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A nagy, tiszta tó felett
felhõk szálltak barna ködben;
és a tündöklõ vizek
mutatták a kusza rajzot.
A nagy, tiszta tó felett

menny dördült és villám villant;
és a tündöklõ vizek
kigyúltak, s elhalt a visszhang,
s megint, mint kristályüveg,
ragyogtak a nagy vizek.

Ez a víz van énköröttem,
kép minden a tükrömön:
a fényhez, mely tovaröppen
s a vad szirthez nincs közöm.

Adam Mickiewicz
A TÓ FELETT
(részlet)

Szabó Lõrinc fordítása
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Balatoni  Szemle
IV. FOLYTATÁS

A mindössze két zivataros évet, ezen belül 19 számot megélt folyóirat
valóban kincsesbányának bizonyul. A számtalan érdekes cikk közül még
egyet ismertetünk, amely

Ki vitorlázott elõször a Balatonon?

címmel, dr. Madarassy László tollából, a Szemle 1942. decemberi
számában jelent meg. A szerzõ mindjárt a cikk elején rögzíti, hogy
valószínûleg sohasem lesz lehetséges ezt a kérdést pontosan megválaszol-
ni. E vonatkozású ismereteink a gróf Festetics családhoz köthetõek.
Festetics  Pál keszthelyi földesúr, 1770 körül Triesztbõl és Hollandiából
hajóépítõket hozatott, akik sajkákat és vitorlás hajókat készítettek, miál-
tal a Balatonon a sót és egyebeket könnyebben lehetett Keszthelyre szál-
lítani. 1772-ben a császári fõhajós mester Keszthelyen járván megnézte a
hajókat, közülük a sóshajó 432 mázsa (43,2 tonna!!) sóval volt megter-
helve. A hajók nagyon tetszettek neki és 1772. április 25-én kelt leve-
lében megígérte, hogy ismét eljön Keszthelyre és akkor a Kristóf hajón
levõ vitorlát másképp csináltatja. A hajóvitorlának a Balatonon való meg-
jelenése valószínûleg Festetics Pál nevéhez fûzõdik és a XVIII. század
hetedik, nyolcadik évtizedére tehetõ.

A fentebb említett, 43,2 tonna sóval terhelt hajó vízkiszorítása 50 tonna
körül lehetett, feltételezve a teljes terhelést. Hogy fogalmunk legyen
nagyságáról, hasonlítsuk össze Kolumbusz Kristóf hajóinak ismert mére-
teivel. Zászlóshajója, a Santa Maria  hossza 75 láb (kb. 23 méter) merü-
lése 6 láb  (kb. 1,8 m),  Jánosi Dodója  fedélzetének hossza  valamivel
több, mint 27 láb (közel 8,5 méter), merülése pedig 3 láb 9 hüvelyk (kb.
1,14 méter) volt.  Fenti összevetésbõl két dolog látható. Egyik, Amerikát
milyen kicsi hajókkal fedezték fel. A másik, a mi kis Balatonunkon
milyen nagy vitorlás teherhajók közlekedtek.

Festetics György (Pál fia) gondolt arra, hogy a Balatonon szórakozás,
idõtöltés céljára vitorlás hajó alkalmas lehet. Erre az elöregedett, kis
teherbírású Kristóf nem látszott alkalmasnak, ezért új hajót építtetett és
az a Phoenix nevet kapta. Nem tisztázott, hogy ki volt a tervezõje a hajó-
nak. Az új gálya a tervrajz szerint kétárbocos, orrán és farán, részben az
oldalán is faragott díszekkel ellátott, piros-fehér-zöld lobogókkal
ékesített, 90 láb ( kb. 27 méter) hosszú hajó volt. Több leírásban három-
árbocos vitorlás hajóként említik. Alig hihetõ, hogy a Santa Maria 15 láb-
bal kisebb lett volna. A közel egykorú ábrázolásokon jelentõs különbség
mutatkozik, ami szokatlan, fõleg az árbocok számát illetõen, amelyek a
legfontosabb részei voltak a hajóknak. Egy térképi ábázoláson olvasható
Foenix Navis Annis 1796 et 1797 contructa. Eszerint 1796–97 években
építették.

B Y C
Almádi 1930. VIII: 20.

I. DIJ.

A Veszprém hetilapban 1879. XI. 9-én,  Új sport Magyarországon címen
megjelent írás szerint, Richard Young 20 hajót akar építeni és ezzel a
…Yacht hajókat meghonosítani… szándékozik. A hajóépítés megkezdõ-
dött és a versenyek megrendezésére is sor került. Például 1882. augusz-
tus 23–24-én pályaversenyt rendeztek, 4 tonna feletti, 4 tonna alatti
hajók számára, 6000 és 28000 méter, egyéb kategóriájú hajók számára

pedig 3000 és 19000 méter távon. Egy érdekes adat: Szalay Imre 1884
nyarán, Senta nevû 2 tonnás hajójával, 6 ½ nap alatt körülhajózta a
Balatont. Az újsághír szerint megígérte, hogy a túra leírását könyv alak-
ban kiadja. Ígéretét betartotta, mert 1885-ben "Hercules-könyvtár. A
sportvilágból" címû kötet egyik fejezetében a 6 ½ napos túrát naplósze-
rûen leírja.

BALATONI YACHT CLUB
I. D I J

Almádi - Füred 1927. jul. 27.

A Veszprém hetilap 1886. június 6-i számában megjelent a Stefánia Yacht
Egylet hajói címû írás, amelyben ismertetik a vitorlás hajók adatait, a
hajó neve, típusa, nagysága és a tulajdonos neve, lakhelye sorrendben a
következõk szerint: ALMA, (cutter, 30,5 tonna tartalom) Todesco Lajos
Ödön (Bécs). GARDENIO, (schooner 22 t.t.) gróf Festetics Tasziló
(Keszthely). ÁLMOM (cutter 16 t.t.) Nemo kapitány (London).
HABLEÁNY (schooner 18,2 t.t.) gróf Nádasdy Ferenc (Nádas-Ladány).
ARÁM (cutter 16 t.t.) gróf Károlyi László (Budapest). OLYAN NINCS
(jawl 10,2 t.t.) gróf Esterházy Mihály (Cseklész). VÉSZMADÁR (10,1
t.t.) Mihalkovics és Gaál (Gyõr). JOLANTA (jawl 9,4 t.t.) Inkey István
(Iharos-Berény). KIRÁLYNÕ (jawl 7.5 t.t.) Szarvassy Sándor (Budapest).
MARY (cutter 6,5 t.t.) gróf Festetics Tasziló (Keszthely). MARISKA (jawl
6,2 t.t.) Stefánia Yacht Egylet (Balaton-Füred). ARANY EMBER (cutter
3,5 t.t.) Gróf Esterházy Ferenc (Devecser). SÁRGA RÓZSA (cutter 3,5
t.t.) gróf Keglevics Gyula (Budapest). ILONA (cutter sloop 3,4 t.t.) Ádám
Károly (Budapest). ADRIA (cutter 3,5 t.t.) gróf Nádasdy Ferenc (Nádas-
Ladány). FLORIDA (cutter 3,5 t.t.) Blue kapitány (B.Füred).
MIGNONETTA (cutter 3,4 t.t.) gróf Károlyi László (Budapest).
SZÉLVÉSZ (cutter 2,3 t.t.) Stefánia Yacht Egylet (B.Füred). SENTA (cut-
ter 2 t.t.) Szalay Imre (B.Lelle). SIÓ (bermuda 1,6 t.t.) Stefánia Yacht
Egylet (B.Füred). BLUE ROELE (cutter 1,8 t.t.) Pázmándy Béla
(Budapest). LUCIFER (sloop 1,9 t.t.) gróf Szapáry Károly (Budapest).
SIRÁLY (cutter 1,8 t.t.) Meszlényi Pál (Velence).
Az adatsor pontatlan, a  22 hajó közül csupán 3 hajó volt az Egyleté.

Festetics György a Fõnix gályával 1801. év júliusában kirándulást tett
Füredre. Ennek a kirándulásnak emlékét egy füredi vendég megírta és a
„Magyar Kurir” 1801. augusztus 18-i számában megjelentette. Föltehetõ,
hogy a gróf ezt az útját csupán azért tette meg, meggyõzõdést szerezzen,
vajon ajánlhatja-e majd a királyi herceg-palatinusnak a hajón való uta-
zást. Bármilyen okból ült is azonban a gróf a gályára, eddigi ismereteink
alapján most már kimondhatjuk hogy õ a Georgikon- alapító és Helikon-
ünnepeket rendezõ keszthelyi földesúr volt az, aki idõtöltés, szórakozás
céljából elsõnek vitorlázott a Balatonon. 
A címben feltett kérdést röviden ennyiben lehet megválaszolni.

Schildmayer Ferenc
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselõ-testület a 2010. március 25-i ülésén 31 napirendi pontot tár-
gyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak.

Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szemé-
lyes gondoskodást nyújtó tevékenységérõl a Kelet-Balatoni Kistérség
Többcélú Társulása keretén belül
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2007. február 01-
tõl a Kelet Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül létreho-
zott – Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény-
ként Balatonalmádi, Alsóörs, Szentkirályszabadja, Litér, Felsõörs és Bala-
tonfûzfõ településein végzi a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatá-
sokat. Sajtos Ildikó intézményvezetõ és Matula Klára intézményvezetõ-
helyettes jelenlétében Keszey János polgármester köszönetét fejezte ki az
intézmény dolgozóinak a 2009-es évben végzett munkájukért, részletes,
éves beszámolójukért. 

Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye
Utcai Szociális Szolgálatának utcai szociális munkáról szóló beszámolója
Vödrös Bálintné intézményvezetõ beszámolójában kiemelte, hogy a
Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye
a 2009-es évben produktív kapcsolatot alakított ki a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központtal, melynek eredményeként az utcai
szociális munkát végzõ kollégák a téli hónapokban kéthetente egy napot
fordítottak a Balatonalmádiban élõ hontalan-, illetve veszélyeztetett em-
berek gondozására, egy-egy alkalommal meleg ételt, ruhanemût és
gyógyszereket adományoztak a rászorulók részére.

Javaslat a piacról és vásárról szóló 1/2010.(II.1.)  rendelet módosítására
Balatonalmádi Város Képviselõ-testülete a piacról és vásárról szóló
1/2010.(II.1.)Ör. számon rendeletet alkotott. Az elõterjesztés a 2010.
április 1-jétõl alkalmazandó helyhasználati díjakra vonatkozóan emelést
javasol. Az átlagos díjváltozás mértéke asztalok esetében 5%, vásártéri
árusító területeknél 12,8%. Ennek értelmében a betonasztalról történõ
árusítás egész asztal esetén 520 Ft+ÁFA/alkalom, 4160 Ft+ÁFA/hónap;
fél asztal esetén 320 Ft+ÁFA/alkalom, 2400 Ft+ÁFA/hónap. A szab-
ványos sátorból történõ árusítás 2000 Ft+ÁFA/alkalom, nem szabványos
sátorból történõ árusítás esetén 320 Ft+ÁFA/m2/alkalom. A földi árusítás
díja 520 Ft+ÁFA/m2/alkalom. Az áruszállító gépjármû tárolási vásártéri
napi díja 800 Ft+ÁFA/ alkalom, az áruszállító utánfutó tárolási vásártéri
napi díja 400 Ft+ÁFA/ alkalom, a kijelölt helyen történõ mozgóbolt
árusítás díja pedig 3000 Ft+ÁFA/ alkalom. 

Pályázat kiírása a helyi civil szervezetek mûködésének és programjainak
támogatására
A Képviselõ-testület a 25/2005. (II. 24.) sz. önkormányzati határozatával
fogadta el a Civil Koncepciót, mely a helyi civil társadalom szervezetei-
vel való együttmûködés és támogatás irányelveit rögzíti. A Civil Koncep-
cióban rögzített Civil Alap mûködtetésére 2009. évi költségvetésben,
1.200.000 Ft került elkülönítésre. Pályázatot nyújthattak be a nem sport-
tevékenységet végzõ civil szervezetek, egyesületek és alapítványok, vala-
mint civil közösségek, amelyek megfeleltek a Civil Koncepcióban rögzí-
tett feltételeknek. 2009-ben 16 civil szervezet nyújtott be pályázatot, az
általuk igényelt támogatás összege 3.153.400 Ft volt. A képviselõ-testület
a rendelkezésére álló 1.200.000 Ft-ból 13 pályázót részesített támogatás-
ban. A támogatott pályázók a támogatás felhasználásáról a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen elszámoltak. Az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetése a Civil Alap pályázati rendszer pénzügyi fedezetére 1.500.000
Ft-ot tartalmaz. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a Civil Pályázati Alaphoz benyújtott pályázatok elbírálásának
elõkészítésére ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr. Hoff-
mann Gyöngyi alpolgármester (az ad-hoc bizottság vezetõje), Dr. Kutics
Károly GB-elnök, Bálint Sándor OKB-elnök, Szabó Jenõ PB-elnök, Dr.
Dávid Gyula SZEB-elnök. 
A pályázati adatlap letölthetõ a www.balatonalmadi.hu weboldalról
("Pályázatok" menüpont), továbbá személyesen átvehetõ a Balatonalmádi
Polgármesteri Hivatal épületében (30-as iroda). 

Javaslat a Balatonalmádi, Baross G. u. 4. sz. alatti ingatlan hasznosí-
tására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 8220
Balatonalmádi, Baross G. u. 4. sz. alatti, 38,9 m2 alapterületû üzlethelyi-
ség nyilvános pályázat útján történõ bérbeadását az alábbi feltételekkel
meghirdeti: a bérleti szerzõdés idõtartama határozott idõtartamra, 2010.
június 10-tõl  2015. december 31-ig szól. A minimális bérleti díj összege
2010. évre vonatkozóan 800.000 Ft+ÁFA melybõl a törtévre vonatkozó
bérleti díj fizetendõ. A bérleti díj elsõ részlete a szerzõdéskötéssel egyide-
jûleg, a továbbiakban negyedévi egyenlõ részletekben, negyedévente
elõre, a tárgynegyedév elsõ hónap 10-ig fizetendõ, majd évente, elsõ
ízben 2011. január 1-i hatállyal a tárgyévet megelõzõ év KSH által köz-
zétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik. Az üzlethelyiség bér-

beadását az önkormányzat "Az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére
vonatkozó" 10/1996.(VI.27.) Ör. számú rendeletben foglalt elõírások
betartása mellett profilkötöttség nélkül hirdeti meg. Az üzlet mûködésé-
hez szükséges engedélyeket a Bérlõ köteles beszerezni.

Javaslat a Borfesztivál Fõszervezõjének meghatározására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 46/2010.
(II. 25.) számú határozatával elfogadta az Almádi Borfesztivál Szabály-
zatát, amelynek Alapelvek 6. pontja: "Az Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos konkrét szervezési fel-
adatokról minden tárgyévet megelõzõ novemberben dönt és a felada-
tokat a Fõszervezõnek átadja." és a Szabályzat 1.6. pontja "A Fesztivál
Fõszervezõjérõl a Képviselõ-testület határozatban dönt." értelmében a
Képviselõ-testületnek a Fõszervezõt meg kell jelölnie és a szervezési
feladatokat át kell adnia. Az elmúlt években az Almádiért Közalapítvány
töltötte be a Fõszervezõ szerepét és a várható pályázatokat tekintve is cél-
szerû ismét a Közalapítványra bízni a szervezést. A Képviselõ-testület
felkéri az Almádiért Közalapítványt a 2010. évi Almádi Borfesztivál
szervezésére és lebonyolítására.

Javaslat a gimnázium kollégiumfejlesztési pályázatának támogatára
A Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium pályázatot kíván
benyújtani az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkurató-
riuma által kiírt "Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának
csökkentése" pályázati felhívására. A 20 éves kollégiumi épület komoly
felújításra szorul, ennek egyik eleme a nyílászárók felújítása (cseréje). Az
ablakok, ajtók elhasználódtak, a fakeretek, vasalatok korhadtak. A pályá-
zati összegbõl (10.000 E Ft) – támogatottság esetén – lehetõség lenne a
kollégium fõbejárati és udvari ajtóinak, 7 tanári szoba és 50 hálószoba
ablakainak cseréjére. A pályázat nem ír elõ kötelezõ önrészt, vissza nem
térítendõ, elõfinanszírozó támogatás, maximum 10.000 E Ft pályázható.
Balatonalmádi Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Magyar–
Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium pályázatot nyújtson be az
Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt a
"Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése"
kollOKA-XVII. kódszámú pályázati felhívására, a kollégiumi nyílászárók
felújításának támogatására.

MEGHÍVÓ
ÉRTESÍTJÜK A GYÖRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA VOLT

ÉS JELENLEGI TANÁRAIT, EGYKORI ÉS MAI DIÁKJAIT

ÉS A VÁROS POLGÁRAIT, HOGY A 

GYÖRGYI DÉNES ISKOLA FELÚJÍTOTT TERMEINEK,

ÉS ÚJ TORNATERMÉNEK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA

2010. ÁPRILIS 23-ÁN PÉNTEKEN, 15°° ÓRAKOR

KERÜL SOR.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK.

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MAGDI NÉNI ELMENT 
JENÕ BÁCSI UTÁN

Alig egy éve búcsúztunk Földes Jenõ bátyánktól, s most
újra együtt vannak Földesék. Életük egy egész volt, két erõs
egyéniség, két meg nem alkuvó ember, akik szinte eggyé vál-
tak az almádiak szemében. 

Magdi néni egy éve itt maradt egyedül, nem találta a he-
lyét. Õ, aki mindig pontosan tudta, hogy mikor, mit kell tenni
– egyszeriben elbizonytalanodott, eddig bírta egyedül. Az or-
vosok szerint testi baja vitte el – mi tudjuk, hogy a lelke indí-
totta Jenõ bácsi után. 

Ezt is együtt csinálták, méltósággal. A Györgyi Dénes isko-
la tornatermének avatása nélkülük már csak könnyesre sike-
rülhet.

Nyugodjanak békében, megdolgoztak érte. Sokunkban él-
nek tovább.

fl
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REMÉNYT ADÓ ÜNNEPÜNK:
A HÚSVÉT
Húsvét: Feltámadás, megújulás, újjászületés, tavasz.

A Húsvét másik nagyon fontos üzenete a remény. A remény
arra, hogy a jó gyõzedelmeskedik a rossz felett. A remény erõt ad
ahhoz, hogy észrevegyük: a szeretet ereje mindennél meghatáro-
zóbb.

XVI. Benedek pápa 2009. Húsvéti beszédében többek között
ezt mondta: "globális élelmiszerhiány, pénzügyi zûrzavar, a régi
és új szegénység, aggasztó éghajlatváltozás, a sokakat hazájuk
elhagyására kényszerítõ eszközök és nyomorúság, a fenyegetõ
terrorizmus és a bizonytalan jövõvel szembeni növekvõ félelem
világában reményre van szükség." Ezenkívül korunk sötétségének
nevezte a materializmust és a nihilizmust. "A semmi érzése meg-
mérgezi az emberiséget" – fogalmazott.

Ezek a tavalyi mondatok sajnos semmit sem vesztettek aktu-
alitásukból.

Saját világunkra lefordítva ezeket a gondolatokat, higgyünk
együtt az újjászületésben, a szeretet erejében, higgyünk abban,
hogy van gyógyszer a reménytelenségre; hogy minden életnek
súlya, értelme van.

Szép tavaszt, megújulást kíván Önöknek a szerkesztõség és a
kuratórium.

Vecsey Kiss Mária

KIS TAVASZI ÉNEK
Éteri hangok, az élet újra dalol,
angyali kórusok zsonganak valahol,
sok ezernyi dallam egymásnak felelget,
ébreszti álmából a szívet, a lelket.

Ahol zene szól, ott kezdõdik a tánc is,
szélben hajladozik amarillisz, nárcisz,
lekacsint az ég, azt üzeni a földnek,
hogy ezután mindig boldog napok jönnek.

És amikor mindent elborít a mámor,
hegyes nyilaival közeledik Ámor,
oly édes a méreg, oly erõs a maszlag,
behódol a világ megint a tavasznak.

ÁLMOT ADNÉK!

Naponta látunk, hallunk különbözõ nehéz helyzetben lévõ
emberekrõl, családokról. Segítséget kérnek a médiákon keresz-
tül, amit többé-kevésbé meg is kapnak egy-egy szívszorító riport
vagy interjú után. Nekik az utolsó reményük a nyilvánosság, vál-
lalják ország-világ elõtt problémáikat, megpróbálnak valahogy a
felszínen maradni.

Lassan már hozzászokunk ezekhez a kérésekhez, megszokjuk
a koldusok, hajléktalanok jelenlétét is a nagyvárosok utcáin.

Szerencsére nálunk Almádiban ennél sokkal jobb a helyzet.
Itt is vannak eladósodott családok, nekünk is van néhány hajlék-
talanunk, de itt legalább a nyári hónapokban csökken a munka-
nélküliség, a többség szert tehet egy kis plusz bevételre.

Elmondhatjuk, hogy ezek a híradások foglalkoztatnak ugyan
minket, de igazából városunkat nem érintik, napi szinten nem
kell azonosulnunk velük.

Egyik reggel megállt a kávéscsésze a kezemben. 40 körüli, a
körülményekhez képest jól szituált háromgyermekes édesanyát
mutattak egyszobás nyomorúságos lakásában. Elhangzott, hogy
az édesapa 10 éve elhagyta õket, azóta nem is látták, szó esett
katasztrofális anyagi helyzetükrõl, egyéb problémáikról. Az édes-
anya fásultan válaszolgatott a riporter kérdéseire, elmondta hogy
fogalma sincs mi lesz, ha a gyerekek kijárják a nyolcadik osztályt.
9–10 osztály csak 20 km-el távolabbi iskolában van, õ pedig nem
tud három gyereknek bérletet venni.

– Mit szeretnének a gyerekek, mik az álmaik? 
Ennél a kérdésnél elakadt a szó, kis csend, majd a sírós

válasz:
– Álmaik? Nekik nincsenek álmaik….
Itt állt meg a kávéscsésze, és indultak el a gondolatok. 10–12

éves gyerekekrõl van szó, amikor a legtöbb gyerek ûrhajósnak,
orvosnak készül, de legalábbis biztos benne, hogy körbehajózza a
földet, megváltja a világot.

Az álmok nem kerülnek pénzbe, de ha nincs álom, nincs cél,
nincs remény már gyerekkorban sem, ott már nagy a baj.

Tudunk adni pénzt, ruhát, bútort, takarót a rászorulóknak. 
Álmot nem adhatunk, pedig érzem, az lenne a legfontosabb.
Szerencsés helyen élünk, mert gazdasági válság ide vagy oda,

nagyon remélem, hogy az almádi gyerekeknek vannak álmaik,
tegyünk érte, hogy meg is õrizhessék õket.

Sz.M.

Álmodjatok, álmodjatok hát,
mert az álmodót meg lehet ölni, 
de az álmot soha.
Aki nem álmodik, az nem tud 
kilépni önmagából,
az semmit sem ad másoknak,
annak másoktól sem jár semmi,
azt elhullajtja az idõ,
mint száraz levelét a fa."

/Paulo Santarcangeli/
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A VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ 100 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA
2010. május

A Drótostót címû darabot Borbély Károly református kántortanító
rendezésében 1919-ben mutatták be az Olvasókör tagjai.

Május 7-én, pénteken:
– 17 órakor emléktábla avatás a Kultúr-háznál.
– Emlékbeszédet mond: Kovács István helytörténet kutató.       
– Az emléktáblát felavatja: Schildmayer Ferenc a Balatonal-

mádi honismereti kör elnöke és Vollain Mária a vörösberényi
Horváth József honismereti kör alelnöke, Fauszt Gyula refor-
mátus lelkész, és Szabó János római katolikus plébános. Köz-
remûködik a nyugdíjas klub Borostyán népdalköre.

– 18 órakor Veszeli Lajos festõmûvész akvarell kiállítása
Május 8-án, szombaton:
– 18 órakor Felolvasó est: Vecsei K. Máriával Vermes Évával,

és Ézsiás Erzsébettel. Közremûködnek: a Városi zeneiskola
növendékei. A szerzõkkel beszélget Dallos Zsuzsa újságíró

Május 11-én, kedden:
17,30 órakor a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör ünnepi köz
gyûlése.

Május 21-én, pénteken:
18 órakor Szentirmai Edit önálló irodalmi estje, "Számadás a
tálentumról" összeállítás a Nyugat folyóirat szerzõinek
mûveibõl. Közremûködik Búzás Csaba elõadómûvész.

Május 29-én, szombaton:
– 11 órakor emléktábla avatás a Varázssziget óvodánál.
– Emlékbeszédet mond: Kovács István helytörténet kutató.
– Az emléktáblát felavatja: Schildmayer Ferenc a Balatonal-

mádi Honismereti kör elnöke, Fauszt Gyula református
lelkész, és Szabó János római katolikus plébános.
Közremûködnek a Varázssziget óvoda óvodásai, valamint a
vörösberényi nyugdíjas klub Borostyán népdalköre. 

– A kultúrház udvarán: 10.30 órakor fõzõverseny meghívott
vendégekkel a Berény nevû településekrõl. 

– 18 órakor színdarab helyi szereplõkkel, Zilahi Lajos
(Házasságszédelgõ) címû darabja után színpadra állította:
Gelencsér Béla. 

– 19 órakor táncház, közremûködik: Hajdú Péter (Sáti).

A GRÁNÁTALMA
HÍMZÕKÖR II. DÍJA

A Gránátalma Hímzõkör a XII. Országos
Textiles Konferenciához kapcsolódó Szü-
letéstõl a gyermekszobáig meghirdetett
pá-lyázaton II. díjat nyert. Gyermekszoba
garnitúrával és keresztelõhöz kapcsolódó
viselettel pályázott a csoport. Valamennyi
beküldött alkotás továbbjutott az
Országos Népmûvé-szeti Kiállítás zsûri-
jébe. Tervezõ és kivitele-zõ: Cz. Tóth
Hajnalka, valamint Bartha Józsefné, Bors
Sándorné és Szekérné Sike Valéria. 

Cz.T.H.
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Arcélek

Kis szerencsével – és némi túlzással – május elején nem kell
messzire utazni, ha az európai királyi családok tagjaival, esetleg a
norvég királlyal szeretnénk "összefutni" az utcán, mivel a Nem-
zetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) Balatonalmádit választotta
2010. májusi kongresszusának helyszínéül.

Ha azt is tudjuk, hogy az elnökség szavazással döntött az
olaszországi Velence, az izlandi Reykjavik és városunk között,
azonnal eszünkbe jut Wossala György neve, aki legalább annyi
szállal kötõdik Almádihoz, mint a vitorlázáshoz, sportdiplomá-
ciához. A Magyar Vitorlás Szövetség ügyvezetõ elnöke, az Euró-
pai Vitorlás Szövetség elnöke, az ISAF legjelentõsebb Bizottsága,
az "Event Committee" alelnöke.

Kétségtelenül személyének köszönhetõ az impozáns vendég-
sereg látogatása. 

A kongresszusnak otthont adó – Wossala úr tulajdonában
lévõ – Ramada Hotelben kérdezem õt az eseményrõl, az elõké-
születekrõl:

– Ez a rendezvény a vitorlás sport diplomáciai csúcstalálko-
zója. Volt már ilyen szintû esemény Magyarországon?

Az ISAF évente kétszer, minden alkalommal más helyszínen
szervez találkozót. Az éves közgyûlésen 400 fõ körüli a részt
vevõk száma, az évközi találkozó – mint a májusi – körülbelül
130 fõ sportdiplomatát vár. Legutóbb a dél-koreai Busan város
adott otthont a kongresszusnak, ott döntöttük el a mostani
helyszínt. Sok évvel ezelõtt Budapesten a Hotel Normafában tar-
tottuk az elsõ – és eddig egyetlen – magyarországi találkozót.

– Az elõkészületek mennyiben különböznek az általánostól?
Vannak esetleg szokatlan kérései, elvárásai a vendégeknek?

– Az nyilvánvaló, hogy Konstantin ex görög- vagy Harald
norvég királyt Ramada apartmanban helyezzük el, ha eljönnek a
találkozóra. Frederik dán trónörököst stílszerûen Junior suite-
ben. Extra kívánságok nincsenek, õk teljesen normális vitorlázó
emberek, már Harald király édesapja V. Olaf is biciklivel járt dol-
gozni Oslóban…

– Májusban még el sem kezdõdik igazán a szezon. Milyen
programokat lehet szervezni egy ilyen illusztris társaságnak, kü-
lönösen a kísérõiknek, akik nem töltik az egész napot a tárgyaló-
teremben?

– Rendezünk egy versenyt Dragon osztályban, hogy ha a részt
vevõk munka közben kinéznek az ablakon, aktív vitorláséletet

lássanak a vízen. Délután 5–6 óra körül érnek véget az ülések,
utána – akinek kedve van, lesétálhat a kikötõbe és kivitorlázhat
valamelyik hajóval, de távirányítású makett hajókkal is verse-
nyezhet a szálló fedett uszodájában, ahol nagy teljesítményû ven-
tillátorokkal fújjuk a szelet. 

A hölgyek fakultatív program keretében részt vehetnek egy
budapesti divatbemutatón, városnézéssel egybekötve. Bemutat-
juk nekik a Herendi Porcelán Manufaktúrát és tervezünk egy
tihanyi kirándulást is. 

Természetesen lesz gálavacsora is, ahol a hagyományos ételek
mellett néhány – a magyar vitorlázók körében népszerû fogást is
felszolgálunk, mint balatoni halászlét, matrózhúst "Grinder"
módra, roston sült fogast és még sok más finomságot.

– "Aktív vitorláséletet lássanak vízen". Ezek szerint nem talál-
ja elég mozgalmasnak az almádi vitorláséletet?

– Egyáltalán nem. Amikor a 50-es években kezdtem az
Építõkben, akkor fantasztikus vitorlásélet volt, elõfordult hogy
tíz Magyar Bajnokságból kilencet almádiak nyertek. Ma már csak
túravitorlázásról beszélhetünk. A kikötõket privatizálták, a ver-
senysport megszûnt. 

– Milyen ötlete lenne arra, hogy vissza lehessen állítani a
versenysportot, a pezsgõ vitorláséletet?

– Régi elképzelésem, hogy egy színvonalas kikötõ épüljön
Almádiban, én is szívesen részt vennék a beruházásban. A fut-
ballpálya uralja a legértékesebb szabad vízparti területet, pedig
azt több olyan kevésbé értékes helyre is el lehetne költöztetni,
ahol ugyanígy  funkcionálhatna. Egy új kikötõhöz nem kellene
lezárni a "4 méteres" partszakaszt, maradhatna nyitott, lehet-
nének ott üzletek, éttermek, bárok, kávézók, szálloda, betölthet-
né egy új városközpont szerepét is. Ez a kikötõ lehetne akár a
Balaton legnagyobb befogadó képességû, legmodernebb kikötõje
a következõ évtizedekben. Itt természetesen újra lehetne indítani
a városi utánpótlás-nevelést, versenysportot, klubéletet.

– Ön tavaly az idegenforgalomban végzett munkájáért a
Köztársasági Elnök úrtól megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét. Gratulálunk hozzá! 

– Köszönöm.
Mi köszönjük a beszélgetést. Jó munkát és jó szelet kívánunk!

Sz.M.

Wossala György 1941-ben született Budapesten, diplomát a
Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fõiskolán szerzett. A
vitorlázással az 1950-es években kezdett el foglalkozni, M-Yolle,
O-Yolle, Finn, Soling és 30-as cirkáló hajóosztályokban verseny-
zett. A több, mint húsz magyar bajnoki cím mellett nyert nyílt
holland, olasz, osztrák bajnokságot. Soling hajóosztályban egy-
szer volt Európa-bajnokságon második helyezett, 2008-ban pedig
megszerezte a bajnoki címet is. Soling Master's világbajnokságo-
kon háromszor elsõ, kétszer második helyezést szerzett. A 2006.
évi Soling Világbajnokságon második helyre vezette egységét.
2007-ben a yardstick-elõnyszámokat figyelembe véve megnyerte
a Kékszalagot a Kékmadárral. Az elmúlt tizenöt évben több ma-
gas funkciót töltött be a Nemzetközi Vitorlás Szövetségben, ahol
többek között a tõkesúlyos bizottság alelnöke is volt. 2001 óta a
Magyar Vitorlás Szövetség társelnöke, 2004 óta pedig az Európai
Vitorlás Szövetség elnöke. HAJÓZNI MUSZÁJ….
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ALMÁDI VITORLÁSOK –
ESZES BÉLA 

Ha a balatonalmádi vitorlázásról, az almádi kikötõkrõl
bõvebbet szeretnénk tudni, a legjobb helyen kopogtatunk
Eszes Béláéknál. A 60-as évek elejétõl naprakész a nevek-
kel, helyszínekkel, kikötõkkel és versenyekkel.

A vitorlás sport utánpótlásának nevelése vezetõedzõként
nemcsak hivatása, de szívügye is volt; számos gyerek kö-
szönheti neki a vitorlás sport szeretetét, ismeretét, a vízen
elért eredményeit.

Saját gyermekeit sem hagyta persze szárazon. Fia – Eszes
Tamás – neve nagyon is ismerõs a sportágban, két olimpián
is – Atlantában és Sidneyben – a részt vevõk között volt,
többszörös Magyar Bajnok különbözõ hajóosztályokban. 

Eszes Bernadett sem maradt le a család férfitagjaitól, ver-
senyzõként szintén többszörös Magyar Bajnok, ma már
edzõként ismert, elismert.

Rajtuk kívül kikre vagy a legbüszkébb tanítványaid közül?
1980 októberétõl az Építõk SC vezetõ edzõjeként sike-

res együttmûködési megállapodást kötöttünk az akkor 1. sz.
Általános Iskola igazgatójával Fábián László úrral, melynek
értelmében egy vitorlás szakkört hoztunk létre az almádi
gyerekek számára. Ennek hatékony mûködése következté-
ben éves szinten 20–25 fõ látogatta a vízi-, tornatermi- és
uszodai edzéseket. Mindez komoly elõnyhöz juttatta az
almádi gyerekeket a budapesti vitorlázókkal szemben,
melynek hamarosan kézzel fogható eredménye is megmu-
tatkozott. Az Építõk SC mellett komoly utánpótlás-nevelés
folyt a VIDEOTON és VOLÁN SC-ben.

A teljesség igénye nélkül a legjobb eredményeket elért
sportolók közül kiemelném Nagy Sándort, György Pétert,
Székely Eriket, Baross Csabát, Knauer Györgyöt, Szûcs
Enikõt, Polgár Attilát és Tátrai Sándort.

A néhai Építõk Vitorlásklub sok vihart megélt alapítása
óta. Mesélnél a múltjáról és jelenérõl?

Az Építõk SC az egyik legpatinásabb vitorlás klubja volt
a Balatonnak a Spartacus és a BKV ELÕRE mellett. Számos
Magyar Bajnok nevelkedett itt, mind hazai, mind nemzet-
közi versenyeken öregbítették a magyar vitorlás sport hír-
nevét. Talán kiemelhetõ közülük a Dominek–Galambos pá-
ros, Sári János, Molnár Albin, Pásztor Lajos, Kertész Gábor,
Lovas József, Sándor Ferenc, Boros Béla, Bendicsek József,
Kokas Géza, a Jósa testvérek és nem utolsó sorban Wossala
György aki jelenleg a Magyar Vitorlás Szövetség társelnöke
és az Európai Vitorlás Szövetség elnöke. Az Építõk SC pri-
vatizációja után a 90-es évek elején a telepet az ÉDÁSZ
vásárolta meg, melynek következtében ismét feléledt a
sportág utánpótlás-nevelése. Gyerektáborok szervezésével
és a Györgyi Dénes Általános Iskola együttmûködési megál-
lapodásának megújításával újraindult a versenyvitorlázás.

Újra Magyar Bajnokok és helyezettek kerültek ki az
ÉVSC-bõl. Institórisz István, Bors Bálint, Kovács Zsombor
és testvére Kovács Orsi jártak az élen.

Elképzelhetõnek tartod, hogy újra induljon Almádiban
az utánpótlás-nevelés, és a valamikor pezsgõ klubélet?

Más idõket élünk. Megváltoztak a feltételek, a lehetõ-
ségek és az igények. Ma is számos tehetséges és lelkes fiatal
ûzi ezt a sportágat, kiemelném Vadnai Benjamint és test-
vérét Jonatánt, valamint Bors Mátét, Jósa Blankát, Kerekes
Attilát és még sok balatonalmádi fiatalt, akik sajnos más
település egyesületében kénytelenek versenyezni.

Bízom benne, hogy idõ kérdése csupán, hogy ismét
kibontakozzon Almádiban egy pezsgõ vitorlás klubélet.

Magunkról:

AZ ALMÁDI VITORLÁS- ÉS
SPORTEGYLET

Egyesületünk fõ célja a vitorlás sportág népszerûsítése, a
sportos, színvonalas versenyzés, az utánpótlás nevelése, képzése.
Egyesületünk 1995-ban alakult és jelenleg 34 tagja van, ebbõl
14-en helyi lakosok. Rendelkezünk 32 vitorlás kishajóval és több
korszerû mentõmotorossal. Egyesületünk indította el hazánkban
az elsõ Libera típusú vitorlás hajót és ezzel együtt a gyors, spor-
tos nagyhajózást. Elsõ Liberánk a Garuda volt, amit magunk
építettünk, majd azt követte az Azzardissimo és a Pleasure. Az
elmúlt években tagjaink számtalan versenyt nyertek idehaza, de
a külföldi versenyeken is gyakran végeztek a dobogón.

Az utánpótlás felkutatása, oktatása a fõ cél. Jelenleg elsõsor-
ban az ifjúsági versenyzõk oktatása, nevelése a fõ cél. Sajnos
Balatonalmádiban nem jutottunk megfelelõ vízparti lehetõség-
hez, ezért a Balatonfüredi edzõtáborainkban Optimist és Laser
hajókban tanulhatnak meg vitorlázni a 8–16 éves fiatalok. A
táborokat szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkezõ vitorlás
edzõk vezetik, akik valamennyien egyesületünk versenyzõi. A
Magyar Vitorlás Szövetség válogatott keretének sok tagja nálunk
tanulta és szerette meg ezt a sportot. Örömünkre szolgálna, ha
városunkban feléledne az ifjúsági és olimpiai hajóosztályokban a
versenyzés lehetõsége. Balatonalmádinak komoly vitorlás múltja
van. Az ország legeredményesebb klubjai mûködtek itt, melyek
szerves részét képezték a város sportéletének. Ennek újjáélesz-
téséhez örömmel vennénk Önkormányzat segítségét.

Brencsán Ábel
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NÉVJEGY
VADNAI BENJAMIN
Egyesület: Balatonfüredi Yacht Club
Nevelõedzõ: Perényi Miklós
Edzõk: Szalai Csaba, Hodács Attila, Dragan Gasic, Tóth Ferenc
Válogatott edzõ: Török Péter
Iskola: Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztály, Balatonalmádi

1995. december 30-án születtem Veszprémben. Magával a
vízzel korán megismerkedtem, mivel 6 éves koromtól 2004-ig
versenyszerûen úsztam. Eredményeim jók voltak, számos ver-
senyt megnyertem, az országos ranglistán 4. voltam. 2004-ben
édesapám által ismerkedtem meg a vitorlázással. Ezt a sportot
úgy megszerettem, hogy a versenyúszást abbahagytam, és csak a
vitorlázás érdekelt. Az úszás, mint alapozó edzés megmaradt.

Versenyszerû vitorlázásom a balatonfûzfõi Nitrokémia Vitor-
lás Klubban kezdõdött. 2004–2005-ös évad a vitorlázás elsajátí-
tásával telt, így elsõsorban hazai versenyeken vettem részt.

Az elsõ kiemelkedõ eredményem a 2005-ös Magyar Országos  Bajnokság, ahol serdülõ korosztályban 3. lettem. 2006-ban beju-
tottam a Magyar Optimist Válogatottba. Egyre több külföldi versenyen vettem részt, ahol korosztályomban mindig elsõ voltam.
Kijutottam az Európa Bajnokságra, ahol én lettem a legjobb, legfiatalabb versenyzõ. 2007-tõl a külföldi versenyek, edzések száma
nõtt, ami további fejlõdés volt számomra. Ettõl az évtõl kezdve vezetem a hazai ranglistát. Fejlõdésem érdekében klubváltásra is szük-
ség volt, a BYC versenyzõje lettem. Négyszer nyertem Magyar bajnokságot, 2006 és 2009 között.

A 2009-es Európa Bajnokságon nagy örömömre felállhattam a dobogóra, ezüstérmet szereztem. Az év végét a Maláj Nemzeti
Bajnoksággal (2. hely) és az Ázsia Bajnoksággal (5. hely) zártam. Itt a világ legjobbjaival küzdöttem. 2009-ben a megye legjobb
sportolója, az iskola "Jó tanuló, Jó sportoló"-ja, és az év férfi vitorlázója lettem.

A 2010-es évben Laser 4.7 hajóosztályban folytatom a versenyzést, és itt is szeretnék jó eredményeket elérni.

NÉVJEGY:
VADNAI JONATÁN
Egyesület: Balatonfüredi Yacht Club
Nevelõedzõ: Perényi Miklós
Edzõk: Hodács Attila, Dragan Gasic, Tóth Ferenc
Válogatott edzõ: Török Péter
Iskola: Györgyi Dénes Általános Iskola 6. osztály, Balatonalmádi

1998. március 27-én születtem Veszprémben. 6 éves koromtól
versenyszerûen úsztam, számos versenyt megnyertem. Ekkor
bátyám már versenyszerûen vitorlázott, nekem is nagyon megtet-
szett az Optimist. Elsõ hajómat Karácsonyra kaptam, a kará-
csonyfa alatt ebben aludtam. Az úszás mint alapozó edzés meg-
maradt.

Versenyszerû vitorlázásom a balatonfûzfõi Nitrokémia Vitorlás
Klubban kezdõdött. 2006-os évad a vitorlázás elsajátításával telt,
így elsõsorban hazai versenyeken vettem részt.

Az elsõ kiemelkedõ eredményem a 2008-as Magyar Országos
Bajnokság, ahol serdülõ korosztályban 3. lettem, 2009-ben pedig 2. A Magyar Optimist Válogatott tagja vagyok 3 éve. Egyre több külföl-
di versenyen veszek részt, ahol korosztályomban sokszor elsõ helyen végzek. A 2009-es Ázsia Bajnokságon a 12 évesek között 6. lettem.

Célom a 2010-es Európa Bajnokságon jó eredményt elérni. Fejlõdésem érdekében klubváltásra is szükség volt, tavaly óta a BYC
versenyzõje vagyok. Példaképem a bátyám, szeretnék én is olyan jó eredményeket elérni.

„Hitem ikonjai” címmel mutatta be a Pannóniában Végh Márta festményeit
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Nagyon vártam már ezt a hónapot, amikor egyik kedvenc
halamról, a csapósügérrõl írhatok a kedves olvasóknak. Az
elmúlt öt-hat évben kedvelt idõtöltésemmé vált a kis csíkos
ragadozóhalak vadászata, becserkészése. Örömmel vettem, hogy
a nyári, a horgásztanyán tartott pergetõsuli résztvevõi is megsze-
rették ezt a gyönyörû halunkat és azóta, sokat horgásznak célzot-
tan sügérre, pergetve.

A csapósügér Magyarország õshonos hala, mint ilyen, meg-
található szinte minden vizünkben, a gyorsfolyású hegyi patakok
kivételével. Elmondható róla hogy szereti a tiszta, növényekben
és egyéb búvóhelyekben (bokrok, fák, mûtárgyak) bõvelkedõ
területeket. Idehaza nem nõ igazán nagyra, de ettõl függetlenül a

MENEDÉK A KERTBEN!
A tudományos csatornákat nézõ, kedves kerttulajdonosok

valószínûleg tudják, hogy bolygónkon versengés folyik az élet-
terekért a fajok között. Az emberiség létszámának növekedésé-
vel az õ élettere egyre inkább ráfed más fajokéra. Ezért halljuk a
hírekben, hogy a puma a kertvárosban vadászik, ezért hûsöl a
házi kedvenccel jól lakott krokodil az úszómedencében, ezért
támad turistára a medve, és a helyszûke magyarázza az angliai
körforgalmi dombokban kotorékot készítõ borzok és rókák lak-
helyválasztását is!

Nem csak az állatokat, de a növények egy részét is "szoron-
gatjuk". Közismert tény, hogy a szántóföldi táblaszegélyek, az
árkok, és a kunhalmok gyakran adnak menedéket értékes, védett
növényeknek.

Lakóhelyünk növényföldrajzi elhelyezkedését tekintve az
Ázsiától a Bécsi-medencéig húzódó füves sztyep övezetén fek-

nála apróbb halak számára komoly veszélyforrást jelent. Ivadé-
kokat, ikrát, lárvákat fogyaszt elsõsorban, de sokszor megtámad-
ják a beteg, vergõdõ, nagyobb méretû kishalakat is. Sokszor
látom, amikor csapatostul támadják a kishalrajokat és szinte saját
magukkal megegyezõ méretû küszöket falnak be.

A sügér élénk színû, háta feketés, oldala szürkészöld, csíko-
zott, hasa fehér. Úszói élénkpirosak, narancssárgák. Általában
10–20 cm körüli példányokkal találkozhatunk, de a Balatonban
foghatóak szép 25 cm-es vagy nagyobb egyedek is. Szlovákiában
vannak vizek, ahol bõven 30 cm fölé is megnõ és hasonló a
helyzet a Skandináv vizeken is. A nagyobb sügérek háta magas, a
fiatalabbak teste inkább hosszúkás.

Az angolna elterjedésével egyedszáma csökkent a Balaton-
ban. Voltak évek, amikor alig foghattunk 1–2 kisebb példányt.
Az utóbbi években azonban egyre több és nagyobb akad horogra.
A Balatonon kedvelt tartózkodási helyei a csónakkikötõk, vitor-
láskikötõk, a mólók lábazata. Nyáron kedveli az árnyékos része-
ket, ilyenkor nagyobb vitorlások mellett próbálkozhatunk rájuk
sikeresen. Csalinak használhatunk gilisztát, kishaldarabot, de
mint a többi ragadozó halunkra, a legsportszerûbb módszernek a
pergetést tartom. Egész apró mûcsalikkal felszerelkezve több jó
helyet is bejárhatunk és egy-egy szerencsés napon többtucatot is
foghatunk. De arra kérném a horgászokat, hogy vigyázzunk
rájuk és ne vigyük el a macskának vagy használjuk csalihalnak.
Sajnos a sügért semmilyen tilalom, korlátozás nem védi, így elég
sérülékeny az állomány. Jó lenne, ha a tavaszi ívási idõszakában
fajlagos tilalom védené és egy méretkorlátozást is szükségesnek
tartok védelme érdekében. Remélem, egyszer megkapja a neki
járó tiszteletet és megbecsülést.

Kép és szöveg: Számfira Balázs

BALATONI HALAKRÓL MINDENKINEK – 6. RÉSZ
Természet

szik. Mi ezt már kevéssé érzékeljük a beépítettség miatt, pedig
sok dekoratív növényfaj élt benne! 

Olvasóink ismerhetik pl. a Köcsi-tó rétjébõl, meg  a Tóállás-
ból az agárkosbor állományait. Ez díszlett a Dózsa Gy. úti villák
helyén is, sok más védett fajjal együtt.

Almádi több orchideafélének ad ma még otthont: agár,
bíboros, mocsári, tarka kosbor, gérbics, vitézvirág, piros és fehér
madársisak, széleslevelû nõszõfû, õszi füzértekercs, és a Novák
László által nemrég megtalált méhbangónak! 

Az orchideafélék váratlan helyeken, és meglepõ darabszámban
tûnhetnek fel, és tûnhetnek el, ha élõhelyük változik (felhagyott
bányák, gyümölcsösök).  Pl. az agárkosbor: két Dózsa úti telekre
visszatért 2–3 éve, egyik öntözött, másik száraz élõhely, szépen
díszlenek, tulajdonosaik büszkék rá! Ugyanitt a nedves gyepben
tavaly megjelent 3 szál õszi füzértekercs! Egy Óvári úti rézsûben
két éve virágzik egy tõ tarka kosbor, tulajdonosai örülnek neki.

Vigyázzunk a visszatérõ " bolygótársainkra"!
tszabango@gmail.com



ALMÁDI ÚJSÁGTavasz

10 Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság

Csillagjegyek nyomában

A KOS JEGYÉBEN
A Kos jegyébe március 21-én lép a Nap. Ez már kétségkívül

az igazi tavasz kezdete. Az éjszaka hossza ekkor válik egyenlõvé
a nappaléval, hogy aztán a világosság végképp gyõzedelmesked-
jen õszig, és mind hosszabb idõre fejtse ki áldásos hatását a nyers,
ám egyben termékeny földre. A Kos jegyénél feltétlenül szólni
kell az õsi kultúrákban ismert istenekrõl, félistenekrõl, akiknek
az a tavaszponthoz köthetõ különös tulajdonságuk volt, hogy
nem születnek. Mégis idõrõl idõre újjáélednek. Mintha  csak a
természet megszemélyesítésérõl lenne szó. Ez nem véletlen. Az
õsi kultúrákban – és nemcsak a zsidó-keresztény kultúrkörben –
több helyen találhatunk említéseket, ábrázolásokat az istenség-
rõl, aki bárány (a kos hím bárány) hátán utazik. Errõl a bárány-
és istenség-összekapcsolásról tanúskodik a keresztény fogalom,
az isten Báránya is. A bárányáldozattal ezért találkozhatunk a
zsidó, a keresztény, sõt a görög vallástörténetben avagy mitoló-
giai rendszerben.

Sajnos egyre kevesebben emlékszünk a szép görög mítoszra,
amely a Kos csillagjegy jellemtípusra utaló történetének is értel-
mezhetõ.

Athamasz, a papkirály és Nephelé a felhõasszony hitvestársak
voltak. Megtévesztésig hasonlítottak Zeusz fõistenhez és fele-
ségéhez Hérához. Szerelmükbõl a ragyogó holdfiú, Hellé és a
göndör gyapjas bárányfiú, Phrixosz született. Mivel a felhõhitves
lenézte a papkirályt és sokat idõzött tõle távol a magasságokban
Athamasz más feleséget keresett. Az új házasság a sötét jövõt
vetítette elõre. A földies Inó féltékeny volt az égi gyermekekre és
a földmûveseket rábírta: pörköljék meg gabonát, amit vetnek,
hogy ne csírázhassanak ki. Tudta, ha tavasszal nem szöknek szár-
ba a növények, férje a jóshoz fordul tanácsért, akit jó elõre meg-
vesztegetett. Athamasz a jóslat nyomán Phrixoszt, a bárányfiút
akarta feláldozni az isteneknek a termésért. Szerencsére Hérak-
lész éppen arra járt, és kicsavarta a király kezébõl a kést.

Nephelé, az elhagyott és gyermekeit féltõ asszony az istenek
segítségét kérte, hogy a fiú megmeneküljön. Ezért Zeusz és Héra
megparancsolta, hogy az Olümposz közelében gomolygó csillag-
köd sûrûsödjön az új erõre kapó tavaszi napot jelképezõ arany-
szõrû báránnyá, és repítse keletre a két üldözött gyermeket.

A csodálatos állat hátára vette Hellét és Phrixoszt. A forró
száguldásban eleinte még összekapaszkodtak a testvérek, de
Phrixosz a kellemes száguldásban elaludt, Hellé pedig hiába
kapaszkodott: a Dardanellák felett belehullott a tengerbe. Ez
éppen a napéjegyenlõség napján történt, és a legenda szerint ettõl
a pillanattól hívják az Európa és Ázsia közti szorost Hellészpon-
tosznak.

Az aranyszõrû bárány Kolkhiszban szállt le. Itt a felnövekvõ
Phrixosz feleségül vette az ottani király lányát, miután feláldozta
az életét megmentõ aranygyapjas bárányt, és gyapját egy tölgy-
fára akasztotta.

Ezt a csodálatos bárányirhát kellett késõbb Iaszonnak és tár-
sainak megszerezniük, kijátszva az õrnek állított álom nélküli
sárkányt.

A Kos  jegye tehát a Nap, a fény és a meleg, a halhatatlan ter-
mészet kirobbanó erejének jelképe. A horoszkópokban található
jellemzõk is ezzel csengnek egybe, feltéve, hogy minden más csil-
lag is erõsíti a csillagjegy hatásait.

A Kosban született ember fáradhatatlan és heves természetû.
A cselekvés nála megelõzi a megfontolást. Sokszor ösztöneinek
rabja. Hol pusztító tûz ereje, hol megtermékenyítõ energia jel-
lemzi. Lelkesedésével sokszor ragadja magával környezetét, de
követõinek mindig számolniuk kell azzal, hogy bár célratörõ, de
alig-alig ismeri a veszélyérzetet. Könnyen lobban haragra, nem
veti meg az erõszakot sem.

Szerelme jobb esetben tüzes, de ha nem vigyáz, önzõvé, ke-
gyetlenné válhat. A fej az a testrésze, amelynek betegségei sok
szenvedést okozhatnak neki.

Híres Kos: J. Verne, M. Gorkij.
Kilián László író

Veszprém Mûvészetek Háza igh.

Sokan töltötték ki a Víz Világnapján a balatoni hölgyek által szerkesz-
tett kérdõívet a Balatonról és a környezetvédelemrõl, a gyerekek ügye-
sen horgásztak, s szüleik segítségével több mint húsz magyar közmondás
eredetét pároztatták a vízzel kapcsolatban. A NABE almádi csoportja –
a többi tóparti településhez hasonlóan – az idén is megrendezte a
Vízparty Balcsi partyt, ahol oklevelet és édességet kaptak azok, akik jól
oldották meg a feladatokat.

Egy csokor vagányság!
Diadalittas tulipánok mezei boglárkákkal,

zöldekkel és egyedi fûzfaágakkal.

TAVASZI ZSONGÁS
KIRÁLYI FENSÉGEK

TÁRSASÁGÁBAN
Illatok, napsütés, zöldellõ növények, minden mozgásban, minden

zsongásban. Ezt érzi az ember, ha beleszagol a májusi levegõbe. S ha már
zsongás, akkor ne maradjon ki ebbõl Almádi sem! Szerte az országban
szerveznek az elsõ májusi hétvégén kulturális programokat, mostantól mi
is tudtára adjuk országnak, világnak: Almádi is megébredt – fölkeltvén
mindent, ami szép és kedves. Három napon át hívjuk szórakozni, egy-
másnak és a programoknak örülni mindazokat, akik szeretik a vidámsá-
got, akik tisztelik az õsi értékeket és hagyományokat. 

A Turisztikai Egyesület és a Nõk a Balatonért Egyesület almádi cso-
portja kezdeményezésére a polgármesteri hivatal és a Pannónia Kulturális
Központ Tavaszi zsongás címmel hirdeti meg elsõ májusi fesztiválját
abban a reményben, hogy ezt sok követi még.

Május 7-én, pénteken délután zeneszó kíséretében, népi öltözetben a
Szent Erzsébet Sétányra vonulna ki a kompánia. Érdekes és érdemes
lenne föleleveníteni a népi hagyományokat, megkeresni azokat a régi
viseleteket, melyeket eleink ünnepnapokon magukra öltöttek. A szer-
vezõk örömmel várnak mindenkit, aki szeretné megmutatni felmenõi
ruháit, s abban korzózni az I. Almádi Tavaszi Zsongás megnyitására. A
Pannónia Kulturális Központ elõl indulna az ünneplõk menete, ahol már
délután megkezdõdne a rendezvénysorozat sok muzsikával, tánccal, népi
kismesterségek vásárával. Másnap ugyanitt folytatódik kézmûves bemu-
tatókkal. A gyerekek szakemberektõl leshetik el a báb- és a sárkányké-
szítés, az origamihajtogatás mûvészetét. A szervezõk gondoskodnak az
enni és innivalók széles skálájáról, a magyar konyha remekeibõl válo-
gathatnak az érdeklõdõk. Jókedvükben a kicsik és nagyok egyaránt
táncra  perdülhetnek, s aki nem tudja cifrázni, az se búsuljon, lesznek 
szakavatott tudorok, akik a lépéseket tanítják majd. 

A rendezvény a "Fecske évében" tartatik elõször, így hát itt hirdettetik
ki az iskolások között meghirdetett rajzverseny gyõzteseit is.

A focipályán a zöld gyep koronázatlan királyait várják a szervezõk a
többfordulós összecsapásra.

A tavaszi zsongásra királyi koronás fõk és ellátogathatnak – fölte-
hetõen nem álruhában.

A Ramada Hotelben zajló vitorláskonferencia résztvevõi, köztük a
dán koronaherceg és a görög király is tiszteletét tehetik a parti sétányon,
ahol pénteken este öt dragon típusú vitorlást is ringat majd a Balaton
vize. S a kíváncsiak közelrõl is megnézhetik, milyen jármûvekkel fogják
be a szelet a vitorlázás szerelmesei.
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SZENT GYÖRGY NAPJA,
AVAGY AMIKOR
A BOSZORKÁNYOK
GARÁZDÁLKODHATTAK

Szent György a leghíresebb szentek közé tartozik. A világon szá-
mos földrajzi hely (sziget, hegy) viseli nevét, gondoljunk a mi bala-
toni Szent György-hegyünkre.

Leginkább a sárkányt legyõzõ lovag képében ismert. Szent
György a római hadsereg magas rangú katonatisztje volt. A legenda
szerint legyõzte a Silena város közeli tóban élõ sárkányt. 

Hõstettének hatására a környékbeliek megkeresztelkedtek.
Györgyöt keresztény hite miatt börtönbe vetették, ahol megjelent
elõtte Krisztus és megjósolta hét évig tartó szenvedéseit. 303 táján, a
Diocletianus-féle üldözések idején fejezték le, s halt vértanúhalált. A
lovagok, a lovas katonák, a fegyverkovácsok, a szíjjártók, a  vándor-
legények és a cserkészek patrónusává vált.

A néphagyomány az áprilist Szent György havának nevezi. E
naptól számították az igazi tavasz kezdetét. A rómaiak e napon tar-
tották a Paliliát,  a pásztorünnepet. Õsrégi ünnep abból a korból,
mikor a késõbb oly fényes Róma nem volt egyéb mint pásztorok
szegényes telepe a Palatinuson, ahol Pales istennõ tiszteletére mutat-
tak be áldozatot. A pásztorok felfogása szerint az õ kegyétõl függött
a nyájak szaporasága és egészsége. Az istennõnek köleslisztbõl
készült kalácsot és tejet áldoztak; azután zene mellett szalmakaza-
lokat gyújtottak meg, melyeket a pásztorok átugrottak, sõt a nyájakat
is áthajtották rajtuk. Lakomával és ivással zárult az ünnep, melyet
Rómában április 21-én, a város állítólagos alapítása napján tartottak
meg.  Ezen a napon a pásztorok kiseperték az istállókat; meghintet-
ték vízbe mártott babérágakkal, a szalmatûz füstjével megfüstölték
magukat s jószágukat. 

A római katonák szerte Európában elterjesztették e szokásokat,
évszázadokig e napon hajtották ki elõször az állatokat. 

Nálunk is sok hiedelem él e naphoz kapcsolódván. A nyírfa vagy
rózsafaággal történõ kihajtás rontáselhárító magyarázatot kapott. A
jószág tûzön áthajtásának, füstölésének is rontáselhárító célja volt. A
marha kapuba fektetett láncon áthajtása országszerte általános volt,
de gyakori volt a fejszén, ekevason, tojáson, ill. a gazdaasszony
kötényén, kifordított szoknyáján terelték át a jószágokat. Az álla-
tokat kihajtás elõtt az istállóban bodzafával vagy zöld gallyal meg-
verték. A legkülönbözõbb rontáselhárító módszerekkel védték a
házat és lakóit, de fõként az istállót, amelyet körülszórtak, körül-
füstöltek, zöld ágat tûztek az ajtóra, kapura; seprû, só, gatyamadzag
került az ajtóba; fokhagyma a marha szarvába. Harmatot szedtek,
közben egy marék füvet is, amit azután a tehén elé tettek. A har-
matos ruhadarabot a tejes fazékba csavarták ki, hogy sok vajuk
legyen.

Nem volt mentes ez a nap sem az erotikától: a lányokat és a
legényeket összepárosították a vetélkedésekben. Ám miután elsõsor-
ban férfi ünnepnek számított, legények kilõhették a lányok hibáit,
azaz ki-kiabálták a nõk rossz szokásait, hogy azok megszabaduljanak
tõlük.

Ez volt a tavaszi gonoszjáró nap is, amikor a boszorkányok
szabadon garázdálkodhattak. Ilyenkor tüskés ágakat tûztek a kerítés-
be, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. A régi boszorkányperek
szerint a boszorkányoknak ilyenkor különösen nagy volt a hatalmuk.
Aki ilyenkor a keresztútra ment, láthatta a boszorkányokat harmatot
szedni. Közismert hiedelem volt, hogy a boszorkányok különbözõ
tárgyakból (pl. lepedõ, kötény) tejet tudnak fejni. 

A néphit a földbe rejtett kincsek keresését is e napra tette, úgy
hitték, hogy minden hetedik évben, ezen a napon a kincsek lángot
vetnek. Hittek abban is, hogy a Szent György-nap elõtt fogott
gyíkkal megelõzhetõ a torokgyík, ha megkenegetik a torkukat vele. 

Ezen a napon vetették el a kukoricát, babot, uborkát. Ha a varjú
nem látszott ki a búzából, jó termésre számítottak. Bizonyos terü-
leteken úgy vélték, ha e napon megszólalnak a békák, az korai
tavaszt és nyarat jósol. Máshol a Szent György-nap elõtt megszólaló
béka esõtlen nyarat jelzett. 

A Szent György-nap elõtti mennydörgés a bõ termés elõjele volt
a magyar nyelvterületeken.

dallos

A KÖNYVEK SORSA
Fontos dolog, hogy egy-egy könyv sorsa beteljesedjék: meg-

találja a maga olvasóját.
Tegyük a kezünket a szívünkre: valljuk be, hogy nemegyszer

vásároltunk már úgy regényt, hogy olvasása után nem volt rá
többé szükségünk; hogy megvettük az életrajzot, mert barátunk
ajánlotta, de elmaradt már az olvasása is, mert hisz az idõnk
kevés, s jobb esetben hányódik egy polcon; hogy kaptuk a
vetélkedõn elért eredményért, de bennünket nem érdekelnek a
dinoszauruszok; hogy szép-szép a fotóalbum, de megcsodáltuk és
már nincs helye a házban…

Nem egy alkalommal válik feleslegessé a könyv. Nekünk.
Kidobni azonban sajnáljuk. Mert könyv – és az emberek nagy

többsége hisz abban, hogy minden könyvnek sorsa van – meg-
találja a gazdáját.

Hihetetlen mennyiségû könyvet – újat, újszerût, használtat és
rongyosat is – kap a könyvtár ajándékba – köszönet érte.

Rengeteg munkánk van abban, amíg a könyv sorsa betel-
jesedik: ami hiányzik a könyvtár állományából, azt rövidesen
már kölcsönözhetik olvasóink; amelyik jobb állapotban van mint
a könyvtári példány, azt kicseréljük; amelyik hiányzik a hozzánk
tartozó könyvtárakból, azt eljuttatjuk oda; s végül a maradék egy
kiemelt polcon várja új gazdáját. Általában meg is találja egymást
– gazda és a könyv. 

Rongyos vásár? Könyvbörze? Mindegy, minek nevezzük: öröm-
teli a találkozás. Ki ne vinne boldogan egy Jávorka–Csapodyt, egy
bolgár–magyar szótárt, egy régóta keresett Adamson könyvet vagy
a Többsincs királyfit? Sosem gondoltam volna, hogy egy gót betûs
csapzott regény gazdára lel – a valóságban fél órát kellett várnia a
polcon, s már vitték is.

Egy olvasónk azt mondta, neki örömet okoz, hogy a könyvek
tovább hasznosulnak. 

Pár napja tíz doboz remek állapotú könyvet kaptunk. A fele
már elfoglalta helyét a könyvtári polcokon. A másik fele új
gazdát keres. Köszönet Tóvári Erikának – Önöket pedig várjuk a
könyvtárban…

A György  név eredete és a hozzá kapcsolódó legendák sokféle
megol-dást kínálnak. A Georgius a geos, azaz "föld" és az orge, azaz
"mûvelni" szavakból származik, olyasvalakit jelöl, aki a földet, azaz
saját testét mû-veli. Ágoston A Szentháromságról szóló könyvében azt
írja, hogy a föld jó a magas hegyek ormán, a dombok mérsékelt lankáin
s az alant fekvõ me-zõk lapályán. Az elsõ jó a viruló fûnek, a második
a szõlõnek, a harmadik a gyümölcsnek. Így volt Szent György kima-
gasló az alantas dolgok megve-tése által, ezért volt övé a tisztaság vir-
ulása; mértékletes a jó és a rossz megkülönböztetése által, ezért volt övé
az örök boldogság bora; és ala-csony az alázat által, ezért ontotta a jóc-
selekedetek gyümölcseit. 

Más források szerint a gerar, azaz "szent" és a gyra, azaz "homok"
szavakból származik neve, így szent homokot jelent. Olyan volt ugya-
nis Szent György, mint a homok: nehéz, erkölcseinek súlyától, parányi
az alázattól és száraz a testi kívánságtól. 

A Gergiust eredeztetik a gerar, azaz "szent' és a gyon, azaz "harc"
szavakból, vagyis szent harcosként ábrázolták, aki meg mert küzdeni a
sárkánnyal és a hóhérral. 

Egy másik verzió a gero, azaz "zarándok", a gir, azaz "drágalátos" és
az ys, azaz "tanácsadó" szavakból tevõdik össze a Georgius név. Õ maga
ugyanis zarándok volt a világ megvetésével, drágalátos a vértanúság
koro-nájával, és tanácsadó az Ország hirdetésével.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
április 10. és május 10. között

A következõ szám programajánlatait április 25-ig várjuk 
a pannoniakultura@chello.hu illetve pannoniakonyvtar@chello.hu címre!

RENDEZVÉNYEK

ÁPRILIS 14. szerda, 12.15 óra – Filharmónia koncert
Mûvész Szimfonikus Zenekar – Rossini: A sevillai borbély.
Helyszín: Pannónia

ÁPRILIS 15. csütörtök, 10 óra – zenés gyerekelõadás
Óz, a nagy varázsló – Elõadó: Dalma Musical és Zenés Színpad 
Helyszín: Pannónia nagyterem

ÁPRILIS 15. csütörtök, 18 óra – Berényi esték
Molnár V. József néplélekkutató Gyermekrajzok üzenete címû elõadása.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervezõ: Vörösberényi Polgári Olvasókör 20/991-62.13

ÁPRILIS 16. péntek, 17 óra
Szöllõsi Máté festõ kiállításának megnyitója. Helyszín: Pannónia

ÁPRILIS 17. szombat – Almádi 21 éve város
Születésnapi Gálaest
16 órától Pöttöm Panna bábelõadás a Kabóca Bábszínház elõadásában.
Szervezõ, helyszín: Pannónia

ÁPRILIS 24. szombat
Gyalogos teljesítménytúra-kiírás Tihanyi Gejzírit 20, 33
Tihanyi Gejzírit 33 
Indítás: Örvényes vasútállomás 8–10.15-ig.
Útvonal: Örvényes vá. – Pécsely – Zádorvár – Nagy-Pécsely – Aszófõ –
Apáti templomrom – Nyereg-hegy – Tihany, Aranyház – Átjáró bg. –
Gejzír-mezõ – Csúcs-hegy – Aszófõ. Emelkedõ: 1100 m. Menetidõ:
max.: 9 óra. 
Tihanyi Gejzírit 20
Indítás: Aszófõ vasútállomás 8–10 óráig.
Útvonal: Aszófõ vá. – Apáti templomrom – Nyereg-hegy – Rátai csáva –
Kiserdõ-tetõ – Futballpálya – Óvár – Barátlakások – Visszhangdomb –
Aranyház – Átjáró bg. – Gejzír-mezõ – Csúcs-hegy – Aszófõ vá.
Emelkedõ: 700 m. Menetidõ: beérkezési határidõ: 19.00 óra.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: Április 19-ig elõzetes nevezéssel
300 Ft/fõ, a helyszínen mindenkinek 500 Ft/fõ. Kizárólag helyszínen,
érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ, Magyar Turista- vagy DIÁK-igazolvány
felmutatása esetén engedmény: 100 Ft/fõ. Befizetés postautalványon az
egyesület címére, vagy átutalással a Balatonalmádi OTP, Bauxitkutató
TSE 11748083-20015264 számra. 
Szervezõ: Bauxitkutató Természetjáró SE
További információ: Knauerné 88/438-631, 30/405-2178 
Baross Gábor: 30/491-0081 E-mail: bxtse@chello.hu 
A teljes kiírás olvasható az Új Almádi Újság honlapján

ÁPRILIS 27. kedd 9–11 óráig Állásbörze – a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Balatonalmádi Kirendeltsége szervezésében. 
Helyszín: Pannónia

ÁPRILIS 29. csütörtök 16 órától 
a Vörösberényi Iskola Kulturális bemutatója. Helyszín: Pannónia

ÁPRILIS 30. péntek 10.45 óra - Pegazus Színház elõadása: Árgyélus és
Tündérszép Ilona
Belépõjegy a helyszínen az elõadás kezdése elõtt 800 forintos áron
megvásárolható. Helyszín: Pannónia

MÁJUS 1. szombat – Majális a Szent István parkban – Májusfaállítás.
Szervezõ: Pannónia

MÁJUS 7. szombat délután – Tavaszi Zsongás
Helyszín: Szent Erzsébet liget. 
Szervezõk: NABE és Turisztikai Egyesület

MÁJUS 7. péntek 17 óra 
Emléktábla avatás a Vörösberényi Kultúrháznál.
Emlékbeszédet mond: Kovács István helytörténet kutató.                       
Az emléktáblát felavatja: Schildmayer Ferenc a Balatonalmádi Honisme-
reti Kör elnöke és Vollain Mária a vörösberényi Horváth József Honis-
mereti Kör alelnöke, Faust Gyula református lelkész, és Szabó János
római katolikus plébános. 
Közremûködik a nyugdíjas klub Borostyán népdalköre.
18 órakor Veszeli Lajos festõmûvész akvarell kiállításának megnyitója. 

MÁJUS 8. szombat 18 óra – Felolvasó est Vecsei K. Máriával, Vermes
Évával és Ézsiás Erzsébettel. Közremûködnek: a Városi zeneiskola nö-
vendékei. A szerzõkkel beszélget: Dallos Zsuzsa újságíró
Helyszín: Vörösberényi Klutúrház

KIÁLLÍTÁSOK

KÖNYVTÁR GALÉRIA
Jáger István grafikusmûvész kiállítása. 
Megtekinthetõ március 8-tól május 10-ig a könyvtár nyitva tartási ide-
jében
Almádi reklám városlõdi és kislõdi kerámián – Schildmayer Ferenc
gyûjteménye.
Mindkét kiállítás nyitva tartását az érdeklõdésre való tekintettel
meghosszabbítottuk.

PANNÓNIA
Polyákné Végh Márta festõ kiállítása – Hitem ikonjai. Megtekinthetõ
március 19-tõl április 12-ig az intézmény nyitva tartási idejében.
Szöllõsi Máté festõ kiállítása megtekinthetõ az intézmény nyitva tartási
idejében április 16-tól május 11-ig.

VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ
Veszeli Lajos akvarell kiállítása. Megtekinthetõ: május 7-25.

KISCSOPORTOK, KLUBOK,
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Április 17. (szombat)
Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László emléktábláját, majd a kör-
nyéken gombászkirándulást tartunk. Indulás: a PKKK elõl 8 órakor.
Túravezetõ: Szenthe László. 88/438-224

BABA–MAMA KLUB
Péntekenként 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. Információ:
Nemes Éva (30/970-8836), nemeseeva@gmail.com

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Április 20. Vendégünk Vincz József (Székesfehérvár) a 2009. év Növény-
orvosa kitüntetést elnyert kertészmérnök, gyümölcstermesztõ elõadása
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A következõ összejövetel a nyári szünetet követõen: szeptember 14.
Helyszín: Pannonia; idõpont: 17 óra. Információ: Lõrincz József
70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
Gyermekhorgász foglalkozások áprilisban a Horgásztanyán lesznek,
idõpontok: április 3. szombat – április 10. szombat – április 18. vasárnap
– április 24. szombat, minden alkalommal 9–12.30 között. A foglalkozá-
sokat Szenthe László vezeti. 88/438-224

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Szerdánként 17–20 óráig a Pannónia Nagytermében. Karvezetõ: Demel
Eszter. Titkár: Majbó Judit 70/4588-574
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BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Keddenként és csütörtökön 18.30–20 óráig a Pannónia Nagytermében.
Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561).

BRIDZS KÖR
Szerdánként 16 órától. Helyszíne: Pannónia 8. terem. Érdeklõdni lehet
Garai Péternél 30/4297-444

BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) mûködik a
Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16-tól 20 óráig. A hónap
utolsó foglalkozásán közös születésnap.

CIMBORA KLUB
Április 17. szombat 14 óra 
További információ: Nagy Judit  88/542-508 

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. Hétfõn és szerdán. Vezetõ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Helyszín: Pannónia. Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).
Április 13. BEMER terápiás készülék ismertetése

ÉREMGYÛJTÕ KLUB
Foglalkozások 16.30-tól a Pannóniában (1. vagy 8. klubszoba)
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

FOGYIKLUB
Minden páratlan csütörtökön 17.15–17.45-ig (utána torna). Helyszín:
Pannónia 3. klubterem. Vezetõ: Töltési Erzsébet 30/9719-446

GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16–18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.)
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: minden hónap második hétfõjén 16.30–17.30 óráig Vetítés
Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden hónap második pén-
tekén 17 órától 
Helyszín: Pannónia 1. terem, illetve Olvasóterem.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 18–19 óráig. Gyógytornász:
Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit
(20/4912-435). Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia,
Olvasóterem.

IDÕSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ)
Városház tér 4. Telefon: 88/542-556.
Válogatás a programokból:
Április 8. 14 óra Általános tavaszi, nyári bûnmegelõzési tudnivalók.
Beszélgetés Balogh Csaba képviselõ úrral.
Április 13. 14 óra Kovács István elõadása X. rész Balatonalmádi régen és
most-képekben
Április 19. 14 óra Játsszunk együtt! Játékos délután sakkal, kártyával,
társas játékokkal

KID ROCK & ROLL SE
Péntekenként a Pannónia Zöldtermében. Iskolás csoport 14–16 óra,
oviroki 16–16.45. A gyerekeket az oviból leviszik. Kapcsolat: Dietel
Zsófia, dietel@vnet.hu.

KISMAMATORNA
Keddenként 17-18 óráig a Pannónia 4. termében. Vezeti: Schlakker
Imréné gyógytornász 70/3793-573

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Keddenként 16 órától a Pannóniában. 
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉMET HALADÓ NYELVTANFOLYAM
Hétfõn és szerdán 17.30–19 óráig a Pannónia 5. klubtermében. Érdek-
lõdni: Andreas Thimm 20/529-0921

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.
Április 15. Közös séta a Malomvölgybe. Indulás 13.15-kor az autóbusz
állomásról.
Április 22. 15 óra Kártyadélután
Április 29. Veszprémi kirándulás. Idõpont-egyeztetés április 1-jén.
Május 6. Klubdélután 15 órától. Megemlékezés Erkel Ferencrõl és
Chopin mûvészetérõl.
Május 13. Kirándulás Szentendrére. Idõpont egyeztetés április 1-jén

SAKK KLUB
Vezetõje: Fáncsy Imre 88/432-141, ill. 70/389-6049
Felnõtteknek hétfõn és pénteken 15–19 óráig,
gyerekeknek 15.15–16.15-ig a Pannónia 5. termében

LAS SENORITAS TÁNCKLUB
Szerdánként 17 órakor a Pannóniában.
Információ: Veleginé Pavelka Gizella 30/9395-129 

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként a Pannónia 4. termében 17 órakor kezdõknek, 18 órakor
haladóknak. Információ: Vattai Rita 70/5582-729

TÜCSÖKZENE
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyer-
mekkönyvtárában. Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfõjén 18 órakor, a Vörösberényi
Kultúrházban. Vezetõ: Pandur Ferenc 70/339-5274
Április 12. Tavaszi munkák a kiskertekben, talaj-elõkészítés, vetemé-
nyezés, ültetés. Elõadó: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár
Április 26. Idõszerû növényvédelmi tennivalók a gyümölcsfák és a szõlõ
védelmében. Forgalomban lévõ növényvédõszerek. – Milyen növény-
védõszereket vásároljunk? Elõadó: Dr. Princzinger Gábor növényvédel-
mi szakmérnök, az FVM nyug. fõtanácsosa
Május 1. Majális – Sankó pincénél

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Április 14. 16 óra: Finn ízek, ételek, élmények. Elõadó: Czuczor Sándor
nyugalmazott gimnáziumigazgató 
A természetes ásványvíz a háztartásban. Elõadó: Tuffner József 
Befizetések vacsorára 
Április 15. 16 óra: Egészségmegõrzõ torna, masszázs 
Április 21. 16–17 óráig Ügyelet: vacsora befizetések 
Április 27. 16–17 óráig vezetõségi ülés, terítés
Április 28. 16 óra: A klub 2010. évi kirándulási terve 
A POSTA szolgáltatásai. Elõadó: Kovács Zsolt a postahivatal vezetõje.
Férfinap – meglepetés mûsor. 
Zenés szülinapi rendezvény – vacsora
Május 12. 16 óra: Balatoni halak a bográcsban. Elõadó: Gönczi György
a Vizi Múzeum vezetõje. Halászléfõzés – kóstoló. Vendég: a halászléfõzõ
verseny  országos bajnoka

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Péntekenként 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezetõ: Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA
Minden kedden 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezetõ: Magda Balázs (30/566-4206).

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap elsõ keddjén 18 órakor a Vörösberényi Kultúrházban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi gyûlést tart a
Vörösberényi Kultúrházban.

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna
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Márciusi közgyûlésünk így nem csak
mun-kaértekezlet volt, hanem ünnep is.

Jelenlétével megtisztelt bennünket:
Kovács Imre a Megyei Polgárõr Szövetség
(MPSZ) elnöke, aki különös figyelemmel
kíséri munkánkat. Balogh László MPSZ-
titkár. Pandur Ferenc volt, Keszey János
jelenlegi polgármester, akik érzik, értéke-
lik, megbecsülik munkánk fontosságát.
Kapcsolatunk a rendõrséggel szoros.
Szükségünk van az együttmûködésre, a la-
kosság biztonságérzetének erõsítése érde-
kében. Kiss Mihály nyugalmazott megyei
rendõrfõkapitány (aki az egyesület alapítá-
sakor óriási segítséget és biztatást adott),

Grúber Sándor nyugalmazott kapitány, aki a rendõrségi és polgárõri
munkát a legsikeresebben ötvözte, Borbély Zoltán helyettes kapitány,
aki a polgárõrség és a rendõrség koordinátora, valamint Dr. Szabó
János jelenlegi városi kapitány jelenlétükkel megerõsítették, hogy szol-
gálatunk fontos és hasznos.

A közgyûlésrõl:
Jelenleg két olyan civil szervezet van az országban, amelyrõl

törvény rendelkezik. Egyik a Vöröskereszt, másik a Polgárõrség.
Az almádiak polgárõrsége valójában a nulláról indult. A közbiz-

tonságért érzett felelõsségérzet összefogásra késztetett egy csoportot,
Dr. Kerényi László akkori polgármester pedig 1 Ft-ért eladta nekik
lestrapált Škoda gépkocsiját. Indulásnak ez is kiváló volt! Késõbb a
lakosság és a nyaralótulajdonosok "sikeres pályára" állították csapa-
tunkat. Ma elmondhatjuk, hogy megfelelõ eszközökkel rendelke-
zünk önként vállalt szolgálataink ellátásához.

A polgárõrök nem önkéntes rendõrök. Figyelnek, segítenek, ha
kell. Természetesen ezt a munkát Önök nélkül – hatékonyan – nem
lehet végezni! Szomszédok egymásért... SZEM. Figyeljenek egymás-
ra, s akkor a bûn megelõzhetõ. 

Munkánkhoz természetesen megfelelõ anyagi háttér is szükséges.
Szerencsés egyesület vagyunk, mert az Önkormányzat, a civil szer-
vezetek, magánszemélyek, állami cégek segítenek. Számokkal:
2.800.000 Ft bevételünkhöz 1.300.000 Ft kiadás tartozik, a mara-
dék lekötött betétben van, hiszen soha nem lehet tudni, hogy szol-
gálati gépkocsink "mikor mondja be az unalmast"... Nívánkra szük-
ség van, mert olyan területekre jutunk el általa, amik személygépko-
csival nem megközelíthetõk. Köszönet minden támogatónknak!

Erre az évre célul tûztük ki a következõket: az iskoláskorúak
sérelmére elkövetett bûncselekmények megelõzését, a lakosság biz-
tonságérzetének javítását (ezzel összefüggésben a figyelem felhívása a
trükkös bûnözõk módszereire), karitatív tevékenységünk fokozását.

Természetesen segítünk minden nagyobb városi rendezvény biz-
tosítási feladatainak ellátásában, ha erre kérnek bennünket, ter-
mészetesen segítünk bármely civil szervezet rendezvényének biz-
tosításában, ha erre kérnek, természetesen figyelünk arra, hogy váro-
sunk lakói biztonságban érezzék magukat, ha nem is kérnek erre...

Tisztelt Olvasó!
Nem kis büszkeséggel tudatom, hogy sok-sok megyei egyesület

közül mi nyertük a tavalyi év legjobb polgárõrsége megtisztelõ címet.
Nem versenyeztünk. Tettük a dolgunkat.

Kérés helyett csak egy szám: 18919123-1-19
Örülnénk adója egy százalékának!
Köszönjük! -ff

GRATULÁLUNK!
A Györgyi Dénes iskola az elmúlt években hagyományosan

jól szerepelt a "Zrinyi" matematikai versenyen, minden évben
értékes helyezést értek el a megyei szintû megmérettetésen.
Matematikából ez a verseny számít a "Verseny"-nek, az itt elért
eredményeknek a legnagyobb az értéke. 

Nagy örömünkre ebben a tanévben az iskolák közötti csapat-
versenyben Györgyi Dénes iskola a megye harmadik legered-
ményesebb iskolájának járó kupát nyerte el. Csak a két – mate-
matikára szakosodott – veszprémi iskola (Kossuth és a Deák)
elõzte meg az almádi iskolát. A csapatversenyen az évfolyamok
csapatainak eredménye alapján alakult ki a rangsor, a györgyisek
ezenkívül egy egyéni elsõ helyet, és országos 14. helyezést
(Rothweil Anna 7. évfolyamon), egy csapat második helyet (8.
évfolyam: Klimkó Emese, Kerekes Attila, Kovács Márton)
szereztek. A Bátaszéki Országos Matematikaversenyen Keõ Péter
4. osztályos tanulónk a 12. helyen végzett.

Az iskolában folyó emelt szintû matematika oktatásnak is
szerepe van a sikerben, a szaktanárok alapos munkája a tanulók
tehetségével, szorgalmával párosulva  nyert elismerést a veszpré-
mi díjkiosztó ünnepségen.

MEGYEHÍR
A sajtó felelõssége és szabadsága

Különösen nagy felelõsség és feladat hárul az újságírókra és a
politikusokra ezekben a hetekben a választások miatt – fogalma-
zott Lasztovicza Jenõ megyei elnök március 15-én, a Szabad
Sajtó Napján a megyeházán, melyen a megyei önkormányzat
vezetése is részt vett.

Tizenkettedik alkalommal hívták meg az újságírókat a hagyo-
mányos fogadásra a Szent István-díszterembe. Az elnök rend-
kívül fontosnak nevezte az egybegyûltek munkáját az informá-
ciók megszerzésekor, illetve hiteles, tisztességes továbbításakor
egyaránt. Lasztovicza Jenõ külön súlyt helyezett a sajtószabad-
ságra, mely nagy lehetõséget jelen, ugyanakkor adódik arra is
példa, hogy határai elmosódnak és visszaélésre is alkalmat
teremt.

Nehéz évet zártunk és nehéz év elé tekintünk – vélekedett.
Megjegyezte: a megyei önkormányzatokat drasztikus elvonás
érintette, ezért Veszprém megye is kénytelen szûkíteni a támo-
gatásokat. Ennek ellenére a közgyûlés fontosnak tartja a médi-
umok támogatását, ezért 2010. évben ismét kiírja a médiapá-
lyázatot. Erre az eddigi gyakorlat alapján be lehet adni a pályáza-
tokat, melyrõl majd a kulturális bizottság dönt. 

A pohárköszöntõ után a megjelentek megvitatták egymással
hivatásuk nehézségeit, és lehetõségük nyílt arra is, hogy beszél-
gessenek a megye vezetõivel. 

Polgárõrhírek

EGYESÜLETÜNK 15 ÉVES LETT!

?
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BESZÁMOLÓ
A HERKULES PORTEGYESÜLET
2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Egyesületünkben 2009. évben kettõ szakosztályban foglalkoztattunk
sportolókat.

TÁJFUTÓ SZAKOSZTÁLY
A szakosztály 18 igazolt versenyzõje közel ötven versenyen vett részt.
Ott voltunk valamennyi országos és megyei bajnokságon, emellett emlék-
és kupaversenyeken is. Elmondhatjuk, hogy eredményekben gazdag évet
hagytunk magunk mögött.

EREDMÉNYEINK
Országos bajnokságok:

Hosszútávú OB.
Dr. Nagy Zsuzsanna N50 kategória 3. helyezett

Éjszakai OB.:
Kaszásné Boa Ágnes N45 kategória 2. helyezett

Rövidtávú OB.:
Vincze István F65 kategória 3. helyezett 

Országos Csapatbajnokság:
F165 kategória, 1. helyezés

( Kaszás György – Vitéz László – László Károly)
N150 kategória, 1. helyezés

(Komár Béláné – Kaszásné Boa Ágnes – Cser Borbála) 
Egyesületi Váltó OB.:

F230. kategória, 2. helyezés
(Vincze István  –  Bacsó Attila – Kaszás György –  Komár Béla)

Pontbegyûjtõ Csapat OB.:
F165  kategória, 2. helyezés

(Bikki Sándor – Andrási Lajos – Horváth Tivadar)
MEGYEI BAJNOKSÁGOK:

Megyei hosszútávú bajnokság:
László Károly F50 kategória 1. helyezett

Kaszásné Boa Ágnes N35 "2." – Dr. Nagy Zsuzsa N45 "1."
Megyei éjszakai bajnokság:

Szigetfy Ildikó N21 "2." – Kaszásné Boa Ágnes N35 "1."
Gáncs Kálmán F60 "1." – Kaszás György F35 "1."

Megyei középtávú bajnokság:
Szigetfy Ildikó N21 "3." – Kaszás György F35 "3."

Kaszásné Boa Ágnes N40 "3."
Gáncs Kálmán F60 "2." – Horváth Tivadar F55 "3."

Megyei rövidtávú bajnokság:
Kaszásné Boa Ágnes N40 "1." – Horváth Tivadar F55 "1."

Kaszásné Boa Ágnes N40 "2."
Megyei normáltávú bajnokság:

Víghné Horváth Beáta N45 "1." – Dr. Nagy Zsuzsanna N45 "2." 
Kaszásné Boa Ágnes N35 "2." – Kaszás György F35 "3."

Megyei csapat bajnokság:
1. helyezett (Bikki Sándor – Kaszás György – Horváth Tivadar)

A megyei összetett bajnokság:
Kaszás György F35 "1." – Szigetfy Ildikó N21 "1."

Kaszásné Boa Ágnes N35 "1."
Bikki Sándor a megye legjobb sportolói között a 2009. évi eredményei

alapján szenior kategóriában az elsõ helyen végzett.
Felber Gyula munkája elismeréseként a "Veszprém Megye Tájfutásáért"

kitüntetést vehette át. 
A szakosztály az országos szenior bajnoki pontversenyben 57 értékelt

szakosztály között az elõkelõ 5. helyen végzett.

KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY
Az eddigi évekhez hasonlóan, rendszeres edzések mellett, koruknál fogva
csak kisebb versenyeken vettek részt. (Sajnos, vagy nem, 40 év alatti szak-
osztályi tagunk nincs, annak ellenére, hogy több hirdetést is közzé tet-
tünk a lehetõségrõl e lap segítségével.) Farsangi Kupa Peremarton,
Húsvéti Kupa Balatonalmádi, Karácsonyi Kupa Várpalota: ezeken a ren-
dezvényeken mindannyiszor elsõ helyen végeztünk. A nyár csendesebben
telt, de még a nagy meleg ellenére is az edzéseket mindig megtartottuk.

RENDEZVÉNYEK
Hagyományosan rendezzük a Vödör-völgyben a terepfutó versenyünket,
amely négy éve Doni-emlékfutás is. Emellett segítséget nyújtunk a Vörös-
berényi Lovas Tájékozódási verseny megrendezéséhez.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Egyesületünk kezelésében van a Budatava lakótelepi sportpálya. Állagát
megóvtuk, használható állapotban van. Szükséges megjegyeznem, hogy a
Budataváért Egyesület rendezvényeinek is itt adtunk helyet.
Az erõemelõ szakosztály eredményesen mûködteti a Györgyi Dénes
iskolában általunk kialakított edzéstermet, amely a lakosság mozgás-
igényének kielégítéséhez nagymértékben járul hozzá. 
Az egyesület taglétszáma 2009. évben 98 fõ volt.
Ezúton köszönjük meg az Önkormányzatnak, támogatóinak, az 1%-ot
egyesületünknek falajánlóknak a segítségét.
Balatonalmádi, 2010. február

Felber Gyula – elnök

A balatonalmádi városi könyvtár 2009 novemberében TIOP-
pályázatot adott be Balatonfüred és Zirc városi könyvtárával
együttmûködve, amelynek címe: "Bakony–Balaton együttmûkö-
dés: könyvtári infrastruktúra fejlesztése az oktatást segítõ tartal-
mak és a helyismereti gyûjtemények hozzáférhetõvé tételére". A
támogatási szerzõdést karácsony elõtt küldte meg a minisztéri-
um, így 2010-ben a három könyvtár 7 millió 700 ezer forintot
költhet fejlesztésre, ebbõl Almádira 2 millió 100 ezer forint jut.
A fejlesztésrõl olvasóinkat továbbra is folyamatosan tájékoz-
tatjuk.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ BALATONFÜREDEN:

EGYÜTTMÛKÖDÉS
"TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ"
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KEDVES AUTÓSPORT-RAJONGÓK!
Március 6-án, szombaton, fagyos idõjárás közepette, de jó

hangulatban zajlott az Extrém-kupa szlalomverseny idei elsõ baj-
noki fordulója, a szentkirályszabadjai reptéren. A rendezõk ké-
szülve a tavasz–téli idõjárásra, egyszerû ámde élvezetes pályával,
meleg büfével, forró teával, és húsokkal várták a résztvevõket.

A mínuszok ellenére, ötvenhat nevezõ háromszor két körön
át versenghettek a tizenhárom kategóriában, és kiosztásra kerül-
tek az idén bevezetett abszolút díjak is. Szoros küzdelmeket
hozott a két eltérõ pálya nyomvonala.

Kinek egyik, kinek másik tetszett jobban. Volt, ahol csak
századmásodpercek döntötték el az utolsó pillanatban a
helyezéseket. Az izgalmas idõeredmények mellett akadt még lát-
nivaló bõven. Lehetett látni olyan versenyzõt, akinek menet
közben elgurult a bal elsõ kereke, vagy ledobta a túlnyomás a
vízcsövet, de volt olyan is, akinek nem indult el a versenyautója
és így a szervizautóval egy ponyvás WV LT-vel állt rajthoz, nem
is rossz eredménnyel. A nevezõk között szerepeltek új arcok is,
mint a 12 éves Tóth Diána Mercédesz, aki itt bontogatta elõször
a volán mögött szárnyait, valamint az új Proto kategóriában is
megjelentek az elsõ nevezõk.

A Balatonalmádiból Suzukival nevezõ Id. Fodor Csaba –
Fodor Balázs páros is szép eredménnyel, az A2 kategória har-
madik fokára fellépve zárták a küzdelmes napot.

A verseny, a nevezés, gépátvétel és pályabejárás után, a kilenc
órai versenyzõi eligazítással kezdõdött majd az elsõ és második
köröket teljesítették a versenyzõk. A körök között csak éppen
annyi szünettel, míg a pályabíróktól összeszedték a jegyzõköny-
veket. Délben egy rövid ebédszünet, és melegedés után fegyel-
mezetten folytatódott a harmadik kör, és utána sem kellett sokat
fagyoskodni a díjkiosztóra várva, amire szintén jó hangulatban a
nevezési épületben került sor.

A következõ megmérettetést április 17-én rendezik, amire
jobb idõt és több nevezõt várnak az Extrém 4x4 Szabadidõsport
Egyesület tagjai.

A versennyel, bajnoksággal kapcsolatos eredmények, fotók és
egyéb információk a verseny weboldalán www.extremkupa.hu
találhatják meg az érdeklõdõk.

Fodor Csaba

EGÉSZ TAVASSZAL SZÁMÍTHATUNK
RENDÕRSÉGI AKCIÓKRA

Az idõjárás javulásával az elsõ hétvégi ideutazáskor veszik észre a
tulajdonosok, hogy mi történt a télen. Így a Balatonalmádi Rendõr-
kapitányság területérõl egyre gyakrabban érkezik jelzés feltört nyaralók,
eltulajdonított tárgyak miatt.

Az ingatlan feltörések, trükkös lopások és más vagyon elleni bûncse-
lekmények megelõzésére, a körözött bûnözõk elfogására a Kapitány-
ságon rendszeresen szervezünk bûnügyi akciókat a veszélyeztetett terü-
letek ellenõrzésére. A lakosság jó közbiztonságérzetének megõrzéséért az
utcán járõrözõ rendõrök számának növelése mellett fokozott ellenõrzé-
sekkel is igyekszünk eleget tenni. A "Közbiztonsági Háló" program foly-
tatása – március elejétõl május végéig – pontosan ezt szolgálja. A bûn-
ügyi célokon túl a közlekedési szabályok megszegõi, az ittas vezetõk
(kerékpárosok) kiszûrése, a balesetek visszaszorítása is célunk. Ebben a
bûnmegelõzési tevékenységben nagyon komoly segítségre számíthatunk –
a hozzánk vezényelt megerõsítõ erõkön túl – a helyi Polgárõr Egyesüle-
tektõl. Nemcsak a konkrét akciók végrehajtásában, hanem a szokásos
járõrszolgálataikkal is. 

Ezek az erõfeszítések azonban nem helyettesíthetik, hogy az egy
adott környéken élõk figyeljenek a környezetükben megjelenõ idegen
személyekre, gépkocsikra, észrevegyék a szomszédságukban elõforduló
szokatlan eseményeket, jelenségeket, és szükség esetén azonnal értesítsék
a rendõrséget, polgárõröket vagy az illetékes hatóságokat. Ez a "másokra
figyelés", az egymással törõdés természetesen nem lépheti túl azt a határt,
amikor már beavatkozunk a szomszédok életébe. 

Húsvétkor és utána több "hosszú hétvége" is vár ránk, amikor lazí-
tunk, kikapcsolódunk, rokonokat, barátokat látogatunk, és persze alko-
holt fogyasztunk. Magyarországon a törvény tiltja az alkohol fogyasztása
utáni gépjármûvezetést (nemcsak a hosszú utakon, hanem a presszótól
hazáig is), és a zéró tolerancia jegyében a vezetõi engedély elvételét írja
elõ. Szervezzük úgy az autózást, hogy legyen egy olyan személy, aki nem
fogyaszt alkoholt, és tud és jogosult is vezetni! Érvényes hatósági engedé-
lyek, iratok nélkül ne induljunk útnak!

Itt szeretném megjegyezni, hogy a vezetõi engedélyen két érvényessé-
gi dátumot találunk: a fényképes oldalon a vezetõi engedély, mint sze-
mélyazonosításra alkalmas igazolvány lejárati, a hátoldalon a megfelelõ
gépjármû kategória mellett a vezetésre jogosultság érvényességi ideje
szerepel.

Stanka Mária r. õrgy. 
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HOVÁ MENJÜNK FÜRÖDNI?
( feredõ-kalauz )

A Dunántúl tele van kiváló gyógyfürdõkkel, de valamiért a
jóisten megpróbált igazságosan dönteni. Almádiban a Balatonnal
megoldottnak látta a nyári fürdést, így azután télre maradt a
zuhanyzó, vagy gazdagabbaknál – ilyen víz- és gázárak mellett –
a fürdõkád. Így abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy
ki kell mozdulnunk szûkebb pátriánkból. Elég nagy a választék.
Indulhatunk északra, délre, keletre és nyugatra. Elõbb-utóbb,
akármerre megyünk, gyógyfürdõbe botlunk.

Nahát! Akkor kezdjük északra!
K o m á r o m 
Nem érdemes vitatkozni. Kõfalvi Pista szerint 100 kilométer

Zirc–Kisbér felé és Fehérvár–Mór irányában is. Nem volt vita.
Igaz, hogy a fránya kilométeróra Mór felé 25-tel többet muta-
tott, de legalább világot láttunk.

A fürdõ egész évben mûködik. Belül több kisebb, viszont kívül
két medence van. Az egyik kb. 37–38 °C-os, a másik kisebb
33–34 °C-os. A nagy medence elõnye, hogy a vízbefolyást meg-
közelítve, meghaladja a 40  °C-ot. A belsõ medencék használati
értéke elhanyagolható, bár talán választékot szélesít. 
Nyitva tartás: 08.00–20.00 óra között  
Belépõjegy ára: felnõtt (egész napos): 990 Ft

nyugdíjas, diák 760 Ft
Szubjektív minõsítés: egész jó, kevés pihenõ hellyel.
Megjegyzés: A Dunán átkelve, Észak-Komáromtól ÉÉK-re,
10–12 kilométerre kiváló gyógyfürdõ mûködik. Úgy nevezik a
települést, hogy Path (bocs! nyelvtörvény) Patince. Évek óta nem
jártam arra. Bár interneten néztem, és úgy tûnt, hogy sokat
javult. Odautazás elõtt azonban érdemes tájékozódni. Töltsenek
el egy-két órát odaát. Sétáljanak egyet a városban és kóstolják
meg a knédlit, káposztával. Finom! És küldjenek utána egy bögre
jó ógyallai, (bocs!) hurbanovói arany fácán sört. Had röpüljön az
madár! Forinttal is fizethetnek!

Nézzük akkor keletet!     
Gá r d o n y
Távolsága az M7-esen vagy Fülén keresztül egyformán 65

kilométer. Ami nekünk nem sikerült, a gárdonyiaknak (bocs!) a
"dögöknek" igen. Tó is, gyógyfürdõ is. Mind a kettõ, ráadásul
évente 400 ezer vendég. Leánykori nevén Agárdi Gyógyfürdõ-
nek becézik, Gárdonyban… A városközpontban 40-nel kell
menni!!! Almádiban kiírnám, hogy: Gárdonyiaknak 30 kilo-
méter! A központban 20…

Egész évben mûködik. Két nagy belsõ medencéjében 36–37
°C-os gyógyvizet találunk. Egy kisebb medence is van, de ez gyó-
gyászati célzatú. A külsõ medence nyáron 30, télen 33 °C-os.
Tavasszal és õsszel igen kellemes. Nyáron meleg, télen hideg.
Magyar királyi ész! A fürdõigazgatónak menedzser(!?!) fizetése
van. Havi 1 millió. Na bravó! (Forrás: honlap). Úgy csalták ide
Gyõrbõl. Én hagytam volna. Ennyiért? Elsõ nagy mûve az volt,
hogy a régi belsõ medence üvegablakait 2 méter magasságig
befestették. Az egyébként is kriptaszerû fürdõ most kútszerû lett.
Nyitva tartás: 08.00–21.00 között, 

vasár- és ünnepnap 09.00-tõl
Belépõjegy ára: felnõtt (egész napos):    1.700 Ft

nyugdíjas, diák: 1.200 Ft
Szubjektív minõsítés: nem rossz, de legalább drága. Igaz

közel van, fõleg kocsival. A belsõ medencék vize, vagy legalább
az egyiké, lehetne 1 fokkal melegebb!  A belsõ medencék, a ter-
vezõk hibájából kevés ablakkal rendelkeznek és sötétek. A régi és
az új épület egyaránt. Fél óra dagonyázás után nyomasztóvá válik
a hangulat.       

Menjünk hát délre!
T a m á s i
A tolnai dombságon elterülõ kis mezõváros csipkerózsikája.

Távolsága Almáditól 80 kilométer Siófokon keresztül. A nyugdí-
jasok számára jó hír, hogy Fûzfõ-gyártelep, vagy Fûzfõ vasútál-
lomástól minden nap 13.02-kor, illetve 13.05-kor, busszal átszál-
lás nélkül lehet eljutni Tamási vasútállomásig. A fürdõ az
állomástól 5–600 méterre található. Visszafelé, a 17.55-kor
induló busz és 19.30-kor érkezik Fûzfõre. Ezzel a járattal a

fürdési idõ tisztán 2,5 óra. 3 évvel ezelõtt a 2/3-ad részt borított
tetõzet kiegészítésével, mobil szerkezettel zárt, télen is kelleme-
sen üzemelõ gyógyfürdõt alakítottak ki. Mindkét – külsõ és belsõ
– gyógymedencéje: 38 °C-os. Igazán szeptembertõl májusig, vagy
nyáron borús, vagy hûvös idõben kellemes. A nyári szezonban
kb. egy 15x8 méteres, 30 °C-os medence és az ennél hidegebb 25
méteres úszómedence is várja a vendégeket. A szauna kicsi, de
használata ingyenes!!!
Nyitva tartás: 09.00- 19.00 között
Belépõjegy ára:    felnõtt (egész napos): 

nyugdíjas, diák:
felnõtt (délután):   
nyugdíjas, diák:

Szubjektív minõsítés: nagyon kellemes. Építményeiben és
megjelenési formájában a hajdani szocializmus bájos emléke,
tanúja. Szezonon kívül, kifejezetten kedves, családias jellegû.

Most folytassuk tovább délen…
I g a l 
Inkább 90, mint 85 kilométer. Országúton Szántódig, majd

Kõrös-hegyen, Karádon át Igalig. Nagy szerencse, hogy az
elsõdlegesen érintett rétegnek, a nyugdíjasoknak, naponta
közvetlen buszjárat indul Fûzfõ-gyárteleprõl 07.56-kor, a
vasútállomásról, 08.01-kor Igalba. Visszafelé 3 óra elõtt indul és
½ 6-kor ér haza Fûzfõre. A külsõ és belsõ medencék vízhõ-
mérséklete 37–38 °C. A fürdõépülettõl 20 méterre, 3 levelû
lóherére emlékeztetõ medencecsoport van. Egyik 37 °C, a másik
33 °C-os és a harmadik praktikusan gyermekmedence. A szauna
használata ingyenes!!!
Nyitva tartás: szezonban (V.-IX.hó):   08.00 – 19.00 között

szezonon kívül: /09.00 – 18.00 között
Belépõjegy ára: felnõtt:  1.510 Ft

gyerek:     940 Ft
nyugd.:  1.100 Ft

Szubjektív minõsítés: falusias fürdõ. A közösségi helyiség asz-
talainál bicskával fogyasztják a rántott húst, majd az asztalt lefog-
lalva távoznak fürödni. A melegkonyhás büfé szolgáltatását így
többnyire állva kell fogyasztani… Tavasszal és õsszel ajánlott, de
nem feltétlenül!!!

Tavaly tavasszal, szombat délután a faluban üzemelõ töltõál-
lomáshoz mentem tankolni, azaz üzemanyagot vásárolni. A há-
rom kútnál sem elõttem, sem utánam nem volt senki. Betöltöt-
tem az üzemanyagot és bementem fizetni. A pult mögött ifjú
hölgy. Jeleztem, hogy fizetni szeretnék. A pult mögül premier
planban lehetett látni a kinti kutakat. Ifjú hölgy megszólalt:
Hányas kút? Mondtam, hogy: ötös!  Néhány perces kioktatásban
részesültem, hogy nekem kötelességem bemondani, hogy há-
nyasnál tankoltam! Mosolyogva bocsánatot kértem. Tuti, hogy
nálam nem érettségizett volna, de lehet, hogy be se került volna
a suliba.

Érettségi után anno, mivel nem vettek fel az egyetemre,
elmentem vízóra-leolvasónak. Nem szégyen az! Legalábbis nem
olyan nagy. Spannban voltam például dr. K. Bélával, aki elõzõ
évben szerzett jogi diplomát. Nyáron úszómester, télen leolvasó
volt. Akkoriban még nem voltak 50 ezres ügyvédi óradíjak… Na,
de vissza a lényegre… Pár hét múlva jött egy "újfiú". 2 hét beta-
nulás, majd egy hét önálló munka. Az elszámolás után 1 órával
kivágták! Mint a macskát… Nem tudta kivonni az új mérõállás-
ból a régit, az 5–8–12 vagy 30 m3-t.

Õ jutott eszembe.
Azért ha fürödni mennek és tankolnak, libus ha ott van, ha

nincs, mondják be az oszlop számát. Szerintem nincs már, de
tudják, a genius loci… 

Folyt. köv., ha Fõhegesztõ Úr is úgy gondolja.

Írjon Kigyelmed! Vagy ezt, vagy azt…
Van még Héviz, Karos, Kehida, Borgáta és Sárvár, Celldömölk,
Mesteri, Pápa.
Vagy még kétszer, vagy a fenti megnyomva és még egy. 
Bár a 3 jobban tetszik. 
Van-e valami témád? 
Hátha nem írom meg. 

Ölel… Móric

?
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NYELVI KINCSEINK
Veszprémben a Pannon Egyetemen 2001-ben indult a magyar

szakos képzés. Mi a nyelvtudományi tanszéken 2005 végén
kezdtünk hozzá A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém
megyében címû kutatáshoz. Veszprém megyérõl még nem készült
sem részletes nyelvjárási leírás, sem regionális köznyelvi vizs-
gálat. Ezért az egész magyar nyelvterületre kiterjedõ gyûjtést és
leírást vehettük csak alapul, amit az 1930-as évek végén kezdtek
tervezni, és az 1970-es évek végére fejeztek be. Ez a nagy ívû
kutatás: A magyar nyelvjárások atlasza. A nyelvjárás rögzítése
volt a cél. A mi vizsgálatunk 12 településre terjedt ki, amelyek
nagyrészt megegyeznek a Nyelvatlasz kutatópontjaival.
Vörösberény és Balatonalmádi nem szerepelt az Atlasz
kutatópontjai között, de mi felvettük, mert Felsõörs mellett, ami
az eredetiben is szerepelt, kíváncsiak voltunk, hogy hogyan
alakul a nyelvhasználat egy ilyen – a több száz éves hagyomá-
nyokkal rendelkezõ és az alig 100–150 éves – összeépült telepü-
lésen. A munkamódszerünk az volt, hogy egy kérdõívet kérdez-
tünk ki olyan emberektõl, akik legalább két generáció óta itt lak-
nak. Az ún. adatközlõk között voltak idõs emberek, középko-
rúak és 30 év körüliek, férfiak és nõk. A beszélgetést diktafonra
vettük, és most folyik az így nyert adatok feldolgozása. Ebbõl a
vizsgálatból mutatnék be néhány érdekes eredményt, ami azt
bizonyítja, hogy a nyelvjárási – ma már a modern nyelvészet
inkább regionális köznyelvrõl beszél – jelenségeket (szóhasználat,
hangváltozatok) õrzik a beszélõk. Sokszor nem tudják, hogy
milyen kincseik vannak. Nekem, mint "gyüttment" pestinek, vi-
szont igazi örömet szerez, hogy megismerhettem õket. 

Az egyik kedvencem: ezen a vidéken az a kifejezés, hogy "fáj
a kupám" mindenki számára egyértelmû. De egy Pestrõl lekerülõ
orvos mesélte nekem a kezdeti zavarát, hogy számára egyáltalán
nem volt világos, hogy ez a kupa a tarkót jelöli. 

Szinnyei József  a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére
az 1800-as évek végére állított össze egy Magyar Tájszótár c.
kötetet, amiben az általunk vizsgált kupa szó 'tarkó' jelentésben
csak a Balaton mellékén tûnik fel, Székelyföldön pl. mérték-
egység: 'egy  icce', Zala megyében 'gödör, mélyedés' a jelentése.
A köznyelvi Magyar Értelmezõ Kéziszótár szerint a sportered-
ményekért járó serlegen, valamint az ivóedényen kívül tréfás
kifejezésekben 'fejet, koponyát' jelent. 

Tehát a 'tarkó' jelentés, amit itt mindenki ismer és használ,
igazi regionális köznyelvi szó, ami sajátosságával és hagyomá-
nyában megõrzõdött és további õrzésre érdemes!

S. Novotny Júlia

A GIMNÁZIUMRÓL...
Iskolánk már több hónapja egy különleges diákcsere programra ké-

szül. Húsz tanulónak lehetõsége van arra, hogy 12 napot a Finnország-
ban lévõ testvériskolánk tagjaival tölthessen el. A tanulmányi útnak nem-
csak fontos nyelvtanulási szerepe van, hanem egy közös projekten is dol-
gozunk: egy finn újság íróiként és szerkesztõiként fogunk tevékenykedni.
Ez a kirándulás jó lehetõség az angol nyelv társalgási gyakorlására és az
újságírással való megismerkedésre. 

A projekt 3 részbõl áll. Elõször gimnáziumunk tanulói utaznak ki
Finnországba. Április 11-én a budapesti Ferihegyrõl indulunk Helsin-
kibe, ahol még egy 600 km hosszú vonatút vár ránk. Egy csendes kisvá-
rosban családoknál leszünk elszállásolva. Lehetõség szerint, 1 vagy akár
több fõ is kerülhet 1–1 családba. Az elsõ témánk a környezetvédelemmel
áll kapcsolatban, ezért különbözõ cikkeket írtunk és fotókat készítettünk
a gyönyörû balatoni tájról. Ám a kinn töltött idõ alatt nemcsak a kemény
munkának veti alá magát szorgos kis csapatunk, hiszen finn barátaink
különleges programokkal színesítik meg napjainkat. A várhatóan élmény-
dús utazásból április 22-én fogunk visszaérkezni, remélhetõleg épen és
egészségesen.

Októberben újra Finnországba utazunk, amikor a rasszizmus lesz a fõ
témánk. Az utolsó alkalommal, azaz 2011 tavasszal fognak ellátogatni
hozzánk kedves finn ismerõseink. Ekkor a médiával kapcsolatban fogunk
írni. A finn tanulók a kollégiumban, illetve néhány családnál lesznek
elszállásolva.

A közös programok segítségével megismerkedünk a finn kultúrával,
szokásokkal, ezáltal gyakoroljuk az iskolánk által képviselt angol nyelvet
és sok izgalmas programban veszünk részt.

ksz

ANYANYELVÜNKRÕL
Ülj mellém a kandallóhoz...

... föl van szítva melege – Csobánc várról, édes-kedves, ím
halljad, egy agg rege... Kisfaludy Sándor szép versét két okból
idéztem: egyrészt ezzel is szeretném fölhívni a figyelmet a vers-
olvasás szépségére, másrészt egy kicsit megállnék a "mellém"
névutónál. Ugyanis ennek a szónak alap formáját, a "mellett"-et
igen gyakran hallom, sõt, olvasom olyan szövegben, amibe ez
nem illik bele. 

Ez a szó ugyanis elsõsorban helyet jelöl (vagy a zárójelbe tett
egyebet). Helyes tehát ezekben a mondatokban: Kert van a ház
mellett – Váll-váll mellett (vállvetve) – (Valamely földrajzi hely
közelében): Balatonalmádi mellett van Alsóörs – Egy ember
megy a kerítés mellett  – (Valakinek a környezetében, valakivel):
Holtáig megmaradt a férje mellett – (Valaminek a kíséretében):
Zeneszó mellett mulat  –  (Valaminek a felhasználásával): Lámpa
mellett (lámpánál) olvas  –  (Valamin kívül):  Munka mellett még
tanul is  –  (Valakinek vagy valaminek az érdekében): Kitart az
egyesülete mellett  –  (Valakihez v. valamihez képest): Társai mel-
lett valóságos óriás  –  (Ellenére): Olcsósága mellett is mutatós.

Nézzünk néhány népdalt is: Erdõ mellett nem jó lakni, (mert
sok fát kell hasogatni...) Paplak mellett lakik a Katika, (ahol a
patika áll...)  Látjuk, hogy akik ezeket leírták, jól ismerték a mel-
lett utónevet.

E példák jól érzékeltetik a szó helyes használatát. Most néz-
zünk példákat arra, hogy hol nem kívánatos ez a névutó: (Vala-
mivel): Nagy részvét mellett temették el. Helyesen: Nagy rész-
véttel... Örvendetes, hogy újabban kezdenek helyesen fogal-
mazni. (Valamin): A tésztát 200 fok mellett sütjük meg. Helye-
sen: 200 fokon... (Valamire, valamivel): Készpénzfizetés mellett
vásárolt. Helyesen: Készpénzfizetésre v. készpénzzel... (Valami
alatt): Büntetés terhe mellett tilos... Helyesen: büntetés terhe
alatt... (Valami mögött): Zárt ajtók mellett tárgyaltak. Helyesen:
Zárt ajtók mögött... És valami, amit szebben is lehetne: Kiáll az
igazság mellett, amit inkább így fogalmaznék: Kiáll az igazságért,
az igazság érdekében.

A példák nagy részét a Magyar Értelmezõ Kéziszótárból
köl-csönöztem (Akadémiai Kiadó, II. átdolgozott kiadás, 2003.)

Egyúttal ezt valamint az Eöry Vilma által szerkesztett és 2007-
ben kiadott Értelmezõ szótárt + címû kétkötetes könyvet min-

denkinek ajánlom, aki érdeklõdik anyanyelvünk iránt.
Láng Miklós

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzat

Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet

a sport céljára
2010. évben rendelkezésre álló támogatás elnyerésére.

A pályázaton azon sportegyesületek, diáksport-egyesületek,
civil szervezetek és közösségek vehetnek részt, akik 

–  sportrendezvényeket kívánnak rendezni; 
–  akiknek szabadidõsport-szakosztályt mûködtetnek;
–  akiknek sportolója/csapata kiemelkedõ eredményt ért el.

A pályázat határideje: 2010. április 30., 12:00

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani
az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok 
a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán szerezhetõk be,

valamint a város honlapjáról
(www.balatonalmadi.hu) letölthetõk.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Oktatási és Kulturális Bizottsága
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a CIVIL ALAP terhére

a nem sporttevékenységet végzõ
civil szervezetek és közösségek mûködésének

és programjaik támogatására

Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
25/2005. (II.24.) sz. Öh. határozattal elfogadott Civil Koncepcióban
foglaltak szerint az önkormányzat költségvetésében a civil szerveze-
tek támogatására elkülönített Civil Alap terhére. 

A jelen pályázaton 2010. évben felosztható keret: 1.500 E Ft
Pályázati kategóriák:
A. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ELNYERÉSE

Cél: a civil szervezetek és közösségek mûködésének és saját prog-
ramjainak támogatása.

Pályázni lehet: minden, a szervezet alapszabálya szerinti tevé-
kenységével összefüggõ költség és kiadás, valamint a szervezet gon-
dozásában megvalósuló, nem városi jelentõségû program költségei-
nek részfinanszírozására (pl. bérköltség, irodabérlet, utazási költség,
telefonköltség, papír–írószer, eszközbeszerzés, könyvelési díj, tiszte-
letdíj, fogyóeszköz-vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb.) 

Elvárt önrész: a költségek minimum 30%-a
Támogatás formája: megelõlegezett (számadási kötelezettséggel)
B. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ ELNYERÉSE

Cél: a civil szervezetek által a nem balatonalmádi pályáztató
szervezetekhez benyújtott pályamunkáik önrészének kiegészítõ jel-
legû megelõlegezése (preferált tevékenység 2007-ben: városi jelen-
tõségû rendezvények)

Pályázni lehet: a megvalósítandó tevékenység vagy program
pályázati önrészének készpénz formájában történõ elnyerésére. 

Elvárt önrész: nem szükséges. 
Támogatás formája: A nyertes pályázók számára az önkor-

mányzat úgy biztosítja az önrészt, hogy azt akkor adja át a pályá-
zónak, amikor az elnyeri a program megvalósításához szükséges
támogatást és ezt a támogatási szerzõdés bemutatásával igazolja.

Pályázatot nyújthatnak be:
A nem sporttevékenységet végzõ civil szervezetek, egyesületek és

alapítványok, valamint civil közösségek, amelyek megfelelnek a Civil
Koncepcióban rögzített feltételeknek, s legalább a pályázati felhívást
megelõzõen 2 éve folyamatosan mûködnek: szervezetükben és
mûködésükben is pártoktól független, önálló jogi személyiséggel ren-
delkezõ, az önkéntesség elve alapján szervezõdõ autonóm és szu-
verén formációk, amelyek az 1989. évi II. törvény az egyesülési
jogról, illetve az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl
elõírásai szerint bíróságon bejegyzett, bírósági nyilvántartásba
vételük szerint Balatonalmádi székhellyel mûködõ szervezetek,
valamint országos, térségi, ill. megyei székhelyû szervezet Balaton-
almádi tagszervezete.

Civil közösség: a balatonalmádi polgárok által létrehozott és mû-
ködtetett, más szervezetektõl, pártoktól és intézményektõl függet-
lenül mûködõ, jogi személyiséggel nem rendelkezõ közösség.

A civil közösségek az alábbi esetekben pályázhatnak:
– más, bejegyzett civilszervezetekhez való csatlakozásuk esetén 
– alakuló ülés jegyzõkönyve és képviselõ felhatalmazását bizo-

nyító dokumentumok megléte esetén 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati ûrlap kitöltésével, illetve az

abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. A pályáza-
tokat 1 példányban, nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A
borítékra írják rá, hogy "CIVIL ALAP PÁLYÁZAT".

Egy pályázó mindkét kategóriában nyújthat be pályázatot. Abban
az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, minden pá-
lyázatot külön ûrlapon kell benyújtani.

Pályázati ûrlap beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján és
titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ Könyvtárában,
és letölthetõ a www.balatonalmadi.hu honlapról.

A pályázathoz mellékelni kell a tervezett tevékenység lényegre törõ,
összefoglaló – max. 3 oldalnyi – leírását. (A szervezet bemutatása,
pályázati cél, a tervezett tevékenység milyen közösséget szolgál stb.)

A pályázathoz költségvetést kell csatolni, amiben megjelölik a
saját erõforrásokat. (Lehet saját pénzforrás, egyéb támogatás, más
pályázati források stb.).

Benyújtandók a közösség megalakulását bizonyító dokumen-
tumok másolatai is.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
A nyomtatott formában benyújtott pályázatokat 2010. április

30-ig kell benyújtani. 
A pályázatok kezelése:
A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az önkor-

mányzat megsemmisíti. A nyertes pályázatokat az önkormányzat
iktatja és archiválja. A Civil Koncepcióban foglaltaknak megfelelõen
az önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás
tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó infor-
mációkat közérdekû adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetõvé
teszi a nyilvánosság számára.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat 2010. május 31-ig bírálja el az önkormányzat. A

pályázati döntéseket az önkormányzat nem indokolja, illetve nem
fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.

A pályázat eredményérõl írásban kapnak értesítést a pályázók,
illetve a város honlapján közlésre kerül a nyertes pályázók köre.

A pályázati támogatás igénybevétele:
A nyertes pályázókkal támogatási megállapodást köt a támogató,

amely feltétele a támogatás igénybevételének. 
Elszámolás a támogatásról:
A támogatásokról, azok felhasználását követõen, de legkésõbb

2011. január 31-ig a támogatottaknak – szerzõdésben vállalt szám-
adási kötelezettségük alapján – szakmai beszámolót és számlákkal
alátámasztott pénzügyi elszámolást kell készíteniük az önkormányzat
számára.
Balatonalmádi, 2010. március 10. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében 
Keszey János polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bi-
zottsága "A helyi közmûvelõdésrõl szóló 13/2004. (VI.07.) sz. rendelete
16.§/6./" pontja alapján pályázatot hirdet

Balatonalmádiban élõ polgárok és közösségek
közérdekû kulturális tevékenységének támogatására

Pályázhatnak: Önkormányzati intézményhez gazdaságilag,
szervezetileg nem kapcsolódó, nem sporttevékenységet végzõ civil
szervezetek, egyesületek és alapítványok, valamint civil közösségek,
alkotó közösségek, mûvészeti csoportok, magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
A. kategória: Helyi kulturális esemény, rendezvény  szervezése, ami

a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja és közédeklõdésre
tart számot.

B. kategória: Önkormányzati intézményektõl független almádi
mûvészeti együttesek, csoportok, egyéni alkotók mûködésük támo-
gatására.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Az  Oktatási és Kulturális Bizottságnak címzett pályázati leírás  (a ter-

vezett rendezvény, vagy tevékenység leírása 1–3 oldalon, pályázati adat-
lap, költségvetési lap kitöltése minimum 25% saját erõforrás megléte).

A pályázat részletes kiírása, ill. a benyújtáshoz szükséges nyom-
tatványok a Polgármesteri Hivatalban szerezhetõk be, illetve a
www. balatonalmadi.hu városi honlapról letölthetõk.

A pályázat elbírálása:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság  az 1.700.000 Ft rendezvényi

keret és 500.000 Ft mûködési támogatási keret felosztásáról szaba-don
dönt  a pályázati határidõig beérkezett pályamunkák ismere-tében.

Nem adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai
felszerelésre, vállalkozás, vagy alapítvány létrehozására és tá-mogatására.
A pályázati támogatás tovább nem osztható. Az önkormányzat a sikeres
pályázókkal szerzõdést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszá-
molásáról. A kapott támogatás magánszemélyek esetén önálló
tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül. F e l h a s z n á l á s á t
számlákkal kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30-ig beérke-
zõleg.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba (8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.) kell benyújtani.

A pályázatról bõvebb információ: Rásky Mihályné  88/542-459        
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.



KULLANCS
Magyarországon kb. 20 féle kullancs él, de nem mindegyik terjeszt

az emberre is veszélyes betegséget (és amelyik igen, az sem mindig fer-
tõzött). A kullancs a tölgyerdõket és az árnyékos helyeket kedveli, az
erdõ aljnövényzetében, a bozótosokban tartózkodik a legszívesebben.
Elõfordulhat a kertekben is! 

Mivel a kullancs a háziállatokat és az embert egyaránt megbetegít-
heti, minden kirándulás (és a szabadban töltött nap) után alaposan át kell
vizsgálni az egész testfelületet. A kullancsot azonnal el kell távolítani. (Az
agyvelõgyulladás szempontjából 4-6 óra, a Lyme-betegség szempontjából
24 óra számít biztonságos idõnek.)

Legegyszerûbb módja az, ha körömmel vagy csipesszel megfogjuk és
kitépjük a bõrbõl. Vigyázni kell, hogy ne nyomjuk szét a potrohát, akkor
ugyanis a kullancs béltartalma bekerül a szervezetünkbe. Ugyanezért nem
szabad tekergetni vagy bezsírozni sem: ez öklendezésre készteti az álla-
tot, és a fertõzött váladék bejut a szervezetünkbe. Ha véletlenül beszakad
a feje (és ez valójában nem is a feje, hanem az állkapcsa), az nem akkora
baj: néhány nap múlva általában magától is kilökõdik. Ha nem, el kell
távolítani, mert gyulladást okozhat, de fertõzést már nem terjeszt.

Az oltás
Az oltás csak az agyvelõgyulladás ellen véd és egyéves kortól kaphat-

ják a gyerekek. A védettség kialakításához 3 oltásra van szükség. Az oltási
séma más tavasszal és õsszel. Az oltóanyagot a háziorvos, vagy a gyer-
mekorvos írja fel receptre. Ahhoz, hogy hosszabb idõre biztosítsuk a
védettséget, az oltást 3 évente ismételni szükséges.

Aki még nincs oltva, most még érdemes elkezdeni a védõoltás be-
adatását. Ez ügyben keresse háziorvosát, gyermekorvosát. 

Jó tanácsok túrázóknak: 
A kullancsok közül sok csak kifejezetten állatok vérét szívja, némely

faj azonban az emberi bõrbe is befúrja magát. A kullancs a pókszabásúak
osztályába tartozik, négy pár lába van, törzse pedig fejtorból és potrohból
áll. A potrohát csak felülrõl borítja egy parányi kitin lapocska, ily módon
vérszívás közben a potroh az eredeti méretének ötvenszeresére képes
kitágulni.

A kullancs a néphiedelemmel ellentétben nem a fákról ugrik az em-
ber nyakába, hanem a fûben, bokrok alacsony ágain tanyázik és az arra
bóklászó állatok szõrébe vagy az ember ruhájába akaszkodik. 

A kullancs nem szereti a fényt, ezért a ruha alá próbál bebújni és ott
is a lágyabb bõrrészekbe fúrja be magát. Az ágyék, a hónalj, a térdhajlat
és a törzs a legkedveltebb helyek. Nem szabad megfeledkeznünk a hajas
fejbõrrõl sem, ami szintén gyakori elõfordulási helye. Maga a csípés nem
fáj, mert a kullancs nyálában véralvadásgátló és érzéstelenítõ anyag van.

A kerékpáros több szempontból is szerencsésebb, mint a gyalogos
turista, egyrészt utakon, ösvényeken jár, ritkán gázol bele a nagy fûbe,
ahol több a kullancs. Másrészt tekerés közben az ágyékrész állandóan
mozog és ezt nem szeretik a kullancsok. Ugyanúgy a feje is védett valame-
lyest, ha izzad, mint a ló és még sisak is billeg rajta. 

Az esetek többségében viszketést érzünk a csípés helyén. Ha már har-
madszor vakarjuk meg az oldalunkat ugyanott, vegyük a fáradtságot és
álljunk meg egy pillanatra megnézni.

Dr. Fadgyas Erzsébet
Kistérségi tisztifõorvos

BUDATAVAIAK FIGYELMÉBE!!
A Budataváért Egyesület

2010. április 20-án 18 órától tartja következõ ülését
a Kommunális Kft.-nél található Nyugdíjas Klubban.

Szeretettel vár minden régi és új tagot az egyesület elnöksége.
Napirendek:

– a 2009-es év pénzügyi mérlege
– a 2010. évi programnaptár megvitatása
– vegyes ügyek
– tagfelvétel

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani azon magánszemélyeknek,
vállalkozóknak és diákoknak,

akik a 2010. március 6-án a Vörösberényi Általános Iskolában
megrendezett retro estre tombolatárgyakat ajánlottak fel
és ezzel hozzájárultak a bál színvonalának emeléséhez: 

Részletesen az újság intrenetes oldalain…

ÉRTESÍTÉS
Az évi egy alkalommal történõ lomtalanításra 

2010. április 17-18. (szombat–vasárnap)
van lehetõség a város teljes területén.

A Balatonalmádi Kommunális Kft. az ingatlanok elé kirakott nagydarabos
hulladékok elszállítását április 19-én, hétfõi napon megkezdi.

Nem tehetõ ki az ingatlan elé építési törmelék, elektromos berendezés,
veszélyes hulladék (pl.: akkumulátor).

Kérünk mindenkit a határidõ pontos megtartására
a város tisztaságának megõrzése érdekében.

Balatonalmádi Kommunális Kft.

TÁJÉKOZTATÁS

A DRV Mélyépítõ Kft. kivitelezésében a DRV Zrt. beruházásában készül
a Dózsa Gy. u., Lenkei V. u. és Vasgereben u. közötti szakaszon,

illetve a Vasgereben utcában az ivóvízvezeték felújítása.
A kivitelezés alatt az érintett Dózsa Gy. úti szakaszt és a Vasgereben

utcát teljes szélességben le kell zárni a gépkocsiforgalom elõl,
mivel az utak szélessége félpályás lezárással nem teszi lehetõvé

a biztonságos forgalmat.
Az ingatlanok gyalogos megközelítése biztosított lesz.

A kivitelezés és a lezárás tervezett ideje:
2010. 03. 29-ttõl 2010. 04. 30-iig tart.

Megkerülõ útvonal:
– Baross G. – Óvári F. - Semmelweis I. – Dózsa Gy. út
– Kossuth L. – Budai Nagy A. – Töltés u.
– Dózsa Gy. – Vécsey K. u. – Felsõörsi u.
– Dózsa Gy. u. – Töltés u. – Budai Nagy A. u.

A  lezárás ideje alatt a  Semmelweis I. úton az Óvári út felõl egyirányú for-
galmi rend kialakítása szükséges, a Dózsa Gy. útról behajtani tilos.
A kivitelezés felelõs mûvezetõje: Hermecz László, Tel.: 06-30-520-3942
A korlátozással okozott kellemetlenségekért a kivitelezés és a biztonságos
vízellátás megoldásának érdekében megértésüket és türelmüket kérjük.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
DRV Mélyépítõ Kft., DRV Zrt.

ÓRA-ÉKSZER értékesítés, javítás
ELEMCSERE órában, autóriasztóban,

távirányítóban,
vércukorszintmérõben

GRAVÍROZÁS névtáblára, öngyújtóra,
tollra, ajándéktárgyakra,
kutyabilétára

KULCSMÁSOLÁS mintakulcs után

Minden 4.000,-Ft feletti óravásárlás esetén
+ ajándék 1 db ezüstgyûrû (2010. december 31-ig)

Azonos típusú kulcsmásolás esetén
minden 4-ik kulcs ingyenes (2010. december 31-ig)

FÓRUM Üzletközpont
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 2.
Telefon: 00-36/20-914-5372

2010. 04. 24-én szombaton, 10 órától 18 óráig

"BOLHAPIACOT" TARTUNK!
Cím: Lovas, Balatoni utca 9.

Háztartási, irodai, konyhai, kerti áru
és sok ruha Németországból

alacsony áron!
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Szolgáltatásaink:

BALATONALMÁDI
ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN

Kertgondozás: Metszéstõl lombhullásig.
Kaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Veszélyes és egyéb fák kivágása.

Medence, kerti tó üzemeltetés, tisztítás, stb.
Javítás, karbantartás: Elektromos, víz, fûtés és egyéb területen.

Takarítás: Lakások, nyaralók, családi házak alkalmi,
és rendszeres takarítása.

Ingatlankezelés: Lakóingatlan kezelés, társasházi közös képviselet,
gondnoki feladatok ellátása.

Hívjon, hogy segíthessünk!
Tel: 06/30/506-77741 és 06/30/426-88565

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk 
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség!  Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõség,

vizsgára való felkészülésre.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2010. 04. 15. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2010. 04. 21. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
MAGYAR–ANGOL TANNYELVÛ GIMNÁZIUMBAN

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

E-mail: baksai@upcmail.hu
Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

14 éve Balatonalmádiban mûködõ

LIDO-LAND Ingatlanközvetítõ Bt.
keres ügyfelei részére

eladó és hosszú távra kiadó lakásokat,
családi házakat, továbbá építési telkeket.

Érdeklõdni:

Gergely Adrienne
Balatonalmádi, Martinovics u.21.

Telefon: +36-88/438-234
+36-20/986-3132

e-mail: lidoland@vnet.hu

BBEERRÉÉNNYY--TTHHEERRMM
Március 1-tõl újra szeretettel várjuk kedves ügyfeleinket!

Mûanyag nyílászárók, garázskapuk teljes méret és színválasztékban Épületek, kerítések, lábazatok burkolására korrekt megoldást kínálunk.
Árnyékolástechnika – hagyományos és újdonságnak számító szigetelt redõnyök, napellenzõk, szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök

Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat. Külsõ hõszigetelés. Teljes körû szolgáltatás, bontás, beépítés, helyreállítás!
NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig: 9–12-ig és 14–15-ig. Szombaton 9–12-ig.

Nyitvatartási idõn túl, elõre egyeztetett idõpontban állunk rendelkezésükre, kérem hívjon a 06/20-9475739, 88/769-002 telefonszámokon,
vagy írjon a wolfhaz@gmail.com címre. Tekintse meg honlapunkat: www.gipsz-karton.hu

Balatonalmádi,
Baross út 2.
/Tulipán Udvar/

Nyitva:
V - Cs: 11,30 - 22.
P - Sz: 11,30 - 24.

Március 13-20.
St. Patrick's Week,
Guinness
és Kilkenny akció,
ajándékok!
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– GARÁZSKAPUK, 
KERTKAPUK

– MOTOROS MOZGATÁS
TÁVÍRÁNYITÁSSAL

– INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉS

WERNER FERENC
MOBIL: +36-20-9393-975
E-MAIL: wernerf@invitel.hu

– EUROKAPU / garázskapu

– NASSAU / iparikapu

– EXITEC-NICE / hajtások

YottA
MÉRNÖK KFT.



Intézze biztosítási ügyeit helyben!
UNIQA Biztosító Zrt.

Balatonalmádi Ügynöksége
8220 Balatonalmádi, Martinovics I. u. 2.

Tel.: 88/574-400, Fax: 88/574-401
Mobiltel.: 20/932-4411, 20/414-3943

Felelõs Kiadó: "Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság • Felelõs szerkesztõ: Fábián László
e-mail: baujsag@gmail.com

Tel.: 06 20 567 95 87
Lapzárta: minden hónap 25-én. (Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztõség címén
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

Kéziratot nem õrzünk meg.
Készült: Veszprém Nyomda Zrt.

Eng.sz.:005-18/1989. ISSN 0864-7860

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

www.balatonalmadi.hu
www.oboltv.hu

www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton

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

Hirdetésfelvétel:
06 30 29 88 995



Piedl Építõanyag és Festék Szakáruház

Készlet kiárusítás
50% kedvezménnyel!
Zuhanykabin tálcával (80x80) 42 999,- Ft
Lemezkád 170-es 12 999,- Ft
Miramar beépíthetõ mosdó 7 999,- Ft

Zuhanykabin 80 fehér átlátszó 18 999,- Ft
New Concept zuhanycsaptelep 12 999,- Ft

Fürdõszoba tükrös polc 12 999,- Ft

Amíg a készlet tart!

Helyszíni számítógépes színkeverés vakolatokból, 
falfestékekbõl, zománcokból, 
falazúrokból több ezer színbõl csak nálunk.

Minden favédõ lazúr festék 10% engedménnyel!

Piedl Kft. 
8220 Balatonalmádi Álmos u 2.

Tel: 88/430-143



Korosztályos verseny

Férfi megyebajnokság

Megyei korosztályos verseny

Diákolimpia

keztében. Ekkor már  OB-II-es lett a tenisz csapat, igaz még
vendégjátékosokkal, de ez akkor is szép eredmény. 1994-ben a
labdarúgó és a tenisz szakosztály szétvált. 

A teniszezõk 1994. október 7-én önálló klubbá alakultak, és
ezzel megkezdõdött Balatonalmádi teniszéletének III. szakasza.
A minõségi sportban sikerült kialakítani csak Almádi játékosok-
ból álló minõségi csapatot, amely ismét az OB-II élcsapata lett.
Közben az egyéni versenyeken is kiváló eredmények születtek. 

1999-tõl Balatonalmádi a megye, mondhatnánk a régió
meghatározó teniszközpontjává vált. Két edzõ biztosítja az után-

pótlás-nevelés folyamatosságát és szakmai sikerét,
valamint az országos csapatbajnokságban szereplõ
játékosok felkészítését. Versenyzõink döntõ
szerepet játszanak a régió összes versenyén,
beleértve az utánpótlás versenyeket is. Számos
országos versenyt bonyolít le a klub. A megyei ren-
dezvények nagy része is itt kerül megrendezésre
(Megyei felnõtt egyéni és páros bajnokság, Megyei
szinten szereplõ csapatok játékosainak egyéni,
páros és csapatbajnoksága, Megyei korcsoportos
egyéni és páros bajnokság). Szakági versenyek ren-
dezését is kezdeményezte a vezetõség. A Pedagó-
gusok Szakszervezeti Irodájával karöltve rendezzük
1999-tõl immár hagyományosan a Pedagógusok
Országos Teniszversenyét, valamint a Budapesti

Erõmû is itt rendezi évente két alkalommal a sportrendezvényét.
Az erõs fellendülést mutató teniszélet a megfelelõ méretû,

funkciójú és színvonalú klubépület létrehozása csak fokozta. 
2010-ben is rendkívül sok, magas színvonalú gyermek és

felnõtt verseny megrendezését vállalta és hirdeti meg a klub.
Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás-neve-
lésre is.

Minden, a klubbal kapcsolatos híreket, információkat olvas-
hatnak a klub honlapján: www.almaditenisz.hu

"Az elnökség célja továbbra is, hogy teret biztosítson a
Balatonalmádi lakosok számára a szabadidõ szervezett, kulturált
és egészséges eltöltésére. Célunk, hogy megmutassuk azt, hogy a
teniszsportot bárki ûzheti komoly anyagi ráfordítás nélkül.
Törekvésünk, hogy gyerekeink a szabadidejüket sporttal töltsék,
és ne forduljanak a dohányzás a drog …felé." 

Balatonalmádi, 2010. március 31.
Dudás Zsolt
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Tenisztábor

Oktatás

Diákolimpia

Országos pedagógus teniszverseny

BALATONALMÁDI
TENISZ KLUB

Kevesen tudják, de Balatonalmádi sportéletében az egyik leg-
nagyobb hagyománnyal a tenisz rendelkezik. Már az 1930-as
években 10 salakos teniszpálya szolgálta a helyiek és a vendégek
igényeit. Ezidõben több országos és nemzetközi verseny került
településünkön megrendezésre, melyen rendszerint a teljes ma-
gyar élgárda is elindult.

A II. világháború után a politikusok sportba történõ beavat-
kozása következtében a teniszélet az országban, így Almádiban is
teljesen megszûnt.

Az 1970-es évek elején néhány megszállott sportember a la-
kosság igényeit tolmácsolva a teniszélet újraindítását kezdemé-
nyezte. Az akkori városi vezetés felkarolta a kezdeményezést és
összefogva a régi pályák helyén elkészült 4 db salakos pálya. Ezzel
egyidõben a Balatonalmádi Sport Egyesületen (B.S.E.) belül meg-
alakult a tenisz szakosztály. 

Újabb lökést adott a fejlõdésnek, hogy 1984. január elsejével
településünk városjogú nagyközségi státuszt kapott. Ugyanakkor a
teniszezés iránti tömegérdeklõdés minden várakozást felülmúlt.
Mindezek a tenisztelep bõvítését sürgették. Szerencsére a város
vezetése is érzékelte ezt az igényt, és a tenisz szakosztály akkori
vezetésével megteremtették a lehetõséget újabb két pálya meg-
építésére. A munkálatok igen rövid idõ alatt 1985. augusztus 20-
ra befejezõdtek. Kiemelendõ, hogy a kivitelezés 60%-a "társadalmi
munkában" készült. Ezen idõszakban a sporttevékenységen belül a
csapatépítés, utánpótlás-nevelés, a megyei I. osztályban szereplõ
csapatok közül egy országos bajnokságban szereplõ csapat kiala-
kítása volt a cél. Mindezek mellett megyei és fõként országos ver-
senyek rendezése is elõtérbe került. 2–3 év elteltével hagyomá-
nyossá váltak az országos versenyek. Így elsõsorban a korosztályos
versenyek, ahol fiataljaink hazai pályán jutottak versenyzési lehe-
tõséghez. A versenynaptárban folyamatosan helyet kapott az
országos nõi I. osztályú és a II–III. osztályú férfi egyéni verseny is
50–70 fõs versenyszámonkénti részvétellel. Eddig tartott tulaj-
donképpen Balatonalmádi teniszéletének második szakasza.

Ezután következett egy átmeneti idõszak a várossá válástól,
rendszerváltozástól 1994-ig. Ezen idõszakban is voltak Almádi
teniszéletében kiemelkedõ események: az országos versenyek ren-
dezési színvonala emelkedett, kulturált körülmények között
tudtuk elhelyezni az idelátogató vendégeket, a labdarúgó és a
tenisz szakosztály között kialakult jó együttmûködés követ-


