam: Anyák Napján az anyákat köszönt
jük, Pedagógus Napon a pedagógusokat -  mi, a gyerekek, mi, a 
tanítványok. Hogy van az, hogy az Idősek Napján nem a fia
talok köszöntik azokat, akik már sokat megértek, hanem ők 
maguk emelik az ÜNNEP rangjára ezt a dátumot?

Kezemben a klub nyári beszámolója, hat sűrűn teleírt lap: 
sikeres pályázatokról szól (köszönik a Civil Alapnak és a Kultu
rális Alapnak), nyári kirándulásokról (fürdőzések, városnézés, 
Bazilika, múzeumok, Európa Udvar, Parlament), rendezvények
ről, ahol részt vett két csoportjuk, a Borostyán Népdalkör és a 
Ringató Balaton Néptánccsoport (Péter Pál Napi Vigadalom, 
Berényiek Találkozója, Borfesztivál, Hungarikum Fesztivál, 
Pálinka Napok és Balatoni Halászléfőző verseny). A Berényiek 
Találkozóján és a 19. Megyei Nyugdíjas Találkozón egyéb 
szervezési munka is hárult a klubra. Nagy örömmel vállalkoz
tak a X. Jubileumi Balaton Tárlat őrzésére, amikor a szervezők 
felkérték őket e feladatra.

Ezután következnek az őszi tervek, programajánlatok: 
kirándulások, előadások. Ez akár egy ifjúsági klub beszámolója 
is lehetne a teljesítmény alapján, s annak is becsületére válna.

De ez nem az a korosztály. A nyár összegzése ugyanis úgy 
kezdődik, hogy elbúcsúznak az ezen hónapok alatt elhunyt tár
saiktól: Pfenning Gyulától, Balikó Ferenctől, Bolla Györgytől, 
Barsi Bélától és egy nem klubtag ismerőstől: Pataki Mihály
nétól. Beszámolnak a beteglátogatásokról. Köszöntik az 50 éves 
házassági évfordulót ünneplő Zab házaspárt.

Olvasás közben rádöbbenek, hogy mennyire igaza van 
Lencse Sándornak, a klub elnökének: "Ebben a közösségben 
mindennél fontosabb az összetartás, a tolerancia, a békesség, az 
egymás iránti tisztelet és szeretet."

No, de vissza az Idősek Világnapjához! Már ahogy meg
érkeztünk, pezsgés fogadott: ünnephez öltözött, mosolygó 
arcok várták az érkezőket: aki ide jött, barátok közé jött, s nem 
üres kézzel: házi süteményt hoztak, s bor került az asztalokra. 
A kultúrház feldíszítve. Szépen megterített asztalok. Mindenki 
leült a helyére, mert itt mindenkinek szokott helye van, és ez 
nagyon jó!

Megérkeztek a meghívottak is, kezdetét vette a műsor. S az 
elnök úr megnyitó beszédében azonnal választ is kaptam fen
tebbi kérdésemre: "Úgy éreztük, fontos, hogy az Idősek Világ
napját klubunkban is megünnepeljük. Hisz az ÜNNEP szebbé 
teszi a hétköznapokat, feledteti a gondokat, elviselhetőbbé 
teszi a fájdalmat, a bánatot." Ezután Keszey János polgármester 
mondta el ünnepi köszöntőjét, majd a fellépők következtek: 
Varjas Csabáné, a Vöröskereszt titkára verset hozott. Tóth

László, a népdalkör karnagya citerázott és szólót énekelt. 
Lakk Gyuláné Julika verset mondott. A Borostyán Népdalkör 
badacsonyi népdalokat énekelt, majd az este első megle
petéseként Weisz Mihályné Teca üveges táncot mutatott be -  
nagy sikerrel. A Ringató Balaton néptánccsoport Szili ver
bunkot, Duna menti karikázót, majd Rábaközi lassú és friss 
csárdást adott elő.

A következő meglepetés Varga József magyarnóta énekes 
volt, aki Peremartonból jött el együtt ünnepelni a klubbal. 
Szilágyi Ferencné Ibolya II. János Pál pápa gondolatait tolmá
csolta, őt a népdalkör követte székely népdalokkal, s a műsort 
Szatmári táncokkal a néptánccsoport zárta.

Harmadik meglepetése az estnek az elnökség által alapított 
emlékplakett átadása volt. Ezt, terveik szerint minden évben 
hagyományt teremtve ezen az ünnepségen adják át azoknak, 
akik kiemelkedő, önzetlen, önként vállalt munkájukkal segítik 
a klubot, és hozzájárulnak annak eredményes működéséhez, 
öregbítik hírnevét, becsületét. (Az emlékplakettet Séllei Katalin 
készítette.)

2009-ben egyhangú döntés született: a néptánccsoport és a 
népdalkor tagjai vehették át az emlékplakettet.

Szokásaikhoz híven ezután a köszöntők hangzottak el: 
gyönyörű virágcsokrot kapott a Kőfalvi házaspár 50. házassági 
évfordulójuk alkalmából, majd a születésnaposok következtek -  
nekik Varga József énekelt.

Eközben a házigazdák jóvoltából bor került az asztalra, úgy
hogy Molnárné Perus Zsuzsanna kuratóriumi elnök pohárkö
szöntője és a koccintás után megkezdődött a mulatság: jó zené
vel (Bakonyvári Sándor szolgáltatta), finom étellel, zamatos 
borral, törkölypálinkával. Tánccal, beszélgetéssel, nótázással.

Most, ahogy írom ezt a kis emlékezőt, képek jelennek meg 
előttem: Jákói Sándor, aki szokás szerint végig fényképezte, 
filmezte az eseményt (az ő képei illusztrálják mondandómat), 
Zab Pista, aki a maga örömére táncolta át az estét, s nem csak 
a színpadon, Fürtös Laci (a többi önkéntes házigazdával együtt) 
kötényben, felszolgálva a sok finomságot, Mester Feri és Er
zsike gondoskodása a rendezvény sikeréért.

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világ
napját, azóta minden év októberében megemlékezünk a Föld 
mintegy hatszázmillió lakosáról. Nem is kívánok mást ennek a 
hatszázmillió embernek, mint hogy ilyen közösséghez tartoz
zanak, tartozhassanak, mint a Vörösberényi Nyugdíjas Klub.

Köszönöm, hogy velük ünnepelhettem.

SA



A LOVASEGYESÜLET HÍREI
Egyesületünk kijárta a 8 osztályt (átélt 8 évet) és minden meg

rázkódtatást túlélt, aszályos éveket takarmányhiánnyal, szélsőséges 
kemény hideg teleket és sorolhatnám. Ez évben a kutya-fáját nem 
tudtunk folyamatosan hírt adni magunkról, de minden pótolható.

A Lovaskavalkádot 6. alkalommal is nagy látogatottság mel
lett tudtuk sikeresen megrendezni. Népszerűek voltak a nyári 
Lovas-életmód táboraink, ahol nappali, sőt éjszakai lovaglások 
mellet balatoni strandolások, grafológiai terápiás foglalkozások, 
színképelemzések, környezetvédelmi ismeretszerzések színesítet
ték a gyerekek táborban töltött napjait.

Aztán jött az igazi kihívás a HATTYÚBÁL megrendezése. A 
visszajelzések alapján meg tudtunk felelni az elvárásoknak, bár az 
igazi attrakciónkat, a felvonulást, elmosta az eső, de a bálban 
tapasztalt jó hangulat kárpótolt minket mindenért.

A VIII. Berény-kupa Lovas-tájékozódási versenyünket is sike
resen megrendeztük a reggeli eső ellenére, sőt régi vágyunk, 
hogy végre valamelyik másik istálló nyerje a csapatversenyt, hát 
ez is bekövetkezett, hisz a Kokó-istálló Pinkócról elhódította a 
kupát. Vigaszunk az volt, hogy a családi kategóriát uraltuk, sőt 
Speier Viktória és Speier Roberta fiatal koruk ellenére meg
nyerték a kategóriát, valamint az, hogy Kokóék csapatát sokan 
olyanok erősítették, akik korábban nálunk lovagoltak a Kővirág 
utcában.

Ez évben egyesületünkben többségében igen fiatal 6-8 éves 
emberpalánta pattan lóra és ízlelgeti a csodás LOVAS-ÉRZÉSt, 
ami egyenlő a szabadsággal. Azt, hogy felnőtt egy generáció 
nálunk és megyebajnokok sora került ki tőlünk ebben a nem 
olcsó sportágban, ezt korábban már olvashatták, de ez az év már 
nemzetközi sikert is hozott.

Szeptemberben a Western Közép-Európa-Kupán az El- 
Bronco ranchen, HEFFLER HELKA aki nálunk tanult lovagolni, 
és 2 évig nálunk lovagolt, kiválóan megállta helyét a magyar 
szlovák, lengyel, cseh és osztrák lovasok között az ifjúsági

korosztályban. A második 
napon megnyerte a reining- 
versenyt, Shades of wind 
nyergében. E szép győzelemnek 
is köszönhetően Magyarország 
nyerte az összesített csapat- 
versenyt. Igazán büszkék lehe
tünk Helka eredményére, biz
tosak vagyunk benne, hogy 
miután tanulásban is kiváló, 5 
évig az Almádi Gimnázium pad
jait fogja koptatni, és fog hason
ló nagyszerű sikereket szerezni 
szűkebb pátriánknak.

Reménykedünk, hogy ta
karmányunk kitart a jövő tava
szig, lovasok és lovak jól át
vészelik a telet, lehet részünk 
csodálatos havas lovaglásokban, 
minél kevesebb lesz a sár, vagy az összefüggő jég az erdőben, és 
bízva-bízunk benne hogy a 8 sikeres év után teljesítünk 4 kiváló 
középiskolás évet is és utána jöhetnek az egyetemi évek is. 
Mindent megteszünk hogy így legyen.

Szentesi István 
VLE-elnök

www.szentesifarm.hu

HÍREK 
A  " BOROSTYÁN "  NÉPDALKÖR 
HÁZATÁJÁRÓL

Népdalkörünk október végén ünnepelte megalakulásának 
hetedik évfordulóját. Az eltelt hét év alatt több változás történt 
életünkben, amíg eljutottunk a jelenlegi állapotig.

Részt vettünk versenyeken, elértünk ezüst és bronz fokoza
tot. Felléptünk dalostalálkozókon, ezeken számos oklevelet gyűj
töttünk emléktárgyak kíséretében.

Tavasszal történt karnagyváltás miatt ez évben nem tudtunk 
versenyre menni, de reméljük jövő évben már sikerül.

Előző évekhez hasonlóan szerepeltünk a város kulturális és 
szórakoztató rendezvényein. (Péter Pál-nap, nyugdíjas-találkozó 
stb.) Rendszeresen fellépünk a Vörösberényi Nyugdíjas Klub ün
nepélyein, a berények találkozóján, juniálison, szüreti felvonulá
son. Minden felkérésnek szívesen teszünk eleget.

Balatonalmádit képviseljük vidéken is. Felléptünk Bakony
tamásiban, Balatonszabadiban népdalköri találkozókon, ahol pa
tinás kórusokkal mértük össze tudásunkat, mindkét helyen ked
vező volt a zsűri véleménye. Tavasz óta énekünket citera kíséret
tel kísérjük. Szeptemberben a Fejér megyei Igarban vendégesked
tünk, ahol határon túli szereplőkkel együtt léptünk fel.

Évente segítünk szervezni a borhéten egy népdalestet, ahol a 
kistérség dalköreit házigazdaként látjuk vendégül.

November elején a hajmáskéri dalkör vendégei leszünk. Ezek 
a vendéglátások ún. "szomszédolások" a szereplők számára na
gyon hasznosak tapasztalatszerzés céljából.

Utazásainkat az "Almádiért Közalapítvány" kuratóriumának 
köszönhetjük, ők évek óta segítik működésünket támogatásaikkal. 
Anyagi támogatást kapunk évente önkormányzatunktól is a kutu
rális pályázat útján. Bevétel növelése érdekében évente farsangi 
bált rendezünk, így tudjuk biztosítani a pályázati önrészünket.

Az éves fellépések sorát a Vörösberényi Nyugdíjas Klub "Idő
sek világnapjára" rendezett ünnepélyén, továbbá a város kará
csonyi koncertjén való részvétellel zárjuk.

Reméljük, hogy a fenti beszámolót olvasva mások is kedvet 
kapnak a dalolásra, a szép magyar népdalok megismerésére és 
terjesztésére. Jelentkezni lehet próbáinkon minden pénteken 
három órától fél ötig a vörösberényi kultúrházban.

Balatonalmádi, 2009. október 22.
Kovács Istvánné

http://www.szentesifarm.hu


FOGÁSZAT A BAROSS G. ÚT 44. SZÁM ALATT
A Balatonalmádi I. számú (volt Kelemen doktor) Fogászati rendelé
sét Dr. Halmágyi András fogszakorvos megkezdte. Ennek apropóján 
tettem fel néhány kérdést a doktor Úrnak.

* Melyek voltak azok a tényezők, amelyek az almádi fogászat mel
lett döntöttek:
** Veszprémben lakom, immár 6 éve, és az eddigi munkahelyem 
Székesfehérvár mellett Sárszentmihályon volt, ahová az ingázás ko
moly megterhelést jelentett. Közben megszületett a kisbabánk és vál
tani kellett. Az almádi honlapon találtam rá a pályázatra, melyet 
mégis pályáztam, és nagy örömömre sikerült is megnyernem.
* Doktor Úr, az országos statisztika szerint a lakosság szájüregi-fogá
szati állapota meglehetősen rossz állapotban van. Tervezi-e, hogy almá
diban javítani fog ezen az állapoton, és ha igen, akkor hogy teszi ezt:
** Először is talán a körzetemhez tartozó lakosoknak szeretném fel
hívni a figyelmét arra, hogy ha nem érez fájdalmat a szájban, az még 
nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Ezért kérek mindenkit, 
hogy legalább évente egyszer keressen fel, hogy a komolyabb gondo
kat meglehessen előzni (szuvasodás, fogágybetegség). Természetesen, 
ahol már beavatkozásra van szükség, ott elvégezzük a töméseket, 
gyökérkezeléseket, és végszükségben a rossz fog eltávolítására is sor 
kerülhet.
* Gondolom kevés embernek, jut eszébe, amikor fogorvoshoz 
megy, hogy ott egy előzetes rákszűrésen is átesik. Hogy is van ez?
** Igen, talán kevesen tudják, hogy a szájüregben is kialakulhatnak 
sejtburjánzások akár rákos elváltozások, melyeket otthon fogmosás 
közben észre sem veszünk. Ezeket az elváltozásokat először a fogor
vos fogja látni, hiszen a szájsebészetet sokkal ritkábban vesszük 
igénybe. Itt is a korai felismerésre hívnám fel a figyelmet, amely jó 
esélyt ad a gyógyulásra. Visszatérve az előző kérdésére úgy gondo
lom, hogy, ha a gyerekekkel meg tudom értetni, hogy mennyire fon
tos a szájüreg, illetve a fogak tisztántartása és az állandó ellenőrzése 
akkor, rajtuk keresztül az idősebb generáció is követni fogja példá
jukat. Ehhez kérem minden ki segítségét.
* Doktor Úr, általában félnek az emberek a fogorvostól, ha nem is 
a személyétől de a munkájától, meg tudná nyugtatni a beteget, hogy 
a fájdalmak már nem velejárója a kezelésnek?
** Ma már olyan korszerű vízhűtéses fúrókat használunk melyek 
nem okoznak fájdalmat, emellett én mindenkinek kezelések előtt fel
ajánlom a fájdalomcsillapító injekciót, melyek hatása ma már tény
legesen fájdalom mentessé teszi a kezelést. Azonban itt is megje

gyezném, hogy az elhanyagolt gyulladt fogak kezelése más kategóriá
ba tartozik.
* Ezek után legyünk optimisták, mindenki megkedvelte a fogá
szati beavatkozásokat, de mindez mennyi kerül nekünk. Ha erről is 
mondana pár szót Doktor Úr.
** Nos, a kezelések jelentős része ingyenes a teljesség igénye nélkül 
fogkő-eltávolítás, teljes szűrés, fogtömés, foghúzás, gyökérkezelés, 
stb. a köznyelven elterjedt fogprotézis elkészítésénél is van támo
gatás, de ez a jogszabályok változása miatt gyakran módosul. Amit a 
páciensnek kell fizetni az a fogkorona, foghíd, és az egyedi fogat. 
Minderről minden esetben az aktuális fogorvossal kell egyeztetni.
* Úgy gondolom, azzal mindenki tisztában van, hogy a fogaknak 
milyen nagy jelentőségük van a táplálkozásunkban, de a hiányuk ko
moly gondot is okozhat. Talán erről kevesebbet tudunk ezért a kér
désem, mit okozhat, ha rosszul rágjuk meg az elfogyasztott ételt?
** A rágás alapvető funkció, ennek hiánya belgyógyászati problé
mák sorozatát indíthatja el. Gondolhatunk gyomorfájásra, alultáp
láltságra, rossz közérzet, ami azután napjainkat teszi tönkre, fárad
tabbak, ingerültebbek, leszünk. A gócos fogak okozhatnak hajhul
lást, izületi elváltozásokat is. Ha időben keresik fel a fogorvosaikat, 
mind ez elkerülhető.
* Doktor Úr, hogy tudunk Önhöz eljönni, mit kell tennünk?
** A betegellátást annak érdekében, hogy a lehető legkisebb várako
zással tudjuk megoldani, a időpont-egyeztetést javaslok mindenki
nek, telefonon: 88/787-945 számon vagy személyesen. Sürgős eset
ben azonnali az ellátás.
Rendelési idő: Hétfő, Szerda: 13.00 -  19.00

Kedd, Csütörtök, Péntek: 7.00 -  13.00 
Köszönöm szépen a beszélgetést, engem már biztosan meggyő

zött, ha fáj, ha nem fáj évente legalább egyszer, beülök a fogászati 
székbe. Tisztelt Olvasók, egészségük érdekében javaslom, önök is 
keressék fel fogorvosukat.

Balogh Csaba 
képviselő

FELHÍVÁS !
Balatonalmádi Város Önkormányzata 

védőoltási program ot kezdeményezett a

méhnyakrák 
és a nemi szervi szemölcsök megelőzésére

Ennek keretében a Balatonalmádi állandó lakhelyű,
• 1997. január 1-1997. december 31. között született lányok számára 

az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja 
a 3 oltásból álló oltási sorozatot 

( amennyiben a szülő/gondviselő igényli ).

• Ugyancsak az oltási program keretében jelentős kedvezménnyel 
vehetik igénybe a védőoltást a 

14 év feletti hölgyek (26 éves korig) 
és 9-15 éves korig a fiúk.

A négykomponensű védőoltást (SILGARD)
• a házi gyermekorvossal vagy 

• Dr. Németh Zsolt nőgyógyásszal kell felíratni 
(Balatonalmádi, Baross G. u. 32., nőgyógyászati rendelő) és

• a receptet a Dr. György Patikában 
(Balatonalmádi, Baross G. u. 25.) lehet 

kedvezményes áron kiváltani.

Az oltási sor 3 oltásból áll:
0 - 2 - 6 .  hónapban kell beadatni a felkarba.

A védettséghez mindhárom oltás szükséges!
Az első oltásra a kedvezmény 2009. december 31-ig érvényes

A további részletekről a Polgármesteri Hivatalban 
Kovács Piroska Rózsa aljegyző tud felvilágosítást adni. (88/542-414)

A betegségekről, a HPV-ről és az oltásról 
a www.hpvinfo.hu honlapon talál információkat.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

http://www.hpvinfo.hu


TENNIS CLASSICS- 
LEGENDÁK CSATÁJA 
BUDAPESTEN

A Balatonalmádi Tenisz Klub és a Györgyi Dénes Általános 
Iskola közös szervezésében közel 30 tanuló juthatott el a híres
ségek teniszgálájára, a Papp László sportarénába, Budapestre.

Az eseményről készült tanulói beszámolót olvashatják:
A 2009-es Tennis Classics október 10-én és 11-én került 

megrendezésre Budapesten a Papp László sportarénában. Mi, a 
Györgyisek, 11-én látogattunk el Pestre, a döntőkre.

A verseny délután 3 órakor kezdődött. Az első meccsben 
Yannick Noah mérkőzött meg Stefan Edberger ellen a 3. helyért. 
Noah nagyon humorosan játszott, az egész közönséget meg
nevetette. Végül is Edberger nyert 6;3 6;4-re.

Ez után egy páros mérkőzést láthattunk: Taróczi Balázs/ 
Fucsovics Márton és Mansour Bahrami és Paul Haarhius és 
Thomas Muster. Itt a játékosok vicces és érdekes ütésekkel 
nyűgözték le a nézőket.

A harmadik mérkőzésben Pat Cash játszott Henri Leconte 
ellen az első helyért. Nagyon izgalmas volt. Mindketten 1-1 
szettet nyertek ezért tie break-kel döntötték el, hogy ki fog 
nyerni. Végül is a francia Henri Leconte nyert 4;6 6;3 (10;7)-re.

A játékosok 2 szettet játszottak. A mérkőzések között szünet
ben a teniszezők autogrammot adtak. Nagyon hosszú sor volt, 
mindenkinek sokáig kellett várni mire sorra került, de megérte. 
Fényképek is készültek a hírességekkel.

A végeredmény: 1. Henri Leconte
2. Pat Cash
3. Stefan Edberger
4. Jeniek Noah

Szabály szerint az első három helyezettet díjazzák, de mivel 
Noah-nak nem sok kellett a győzelemhez, ezért ő is kapott egy 
személyre szóló díjat: A másik kedvelt elfoglaltsága a dobolás, 
nagyon szeret zenélni ezért kapott egy nagy teniszlabdának álcá
zott hangszórót.

Köszönjük a nagyszerű lehetőséget, nagyon jól éreztük ma
gunkat. Reméljük, ha jövőre is megrendezésre kerül a ren
dezvény, ismét ott szurkolhatunk.

Sági Laura/7.osztály

IDÉNYZÁRÓ 
CSALÁDI PÁROS TENISZ

Az ősz megérkeztével a szabadtéri teniszidénynek véget vetnek a 
hideg napok. Ebben az évben kegyes volt az időjárás a klub szezonzáró 
rendezvényére érkezett 23 párral.

Reggel 9 órakor a nevezések leadása, valamint a sorsolás után elin
dult a küzdelem a családi párok között. Két kategóriában versenghet
tek a vállalkozó szellemű családok. Lehetett apa-fia, anya-fia, 
apa-lánya, anya-lánya, illetve távolabbi rokonnal is nevezni.

Jó hangulatú mérkőzések zajlottak a pályákon, s közben a bogrács
ban főtt a gulyás. A versenyen részt nem vett szülők, testvérek, 
rokonok segítettek elkészítésében. A megérdemelt ebédet mindenki 
jóízűen fogyasztotta el.

Késő délután került sor az eredményhirdetésre, ahol a versenyzők 
kategóriájában Rajnai Kálmán és Rajnai Csaba nyertek. Az utánpótlás 
kategóriában Csörnök Csaba és Csörnök Dániel diadalmaskodtak.

A nagyon jó hangulatban eltöltött nap megerősíti hitünket, hogy a 
kisebb-nagyobb közösségeknek ereje van, ezért tovább folytatjuk az 
utánpótlás nevelést, s egyre több sportrendezvényre invitálunk felnőt
tet és gyermeket egyaránt.

Köszönjük mindenkinek, akik részt vettek ezen a csodálatos 
napon, és a nap lebonyolításában tevékenyen közreműködtek.

Dudás Zsolt, Dudásné Pirik Mariann

NOVEMBERI, AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK
Az őszi, téli időszak, a rosszabbodó látási- és útviszonyok 

fokozott odafigyelést igényelnek az utakon, utcákon közlekedők 
részéről. Nemcsak a gépjárművezetők, hanem a kerékpárosok és 
gyalogosok is gondoljanak a jó láthatóságra lakott területen kívül 
és lakott területen belül is, megfelelően kivilágított kerékpá
rokkal történő közlekedésre a láthatósági mellény viselésével. 
Tudjuk jól, hogy az utcák kivilágítása sokszor hagy kívánni valót 
maga után, ezért is jusson eszünkbe, amikor sötétben, sötét 
ruhában közlekedünk, lelépünk a járdáról, hogy ez milyen ve
szélyhelyzetet rejt magában.

Mielőtt útnak indulunk, nemcsak a vezetőnek kell alkalmas 
állapotban, felkészültnek lenni, hanem a gépjárműnek is. A meg
felelő iratokon és gépjármű azonosítón túl a kiegészítő, biztonsá
gunkat szolgáló eszközöket (biztonsági öv, mobiltelefon kihan
gosító vagy fejhallgató, gyermek biztonsági ülés) is ellenőrizzük.

Ne csak mástól várjuk el, hogy vigyázzon ránk, mi is vigyáz
zunk magunkra!

Az ünnepek közeledtével az ajándékok vásárlása nemcsak a 
közlekedésben, hanem az üzletekben, bevásárlóközpontokban, 
parkolókban is megnöveli a forgalmat. Ezt előszeretettel hasz
nálják ki azok a bűnöző csoportok, akik a tömegben figyel

metlenségünket, óvatlanságunkat kihasználva jutnak a pénztár
cánkhoz, már megvásárolt értékekhez.

• A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy az 
ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva, a zsúfolt 
üzletekben, nagyobb tömegben könnyebben válhatunk bűncse
lekmény áldozatává.

• Gyakran úgynevezett házalók járják a településeket, 
utcákat, városrészeket, és feltűnően olcsón akarnak értékes tár
gyakat eladni. Legyünk gyanakvóak akkor is, amikor telefonon 
keresnek meg bennünket kedvező ajánlatokkal, például gyapjú 
vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk megvásárlási 
lehetőségével, nagyon kedvező üdülési ajánlatokkal. Ezek 
mögött gyakran értéktelen termék rejtőzik.

• Kaptunk arról is információt, hogy alapítványoknak, ér
dekvédelmi szervezeteknek, rászorulóknak gyűjtenek arra nem 
jogosult személyek. Ha felébred a segítési szándék bennünk, ke
ressük fel a postahivatalokat, bankokat, ahol pontos tájékoztatást 
kaphatunk a segítendő szervezet valódiságáról, számlaszámáról, 
és felajánlásunkat ott meg is tehetjük.

Stanka Mária r. őrgy.



BALATONI HALAKRÓL 
MINDENKINEK  -  1. RÉSZ

Kíváncsi vagyok, hány olyan állandó almádi lakos van, akik
nek ha mutatok egy őshonos balatoni halat, azonnal rá tudja 
vágni, mit lát? Szerintem nem túl sok, a horgászokat és családtag
jaikat, esetleg szomszédjaikat, barátaikat kivéve.

Én azt szeretném, hogyha egy átlagos balatonalmádi lakos 
lesétál a partra és belenéz egy horgász szákjába, akkor felismerje 
a látott halakat. Nem kell sok idő hozzá, csupán egy két perc, 
amíg elolvassák azt a néhány sort, amit írok és megnézik a hozzá 
tartozó képet a következő hónapokban. Szerintem érdemes 
ennyi időt rászánni, hogy az olvasók új ismereteket szerezzenek 
közvetlen környezetükről és arról a csodálatos tóról, melynek 
partján élünk. Valamint érdekes olvasmány lehet a gyermekek 
számára is, akik eme rövid írásokon keresztül talán kedvet kap
nak majd a horgászatra.

A sorozatot olyan halakkal kezdeném, melyekkel legtöbbször 
találkozhatunk, ha a vízparton sétálunk.
„ A leggyakoribb látott hal a küsz, hétköznapi nevén a "sneci". 

Ők azok az apró, öt-tíz centis csillogó kis halacskák, akik több 
százas, nem ritkán ezres csapatokban hemzsegnek a parti 
kövezések, nádasok mentén és a kikötőkben. Alakjuk hosszúkás, 
testük vékony, hengeres, oldalul és hasuk ezüstösen csillogó, 
hátuk zöldesszürke. Pikkelyei aprók. Igen szapora faj, ezért is 
vannak ilyen sokan a Balatonban.

Általában a gyerekhorgászok első hala. Nagyon jó tanulóhal 
a kezdők számára. Úszós készséggel, apró horoggal és egy doboz 
csontival felszerelkezve szépen fogható. Gasztronómiai értéke 
nem túl nagy. Bár húsa ízletes, nagyon jól át lehet sütni, ember 
legyen a talpán, aki megtisztít belőlük egy akkora mennyiséget, 
ami elég vacsorára. Én már próbáltam egyszer, többet nem állok 
neki.

Ha az ember nem is fogyasztja, sokszor van szomorú vége 
ezeknek az apróságoknak. A  ragadozó halak kedvelt tápláléka, 
így a horgászok is általában csalihalnak használják. Minden mé
retben. Különösen a süllő, balin fogyasztja nagy szeretettel, de a 
harcsa, csuka is közéjük vág, nem beszélve a csapósügérekről, 
akik az apróbb sneciket fogyasztják vacsorára. És akkor ott van
nak még a kősüllők, gardák is. Ügy is mondhatnánk, hogy ez a 
sorsuk. Rajtuk nőnek fel a ragadozó halak, akik szép nagyra nőve 
örömet okoznak a horgászoknak.

Számfira Balázs

ARNOLD SZENVED
Két felháborodott hölgy kereste meg szerkesztőségünket, kérve a nyil

vánosság segítségét.
A címben szereplő Arnold egy kutya, aki egy harmadik emeleti panel

lakásban él gazdájával. Diagnosztizált csontrákban szenved, állapota visz
szafordíthatatlan, komoly fájdalmak gyötrik. A környéken lakók közül 
többen felajánlották gazdájának, hogy összeadják az elaltatáshoz szükséges 
anyagiakat, de a gazdi erről hallani sem akar.

Ez a történet eddig rendben is lenne, hiszen akár azt is hihetnénk, hogy 
az évek alatt kialakult szeretet, az érzelmi szálak tartják vissza a kutya tulaj
donosát a kegyes halál gyakorlásától.

A szomorú és érthetetlen a dologban az, hogy szeretetről ebben az eset
ben aligha beszélhetünk, ugyanis szerencsétlen Arnoldot -  aki fájdalmaitól 
alig bír menni - ,  rendszeresen úgy rugdalják le ''dolgát végezni" a harmadik 
emeletről, majd ugyanilyen módszerrel kell visszamásznia a lépcsőkön. 
Gazdájának fáj a dereka, ezért szóba sem jöhet a felemelés, ölben levitel.

Az állatorvos véleménye szerint a fájdalmak zöme még hátra van, 
hosszú és fájdalmas halálra számíthat az állat. Közben naponta többször le 
kell mennie, mert az emésztése és a veséje egyelőre működik.

A hölgyek segítőkészek, az állatorvos tehetetlen, a gazdi hajthatatlan.
Tudja valaki a megoldást?

HÁZI BERKENYE (SORBUS DOMESTICA)
Visszaszorulóban lévő fa. Sonnevend (2001) szerint: hazánkban a legelfeledettebb fafaj. A levelei szárnyaltak, 19-21 levélkéből 

állnak, melyek mindig szimmetrikus vállúak, fűrészes szélűek. Virága fehér bogernyőben nyíló, szolid, de mutatós. Őszi lombszíne 
többnyire vörös, de évente különböző mértékű, az idén zöldebb. Gyömölcse kétféle alakkörű: alma vagy körte alakú, sárgás, a napos 
oldalon pirosodó, 
kb. 3 cm méretű, 
fanyar, éretten 
szotyósodó, has
menés ellen aján
lották. Lekvár, 
kompót, pálinka 
készült belőle.
Mustját az alma
bor ízesítésére ma 
is használják.
Gyümölcse vegy
szeres védelem 
nélkül terem!
Napsütéses, me
szes dombvidé
keken akár 20 m 
magasra nő. Soká 
fordul termőre,
10-15 évesen.
Cserébe 200-300 
évet is megér.
Hosszú élete, sza
bályos ágrend
szere, szép lom
bozata, haszna miatt Veszelszky Antal (1789.) javasolja ültetését utak mellé, sorfának. A kaszálógyümölcsösök eltűnésével nagyon 
megritkult, aki csak tudja, kímélje! Emberi haszonvétel nélkül is része lehet a "madárbarát kert"-nek, vagy a vadak járta kültelkeknek!



10 ÉVES A
BALATONALMÁDI 
FOCISULI

A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány 1999-ben alakult helyi 
kezdeményezésre. A szervezet idén ünnepli 10. születésnapját. 
Az alapítvány alapvető céljaként a Balatonalmádiban és von
záskörzetéhez tartozó településeken élő 5-13 éves fiatalok lab
darúgás oktatásának elősegítését, a szabadidő sportolással való 
hasznos eltöltését, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek 
javítását és a tehetséges gyerekek kiválasztását tűzte ki célul. Az 
alapítvány amellett, hogy megszervezi és lebonyolítja a gyerekek 
sportfoglalkozásait, támogatóinknak köszönhetően felszerelé
seket (labdákat, mezeket) vásárol, terembérletet fizet, a sportver
senyekre való utazást segíti.

A Balatonalmádi Focisuli Alapítványt a Veszprém Megyei 
Bíróság 2005-ben közhasznúvá nyilvánított.

A Focisuli sportfoglalkozásai a kezdetektől fogva nagyon 
népszerűek. Jelenleg több, mint 70 fiú vesz részt rendszeresen az 
edzéseken. A gyerekek korosztályuknak megfelelően három cso
portban sportolnak, gyakorolnak a BSE pályáján, a vörösberényi 
füves pályán, illetve a téli időszakban a Vörösberényi Általános 
Iskola tornatermében. Reményeink szerint nagy előrelépést fog 
jelenteni a Györgyi Dénes Általános Iskola új tornaterme, ahol új 
otthonra találhatunk.

Az elmúlt évben az alapítvány keretében focizó gyerekek szá
mos sportversenyen vettek részt. Bekapcsolódtunk a Nemzeti 
Utánpótlás Intézet (Nupi) és a Magyar Gyermek Labdarúgó 
Szövetség (MGYLSZ) rendezvényeibe, környékbeli és távolabbi 
focitornák meghívásainak is eleget tettünk, teszünk. Természe
tesen az Alapítvány is szervez különböző focitornákat. Ilyen a 
már hagyományos, több éve megrendezésre kerülő Farsang kupa, 
Tavaszváró kupa, Tanévzáró szülők-gyerekek focidélután, a 
Mikulás kupa és a Karácsony kupa.

A "kiöregedő" 13 éves 
játékosaink szinte minde
gyikét a Balatonalmádi SE 
serdülő csapata leigazolja, így 
a gyerekek bajnoki mér
kőzéseken vehetnek részt 
hétről hétre. Szerénytelenség 
nélkül kijelenthető, hogy a 
Focisuli tervszerű, tudatos 
munkája megmutatkozik a 
BSE utánpótláscsapatainak 
elmúlt évek kimagasló bajno
ki szereplésében is. Az első 
generáció csapataiból páran már a felnőtt csapatban is bemu
tatkozhattak. A sikeres munkát tükrözi még, hogy majdnem 
minden évben akad olyan ügyes, j,ó adottságú, kimagasló szor
galmú ifjú focistánk, aki nagyobb egyesülethez igazolhat el és 
próbálhatja ki magát.

Örömmel tudatjuk, hogy elkészült és már üzemel is a Focisuli 
internetes oldala a www.almadifocisuli.hu címen. A gyerekek és 
szüleik itt minden információt a versenyekről, edzésekről elol
vashatnak. Ezen kívül a versenyeken készült fényképeket is meg
nézhetik, letölthetik.

A Focisuli megalakulásának 10. évfordulója alkalmából 
október 7-én "születésnapi" labdarúgótornát szerveztünk 11-12 
éves fiúcsapatok részvételével a balatonalmádi sportpályán. Az öt 
környékbeli csapatot felvonultató focitornán az almádi csapat 
nem bizonyult udvarias vendéglátónak, mivel az összes mér
kőzését megnyerve győzedelmeskedett. Az eredményhirdetésnél 
városunk polgármestere, Keszey János adta át a díjakat, majd ezt 
követően a gyerekek együtt fogyasztották el a születésnapi 
tortákat.

Reményeink szerint a Balatonalmádi Focisuli még sokszor tíz 
évet él meg és ünnepelhet meg, segítve Balatonalmádi labdarú
gását.

(A csapatok képei az újság hátsó borítóján láthatóak)

Bauxitkutató Természetjáró SE 
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.

Veszprém M. Természetbarát Szövetség 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.

Felvilágosítás:
telefon: Knauerné Gellai Mária: 88/438-631, 30 405-2178,

Baross Gábor: 30/491-0081 
E-mail: bxtse@ chello.hu

G y a l o g o s  t e l j e s í t m é n y t ú r a  k i í r á s

Vödörvölgyi Mikulás 15
2009. december 05. szombat 

GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRA - 15 KM - KÖRTÚRA!

Indítás: Szentkirályszabadja, József A. u. 6. Iskola, 8 -10  óráig.
Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár,
8 -10  óráig.

Útvonal: Szentkirályszabadja, Iskola -  Malom-völgy -  Vörösberény -  
Balatonalmádi Pannónia -  Széchenyi sétány (Busz-pu.) -  Blaha Lujza 
sétány -  Remete-völgy -  Vödörvölgy keleti oldala -  Apáca fara -  
Szentkirályszabadja, Iskola.

Emelkedő: 200 méter. Beérkezési határidő: 15 óra.
CÉL: megegyezik az indítás helyével. Ellenőrző pontok: az indító 

helyek és az úton járkáló Mikulásnál.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 300 Ft/fő, előzetes nevezés

sel: 150 Ft/fő. Nevezési határidő: november 20.
Kizárólag a helyszínen bem utatott érvényes MTSZ, TTT, MSTSz, 

Magyar Turista- vagy diákigazolvány esetén 100 Ft/fő engedmény.
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrán mindenki saját felelős

ségére indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmi
lyen címen nem igényelhető.

Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző térképlapot, m in
denki teljesítő kitűzőt kap.

Túránkat garantáltan -  bármilyen időjárási körülmények között -  
meg-rendezzük!

Túránkat a Balatonalmádi Önkormányzat, a Pannónia, a Szentkirály
szabadjai Iskola támogatásával, a Bauxitkutató TSE önkénteseivel ren
dezzük.

Knauerné Gellai M ária, elnök

A képek a tavalyi túrán készültek.

http://www.almadifocisuli.hu
mailto:bxtse@chello.hu


FŰCSOMÓK
"Senkit ne eresszetek az útjára úgy, 

hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!"
(Teréz Anya)

Néha a fenti sorok szerint cselekszünk, ha egy hajléktalan 
ember kerül az utunkba, máskor zavartan, idegesen elfordulunk. 
Mindenkinek vérmérséklete, pillanatnyi lelkiállapota határozza 
meg a reakcióját. Gyártunk különböző ideológiákat is, hogy 
éppen miért nem adunk 10-20 vagy 100 Ft-ot. Többször hallot
tam már, hogy: "ha mindegyiknek adnék, magam is idekerülnék". 
Ez az érv vitathatatlan, mindenkinek tényleg nem adhatunk, nem 
oldhatjuk meg ezt a társadalmi problémát a saját -  talán éppen 
lapos -  pénztárcánkból.

A szép nyárutó elmúltával, ahogy a családot, házat, autót 
"készítem fel a télre", egyre gyakrabban jut eszembe Fűcsomó. 
Minden nyitott szemmel járó helyi lakos naponta többször lát
hatja őt a Baross út és a Megyehegy között bárhol, amint egy rek
lámszatyorral a kezében, meghajlott vállal, nehézkes léptekkel 
megy a semmibe. Fűcsomó a szerencsésebbek közé tartozik, mert 
egy helyi vállalkozó gondjaiba vette; éhen halni, megfagyni biz
tosan nem engedi.

A többieket vajon ki készíti fel a télre, milyen esélyeik vannak 
a túlélésre? Egyáltalán hányan vannak Almádiban?

Kérdéseimmel megkerestem a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ munkatársait. Sajtos Ildikó intézmény- 
vezető, Melnecsukné Vati Judit a Családsegítő Csoport vezetője, 
valamint Báles János családgondozó tiszteletre méltó hivatástu
dattal, pártfogoltjaik iránt érzett nagyfokú empátiával beszélnek 
szerencsétlen sorsú embertársainkról.

Beszélgetésünkből kiderült, hogy nem csak azokat az embe
reket nevezzük hajléktalannak, akiket a padokon, közterületeken 
látunk élni -  az ő létszámuk városunkban 5-6 fő - ,  szemben a 20 
fő körüli regisztrált létszámmal. Hivatalosan hajléktalannak kell 
tekinteni azt az embert, aki önálló lakással nem rendelkezik, 
szívességi lakáshasználó, vagy befogadott. Tudnak olyanokról, 
akik fészerekben, pincékben, pajtákban, lakás céljára nem alkal
mas helyiségekben laknak, állandó jövedelemmel nem rendel
keznek. Még van köztük, aki alkalmi munkából fenn tudja tar
tani magát, néhányan még kapnak az Önkormányzattól rend
szeres szociális segélyt. A többiek kukáznak, vagy a munkájukért 
kapnak természetbeni ellátást befogadójuktól.

Ezenkívül más foglalkoztatásban nem tudnak részt venni, 
mert egészségi állapotuk megromlott, életmódjuk már "leamor
tizálta" őket, pedig 30 és 60 év közöttiek.

Ennek ellenére kisebb szabálysértéseken kívül törvénybe 
ütköző dolgot nem követtek el.

Hajléktalanjainknak szinte minden esetben érzelmi kötődé
sük van településünkhöz; a szebb időkben a környéken laktak 
vagy dolgoztak, esetleg nevelőotthonban laktak korábban. Ezért 
nem akarnak elmenni Várpalotára, ahol a környék legközelebbi 
hajléktalanszállója van.

A hajléktalan szállón kívül sokan egyéb lehetőségeket -  akár 
orvosi ellátást is -  elutasítanak, aminek szintén nagyon egyszerű a 
magyarázata: annyi megaláztatást kaptak a közösségtől, hogy már 
köszönik, de nem kérik a számunkra normálisnak tűnő segítséget.

Nekik semmi más nem maradt meg, mint az "Almádi feeling"; 
az hogy ezeken az utcákon járhatnak, ezt a levegőt szívják, eset
leg régi ismerősökkel találkozhatnak. Még ha ezek az ismerősök 
elfordulnak is tőlük.

November 1-től március 1-ig tartó időszakot mondják a 
hajléktalan ellátásban krízisidőszaknak. Az összefogásra szükség 
van, hogy hatékonyan tudjanak lépni, és minél kevesebb ember 
kerüljön krízishelyzetbe, vagy veszítse életét.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ jó kapcsolatban van a 
Vöröskereszttel, a Szociális Osztállyal, a háziorvosokkal. Adott 
esetben napi egyszeri kedvezményes meleg étkezést is tud nyúj
tani a rászorultaknak.

Ezúton is köszönik annak a néhány vállalkozónak a segít
ségét, akik alkalmi munkát biztosítanak részükre, és lehetőség 
szerint gondoskodnak róluk.

Szívesen vennének takarót, tartós élelmiszert, esetleg adónk 
1%-át, egyéb segítséget.

Adományokat, 1%-unk felajánlását az alábbi Alapítvány 
javára lehet megtenni:

Kéznyújtás Érted Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi 
Adószám: 18938216-1-19 
OTP Balatonalmádi: 11 74 80 83 - 20 02 27 27 
Nagyon fontos a jelzés, ha úgy ítéljük meg, hogy valaki segít

ségre szorul: nappali időszakban 8.00-16.00-ig a Szociális 
Központ számán: 88/542-552, esti és éjszakai órákban a diszpé
cserszolgálat 06-34/511-028-as számán!

Azonban ha kihűlést, vagy közvetlen életveszélyt gyanítunk, 
akkor a mentőket (104) kell tárcsázni!

Amióta ezt a cikket elkezdtem írni, nem megy ki a fejemből 
egy idézet, amit most befejezésként megosztok Önökkel is:
"Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék, hinni és bízni kellenék,
mint az a fázó kis madár, aki sírja, de bírja, ami fáj,
akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény."

(Szabó Lőrinc)

KARÁCSONY ELŐTT
Már négy héttel karácsony előtt megkezdődik nálunk a gon

dolatolvasás korszaka. Ez annyit jelent, hogy egymás gondolatai 
között olvasva próbáljuk kitalálni, leginkább mit óhajtana kará
csonyra a másik. Ugyanis az ősi szabályok szerint az ajándéknak 
meglepetésnek kell lennie, különben megette a fene az egészet. 
Tehát élesen figyeljük egymást, minden szót, minden mozdulatot 
mérlegre teszünk, ennek következtében csakhamar olyan süket, 
rejtjeles társalgás kap lábra, amelynek már csak mi tudjuk az ér
telmét.

Tegyük fel, hogy ebédnél ülünk, és behozzák a levest. Én azt 
mondom:

-  Milyen jó illata van ennek a levesnek, jobb ez, mint a leg
jobb francia parfüm...

Közben élesen figyelem a feleségem, hogy reagál a "parfüm" 
szóra. De ő megszólal, és azt mondja:

-  Érdekes, nekem nem ízlik a leves...
Ez annyit jelent, hogy nem akar parfümöt, és mehetünk to

vább. Aztán ő ügyeskedik. Sápadt vagy és szőrös -  azt mondja 
nekem. Talán nem jó a borotvakészüléked? Mire én azzal felelek:

-  A szputnyik még mindig kering. Ijesztő a technika fejlő
dése.

Ez annyit jelent, hogy nem akarok villanyborotvát.
Az idén ezek a rejtjeles beszélgetések annyira összekuszultak, 

olyan komplikálttá váltak, hogy már nem ismertük ki magunkat. 
Egy példa. Azt mondja a feleségem egy hete:

-  Hideg telet jósolnak...
Világos, hogy jégeralsót vagy meleg zoknit akar venni. Én vi

szont nem akarok sem ezt, sem azt, hanem inkább valami olyan 
ajándékot szeretnék, ami látszik, amivel lehet hencegni. Na, de 
most, ha én egyszerűen csak azt mondom, hogy "ezek az időjó
sok mindig tévednek", ravaszságunk mostani állása szerint ez 
mindent jelenthet, tehát azt is, hogy meleg holmikat akarok 
kapni, holott nem akarok meleg holmikat kapni. Éppen ezért 
ravasz tervet eszeltem ki: másnap elmentem a boltba, és vettem 
magamnak egy jégeralsót és három pár meleg zoknit, hogy 
kikapcsoljam a lehetőséget. De mit látok a következő nap? Hogy 
a feleségem is rájött a trükkre, és vett magának egy húsdarálót 
meg egy papucsot. Erre én vettem magamnak egy pár kalucsnit 
és egy bicskát. Mire ő rnásnap megjelent egy hajszárító géppel és 
egy kiló mazsolával. Én vettem korcsolyát és termoszt, ő vett 
manikűrkészletet és krumplinyomót. Én vettem fűnyírógépet és 
lúdtalpbetétet, ő vett salátástálat és muffot. E pillanatban az a 
helyzet, hogy megvettünk magunknak egy csomó dolgot, amit 
nem akarunk kapni karácsonyra, de nincs egy vasunk sem. S 
méghozzá sajnos, ma este a feleségem azt mondta, hogy régebben 
a férfiak ízlésesebben öltöztek. Holnap kérek kölcsön pénzt, és 
veszek magamnak cilindert és lakkcipőt, mert nem szeretném, ha 
a feleségem karácsonyra cilindert és lakkcipőt venne nekem.

Gádor Béla 
Miért lettem pesszimista?

Szépirodalmi Könyvkiadó 1966.



ADVENT
A KARÁCSONYRA VALÓ  
ELŐKÉSZÜLET IDEJE

Az advent kezdete az egyházi év kezdetével esik 
egybe, Szent András napjához legközelebb eső vasár
nap. Az advent hangulatát, a karácsonyi várakozást a 
régmúlt mitológiája alakította ki. Az ünnep eredete az
5-6. századra nyúlik vissza. Abban az időben az em
berek még hittek a boszorkányokban, varázslókban, 
mindenféle régi istenekben, éppen ezért használtak 
misztikus dolgokat: koszorút fontak vesszőből, fűz
fából és fenyőágakból, amelyet arany vagy piros színű 
szalaggal díszítettek. Minden egyes szín, forma sajátos 
jelentést hordozott. A zöld a termés színe volt, a piros 
az életé, az arany és a sárga pedig a fényé. A kör alakú 
forma az örökkévalóság jelképe, a varázserőé, ami 
soha el nem múlik. Ezek az ősi rituálék lassan feledés
be merültek. 1838-ban egy lelkész az általa alapított 
gyermekotthon egyik termébe egy hatalmas csillárt 
készített fából. Erre a csillárra minden egyes isten- 
tisztelet alkalmával egy gyertyát tűzött. Ez a kedves 
szokás hamar követőkre talált, az első koszorúkban 
19+4 gyertya volt. 1860-ban kialakult az a szokás, 
hogy csupán négy gyertyát tűztek a koszorúra, min
den héten eggyel több gyertyát meggyújtva. Az egyre 
növekvő fény az egyre közeledő ünnepet jelzi.

Némely vidéken az advent kezdetét a gyerekek 
kántálása jelezte. Az adventet sokfelé böjttel kötötték 
össze, s ezen időszak alatt lakodalmat, táncmulatságot 
nem tartottak. Mint általában jelesebb ünnepekhez, az 
adventhez is kötődtek hiedelmek: volt, ahol az első 
hajnali misére harangozáskor a férjhez menő lány a 
harang köteléből három kis darabot szakított, s azt a 
hajfonó pántlikájában viselte, hogy a farsangban sok 
kérője legyen. Máshol tudni vélték, hogy az elásott 
pénz adventben tisztul.

A karácsonyi várakozás izgalmát növelve egyes 
családokban a gyermekeket advent kezdetekor adven
ti naptárral lepik meg. Ezen az általában házikóra ha
sonlító ajándékon kis ablakocskák jelzik a napokat, 
amelyek karácsonyig hátra vannak, a gyermek pedig 
úgy élheti át a várakozás örömét, hogy naponta egy 
ablakot kinyithat, és kiveheti az ott elrejtett apró 
ajándékot, rendszerint édességet. Az adventi naptárt 
egy anya találta ki, gyermekének örömére, hogy gyor
sabban teljen a várakozás.

Ezzel a pár sorral kívánjuk, hogy az Önök advent
je is olyan tiszta, örömteli várakozás legyen, mint a 
gyermekeké!

"Didergő tél van, korán sötét. 
Nézem a gyertya fényes körét: 
nem az a lenge kis láng melenget, 
de a békesség, amit jelenthet..."

Fésűs Éva

REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZETI ALKALMAK 
BALATONALMÁDIBAN 
AZ ÉV VÉGÉIG

Istentiszteletek a templomban vasárnap 10.30-kor. 
Gyermekistentiszteletek a gyülekezeti teremben vasár
nap 10.30-kor. Gyermekmegőrzés a gyülekezeti terem
ben vasárnap 10.30-kor. Hittanórák a gyülekezeti te
remben szerdán 15 órától 1—4.osztály, 16 órától 5-6. 
osztály, 17 órától 7-8. osztály konfirmandusok, 18 órá
tól középiskolások. Konfirmációs órák a gyülekezeti 
teremben szerdán 17 órakor. Bibliaórák a gyülekezeti 
teremben kedden 18.30-kor. Gyülekezeti Kórus a gyü
lekezeti teremben vasárnap 16.30-kor. Baba-mama 
kör a gyülekezeti teremben szerdán 10 órakor. Felnőtt 
konfirmációs órák a gyülekezeti teremben szomba
tonként, külön megbeszélés szerint. Ifjúsági Órák a 
gyülekezeti teremben a hó első péntekén (és a Pápai 
ciklusszünetekben) 18 órától. Gyülekezeti Házaskör a 
gyülekezeti teremben, minden hónap első keddjén 20 
órakor. Gyülekezeti Filmklub a gyülekezeti teremben 
minden hó második szombatján 18 órától. A film után 
beszélgetés. November 14. 18 óra: Vadkacsa. Decem
ber 12. 18 óra: Árvácska.

Advent
Adventi istentiszteletek: 
november 29., december 6., 13., 20.
Megszokott istentiszteleti rend.
Adventi zenés áhitatok: 
november 29., december 6., 13. 16 órakor 
Adventi úrvacsorai előkészítő alkalmak: 
keddeken (december 1., 8., 15., 22.) 18.30-kor 
Adventi hittanos hétvége:
december 19-20. 15 órától a gyülekezeti centrumban, 
karácsonyi készületek, karácsonyi műsor próbája, 
karácsonyi játszóház, filmvetítés...
Gyermekek karácsonya, Bolla Ferenc Alapítvány 
pályázati díjkiosztója:
december 20. vasárnap 10.30-kor a templomban, 
majd szeretetvendégségek a gyülekezetekben

Karácsony -  istentiszteletek a templomban:
Szenteste: december 24., 16 órakor 
Karácsony első napja: december 25., 10.30-kor 
(MTV 1 élő televíziós közvetítés)
Karácsony második napja: december 26., 10.30-kor 
Ünnepek közötti vasárnap: december 27., 10.30-kor

Évforduló - istentiszteletek a templomban:
Óév: december 31. 16 órakor
Újév: január 1. 10.30-kor
Újévi első vasárnap: január 3. 10.30-kor

MOBIL JOGSEGÉLY PROGRAM
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Veszprém megyei jogászok közreműködésével. Ennek kereté
ben azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, 
vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi 
okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) 
hozzák magukkal.

A legközelebbi 
ügyfélfogadási helyek 

és időpontok:

Balatonalmádi 2009. 11. 12. 2009. 11. 26.
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
PÁROS HETEKEN 2009. 12. 10. 2010. 01. 14.
Csütörtökön 14.00-tól 15.30-ig 2010. 01. 28. 2010. 02. 11.



KEDVES OLVASÓ!
Az októberi számban a hátsó borítón már nem hirdetéseket 

láthattak az olvasók, hanem az első osztályosok csoportképeit. A 
jövőben ezen a helyen az almádi civil csoportokat kívánjuk be
mutatni, most éppen a kis focistáinkat -  remélve, hogy a jövőben 
ezek kortörténeti dokumentummá válnak. Szerencsére olyan sok 
civil csoport működik városunkban, hogy a hátsó borító ezzel 
évekre foglalttá vált.

Az e számunkban található csekken szívesen fogadunk lapun
kat támogató befizetéseket. Minden egyes befizetett forinttal az 
Almádiért Közalapítvány lesz gazdagabb, több támogatást tu
dunk adni városunk kulturális életének, kiadványoknak, kiállítá
soknak, hangversenyeknek, és az Almádi Újságnak.

Továbbra is szívesen fogadunk írásokat, tudósításokat az 
Almádi Újságba, amelyeket minden hó 25-ig kérünk leadni: 
e-mailban: almadiujsag@balatonalmadi.hu, vagy a könyvtárban 
leadva (lehetőleg elektronikus formában -  külön a fotókat). 
Mivel az újság nem rendelkezik újságírókkal, így aki meg szeret
né jelentetni az írását, maga kell hogy gondoskodjon arról, hogy 
az megfelelő színvonalú legyen. Az írásokba nem javítunk bele, 
nem korrigálunk (természetesen a hibákat javítjuk), meg szeret
nénk őrizni azok eredetiségét.

A hirdetésekről a következőket kell tudni: ha a hirdetést meg 
kell szerkeszteni, akkor az esedékes hirdetési díj 50%-a a szer
kesztési díj. Kérjük, hogy a lapban használható formátumokat 
válasszák: egész oldal, vagy fekvő 1 oldal, vagy álló 1 oldal, vagy 
fekvő 1/8 oldal (példát találni az újságban). Az apróhirdetések 
természetesen külön formátumok, egyéb felvilágosítás a 
06-30/29-88-995 telefonszámon kérhető.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen olvassák a lap inter
neten elérhető változatát is, már külföldről is sokan jelezték, 
hogy várják az újabb számokat, a hazai híreket.

A s

Felelős Kiadó:
"Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Szerkeszti az Alapítvány Kuratóriuma 

e-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu 
Tel.: 06 20 567 95 87 

Lapzárta: minden hónap 25-én. 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén 

vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon. 
Kéziratot nem őrzünk meg. 

Készült: Veszprém Nyomda Zrt. 
Eng.sz.:005-18/1989. ISSN 2061-2354

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu - >  almádi újság 

www.balatonalmadi.hu 
www.oboltv.hu 

www.wikipedia.org/wiki/portahbalaton 
www.veszitsel.konyvtar.hu

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

SZÍNHÁZ BALATONFÜREDEN
a Pannon Várszínház bérletsorozata 

2009/2010
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TÓKA CENTER KFT

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

PSZIHOLÓGIAI TANÁCSADÁS, 
MAGÁNRENDELÉS
www.pszichovita.hu

06 30 90 60 191

Hozza hozzám, amit varrni kell!
Mindennemű javítás, függönyök, 

ágyruhák. Gombok pótlása, 
átvasalások. Méret után: kosztüm, 

szoknya, nadrág...

Hollösi Ödönné /Györgyi)
06 20 51 96 410 

Balatonalmádi, Balatonfűzfői út 8.

http://www.pszichovita.hu


UNIQA

B a k s a i  A u t ó s i s k o l a

B a l a t o n a l m á d i

RENI KOZMETIKA ÉS MŰKÖRÖM!

Corner
CENTRUM GYORSNYOMDA • KULCSMÁ SOLÓ

ÜZEMCSARNOK
FEDETT SZÍN 
RAKTÁRAK  
M ŰHELYEK

Balatonalmádi Városgondnokság
telephelyén



Almádi Optika
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FOCISULI 2009.

6-8 évesek csapata
Álló sor balról jobbra: Herendi Bence, Deres Mátyás, Vincze László, Istenes Bence, Lennert Kristóf, 
Sánta Szabolcs, Fekete Bálint, Csizmadia M árk, Pordán Krisztofer, Fiike Sebestyén, Telek Marcell, 
Ülnek: Schalbert Artur, Zics Erik, Füke Benjamin, Sári Péter, Hegyi Marcell, Orbán Soma, Kovács 
Kristóf, Raffai Richárd, Zanathy Péter, Hebling Gergő, Kovács Krisztofer, a képről hiányzik 
Koszorus Simon és Blaha Patrik

9-10 évesek csapata
Álló sor balról jobbra: Kiss Norbert, Zanathy Barnabás, Kalmár Olivér, Lőrincz Csaba, Füke Ábel, 
Papp Attila, Kupcsik Márk, Rompos Ádám, Hódossy Gerely, Ülnek: Varjas M árk, Takács Albert, 
Koznia Botond, Mészáros András, Bendicsek Mikes, Tóth Alex, Piltman Dávid, Rothweil Dávid, a 
képről hiányzik Kiss Szabolcs, Ficsor Balázs, Kun Zalán, Vörös András, Kiss M artin és Orbán Attila

11-12 évesek csapata
Álló sor balról jobbra: Bach Dominik, Stiger Ádám edző, Selmeczi Bence, Mester Csiki Domonkos, Góg M artin, Horváth András, Piltman Áron, 
Huszti Gergely, Tátrai Kevin, Áldozó Bendegúz, Gáspár Marcell, Kovács Botond, Ari Zsombor, Ács Attila edző, O tt Dániel, Sárossy Dániel, alsó 
sor: Bendicsek Bendegúz, Tátrai M artin, Zanathy Barnabás, Hattayer Zoltán, Nagy Levente, Németh Patrik, Kis M árkó, Mészáros András, 
Németh Andor, Izsó Ferenc, Gaschler Dávid, Rompos Ádám, Becker Péter, a képről hiányzik Udvarhelyi M árton, Pete Roland és Sharf Máté és 
Ficsor Attila


