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Dobos  Lajos:  TAVASZ  I. gouache  2011. 



Iparosok,  kereskedők  Balatonalmádiban 
1928  évben  kiadott  térkép  alapján 

ELSŐ  RÉSZ 

Az  1928as  térkép  a  Magyar  Fürdőtérképek  sorozatában  jelent 
meg  és  híven  ábrázolja  a  község  akkori  képét.  A  térkép  hát
oldalán,  a  többi  fürdőtérképtől  eltérően,  rövid  leírás  olvasható 
Almádiról, valamint  25 reklám hirdeti  az iparosok  és kereskedők 
tevékenységét.  Nem  teljeskörűek  a  reklámok,  mert  rajtuk  kívül 
mások  is  buzgólkodtak  valamilyen  szakmai  területen.  Lehet, 
hogy  fizetni  kellett  a  megjelenésért  és  nem  mindenkinek  volt 
hozzá  "anyagi"  kedve? 

Az  említett  reklámokat  sorba  vesszük  és  megnézzük  mi  a  mai 
állapot. Több  lehetőség van. Az épület változatlanul ma is áll, ám 
ennek a valószínűsége  rendkívül csekély. Másik pedig az, hogy az 
épület  változtatásokkal  létezik.  Ebből  a  fajtából akad  néhány.  A 
harmadik  eset,  hogy  már  nyoma  sincs  az  egykori  épületnek. 
Sajnos  erre  sokkal  nagyobb  esélyünk  van.  Az  eredeti  reklám 
bemutatása  mellett  közlünk  egykori  képeket  az  épületekről 
(amennyiben  van  ilyen),  valamint  röviden  kitérünk  az  objektum 
sorsára,  mai  állapotának  okára.  Lehetőség  szerint  minél  több 
adat  közlésével  kiegészítve  a város  történetének  ismeretanyagát. 

Az épületet  Horváth  Károly veszprémi  lakos nyaralónak  építette 
1897ben. Tőle vásárolta meg Jákóy  Géza az 1900as évek elején 
ma  is  a  család  tulajdonában  levő  épületet.  A  jelentős  nagyságú 
szőlőbirtok  parcellázásra  került  és  a  Lenkei  Vilmos  Dani  utca 
kialakítása  is a birtok  rovására történt. Ez volt a sorsa szinte vala
mennyi  a  XIX.  század  végén  és  a  XX.  század  elején  épített 
épületnek. 

A ma  látható  épület  Lenkei  Vilmos  Dani  utca  6.  szám  alatt  áll. 
Az eredeti  állapothoz  képest  jelentős  változásokkal,  amelyeket  a 
faszerkezetű verandák háborús események következtében  történt 
pusztítások  okoztak.  Az eredeti  állapot  helyreállítása,  igen  jelen
tős költséggel  járna,  amit  a tulajdonosok  nem  tudnak  vállalni. 

A  térkép  részlete  a  település  központjával. 

Jákóy  panzió  képe  1910  körül. 

J Á K Ó Y  P E N Z I Ó 
Balatonalmádi,  Horthy  Miklósút. 

Nyitva  május  hó  1től. 

Balatonra  néző  verandás  szobák  kényelemmel 
berendezve.  A  legjobb  étkezés  és  kiszolgálás. 
Elő  és  utószezonban  igen  mérsékelt  árak. 



Knazovitzky  Béla 
divatárúház fiókja, Balatonalmádi. 

Kalapok, 
cipők,  fehérneműek, 

harisnyák,  sport  és  turistacikkek, 
siffonok,  vásznak,  mosóárúk,  szövetek,  rövidárúk. 

Emléktárgyak  nagy  választékban. 
Olcsó  szabott 

árak. 

A  kép  bal  sarkában  látható  épületrész  helyén,  a  Györgyi  Dénes  tervei 
szerint  készült  református  templom  áll. 

HOTEL  ABBÁZIA  PENZIÓ 

BALATONALMÁDIGYÓGYFÜRDŐN 
a nagyállomással szemben, Bethlen I.út és Baross G.út sarkán, 

# 
SZÁLLODA 

50 kényelmes,  fővárosi színvonalú,  folyóvizes mos
dókkal ellátott szobával. Melegfürdő a szállodában. 

* 

ÉTTERMEK,  KÁVÉHÁZ 
zárt és kerthelyiségben. A konyha saját kezelésben. 

Külön  diétás  és  hízókűrák. * 
Direktrice: 

dr.  Nagy  Albertné,  a  Stószfürdő  v.  tulajdonosa. 
* 

Állandó 
díjtalan  orvosi  felügyelet.  Egész  éven  át  nyitva. 

* 
Budapesti  igazgatóság: 

I.,  Krisztinakörűt  147. Telefon: automata  50770. 

Hotel  Abbázia  képe  1928ból 

S Z É K E L Y  L Á S Z L Ó 
vegyeskereskedése 

Balatonalmádi,  Erzsébet  királynéút. 
Ą 

Bor  és  sör  kismértékben  való  kimérése.  Aprított 
tüzifa  és  tej  eladás.  Pontos  és  szolid  kiszolgálás. 

M e g r e n d e l é s r e  házhoz  is  szállít . 

Az  üzlet  képe  1942ben 

A BajcsyZsilinszky út  és a Diófa utca  sarkán  álló,  mára  teljesen 
átalakított  épület  az  1920as évek elején épült. A kép bal  oldalán 
látható  a  fűszercsemege  kereskedés,  mellette  jobbról  pedig  a 
"Székely  kocsma"  bejárata  látszik.  Kedvelt  hely  volt  a  kocsma, 
mert  még  kuglipálya  is  tartozott  hozzá,  amelyik  faszerkezetű, 
egyszerű  épület  volt  és a Diófa utcai  telekhatáron  állt. 

„PannoniaOtthon" 
Baross  G.út 

éttermei, Park kávéház, fövenyfürdő, büffé, 
Balatoni  Jacht  Club  bérlője:  Fertő  Dezső. 

Elsőrendű  kiszolgálás,  Magyar  és  francia 
konyha. 

A Pannónia  főépülete látható az 1929ben készült felvételen. A te
rületen  elsőként  az  1899ben  készült  Kneipp  Gyógyház  állt.  Le
bontása  után  a Pannónia  Otthonnak,  majd az Auróra  étteremnek 
adott  helyet. Ma  pedig  a Pannónia  Kulturális  Központ  és Könyv
tár, a város legjelentősebb középülete  működik  ezen a területen. 

Schildmayer  Ferenc 



ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
A képviselőtestület  2011  májusi  ülésén  tárgyalt  napirendi  pontok 
közül a fontosabb kérdések  és döntések  az alábbiak: 

Javaslat Balatonalmádi város Baross G. út nyári időszakban  történő 
ideiglenes  forgalomkorlátozására 
Balatonalmádi  jelenleg  nem  rendelkezik  klasszikus  értelemben  vett 
sétáló  utcával.  A város  történelmi  hagyománya  és kialakult  telepü
lésszerkezeti  rendje  szerint  a  Baross  Gábor  út  Jókai  Mór  utca, 
valamint  a dr.  Óvári  Ferenc  utca  által  keresztezett  része  a 7les  sz. 
főút irányában  a Városház  tér    Petőfi Sándor  utca  kereszteződéssel 
bezárólag  alkalmas  a  városban  élők  és  a  városba  látogató  turisták 
igényeit  kielégítő  sétáló  utca  szerepének  betöltésére,  megfelelően 
szervezett  rendezvényekkel,  valamint  vendéglátó  egységekkel.  Az 
útszakasz  forgalmi  rendjében  forgalomkorlátozás  várható  július 
ljétől augusztus 21ig, este  18:00tól  másnap reggel  06:00ig. 

Javaslat  a pedagógiai  szakszolgálati  feladatok további  ellátására 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzata  a  kistérségi  pedagógiai  szak
szolgálati  (logopédiai)  feladatok  ellátása  érdekében  a  közoktatásról 
szóló  1993.  év LXXIX  törvény  33.  § (1) bek. b) pont  szerinti  több
célú, közös  igazgatású  közoktatási  intézménnyé  szervezi  át  az általa 
fenntartott Györgyi Dénes Általános Iskolát 2011. augusztus  ljétől. 
Az  intézményben  logopédiai  intézet  intézményegységet  hoz  létre, 
áthelyezéssel  biztosítja 5  fő  logopédus  alkalmazását,  továbbá  telep
helyként  térítésmentesen  biztosítja  a  Balatonalmádi,  BajcsyZs.  u. 
37. sz. alatti nevelési tanácsadó  helyiségeket. 

Javaslat  a II. védőnői  szolgálat  tárgyi feltételeinek biztosítására 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete    a 
Balatonalmádi  II.  védőnői  szolgálat  tárgyi  feltételeinek  biztosítása 
érdekében    az  önkormányzati  tulajdonú  Balatonalmádi,  Ady  u.  2. 
sz.  alatti  volt  fiókgyógyszertár  védőnői  tanácsadóvá  (várószoba, 
babakocsitároló,  tanácsadó,  mellékhelyiségek)  történő  átala
kításához 540.000  Ftot, valamint  a tanácsadó kötelező  eszközeinek 
beszerzéséhez  160.000  Ftot  biztosít  a  Balatonalmádi  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  költségvetésében,  az  önkormányzat 
2011.  évi  költségvetése  felhalmozási  célú  tartalék    Egészségház 
működtetése    kiadások  terhére. 

Javaslat  a  Vörösberényi  Általános  Iskola  pótelőirányzat  iránti 
kérelmére, előirányzat  csökkentésére 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  a 
Vörösberényi Általános Iskola pótelőirányzat,  előirányzatmódosítás 
iránti  kérelme  ügyében  az  alábbi  döntést  hozza:  A  Vörösberényi 
Általános  Iskola 2011. évi költségvetésében  lévő tervezési  többletből 
származó  1.875 ezer Ft személyi kiadási előirányzat  terhére  biztosít
ja az  intézmény  IKT  infrastruktúra  fejlesztés többletkiadását,  a  256 
ezer  Ft  dologi  kiadási  előirányzatot,  valamint  a  magántanuló 
oktatásával felmerülő 329 ezer Ft személyi jellegű kiadási előirányza
tot. A tervezési  többletből  származó 506  ezer Ft munkaadót  terhelő 
kiadási  előirányzat  terhére  engedélyezi  a  magántanuló  oktatásával 
felmerülő 89 ezer  Ft munkaadót  terhelő  járulékok  kiadási  előirány
zatot. Ezzel egyidejűleg a fennmaradó  1.290 ezer Ft személyi jellegű 
kiadási, valamint  a 417 ezer Ft munkaadót  terhelő kiadási  előirány
zatot elvonja az  intézménytől. 

Javaslat helyi kulturális  és sportpályázatok  elbírálására 
A Humán  Bizottság  2011.  május  17i ülésén    átruházott  hatáskör
ben eljárva   elbírálta  az általa kiírt  helyi kulturális pályázatra  beér
kezett  pályázatokat.  A  rendelkezésre  álló  1.700.000  Ft  kulturális 
rendezvény keret terhére átruházott hatáskörben  a 77/2011.  (V 17.) 
HB  határozatával  7  pályázat  támogatásáról  döntött  1.350.000  Ft 
összegben.  A  pályázatban  megjelölt  működési  támogatás  keret  
500.000  Ft    terhére  1 alapítványt  tart  támogatandónak  a  Humán 
Bizottság.  A  sportrendezvények  szervezése  kategóriában  a  Humán 
Bizottság  határozatával  19  pályázat  támogatásáról  hozott  döntést 
2.014.000  Ft  összegben.  (keretösszeg:  2.104.000  Ft)  A  pályázók 
közül  2  alapítvány  pályázatát  is  támogatandónak  tartotta.  A  kép
viselőtestület  támogatja a Humán Bizottság határozatait. A pályázat 
eredménye  megtekinthető  a  www.balatonalmadi.hu  weboldal 
Pályázatok menüpontján belül. 

Javaslat  a helyi civil pályázatok  elbírálására 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete 
83/2011.  (III.  31.)  sz.  határozatával  pályázatot  hirdetett  az  önkor
mányzat költségvetésében  elkülönített  Civil Alap terhére. A pályáza
ton  2011.  évben  felosztható  támogatás  mértéke:  1.500.000  Ft. 
Pályázatot  nyújthattak  be  a  nem  sporttevékenységet  végző  civil 
szervezetek,  egyesületek  és  alapítványok,  amelyek  megfelelnek  a 
Civil Koncepcióban  rögzített  feltételeknek, s legalább a pályázati fel

hívást  megelőzően  2  éve  folyamatosan  működnek.  A  pályázatokat 
működési  célú  támogatás  elnyerésére  lehetett  benyújtani,  melyhez 
minimum  30%  önrésszel  kellett  rendelkezni.  A beérkezett  pályáza
tok elbírálását követően a képviselőtestület  17 civil szervezet részére 
biztosít működési célú támogatást. A pályázat eredménye  megtekint
hető  a  www.balatonalmadi.hu  weboldal  Pályázatok  menüpontján 
belül. 

Javaslat pénzeszköz  átadására  Borfesztivál megrendezése céljából 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  úgy 
dönt,  hogy  a  2011.  évi  működési  célú  céltartalékában  az  Almádi 
Borfesztivál megrendezésének  fedezetéül szereplő 5 millió Ft terhére 
a  Balatonalmádi  Turisztikai  Egyesületet  5  millió  Fttal  támogatja az 
Almádi Borfesztivál megrendezése céljából. 

Javaslat  strandi animációra  a Wesselényi  strandon 
A  Wesselényi  strandrekonstrukció  II.  ütemének  pályázatában 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzata  vállalta  a  strandi  animáció 
megvalósítását  heti  5  napon,  alkalmanként  240  percen  keresztül, 
valamint  a  Balaton  Fejlesztési  Tanáccsal  kötött  szerződésben  a 
Játékos Balaton   Interaktív Játéktér 5 éven keresztüli  üzemeltetését. 
A feladat ellátására  1 fő animátort  szükséges megbíznia  a nyári  sze
zonra, a Wesselényistrandra.  Balatonalmádi Város  Önkormányzatá
nak  képviselőtestülete  maximum  bruttó  600.000  Ftot  különít  el a 
Wesselényi  strand  2011.  évi  animációs  szolgáltatására  a  2011.  évi 
költségvetés működési célú általános  tartalék  terhére. 

PÁLYÁZAT 
Az EGYÜTT  EGYMÁSÉRT NYÍLT  KÖZALAPÍTVÁNY 

(8220  Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1. 
Kuratórium  elnöke:  Herczegné  Buday  Beáta) 

Pályázatot  ír  ki  fagyűjtési  akcióban  való  részvételre  a  szo
ciálisan  rászorulók  téli  fűtésének  biztosítására. 

Az Alapítvány  2011.  évben  fűtés támogatására,  tűzifagyűjtési 
akciót  hirdet  a  szociálisan  rászorulók  részére.  Az  Alapítvány 
felkérésére  a  fagyűjtés megszervezését  a  Balatonalmádi  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  (Balatonalmádi,  Ady Endre  út.  2. Tel: 
88/542551)  végzi,  valamint  a  megvalósításban  a  Balatonalmádi 
Városgondnokság  is  részt  vesz.  A  pályázat  lebonyolításának 
koordinátora,  a  kuratórium  döntése  alapján,  Balogh  Csaba 
alelnök. 

Pályázatot  nyújthatnak  be:  a  tűzifagyűjtési  akcióban  való 
részvételre  csak azok  a magánszemélyek  nyújthatnak be  pályáza
tot,  akik 

  más  fűtési móddal  nem  tudják megoldani  a fűtésüket, és 
  Balatonalmádi  állandó  lakóhellyel  rendelkező,  vagy  beje

lentett  állandó  lakóhellyel  nem  rendelkező,  de  életvitelszerűen 
(igazoltan)  Balatonalmádiban  élő  szociálisan  rászorultak,  és 

  akiknek  családjában az egy főre eső jövedelem  nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének  250%
át  és 

  a  pályázat  benyújtásával  egyidejűleg  kötelezettséget  vállal
nak  arra,  hogy  a  fent említett  intézményekkel  a tűzifagyűjtésben 
tevékenyen  részt  vesznek. 

Egy  családból  csak  egy  fő pályázhat.  A pályázható  famenny
iség összesen:  2  erdei  méter  vágatlanul. 

A  pályázat  benyújtásának  módja:  Pályázatot  adatlapon  kell 
benyújtani.  Az  adatlap  a  Balatonalmádi  Polgármesteri  Hivatal 
Portáján  (Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1.),  illetve  a  Balaton
almádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  (Balatonalmádi,  Ady 
Endre  út.  2.)  szerezhető  be.  A  pályázatokat  1  példányban 
Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központnál  vagy  a 
Balatonalmádi  Polgármesteri  Hivatal  Portáján  elhelyezett 
gyűjtőládába dobhatóak  be. 

Pályázat  elbírálásának  főbb szempontjai: 
Csak  a hiánytalanul  kitöltött,  és igazolásokkal  ellátott  adatlapok 
kerülnek  elbírálásra 

Pályázat  benyújtási  ideje:  2011.  június  15.    2011.  szeptem
ber  15.  közötti  időszakban. 

Pályázatok  elbírálása:  A  beérkező  kérelmeket  a  kuratórium 
bírálja el. 

Herczegné  Buday  Beáta 
kuratórium  elnöke  sk. 

http://www.balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu


TISZTELT  EMLÉKEZŐ 
GYÜLEKEZET! 

Hadd  kezdjem visszaemlékezésemet  egy  személyes  képsor 
felidézésével!  Dolgozószobám  falán  őrzöm  azokat  a  családi 
relikviákat,  amelyek,  valahányszor  rájuk  tekintek,  felidézik  a 
már  földi  köreinkből  eltávozott  szeretteimet,  azokat,  akik 
testi valójukban már  nincsenek  mellettem,  mégis tudom,  vala
honnan  tapintatosan  terelgetnek,  figyelik  minden  lépésemet. 
Ott  van  közöttük  édesanyám,  menyasszonyi  ruhában,  apám  a 
tanári  katedrán...  és  ott  van  az  én  huszár  nagyapám  egy 
ágaskodó,  hollófekete  paripát  büszkén  megülve,  kardját  vil
logtatva,  gondolom,  az  ellenség  felé. 

Szeretem  ezt  a  képet,  amely  persze  önmagában  véve 
ugyanolyan  értéktelen  vásári  portéka,  mint  az a sok  ezer  vagy 
sok  százezer  hasonló,  a  családi  emlékeket  hűségesen  őrző 
emberek  otthonaiban,  amit  "katonaidőm  emlékére"  csináltat
tak  a  leszerelő  bakák  a  valamennyiüket  megkörnyékező, 
ügyes  fotográfussal:  a  cifra  színes  nyomaton  a  harcos  feje 
helyén  egy  kerek  lyukkivágás,  abba  van  beleragasztva  az  arc
kép.  Mintha  csak  igazi  lenne. 

Szemfényvesztés  ez  is,  tudom,  s  tudták  ők  is,  mint  annyi 
minden  ezen  a  világon,  nekem  mégis  szívdobogtató  valóság. 
Mert  azokra  a  valóságos  történetekre  emlékeztet,  amelyeket 
nagyapám  mesélt,  sokszor  csak  úgy  mellékesen,  mondjuk 
aratáskor,  szusszantva  egyet  az  akácfa  ritkás  árnyékában, 
amikor  vizet  kínáltam  neki  a  kútról  hozott  cserépkorsóból, 
vagy  a  Rigó  nevű  lovunk  sörényét  igazítgatva  az  istállóban. 

Történeteiből  örökre  emlékezetembe  vésődtek  a  szavak: 
Doberdó...  Isonzó...  Galícia...  Gorlicei  áttörés...  aztán  olyan 
kifejezések,  mint  futóárok...  gránáttölcsér...  őrjárat...  senki 
földje...  érintésre  robbanó  kézigránát...  géppuskafészek... 
össztűz...  szuronyroham...  áttörés...  gáztámadás...  Arról  is 
beszélt,  hogy  a  legjobb volt  az  öldöklő  küzdelemben  olyankor 
megsebesülni,  amikor  a  kötözőhelyen  még  nem  volt  nagy  a 
tolongás.  Mert  bizony  nagyon  is gyakran  volt  tolongás  azon  a 
bizonyos  kötözőhelyen...  bajtársaik  hozták  az  elsárgult  arcú, 
fulladozó,  vérrel  borított  arcú,  szétmarcangolt  testű  harcoso
kat...,  és a csatamezőn  már  azoknak  ezrei feküdtek, akiket  már 
nem  lehetett  a kötözőhelyre  vinni. A hősi  halottak. 

Nagyapám  is  végigélte  azt  az  iszonyatot,  amit  az  az  első 
nagy  háború  jelentett.  Megsebesült  többször  is,  de  a  Sors 
könyvében  az volt  számára  megírva,  hogy  életben  maradjon. 

A  történelmi  Magyarország  katonái  közül  az  első  világ
háború  csatáiban  hatszázhatvanezren  maradtak  ott  a  harcme
zőkön.  S  amint  egyre  sűrűbben  érkeztek  haza  a  frontról  a 
szűk  szavú  értesítések:  "hősi  halált  halt"...  "hősi  halált  halt"... 
"hősi  halált  halt"...  az  itthoni  törvényhozók  köreiben  már 
akkor  fölvetődött,  hogy  az  ország  életben  maradt  polgárai 
méltóképpen  emlékezzenek  meg  a hazájukért  életüket  áldozó 
hősökről. 

A  hősök  napjáról  szóló  törvény  végül  1924ben  született 
meg.  Ez  a  törvény  előírta,  hogy  minden  városban  és  község
ben  emlékműveket  állítsanak  (ezt  a  balatonalmádi  emlék
művet  is  akkor  állították  fel),  s  attól  fogva  minden  év  május 
utolsó  vasárnapján  emlékezett  meg  az  ország  a  háborúban 
elesett  fiairól. 

Minden  évben,  mondom,  pedig  a  megállapítás  egyáltalán 
nem  pontos.  Ugyanis  1945  májusában  még  megtartotta  az 
ország  a  megemlékezéseket,  s  aztán  hosszú  ideig  néma 
csend...  Az  újabb  és  újabb  hódítók  a  maguk  hódítói  dicső
ségét  akarták  belénk  plántálni.  A  szocializmusnak  nevezett 
kommunista  rémuralom  megalázó  évtizedein  át  hősnek  az 
országot  elözönlő  rémületes  vörös  horda  martalócait  kellett 
volna  tartanunk.  Az iskolákban  és a  felvonulásokon,  a  külön
böző  hazug  tömegrendezvényeken  a  felszabadítóknak 

nevezett  hódítók  dicsőségéről  kellett  szólnia  az  éneknek.  A 
magyar  baka  már  nem  hős  volt,  hanem  szégyellni  való  utolsó 
csatlós. 

Amikor  a  magyar  történelem  kereke  csikorogva  új  irány
ba  fordult,  2001ben  a  polgári  kormány  alkotott  új  törvényt 
a hősök  napjának újbóli megünnepléséről.  Az akkor  megalko
tott  törvény  megfogalmazása  szerint  ezen  a  napon  nem  csu
pán  a  két  világháborúban  elesettekre  emlékezik  az  utókor, 
hanem  mindazokra,  akik  ezer  éven  át  védték  Magyarorszá
got,  s  a  törvénycikk  megfogalmazása  szerint  "mindazokat  a 
nemzet  hőseinek  tekintjük,  akik  akár  fegyverrel,  akár  anélkül 
odaadóan  szolgálták  a  hazát  a  végveszély  óráiban,  és  akár  az 
önkény  megtorló  intézkedéseit  is vállalták".  Itt, Almádiban  is, 
most  nemcsak  a háborúkban  elesettekre  emlékezünk,  akiknek 
neve  ott  díszlik  az  emlékoszlopon,  hanem  például  azokra  a 
hős  fiúkra  is,  akiknek  nevét  az  emlékmű  tábláin  olvashatjuk, 
s mindazokra,  akik  úgy  hoztak  áldozatot  hazájukért,  hogy  ők 
maguk  névtelenek  maradtak. 

Költőink,  íróink,  Ady  Endrétől  és  Gyóni  Gézától  Juhász 
Ferencig,  méltó  módon  írtak  a háborúk  iszonyatáról,  a  hősök 
és  áldozatok  elmondhatatlan  szenvedéseiről.  Egyikük,  Dsida 
Jenő  a hősök  napjáról  is megemlékezik.  Az ő  verséből  szeret
nék  idézni  néhány  versszakot: 

"Hősök  napja  van!  Katonák  sietnek  /  dobbanó  tömör  sza
kaszokban,  égő  /  fáklyasorokkal.  /  Fojtó  füstöt ver  be  a  szél  s 
a  kürtök  /  réztorkán  recsegve  rikolt  az  orkán.  /  Döngve  jön
nek  és  dübörögve  mennek,  /  villog  a  fegyver.  /  S  szinte  hal
lom:  /  messze,  kihalt  mezőkön,  /  a  sírok  alján  boldogan 
összekattan  /  millió  hős  állkapocs.  /  Ó,  milyen  jók  vagytok  a 
földön,  /  emberek,  hogy  ily  kegyes  áldozattal  /  ünnepeltek 
minket  e májuséjen! /  S látni  kezdek:  jönnek  a bonka  bénák  / 
özvegyek,  árvák  /  s mindenrangú  nyűtt  nyomorultak,  arcuk  / 
elmeredve  bámult  a  fáklya  vérszín  /  záporába  /  ...s  látni 
kezdek:  felszakad  egy  sötétlő  /  sír  göröngye  messze 
Galíciában  /  nagybátyám  dolmányos  alakja kel  ki  /  imbolyog, 
indul  /  félig  porladt  kék  szeme  tágra  nyílik,  /  átlyukasztott 
roncs  tüdejére  kéjes  /  buggyanással  ömlik  az  áradó,  friss  / 
májusi  orgonaillat..." 

Dsida Jenő  a  Galíciában  hősi  halált  halt  nagybátyjára  em
lékezik.  De  akade  a Földön  magyar  család,  akinek  a  körében 
ne  kellene  emlékezni  valakire,  aki  életét  áldozta  hazájáért? 

Hősök  százezreire,  millióira  emlékezünk,  s  a  legméltób
ban  úgy,  ha  valamennyiünk  meghozza  a  maga  mégoly  cse
kély  áldozatát  ezért  a  ma  is kívülrőlbelülről,  ezerfelől  táma
dott,  megcsonkított  Magyarországért. 

(2011.  május 29.    Balogh  Elemér) 

Elhangzott  a  Hősök  Napján  rendezett  megemlékezésen, 
Balatonalmádiban. 

Az  almádi  művészek  érdi  kiállításának  megnyitóján 



DOBOS  LAJOS 
FESTŐMŰVÉSZ  90  ÉVES 

Ave  Mester! 
Életműve  vallomás  az  örök  megújulásról. Jellemzője  ma  is a 

töretlen  derű.  A  tájszépség  fáradhatatlan  szolgálata.  Az  ember 
mélyreható  tanulmányozása.  Nemegyszer  szinte  tenyérnyi 
keretek közé teremtett,  mégis nagyra törő művekben. A rajz adta 
nemes  egyszerűséggel,  vagy a színek  áradó  tobzódásával. 

Mondhatjuk: a tájat emelte szimbólummá! Majd' hét  évtizede 
festi  legfőképp  e  szelíd  lélegzetű  balatoni  világot.  A  kelő  és  a 
lebukó  Nap  égi  káprázatát,  alkotó,  jelet  hagyó  embereit.  Szinte 
kihangzik  darabjaiból, hogy "itt a fény ragyog a házak  tűzfalán, a 
templomtornyokon  és  minden  pince  homlokán."  Égföldvíz 
ölelkezésében  él  e helyt  évmilliók  óta  az  ember.  E hellászi  derű
ben  fogalmazza  remek  műveibe  érzelmeit,  számunkra  is  világító 
élményeit.  Bölccsé  érlelődött  látásmóddal,  szeretni  való  gyen
gédséggel  varázsolja  elénk  otthonos  vidékünk  rejtőzködő  szép
ségeit.  Képeiben  bíztatás:  Nézz  föl az égre,  meglátod  a  Balatont! 
Nézz  a tóra,  s meglátod  az  eget!  Itt  mindig  szikrázik  a  fény, vál
takozó  színekben  tündöklik  a  hullámtenger,  halkan  muzsikál  a 
szél,  és  a  víz  tükörképében  tetszeleg  a  Nap...  Hangsúlyaival 
valahányszor  a fölívelés győzelmét mutatja a mélybe húzó  nehéz
kedés  fölött... 

Tavaszt  dicsérő  két  akvarellkölteményt  állított  ki  az  almádi, 
tehát  itthoni,  rangoshagyományos  képzőművészeti  tárlaton. 
Elmélyült,  fölényes biztonsággal  alkotott  művek.  Méltó  darabok 
a  fény vándorának  kincsestárából.  Mindkettőben  "mélykék  bár
sony  alól  lobbannak  a színek,  égnek  széltében  az égnek,  izzanak 
a mennyen  is át..." Milyen  igaz, hogy  " a legnagyobbak  itt  a pik
torok! Tájékunk lelke rajtuk átcsorog..." Így igaz az is, hogy a táj 
megmutatja azt,  aki benne  él! 

Kedves  Lajos  Bátyánk,  kortárs  művészeink  doyenje,  alkotá
saival  itthon  és  külhonban,    Európában  s a világ  számos  pont
ján    elismerést  aratott.  Nem  gyűjtött  kitüntetéseket.  Soha  nem 
állt az első sorba. Ám a közönség értékítélete  mindennél  több:  az 
igaz  festőt megillető  arany. 

Derűt  és jó munkát,  szeretett  Mester,  ad  multos  annos! 
Albrecht  Sándor 

Dobos  Lajos:  TAVASZ  II. gouache  2011. 

Keszey  János  polgármester  úr  is köszöntötte  Lajos  bácsit  születésnapján 



ALMÁDI  TÁRLAT  2011. 
Tisztelt  Hölgyeim  és Uraim! 
Aki  ismeri  a  Balatont  és  környékét,  nem  csodálkozik  azon, 

hogy  nemzeti  kincsünkként  tartjuk  számon.  Ennek  a  vidéknek 
egyik  rajongóját,  Eötvös  Károlyt  már  évszázaddal  ezelőtt  rabul 
ejtette. 

"Minő  ragyogás,  mennyi  mosoly,  mekkora  élet  a  nyári  nap 
sugarai  alatt!  Színe  örökké  változik,  ezüst  és  arany,  smaragdos 
zöld  és zafíros kék,  amint  verő  napfény, rajzó bárányfelhő vagy 
viharos  felleg terül  el az égen. A magasságnak  minden  mosolyát, 
minden  vidámságát,  minden  haragját  visszatükrözi 

  hálával,  ha  kedves, 
  daccal,  ha  mogorva  a magasság. 
Nézz  az  égre,  s  meglátod  a  Balatont,  nézz  a  Balatonra,  s 

meglátod  az  eget.  S ha  szél  támad,  a  hullám  is  feltámad.  Ugrál, 
játszik,  kergeti  egymást:  cseveg,  csattog,  kiabál  egymásra,  s  ha 
neki melegedett,  habos  fürtökkel ékesíti  fel  homlokát." 

Tárlatunk  művészeinek  páratlan  munkái  mindezt  vissza
tükrözik.  Nyomon  követhetjük  az  évszakok  és  napszakok 
színeinek  és hangulatainak  változásait. 

A  hajnali  nádas  kékeszöldjében  benne  van  a  nyári  reggel 
hűvösségének  borzongása  és a  távoli  égbolt  tisztaságából  kibon
takozó  forró  nap,  az  élettel  teli  vízpart  világa,  mely  nemcsak  a 
festők  ecsetjét  ihlette,  de  fotósaink  is  megörökítettek  néhány 
páratlan  pillanatot,  a  kagylókból  alkotott  elvarázsolt  kastélyt,  a 
növények  amorf,  meseszerűen  tovább  szőhető  alakját,  a  levél
lenyomatokban  a fény és árnyék  játéka  egy pillanatba  kövül  és a 
fosszíliák  társául  szegődik.  Az  inverz  macskák  látszólag  nem 
vesznek tudomást a külvilágról, ám közben minden  szőrszálukkal 
figyelik a  jelent. 

Az ártérben  a világos és sötét  tónusok  pedig a természet  nagy 
örök  egyensúlyára  utalnak.  A  nyugalom  pillanatát  idéző  csó
nakok  a  kikötőben,  a  csend,  mely  talán  éppen  a  készülő  vihar 
előtti  utolsó  pillanat  csendje.  Hajók  leeresztett  vitorlákkal  és  az 
alkonyatba  vesző emberi  alakokkal  mennek  neki  az  éjszakának. 

A  magányos  kikötőt  látva,  várakozás  fogan  meg  az  ember 
lelkében. Lemegy a nap és mi fog most  történni?  Hogyan  tovább, 
a horizonton  a hegy sötét kontúrja előre vetíti a közelgő éjt. A tél 
kilátástalansága,  mely  éppen  a  Balaton  töredezett  jegét  karcolja 
fel a látóhatár  sötét  színeivel  olvad  egybe. 

Az ébredező  tavaszban  még ott  van  a tél  szennye,  az  elolvadt 
hó utáni hordalék  felett az induló zöldek még nem tudtak  diadalt 
aratni. 

A káptalanfüredi  dombok  akvarelljein  a szín  és  formavilágot 
egy olyan ember osztja meg velünk,  aki a táj minden kis  szögletét 
jól  ismeri. 

Évmilliók  rétegződése  köszön  vissza  a  kövekből,  tárgyak 
múlandósága  az  emberi  élet  végességére  int  minket;  olyan  kin
cseket  keressünk,  amit  a  moly  nem  rág  meg  és  a  rozsda  nem 
emészt  el, vázában  az időtlenség  virágaival. 

A szőlőindák  és szőlőfürtök egy  termékeny,  de  aktív  csendet 
mutatnak  be. A hallgatás  a hegedű  indákkal  benőtt  nyakán  indu
lattá  feszül, a zongorista  lendületében  talán  Liszt  temperamentu
mos  játékát  is megidézhetjük. 

Természetesen  megjelenik az ember,  a nagy mesterek,  a tudás 
és  az  idő  birtokosai.  Két  kis  plasztika  egy  térbe  szorítva  újra
értelmezi  önmagát.  Az  anyagyermek  kapcsolat  bensőséges  vi
szonyára,  a  mellettük  ülő  magába  roskadt  alak  sötét  árnyéka 
vetül. 

A  Remény?  című  mű  a Jelenések  könyve  egyik  szakaszának 
kortás  megközelítése.  Az  asszony    Mária  vajúdásánál  ott  áll  a 
Sárkány    a Sátán,  hogy  a születendő  magzatot  elragadja. Ebben 
a  pillanatban  még  nem  tudjuk,  sikerüle?  A  kérdés  azonban 
felmerül,  mit  tehetünk  mi,  egyik  vagy  másik  erő  mellett  tu
dunke  állást  foglalni? 

Az egyenes  labirintus  az angyalok  és a galambok  jelenlétével 
égi  irányultságot  hordoz,  a  függőlegesen  felfelé táguló  tér  talán 
az örök  élet  határtalanságára  utal. 

Tanulmány  a  csipkefüggönyhöz  című  kép  a  színek  és  a  for
mák  játékában  a csipkefüggöny és a női  test  könnyed,  a groteszk 
határait  súroló,  harmonikus  egységbe  épül. 

Az egyik  kollázs  egy  nagy  sötét  testet  állít  a középpontba.  A 
rárakódó  rétegek, mintha az idő múlásával gyengítenék  az erejét. 
Sikerüle  végül  teljesen  elfedni  ezt  a  sötétséget?  A  szabályos  és 
szabálytalan  lét  kérdéseit  feszegető  képek  azt  taglalják  mi 
történik,  történike  valami,  ha  a szokott  rend  megbillen? 

A rácsos képeken  egy ellentétpár    a rend  és a rendetlenség  
geometrikus  formában  jelenik  meg.  Hozzá  társul  a  Riviéra  c. 
alkotás, melyben a végtelenben  találkozó párhuzamosok  jelennek 
meg.  Kontrasztot  találunk  az  emberi  lábnyomok  és  a  gépek 
nyomai között. Az emberi  lábnyomok  sokasága és sokfélesége jól 
ellensúlyozza  azt,  hogy  a  képen  jól  kivehető  közelségben 
egyetlen  ember  sem  látható.  Ezek  a  lábnyomok  mégis  élettel 
töltik  meg az egész  képet. 

A háromszögek,  a síkidomok  kétdimenziós  érzelem és szub
jektivitásmentes  világából  kiszakítják  magukat.  A három  külön
böző  síkban  három  különböző  élethelyzetet  szemlélhetünk.  A 
lendület  és  a  nyugvópont  között  éppen  félúton,  szerepéből 
kilépve  saját  síkjának  határait  áttörve  egy  lélek  kétségbeesett 
küzdelmét  láthatjuk. 

A  felsejlő átláthatatlan  tejfehér homály  mintha  akadályozná 
az embert  a tisztánlátásban.  Csüggesztő helyzetben  kevés kitörési 
lehetőséget  találunk.  A  sötét  tónusok  majdnem  teljesen 
lehatárolják  a  két  nagy  művet. 

A cím nélküli  alkotás egy nyitva hagyott  kérdés. A fekete  tol
lakból kiemelkedő hatalmas hegyes csőr és a vörös szín fenyegető 
volta  ellenére  a  madár  szeméből  tükröződő  félelemmel  vegyes 
távolságtartás  és gyanakvás  gyakorol  ránk  mélyebb  benyomást. 

Az itt kiállított művek  számunkra beszédes igazodási  pontok. 
Hűséggel  megélt  vallomások.  Eletünk  érzelmekkel  bővelkedő, 
örömökkel  és gondokkal  is  tarkázott  színterén  körbe  mutatnak. 
Sajátos  hanggal,  jobbító  szándékkal,  egyéni  véleménnyel    a 
közlésmód  sokféleségével. Erősítik bennünk  azt az  alapigazságot, 
hogy  a művészet  legnemesebb  feladata,  hogy  boldoggá  tegye  az 
embert. 

Befejezésül  megköszönöm  mindazoknak,  akik  immár  több 
mint  20  éve munkálkodnak  az igazi értékek  felmutatásán, a  tár
lat  megálmodójának,  Veszeli  Lajos  művész  úrnak  külön  is 
köszönve,  emlékezve  a  Berényi  Művésztelep  '50es  évekbeli 
gyökereire,  melynek  hagyományértékű  ápolására  ma  is  nagy 
szükség  lenne. 

Kívánom,  hogy  a  művészet  hozzon  számunkra  még  soksok 
ünnepnapot,  s ezzel  az Almádi  Tárlatot  megnyitom. 

Keszey János polgármester  úr  megnyitója 



A  MESEMADÁRMŰHELYRŐL... 
Szirbek  Szilvia  vagyok    rajz,  vizuális  kommunikáció  és  környezet

kultúra  szakos  tanár.  A  gyermekek  szeretete  és  az  alkotás  határozza  meg 
az életemet.  Saját tervezésű  munkáimról  blogot  (www.mesemadarka.blog
spot.com)  vezetek. 

Szeretném  bemutatni  városunk  lakóinak  a  veszprémi  Harmónia 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Balatonalmádiba  kihelyezett  tago
zatát,  mely  a  Györgyi  Dénes  Általános  Iskolában  működik. 

Tavaly  szeptemberben  kaptam  meg  a  lehetőséget,  hogy  festészetet 
tanítsak  a  gyerekeknek. 

Nagy  feladat  előtt  álltam,  hiszen  az  előző  tanévről  néhány  lelkes  ta
nuló  iratkozott  csak  vissza,  így  a  létszámot  mindenképpen  emelnem  kel
lett. 

Szerencsére  folyamatos  és  töretlen  az  érdeklődés  a  gyermekek 
részéről,  így mára  már  36  főre duzzadt  a  résztvevők  száma  és két  csoport 
is  megalakult. 

Külön  öröm  számomra,  hogy  művészeti  iskolánk  igazgatónője,  Lakner 
Gabriella  maximálisan  támogatja  munkámat  felszereltség  terén.  Így  ta
vaszra  már  tele  lettek  a  szekrényeink  a  soksok  beszerzett,  értékes  esz
közzel  és  alapanyaggal. 

Fábián  Lászlónak  szintén  sokat  köszönhetek. 
A  tanév  során  alapvető  technikákat  ismertettem  meg  a  diákjaimmal, 

akik  hihetetlen  fantáziaviláguknak  és  kreativitásuknak  köszönhetően 
örömmel  alkotnak  az  órákon.  Nagyon  büszke  vagyok  rájuk,  mert  folya
matosan  fejlődnek, pályázatokon  is ügyesen  szerepelnek. 

2010  decemberében  úgy  döntöttem,  blogot  (www.mesemadarmu
hely.blogspot.com)  is  indítok  az  órák  élményei  alapján    ekkor  váltunk 
Mesemadárműhellyé.  Az internetes  naplóírással  elsődleges  célom  az  volt, 
hogy  szélesebb  körben  megismerjék  almádi  tanítványaim  alkotói  mun
káját. Másrészt  szülők  és  rajz  tanár  kollégák  is beleláthassanak  a  műhely
munkába.  Többen  is  megkerestek  már  a  blog  alapján,  aminek  nagyon 
örülök. 

A  bloggal  kapcsolatos  egyik  legkedvesebb  emlékem  az,  amikor  egyik 
tanítványom  megosztotta  velem  mennyire  boldog,  hogy  a munkáikat  hét
ről  hétre  felteszem  az  internetre,  hiszen  így    szavait  idézve    "világhíre
sek  leszünk". 

A tanév  munkájából szeretettel  emelem  ki a karácsony  előtti,  első  alka
lommal  megrendezett  kézműves  vásárunkat.  A  gyerekek  heteken  át 
készültek  rá,  hiszen  az  volt  a  kikötésem,  hogy  csak  kézzel  készített  ter
mékek  árusíthatók  a vásárban.  A nagy  napon  az  iskola  auláját  feldíszítet
tük,  mindenkinek  saját asztala  volt    egyedi  készítésű  bolt  táblával    ahol 
mindenki  bemutathatta  a  szebbnél  szebb  portékáit. 

Sokan  eljöttek,  így  a nagy  érdeklődésre  való  tekintettel  jövőre  is  meg
rendezzük  hagyományteremtő  jelleggel. 

Tavasszal  több  pályázatra  készültünk,  még  várjuk  az  eredményeket.  A 
Gyulaffy László Általános  Iskola  által  meghirdetett  megyei  rajzpályázaton 
viszont  3  díjat  is elhoztak  tanítványaim.  Szekeres  Kinga  2.  helyezett,  Fejes 
Izabella  3.  helyezett,  Szilágyi  Benedek  különdíjban  részesült.  Ezúton  gra
tulálok  még  egyszer  a  szép  eredményekhez! 

Május végén  művészeti  iskolánk  veszprémi  kiállításán  vettünk  részt. 
Most  pedig  aktuálisan  már  a  nyári  alkotótáborunkat  szervezzük,  aho

vá szeretettel  várunk  minden  érdeklődőt.  Természetesen  olyan  gyerekeket 
is szívesen  látunk,  akik  eddig  nem  jártak  festészetre,  de  kedvet  éreznek  az 
alkotáshoz.  2011.  június  48ig,  illetve  június  11—15ig,  két  turnusban  is 
részt  lehet  venni. 
Információ,  jelentke
zés  Szirbek  Szilviánál: 
+3620/8075320 
vagy  szirbek.szilvia@ 
mailbox.hu. 

Remélem,  még 
sok,  hasonlóan  szép, 
élményekben  gazdag 
tanévben  lehet  részem 
a  gyerekekkel. 

Szirbek  Szilvia 



KÉT  ÚJ SARUSIKÖTET 

A  könyvhéten  mutatták  be  Veszprémben  és  Békés
csabán  Sarusi  Mihály  két  új  kötetét,  a  Hun  fohász  és  A 
csabai  Szajnán  című  munkáját.  A  Hun  fohász  című  csinos 
verseskötet  az  Almádiban  élő  szerző  által  írt  imádságokat, 
fohászokat,  könyörgéseket  tartalmazza.  A  füzetben 
olvasható  költemények  közül  a  legismertebb  a  címadó 
vers,  amely  színpadon, 
tévében,  rádióban  is 
többször  elhangzott  már. 
A  csabai  Szajnán  című 
elbeszéléskötetnek  a 
mostani  a  második,  bő
vített  és  javított  kiadása 
az  első  megjelenés  har
mincadik  évfordulóján. 
Az  utóbbi  kötet  az  író 
elsőként  megjelent 
könyve  volt  1981ben.  A 
két  kötet  Almádiban  is 
megvásárolható,  a  Hun 
fohász  és  A  csabai 
Szajnán  a  Hattyú  ABC 
újságárudájában  kap
ható. 

NEM  RAJTUNK  MÚLOTT 

Az Almádiért  Közalapítvány  szervezésében  felállított faházak 
berendezve,  a  szervezők  és  meghívottak  pedig  dideregve  áll
dogáltak  május 8án a Szent Erzsébetligetben  meghirdetett  ren
dezvényen. 

"EURÓPA HÁZ" és környéke nevet kapta ez az esemény, ahol 
Vészeli Lajossal, az Európa Park megálmodójával  beszélgethettek 
az érdeklődők  az egyik faházban. 

A másikban  "Felfedező úton  az Európai  Unióban"  elnevezés
sel interaktív játékkal készültünk a gyerekeknek, de volt még  "Új 
Almádi  Újság  Háza",  ahol  kiállítottuk  az  újságot,  szerettünk 
volna minél  több  olvasóval  találkozni. 

Így vártuk  látogatóinkat,  akik alig tucatnyian  érkeztek ezen a 
délelőttön,  de  ez  is  szép  teljesítmény,  ha  figyelembe  vesszük  az 
esőt,  szelet,  és az 5  °Ct. 

Vendégeink  között  üdvözölhettük  Zongor  Gábort  és  fele
ségét.  Zongor  Gáborról  kiderült  hogy  "arany  keze"  van:  az  ő 
képei  díszítik  az  egyik  társasjátékot,  ami  a  gyerekek  ismereteit 
hivatott  gazdagítani. 

Ha  már  így  összetalálkoztak  Veszeli  Lajossal,  azonnal 
megbeszélték, hogy Zongor úr a nemzetközi kapcsolatait  igénybe 
véve  segít  a  megálmodott  szoborpark  kialakításában,  tehát 
elmondhatjuk, hogy  sikeres vasárnapot  zártunk. 

Az  pedig,  hogy  senki  nem  fagyott  meg  ezen  az  amúgy  jó 
hangulatú  délelőttön,  a  Viktória  Étterem  önzetlen  felajánlása 
volt.  Mészöly  Győző  hozott  nekünk  és vendégeinknek  kávét  és 
minden  egyebet,  ami egy jó feketéhez "jár". Köszönet  érte! 

Sz.M. 

A BALATONALMÁDI  TURISZTIKAI  EGYESÜLET 
ÖSSZEFOGÁST  SÜRGET! 

A BTE  2010  májusában  megkezdett  TDMpályázata  a  meg
valósítási  szakasz második  feléhez érkezett.  A pályázatból  finan
szírozott  tavaszi  nyelvtanfolyamok  a  végéhez  közelednek. 
Elkezdődött  a  tagok  számára  az  őszi  tanulmányút  és  a  szakmai 
oktatások  leszervezése,  valamint  a  még  fennmaradó  eszközbe
szerzések  megvalósítása. 

A helyi  második  körös TDMpályázat  előkészítése  folyamat
ban van,  szeretnénk  szeptemberben  azt is beadni. 

A  térségi  TDMpályázat,  melyet  a  Riviéra  Turisztikai 
Egyesülettel,  a  Balatonfüredi  Turisztikai  Egyesülettel,  Tihanyi 
Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
vel közösen  adtunk  be, elbírálás alatt  van. 

Közös  kezdeményezésre  2011.  május  25én  megrendezésre 
került  egy  kerekasztalbeszélgetés  a  Balaton  Régiós  TDM 
Szervezet  megalakulásának  lehetőségeiről.  A rendezvényen  részt 
vett  Horváth  Gergely  a  Magyar  Turizmus  Zrt.  vezérigazgatója, 
dr.  Bóka  István  országgyűlési  képviselő,  a  Balatoni  Fejlesztési 
Tanács  elnöke,  Dani  Barbara  a  Balatoni  Regionális  Marketing 

Igazgatóság  igazgatója,  számos  meghívott  vendég,  köztük  TDM 
Szervezetek,  Turisztikai  Egyesületek,  Balatoni  Hajózási  Zrt. 
képviselői. 

A jelenlévők  egyetértettek  abban,  hogy  a  megalakuló  TDM 
Szervezetnek  alulról  építkezőnek  kell  lennie,  bevonva  a Magyar 
Turizmus Zrt.  és a Balatoni Fejlesztési Tanács képviselőjét, erre a 
nyár  folyamán sor  kerülhet. 

Ahhoz,  hogy  Balatonalmádi  ki  tudja  használni  a  pályázatok 
nyújtotta  előnyöket,  lehetőségeket,  városon  belüli  szoros  össze
fogásra  van  szükség.  A BTE  már  több  alkalommal  összehívta  a 
város  vállalkozóit,  hogy  közös  együttműködésben  tegyünk  a 
város  turizmusáért. 

Első  lépésként  szeretnénk,  ha  Balatonalmádi  vállalkozói  az 
Egyesülettel  összefogva életre  hívnák  az "Almádikum"  Fesztivált, 
melynek helyszíne a városközpont  és a környező utcák  lennének. 

Érdeklődni  a Balatonalmádi  Tourinform  Irodában  lehet. 
Tel:  +3688/594081,  +3620/5910501 
www.balatonalmadi.hu 

http://www.balaton-almadi.hu


EGÉSZ  NAP  GYEREKNAP 

Szikrázó  napsütés  és  frissítő  szél  fogadta  a  gyerkőcöket  és 
hozzátartozóikat  a  Szent  Istvánparkban  május  29én,  Gyerek
napon. A jó hangulat  nem  sokáig váratott  magára:  a korán  kelők 
már  9:30  után  néhány  perccel  részt  vehettek  a  családi  váltó
versenyen,  ahol  négy  fős  csapatok  tették  próbára  ügyességüket 
három  fordulóban,  változatos  feladatokkal.  Az  első  három 
helyezett  tortának  és  ajándékcsomagoknak  örülhetett.  Párhuza
mosan  zajlott  a  "CSUDIJÓ  7PRÓBA",  olyan  izgalmas  kihívások 
elé  állítva  a kicsiket,  mint  konzervdoboz  dobálás  rongylabdával, 
lisztfújás,  lekvároskenyérevés,  mágneses  horgászat,  papírhajó 
fújás,  célba  dobás  vödörbe  vagy  rúdra    mindezt  értékes 
nyereményekért.  A  MAYA Alkotóműhely  által  hozott  "Óperen
cián  innen  és  túl"  nevű  óriás,  élő  társasjátékban  különböző 
fejlesztő feladatok  megoldása  után  a hős  királylány  vagy királyfi 
mézeskalács  szívet  nyert.  Kézműves  asztaluknál  fából  kivágott 
virág,  lepke,  méhecske  festése  zajlott,  de  nagy  sikere  volt  az 
arcfestésnek  és csillámtetoválásnak  is. 

Ezalatt  érkezett  a közeli  parkolóba  a Balatonfűzfői Tűzoltó
ság  tűzoltóautója,  illetve  vette  kezdetét  az  ezzel  kapcsolatos  be
mutató.  11  órától  a  remek  hangulatú  Szandi  koncertet  hallgat
hatta  a népeslelkes  közönség. 

Kora  délután  rendőrségi  kerékpáros  akadálypályával, street
ball  bemutatóval,  népi  játékokkal,  pónilovagoltatással  folytató
dott  a móka. A színpadon  a Ritmika Showhtánc  és Énekstúdió, a 
"Csillag  születik"  sztárjai,  a  Queen  Dance  Táncegyüttes, 
Galambos Fecó bűvész és a Kid Rock gyerekcsoport  szórakoztat
ta a parkba  látogatókat. A kicsik a Pannóniában  is megtalálhatták 
a  számításukat:  itt  egész  nap  gyerekfoglalkoztató  programok, 
mackókiállítás,  mesefilmvetítés várta  őket. 

A visszajelzések és a látottak  alapján gyerek és felnőtt  egyaránt 
jól érezte magát  a reggeltől  estig tartó  programkavalkádban. 

A délelőtti  programokat  stúdiónk  ötletei  és  felajánlása után  a 
Pannónia Kulturális Központtal közösen valósítottuk meg. Cégünk 
ezzel az ingyenes szervezői munkával járult hozzá a gyereknaphoz. 

Köszönet  illeti  a  polgármesteri  hivatalt,  amiért  a  kulturális 
pályázaton  nyert  összeg  segítségével  a  MAYA  Alkotóműhely 
programjait  is ingyen  tudtuk  biztosítani.  A Pannónia  csapatának 
a  lehetőségért,  Schultheisz  Brigittának  az  elejétől  a  végéig  nyúj
tott  hatékony  szervezői  munkájáért,  Purgel  Henriettnek,  a  Vö
rösberényi  Általános  Iskola  testnevelőjének  a  szervezésben  és  a 
lebonyolításban  adott  segítségért,  Ács  Attilának  és  Eszternek,  a 
Györgyi  Dénes  Általános  Iskola  testnevelőinek  a  szervezésben 
való aktív közreműködésért,  a helyi és nem helyi  vállalkozóknak, 
cégeknek  a  jutalmazáshoz  adott  támogatásokért,  a  családomnak 
és barátaimnak pedig a lebonyolításban való részvételért  mondok 
őszinte  köszönetet. 

Az  esemény  támogatói  voltak:  Unilever  Veszprémi  Jégkrém
gyára  * Heineken  Hungária  Sörgyárak  Zrt.  * Dr. Bécsy Zoltán  * 
Vrtel  Cukrászda  *  Hattyú  Cukrászda    Szabó  Zoltán  *  Papír, 
írószer, Ajándék   Mógor  Dénes  * Éva Tabak   Litter  Istvánné * 
Príma  Parfüm  Drogéria  *  Sarki  Csemege    Berendi  Gábor  * 
Sörös  Istvánné  * JÁDE  GROUP  Kft., Óváry  úti  kisbolt  *  Ódor 
Gáspár 

Pólus  Coop  Zrt. 
Az Utca  Hangja  Egyesület 

Magyar  Élelmiszerbank  Egyesület 

Fotók:  Papp  Péter,  Magasmarti  Anikó,  CSUDIJÓSTÚDIÓ 

A  VITALITÁS  NAPJA 
A  Nu  Skin  Balaton  Tour  2011.  évi  versenysorozat  befejező 

állomását,  a Vitalitás Napját június 26án  Balatonalmádiban  ren
dezik. A 6  db,  5  fős döntőbe  jutott  csapat  itt  mérkőzik  meg  sár
kányhajózás  és  futás  versenyszámokban  és  kiderül,  ki  lesz  a 
bajnok. Ez a nap a vitalitás,  a mozgás és az egészség jegyében zaj
lik,  így  mindenki  csatlakozhat  és  kedve  szerint  próbára  teheti 
magát  sárkányhajózásban,  futásban.  A  futás  több  kategóriában 
zajlik, családok, gyerekek  és profik is egyaránt  rajthoz  állhatnak. 
A  Balatonparti  iskoláknak  külön  versenyt  írtak  ki  a  szervezők, 
az  az  iskola,  aki  a  legtöbb  diákot  delegálja  a  futóversenyre  érté
kes  sportszer  és vitamincsomagot  nyerhet.  Ezen  kívül  lesz  még 
számtalan  egészséges  életmóddal  és mozgással  kapcsolatos  érde
kes program  és bemutató:  játszóház,  ugrálóvár,  sport  és fitness
bemutatók,  közös bemelegítés,  életmódtanácsadás,  antioxidáns
mérés,  Miss  és  Mr.  Vitalitás  választás.  A  magyar  "Ironman" 
Kropkó Péter és az RTL csinos időjósa, Pataki Zita  lesznek a ren
dezvény  házigazdái. 

A programon  a  részvétel  INGYENES,  és  a  legjobbak  díjakat 
is  kapnak,  szeretettel  várnak  mindenkit  a  szervezők.  További 
információ:  www.nuskinbalatontour.com 

http://www.nuskinbalatontour.com


FEKETEFEHÉR  RIGÓNK 
A  fajra  jellemző  bélyegektől  elté

rőekkel  rendelkező  egyedek  általában 
érdeklődést  váltanak  ki  bennünk. 
Különösen  ha  az eltérés  szép. /Pl.  virá
gok,  nők/ 

Az  eltérés  következményeinek 
megfigyelése  pedig  még  tudományos 
eredményekkel  is  járhat.  Pl.  eltérő 
gének  útja  és  sorsa  egy  populáción 
belül.  De  egyszerű  következtetésre  is 
vezethet  a  megfigyelés:  ritka  mint  a 
fehér holló. Hasonló a helyzet az olyan 
gyakori  feketerigóval. Rá, esetenként a 
részlegesen  fehér  tollazat  a  jellemző. 
Nekünk  is van egy, a Móra F. utca  kör
nyékét  birtokló  hím  rigónk,  majdnem 
felesben  fehér  tollazattal.  Röptében 
különösen  érdekes  látvány.  Egyhóna
pos  figyelés után,  május 26án  sikerült 
néhány  képet  készíteni  róla.  Itt  éppen 
vetélytársát  lökte  le  az  ágról,  aki  alig 
bírta  elkapni  a  hárs  virágait,  nehogy 
leessen. NAGYON  ÉRDEKES  LENNE 
A  FÉSZEKALJÁT  MEGFIGYELNI,  A 
PIGMENTHIBA  ÖRÖKLŐDÉSI 
SZABÁLYÁT  MEGÁLLAPÍTANI!  Ha 
tudja valaki,  hol  a  fészke,  kérem  érte
sítsen!  Addig  is  drukkoljunk,  nehogy 
valamelyik  macska  is  szemet  vessen 
szépséges  rigónkra! 

Írta és fotó:  tszabango@gmail.com 
Telefon:  70/2545909 

PANNON  ÉS NOMÁD  MESÉK 
A  Paloznaki  Képíró  Műhely    Boda  Balázs  és  Oláh  Kati  fes

tőművészek,  valamint  a "KILIM,  a nomád  szőnyeg" közös  kiállítása 
nyílik  2011.  június  17én  és  július  közepéig  lesz  megtekinthető  a 
Pannónia  Kulturális  Központban. 

A festők hagyományos  tájképeinek témáit  a fenséges és kimerít
hetetlen  gazdagsággal bíró, örökké változó pannon  táj szolgáltatja. 

Míg  Boda  Balázs  elsősorban  konkrétan,  szinte  dokumentarista 
pontossággal  és részletességgel  idéz  egyegy  Balatonfelvidéki  hegy
oldalt,  borospincét,  dűlőutat,  vagy  párás  erdőrészietet,  Oláh  Kati 
munkáin  inkább  a  lélek  rezdüléseit  figyelhetjük  meg,  a  fák,  mint 
örök  és  egyetemes  érvényű  szimbólumok  felhasználásával.  A  két 
alkotó  már  nem  ismeretlen  a művészetek  iránt  érdeklődő  almádiak 
előtt,  ám  a  festmények  ezúttal  egzotikus  szőnyegek  társaságában 
tekinthetők  majd meg. 

Balogh Erzsébet és Kardos István személyesen kutatják fel ezeket 
a  különleges  ritkaságokat  az  eredeti  lelőhelyükön,  hogy  aztán 
Budapesten  és  a  csopaki  házukban  berendezett  üzleteikből  kerül
jenek az otthonainkba. A kiállításon azonban más kontextusba kerül
nek  a  festmények  és  kiegészítő  kisbútorok  által.  A kilimek  távoli 
kultúrák, a nomád világ meséit szövik szőnyegeikbe. ÉszakAfrikától 
a Himalája lábáig mindenütt  elterjedtek, ahol a természeti viszonyok 
megengedik az állattenyésztést,  és szükséges a sátrak, jurták belsejét 
melegítő  szőnyegek  alkalmazása.  A  kilim  igazi  hazája  KisÁzsia, 
KözépÁzsia,  a  Kaukázus,  az  Atlaszhegység  magas  hegyei  között 
van.  A nomád  népek  állataik  szőrét  (juh, kecske,  teve)  fonták  meg 
fonálnak, melyet természetes  festékekkel festettek meg. A verniszáz
son, melyre 2011.  június  17én  19 órakor  kerül sor, keleti mesék és 
autentikus  török  népzene egészítik ki a gazdag  látnivalót. 

mailto:tszabango@gmail.com


RENDEZVÉNYEK  VÁROSUNKBAN 
június  10.  és  július  10.  között 

A következő  szám  programajánlatait  június  25ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu  címre! 

RENDEZVÉNYEK 

JÚNIUS  17. PÉNTEK,  19 ÓRA   PANNON  ÉS NOMÁD  MESÉK 
A  Paloznaki  Képíró  Műhely    Boda  Balázs  és  Oláh  Kati  fes
tőművészek, valamint  a "KILIM, a nomád  szőnyeg" közös kiállításá
nak megnyitója. Helyszín,  szervező:  Pannónia 

JÚNIUS  18.  SZOMBAT    VIII.  LOVASKAVALKÁD  a Vörösberé
nyi  Általános  Iskola  alatti  réten.  Részletes  program  az  újság  20. 
oldalán.  Információ: istvan@szentesifarm.hu  30/2707864 

JÚNIUS  18.  SZOMBAT    CSALÁDI  VAKÁCIÓ  KEZDŐ  BRIN
GATÚRA a Balaton  Keleti medencéjében. 
Információ:  www.balatonbringa.hu 

JÚNIUS  18. SZOMBAT,  18 ÓRÁTÓL   ALMÁDI  MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA.  Különleges  programokkal  várja  látogatóit  a Vízimú
zeum. Helyszín,  szervező:  Pannónia 

JÚNIUS  19. VASÁRNAP, 14 ÓRA   MAGTÁR VASÁRNAPI PIAC 
Mesterség  és  művészet    Házi  és  kézműves  termékek,  balatoni 
borok,  festmények, grafikák, fotók, könyvek... 
Csodatár    Interaktív  játéktér  az egész családnak. Helyszín:  Magtár 

JÚNUS 2024.  HÉTFŐPÉNTEK    HASZNÁLT KÖNYVEK VÁ
SÁRA  a  Pannónia  előcsarnokában  az  intézmény  nyitva  tartási  ide
jében. 

JÚNIUS 22. SZERDA, 19.30   II. BALATONALMÁDI  ORGONA
KONCERT  SOROZAT   ZSILINSZKY CECÍLIA   közreműködik 
a  Veszprém  Bazilika  Főszékesegyház  kórusa.  Szervező  és  helyszín: 
Szent Imre Római Katolikus Plébániatemplom    Óvári  utca 

JÚNIUS 24. PÉNTEK,  18 ÓRA   SÍKPLASZTIKA  KIÁLLÍTÁS 
A  kiállítást  megnyitja:  Szakolczay  Lajos,  József  Attiladíjas  iro
dalomtörténész.  Közreműködik:  Faragó Laura  énekművész 
Helyszín: Padlásgaléria / Városháza. Szervező:  Pannónia. 

JÚNIUS  24.  PÉNTEK,  20  ÓRA    SZENT  IVÁN  ÉJI  TŰZ
GYÚJTÁS ÉS MULATSÁG.  Fellépnek  tűzzsonglőrök,  hastáncosok. 
A Tourmix  együttes  adja a zenét  a jó  hangulathoz,  egészen,  míg az 
óra éjfélt üt. Ekkor  tűz és parázs átugrással zárul a program. 
Helyszín:  Szent Erzsébetliget / Öregpark. Szervező:  Pannónia 

JÚNIUS 24. PÉNTEK, 20  ÓRA   BORVARÁZS   6 boros  Borkós
toló a Balaton  Borrégió boraiból.  Helyszín:  Magtár 

JÚNIUS  2426.  PÉNTEKVASÁRNAP    PÉTERPÁL  NAPI 
VIGADALOM. A tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és 
a  kapcsolódó  művészetek  hagyományos  Balatonparti  ünnepe. 
Helyszín:  Szent  Erzsébetliget  /  Öregpark.  Szervező:  Almádiért 
Közalapítvány.  Információ  és  részletes  program  az  Almádi  Újság 
honlapján. 

JÚNIUS  25.  SZOMBAT    ALMÁDI  STRANDÁTÚSZÁS    nyílt 
korosztályos verseny. Információ:  www.marathon.hu 

JÚNIUS  25.  SZOMBAT,  19  ÓRA    ESTI  FÉLMARATHON    öt 
kategóriában  Információ:  www.balatonbringa.hu 

JÚNIUS 26. VASÁRNAP, 14 ÓRA   MAGTÁR VASÁRNAPI PIAC 
Mesterség  és  művészet    Házi  és  kézműves  termékek,  balatoni 
borok,  festmények, grafikák, fotók, könyvek... 
Csodatár    Interaktív  játéktér  az egész családnak.  Helyszín:  Magtár 

JÚNIUS  30.  CSÜTÖRTÖK,  19  ÓRA    MAGTÁR  KOMOLY
ZENEI  SZALON.  Dr.  Denine  LeBlanc  amerikai  zongorista  kon
certje. Helyszín:  Magtár 

JÚLIUS.  1.  PÉNTEK,  19  ÓRA    MAGTÁR  GALÉRIA    Retúr: 
Balatonalmádifürdő   Székesfehérvár. Fekti Vera  festőművész kiál
lításának  megnyitója. Helyszín:  Magtár 

JÚLIUS 1. PÉNTEK, 20 ÓRA   BORVARÁZS   6 boros Borkóstoló 
a Balaton Borrégió boraiból.  Helyszín:  Magtár 

JÚLIUS  1.  PÉNTEK,  20.30  ÓRA    20  ÉVES  A  RÉGI  ZENE 
HANGVERSENYSOROZAT.  Borsányi  Márton  és barátainak  kon
certje. Közreműködik:  Elisabeth  Weber   hegedű,  Borsányi  Márton 
  csembaló,  Szászvárosi  Sándor    viola  da  gamba.  Helyszín:  Szent 
Ignác templom. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásá
val valósul meg. Szervező:  Pannónia 

JÚLIUS  13. PÉNTEKVASÁRNAP   ORSZÁGOS  PEDAGÓGUS 
TENISZBAJNOKSÁG.  Inf.: Tennis Club,  www.almaditenisz.hu 

JÚLIUS  13.  PÉNTEKVASÁRNAP,  19  ÓRA    ZENÉS  SZÁZ
SZÍNŰ TÁNCTALÁLKOZÓ  I. 
Helyszín: Városház  tér / Szent  Istvánpark 
Péntek: HangSzín Tér Művészeti Iskola, Kid Rock And Roll Tánccso
port, Yildislar Hastánccsoport,  20.30tól  Zenél a Viktória Együttes 
Szombat:  Free  Dance  Tánccsoport,  Holdezüst  Rózsák,  Golding 
Táncsport  Egyesület, 20.30tól  zenél a Silverado  Zenekar 
A vasárnapi  rendezvény  szervezés  alatt!  A részletes  programot  ke
resse plakátjainkon! Szervező:  Pannónia 

JÚLIUS 3. VASÁRNAP, 14 ÓRA   MAGTÁR VASÁRNAPI PIAC  
Mesterség  és  művészet    Házi  és  kézműves  termékek,  balatoni 
borok,  festmények, grafikák, fotók, könyvek... 
Csodatár    Interaktív  játéktér  az egész családnak. Helyszín:  Magtár 

JÚLIUS 8. PÉNTEK, 20 ÓRA   BORVARÁZS   6 boros Borkóstoló 
a Balaton Borrégió boraiból. Helyszín:  Magtár 

JÚLIUS  8.  PÉNTEK,  20.30  ÓRA    20  ÉVES  A  RÉGI  ZENE 
HANGVERSENYSOROZAT.  Históriás  énekek  Keresztes  Nagy 
Árpád énekmondó előadásában. Helyszín: Református   Erőd temp
lom. A rendezvény  a Nemzeti  Kulturális Alap támogatásával  valósul 
meg. Szervező:  Pannónia 

JÚLIUS  810.  PÉNTEKVASÁRNAP,  19  ÓRA    ZENÉS  SZÁZ
SZÍNŰ TÁNCTALÁLKOZÓ  II. 
Helyszín: Városház  tér / Szent  Istvánpark 
Péntek: Thunderfoot Dancers, Shazadi és a sivatagi álom, Acro Dance 
Rock&Roll Sporttánc Egyesület, 20.30 Utcazene a Rulett Együttessel 
Szombat:  Csillagnyílás  Balett  Csoport,  Fortuna  Twirling  Stúdió, 
Queen  Dance Tánccsoport,  20.30  Intermezzo  koncert 
Vasárnap: Mazsorett  találkozó, 20.30tól  zenél a Volein Trió 
Szervező:  Pannónia 

JÚLIUS 10. VASÁRNAP, 815 ÓRA   ÉSZAKBALATONI  ÉREM
GYŰJTŐK TALÁLKOZÓJA.  Helyszín:  Pannónia. 
Szervező: Eremgyűjtők Egyesülete   almádi  csoport 
Információ: Balogh Pál Tamás  70/3396347 

JÚLIUS  10. VASÁRNAP, 14 ÓRA   MAGTÁR VASÁRNAPI PIAC 
Mesterség  és  művészet    Házi  és  kézműves  termékek,  balatoni 
borok,  festmények, grafikák, fotók, könyvek... 
Csodatár    Interaktív  játéktér  az egész családnak.  Helyszín:  Magtár 

KIÁLLÍTÁSOK 

KÖNYVTÁR  GALÉRIA 
30x60  Macskamesék    Fábián  László  grafikus kiállítása.  Megtekint
hető június  14től július 9ig a könyvtár nyitva tartási idejében. 

MAGTÁR   BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK  HÁZA 
www.almadirendezvenykozpont.hu 
Nyitva  tartás:  hétfőtől  péntekig:  1618  óráig  vagy  telefonon 
egyeztetett  időpontban  704554100 
Retúr:  Balatonalmádifürdő    Székesfehérvár.  Fekti  Vera  festőmű
vész kiállítása megtekinthető  július  1től augusztus 2ig. 

mailto:pannoniakonyvtar@upcmail.hu
mailto:istvan@szentesifarm.hu
http://www.balatonbringa.hu
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http://www.balatonbringa.hu
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http://www.almadirendezvenykozpont.hu


PADLÁSGALÉRIA 
Síkplasztika  kiállítás.  Megtekinthető  június  24től  július  25ig  a 
hivatal nyitva  tartási  idejében. Szervező:  Pannónia. 

PANNÓNIA 
Pannon és nomád mesék. A Paloznaki Képíró Műhely   Boda Balázs 
és Oláh  Kati  festőművészek, valamint  a "KILIM, a nomád  szőnyeg" 
közös  kiállítása.  A kiállítás  megtekinthető  június  17től  július  12ig 
az intézmény  nyitvatartási  idejében. 

TÁBOROK 
Június 27július  1. 
MOZGÁS ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ  TÁBOR. 
Helyszín:  Györgyi Dénes Általános Iskola,  Balatonalmádi. 
Információ: 70/7755387  és 20/4382345 

Június  315. 
BALATON TÁBOR 816 éveseknek. 
Információ:  www.marathon.hu 

Július  1217. 
JÁTÉKOS  BALATON   Gyermekművészeti  találkozó  és fesztivál a 
Balatonról  a Balatonon. Jelentkezési  határidő:  június 20. 
Információ:  70/4554100 

KISCSOPORTOK,  KLUBOK, 
TANFOLYAMOK  ÉS PROGRAMJAIK 

312 MERIDIÁN  TORNA 
Éljünk  100 évig a 312 kínai meridián  torna  segítségével. A Vörös
berényi Kultúrházban csütörtökönként  18 órakor tart foglalkozást és 
előadást  Czabuláné  Nagy  Andrea  a  kínai  meridián  torna  jótékony 
hatásairól. 
Jó  testmozgásra,  és  hatékony  öngyógyító  módszerek  elsajátítására 
lesz lehetőség. 
Minden  érdeklődőt várunk  szeretettel. Telefon:  209916213 

ALMÁDI GOMBÁSZOK  ASZTALTÁRSASÁGA 
Információ: Szenthe László,  88/438224 
Június  25.  (szombat)  Gombásztúra  a  Nosztori  autóspihenő 
környékére.  Indulás a Pannónia  elől 8 órakor 
Július  9.  (szombat)  Gombásztúra  Szentkirályszabadja    Meggyes
puszta környékére.  Indulás a Pannónia  elől  8 órakor 
Túravezető  az év összes kirándulásán  Szenthe László. 

BABAMAMA  TORNA 
13 éves korig; torna kisóvodások részére 34 éves korig; torna nagy 
óvodások  részére 56 éves korig 
Helyszín:  Sziluett, Baross u.  18. 
További  információ:  Farkasné  Bóna  Ivett  30/7488029,  ill.  Balai 
Zsanett  30/6396481 

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA 
Június 24től  szeptemberig nyári szünetet  tart. 
Titkár: Vajainé Majbó Judit  70/4588574 

BOTORKA NÉPTÁNC  EGYÜTTES 
Vezető: Kovács Krisztián  (20/2641561) 

BRIDZS KLUB 
Szerdánként  1519  óra. Helyszíne:  Pannónia  8.  terem. 
Vezető: Dr. Sinka László  70/3797113 

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

CIMBORA KLUB 
Cimbora  záró június  18án. 
Információ: Kripli Bernadett  88/542508 

CSILLAGNYÍLÁS 
Júliusaugusztus  hónapban  szünetet  tart. 
Vezető: Vízhányó Katalin  70/3802064 

GRÁNÁTALMA  HÍMZŐKÖR 
Hétfőnként  1618  óráig a Varrótű Tanodában  (Veszprémi út  11.) 
Júliustól  minden  kedden  912  óráig  hímzés,  szerdán  912  óráig 
gyöngyfűzés gyerekeknek. 
További  információ: Cz. Tóth  Hajnalka  30/6110242 

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC  CSOPORT 
Foglalkozások minden szerdán  17 órakor a Vörösberényi  Kultúrház
ban. Vezető: Kreutz Károly  70/3834455 

HOZD  MAGAD FORMÁBA! 
Torna  minden  kedden  és  csütörtökön  1718  óráig.  Gyógytornász: 
Schlakker  Imréné  (70/3793573).  Vezető:  Melnecsukné  Vati  Judit 
(88/542554).  Pannónia, 4.  terem 

IDŐSEK  KLUBJA  (Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központ) Városház  tér 4. Telefon:  88/542556 

KID ROCK &  ROLL SE 
Péntekenként  14 órától  a Pannónia  zöld  termében. 
Információ: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu. 

KONZERVATÍV KÖR 
Minden  hónap  utolsó szerdáján 17.00 órakor  kötetlen  beszélgetés a 
Pannóniában  a  másnapi  képviselőtestületi  ülés  fontosabb  témáiról 
(nem csak Körtagoknak).  Levezető:  Bálint Sándor  elnök 

KÖKÖRCSIN  ÓVODÁS NÉPTÁNC  CSOPORT 
Keddenként  16.30tól  a Pannónia  nagytermében. 
Vezető: Kreutz Károly  70/3834455 

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL 
Június 24.  1719.  óra. Júliusaugusztus  hónapban  szünetel. 
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/5282410,  30/2516193 

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA 
Péntekenként  1719  óráig a Pannónia 4.  termében. 
Információ: Vattai Rita  70/5582729 

TÜCSÖKZENE 
Minden  csütörtökön  10  órakor  és  10.50kor  a  Pannónia  gyer
mekkönyvtárában. 
Nádasné Varga Katalin  70/2525598 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Nyári kirándulási  programok: 
Június  14. kedd, 7 órakor: Kehidakustány   Deák kúria   Badacsony 
Július  12. kedd, 7.30 órakor:  Sárvár   Nádasdy kastély 
Augusztus  1920.  péntekszombat.  Indulás  5  órakor  Hajdúszo
boszló   Debrecen:  Virágkarnevál 
Szeptember  6. kedd, 7.30 órakor Tamási   Gyulaji Vadrezervátum 
A klub elnöke: Lencse Sándor  30/9024268 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN  NÉPDALKÖR 
Péntekenként  16.30tól  a Vörösberényi  Kultúrházban. Vezető: Tóth 
László  70/2247222 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC  CSOPORTJA 
Keddenként  18 órától  a Vörösberényi  Kultúrházban. 
Vezető: Magda Balázs  (30/5664206). 

VÖRÖSBERÉNYI  POLGÁRI  OLVASÓKÖR 
Minden  hónap  első  csütörtökén  18.30  órakor  a  Vörösberényi 
Kultúrházban. 

ZUMBA    fitnesz. A nagy  érdeklődésre  való  tekintettel  újra  indul! 
Minden csütörtökön  1819 óra Györgyi Dénes Általános Iskola tor
natermében. 
További információ: Melnecsukné Vati Judit  88/542554, 
ill. Molnár  Ibolya  30/4367085 

http://www.marathon.hu
mailto:dietel@vnet.hu


KELETBALATONI  TAJOLO 
PROGRAMOK  KISTÉRSÉGÜNKBEN 

Június  812. HarleyDavidson  Open  Road  Fest. 
Helyszín: Alsóörs,  Európa  Kemping 
Június  10. Mészölynap  Balatonvilágoson,  az általános  iskolában 
Faültetés Szentkirályszabadján 
Június  1113. Tátorján fesztivál Balatonkenesén, a Kultúra  Házában 
Június  17. Rockfesztivál a csajági  sportpályán 
Június  1718.  XIV  Cserebei Juniális a Tobruki  Strandon 
Június  2024.  Egészségnevelő  Tábor  Szentkirályszabadján, az 
általános  iskolában 
Június  20augusztus  27. Vitorlástábor Balatonfűzfőn. 
Információ: www.bsfvk.hu;tabor@nvk.hu;  30/5179707 
Június  24. Szent  Ivánnapi  grillest  és  tűzugrás  a balatonfőkajári 
falumúzeumban 
Június 25.  10. Jubileumi  Dudaünnep  Alsóörsön. A strandon  11 órá
tól  gyermekfoglalkozás,  hangszerbemutató  és táncház.  A Törökház
ban  19 órakor  Tóth  Zoltán  fafaragó  kiállításmegnyitója,  majd 20 
órától  fotókiállítás és dudakoncert a Református  Templomban. 
Szezonnyitó  Balatonkenesén  az Alsóréti  strandon  és Balatonvilá
goson a Rendezvényparkban. 
Felsőörsi  ízutazás a Civilházban. 
A litéri művelődési házban a Zöldág Táncegyüttes önálló  műsora. 
Június  26.  Fűzfői átúszás  nyílt  korosztályos  verseny 
Június  27július  1. Honismereti  tábor  Szentkirályszabadján, az álta
lános  iskolában 
Június 27július 4. Kodálykurzus Balatonkenesén a Kultúra  Házában 
Június  30. Könnyűzenei  koncert a Tobruki  Strandon 
Július 2. 20.30  Utcabál Alsóörsön, a Sirályparkban 
Juniális  Balatonkenesén a Rákócziparkban 
Activity és Karaokeparty a balatonvilágosi  Rendezvényparkban 
Balaton  átevező  túraverseny  AlsörsSiófokAlsóörs 
Július  23.  Kiállítás és emlékülés  Balatonfűzfőn, a volt  Jókai  iskola 
épületében 
Július 3. 10 óra Jézus Szíve Búcsú Balatonfűzfőn 
Július  48.  Képzőművészeti  tábor  Szentkirályszabadján, az általános 
iskolában 
Július 5. Sarolt  nap   Szentkirályszabadja  születésnapja.  Történelmi 
múltunk  Koltay  filmtrilógia vetítése 
Július  7. Komolyzenei  koncert  Felsőörsön,  a  Római  Katolikus 
Templomban 
Július  710.  XI. Mogyorósi  Napok  Litéren   senior  néptánc  fesz
tivállal  és Közkincs  kiállítással 
Július 8. 20 óra  Romkerti  Zenés Esték Balatonfűzfőn 
Július  89. Falunap  Balatonvilágoson 
Július 9. 10 órakor  Vitorlások  Napja Balatonfűzfőn, a kikötőben 
15  órakor  az alsóörsi  mólón  EndrődyJókai  irodalmi  bableves  muri, 
majd 19 órakor a Törökházban  Fülöp Lajos kiállításának  megnyitója 

FELHÍVÁS 
Kedves  Vörösberényi  Lakosok! 

A Vörösberényi  Polgári  Olvasó  Kör  és a vörösberényi  civilszerve
zetek  képviselői  a közeljövőben  megkezdik  a leendő  Falumúzeum 
számára  a  tárgyi  emlékek  feltérképezését,  gyűjtését.  Személyesen 
fogunk  mindenkit  felkeresni.  Bővebb  értesítést  fogunk  adni. 
Igazolással megyünk mindenkihez.  Kérjük szíves  együttműködésüket! 

Köszönettel:  a Vörösberényi  Polgári Olvasó Kör vezetősége 

ÖTÖDFÉLSZÁZ  ESZTENDŐ 
FURULYAMUZSIKÁJA 

AZ  ERŐDTEMPLOMBAN 
Harmadik éve tölti június utolsó hetét Balatonalmádiban  a szom

bathelyi  Bartók  Béla  Zeneiskola  furulyaegyüttese. A 1315  éves 
növendékek  évek  óta folyamatosan  dolgoznak,  számos  koncerten, 
regionális  és országos  versenyen  szerepeltek  szép  sikerrel.  A tanév 
lezárása és az új előkészítése ez az "edzőtábor", ahol a próbákon  kívül 
a kötetlen  együttlétre,  fürdésre, játékokra  is jut  idő, s ez még jobban 
összecsiszolja a csapatot. 

Az  egyéni  és közös  muzsikálás  eredményét   a tavalyi  évhez 
hasonlóan    2011.  június  30án  a vörösberényi  erődtemplomban 
mutatják be a közönségnek.  A reneszánsz  és  a barokk  furulyairo
dalmán  átívelő koncert a régi zenét kedvelőknek  csemegét  jelenthet, 
s tekinthető  akár a másnap  kezdődő  régizenei  esték  előfutárának is. 

Ú J  A L M Á D I  Ú J S Á G 

Felelős  Kiadó: 
"Almádiért" Közalapítvány  Kuratóriuma 

Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1. 
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KATTINTSON RÁ! 
www.pkkk.hu  >  almádi  újság 

www.balatonalmadi.hu 

www.oboltv.hu 

www. wikipedia. org/wiki/portal: balaton 

"Újra"  Gyermekművészeti 
Találkozó és Fesztivál 
A Balatonról a Balatonon 

BALATONALMÁDI, 2011.  július 1217. 

A találkozó célja, hogy az ország különböző településein élő cimborák talál
kozzanak egymással, tartalmas művészeti programokkal. Az  irodalom, a zene, 
a képzőművészet  és a filmkészítés segítségével  ismerjük  meg minél jobban 
valamennyiünk örök kedvencét, a 

BALATONT. 
Interaktív játszóházak, művészeti műhelyek, kalandtúrák, koncertek, filmvetítések 
várnak benneteket, s természetesen a Balaton egyik legszebb városa és strandja! 

Szállás: Balatonalmádi, Wesselényi strand, saját sátor  Étkezés: Wesselényi strand 
Programok: Wesselényi strand, Szent Erzsébet liget, Györgyi Dénes Ált.  Iskola 
Érkezés: július 12,14 óra  Elutazás: július 17.10 óra 
Választható műhelymunkák: július 1315. 
Játékos Balaton Fesztivál: július 16. 
Irodalmi műhely lázár Péter drámapedagógussal 

Mesék és mondák a Balatonról  dramatizálások  rögtönzések  mesék írása 
Filmes műhely Magyar Attila szerkesztővel 

Újra Balaton  rövidfilm készítése 
Képzőművészeti műhely Borsné Simon Györgyi művésztanárral 

Balatoni mondák  selyemfestés 
Bábosműhely a Ramazuri Bábszínház alkotóival 

Bábkészítés 
Holdfényes esték a Balaton partján 

Ismerkedési est  íróolvasó találkozó  Liszt évforduló  Találkozás a Cimbora műsor szerkesztőivel 
Szabadidőben: Strandolás 

Játékos Balaton  interaktív ismeretterjesztő játéktér 
Részvételi díj: 15,000 forint 

Jelentkezési határidő: 2010.  július 20. (A választott műhelymunka megjelölésével.) 
Jelentkezési cím: Molnárné Perus Zsuzsa 06 70 455 4100,  colombus.kft@chello.hu 

Üdvözlettel: 
É. Szabó Márta  Horváth Viola  Molnárné Perus Zsuzsa 

Cimbora Alapítvány  Gyermekkultúráért Alapítvány  Almádiért Közalapítvány 

J á t é k o s 
B a l a t o n 

Rendezők: Almádiért  Közalapítvány • Gyermekkultúráért Alapítvány • Cimbora Alapítvány 

mailto:tabor@nvk.hu
mailto:baujsag@gmail.com
http://www.pkkk.hu
http://www.balatonalmadi.hu
http://www.oboltv.hu
mailto:colomtKJB.kft@chelto.hu


NYELVÜNK  KINCSEI 
Almádi újonnan megnyitott  kávézójának a neve  is új: LOUNGE. 

Sem  a  szó  kiejtését,  sem  a  jelentését  nem  ismertem,  még  azt  sem 
tudtam  eldönteni,  hogy  franciae vagy angol  szó. A tulajdonos felvi
lágosított, hogy 'lonzs' a helyes ejtés. Az angol szótárban találtam meg 
a jelentését: előcsarnok, hall, társalgó. A repülőtereken  levő várakozó 
helyeken olvasható ez a felirat. Ennek kapcsán arra gondoltam, hogy 
érdemes lenne áttekinteni az üzletek névadási szokását városunkban. 

A  nyelvészetben  névtannak  nevezik  ezt  a  területet,  és  ennek 
keretében  leginkább  a  földrajzi nevekkel  foglalkoznak.  A személy
névadás divatja is hálás téma. Az üzletnevekről is jelentek meg tanul
mányok, ezek alapján elemezhetjük mi is városunk  elnevezéseit. 

Az összegyűjtött  nevek  céduláit  nézegetve  az egyik  vizsgálódási 
terület  lehet,  hogy  hány  elemből  áll  a  név.  Az  összegyűjtött  (76) 
nevekből  7  db  egyelemű:  pl.  HÚSBOLT,  VIRÁGHÁZ,  HALÁSZ
TANYA. Mind a 7 szóra igaz, hogy összetett szavak, és nagyon tömö
ren utalnak a funkcióra. 

A többi  elnevezés nagy  része kételemű,  melyből  a második  jelöli 
általában  az üzlet  funkcióját, az első pedig valamilyen  megkülönböz
tető  név.  Jellegzetes  névválasztás  a  tulajdonos  neve.  14et  találtam 
ilyet, melyből 4 családnév, a többi keresztnév, 1 kivételével női kereszt
név:  pl.  SZABÓ  PÉKSÉG,  GITTA  AUTÓSBOLT,  CSILLA  TURI, 
GIZELLA EGÉSZSÉGHÁZ,  PUFI PÉK  (ez lenne  a kivétel,  mert  ezt 
becenévnek gondolom) stb. 

23 éttermet írtam össze, melyekből  10 nevezi magát étteremnek, 
4 vendéglő, 3 csárda, a többi pedig grill, kertvendéglő, de van olyan 
is  aki  mindent  kiír:  étteremkávézópizzeria.  4  választott  idegen 
nevet:  CAPRI,  CORNER,  ELDORADO,  PIREUS;  tehát  a  többség 
magyar nevű: pl. HATÁR, KUCKÓ, PINKÓCZI, PAPRIKA. Van aki 
a helyről nevezte el az üzletét, van aki  fantázianevet adott. 

Büfékből, fagylaltozókból, kávézókból  is van jó pár városunkban. 
Úgy  látszik,  hogy  itt  is  többségben  van  a  magyar  elnevezés,  mert  a 
cikkem elején említetten kívül csak a PIAZZA, PLIO és a CAPTAIN' 
IRISH  PUB  az  idegen,  a  HATTYÚ  CUKRÁSZDA  vagy  a  PICURI 
KOCSMA elnevezésével inkább a magyar vendégeknek kedvez. 

A  szolgáltatások  területén  jellegzetes,  hogy  a  kínálathoz  kap
csolódó  fantázianevet  adnak:  pl.  FIGARO  FODRÁSZ,  SZILUETT 
SPORTSZÉPSÉGEGÉSZSÉG,  BUBORÉK AUTÓMOSÓ. Ez utób
bi igazán szellemes választás. 

Az  üzletek  nevei  bizonyos  tekintetben  képet  is  adnak  a  város 
lakóiról,  találékonyságukról.  Érdekes  lenne  arról  is  többet  tudni, 
hogy  milyen  motivációk  vezetik  az  üzlettulajdonost,  amikor  nevet 
választ, de ez már nem nyelvészeti  terület. Nyelvészeti  szempontból 
azt mondhatjuk, hogy azok a jó nevek, amiket az emberek  tényleges 
megnevezésként  használnak.  Tapasztalatom  szerint  előfordul,  hogy 
bár a cégtáblán ki van írva egy név, a vendégek mégsem így nevezik: 
pl.  mi  a  GÖRÖGhöz  járunk  (csak  most  tudatosult  bennem,  hogy 
nem is ez a hivatalos neve), vagy a HALAShoz (amelynek a cégtáblá
ján JÓBARATOK  szerepel). Azt gondolom,  hogy  nem  fogok kísér
letezni  ama  bizonyos  kávézó  nevének  kiejtésével,  majd  valahogy 
körülírom, ha ott szeretnék  találkozni a barátaimmal. 

S.Novotny Júlia 
juli.novotny@gmail.com 

ANYANYELVÜNKRŐL 
Június, június  
daloló,  lírikus; 
ami szép, ami jó: 
jön a vakáció! 

Repetitio  est  mater  studiorum 
Ismétlés  a  tudás  anyja 

A címben  szereplő  latin  szöveg  28,  a  magyar  csupán  22  betű
hely  hosszúságú.  Az  alábbiakban  "két  legyet  ütök  egy  csapásra", 
amikor  részben  arról  írok  (mint  már  többször  is),  hogy  a  magyar 
nyelv tömörítő, nem kedveli a fölösleges szavakat, és   ahol lehet   , 
ott  a rövidebb kifejezéssel él. Másrészt  pedig arról,  hogy a bemuta
tott  szövegekből  a  helyesebb,  magyarosabb    általában    egyben 
rövidebb  is.  Természetesen  azért  a  hangsúly  nem  az  utóbbin  van, 
mert  arra  is akad példa, hogy a helytelen  szöveg átfogalmazása, bár 
magyarosabbra, de hosszabbra  sikerül. 

Példáimat egy szaklapból vettem, ám más közegben  is előfordul, 
ezért  általános  figyelmet  érdemel:  "A  gyógyszergazdálkodás  az  a 
tevékenység, amely a forgalomba hozott gyógyszereket a mindenko
ri egészségügyi igényeknek megfelelő mennyiségben hivatott biztosí
tani."  Nézzük,  hogyan  mutat  ez  a  mondat  "magyarul",  azaz  ma
gyarosabban:  "...  az a tevékenység, amely arra ügyel, hogy a gyógy
szerek a mindenkori  egészségügyi  igényeknek megfelelő mennyiség
ben  rendelkezésre  álljanak."  A  javított  szöveg  ugyan  csak  néhány 
betűhellyel lett rövidebb, de lényegesen egyszerűbb. És kikerültük az 
ide nem illő "biztosítani" szót is. 

Tovább:  "...  megfelelő  törzskészlettel  rendelkezett."  (38  betű
hely.) Természetesen  az átfogalmazáskor el kell hagynunk  az itt  ide
gen "rendelkezett" szót. Átfogalmazott mondatunk  ez: "... megfelelő 
törzskészlete volt." (28 betűhely.) 

Van még példám:  "...  nem kielégítő volta került  megállapításra" 
(41 betűhely.)  Ebben  a mondatban  a "került"  ige  szúr  szemet,  mert 
fölösleges.  Egyszerűbben:  :  "Megállapították,  hogy  nem  kielégítő." 
(34 betűhely.) 

A következő  szöveg szintén hosszabb a kelleténél, mert  egy igét 
túr  ki  a  helyéről  a  "történik"  ige.  Ez  csúnya  dolog!  Nézzük  a  szö
veget:  "Az  oklevél  adományozása  évente  egyszer  történik."  (47 
betűhely.)  Kérdezhetnénk:  mi  történik  itt?  Az  adományozás 
"történik". Tehát a mondat  igéje az adományozni  és nem a történni. 
Akkor  így  szebb,  helyesebb:  "Az  oklevelet  évente  egyszer  adomá
nyozzák." (40 betűhely.) 

Megemlítem, hogy van egy "kedvelt" szavam: a tulajdonképpen. 
Az  a  tapasztalatom,  hogy  ez  "tulajdonképpen"  csaknem  mindig 
fölösleges. 

Tehát  vonjuk  le  a  tanulságot:  fogalmazzunk  magyarosabban, 
kerüljük a töltelékszavakat,  amivel   többnyire   még rövidíthetünk 
is. Ezért írtam az elején, hogy két legyet üthetünk  egy csapásra... 

Láng Miklós 
Vipo:  lang.miklos  @chello.hu 

Megjelent az Édes Anyanyelvünk 2010. évi 2. számában. 

MADARAK  ÉS FÁK  NAPJA 
A  Vörösberényi  Polgári  Olvasó  Kör  1996  óta  minden  évben 

május 10én megünnepli  a Madarak és Fák Napját. 
Több  évben  is a Szentkirályszabadjai Baráti  Körrel  közösen  töl

töttünk  el néhány  felejthetetlen órát  a Rómaikútnál.  Egy alkalom
mal pedig litériekkel  is találkoztunk. 

Idén  is  sikerült  megszerveznünk  a közös  ünneplést  szentkirály
szabadjai barátainkkal a gyönyörű környezetben fekvő Rómaikútnál 
  egy i. sz. II. században lakott római villagazdaság maradványi mel
lett. Finom  falatozni valók kerültek  elő a szatyrokból. Élénk beszél
getés kezdődött.  Megkerestük  a romokat,  a vízgyűjtőt, melynek  az 
elnevezését  köszönheti  ez a  terület.  Több  védett  növényfaj is  talál
hatói  itt, ha értő szemmel figyelünk. 

Sajnos  egyre  nehezebb  rátalálni  a  falmaradványokra,  mert  a 
növényzet egyre inkább ellepi ezeket. A naplemente még ott találta a 
társaságot. 
Balatonalmádi, 2011. május 18. 

Boda Zoltánné 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 

mailto:juli.novotny@gmail.com


ALMÁDI  ÚJSAG 



KEDVES  JENCI  BÁCSI! 
Idén  az osztálykiránduláson  Pápára  látogattunk  az  osztállyal. 

Mivel  Ön  nem  tudott  eljönni, ezért  leírom. 
Reggel  nyolc  órakor  indultunk  és  kilenc  órára  értünk  oda 

Pápára.  Most  újítják fel az Esterházykastélyt.  A kastélyt  idegen
vezetők  kívülrőlbelülről  megmutatták.  Láthattuk  a  barokk  kor 
szépségeit.  Beöltözhettünk  barokk  ruhákba,  kipróbáltuk  azt  is, 
hogy  régen  a kisasszonyok  mit  játszottak. 

Tanítottak  régi táncot  is. A "gróf  és a grófné" is táncolt,  "szol
gák,  inasok  és  ceremóniamester"  uraknak  és  hölgyeknek  hívott 
minket,  és  ez  az  élmény  számomra  felejthetetlen  marad.  A  kör
nyéken  Kékfestő  Múzeum,  Fürdő  és  még  sok  szép  épület  és 
remek  szórakozási  lehetőség  van. 

Mindenkinek,  kicsiknek  és  nagyoknak  is  egyaránt  ajánlom! 
Úti cél  legyen  Pápa! 

Preczekján  Ivett 
4.  osztály  (GY. D.  iskola) 

A  PÁPAI  KIRÁNDULÁS 
Amikor  megérkeztünk  Pápára,  már  mindenki  izgatott  volt. 

Először  a Kékfestő Múzeumban  voltunk,  ahol  megismerkedtünk 
a  kezdetleges  anyagfestés  csínjávalbínjával,  az  alapfestéstől  a 
szárításig.  A  következő  úticél  az  Esterházykastély  volt,  ahol 
kedves  emberek  barokk  játékokkal  vártak  minket.  A  korszak 
ruhájába öltöztünk  és két csapatra  osztva vetélkedtünk,  még  tán
coltunk  is. 

A nap  fénypontja végül a helyi élményfürdő volt.  Itt  minden
ki kedvére  úszkálhatott,  csúszdázhatott.  Négyöt  óra  felé 
hazaindultunk. 

Ez egy  felejthetetlen élmény volt  az  osztálynak. 
Gáspár  Marcell 

7.  osztály  (GY. D.  iskola) 

Kerékpáros  ügyességi  verseny  a  gyereknapon 

A VÖRÖSBERÉNYI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TANULÓINAK  ÚJABB SIKEREI! 
Howe  Anna  6.  osztályos  tanuló  az angol  szépkiejtési  verseny 

megyei  fordulóján  1. helyezést  ért  el. 
Felkészítő  tanár:  Gillich Lászlóné  (Saci néni) 

Az 5.  osztályosaink  kimagasló  teljesítménye 
2011.  május  19én  került  sor  a  "Vissza  a középkorba"  inter

netes történelmi vetélkedő  megyei döntőjére a Veszprémi  Eötvös 
Károly  Megyei  Könyvtárban.  Az  első  két  forduló  után  a  legjob
ban  teljesítő  16  csapat  mérte  össze  tudását.  A  Vörösberényi 
Általános  Iskolát  a döntőn  három  5.  osztályos  csapat  képviselte, 
ami már  önmagában  is szép  teljesítmény, mivel  a többi  résztvevő 
6., 7. és 8. osztályos tanuló volt. A berényi fiatalok remek  szerep
lésének  eredménye: 

2.  hely:  Izsó Ferenc  és Zanathy  Barnabás 
4.  hely:  Bucsy Benjámin,és Kedves  Máté 
11. hely:  Kiss Martin  és Varjas Márk 
Gratulálunk  nekik  ehhez  a szép  sikerhez! 
Felkészítő  tanáruk:  Csetényi  Tamásné  (Hédi  néni) 
Köszönjük  a  gyermekek  szüleinek  is,  hogy  segítették  őket 

otthoni  munkájukban. 

A  Vörösberényi  Általános  Iskola  csapata  3.  helyezést  ért  el  a 
Veszprémben  megrendezett  Megyei  Katasztrófavédelmi  Ifjúsági 
Versenyen. 

A  csapat  tagjai: Németh  Krisztina  (8.b),  Tóth  Regina  (8.b), 
Major Miklós  (8.b),  Szénási Dóra  (8.a)  és Nagy  Milán  (8.b) 

Felkészítő  tanár:  Kittiinger  András 
Németh  Béla 

igazgató 



MA,  AZAZ  2011.  MÁJUS 21ÉN,  KILENC  ÓRÁTÓL  DÉLIG, 
KÖZTISZTASÁGI  MUNKÁS  LETTEM 

Ahogyan  illik,  sárga  mellény,  kesztyű,  zsák.  stb. 
A Pannon  Konferencia  Központtól  15en  indultunk,  négyfelé. Nekem  a  7les  út  két 

oldala,  a Fórum  Bevásárló  Központig  jutott. 
28  fok árnyékban,  ami  100nak  érződött  a napon.  Örültünk,  hogy  nem  lesz  sok  dol

gunk,  a város  úgyis  tiszta. 
Beszélgetni  nem  nagyon  tudtunk  mert  az  állandó  autózaj  elnyomta  a  hangokat.  A 

gusztustalanul  dübörgő  és  több  köbméter  gázt  eregető  motorokról  ne  is  beszéljünk. 
Köszönjük a „szigorú" műszaki  szabályoknak  és  ellenőrzésnek! 

Most  nem  az autómban  ültem,  mint  általában  szoktam,  hanem  én voltam  a gyalogos, 
és a tisztaság  letéteményese. Többen  néztek  bennünket  a motorizáltak    kik  ezek  a furcsa 
szerzetek  ,  de mi valahol élveztük a feltűnést. (Gratulálok  a fehér Opel Astra hölgy sofőr
jének,  akinek  a sportszelet  papírját kb.  fél méter  pontossággal  sikerült  a nyitott  ablakon, 
majdnem a zsákomba  dobni.) 

Két  gyermek  édesapjaként  nem  tudom  elképzelni,  hogyan  lehet  a  szemetelést  megta
nulni,  szerintem  tanítani  kell. Érdekes módon  a gyermekeimre  nem kell  rászólni, hogy  ne 
szemeteljenek.  (A szobájuk az kivétel, ott még spanyol csizma alkalmazásával  sem  tudnám 
a  rendet  kicsikarni.) 

11 felé érzésem  szerint már  ledolgoztam  a nyolc órámat.  Három  zsák tele,  a negyedik 
kb.  egyharmadáig.  Délben  3  liter  folyadék kiizzadása  után  megtelt  az utolsó  is. 

Tehát  „kedves"  szemetelő  honfi és egyéb  társaink: 
  Állíthatom  a  szemétszedés  sokkal  macerásabb  és  nehezebb  dolog  mint  amilyennek 

látszik. 
  Sokkal  több  energiába  kerül  azt  felszedni,  gyűjteni  és  elszállítani  utólag,  mintha 

elsőre  a kukába  dobnánk. 
  Elég ronda  látvány  az elhajított kólás  doboz,  és társai  az utca  szélén. 
  Nem  tudom  érdemese  felhívni  figyelmüket  a  környezet  tisztaságának  megtartá

sára!?  Folyamatosan  ezt  halljuk,  és  amit  sokat  hallunk,  megúnjuk,  ügyet  sem  vetünk  rá, 
pedig'  ! 

Örök  igazság:  (idáig csak  sejtettem, de  már  tudom  is) 
  A szemét  nem  terem,  azt mi csináljuk. 
  A szemét  nem  tűnik  el,  azt  fel kell  szedni. 
  A felszedés nem  olcsó  és nem  élvezetes  munka. 
Most  jön  az  üzenet: 
  Ugye,  unalmas  és  közhelyeket  tartalmazó  írásomat  nem  olvasták  lelkesedéssel  és 

őrjöngve!? Nos,  én  sem szedtem  nagy  élvezettel  az önök  szemetét! 
Üdvözlettel. A Posta  csapata  és  kapitánya. 

Helyszín  Vezető  fő  zsák 

Berényi  Posta  Némethné  Erzsi  3  3 
Malomvölgy  N.  Kovács Julianna  10  5 
Horgásztanya  Kalauz  Miklós  15  14 
Köcsi  tó  Jáger  László  10  5 
71 út  Mol  kútig  Makki  Norbert  4  4 
Wess 4m  Óvári  út  Fejes Jánosné  3  2 
Wess bicikliút  móló  Blaha  Kata  4  3 
Agip Kápt Vasút  Nyitrai Lajos  4  6  kocsira  hajléktalanágy 
Óvári  kilátó  Vura  Bernadett  38  5 
Összesen  91  47 

Egyetértek  a szemetelőknek  szóló  üzenettel! 
Évről  évre  szervezi  a  Nők  a  Balatonért  Egyesület  a  Várostakarítást,  szívesen  kap

csolódtunk  idén  az  országos  TeSzedd  akcióhoz  is. Mégis,  örülnénk,  ha  sikerülne  a  szem
léletet  valahogy  megváltoztatni,  mert:  SZÉP KÖRNYEZETBEN  ÉLNI  JÓ! 

Idén nagyon  tiszta volt Almádi,  sok helyen  alig találtunk  szemetet,  annál  több  virágot, 
köszönet  érte  a városnak,  a nem  szemetelőknek  és a közterületre  virágot  ültetőknek! 

Köszönet  Némethné  Kovács  Julika  koordinátornak,  Keszey  János  polgármesternek, 
akik  velünk  együtt  szedték  a  szemetet  Berényben,  mind  a  91  résztvevőnek  és a  csapatok 
vezetőinek  (Németh  Jánosné  Berény  13  fő,  Kalauz  Miklós  Horgásztanya  15  fő,  Jáger 
László  Köcsi  tó  10  fő  és  a  két  postás  csapat:  Makki  Norbert  Pannónia  15  fő,  Vura 
Bernadett  Óvári  kilátó  38  fő), akik TETTEK  városunk  tisztaságáért. 

Köszönettel: 
Töltési  Erzsébet 

Nők  a Balatonért  Egyesület 
balatonalmádi  csoport 

A  Munkaügyi  Kirendeltség  tízfős  csapata  a 
Köcsi  tónál  takarított. 

A  postások  38an  voltak  családtagjaikkal 
az  Óvári  kilátónál,  munka  után  ők pikni
keztek  is! 

A Pannóniánál  15en  gyűltek  össze,  főleg  itt 
is  postások.  Káptalanfüred  és  Budatava 
irányában  a  Balatonpartot,  kerékpárutat, 
7les  út  mentét  takarították. 

Szemétszedés  Káptalanfüreden. 

„Hajléktalanszálló"  felszámolás. 



KEDVES  ALMÁDIAK! 
Vigyázzunk  jobban  városunkra! 
Hiába  a  sok  szépen  ültetett  virág,  felújított, drága  pénzen 

rendbe  tett  épületek,  ha  hagyjuk, hogy  vandál  kezek  elcsúfít
sák  őket! 

Graffitik  a  berényi  műemléktemplom  oldalán,  a  Ramada 
csigalépcsőjén,  összetört  üvegek  a  Zenepavilonban? 

Biztos,  hogy  senki  nem  látta,  amikor  csinálták? 
Elegendő  egyetlen  telefon  az  ingyenes  107es  vagy 

88/43871les  számra,  és a rend  őrei máris  fülön csípik a kár
okozókat!  A  büntetésük  minimum  az  okozott  kár  megté
rítése,  ha  gyerek  tette    a  szülő  felel  érte!  Emlékezetes,  ami
kor  veszprémi  gyerekek  éjszaka  lefújták  a  Magtárnál  és  a 
Glóbusznál  parkoló  buszok  oldalát,  szüleik  fizették  a  milliós 
kárt! 

Hangoskodó,  éjszakai  ordibálok  az  Öregparkban,  Zene
pavilonban?  Aki  arra  jár,  talán  jobb,  ha  nem  maga  intézkedik, 
hanem  mobilján  AZONNAL  hívja  a  fenti  számokat!  Ma  már 
anonim  módon  is  be  lehet  jelenteni  a  rendőrségen  a  vandál
kodást,  de  az  elkövetők  felderítését  segítjük, ha  személyleírást 
adunk,  feljegyezzük a kocsijuk  rendszámát. 

Akár  mi  magunk  is vállalhatjuk  egy  terület  megfigyelését! 
Érdemes  beszélnünk  családi  körben,  barátaink  vagy 

nyaralóink  előtt  is  erről  a  témáról.  A  mi  városunkról,  érté
keinkről  van  szó!  Ha  nem  védjük őket,  nem  jelezzük  időben, 
amit  látunk  hallunk,  nekünk  fog  többe  (sokszor  milliókba) 
kerülni  a  rendbehozatala. 

Néhányan  azt  mondják,  dehogy  szólnak  a  rendőröknek, 
amikor  azok  állandóan  büntetnek,  akkor  is,  ha  elég  lenne  a 
figyelmeztetés  is.  De  vajon  tudjuke,  hogy  változott  a  jogsza
bály, az intézkedő  rendőrnek  nincs lehetősége  figyelmeztetésre, 
ha  nem  kapcsoljuk  be  a  biztonsági  övet,  kézben  tartjuk  a 
mobilunkat?  Ilyenkor  kötelező  a  10.000  Ftos  bírságot  alkal
mazni!  Megéri  nekünk?  Nem  érdemesebbe  a  szabályokat 
betartva,  megfelelő  sebességgel  haladva,  szabályos  helyen 
parkolva  megállni?  Hisz  a  szabályok  az  együttélését  segítik  a 
közösségnek,  élhetőbbé  teszik  életünket! 

Tegyünk  mindannyian  városunk  biztonságáért,  nyugal
máért,  szépségéért! 

te 

KOMPOSZTÁLOK 
FIGYELMÉBE! 

A  Pana  2001.  Kft.  sikerrel  pályázott  az  elmúlt  évben, 
amelynek  eredményeképpen  220  almádi  háztartás  és 
nyaralótulajdonos  jutott  ingyen,  jó  minőségű  komposzt
ládához,  vállalva  a  pályázati  kiírás  feltételeit. 

A  projekt  e  hónapban  befejeződik,  remélhetőleg  ered
ményes  munkáról  tudnak  a programban  részt  vevők  beszá
molni. 

A  záró  rendezvényre  2011.  június  22én,  17  órakor 
kerül  sor  a vörösberényi  Művelődési  Házban  (Gábor  Á.  u. 
6.),  amelyen  való  részvételre  a  ládabirtokosok  kötelezett
séget  vállaltak. 

Minden  érdeklődőt  szeretettel  várunk! 
Pandur  Ferenc 

ügyvezető 

TÁJÉKOZTATÓ A  2010.  ÉVI  ADÓBEVÉTELEK 
ALAKULÁSÁRÓL 

Balatonalmádi  Város  képviselőtestülete  a  2010.  évi  zárszá
madáshoz  kapcsolódóan  elfogadta  az  adóztatásról  és  az 
adóbevételek  alakulásáról  szóló  beszámolót. 

Ezúton  szeretném  tájékoztatni  a  lakosságot  a  2010.  évben 
befolyt  helyi  adók  és  gépjárműadó  összegéről,  a  költségvetési 
tervelőirányzat  teljesüléséről. 

Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  a  helyi  adókat 
szabályozó  26//2008. (XII. 29.)  számú  rendeletének  2010.  évre 
vonatkozó  változásai  a  költségvetési  koncepcióban  előirányzott 
bevételi  tervhez  igazodott;  egy helyi adó,  az idegenforgalmi  adó 
mértéke  emelkedett,  illetve  év  közben  került  sor  egy,  az 
iparűzési  adóra  (piaci  és  vásározó  tevékenység)  vonatkozó  ren
delkezés  hatályon  kívül  helyezésére.  A  helyi  kedvezmények  az 
előző  évhez képest változatlanok  maradtak. 

2010.  évben  összesen 511.761.203  Ft adó  folyt be, 4  millió 
forinttal  több,  mint  az előző  évben;  0,5  millióval  haladta  meg a 
költségvetésben  betervezett  bevételt. A költségvetésben  előirány
zott  adóbevételi  terv  a  helyi  adók  tekintetében  99%ban,  a 
gépjárműadó  esetében  104%ban  teljesült. 
A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó  aránya: 
49%, az iparűzési adó aránya 31%, az idegenforgalmi adóé  11%, 
a  telekadóé  9%. 

Adónemek  2010. évi terv 
eFt 

2010. évi tény 
eFt 

Tervteljesítés 
%ban 

Építményadó  206.000  212.782  103% 

Iparűzési adó  141.189  135.218  96% 

Idegenforgalmi adó  54.000  48.693  90% 

Telekadó  31.000  32.414  104% 

Helyi adók összesen  432.189  429.107  99% 

Gépjárműadó  74.000  76.704  104% 

Adóbevételek összesen  506.189  505.811  100% 

Pótlék  4.500  5.324  118% 

Bírság  500  626  125% 

Mindösszesen  511.189  511.761  100% 

Víghné  Horváth  Beáta 
adóügyi  osztályvezető 



KORUNK 
AKTUÁLIS  PROBLÉMÁJA: 
AZ INTERNET  VESZÉLYEI 

Régebben,  ha  a  gyerekek  között  nézeteltérés  támadt,  jól 
kiveszekedték  magukat,  esetleg  verekedtek  egyet,  ma  azonban 
más  a  helyzet.  Az  iskolákból  egyre  gyakrabban  kapom  az  infor
mációt, hogy a gyerekek egymásról,  a tanárokról  minősíthetetlen 
stílusban  írnak  véleményt,  állítanak  valótlanságot  az  internet 
bizonyos  oldalain. 

A  gyerekek  hajlamosak  arra,  hogy  időnként  érthetetlen 
okból,  kiközösítsék  egyegy  társukat,  és  erre  az  internet  adta 
lehetőségeket  használják  fel. Létrehoznak  egy olyan  oldalt,  ame
lyen  a bántalmazott  gyerekről  írnak,  az ellene  folyó  kirekesztést 
szervezik,  róla  valótlant  állítanak.  Nem  is gondolnak  arra,  hogy 
ezzel  bűncselekményt  követnek  el,  amelyet  zaklatásnak  neve
zünk. 

Zaklatásnak  számít, 
•  ha valaki másnak  adja ki magát  megtévesztés  céljából, 
•  ha  valakiről  hazugságokat  terjeszt,  vélt,  megalapozatlan 

dolgokat  állít, 
•  ha  egy konkrét  személy  nevében  létesít  kapcsolatot, 
•  ha  valaki  olyan  leveleket  küldözget,  amelyeket  a  címzett 

nem  kért,  perverz,  bántó  stílusú vagy tartalmú  szöveget,  képeket 
tartalmaznak. 

A  cikizések,  durva  hántások  nem  viccesek,  a  Büntető 
Törvénykönyv  szerint  zaklatásnak  minősülnek! 

Legveszélyeztetettebb  a  1117  éves  korosztály,  hiszen  több
ségük  napi  rendszerességgel  használja  a világhálót,  szinte  ott  éli 
közösségi életét. Nem  is tudatosul bennük, hogy az általuk kikez
dett  társuk  lelkében  milyen  súlyos  kárt  okoznak,  arra  pedig 
egyáltalán  nem  gondolnak,  hogy  ez az ő  pszichéjük  torzulását  is 
okozza. 

Létezik  egy fogalom, a "cyberbullying".  Pontos  jelentése,  hogy 
az internet, mobiltelefonok és egyéb technikák  segítségével  olyan 
szövegeket vagy képi anyagokat készítenek és továbbítanak,  ame
lyek  alkalmasak  arra,  hogy  az  embert  megzavarják,  kínos  hely
zetbe  hozzák,  vagy  rágalmakat  terjesszenek  róla. 

A  szülőknek  gyakorlatilag  fogalmuk  sincs  arról,  hogy  gyer
mekeik  mit csinálnak  internetezés  közben,  mit követnek  el, vagy 
milyen  bántalmazás  áldozataivá  válnak.  Ma  már  az  internet  bár
hol hozzáférhető, otthon,  iskolában,  netcaféban, könyvtárban,  a 
barátoknál. 

Az  internet  jó,  hasznos,  fontos,  de  okosan  és  óvatosan  kell 
használni! A gyerekek  eltiltása, állandó ellenőrizgetése  nem  meg
oldás.  Rontja a gyerek  és szülő közötti  kapcsolatot.  Arról  nem  is 
beszélve,  jobban  értenek  hozzá,  mint  mi  felnőttek! 

Megoldás  lehet, 
•  ha  megtanítjuk  őket  a  veszélyek  felismerésére,  elkerülési 

módjaira, 
•  ha  tudatosítjuk  bennük  az  általuk  elkövethető/elkövetett 

cselekedetek  következményeit, 
•  ha  figyelünk  rájuk,  észrevesszük  a  magatartásukban  bekö

vetkezett  változásokat, 
•  ha  nem  megyünk  el  a  problémáik  mellett,  meghalljuk  a 

kérdéseiket,  észrevesszük  a segítségkérés  jeleit, 
•  ha  nem  hagyjuk kontroll  nélkül  élni,  létezni  őket, 
•  segítjük  őket  a  céltudatos,  célirányos  információkeresés 

technikájának  kialakításában, 
•  vagyis  törődünk  velük! 

Minden  internetező  figyelmébe  ajánlom a  "biztonsagosinter
net.hu"  weboldalt,  ahol  a  legkülönbözőbb  kérdésekkel  találkoz
hatnak  és a legkülönbözőbb  problémára  kaphatnak  választ,  taná
csot. 

Stanka  Mária  r.  őrgy. 
Forrás:  VMRFK  Hírlevél  5/2011. 



Invitel 



Balatonalmádi  Sporttelepen 

2  db  23  m2es APARTMAN  és  1 db  43  m2es FAHÁZ 

kedvező  feltételekkel,  hosszú  távra  bérbe  adó. 

Érdeklődni a 88/542561es  telefonszámon  lehet. 

Balatonalmádi 
Sporttelepen 

Büfé 

kedvező 

feltételekkel, 

hosszú  távra 

bérbe  adó. 

Érdeklődni 

a 

88/542561 

telefonszámon 

lehet. 

Szeretettel  hívunk  minden  érdeklődőt 
a  minden  hónap  utolsó szombatján  tartandó 

ismeretterjesztő 
vetítéses csillagászati  előadásunkra. 

Az előadás  címe: A Nap 
Időpont:  Június 25, du. 5 óra 

Előadó:  Fülöp János amatőr  csillagász,  tanár 
Helyszín: 8220 BALATONALMÁDI, ENDRE u.  11  sz. 

Tel: 06 30 269 86 43 

KUN ZOLTÁN SZOBAFESTŐ 
TEL.: 06 20 441 25 84 

Baksai  Autósiskola 



Rollstar 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI KFT. 

UNIQA  Biztosító Zrt. 

Tűzifahasító Kft. 



V É G Z Ő S NYOLCADIKOSAINK 

GYÖRGYI  DÉNES ÁLTALÁNOS  ISKOLA 

1.  sor:  Fekete  Fatime,  Sánta  Krisztina,  Zerkowitz 
Anna,  Sági  Laura,  Tóthné  Kunstár  Judit  osztály
főnök,  Piedl  Angéla,  Tira  Klaudia,  Győri  Noémi, 
Kun  Cintia, 
2.  sor:  Rothweil  Anna,  Takács  Orsolya  Tamara,  Jósa 
Blanka, Józsa Dalma, Horváth  Katalin  Viktória, 
3.  sor:  Nagy  Dávid  Mihály,  Frindt  Dávid  Márk, 
Marton  Péter,  Kovács  Botond,  Hazuga  Nándor, 
Hortobágyi  Zsolt,  Mátay  Péter,  Horváth  Bence  Pál, 
4.  sor:  Csécsi  András,  Mihaleszkó  Sándor,  Tóth 
Máté  László,  Kamenyiczki  Máté,  Bérczes  Ádám 
Tamás 

VÖRÖSBERÉNYI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA 

8/A 

Stumpf  Ervin,  Buda  Dániel,  Csontos  Ábel,  Óhegyi  Dávid, 
Eichinger  Tamás  Mátyás,  Rácz  Christopher,  Horváth 
Barnabás,  Kőfalvi  Martin,  Mórocz  Mátyás,  Hegyi 
Ramóna  Patrícia,  Pintér  Szilvia,  Surányi  Tamara  Mária, 
Lutor  Alexandra,  Kovács  Margit,  Katkó  Helga,  Szénási 
Dóra,  Rózsás  Józsefné  of.,  Remsei  Kitti,  Kubiczky 
Mercédesz,  Szalai  Fanni 

VÖRÖSBERÉNYI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA 

8/B 

Csontos  Patrik, Nagy  Milán,  Vipler  Attila,  Sutyinszki 
János,  Török  Zoltán  József,  Kiss  Markó  Zsolt,  Major 
Tamás  Sándor,  Csetényi  Bence,  Major Miklós János,  Rigó 
Dániel  Kristóf,  Végh  Domonkos,  Lőrincz  Fruzsina, 
Jandrasics  Amanda,  Tóth  Regina  Lívia, Németh  Krisztina, 
Csetényi  Tamásné  of.,  Virág  Cintia  Krisztina,  Szabó 
Krisztina,  Bartha Angéla  Beáta 


