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SZEKVENCIA 
SZENT  ISTVÁN 

KIRÁLYRÓL 
Tiszta  szívvel,  szóval,  ésszel, 
zengjük  Istent  szent  beszéddel, 
a bálványokat  verve széjjel 
vigadozz  Magyarország. 
Égi  jókkal  ékesítve, 
tiéd  az Élet  igéje, 
rajtad Krisztus  szent keresztje 
a  felvállalt  bizonyság. 

Dicsérd  őt,  ki üdvöd  hozta, 
szemed  égre  irányozta, 
élet  útját  megmutatta 
s az igazság  ösvényét. 
Dicsérjed őt  méltó  dallal, 
tartsd  ünnepét  vigalommal, 
mondd  te  is a  vigadóval 
az örömnek  énekét. 

Géza vezér  volt  az atyja, 
látomásban  hírül  kapta, 
nevét  István  mártír  adta, 
mielőtt  megszületett. 
Hisz  az atyja, s csodálkozik, 
szül  az anyja, vigadozik, 
nő  a gyermek,  magasodik, 
cédrus  Libanon  felett. 

S ahogy  egyre  nő  a gyermek, 
erényben  is gazdagabb,  szebb, 
megvetvén  a földi  kincset 
Isten  Fiát  követi. 
Testben  él bár, mint  ruhában, 
lelke  fent jár  ég  honában, 
Istenért  ég hő  imában 
és a jó hírt  hirdeti. 

Mindig  Krisztust  prédikálja, 
hisz  a népe,  hallgat  rája, 
Krisztus hite  mind bejárja 
az egész  Pannóniát. 
Mint  Salamon  régesrégen, 
templomokat  rak  serényen, 
gyöngyökben  és  ékességben 
ragyogtatja  oltárát. 

Tanítónak,  vezetőnek 
tudós  férfit rendel  főnek, 
igazat,  ki a  hívőnek 
szolgál  mindig  javára. 
Talentumát  így forgatja, 
vissza kétszeresen  adja, 
s Isten  szívesen fogadja 
örök  királyságába. 

Ott  él, Jézus  a barátja, 
Ő  vitte  ily  magasságba, 
mindörökre  koronázva 
a mennyei  hazában. 
Tiszteljük őt  kegyelettel, 
könyörögjünk  hű  szívekkel, 
hogy  ott  éljünk majd a  szenttel 
az egek  hajlékában. 
Amen. 

FORDÍTOTTA  CSANÁD  BÉLA 
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Szent István dénár, eredeti mérete: 
0  17 mm 

A  SZENT  ISTVÁN  DÉNÁRRÓL 

Első  királyunk  hosszú  uralkodási  ideje alatt  kétféle  pénzt  veretett.  Közülük  az  1.  számú 
szerepel  újságunk  címoldalán.  Az  érme  előlapjának  körirata  STEPHANUS  REX,  a 
hátoldalán  pedig  a REGIA  CIVITAS  írás olvasható.  A  17  milliméter  átmérőjű,  vékony 
ezüstpénzt  Szent  István  halála  után  1038ban  követte  Orseolo  Péter  dénárja.  Minden 
uralkodónk  veretett  saját  pénzt,  azonban  a  pénzérmék  nem  veszítették  érvényüket, 
nem  "vonták  ki" a forgalomból  az  uralkodó  halálakor.  SF 



Iparosok,  kereskedők  Balatonalmádiban 
1928  évben  kiadott  térkép  alapján 

HARMADIK  RÉSZ 

Benkő  József 
Balatonalmádi,  Baross  Gáborút, 

Fűszer, 
csemegekereskedése, 

bor  és  sörcsarnok.  —  Aprított  tűzifa. 
Pontos  és  szolid  kiszolgálás. 

Megrendelésre házhoz  is 
szállít. 

BALATON  ÁRUHÁZ 
BAROSS  G.ÚT. 

Tulajdonos:  özv.  Schranz  Sándorné,  fűszer és 
csemegekereskedése,  Balatonalmádi. 

VASÚT  ÉS  POSTA  KÖZÖTT. 
Naponta  friss  vaj,  sajt,  finom  hentesárúk,  hal
konzervek.  Borok,  pezsgők,  likőrök,  ásvány  és 
gyógyvizek.  Illatszerek,  kosár, és  festékárúk  nagy 

választékban. 

A  képen  sorban  látható  a  trafik,  füszercsemege  bolt  és  a 
vendéglő  bejárata,  kirakata.  Nem  látszik  az  épület  végén  levő 
hentesbolt. 

Az  Abbázia  Hotel  Baross  Gábor  utca  felőli  földszintjén  külön
böző  üzletek  voltak,  közöttük  özv.  Schranz  Sándorné  "Balaton 
Áruháza". 

Szegedy  János 
épület és  géplakatosmester 
B A L A T O N A L M Á D I , 
KOSSUTH  LAJOSUTCA  8. SZÁM 

Elfogad minden  e szakmába vágó  mun
kát,  azonkívül  vízvezeték  szerelést, 
autó  javítást.  — Készít vaskeretes,  hul
lámos drótfonatkerítéseket, kapukat stb. 
O lcsó  á r a k !  —  Pontos  kiszolgálás! 

Özv.  Schranzné  unokáival  az üzlete  előtt. 

A  lakatosműhely a Kossuth  Lajos  és a Budai  Nagy  Antal  (akkor 
gróf  Apponyi  Albert)  utcák  sarkán  működött.  A fehér  inget 
viselő  személy  Szegedi János  lakatos  mester,  cégtulajdonos. 

ALBRECHT  ÁRMIN  A L A J O S 

sütödéje  a Baross  Gáborűton,  saját  házában. 

Aki 
jó  házi  kenyeret 

és  süteményt  akar  enni,  keresse  fel 
üzletemet.  Naponta  friss 

sütemény. 

Az "Albrecht Sütöde" a Baross Gábor  és Arany János utcák  sarkán 
lévő  épületben  volt.  Az  üzlet  bejárata a  Baross  utcáról  nyílott, a 
pékség  pedig  az  Arany  János  utcából  volt  megközelíthető.  Az 
1930as  évek  végétől  "Plank  Pékség"  néven  volt  ismert.  Ma 
optikus  üzlet  van  a  helyén. 

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon  legyünk benne!" 



Balatonalmádi  Fürdő 
Természetes  fövenyfürdő, szénsavas,  villamos,  sós és fenyő

fürdők, 
Pannónia  Otthonban,  légsátortelepen  minden  kényelemmel 
berendezett  szobák,  vízvezeték,  villanyvilágítás,  elsőrendü 
étterem,  olcsó árakkal. Egész  évben nyitva.  Közalkalmazottak
nak,  testületek  tagjainak  tömeges  részvétel  esetén  jelentős 

ármérséklés. 
Felvilágosítást  ad:  Fürdőigazgatóság,  Balatonalmádi  (Tel. 1.) 

és a budapesti  megbízott,  V.,  Holdutca  4. 
(Telefon: T. 185—97.) 

"Balatonalmádi  Fürdő" címen  sok reklám jelent meg,  hangsúlyoz
va  a település  jellegét,  külön  kiemelve  ismertették  a  légsátrak 
jelentőségét.  Kétségtelen,  hogy  1899ben  Almádiban  épült  fel az 
első légsátor, majd  1906ban  létrehozták  a ma is  légsátortelepnek 
nevezett  területet,  holott  már  egyetlen  darab  sincs  belőlük.  Meg 
kell  említeni  az egész  éves  nyitva  tartást,  ami  kuriózumnak 
számít. 

Özv. Kelemen Ferencné  cukrászdája 
a  postával  szemben,  saját házban. 

Berendezése  teljesen  új  és minden  igény
nek megfelelő. Kellemes,  zárt  és pormentes 
nyitott  terraszok,  —  Naponta  reggeli és 
uzsonnakávé.  Friss  sütemények  és  cukor
kák.  —  Üdítőitalok  és különlegességek. 
Fagylalt,  jegeskávé. Családi összejövetelek 
részére  külön  termek. 

KLÁRAPENZIÓ 
a Széchenyisétányon  a gyógyszertár  mellett 

Teljesen  p o r m e n t e s  helyen. 
Modern,  kényelmes  berende
zése  minden  igényt  kielégít. 
Kitünő konyha. Mérsékelt  árak. 

Tulajdonos:  CZABAFFY  DEZSŐ  ERNŐ. 

"Kelemen  Cukrászda" a  maga  idején  Almádi  jelentős  vendéglátó 
helye  volt  elhelyezkedésénél  fogva,  amire a "postával  szemben" 
jelzés  is utal. Az emeletes  épületen  hatalmas  betűs  CUKRASZDA 
és JEGESKÁVÉ  felirat csábította  a vendéget.  Az  épület  arculatát 
átalakítások  folytán elveszítve  ma  is áll az OTP  épületével  szoro
san  összeépítve.  (A képeslapon  a bal  felső  kis  képen  látszik  egy 
része.) 

Az épület  eredeti  architektúráját  elveszítve,  teljesen  lecsupaszítva 
lakóházként  funkcionál.  Jelen  esetben  a  képes  levelezőlapon 
olvasható  szöveg  érdekes  adatokat  tartalmaz.  Egyrészt  leírja  az 
épület  jellemzőit,  másrészt a forgalmi  értékéről  ad  információt. 
A szöveg  (kelt  1932  október)  a  következő. 

Tek. 
Harrach  Ottó  úrnak 
Közp.  Ingatlaniroda 

Budapest 
Baross  u.  5.  I.  10 

A  247.  sz.ra  való  hivatkozással  tisztelettel  közlöm,  hogy 17 
szobás,  vízvezetékes,  adómentes  penzióm  éttermi  és szállodai 
modern  berendezéssel  20.000  átvehető  teherrel  50.000  p.ért 
eladó. 

Tisztelettel 
Czabafy  Dezső 

Schildmayer  Ferenc 



AZ EMLÉKKIÁLLÍTÁS  ELÉ 
125  éve  született  Györgyi  Dénes 

(Budapest,  1886.  április 25.    Balatonalmádi,  1961.  november  21.) 

2011.  augusztus  9én  18  órakor 
nyílik  a  Pannónia  Kulturális  Központ 
és Könyvtár  új tárlata,  ahol  egy  olyan 
építész  életműve  tekinthető  meg, 
akinek  alkotói  pályája  az  építészet 
nagy  átalakulásával  esik  egybe.  A 
megnyitón  a  város  nevében  dr.  Hoff
mann  Gyöngyi  alpolgármester  asz
szony  mond  köszöntőt.  A  Györgyi 
Dénes  emlékét  felidéző  beszélgetést 
Fábián  László,  a  Györgyi  Dénes Álta
lános  Iskola  igazgatója  vezeti. 

"Az  iparművészet  családi  hagyo
mánya,  az  iparművészeti  oktatómun
ka  nyoma  építészetében  is  megmutat
kozik.  Az  építőanyagokat  kívülbelül 
mintaszerűen  alkalmazza.  Még  a  bur
kolóanyagok  gondos  és  helyes  meg
választása  is figyelemre méltó  minden 
alkotásán."  (Kubinszky  Mihály) 

Györgyi  Dénes  a  művészeti  tevé
kenységéről  már  régóta  ismert  pesti 
polgár  családba  született.  Apai  nagy
apja  Györgyi  Giergl  Alajos  festő
művész  (18211863),  aki  arisztokrata 
és  polgár  családok  tagjairól  festett 
portréival  vált  híressé.  Édesapja, 
Györgyi  Kálmán  iparművész  és  mű
vészeti  író  (18601930),  az  Országos 
Magyar  Iparművészeti  Társulat  igazgatója  és  a  Magyar 
Iparművészet  című  folyóirat  szerkesztője  volt.  Nagybátyja, 
Györgyi  Géza  (1851  1934)  korának  szintén  neves építésze: Ybl 
Miklós,  majd Hauszmann  Alajos munkatársaként  végzett  rangos 
tervezőmunkát  a  Budavári  Palota,  a  Műegyetem  "K" épülete  és 
más  középületek  tervezésében.  A  közeli  rokonsághoz  tartozott 
Giergl  Kálmán  is  (18631954),  Györgyi  Kálmán  unokafivére,  a 
pesti  Klotildpaloták,  a  Zeneakadémia,  Kolozsvár,  Debrecen  és 
Budapest  jó néhány  egyetemi  épülete  és még sok  más  historizáló 
és szecessziós  alkotás  tervezője. 

Györgyi Dénes középiskolai  tanulmányainak  befejezése után, 
a  Budapesti  Királyi  József  Műegyetem  építészkarára  iratkozott 
be,  ahol  1909ben  szerzett  oklevelet.  Az  Országos  Magyar 
Iparművészeti  Iskolánál  vállalt  oktatói  állást.  Eleinte  az  iskola 
segédtanára,  majd  1923tól  rendes  tanára  volt.  1945től  1946
ban történt nyugdíjazásáig ő töltötte be az iskola igazgatói  tisztét. 
Oktatói  tevékenysége  mellett  tervezői  munkát  is  végzett,  időn
ként  más építészekkel  társulva.  Kós Károllyal  kötött  barátsága,  a 
"Fiatalok"  építészcsoportjához  való  tartozása  megszabta  pálya
futásának  kezdetét.  A Fiatalok  a  magyar  parasztház,  elsősorban 
az erdélyi kalotaszegi  népi  építészet  szerkezeti  és formai  tanulsá
gai alapján, valamint az angol Arts and Crafts mozgalom és a finn 
nemzeti  romantika  hatására  korszerű  és  ugyanakkor  sajátosan 
magyar  építészet megalkotását  tűzték ki célul. A zebegényi  római 
katolikus  templom  tervezését  Györgyi  Dénes  és  Kós  Károly 
kezdte,  majd  Jánszky  Béla  is  bekapcsolódott  a  munkába.  A 
századelő  jelentős  összművészeti  alkotása  19081910  között 
épült  fel.  Györgyi  és  Kós  másik  fontos  közös  műve  az 
19101911  között  épült XII. kerületi Városmajor utcai  iskola  és 
óvoda.  IV.  Károly  1916os  koronázási  ünnepségének  dekorá
cióját  Kós  Károllyal,  KismartyLechner  Jenővel  és  Pogány 
Móriccal  együtt  tervezte.  1919ben  megnősült:  tanítványát, 
Grofcsik  Emíliát  vette  feleségül. A Grofcsik  család  révén  került 
kapcsolatba  a Balaton  vidékével,  elsősorban  Balatonalmádival. 

Györgyi  Dénes  pályája  során  szá
mos  megbízást  kapott,  amelyek  egy 
részét  tervpályázatok  útján  nyerte  el. 
Az  építészet  szinte  minden  műfaját 
művelte  a  belsőépítészeti  és  bútorter
vek  készítésétől  nyaralók,  családi  há
zak,  villák,  bérházak  és  ipari  épületek, 
emlékművek  tervezésén át számos köz
épület  megalkotásáig.  A  Fiatalok  cso
portjának  stílusa  után  a  késő  historiz
mus  változatai  jellemzik  műveit,  így 
például  a  Hangya  Szövetkezet  IX. 
Közraktár  utcai  egykori  székházát. 
Több  lakóházat  és  középületet  terve
zett  neobarokk,  klasszicizáló  késő  ba
rokk  vagy  klasszicista  stílusban,  ame
lyek  közül  kiemelkedik  a  keszthelyi 
Balatoni  Múzeum  és  a  debreceni  Déri 
Frigyes Múzeum. Későbbi művein meg
jelent  az  art  deco  stílusa,  amelynek  ki
tűnő  példája  az  Elektromos  Művek  V 
Honvéd utcai bérháza. A továbbiakban 
is épített  néhány  historizáló  jellegű  há
zat, de a harmincas években emelt épü
letei  közül  több  már  a  Modern  Moz
galom  erős hatásáról  tanúskodik,  mint 
az I. Orom  utcai bérház vagy az Elekt
romos Művek Attila úti  lakó és üzem
háza. 

Az épülettervezés mellett már pályája elején részt vett kiállítá
sok rendezésében    kiállítási épületek  és belsők tervezőjeként. Az 
általa  Debrecenben,  majd  Kassán  rendezett  iparművészeti  kiál
lítások  elismeréseként  mindkét  város  iparkamarája  aranyérem
mel  tüntette  ki. Korának  leggyakorlottabb  kiállításépítésze  volt, 
a philadelphiai,  barcelonai,  brüsszeli, párizsi világkiállítások  álta
la  tervezett  hatásos  magyar  pavilonjaira  a  külföld  is  felfigyelt, 
megkapta  a belga Lipótrend  parancsnoki keresztjét, majd a fran
cia  becsületrend  tiszti  keresztjét  és  a  párizsi  világkiállítás  nagy
díját.  Tervei  alapján  készült  el  a  pittsburghi  egyetem  főépüle
tében  az ún.  magyar  terem  berendezése. 

A hazai hivatalos körök is elismerték munkásságát:  1935ben a 
Képzőművészeti  Társulat  nagydíját,  1936ban  a  Magyar  Képző
művészek  Egyesületének  aranyérmét,  1937ben  a  Magyar  Építő
művészek  Szövetségének  mesterdíját vehette  át.  Élete  legnagyobb 
csapása  1945ben  érte,  elvesztette  egyetlen  fiát.  1948ban  tervei 
alapján épült  fel a balatonalmádi általános iskola.  1950től  néhány 
évig lehetősége volt  állami  tervező vállalatok  számára  dolgozni. A 
Győri  Tervező  Iroda  munkájában vett  részt,  majd  1951 végétől  a 
Középülettervező  Vállalat  művészi  feladatainak  megvalósításánál 
dolgozott  tanácsadóként.  Györgyi  Dénes,  többek  között  a 
Veszprémi  Nehézvegyipari  Egyetem  építkezését  vezette,  de 
betegsége  rövidesen  megakadályozta  a  munkában.  Utolsó  éveit 
Balatonalmádiban  élte  le,  ahol  1990ben  az  általa  tervezett 
általános  iskolát  és a mellette  lévő utcát  róla nevezték  el. 

Bármilyen építészeti műfajban alkotott  és bármilyen  stílusban 
vagy  léptékben,  minden  művét  a  koncepció  tisztasága,  a  térala
kítás  célszerűsége  és  kiegyensúlyozottsága  jellemzi,  s  emellett 
mindig  nagy  hangsúlyt  fektetett  arra,  hogy  a  részleteket  is  gon
dosan,  biztos  ízléssel  és  eleganciával  formálja  meg.  Több  évti
zedes  tanári  működése  során  ezt  a  szemléletet  igyekezett  átadni 
tanítványainak  is.  Terveit  szinte  kivétel  nélkül  így  írta  alá: 
"Györgyi  Dénes  műépítész,  tanár".  Életművében  tervezői  és  ok
tatói  munkássága  valóban  egyenrangú  volt. 



VISSZAEMLÉKEZÉSEIM  1. 
Éppen  harminc  éve  lesz, hogy  először  megpillantottam  Veszp

rém felől jövet a Megyehegyről a Balatont és Balatonalmádit.  Elállt 
a  lélegzetem,  mert  úgy  tűnt,  egyenest  a tóba  szalad  az  autó. 

Édesapám  egy  szőlőskert  előtt  megállva,  egy  csendes,  szép 
fekvésű  utcában,  megkérdezte:  "Kell  a  kert?"  Elől  egy  hatalmas 
diófa állt  (még most  is itt áll), szépen művelt  szőlősorok  fürödtek 
az  őszi  nap  fényében.  Mit  lehetett  erre  válaszolni?  Csakis  igent. 
No,  így  lettem  almádi  telektulajdonos.  Persze  építési  céllal  vásá
rolhattuk  csak  meg  ezt  a  földdarabot.  Négy  év  múlva  nagyjából 
elkészült  a házunk,  ide  is költöztünk  családommal. 

A  lányomnak  iskolát,  nagyobbik  fiamnak  óvodát  kellett 
keresnünk.  Fiamat  a vörösberényi  óvodában  fogadták. Így eldőlt, 
hogy  lányomat  a  berényi  iskolába  iratom  be.  Első  napon  őt  is 
elkísértem  az  iskola  felső  épületében  volt  az  alsó  tagozat,  tehát 
odamentünk.  Az  udvarról  szemem  elé  tárult  a  Balaton  azúrkék 
vize,  az  egész  öböl.  Alltam,  és  arra  gondoltam,  hogy  nekem, 
akárhogy  is,  de  ebben  az  iskolában  kellene  tanítanom. 

Pár nap múlva az igazgató néni, Csölle Magdolna,  behívatott. 
Megkérdezte,  hol  dolgozom.  Nem  szeretnéke  helyben  tanítani? 
Elég  érdekes  arckifejezéssel  nézhettem  rá,  mert  azonnal  meg  is 
magyarázta,  hogy  következő  tanévben  két  első  osztály  indul 
Berényben.  Szüksége  lesz az  iskolának  tanítóra,  csak  a  napokban 
vette  észre  a  lányom  adatainál,  hogy  én  is  tanító  vagyok.  Ilyen 
kérdésre  megint  csak  igennel  válaszolhattam. 

Azokban  a  napokban,  a  vénséges  vén  diófa  alatt  üldögélve 
gyakran  elgondolkodtam:  Leghőbb  vágyaim  teljesültek  be.  Isten 
szabad  eget  adott  fölénk, alig egy esztendő  elteltével pedig  abban 
az iskolában  taníthatok  majd, ahol beleszerettem  Vörösberénybe. 

1986  augusztusában  már  ott  rendezgettem  leendő  osztályom 
tantermét  a  tanévkezdéshez.  Magda  nénitől  kérdeztem,  hogy 
meszelésre  és  táblafestésre  mikor  kerül  sor?  "Kevés  a  pénz,  vagy 
meszelést  kérhetek,  vagy  táblafestést."  No,  a  meszelést  már  ma
gamra  is  akartam  vállalni  /ez  volt  előző  iskolámban  is  a  szokás, 
pénz hiányában/,  de a hátunk  mögött  megszólalt  egy fiatalember: 
"Milyenre  szeretné  meszeltetni  a  falat?"    mint  kiderült,  egy 
leendő  szülőpár  éppen  azért  jött,  hogy  szemrevételezzék  az  isme
retlen  tanító  nénit.  Másnap  délután  már  takarítottunk  is  a  me
szelés  után.  A  táblafestés  is  megtörtént.  A  következő  napon, 
amikor  a  saját  magam  készítette  szemléltető  képeget  rendezget
tem  a  falakra,  ismét  egy  érdeklődő  anyuka  jelent  meg  kislányá
val.  Kicsit  beszélgettünk,  a  kislány,  nevezzük  Ancsának,  moso
lyogva  nézegette  a  számképeket,  betűkártyákat.  Mielőtt  elmen
tek,  még  az  udvarra  is  kinéztek.  Anyuka  odasúgta,  hogy  Ancsa 
szeretett  volna  megismerni,  mert  neki nem  lett volna  mindegy,  ki 
a  tanítója.  Négy  évig megfeleltem  neki. 

Akkoriban  egy  osztályfőnöknek  kötelessége  volt  családláto
gatásra  menni  a  szülőkkel  való  jó  együttműködés  érdekében.  A 
szülői  értekezleten  megbeszéltem  mindenkivel;  hogy  mikor  al
kalmas  a  látogatásom,  hol  találom  a házukat?  Ébertékhez  indul
tam  szeptember  vége  felé.  A  magyarázat  szerint  elindultam  az 
Erkel  utcán,  hamarosan,  kb.  5  perc  gyaloglás  után,  már  szőlők 
közt  vezetett  a  poros  szekérút.  Sehol  egy  ház,  sehol  egy  ember! 
Tíz perc  elteltével  láttam  egy házat,  de csak  a házőrző  kutya  uga
tott.  Sehol  egy  lélek!  Na,  most  menjek  tovább,  vagy  forduljak 
vissza?  Erőt  vettem  bizonytalankodásomon,  folytattam  a  gya
loglást.  Kissé  el  is  bámészkodtam  a  szeptemberi  napfényben 
aranyló  táj  fölött.  Egyszerre  csak  egy  másik  faluhoz  értem  az  út 
végén.  Megfordultam,  és  csak  reménykedtem,  hogy  Vörösbe
rénybe  jutok  vissza.  Ennek  az  emléknek  a  felidézésekor  bizony 
egyik  szemem  sír,  a másik  meg  nevet.  Miért  is? 

Azóta  eltelt  huszonöt  év.  Nagy  változások  tanúja  voltam, 
melyek mind  az iskola, mind  a falu életében végbementek.  Eltűn
tek  a szőlők,  helyükön  csodapaloták    de  legalábbis  szép  házak  
épültek. 

Nevet  az  egyik  szemem,  mert: 
Ez  jó  a  városnak,  Balatonalmádi  közben  várossá  nőtt,  jó  a 

falunak,  az  iskolának    több  család,  több  iskolás  gyerek... 
A  legnagyobb  változás  Vörösberény  életében  vitathatatlanul 

az  új  iskolaépület  elkészülte  volt  a  Mandulásban    korszerű,  a 
barokk  környezetbe  simuló,  szép  kivitelezésű  épületegyüttes. 

Rendbe  tették  a temetőt.  A talált vöröskő  sírkövekből  emlék
kertet  alakítottak  ki,  régmúlt  idők  tanúi  ezek. 

Idén,  2011  tavaszán  elkészült  a  falu  egykori  főterének  (ma 
Ady  Endre  tér  és  utca)  felújítása.  Végre!  A  Veszprém  felől 
Vörösberénybe  érkezők  most  már  egy  kedves,  padjaival  megál
lásra,  pihenésre  csábító  terecskét  pillantanak  meg.  Reméljük, 
hogy  az  ígért  ivókutacska,  majd  valamikor  a  Veszeli  Lajos  fes
tőművész  által  vöröskőből  megálmodott  Berények  (Berényiek) 
díszkútja  is  elkészül.  A  Falumúzeum  megvalósítása  lehetne  a 
következő  nagy  lépés  Balatonalmádi  város  és Vörösberény  tele
pülésrész  fejlődésében. 

Másik  szemem  siratja  a  szépséges  szőlőket,  szabad  mezőket, 
háborítatlan  erdőket.  A régi  falujelleg lassan  eltűnik,  csak  ittott 
láthatók  még  az  egykori  szőlőkhöz  vezető  utak  mentén  pincék 
kőből  rakott,  domború  hátai,  régi  falmaradványok,  kerítésosz
lopok,  félig beomlott  nádtetők.. 

Boda  Zoltánné 
nyugdíjas  tanító 

Emlékkert a vörösberényi temetőben 



LEGENDÁS  KLASSZIKUS,  AVAGY  KLASSZIKUS  LEGENDA 

Egy  klasszikuslegendás  Cirkáló,  legendás  kapitánnyal.  Tö
mören  fogalmazva ez ma "A Sirocco". A hajó 1947es  születésétől 
kezdve  sok helyen  írta be magát  a történelembe,  míg aztán  2011 
júliusában  nekem  jutott  a  szép  feladat,  hogy  újraálmodójával  és 
újraépítőjével   Cittel  Lajos hajóépítő mesterrel,  azaz  Cimbivel, 
a mostani  kapitánnyal   ,  interjút  készíthetek. 

A hajó kalandos és néhol  tragikus,  teljes élettörténetét  bemu
tatni  meg sem próbálom,  de javaslom  mindenkinek,  akit  érdekel 
a  téma,  hogy  nézzen  utána.  Érdemes! 

Cimbi  halk  szavú,  szerény  és kedves,  mint  általában  azok  az 
emberek,  akiknek  igazából  van  mire  büszkének  lenniük. 

Aki  nem  ismeri  őt  közelebbről,  nehezen  képzelni  el,  hogy  a 
vízen  egyetlen  szavára  kérdés  nélkül  ugrik  a  11 fős  legénység. 

•  Mióta  van  benned  ez a vonzódás  a hajók  iránt? 

Almádi gyerek vagyok,  így már  kiskoromban    amikor  ültem 
a  vízparton  és  néztem  a  vitorlásokat    elhatároztam,  hogy  ha 
nagy  leszek,  hajókkal  fogok  foglalkozni.  Viszonylag  jó  tanuló 
voltam,  ezért  hajómérnöknek  készültem  egészen  addig,  amíg  ki 
nem  derült,  hogy  a  hajómérnök  nagy  uszályokat  és  tankereket 
tervez.  Engem  viszont  a  vitorlások  érdekeltek!  Így  aztán  csó
naképítő  szakmunkásnak  jelentkeztem. 

Akkoriban  a  neves  kluboknak    Építők,  Videoton,  Vasas, 
Spartacus  stb.    voltak  saját  hajóácsai,  közülük  nekem  Kovács 
Elemér  és  Kuti  Gábor  lettek  a  mestereim.  Illetve  rajtuk  kívül 
Füke  Sanyi  bácsi  a  szomszédból,  aki  a  Dunáról  jött,  és  egészen 
más  stílusú  hajóépítést végzett,  mint  amit  a Balatonon  ismertek. 
Hozzá  esténként  jártam  tanulni,  és örültem,  hogy  beléphettem  a 
műhelyébe.  A mestereimen  kívül  tőle  is  sokat  tanultam,  többek 
között,  de nem  mellékesen:  szakmaszeretetet. 

Ezzel  párhuzamosan  elkezdtem  vitorlázni,  közben  az  Épí
tőknél  dolgoztam,  beletanultam  az  epoxi  világába,  hiszen  akkor 
már  körvonalazódott,  hogy  ez  az  anyag  teret  fog nyerni  a hajó
építésben. 

1975ben  azzal az ígérettel csábítottak  el az EGIS Gyógyszer
gyárhoz,  hogy  a  Kalóz  bajnokság  első  három  helyezettje  auto
matikusan kap egy 470es típusú hajót.  Mi akkor másodikok  let
tünk  ugyan,  a  470est  mégis  az  akkori  éllovas  FundákZalai 
páros kapta meg, mi pedig  csak az ő "levetett" dolgaikat  használ
hattuk. 

Ezen  jót  mosolygunk,  hiszen  interjúnk  helyszíne  Fundák 
Gyuri  Hajógyári kikötőben  lévő  tárgyalója. 

Akkoriban  ez  nagyon  rosszul  esett,  de  természetesen  mára 
már  nincs  jelentősége. 

A 470es tehát  nem jött össze, de az EGIS jó munkahely  volt, 
ahol  önállóan  dolgozhattam.  Szerettem  volna  kihasználni  a víz
part  adta  lehetőséget:  hogy  amikor  jó  szél  van,  bármikor  vízre 
mehetek.  Ezt azonban  csak egyszemélyes hajóosztályban  lehetett 
véghezvinni,  mert  nem  volt  idő  legénységre  várni.  Ennek  a kate



góriának  a  költségvetésébe  nem  fért  bele  más,  csak  a  szörf,  így 
aztán  emellett  döntöttem,  mert  nem  volt  drága,  ráadásul  ez  a 
sporteszköz  könnyen  szállítható.  Hamar  megtanultam  szörfözni, 
és  az  alkatomnak  is  köszönhetően  komoly  sikereket  értem  el 
vele. A szocialista  időszakban  nagy  szó volt,  hogy  sokat  utazhat
tam,  eljuthattam  volna  a Los Angelesi  olimpiára  is,  de  az  akko
ri  politikai  helyzet  miatt  a  keleti  országoknak  külön  rendezett 
tallini  "rab olimpia"  résztvevője  lettem. 

Hétnyolc  év után  kiöregedtem  ebből  a kategóriából,  komo
lyodtam  is időközben,  így aztán  a  18 kilós deszkáról  a 7  tonnás, 
50es  típusú  hajóra  váltottam. 

Ebben  a  hajóosztályban  üres  hajótestként  került  vissza  a 
Kaláris  nevű  hajó  az  EGIS  Gyógyszergyár  kikötőjébe.  Ganszky 
Miklós  barátommal  kitaláltuk,  hogy  felújítjuk, alkalmazva  rajta 
az akkoriban  ismeretlen új megoldásokat. Nagyon jó hajót csinál
tunk,  szinte  verhetetlenek  voltunk,  ami  annak  is  köszönhető, 
hogy  jó  kis  csapat  verbuválódott,  és  nagyon  szerettük  ezt  a 
hajóosztályt. 

•  Itt  úszott  be az életedbe  a Sirocco? 

A Sirocco  felújítását Izsák Szabolcs kezdte  el, majd  1992ben 
bekövetkezett  halála  után  a hajó megmentésére  alakult  kuratóri
um  engem  kért  fel a befejezésre. 

Akkoriban kezdődött  el a nagyhajós fejlődés, jöttek a Liberák 
és  a  Katamaránok,  mégis  voltak  hónapok,  amikor  mi  voltunk  a 
leggyorsabbak  a hétvégi  versenyeken. 

Hét  közben  a szponzorok  hozták  a kiemelt  ügyfeleiket, majd 
ezek  az ügyfelek is hoztak  vendégeket,  így hamar  teljes lett  a ki
használtság. Már akkoriban vendége volt a Sirocconak  az angol, 
az  amerikai  nagykövet,  a politikai  elit,  sok  ismert  művész,  vala
mint  Láng Róbert,  a Nemere  II. mostani  tulajdonosa. 

A Nemere  ebben  az  időszakban  még  nem  volt  ellenfél:  siral
mas állapotban  a parton  vegetált. 

Láng  Róbertnek  nagyon  megtetszett  ez  a  sport,  és mivel  ak
kori  sportágát,  a  síelést  egy  sérülés  miatt  nem  tudta  folytatni, 
elkezdett  vitorlázni  tanulni,  majd tagja lett  a  csapatunknak. 

Annyira  megkedvelte  a  vitorlázást,  hogy  szeretett  volna  egy 
saját Scharenkreuzert.  Szerencsére  Robi  elfogadta a  javaslatomat, 
miszerint  ne  új hajót  építsünk,  hanem  újítsuk  fel a  "jó pedigréjű" 
Nemerét. 

2000ben  fejeztük be  ezt  a  munkát,  és  az  időközben  leépült 
Siroccoról  az  egész  csapat  átült  a gyönyörűen  újjávarázsolt  Ne
mere  IIre. 

Tehát elmondhatjuk, hogy a Sirocco megmentette  a Nemerét, 
most viszont ő került  rossz állapotba. Egymástól pár méterre volt 
kikötve  a  két  hajó,  de  a  Siroccot  nem  használták  másra,  mint 
néha  rendezőhajónak;  nem vitorlázott  már vele senki. Egy hajó
nak  pedig  az a halála,  ha  nem  használják... 

Meseszerű  ez a történet,  mert  később  a Nemere  II  fedélzeté
ről  sikerült  új tulajdonost és támogatót  találni  a Sirocco  ismételt 
felújítására,  és  ennek  köszönhetően  mára  két  gyönyörű  fahajó 
díszíti a Balatont. A testvérhajók  egymást mentették  meg a pusz
tulástól. 

•  Mindkettő  a Te "gyermeked".  Melyik  a  kedvenced? 

Nehéz  ezt  megmondani.  A Sirocco  az életem,  közel  húsz  éve 
összeforrtam vele. A Nemere  II. pedig már  tanulókoromban  fel
bukkant  körülöttem.  A  vizsgamunkámat  is  rajta  végeztem,  ké
sőbb pedig az első olyan munkám  lett, amivel beköszöntem  a ba
latoni  hajóépítők  közé. 

•  Van egy harmadik  "testvér"  is. Ha  jól  tudom,  benne  is a Te 
munkád  van. 

Igen,  a  Lillafüred.  90%ban  elkészült,  de  pénzügyi  gondok 
vannak  mögötte,  így most  leponyvázva várja a csodát. Sajnos rit
ka  az  a  szerencsés  találkozás,  hogy  valakinek  pénze  és  igénye  is 
van  a fahajóra. 

•  Inkább  behozzák  külföldről  a  tájidegen  hajókat  olyan  fel
szereltséggel,  ami  igazából  teljesen  felesleges a  Balatonra? 

Ezt  én  nem  mondtam! 

•  Nem  bizony.  Csak  úgy  elgondolkodtam... 

Sz.M. 



ANYANYELVÜNKRŐL 
Augusztus,  augusztus  
mindenre  van  gusztus: 
és  lepényre, 
leányra,  legényre. 

Olvastam 
(2.  rész) 

Folytatom  az  újságok  (egyéb  nyomtatott  vagy  hallott  szövegek) 
figyelését,  és bemutatását,  amikor  szándékosan  visszatérek  az  ismétlődő 
hibákra,  mint  amilyen  például  a  következő  szövegben  olvasható:  "...  az 
egyéb területeket  sem szabad elhanyagolni,  annál  is inkább, mert az eddi
gi gyakorlat  azt mutatta..."  Itt az aláhúzott  szöveg helyett  az annál  kevés
bé kifejezés lenne  helyes. 

Mutattam  már  be  példákat  az  elválasztós  igekötők  helytelen  hasz
nálatára:  De  ezzel  a  zavaró  fogalmazással  továbbra  is  találkozom,  és 
találkozhatnak  vele jó nyelvérzékű  olvasóim  is: "...  a még nem  megszilár
dult  anyagot...".  Helyesen:  ...  a még meg  sem szilárdult  anyagot... 

Írói  alapszabály,  hogy  az  olvasót  egy  pillanatra  sem  szabad 
megtéveszteni.  Idézek  egy  cikkből:  Egy  napon  a  tizenkét  éves  Sandy 
fogságba esett..."  itt  van  az a pont,  amikor  már  sajnálni kezdjük  szegény 
Sandyt.  Szerencsére  továbbolvasva,  egészen  más  derül  ki:  "...sebesült 
delfinre  bukkant,  akit  kiszabadít  és  meggyógyít."  A határozatlan  névelő 
ismétlésének  indokolatlan  elhagyása  okozza  ezt  a  pontatlanságot,  meg
tévesztést, pedig az egyet inkább a mondat  elejéről lehetett volna  elhagy
ni,  és a megfelelőbb helyre  betenni:  Történt,  hogy  a tizenkét  éves  Sandy 
egy  fogságba esett,  sebesült  delfinre bukkant...  Így  nincs  félreértés. 

"...  csak csupán  a puszta híranyag..."   olvasom.  Kérem szépen: vagy 
csak, vagy csupán    mert  a kettő  ugyanaz. 

"...  de a terv azonban  azt követeli meg, hogy  ..." Mint  az előbbi  mon
datban, itt is fölösleges ismétlés van, csak másmás szóval.: a de és az azon
ban nem fér meg egy mondatban.  Itt vigyázzunk a szórendre  is, mert a de
nek előre kellene kerülnie, az azonban pedig a terv szó után  következhetne! 

Megrögződött  az  emberekben  az  a  szabály,  amely  szerint  nevek  előtt 
hibás névelőt  kitenni.  Tehát nem  a Kovács úr, nem  a Jóska...  Igen  ám,  de 
ha a név  fogalomra vonatkozik,  akkor  meg éppen  névelő kell a név elé: A 
Kovács úr által képviselt terv...   mert  itt a névelő a terv szóra vonatkozik. 

A következő mondatot a tévében hallottam:  "A beteg babát fölvettük, 
az  anyuka  bent  maradhatott,  de  elaltatni  nem  tudtuk."  Na  hiszen,  még 
szép,  hogy  az  anyukát  nem  altatták  el!  Természetesen  csak  azt  akarta 
mondani  az ügyeletes  orvos,  hogy  az  édesanyának  nem  tudtak  éjszakára 
szállást,  ágyat  adni.  De ez egy kicsit  más. 

Egy szaklapban találkoztam a következő mondattal:  "Afrikában keve
sebb  a diabetesz,  s ez visszavezethető  az elhízás  hiányára."  Persze,  értjük 
a mondatot,  noha  zavaros. Tegyük  a helyére:  Afrikában ritkább  a  cukor
betegség,  mert  kevesebb  az  elhízott  ember.  Ezzel  az  átalakítással  az  ide
gen  szót  is  kicseréltem. 

Végül    sokszor  olvasott  hiba:  "Nyomon  követése  a  legkorszerűbb 
módszerekkel  történt."  Mi  itt  a  hiba?  Az, hogy  a  mondatba  illő  követni 
igéből  főnevet  csináltak,  ezzel  kitúrták  az  állítmányi  helyéről,  és  a 
történik  igével  helyettesítették.  A  mondat  tehát  helyesen:  A  legkorsze
rűbb  módszerekkel  követték  nyomon.  Ilyen  egyszerű! 

Láng  Miklós 
Vipo:  lang.miklos@chello.hu 

VIRÁGOS  ALMÁDIÉRT 

Szép  az  Ön  kertje?  És  a  szomszédjáé?  Vegyen  részt  a  N ő k  a 
Balatonért  Egyesület  Balatonalmádi  Csoportja  idei  pályázatán! 
Ha  már  részese  Almádi  "felvirágoztatásának",  tegye  lehetővé, 
hogy  jutalmazzuk  érte.  Jelentkezési  lehetőségek: 

Tel:  20/3298440  •  Email:  kelark@vipmail.hu 
Eredményhirdetés:  Aug.  20án,  a  Bornapok  keretében 

NYELVÜNK  KINCSEI 
A  LECSÓt  ma  hagyományos,  híres  magyar  ételnek  tartjuk,  bár  ha 

nyelvészeti  szempontból  nézzük,  akkor  ez a szó nem  is olyan  régi,  mivel 
először  csak  1940ben  jelent  meg  egy  lexikonban.  A Magyar  Értelmező 
Kéziszótár  (2003)  szerint  a  LECCS  =  'szétfőtt  főzelék'  jelentésű,  hang
utánzó  szóból  született.  Egyébként  a  60as  években  a  konzervexportnak 
köszönhetően  a német  és a szláv nyelvterületen  is elterjedt ez a szó  (szlo
vákul  leéo,  németül  letscho,  lengyelül  leczo,  oroszul  ????). 

No, mi is kell egy jó lecsóhoz? Vegyünk egy kis SZALONNÁt,  amely 
szláv  jövevényszó  (horvátszerb,  szlovén  SLANINA  stb.),  eredete  a  SOL 
'só' jelentésű  szóra  vezethető  vissza,  így eredeti  jelentése  'sózott'. 

A kiolvasztott  szalonnára  dobjuk a HAGYMÁt. A nyelvtörténet  ada
tai  szerint  ez ősi,  finnugor kori  szótő, valószínűleg  magyar  képzéssel. 

Ha  puhára  pároltuk  a  hagymát,  jöhet  a  pirosPAPRIKA,  majd  a  fel
szeletelt  zöldPAPRIKA. Az első  írásbeli  adat  a paprikáról  1748ból  való. 
Horvátszerb  jövevényszó.  "Ez  a  'bors'  jelentésű  horvátszerb  PAPAR 
főnévre vezethető  vissza.  A paprika  növény  Amerikából  származik,  és a 
Balkánon keresztül került hazánkba. Mivel a magyar konyha egyik legjel
legzetesebb  fűszerévé vált,  a  szó  sok  európai  nyelvbe  magyar  közvetítés
sel jutott  el." 

Amikor  a  paprika  félig  megpuhult,  akkor  tesszük  hozzá  a 
PARADICSOMot.  "A  növény  a  16.  században  került  Amerikából 
Európába.  Sokáig  csak  dísznövényként  ápolták,  konyhakerti  nö
vényként  Magyarországon  a  19.  század  közepe  tájától  termesztik."  Ek
kor  kapta  nevét  az  ausztriai  német  mintára  PARADEISAPFEL.  A 
PARADEIS  =  édenkert  és az APFEL  =  alma összetételére vezethető visz
sza.  A  PARADICSOM,  mint  mennyország  jelentésű  szavunk  már  a  12. 
század  óta  élt,  és  az  egyházi  latin  PARADISUS  tárgyragos  alakjának 
átvétele. 

Az ételt természetesen  meg kell sóznunk. A SÓ ősi szavunk, első írás
beli  előfordulása  a  12.  századból  való. 

Vannak,  akik  kolbásszal,  mások  tojással  gazdagítját  a  lecsót.  A 
KOLBÁSZ  szavunkat  a  14.  századtól  találjuk  meg  írásban  is,  és  szláv 
jövevényszó  a nyelvtörténészek  szerint. 

A  TOJÁS  a  17.  század  elejéről  való  írásban  bukkan  fel  először.  A 
TOJIK  ige származéka. A szó egyelőre vitatott  eredetű,  de az biztos,  hogy 
régi szavunk. A nyelvtörténet  kutatói  szerint vagy török  jövevényszó, vagy 
ősi, uráli szó. Az eddigi hangtani, nyelvtörténeti bizonyítékok még nem ele
gendőek  ahhoz,  hogy  eldöntsék,  melyik az igazi  magyarázat. 

Ahhoz,  hogy  ezt  a  lecsót  így  nyelvtörténeti,  etimológiai  szempontból 
"megfőzzük", olyan  szótárt  kellett  használnunk,  amelyekben  megtaláljuk a 
magyar  szavak  eredetéről  eddig  gyűjtött  ismereteket.  A  legújabb  ilyen 
kötetet a Tinta Könyvkiadó jelentette meg ETIMOLÓGIAI  SZÓTÁR cím
mel, a főszerkesztő Zaicz  Gábor. 

A  szófejtés, a  szavak  eredetének  megállapítása  nem  olyan  egyszerű, 
ahogy  első pillantásra  tűnik. A tudományos  kutatónak  sokféle  (történeti, 
földrajzi, kultúrtörténeti,  idegen  nyelvi,  valamint  hangtani,  grammatikai 
stb.)  ismerettel  kell  rendelkeznie  ahhoz,  hogy  egyegy  szó  történetét 
megfejtse. Ez  a  tudományterület  tulajdonképpen  nem  nagyon  régi:  egy 
akadémiai  pályázat  nyomán  először  1914ben  jelent  meg szófejtő szótár. 

A  köznyelvi  szavakon  kívül  még  érdekes  lehet  a  FÖLDRAJZI 
NEVEK  ETIMOLÓGIAI  SZÓTÁRA  (1988),  vagy  a  RÉGI  MAGYAR 
CSALÁDNEVEK  SZÓTÁRA  (1993). Így, akit  érdekel  a szavak  története, 
eredete,  származása,  biztos  talál  tudományos  magyarázatot. 

S.Novotny  Júlia 
juli.novotny@gmail.com 

KEDVES VÁROSLAKÓK! 
A  Botorka  Táncegyüttes  nevében  ezúton  mondok  köszönetet 

mindazoknak,  akik  a májusi lomtalanítás  idején segítettek  bennünket 
a  fémhulladékgyűjtésben.  Támogatásukkal  végre  több  új,  saját  vise
letet  és koreográfiát  is készíthetünk  a  2011.  évben. 

Külön  köszönetet  szeretnénk  mondani  Ujj  Mészáros  Istvánnak, 
akitől  több  mázsa vasat  kaptunk,  valamint  Harsányi  Lászlónak,  a Ba
latonalmádi  Kommunális  Kft. igazgatójának,  aki  a hulladék  tárolásá
ban,  elszállításában  és  értékesítésében  is  segített! 

Terveink  között  szerepel  az  akció  megismétlése  a  jövő  évben  is, 
mivel  azonban  több  "huncut"  is  gyűjtött  a  Táncegyüttes  nevében,  a 
kivitelezésre  kicsit  jobban  felkészülünk  majd. 

Addig  is  szeretettel  látjuk  mindnyájukat  műsorainkon,  a  nyár  fo
lyamán  a  balatonalmádi  Hungarikum  és  Borfesztiválon,  a  Pálinka 
napokon,  valamint  az év vége  felé elkövetkező  önálló  műsorunkon  is, 
melynek  pontos  időpontjáról az Almádi  Újság egy későbbi  kiadásából, 
és  a  Pannónia  Kulturális  Központ  és  Könyvtár  hirdetményeiből  érte
sülhetnek. 

Köszönjük  még  egyszer  a  támogatást! 
Üdvözlettel:  Kovács  Krisztián  és  a  Botorkák 

mailto:lang.miklos@chello.hu
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A JAPÁN  KÖRTÉRŐL,  ÍNYENCEKNEK 
Kiváló  étkezési  értékű  körtefélét,  a  nashit 

(Pyrus  pyrifolia)  mutatom  be  ked
ves  olvasóimnak. 

Mint  neve  sejteti,  japán  szárma
zású,  termesztésének  ott,  3000  éves 
kultúrája van,  soksok fajtával. 

Nálunk  elterjedőben  van,  főleg 
három  fajtája,  a HOSUI,  a KOSUI és a 
NIJISSEIKI  kapható  az  árudákban. 

A nashit  biztosan  felismerhetjük ke
rekded  terméséről,  melyet  mindig  para
szemölcsök  pöttyöznek.  A  gyümölcs 
nagysága  hazájában  250400  gos  is  le
het, nálunk 50300  gig jellemző.  Zamata 
azonban  nálunk  is  kifogástalan,  pl.  a 
HOSUInak  rumos dióra  hasonlít! 

Gyümölcsei  fán  beérők,  fehéres,  ropo
gós húsúak,  lédúsak  (85%),  illatosak.  Cellu
lóz és pektintartalma magas,  energiatartalma 
szerény.  A  gyümölcs  színe  aranybronzos, 
barnás,  zöld,  esetleg sárgás  lehet. 

A  virágok  idegenporzással  kötnek  jól,  a 
termő  fák  hajlamosak  a  túlkötődésre.  Japán
ban  kézi  termésszabályozással,  egyedi  zacskós 
védelemmel  termelik.  Az  európai  körténél  jóval  kevesebb  növényvédelmet  kíván!  Váro
sunkban csak a hajtáshervasztó darázs csekély kártételét észleltem. Természetesen ezt csak 
metszőollóval  hárítom! Még a lemosó permetezésből  is ki szoktam  hagyni a nashikat! 

Érésük  augusztus  3.  dekádjától  kezdődik. 
A hosui  erős növekedésű,  felfelé törő,  a nijiessiki gyenge növekedésű.  Mindhárom  fajtát javas

lom sövényművelésre,  mert  így nagy termőképességük  nem  okoz  koronasérülést! 
A termést  a 23.  éves vesszőkön  hozzák. 
Egyik  termő  fám,  talán  amerikai  származású,  a vadkörtékre  emlékeztető,  jókora  töviseket  növeszt!  A  növekedési 

erélye  ennek  a fámnak a  legnagyobb. 
Hőre,  hóra,  fagyra, tápanyagra,  vízre nem  igényesek,  könnyű  kordonra  nevelni  őket,  és korai  virágzásukkal,  őszi  lombszínükkel, 

és terméssel  berakódva  nagyon  dekoratívak! 
Írta és fotó:  tszabango@gmail.com 

A VÖDÖRVÖLGY SZÉPE A SÁRGA LEN / LINUM FLAVUML. 
Lenféléinknek  kilenc  fajából csak három  sárga virágú,  a többi  kék  és fehér. 

Egy fokozottan védett,  három  védett faj. 
A  sárga  len  hazai  előfordulása  nem  ritka.  Jelenléte  nem  zavart 

élőhelyre  utal,  meszes  talajt  jelez.  Bájos  küllemével,  élénk 
színével  a virágkedvelőknek  hamar  feltűnhet! 

Legfeljebb 40 cm magas, évelő növény. A tövén  meddő 
levélrózsa  alig  van  vagy  hiányzik,  a  tőlevelek  kerekített 
végűek.  Az  alsó  levelek  lapát  alakúak,  2035  mm 
hosszúak,  a  szárlevelek  szórtan  ülők,  keskeny  lándzsásak, 
hegyezettek.  Egy tő 2535  virágszárat  fejleszt. A csésze  68 
mm  hosszú,  a  szirom  sárga,  1520  mm  hosszú,  a  tövükön 
eleinte  összefüggenek. Virágzási  ideje júniusaugusztus.  Ter
mése gömbölyded  tok. 

Erdős  sztyeppi,  mészkedvelő  faj,  sziklagyepekben,  szik
lafüves és pusztafüves lejtőkön,  irtásréteken,  lösz  és  homok
puszta  gyepekben,  karsztbokorerdőkben,  melegkedvelő  töl
gyesekben  fordul  elő. 

Csak  a  kárpátmedencei  bennszülött,  fokozottan  védett 
pilisi  lennel  téveszthető  össze, de annál  erősebb  testalkatával  jól 
eltér! 

A sárga  lent  néhány  éve  figyelem egy  magántelken,  a Vödör
völgyben.  Szerencsére  a  telek  nyugati  lejtésű,  benapozott,  szinte 
termőréteg  nélküli.  Így  művelni  értelmetlen,  azaz  az  élőhely  za
vartalan.  Itt van kicsiny állománya  a sárga  lennek. Hátterét  a szin
tén  sárga  kardos  peremizs  szőnyege  adja.  Ő  is  a  zavarásmentes 

száraz  gyepek  növénye!  Tavaszonként  a  bíboros  kosbor  virágzatai  díszítik,  nyáron  a 
hangyabogáncs,  és  még  egyéb  szép  fajok virítanak.  Szerencsére  a  tulajdonos  nem  is 
szándékozik  művelni  a  telket. 

Írta: tszabango@gmail.com 
Fotó:  novaklaszlo.hu 
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RENDEZVÉNYEK  VÁROSUNKBAN 
augusztus  10. és szeptember  10.  között 

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

RENDEZVÉNYEK 

AUGUSZTUS  521.    VIII. ALMÁDI  BORFESZTIVÁL 
A részletes program  megtalálható  az újság 12.  oldalán 

AUGUSZTUS  9.  KEDD,  18  ÓRA   GYÖRGYI  DÉNES 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
A kiállítás védnöke:  Keszey János  polgármester 
Helyszín:  Pannónia  olvasóterem 

AUGUSZTUS  12. PÉNTEK, 19 ÓRA   ART'VÁLTOZÁS 
  20 ÉVES A BALATON TÁRLAT. 
Országos  Képzőművészeti  Biennálé 
A tárlatot  megnyitja: Kerényi  Imre. 
Közreműködik:  Koncz Gábor, Kossuthdíjas és Jászaidíjas 
színész,  színházi  rendező 
Helyszín:  Padlásgaléria.  Szervező:  Pannónia 

AUGUSZTUS  12.  PÉNTEK,  19  ÓRA   MAGTÁR GA
LÉRIA   Afrikai pillanatok    Vándor  Péter  fotókiállítása 

AUGUSZTUS  1214.,  PÉNTEKVASÁRNAP   FESZTI
VÁL  KUPA  F2,  F16.  Szervező:  Balatonalmádi  Tenisz 
Klub,  www.almaditenisz.hu 

AUGUSZTUS  14. VASÁRNAP,  14 ÓRA   "ÍGY ÉLÜNK 
MI  VIDÉKEN..."  Magtár  Vasárnapi  Piac    Mesterség  és 
művészet.  Házi  és  kézműves  termékek,  balatoni  borok, 
festmények, grafikák, fotók,  könyvek... 

AUGUSZTUS  16.  KEDD,  20  ÓRA    "BORVARÁZS" 
Borkóstoló  a Balaton Borrégió boraiból. Helyszín:  Magtár 

AUGUSZTUS  19. PÉNTEK,  18 ÓRA   SZENT ISTVÁN 
TÁBLAKÖNYVEK  ÜNNEPE.  Helyszín:  Pannónia  nagy
terme. Bővebb információ: Töltési Erzsébet   30/9719446 

AUGUSZTUS  19.  20  ÓRA    III.  BALATONALMÁDI 
ORGONAKONCERT  SOROZAT, KRUPPAI TAMÁS. 
Helyszín:  Szemt  Imre  Római  Katolikus  Plébániatemplom, 
Óvári  utca 

AUGUSZTUS  20.  SZOMBAT    SZENT  ISTVÁN 
NAPJA    NEMZETI  ÜNNEP    VÁROSI  MEGEMLÉ
KEZÉS 
9  óra   ünnepi  szentmise 
10  óra    ünnepi  műsor  és megemlékezés  az  államalapítás 
évfordulóján 
Helyszín:  Szent  Imre Templom   templomkert. 
Szervező:  Pannónia 

AUGUSZTUS  23.  KEDD,  20  ÓRA    "BORVARÁZS" 
Borkóstoló a Balaton Borrégió boraiból. Helyszín:  Magtár 

AUGUSZTUS  2528.  CSÜTÖRTÖKVASÁRNAP    IV. 
ALMÁDI PÁLINKA NAPOK 
Helyszín: Wesselényistrand  főbejárata előtti  terület 
Szervező: Balatonalmádi  Turisztikai  Egyesület 

AUGUSZTUS  30.  KEDD,  20  ÓRA    "BORVARÁZS" 
Borkóstoló a Balaton Borrégió boraiból. Helyszín:  Magtár 

SZEPTEMBER  3.    BERÉNY  KUPA    LOVAS  TÁJÉ
KOZÓDÁSI  VERSENY.  Szervező:  Vörösberényi  Lovas 
Egyesület 

SZEPTEMBER  8.  CSÜTÖRTÖK,  18  ÓRA    ZONGO
RAHANGVERSENY LISZT FERENC EMLÉKÉRE. 
Helyszín:  Kosa György Városi  Zeneiskola 

SZEPTEMBER  9.  18.30    III.  BALATONALMÁDI 
ORGONAKONCERTSOROZAT,  MOLNÁR TAMÁS 
Helyszín:  Szemt  Imre  Római  Katolikus  Plébániatemplom, 
Óvári  utca 

KIÁLLÍTÁSOK 

KÖNYVTÁR GALÉRIA 
Akvarellek    Dobos Lajos festőművész  kiállítása. 
Megtekinthető:  július  21től  augusztus  27ig  a  könyvtár 
nyitvatartási  idejében. 

MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK  HÁZA 
www.almadirendezvenykozpont.hu 
Nyitva  tartás:  hétfőtől  péntekig:  1618  óráig  vagy  tele
fonon egyeztetett  időpontban  704554100 
Afrikai pillanatok,  Vándor  Péter  fotókiállítása.  A kiállítás 
megtekinthető  augusztus  12től  augusztus  31ig. 

PADLÁSGALÉRIA 
Art'változás    20  éves  a  Balaton  Tárlat.  Országos  Képző
művészeti  Biennálé. Megtekinthető  augusztus  12től  szep
tember  13ig, hétfőtől péntekig  10 és 18 óra között,  szom
baton  14 és  18 óra  között. 

PANNÓNIA    www.pkkk.hu 
Időutazás    Zongor  Gábor  festőművész kiállítása.  A kiál
lítás megtekinthető  július  15augusztus  15ig az  intézmény 
nyitvatartási  idejében. További  információ:  88/542511 
Györgyi  Dénes Emlékkiállítás.  Megtekinthető  augusztus 9
től szeptember  13ig az intézmény nyitvatartási  idejében. 

KISCSOPORTOK,  KLUBOK, 
TANFOLYAMOK  ÉS PROGRAMJAIK 

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

ALMÁDI GOMBÁSZOK  ASZTALTÁRSASÁGA 
Információ: Szenthe  László.  88/438224 
Szeptember  10.  Gombásztúra  Szentkirályszabadja  és  a 
Nosztori  autóspihenő  környékére.  Indulás:  a Pannónia  elől 
8  órakor 
Túravezető  az év összes kirándulásán  Szenthe  László 

mailto:pannoniakonyvtar@upcmail.hu
http://www.almaditenisz.hu
http://www.almadirendezvenykozpont.hu
http://www.pkkk.hu


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 

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

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 szüle
tésnap. 

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 
Kultúrházban.  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  Alapszolgál
tatási Központ) Városház  tér 4. Telefon:  88/542556 

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

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

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

VÖRÖSBERÉNYI  NYUGDÍJAS KLUB 
Nyári  kirándulási  programok: 
Augusztus  1920  péntekszombat.  Indulás  5  órakor  Haj
dúszoboszló    Debrecen:  Virágkarnevál 
Szeptember  6.  kedd  7.30  órakor  Tamási    Gyulaji Vadre
zervátum 
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. 

KELETBALATONI  TAJOLO 
PROGRAMOK  KISTÉRSÉGÜNKBEN 

Július 2augusztus  20. 
•  Zenés  szombat  esték  Balatonkenesén,  a  Napfény 
parkolóban 

Augusztus  11. 
•  Zenés  csütörtöki  esték  Felsőörsön.  Komolyzenei  kon
cert  a Római  Katolikus  Műemléktemplomban 

Augusztus  1114. 
•  Szent  Király  Szövetség  XV  Találkozója  Szentkirály
szabadján 

Augusztus  12., 20  óra 
•  Romkerti  zenés esték Balatonfűzfőn 

Augusztus  1214. 

•  Akarattyai  Napok  a Rákóczi  parkban 

Augusztus  13. 
•  20  óra FŰZFŐI ÉJSZAKAI KÖRTÚRA 
•  Strandparty  a balatonvilágosi  strandon 

Augusztus  1320. 
•  Alsóörsi  Nyárbúcsúztató  és  Vendégmarasztaló 
Fesztivál. Ünnepi  felvonulás augusztus  19én. 

Augusztus  17.,  10  óra 

•  Nyári  játszóház és családi program  a Tobruki  Strandon 

Augusztus  18.,  18  óra 
•  III.  RÉGIÓS  KÉPZŐMŰVÉSZETI  TÁRLAT    a 
keletbalatoni  kistérség  művészeinek  kiállítása  a  balaton
fűzfői művelődési  központban 
Augusztus  19. 20  óra 

•  III. Fűzfői Nyári  Színház a Városi  Stadionban 

Augusztus  20. 
•  Nemzeti  ünnepi  megemlékezések  a  településeken 
•  Falunap Balatonfőkajáron 
•  VII. ORSZÁGOS LECSÓ FESZTIVÁL a balatonkene
sei  Széchenyiparkban 
Augusztus  25. 
•  Zenés  csütörtöki  esték  Felsőörsön.  Komolyzenei  kon
cert  a Római  Katolikus  Műemléktemplomban 

Szeptember  3. 
•  Szüreti  felvonulás  és  bál  a  Csebszaltó  Nyugdíjasklub 
szervezésében  Balatonfűzfőn, a tobruki óvodában  15 órától 
•  SÁRKÁNYOK  NAPJA  Szentkirályszabadján  a  Baráti 
Kör Egyesület  szervezésében 

Szeptember  4. 

•  Alsóörsi búcsú  a faluközpontban 

Szeptember  10. 

•  Szüreti  mulatság  a  Balatonfűzfői  Balaton  Nyugdíjas
klub szervezésében  a közösségi házban  16  órától 
•  Szüreti mulatság  Felsőörsön 



AUGUSZTUS  521.  PÉNTEKVASÁRNAP 
VIII.  ALMÁDI  BORFESZTIVÁL 

A balatonalmádi  Borfesztiválra méltán  mondhatjuk, hogy  az ország egyik  legváltozatosabb  bor  ünnepe, 
hiszen  az ország majd minden  borvidékéről  érkeznek  hozzánk  neves  borászok. 

Fedezze  fel hazánk  zamatos  borait,  a Balaton  zenei  sokszínűségét,  táncait,  kézműves  és  népművészetét. 
Városunk  legismertebb,  leghíresebb  és legtöbb  látogatót  vonzó  rendezvényén  idén  17 napon  át, 

változatos  színpadi  programokkal,  és persze  hazánk  híres borvidékeinek  legízletesebb  nedűivel  várjuk  vendégeinket. 

SZÍNPADI PROGRAMOK: 

Augusztus  5.  péntek 
19.00  RUBATO  FÚVÓS  EGYÜTTES 
19.20  ÜNNEPÉLYES  MEGNYITÓ 
19.30  FREE  DANCE  TÁNCEGYÜTTES 
20.00  REBELLION  TÁNC  SPORT  EGYESÜLET 
20.30  TOLVAI  RENÁTA 
21.00  RULETT  EGYÜTTES 

Augusztus  6.  szombat 
19.00  GURGOLYA TÁNCEGYÜTTES  ÉS BARÁTAIK 
19.30  KID ROCK AND  ROLL SE 
20.00  NAZIRAH  ÉS A  HOLDEZÜST  RÓZSÁK 
20.30  THE  BLUESBERRY BAND 

Augusztus  7.  vasárnap 
18.30  NYITRAGERENCSÉRI  HAGYOMÁNYŐRZŐK 
19.00  RINGATÓ  BALATON TÁNCEGYÜTTES  és 

BOROSTYÁN  NÉPDALKÖR 
19.30  GOLDING  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.00  HEMO  WINNER  VERSENYTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  TOURMIX  EGYÜTTES 

Augusztus  8. hétfő 
19.00  RUBATO  BAND 
19.30  ZUMBA  BEMUTATÓ 
20.00  QUEEN  DANCE TÁNC  SPORT  EGYESÜLET 
20.30  TAKÁCS  NIKOLAS 
21.00  RETRODISCO 

Augusztus  9.  kedd 
19.00  KÉK GÁRDISTÁK  MAZSORETT  CSOPORT 
19.30  HEMO  MODERN  TÁNCMŰHELY 
20.00  YILDIZLAR  HASTÁNCCSOPORT 
20.30  ÜZLETEMBERS  ZENEKAR 

Augusztus  10.  szerda 
19.00  THUNDERFOOT  COUNTRY  EGYÜTTES 
19.30  BLACK DIAMOND  SHOWTÁNC  CSOPORT 
20.00  KID ROCK AND  ROLL SE 
20.30  KLUBDÉLUTÁN  EGYÜTTES 

Augusztus  11.  csütörtök 
19.00  CHOLNOKY  MOZGÁSMŰVÉSZETI  STÚDIÓ 
19.30  YEIRA ÉS AZ EZÜSTHOLD  TÁNCCSOPORT 
20.00  GOLDING  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  VASTAG CSABA 
21.00  RETRO  DISCO 

Augusztus  12.  péntek 
19.00  BOTORKA  TÁNCEGYÜTTES 
19.30  VIKTÓRIA  TÁNCEGYESÜLET 
20.00  SHAZADI  ÉS A SIVATAGI ÁLOM 
20.30  SILVERADO  ZENEKAR 

Augusztus  13.  szombat 
18.30  NOSZTALGIA  NŐI  ÉNEKKAR 
19.00  FORTUNA TWIRLING  STÚDIÓ 
19.20  RITMIKA  SHOWTÁNC  ÉS  ÉNEKSTÚDIÓ 
19.30  ACRO  DANCE  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.00  DR.  GROG 

Augusztus  14.  vasárnap 
19.00  RINGATÓ  BALATON TÁNCEGYÜTTES  és 

BOROSTYÁN  NÉPDALKÖR 
19.30  NAZIRAH  ÉS A HOLDEZÜST  RÓZSÁK 
20.00  FREE  DANCE  TÁNCCSOPORT 
20.30  VIKTÓRIA  EGYÜTTES 

Augusztus  15. hétfő 
19.00  THUNDERFOOT  COUNTRY  CSOPORT 
19.30  CHOLNOKY  MOZGÁSMŰVÉSZETI  STÚDIÓ 
20.00  KID  ROCK AND  ROLL SE 
20.30  WOLF  KATI 
21.00  RETRO  DISCO 

Augusztus  16.  kedd 
19.00  KHALIDA ÉS A DRÁGAKÖVEK 
19.30  ZUMBA  BEMUTATÓ 
20.00  ACRO  DANCE  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  TOURMIX  ZENEKAR 

Augusztus  17.  szerda 
19.00  KÉK GÁRDISTÁK  MAZSORETT  CSOPORT 
19.30  CHOLNOKY  MOZGÁSMŰVÉSZETI  STÚDIÓ 
20.00  HEMO  WINNER  VERSENYTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  JANICSÁK  VECA 
21.00  RETRO  DISCO 

Augusztus  18.  csütörtök 
19.00  FORTUNA  TWIRLING  STÚDIÓ 
19.30  FREE  DANCE  TÁNCCSOPORT 
20.00  YILDIZLAR  HASTÁNCCSOPORT 
20.30  BÚGÓCSIGA  EGYÜTTES 

Augusztus  19.  péntek 
20.00  QUEEN  DANCE  TÁNC  SPORT  EGYESÜLET 
20.30  KÖKÉNY ATTILA 
21.00  RETRO  DISCO 

Augusztus  20.  szombat 
19.00  GURGOLYA TÁNCEGYÜTTES  ÉS BARÁTAIK 
19.30  MARIANETTRIÓ 

Virágos Almádiért    eredményhirdetés  az almádi  NABE 
szervezésében 

20.00  PANNON  VÁRSZÍNHÁZ 
20.40  FOURTISSIMÓ  ZENEKAR 
22.00  TŰZIJÁTÉK 
22.15  FOURTISSIMÓ  ZENEKAR 

Augusztus  21.  vasárnap 
19.00  BOTORKA  TÁNCEGYÜTTES 
19.30  ÜRÖMI  ÖRÖM  NÉPTÁNCMŰHELY 
20.00  KID ROCK AND  ROLL SE 
20.30  GESAROL  EGYÜTTES 

Helyszín:  Wesselényi  strand  főbejárata előtti  terület 
Szervező:  Balatonalmádi  Város 

További  információ: 
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület:  88/594081;  20/5910501 
Pannónia  Kulturális Központ  és Könyvtár:  88/542511;  542506 



BALATON  TÁRLAT    A'(R)T  VÁLTOZÁS  1991    2011 
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1991.  augusztus  30án vette  kezdetét  Balatonalmádiban  a Városháza  frissen 
kialakított,  tetőtérből  kiállítótérré  varázsolt  padlásán  az  a  máig  tartó 
sorozat,  melyet  Balatoni  vagy  Balaton  Tárlat  néven  ismert  már  soksok  éve 
a  magyar  képzőművészeti  élet.  Budapest,  Tihany,  Keszthely  és  Veszprém 
után,  a  rendszerváltozás  körüli  bizonytalanságokból  egy  légnemű  pillanat
ban  városunké  lett  a biennálé.  A Padlás  Galéria  méltó  befogadó  helyévé  lett 
ezeknek  és  aztán  más  országos  tárlatoknak  is. A  Balaton  Tárlat  és  a  Padlás 
Galéria  ügyében,  ahogy  már  20  éve  Kerényi  Imre  tette,  most  is,  nekünk  is 
ki  kell  emelnünk  egy  nevét.  Legfőként,  mivel  kiemelkedő  teljesítmény  áll 
mögötte  városunk  képzőművészeti  életében,  meg  kell  említenünk  Veszeli 
Lajost, aki  fáradhatatlanul  és fáradtan  is, sokat  tett  ezekért  a tárlatokért.  Az 
idei  évben  a  Balaton  Tárlatnál  helyét  Kelemen  Marcel  vette  át. Az  ifjú fes
tőművész  nem  ismeretlen  sem  az  almádi,  sem  országos  körökben.  Bízunk 
benne,  hogy  jó  és  eredményes  együttműködés  bontakozik  ki  Marcellel,  a 
helyi  művészekkel,  a  Pannóniával  és  minden  támogató,  lelkes  képzőmű
vészeteket  szerető  emberrel  tudunk  újabb,  még  szebb  és  színvonalasabb 
kiállításokat  hozni  Almádiba. 

Elértük  a  második  Xet.  11.  alkalommal  is  megnyitjuk  a  Balaton  Tárlat 
örömére  a  Padlás  Galériát  augusztus  12én  este  7  órakor,  a  nagyérdemű 
közönség előtt. Az alkotók  névsora  valamelyest  változott  ugyan, de sokan  itt 
lesznek  az  első  csapatból  is. 

A megnyitó beszédet  Kerényi  Imre  mondja, mint  20  évvel  ezelőtt,  Koncz  Gá
bor  színművész  lesz  a  közreműködő,  mint  20  évvel  ezelőtt.  A két  úr  mellett, 
a  beszéd  hangjai  mellett  Pitti  Katalin  éneke  is emeli  majd  a megnyitó  rangját. 

Isten  éltesse  a  Balaton  Tárlatot.  Isten  éltesse  a  képzőművészeket!  Gyönyör
ködtessék  szemünkön  keresztül  a  lelkünket,  adjanak  színeket  a  gondo
latainkhoz  és  emberi  érzéseinket  jelenítsék  meg  két  avagy  három  dimen
zióban.  Gazdagítsanak,  gyarapítsanak,  segítsenek  alkotásaikon  keresztül 
emberebb  emberré  válni. 

KGY. 

Vörösberényi  Polgári  Olvasókör 
8222  BalatonalmádiVörösberény,  Gábor  Áron  u.  6. 

Email:  vpok@freemail.hu  tel.  20/9916213 

KEDVES  BALATONALMÁDI 
LAKÓTÁRSAK! 

A Vörösberényi  Polgári  Olvasókör  nagy  feladatot  tűzött  ki. 
Faluházat  szeretne  létrehozni  Vörösberényben. 

A  faluház  létrejöttéhez  szükségünk  lenne  kiállítási  és  beren
dezési  tárgyakra. 

Kérjük  Önöket,  ha  családjukban,  rokonságukban,  baráti  kö
rükben  fellelhetők  olyan  tárgyak,  iratok,  bútorok,  melyeket 
véglegesen  vagy  kiállítási  tárgyként  felajánlana  a  létesítendő 
faluház  részére,  jelezze,  vagy  adja át  megbízottunknak. 

Gyűjtünk  használati  tárgyakat,  mezőgazdasági  és  ipari  szer
számokat,  játékokat,  bútorokat,  régi  iratokat,  katonai  és  egyéb 
okmányokat,  egyházi  kegytárgyakat  stb.  Vagyis  mindent,  ami  a 
régmúltat  idézi. 

Kérjük,  segítsék  munkánkat,  hogy  megismerhessék  őseink 
életét  unokáink  is. 

Valamint  keressük  azokat  az embereket,  akik  a  Vörösberényi 
Kultúrház  építészeti  és  kulturális  életéről  információval  rendel
keznek. 

Akik  ebben  a  munkában  segítségünkre  szeretnének  lenni, 
várjuk  jelentkezésüket! 

Elérhetőségeink: 
Vörösberényi  Polgári  Olvasókör 

Balatonalmádi,  Gábor  Áron  u.  6. Tel.:  0620/9916213 

Vörösberényi  Polgári  Olvasókör 
V e z e t ő s é g e 

BERÉNYIEK 
ORSZÁGOS  TALÁLKOZÓJA 

Az  idén,  2011.  augusztus  21én,  Lovasberényben  kerül  sor  a  ta
lálkozóra.  Autóbuszt  indítunk  a  rendezvényre.  Jelentkezni  lehet  a 
Vörösberényi  Kultúrházban,  2011.  augusztus  15ig  munkanapokon 
1619  óra között, vagy a következő  telefonszámon:  0620/9916213. 
Az utaslistára  az kerülhet  fel, aki  a  részvételi  díjat befizeti. A Polgári 
Olvasó Kör  tagjainak 500  Ft/fő aki nem  tag annak  1000 Ft/fő a rész
vételi díj. Az utazás részleteiről  a jelentkezésnél  adunk  felvilágosítást. 

A Vörösberényi  Polgári  Olvasó  Kör 
Vezetősége  nevében  Mester  Ferenc  mb.  elnök 

MEGHÍVÓ! 
TISZTELT BALATONALMÁDI  POLGÁROK! 

A Vörösberényi  Polgári  Olvasókör  az  1991es újjá alakulása  után, 
idén  XX.  alkalommal  (előtte  több  évtizeden  keresztül  soksok 

alkalommal)  ismét megrendezi  a  szokásos 

SZÜRETI FELVONULÁS és BÁL 
című  rendezvényét,  melyre  szeretettel  várjuk városunk  lakóit, 

a  felvonulni vágyókat,  és a bámészkodókat  is egyaránt! 
Aki szeretne  velünk  felvonulni, vagy elkísérni  a menetet, 

a szürethez  kötődő  maskarát  öltsön  magára. 
Egyedi maskarát  viselők  egy pohár  borral  többet  ihatnak, 
a  legötletesebbet  megvendégeljük a SZÜRETI  BÁLBAN. 

A menet  a berényi  iskola  elől 2011.  09.  10én  szombaton, 
14 órakor  indul,  "ha esik, ha  fúj" a szokásos  útvonalon. 
Este 20 órától  hajnalig tartó  bállal  zárul  a nap  a berényi 

kultúrházban. 
Vörösberényi  Polgári  Olvasó  Kör 

mailto:vpok@freemail.hu


MOZGÁS  ÉS  KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
NYÁRI  TÁBOR  BALATONALMÁDIBAN 

Napjainkban  egyre  többet  hallunk  a  mozgásfejlődés  és  az 
idegrendszer  érettségének  összefüggéseiről. 

Az érzékelésnek,  a  mozgásnak,  a  lelki  és  értelmi  fejlődésnek 
meghatározott  menete  van,  az  egyes  szintek  érése  kihat  a  követ
kező  szakaszok  harmonikus  alakulására. 

A szülők  megfigyelhetik  csecsemőjüknél,  később  örökmozgó 
gyerkőcüknél,  időben  elkezdette  forogni, kúszni,  mászni,  köny
nyen  tanule  kerékpározni,  cipőt  kötni,  szerete  hintázni,  maga
biztosan  fedezie  fel a  játszóteret.  Az  újabb és  újabb mozgásfor
mák  segítik  a  magasabb  szinten  szervezett  idegrendszeri  műkö
dést. 

A megkésett  mozgásfejlődés, logopédiai  problémák,  beillesz
kedési,  magatartási,  illetve  tanulási  nehézségek  hátterében  gyak
ran  az idegrendszer  szabályozó működésének  éretlensége,  zavara 
áll.  Egyénre  szabott  terápiával,  az  alapok  újra  felépítésével 
hatékonyan  fejleszthetőek  azok  a  készségek,  képességek,  ame
lyek  a harmonikus  fejlődéshez  nélkülözhetetlenek. 

Hárman    különböző  szakterületről  kiindulva   ,  ezért  vál
lalkoztunk  arra,  hogy  69  éves  gyermekek  számára  nyári  nap
közis  tábor  keretében  egy  intenzív  mozgás  és  készségfejlesztő 
terápiát  biztosítsunk. 

Célunk  elsősorban  az  volt,  hogy  minél  több  szülővel 
ismertessük  meg  a  fejlesztési  lehetőségeket,  illetve  segítsünk  a 
gyakran  csak  homályos  problémák  helyett  megtalálni  a  tünetek 
valódi  okait.  Ennek  érdekében  minden  jelentkező  részt  vett  egy 
részletes  vizsgálaton.  A  megfigyelések  eredményeit  figyelembe 
véve állítottuk  össze a különböző  terápiák  elemeit, a tábor  végén 
pedig  minden  szülőt  tájékoztattunk  tapasztalatainkról,  megbe
széltük  javaslatainkat,  elmondhatták  saját  benyomásaikat. 

A  hét  igazi  kaland  volt  a  gyerekek  számára,  rengeteg  új 
élménnyel, kihívással. Kreativitást  és finommotorikát is fejlesztő 
művészeti  foglalkozások  alkalmával  szabadon  szárnyalhatott  a 
fantáziájuk. Séllei Katalin keramikus vezetésével szinte életre kelt 
az  agyag  kis  kezükben.  Mozaik,  kollázs  készítésére,  és  egyéb 
önkifejezésre  alkalmas  technikák  megismerésére  is  lehetőségük 
volt.  A  Monopoly  Szálloda  medencéjében  játékos  eszközökkel, 
mondókákkal,  tutajon  egyensúlyozva,  kincskereséssel,  búvárko
dással  találkozhattak,  a  tornaterem  pedig  valóságos  akadálypá
lyává  változott. 

A kognitív  órákon  nagy  sikert  arattak  a  figyelmet,  észlelést, 
logikai  gondolkodást,  emlékezetet  és  orientációs  képességeket 
fejlesztő feladatok,  társasjátékok. 

Délidőben  felfrissülhettünk  a  Kuckó  Étteremben,  ahol  na
gyon  finom  és  bőséges  menüvel,  illetve  kedves  figyelmességgel 
vártak  minket  egész  héten. 

Örömmel  tapasztaltuk,  hogy  míg  az  első  napokban  még 
óvatosan  figyelték  egymást,  a  tábor  végére  egyre  magabiztosab
ban  oldották  meg  a  feladatokat,  igazi kis közösséggé  váltak,  tár
saikat  segítve, buzdítva,  dicsérve. 

A  munka  a  táborral  nem  ért  véget,  nyáron  folytathatják  a 
víziterápiát,  szeptember  végétől  pedig  indul  a  Vörösberényi 
Általános Iskolában  az  1.  osztályos  tanulók  számára  tornatermi 
mozgásterápia.  Terveink  között  szerepel  a  tanévben  az  iskola
előkészítős  óvodások  számára  is  csoportos  mozgásterápia 
indítása,  illetve  keressük  a  kognitív  terápia  folytatásának 
lehetőségét. 

Ezúton  köszönjük  támogatóink  segítségét,  Fábián  László 
Igazgató  Úrnak  a hely  biztosítását,  Németh  Béla  Igazgató  Úrnak 
a  fejlesztő  eszközök  kölcsönzését,  és  az  Egészséges  Gyermek
lélekért Alapítvány  adományát. 

Kunné  Solti Éva 
gyógytestnevelő,  mozgásfejlesztő  pedagógus 

IdriszMajbó Adrienn 
szociál  és  családpedagógus 

szenzomotoros  integrációs  terápiákat  végző  szakember 

Nagyné  Farkas  Andrea 
óvodapedagógus,  gyógypedagógus 



KÉT EZÜSTÉREM A BALATONALMÁDI  SESGS 
UTÁNPÓTLÁS CSAPATAITÓL A MEGYEI  BAJNOKSÁGBAN 

A Balatonalmádi  Sport Egyesület   SGS U13as  serdülő 
és  az  U19es  ifjúsági  csapatai  egyaránt  második  helyen 
végeztek  a  Veszprém  Megyei  Labdarúgó  Szövetség  által 
kiírt  20101 les  bajnokságokban. 

A kisebbek  a szövetség  által  kiírt  keresztpályás  (60x40 
mes  pálya)  bajnokságban  az  őszi  és  tavaszi  mérkőzések 
alapján  bejutottak  a  tapolcai  négyes  döntőbe,  ahol  az 
almádi  gyerekeken  kívül  Sümeg,  Tapolca  és  Pét  csapatai 
mérkőztek  meg  a  végső  helyezésekért.  Az  elődöntőben  a 
BSESGS magabiztosan  győzte  le a tapolcaiakat  4:0  arány
ban.  A  döntőben  az  almádi  csapat  a  pétiek  ellen  játszott, 
ahol  hiába  támadt  végig  és  játszott  fölényben  a  BSE, 

kiélezett,  izgalmas  mérkőzésen  l:0ra  alulmaradt.  Így  az 
esemény végén Csík Ferenc a szövetség igazgatója az ezüst
érmet  akasztotta  az almádi  fiúk nyakába. 

A  Balatonalmádi  SESGS  ifjúsági csapata  a  megyei  II. 
osztályú  bajnokság 201011.  kiírásában  szintén  a  második 
helyen végzett. A fiúk a bajnokság során végig az  12. hely 
valamelyikén voltak. Üröm az örömben, hogy csak rosszabb 
gólaránnyal  szorultak  a  dobogó  második  fokára  (ugyan
annyi pontot  gyűjtöttek és a győzelmeik  száma is megegye
zett  a későbbi győztes dudari  csapatéval). 

Mindkét  csapatnak  gratulálunk,  és  az  elkövetkező 
bajnoki évadban  is hasonló  eredményeket  kívánunk. 

ASZTALITENISZ  OKTATÁS  INDUL  BALATONALMÁDIBAN 
Balatonalmádinak  van  egy  NB  IIIas  asztalitenisz  csa

pata, valamint  ebben  az idényben  indulhatna  egy  csapattal 
a  megyei  első  osztályban  is,  de  ez még  anyagi  okok  miatt 
egyeztetés  alatt  van.  Az asztalitenisz  egy olyan  közkedvelt 
sportág,  melyet  országszerte  nagyon  sokan  játszanak  gyer
mekkortól  az  idősebb  korosztályig.  Nagyon  jó  szabadidő 
eltöltést,  kikapcsolódást  tesz  lehetővé  mindazok  számára, 
akik  valamilyen  szintig  elsajátítják  ezt  a  szép  sportágat. 
Ezért  szeptembertől  újra  lehetőség  adódik  arra,  hogy  a 
Györgyi  Dénes  Általános  Iskolában  asztalitenisz  oktatás 
induljon  6  éves kortól. Az edzéseket  egy  tapasztalt  oktató 
vezeti, az NB IIIas csapat vezetőedzője. Az évek során fel
nevelkedett  egy  kétszeres  országos  diákolimpia  második 
helyezett, nemzetközi mini diákolimpia első helyezett, me
gyei  felnőtt TOP  12ek  első  helyezett  és  a megyei  felnőtt 
ranglista  első  helyezettje,  valamint  számos  további  jó  he
lyezést  elért  sportoló. 

Az  edzésekre  jelentkezni,  az  oktatással  kapcsolatban 
érdeklődni  az alábbi  elérhetőségeken  lehet: 

Tel.:  06209856836 
Email:  nyulcsaba@freemail.hu 

mailto:nyulcsaba@freemail.hu


KÁPTALANFÜRED  ÉVTIZEDEI 

Mint  arról  áprilisi  számunkban  hírt  adtunk,  a "Káptalanfüred  év
tizedei  képekben"  (szerző:  Polniczky József) című  helytörténeti  kiad
vány  szerkesztés  alatt  állt. 

Örömmel  értesítjük  városunk  lakosságát  és  nyaralóközönségét, 
hogy  a  kiadványt  a  szerző  már  nyomdakészen,  Keszey  János  polgár
mester  úrnak    a  szükséges  árajánlatok bekérése  céljából   bemutatta. 
Megjelenését  mind  az  alsóörsi,  mind  a  balatonalmádi  önkormányzat 
támogatja,  hogy  még  ez  évben,  a  településrész  kialakulásának  80  éves 
évfordulóján  megjelenhessen. 

A  kiadvány  160  oldalon  90%ban  képeket  tartalmaz,  úgymint 
térképeket  a  földrajzi környezetről,  korabeli  prospektusokat,  képes

lapokat  és  fényképeket  1930tól  kezdődően.  A  kéziratot  Albrecht 
Sándor  alsóörsi  és  Schildmayer  Ferenc  almádi  helytörténészek  lek
torálták. 

A  nyomdaköltségekhez  hiányzó  mintegy  200  ezer  Ft  kiegészíté
séhez  tisztelettel  kérjük  az  érdeklődők  szíves  támogatását  az  Almá
diért  Közalapítvány  OTP  1174808320005760  számú  számlájára, 
vagy  befizetési  utalványára  (kapható  a Városháza  portáján  és  a  Pan
nónia  Kulturális  Központ  és  Könyvtárban),  a  kiadvány  címének  fel
tüntetésével. 

Almádiért  Közalapítvány,  mint  kiadó 

EGY  IGAZI  NYÁRI  HÉTVÉGE  TANULSÁGAI 
A  kánikula,  a  nyár,  a  pihenés,  a  vakáció  sok  vendéget  vonz  a  Ba

latonpartra  és a  környező  településekre,  akik  egy  része  azonban  nem 
pihenési,  szórakozási  szándékkal  érkezik.  Ezt  mutatja  a  kapitányság 
területén  a szezonban  eddig  elkövetett  bűncselekmények  palettája  is. 

A trükkös  tolvajok, csalók mellett megjelennek a besurranó,  a gép
kocsi  és  strandi  tolvajok,  valamint  a  gépkocsifeltörésre  szakosodott 
bűnözők  is. 

Ma  már  sok  helyen  lehet  a médiában  a bűncselekmények  megelő
zését  szolgáló  tanácsokkal,  tippekkel  találkozni.  Mi  is  igyekszünk,  a 
tapasztalataink  alapján  megosztani  az  Olvasóval  néhányat. 

A  strandolni  érkezett  családot  a  parkolóban  kifigyelték,  és  fürdés 
idejére  felügyelet  nélkül  hagyott  táskájuk  aljából  ellopták  a  gépkocsi 
kulcsát,  majd  elhajtottak  a  több  milliós  értékű  autóval.  Minden  más 
értéket  ott  hagytak. 

A strand  előtt parkoló  gépkocsi  utasterében  hagyott  értékek  csábí
tó  erejének  nem  tudott  ellenállni  az  ismeretlen  elkövető.  Barbár  mó
don  felfeszegette a  zárat,  úgy  jutott  be  a  gépkocsi  utasterébe,  és  lopta 
el nemcsak  az ott,  hanem  a csomagtartóban  elrejtett  holmikat  is. 

A  külföldi  vendégeknek  kiadott  nyaraló  ablakát  betörve  jutottak 
be  a  szobába,  amelyben  a  nyaralók  laktak,  és  ellopták  a  vendégek 
készpénzét,  500  eurót.  Volt  idejük  a  szobában  körülnézni,  mert  min
denki  a  strandon  tartózkodott  napközben. 

A  fenti esetekből  levonható  tanulságok: 

•  A  strandon  felügyelet  nélkül,  törölközővel  letakart  holmi  nincs 
biztonságban.  Az értékek,  iratok,  pénz,  ruhanemű  könnyen  válik  a  né
zelődő  tolvajok  zsákmányává! 
•  Ne  hagyják  szemmel  látható,  könnyen  elérhető  helyen  értékeiket 
sem  a gépkocsiban,  sem  a  lakásban,  nyaralóban! 
•  Ha  elmennek  otthonról,  ne hagyjanak nyitva  ablakot,  ajtót, kaput, 
ne csábítsák  a besurranó  tolvajokat. Ha  otthon  vannak,  a kertben  vagy 
udvaron  tartózkodnak,  akkor  is figyeljenek  erre! 
•  Parkoló  gépkocsijukat  zárják  be  éjszakára  is,  soha  ne  hagyjanak 
benne  értéket,  indítókulcsot,  riasztóját kapcsolják  be! 

A  pihenéssel  összefügg a  szórakozás  és  gyakran  a  zenehallgatás  is. 
Ebben  a témában  minden  évben  sok bejelentés érkezik  a rendőrségre. A 
szórakozó  helyekről,  a házibulikból,  a rendezvényekről,  a fesztiválokról 
kihallatszó,  a helyi lakosokat, pihenni vágyó nyaralókat  zavaró, túl nagy 
hangerőre csak a kölcsönös, kulturált hozzáállás lehet megoldás:  a hang
erő  csökkentése  és  a másik  oldal  toleranciája.  Hiszen  a  nyaraló  vendé
gek  fogyasztása jelent  jövedelmet  sok  családnak  a  megélhetéshez. 

Eddig  kevesebb  szezonra  jellemző  bűncselekmény  történt,  mint 
tavaly,  de  messze  van  még  a  nyár  vége!  Legyenek  figyelmesebbek, 
vigyázzanak  az  értékeikre! 

Amennyiben  bűncselekmény  áldozatává  válnak,  vagy  annak  elkö
vetőjét  tetten  érik,  azonnal  kérjenek  rendőri  segítséget  az  ingyenesen 
hívható  107es vagy  a  112es  segélyhívón.  Stanka  Mária  r.  őrgy. 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSOK 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  a  bala

tonalmádi  2014  hrszú,  8220  Balatonalmádi,  Hadak  útja 46.  szám  alatti 
és a balatonalmádi  2016  hrszú, 8220  Balatonalmádi, Noszlopy  G. utca  1. 
szám alatti ingatlanok összevonásával létrejövő 2014 helyrajzi számú, 4114 
m2  területű,  "kivett  beépítetlen  terület"  művelési  ágú,  65.000.000  Ft+áfa 
értékű ingatlana értékesítésére ismételten nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. 

A pályázatokat  a pályázók  legkésőbb  2011.  szeptember  7én,  szerdán 
11.00  óráig nyújthatják be. 

A pályázattal  kapcsolatosan  érdeklődni  a  88/542445  telefonszámon, 
személyesen  ügyfélfogadási  időben  az  építési  osztályon,  vagy  a  pmhiva
tal@balatonalmadi.hu  email címen  lehet. 

A  részletes  pályázati  feltételek  átvehetők  a  Polgármesteri  Hivatalban 
(8220  Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1. ) az építési  osztályon  a fszt. 22. 
sz. irodában  2011. július 22től, vagy letölthetők  a www.balatonalmadi.hu 
internetes  honlapról. 

Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  a  bala
tonalmádi  2347/1  helyrajzi  számú,  8220  Balatonalmádi,  Verseny  u.  1. 
szám  alatti,  8771  m2  területű,  "kivett  iskola,  kazánház,  udvar"  művelési 
ágú,  224.000.000  Ft+áfa  értékű  ingatlana  értékesítésére  nyílt  egyfor
dulós pályázatot  ír  ki. 

A pályázatokat  a pályázók  legkésőbb  2011.  augusztus  15én,  hétfőn 
11.00  óráig nyújthatják be. 

A pályázattal kapcsolatosan  érdeklődni a 88/542445  telefonszámon, 
személyesen  ügyfélfogadási  időben  az  építési  osztályon,  vagy  a  pmhiva
tal@balatonalmadi.hu  email címen  lehet. 

A részletes  pályázati  feltételek átvehetők  a Polgármesteri  Hivatalban 
(8220  Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1 . )  az  Építési  osztályon  a  fszt. 
22.  sz.  irodában,  vagy  letölthetők  a  www.balatonalmadi.hu  internetes 
honlapról. 

mailto:tal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu
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VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS 

2011. szeptemberben 

a Lutra  Állatorvosi  Rendelőben 

Oltás 3300 Ft helyett 2800  Ft, 

a  rendelési  időben érkezőknek! 

HP: 9h11hig és 16h18hig 

Oltás háznál kedvezményes kiszállási díjjal! 

Balatonalmádi, Martinovics u.  2. 

70/2156525,  88/439390 

HP: 9h11hig és 16h18hig, SZ: 9h11hig. 

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 

KATTINTSON RÁ! 
www.pkkk.hu   >  almádi újság 

www.balatonalmadi.hu 
www.oboltv.hu 

www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton 

Cédrusp Kft. 

TEMETKEZÉS 

Irodáink: 

Balatonalmádi 
Baross G. u.  48. 

Tel.:  0630/9575004 

Veszprém 
Brusznyai  u.  46. 

88/411844 
0630/9575003 

Szállítási ügyelet 

0-24-ig: 

06-30/9-575-001 

Teljes körű 
temetkezési  ügyintézés! 

Információ: 
0630/9575003 

ÚJ  ALMÁDI  ÚJSÁG 

Felelős  Kiadó: 
"Almádiért" Közalapítvány  Kuratóriuma 

Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1. 

Szerkeszti  a szerkesztő  bizottság 
Felelős szerkesztő:  Fábián  László 

email:  baujsag@gmail.com 
Tel.:  06  20  377  2157 

Lapzárta:  minden  hónap  25én. 
(Illik komolyan  venni!) 

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

Kéziratot  nem  őrzünk  meg. 
Készült: Veszprém Nyomda Zrt. 

Eng.sz.:  00518/1989.  ISSN  08647860 

JINJANG 
masszázs  szalon 

SZOBAFESTÉST,  LAMINÁLT parketta 
LERAKÁST,  FŰNYÍRÁST 

VÁLLALOK.! 

KUN  ZOLTÁN  SZOBAFESTŐ 
TEL.: 06 20 441 25 84 

BEMER  kezelés 

Szlamek  Tibor 
gyógymasszőr,  talpreflexológus  és  akupresszőr 

BEMER  szaktanácsadó 

http://www.pkkk.hu
http://www.balatonalmadi.hu
http://www.oboltv.hu
http://www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton
mailto:baujsag@gmail.com


UNIQA  Biztosító  Zrt. 

ALMÁDI ÜVEGES 

Tűz i fahas í tó  K f t . 

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 

CENTRUM GYORSNYOMDA* KULCSMÁSOLÓ 

Baksai Autósiskola 

Herendi  Gáborné  Kiss  Ilona 

KOZMETIKA,  MANIKŰR,  PEDIKŰR 



Invitel 



Györgyi Dénes  által 
tervezett  jelentősebb 

épületek 
Balatonalmádiban 

Györgyi Dénes  emlékkiállítás 
a Pannónia  Kulturális  Központban 

augusztus  9szeptember  13. 

Györgyi 
Dénes 

Általános 
Iskola 

BajcsyZs. 
u. 

30. 

Pannónia  Villa 
parti  sétány 

Györgyi Dénes Villa 
BajcsyZs. u.  1. 


