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A mécsvirág kinyílik (1943) 

A mécsvirág kinyílik
s a húnyó láthatárnak
könyörg a napraforgó:
a tücskök már riszálnak,
odvában dong a dongó
s álmos kedvét a bársony
estében égre írta
egy röppenõ pacsirta:
s ott messzebb, kint a réten,
a permeteg sötétben
borzong a félreugró
nyulak nyomán a fûszál,
a nyír ezüstös ingben
immár avarban kószál,
s holnap vidékeinken
újból a sárga õsz jár. 

Radnóti Miklós
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Helytörténet
Iparosok, kereskedõk Balatonalmádiban

1928 évben kiadott térkép alapján
NEGYEDIK BEFEJEZÕ RÉSZ

Az Öreghegyen lakók "Sterlik bolt" néven ismerik a Dózsa
György úton álló épületet. Egykor kuglipályával rendelkezõ ked-
velt kocsma is volt a kereskedés mellett. A kép 1965 körül
készült.

A "Mészáros fotó" az Arany János utcában épített, mûteremmel
rendelkezõ, lényegében nyaralóépület az 1900-as évek végéig a
család leszármazottjának birtokában volt. A rendkívül rossz
állapotba került épületet, az új építész tulajdonos az eredeti
architektúrára figyelemmel igényesen helyreállította, Almádi
helyileg védett épületei közé tartozik.

Az épület lényegében változatlan része a mai utcaképnek, amit ez
az 1970 körül készült felvétel is igazol. Az alagsorban volt mû-
hely nem mûködik. A "saját ház" megjelölés akkoriban a cég meg-
bízhatóságára utaló, gyakran használt megjelölés volt.

A Baross Gábor utca képe az 1970 körül készült felvételen.

HATTYÚ VENDÉGLÕRÕL

Mielõtt az üzletekkel foglalkoznánk, néhány mondattal meg kell
emlékeznünk a régi Almádi legismertebb vendéglõjérõl, a
Hattyúról. Létrehozója az 1883. november 28-án megalakított
Almádi Fürdõ Részvénytársaság volt a Huber-féle szõlõ meg-
vásárlásával. A rajta levõ épület több szakaszban történt átala-
kításával és bõvítésével nyerte el a végleges nagyságát.

A legjelentõsebb bõvítés a korabeli tudósítás szerint "24 méter
hosszú és 8 méter széles" nagyterem volt. Ezen, hol Gyógyterem-
nek, hol Kurszalonnak nevezett terem volt minden mulatságok
színhelye. Valamennyi bált és az üdülõvendégek által elõadott
színdarabot itt rendezték meg, sok esetben meghívott, hírneves
mûvészek felléptével. Nem érdektelen adat az sem, hogy 1921.
július 7-én volt az elsõ mozielõadás Almádiban a "Balatonmoz-
góban, Kosola Ödön Hattyú vendéglõjében".

Az 1940-es évek végéig ez a terem adott lehetõséget amatõr szín-
játszóknak, az Önképzõ Kör tagjainak, elõadások megtartására,
miután ez volt az egyetlen színpad Almádiban. Nemcsak a felnõtt
amatõrök játszottak darabokat a Gyógyteremben, hanem az
elemi iskola tanulói is. Némi szerénytelenséggel megemlítve,
hogy e cikk szerzõje is szerepelt egy elõadásban, kovácsinast
alakítva.

Röviden összefoglalva a Hattyú vendéglõ a maga korában, egy
kis dicsekvéssel említve, "kulturális központ" volt, kezdetektõl az
1940-es évekig. Télen-nyáron nyitva volt, és ez jelentõs elõnnyel
bírt másokkal szemben. A település fejlõdése az utak és a járdák
szintjének megemelésével járt, ami negatívan befolyásolta az öreg
épület használhatóságát. A háborús események során bomba-
találat érte, a Gyógyterem és a Baross Gábor út közötti romos
épületrészt 1946-ban lebontották. Végül 1972-ben teljes elbon-
tásra került.

Az Almádi térkép hátoldalán szerepelõ iparosok és kereskedõk
köre nem teljes. Például nem történik említés az Almádiban folyó
igen jelentõs, országosan ismert kõbányászatról, illetve kõfaragó
iparról. A szakirodalom "almádi vörös homokkõ" néven jegyzi
ezt a kõféleséget. Az öreghegyi vasútállomáson szinte naponta
raktak meg vagonokat terméskõvel, az ország minden részébe
szállítva. Hozzátéve, hogy az alsó "Balatonalmádi fürdõ" állomás-
ról is folyt szállítás. Ugyancsak nem esik szó a jelentõs kõmûves
iparról sem, pedig egy fejlõdõ nyaralóhelyen igény van rá.
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Helytörténet

Jelenleg is mûködõ pékség. 1936 óta Szabó Gyula pékmester és
családja készíti a híres "Szabó kenyeret". A kemence fatüzeléses,
klasszikus kialakítású, helyi védelem alatt álló mûhely. Az egyko-
ri Hattyú vendéglõ és a hozzá tartozott számos üzlet, mûhely és
egyéb létesítmény egyetlen fennmaradt része. 

Kecskés Károly cipész üzlete a Gyógyterem mellett, azzal
összeépült, helyiségsor végén helyezkedett el. Mint gyerek jártam
az üzletében és nagy érdeklõdéssel szemléltem a sok kis ketrec-
ben levõ kanárikat. Nem emlékszem valójában hány kanári
"lakott" ott, de soknak tûnt. Kecskés Károly hadirokkant volt,
egyik lábát húzva lépkedett és a fején egy lukszerû sebhely lát-
szott és dadogott. Kedves ember volt, fõleg gyerekekkel szem-
ben.

A vendéglõrõl a kiadott képes levelezõlapok adnak tájékoztatást.
A szállodaépületrõl, amelyik a telek park felõli végében volt,
eddig nem került elõ fénykép, vagy egyéb ábrázolás. Szóbeli
tájékoztatásból tudjuk, hogy emeletes, faszerkezetû függõ-
folyosóról nyíló szobákkal rendelkezett. A térképen  Park szálló
elnevezéssel szerepel az említett helyen.
A Hattyú udvarban volt Almádi elsõ benzinkútja, a telken belüli
helyérõl közelebbi adat nincs. 

Nánási (én már e néven ismertem) Mihály fodrász üzlete a
Hattyú fõépületéhez toldott, kis lapostetõs épületben volt. A
késõbbiekben Barkovics fényképész mûtermeként vált ismerté. 

A kissé dagályos "húscsarnok" elnevezés valójában egy, a Baross
Gábor útra nyíló hentes és mészáros üzlet volt.

A sokat megélt Gyógyterem képe bontás elõtt.

A Hattyú bezárt épületének utolsó, bontás elõtti képe.
Schildmayer Ferenc

A reklám magáért beszél, egy sorban mindent elmond a keres-
kedésrõl. Sajnos nem ismert, hogy a Hattyú területén belül hol
helyezkedett el.
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ALMÁDI ÚJSÁG

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2011. szeptember 1-jei ülésén 22 napirendi pontot
tárgyalt. A fontosabb ügyek és döntések:

1. Tájékoztató a város idei költségvetésének I. félévi teljesítésé-rõl: Az
elõterjesztés – képviselõk által elfogadott – megállapítása szerint az éves
terv összességében várhatóan teljesíthetõ, de eh-hez "további visszafo-
gott, takarékos és hatékony költséggazdál-kodást és eredményes
bevételbeszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind a hivatal-
nak."

2. A szociális rendelet módosítása: A képviselõ-testület – az országos
elõírások változásával összhangban – módosította szociális rendeletét
(fõként a lakásfenntartási támogatás körében). Mivel a megváltozott
törvény szerint a lakásfenntartási támoga-tás jogosultsági jövedelem-
határa az öregségi nyugdíjminimum jelenlegi 150%-áról (42.750 forint)
annak 250%-ára (71.250 forint) változott, ezért a szociális gázártámo-
gatás megszûnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befo-
gadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás rendszerébe.

3. Települési zöldhulladék begyûjtése a lakosságtól: A tavaszi zöldhul-
ladék-begyûjtésrõl készített költségkalkulációt, valamint az õszi begyûj-
tési akció tervét jóváhagyta a képviselõ-testület. Egyúttal munkabizottság
felállítását rendelte el, melynek feladata lesz a települési zöldhulladék
begyûjtésének és kezelésének jövõbeli, végleges megoldása. 

4. A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti ter-
vének véleményezése: a képviselõ-testület a kft. 2011. évi üzleti tervét 
12 762 00 Ft adózás elõtti eredménnyel elfogadásra javasolta.

5. Javaslat a Balaton Törvény módosítására: a képviselõ-testület konkrét
lépéseket kezdeményez a Balaton törvény zöldterületekre vonatkozó
szabályozásának módosítására, illetve a zöldfelület fogalom meghatá-
rozására oly módon, hogy azok ne akadályozzák az önkormányzatok
településfejlesztési céljainak megvalósítását és ne vessenek fel az önkor-
mányzatokat terhelõ kártalanítási igényeket.

6. Egészségügyi feladatellátásra vonatkozó döntések: A háziorvosi
központi ügyelet gyakorlatilag az eddig megszokottak szerint mûködik
azzal az eltéréssel, hogy a mûködtetés felelõssége az önkormányzat
100%-os tulajdonában álló Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit
Kft.-t terheli. A mûködési területen levõ önkormányzatok a háziorvosi
központi ügyelet mûködésének támogatására a 2012. évi költségvetésük-
ben 41 Ft x lakos x hó támogatást biztosítanak. 
A képviselõ-testület döntése szerint az önkormányzat azon egészségügyi
feladatait, amelyek az Egészségház pályázatában szerepeltek – a pályázat
elõírásaival, illetve a tervekkel összhangban – átadta az Egészségügyi
Központ Közhasznú Nonprofit Kft-nek, továbbá rendelkezett az épület
Kft-nek történõ használatba adásáról. 

7. Pályázat kiírása a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói
állására: A jelenlegi igazgató határozott idejû megbízásának lejártával a
képviselõ-testület pályázatot ír ki a PKKK igazgatói állására, 3 éves meg-
bízási idõtartammal.

8. Balatonalmádi, Verseny u. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt
pályázat elbírálása: A pályázati kiírásra egy – minden kiírási feltételnek
megfelelõ – ajánlat, és egy – a kiírási feltételeknek meg nem felelõ –
hasznosítási javaslat érkezett. Az érvényes ajánlatot benyújtó pályázó –

a Zirci Ciszterci Apátság 100%-os tulajdonában álló Pelso Estate 
Kft. (8420 Zirc, Rákóczi tér 1.) – ajánlata bruttó 252 000 000, nettó 
201 600 000 Ft volt. A pályázatot a képviselõ-testület – egyhangú dön-
téssel – érvényesnek, a pályázatot eredményesnek ítélte. A pályázati
kiírás lehetõséget adott részletfizetésre: a vételár 30%-át a szerzõdés
aláírásakor, a maradék 70%-ot pedig egyenlõ részletekben 4 egymást
követõ évben kell kifizetni. A nyertes pályázó elsõsorban az Apátság 
fenntartásában levõ gimnáziumok (Szent István Gimnázium Székes-
fehérvár, Nagy Lajos Gimnázium Pécs, Szent Imre Gimnázium Budapest
és Gárdonyi Géza Gimnázium Eger) diákjai számára kíván ifjúsági és
rekreációs központot létesíteni, emellett vállalja, hogy – saját rendszerén
keresztül – bekapcsolja Balatonalmádit a vallási turizmusba. 

9. Balatonalmádi, Baross G. u. 2/A szám alatti ingatlan értékesítésére
kiírt pályázat elbírálása: A képviselõ-testület – a beérkezett két érvényes
ajánlat közül a magasabb összeget (bruttó 7 687 00, nettó 6 150 000 Ft)
fogadta el, s a pályázat nyertesének a PORCIÓ BMB Kft.-t hirdette ki, a
pályázatban foglalt feltételekkel.

10. Balatonalmádi, Rákóczi u. 34. D. fszt. 2/B szám alatti lakás
hasznosítása: Az elhalálozás miatt megürült lakás bérletére pá-lyázatot írt
ki a képviselõ-testület.

11. Endre utca – Vörösmarty utca csapadékvíz-elvezetõ rendszerének
fejlesztése: A képviselõ-testület 90% támogatási intenzitású KDOP-
pályázatot nyújt be az Endre utca – Vörösmarty utca csapadékvíz-
elvezetõ rendszerének fejlesztésére

Az elõterjesztések, valamint a testületi döntések a városi honlapon
megtekinthetõk.

SCHILDMAYER FERENC
KÖSZÖNTÉSE

80. SZÜLETÉSNAPJÁN

Kedves Frici! 

Pár nappal ezelõtt kaptam a megtisztelõ felkérést, hogy
köszöntselek e nevezetes nap alkalmából az Új Almádi Újság
hasábjain. Mely újságnak Te 1989 júliusa óta folyamatosan
településtörténeti cikkeiddel – minden hónapban –  meghatározó
része vagy. Elõszedtem egy csomó példányát, aztán a kereken 30
megjelent kisebb-nagyobb és még nagyobb lélegzetû írásmûvedet
a Balatonalmádi és Vörösberény történetétõl kezdve, a Bakony-
Balaton Kalendáriumokon, az Almádi Füzeteken, a képeslapos
könyveiden át, az Almádi Anno-ig bezárólag. Sõt, életed párja,
Magdika jóvoltából, titokban betekinthettem a legújabba, az
"Életem darabkái"-ba (puzzle) is. 

Így, egyben az egész, lenyûgözõ volt. Elgondolkodtam, vajon
hány életmû fért bele az eddigi 80 évedbe? 

Schildmayer Ferenc, a kõmûves, a vöröskõbányász, az építõ-
mérnök, az építésztervezõ, a mûemlékes szakmérnök, a helytör-
ténész, a "minden ami Almádi" gyûjtõ, az ízig-vérig közéleti ember,
aki 20 évig önkormányzati képviselõ, közben 12 évig alpolgármes-
ter volt, és Schildmayer Ferenc, a férj, az apa, a nagyapa. Nagyka-
nállal mérte Neked a Jó Isten a tehetséget, szorgalmat, kitartást és
bölcsességet, s Te kitûnõen sáfárkodtál mindezekkel! 

Apropó Ferenc! Jóllehet vagy fél évszázada Fricinek ismerlek
(megtudtam, hogy Fricinek a húgod nevezett el, megkülönbözte-
tendõ  a Schildmayer Ferenceket), ám hogy valójában Ferenc a
keresztneved, azt csak 21 éve, 1990 felejthetetlen hónapjaiban
tudtam meg, amikor a Független Választási Tömörülés három
viharos gyûlésén kiválasztódott a rendszerváltó csapatunk, s
megkezdtük a kopogtató cédulák gyûjtését. Mivel közülünk Te
vagy rá a legalkalmasabb, innen kéne folytatnod Balatonalmádi
és Vörösberény legújabb kori történetének megírását. 

Melyhez jó egészséget, derûs öregkort, családi boldogságot
kíván, baráti szeretettel, 
Balatonalmádi - Öreghegy, 2011. augusztus 24. 

Dr. Kerényi László – nyugalmazott polgármester 
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Tisztelt Polgármester Úr, Plébános Úr, Tisztelt ünneplõ almá-
diak és a város kedves vendégei!

Régies, ma már nem divatos formulával ekként köszöntöttem
volna és köszöntöm is Önöket: Tiszteletre és becsületre méltó
nemes gyülekezet! Önökre valóban illenek ezek a jelzõk, mert
Önök tudnak méltón ünnepelni. S ünnepelni jó, ünnepelni kell,
ezt mindnyájan érezzük, tudjuk, ha nem is fogalmazzuk meg
magunk számára olyan szépségesen, mint tette azt Márai Sándor
az örökérvényû Füveskönyvében. "Ha az ünnep elérkezik életed-
ben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg a
hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. Felejts el
mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. /…/ Az ünnep
a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás" – írta
Márai 1943-ban, még nem távolra kényszerülve hazájától, ha-
zánktól. Mennyire igaza van: az ünnepen elszakadhatunk a hét-
köznapok megszokásától, esetenként nyomasztó gondjaitól,
rövidebb-hosszabb idõre felülemelkedhetünk ezeken. A fiatal
József Attila is hasonló gondolatot vetett papírra 1925-ben: "Igaz
lelkünket akárcsak az / ünneplõ ruhánkat / gondosan õrizzük
meg, / hogy tiszta legyen az ünnepekre." 

A mai ünnep, hiszem és vallom, nemzetünk számára az
ünnepek ünnepe. Az ünnepek rangsorában, ha lehet errõl beszél-
ni és miért ne lehetne, kétségkívül az elsõ helyen áll, a magyarság
egyetemes ünnepe. A legrégibb, legteljesebb hagyománya van,
sok-sok emberöltõ óta megüli a magyarság. Emléknap ez, mint
minden magyar tudja, mert tudnia kell, elsõ királyunk szentté
avatására ezt a napot jelölte ki 1083-ban VII. Gergely pápa.
Valóban szentté is avatták ekkor, csodák kíséretében és mara-
dandó tettei által joggal. Rá hét évre László királyunk elrendelte,
hogy "Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson." De a
rendelkezésre alig volt szükség, László élõ gyakorlatot rögzíttet-
hetett írásos formában. Az Aranybulla majd Nagy Lajos kirá-
lyunk is csupán megerõsítették Szent István egész országunkat
átfogó, egységgé formáló tiszteletét. A magyarság korán ráébredt
arra, mit is köszönhetünk Szent Istvánnak. "Ím eljött az áldott új
nap zengõ üdvös ünnepe szent királyunk-Istvánunknak! Míg tart
e világ heve, örvendjen, ki õáltala lõn Urunk örököse s érdemé-
bõl nyeri vala, hogy a mennynek részese" – hangzott fel a him-
nusz a tatárjárás után még latin nyelven. Ha Almádiban nem is,
hiszen akkor még nem beszélhetünk a településrõl, de talán a mai
város régi részén s a szomszédságban, az István emlékét õrzõ
Szentkirályszabadin. A késõbbi imaversekbõl Faludi Ferenc, a
XVIII. századi, anyanyelvünk felvirágoztatásáért fáradozó szer-
zetesköltõ fohászát emelem ki: "Dicsõ István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal, Téged tisztel kis országunk, Elsõ szent
urának vall. Tõled vette fényességét, Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét, Hitit, kincsét, mindenét." Eddig az idézet.
Valóban, miként azt Faludi írta, hazánk mindenét Szent István
királyunktól vette, kapta. Elsõ királyunk elvitathatatlan s elévül-
hetetlen érdeme az államalapítás, az Európához való csatlakozás,
az állam helyének kijelölése Európában, országa szuverenitásá-
nak megõrzése a német-római császár és a pápa között. István
király halálakor fiatal, életképes, a nyugati államokhoz közeli
erõs és független államot hagyott ránk, utódjainak és az egész
nemzetnek is kijelölve a követendõ utat. Ezért nem túlzás, ha azt
állítjuk: történelmünk legjelentõsebb személyisége volt emberi
nagyságával, bölcsességével, elõrelátásával, országa biztos jogi és
erkölcsi alapokra helyezésével. S a magyar szentek szép sorában
is az elsõ helyet érdemli ki, mert a keresztény tanítást a tár-
sadalom mindennapi életének megtartó erejévé tudta tenni.
Szent István egyéniségének, tetteinek felidézése minden történel-
mi korban, ünnepét átideologizáló hatalmi kurzus idején is képes
volt valamiképpen nemzeti értékeinkre irányítani a figyelmet,
felszabadítani a bennünk szunnyadozó, rejlõ erõt. Ez évszáza-
dokon átívelõ hatás, így az örök hála napja is a mai ezeréves 
fennállásunkért, Szent István máig ható üzeneteiért, atyai gyön-
gédséggel parancsolt intelmeiért. A feltehetõleg Asztrik érsek
által megfogalmazott, István fiához, a vele egy napon szentté ava-
tott Imréhez szóló, szerencsére napjainkban is gyakran idézett
intelmekbõl kettõ, politikailag nem aktualizálhatót emelek ki:
"ha a hitnek pajzsát tartod, rajtad az idvesség sisakja is." A másik:
"A szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz."

Tûz Tamás, az alig letûnt XX. század papköltõjének Szent
István király címû versébõl idézek most: "Jól megjelölte ezt az
évezredet, kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan gyõ-
zelmi ék. Alapkõ lett, de kõnél súlyosabban vetette el az épülõ
falakban." Néhány éve már a XXI. századnál, új évezrednél tar-
tunk, ám Szent István jelölése most is érvényes.

Augusztus 20. ünnepéhez az idõk folyamán sokféle elem
kapcsolódott, a szakralitás és a világiasság többféle módon keve-
redett. E nap az új kenyér ünnepévé is lett, méltósággal, a közép-
kori liturgikus ünnepet idézõen. Tudom, nem csupán számomra
volt felemelõ érzés a szentmisén való részvétel önökkel együtt az
1930-ban épült Szent Imre templomban. Abban a templomban,
amely nemes, letisztult, nemzeti hagyományainkat õrzõ formájá-
val maga is néma imádság, mint azt oly szépen megfogalmazták
az almádiak. Abban a templomban, ahol valóban egyedülállóan
egy helyen õrzik szent királyi családunk, Szent István, Szent Imre
és Boldog Gizella ereklyéit. A kenyérszentelés, amelynek részesei
voltunk, legfõbb táplálékunk tiszteletének õsi rítusán alapul. Ám
a kenyér nem személytelen betevõ falat, hanem éltetõ, életet adó.
Krisztus teste, a szentostyában örök életet adó lelke a kenyér.
Egyszerre táplálék és isteni jelenlét. Az életrõl szól nekünk, a
búzaszemben Krisztus képét látták eleink. Talán ma már nem is
gondoljuk végig, milyen hosszú és fáradságos volt az a folyamat
régen, míg az elvetett magból kenyér kerülhetett asztalunkra. A
szántóvetõk, aratók, molnárok, kenyérdagasztó asszonyok verej-
téke kapcsolódott hozzá. 1941-ben Illyés Gyula ekként írt napló-
jegyzeteiben: "erre a munkára minden dicséret, minden jelzõ
kevés." És öröm kapcsolódott hozzá, ha jó volt a termés s a fris-
sen kisült kenyér illatával, aranybarna színével, finoman likacsos
belével dicsérte a háziasszonyt. Korunkban egyszerûbb ez, de az
augusztus az aratás, õrlés befejezésével örökké a nyarat koronáz-
za meg nekünk.

Kisült az almádiak kenyere is a friss, idei lisztbõl. Szorgos
kezek munkájával szemet gyönyörködtetõ lett, hamarosan meg-
kóstolhatjuk. Plébános úr áldása kíséri azt a kenyeret, amely min-
den almádi kenyerét szimbolizálja. Legyen hát Isten adománya az
Önök számára a kenyér, megszegésekor az aljára rajzolt kereszt-
tel. Kívánom, legyen hozzá kenyérkeresõjük, kenyéradó gazdá-
juk és kenyerespajtásuk is.

Mellettünk van a Szent Jobb-kápolna a budai várból, a Szent
Jobb-körmenetek egykori színhelyérõl idemenekített, Szent
Istvánt ábrázoló aranymozaikkal. S a fõvárosban hamarosan in-
dul a Szent Jobb-körmenet. Gyóni Géza az I. világháború orosz
hadifogolytáborában 1916-ban írt verset a Dicsõséges Jobbhoz.
Hosszú fohásza elgondolkodtat és lelkünket mélyen megérinti
ma is. Néhány sort citálok belõle most csupán: "Dicsõséges Jobb,
ne engedd, ne engedd Hogy vak pártosság ép most gyöngitse
meg S amelynek híján annyi sebünk égett Teremts közöttünk
szent, erõs egységet." Így legyen közös jövõnkért, nemzetünkért.
S Isten adjon nekünk a mindennapi kenyerünk mellé hitet,
békességet! További bensõséges ünneplést kívánok Önöknek.

Ács Anna
múzeológus

(Elhangzott az augusztus 20-i városi ünnepségen.)

SZEKVENCIA SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL

Sokan kérdezték az augusztusi számunk címlapján közölt idézet ere-
detét, íme egy kis segítség: Corde voce mente pura (13. század) [1]
––––––
[1] A szekvencia (sequentia) a mise menete közé iktatott ének az
ünnep szentjérõl. A mûfajt a 9. századtól ismerjük. A nemzeközi
irodalom híres szekvencia-szerzõi közül Notker Balbulus (†912)
a régi stílusú", Adam de Sancto Victore (1130 k. – 1192) pedig
az "új stílusú szekvencia" ismert képviselõje. A szekvencia három
részbõl áll: 1. Felhívja a népet, hogy örvendjen a szentnek. 2. A
szent története. 3. Könyörgés a szent közbenjárásáért.
A Szent Istvánról szóló szekvenciát a Szöveggyûjteménybõl kö-
zöljük: 259–261.

AUGUSZTUS 20.
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Aktuális

2011. augusztus 19-én Szent István-napi megemlékezést tar-
tottak a Pannóniában.

Elõször Vecsey Kiss Mária: "Kezében a kereszt, oldalán õsi
kard" címû, Szent Istvánról, Boldog Gizelláról és Szent Imrérõl
szóló verses, történelmi elbeszélõ mûvébõl a Tálentum Csoport
(Szerdahelyi Izabell, Borsné Simon Györgyi, Luca, Bori) adott
elõ megkapó zenés árnyjátékot (képünkön).

Ezután Keszey János polgármester úr és Kovács István mél-
tatta elsõ királyunk, Szent István életét és köszönték meg a
Táblakönyvek felállításának egyéves évfordulója alkalmából a
nemes célra adományozóknak anyagi támogatásukat.

Végül a résztvevõk gyertyákkal a kezükben a Szent István-
parkban lévõ nyolc táblakönyvhöz sétáltak, ahol Káplán György
a 13. századból származó Szekvencia Szent István királyról c. ver-
set adta elõ, majd a négy Simon András fa táblakönyvnél Szent-
irmai Edit olvasott fel a költõ Nyolc boldogság címû mûvébõl.

Az alábbiakban Kovács István beszédébõl idézünk:
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntök mindenkit Szent István ünnepének elõ-

estéjén.
Egy éve szentelte fel Szabó János atya a Szent István-parkban a

vöröskõ Táblakönyveket. A könyveken arany betûkkel elsõ kirá-
lyunk intelmei olvashatók fiának, Szent Imre hercegnek ajánlva.

Ezen intelmek örökérvényûek és a ma emberének is szólnak.
A Táblakönyvek az Önök támogatása nélkül nehezen valósul-

tak volna meg. Köszönetet mondunk mindenkinek a támo-
gatásért, 1.050.000 Ft gyûlt össze adakozásból. A tizenkét tábla
bekerülési összege 1.345.000 Ft, a különbözet 295.000 Ft, és ezt
az összeget szeretnénk még adományokból összegyûjteni, mivel
ezév dec. 31-ig kell az iparosokat kifizetni.

8. SÜMEGI GYALOGOS ZARÁNDOKLAT
A BALATON-FELVIDÉKEN

2011. szeptember 16–18.

A zarándoklat azért született, mert szükségünk volt rá, hogy
kiszakadjunk a mindennapokból. Mert új embereket és új vidékeket
szerettünk volna megismerni. Mert vágytunk a testi fáradtságra és a
lelki emelkedettségre. S mert tanúságot szeretnénk tenni, és áldoza-
tot hozni a hitünkért. 2004-ben felébresztettünk egy szép hagyo-
mányt, és azóta minden évben megtesszük az utat Balatonalmádiból
Sümegre. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy tartson velünk. Ha
valaki teheti, saját környezetében, közösségében szervezze meg, hogy
többen jöjjenek a zarándoklatra. S aki nem tud velünk zarándokolni,
sok szeretettel várjuk a sümegi vasárnapi fõbúcsú nagymiséjére,
2011. szeptember 18-án 10 órára. 

Indulás: 2011. szeptember 16-án, pénteken reggel 7 órakor Bala-
tonalmádiból a Szent Imre-templomtól, a Szent Jobb-ereklyét õrzõ
kápolnától. Elõtte fél órával imádságos felkészülést tartunk. Három
nap gyaloglás után, szeptember 18-án, vasárnap, 10 óra körül érke-
zünk Sümegre. A teljes táv mintegy 80 km. Az útvonal általában
gyenge forgalmú közúton, bicikliúton halad, a Balaton-felvidék cso-
dás tájain. 

A szállás pénteken Vászolyon, szombaton Tapolcán, közös szál-
láson lesz. Hozni kell matracot és hálózsákot. Egy csomagokat szál-
lító autó kísérni fogja a csoportot. A kocsival a pihenõhelyeken
találkozunk. Napközben a saját magunk által hozott élelmiszert fo-
gyasztjuk, de érintünk boltokat is. Esténként fõtt vacsora vár majd
mindenkit. Sümegrõl a hazautazás egyénileg történik, ezért is jó, ha
odahívjuk barátainkat, hogy várjanak bennünket, legyenek velünk a
búcsún, a szentmisén, s segítsenek a hazatérésben. A zarándoklat
étkezési és szállásköltségét, szervezési költségeit a zarándokok
közösen viselik, ennek mértéke 6000 Ft/fõ, amit induláskor a
szervezõnél kell fizetni. 

A szállás korlátozott létszámú, maximum 40 fõ. Amennyiben
részt szeretne venni a zarándoklaton, kérjük, jelentkezzen Molnár
Enikõnél a 30/239-5048 telefonszámon, vagy pedig emailben a
enikomolnar525@gmail.com email címen. A zarándoklathoz, szállás
nélkül, bármely részen lehet csatlakozni. Örömmel várjuk pénteken
6.30-ra a Szent Jobb-kápolnához, akik csak búcsúztatni szeretnék a
csoportot, és azokat is, akik vasárnap, Tapolcától Sümegig szeretné-
nek velünk jönni!

És most a további terveink megvalósításához szeretnénk meg-
nyerni Önöket, vagyis a támogatásukat kérni.

Városunk szépítésének folytatásaképp a faragott kõoszlopos
kerítést szeretnénk megépíttetni, régi mintára a Szent Margit-
liget Veszprémi úti oldalán (a Pufi pékséggel szemben).
Támogatásukat elõre is köszönjük!

Tisztelettel, "Az Ötösfogat Almádiért" tagjai : Töltési Erzsé-
bet, Agg Z. Tamás, Boros László, Bálint Sándor és Kovács István.

Agg Z. Tamás
Asztalos József és neje
Bakonyvíz Kft.
Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia
Balatonalmádi Shotokan Karate Klub
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Bálint Sándor
Bartl Kálmán
Bauxitkutató Természetjáró SE
Bogdán László
Boros Attila
Boros Istvánné
Boros László
Bors Luca
Borsné Simon Györgyi
Budavári Rudolf és Rudolfné
Bugyiné Zalai Gizella
Császári Domonkos
Csernai Gáborné
Dávid Gyula dr.
Dávidné Bajor Ágota
Diabétesz Klub
Dolezsai Károlyné dr.
Érdi Szabó Márta
Felber Gyula
Fülöp Lajos
Gyenes Ákos
Hegyi Zoltán
Hoffmann Gyöngyi dr.
Huiber Gabriella
Káplán György
KÁPTALAN Mérnöki és Ker.Bt
Káptalanfüredi Fürdõegyesület

Kelemen Imréné dr.
Keszey János
Kopár Attila
Kovács István
Körmendi Gyöngyi Mária
Kõszegi György
Kunert Józsefné
Kurucz Péter
Kutics Károly dr.
Láng Miklós
Lencse Sándor
Lisztesné Biermann Mária
Lovas András és Kati
Magda Balázs
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Makó Gáborné özv.
Mikes Szálláshelyközvetítõ
Mikóczy Károly
Milos József
Németh József
Nõk a Balatonért Egyesület
Papp István
Profor Kft. (Starkné)
Rakk Erika
Répászky Ernõ és Ernõné
Risányi Erzsébet
Schaefer Róbertné
Schildmayer Ferenc
Simon András
Somodyné Kopár Ilona
Szabó Jenõ és Jenõné
Szabó Tamás dr.
Szekér Zoltán és Szekérné Sike Valéria

SZENT ISTVÁN-NAP ELÕESTÉJE
Szelényiné Péterfia Katalin
Szemerei Károly
Szentirmai Edit
Szerdahelyi Bori
Szerdahelyi Izabell
Sziklásiné Kóródi Katalin
Szóládi Ferenc
Tóthné dr. Kurtán Zsuzsa
Töltési Erzsébet
Turi Géza

Ubrankovics István dr.
Ujj-Mészáros István
Vastagh György
Vecsey Kiss Mária
Verbényi Márta dr.
Viktor Zsuzsanna
Vollain Ferencné
Vollain Pálné
Vörösberényi Római Katolikus Plébánia
Zuba Péter
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Emlékek

Szinte mindenki Rafiként ismerte (a családtagok Papici-nek
szólították) Markó Rafaelt, a csendes, szerény, családért és
közösségért egyaránt sokat tevõ, háttérben meghúzódó, 78
éves hangyaszorgalmú embert.

Igazi CIVIL volt a szó legnemesebb értelmében. A télteme-
tõtõl a mindenki karácsonyáig mindenhol ott volt. Nem volt
hangadó, de csendesen, ha a beszélgetésben nagy butaság
hangzott el, szúrósan nézett és csendesen azt mondta: "hát
nem tudom…" és ebben minden benne volt, aki akarta, értette.
Mondjanak nekem még egy vendéglõst aki már évtizedekkel
ezelõtt összegyûjtötte és másoktól is átvette a fáradt étolajat és
zsiradékot, aki a belvárosunk szívében olyan biokertet ápolt,
mint Õ, akinek olyan volt a szõlõje, mint az ÖVÉ. Mindig
remek volt a saját bora. Két kiló zöldségmaradékot is kötelezõ
volt az unokáinak elhozni a lovaknak, sõt a megpucolt alma-
csutkákat is, hisz  kárba nem veszhet a kicsi sem. Hej, ha mind-
annyian ezzel a szemlélettel élnénk az életünket, fényévekkel
elõrébb tartanánk.

Felesége, szeretett OTTILIÁNK mondta tegnap: most lát-
juk csak mi mindent tett Õ csendben körülöttünk, nagyon
hiányzik!

Feleséged, két lányod és hat unokád mellett, városunk
apraja-nagyja jó egy részének is nagyon hiányzol! Búcsúztatá-
sodon tele volt a templom, ez jelzi, sokan szerettünk.

Rafikám, Te mindig úgy búcsúztál el tõlem: "KÖSZÖNÖM
A BARÁTSÁGOT". Csak azt tudom a Kertbarát-kör, a NABE,
a Lovas-egyesület és a város összes civil-érzelmû tagja nevében
üzenni NEKED, mi köszönjük, hogy a barátod lehettünk!
Nyugodj békében!
… de mindig emlékezünk RÁD!

A civilek nevében: Szentesi István

"RAFI" ELMENTÉL…

Most azokról emlékezem meg, akik magánéletemben, vagy
munkámban sokat segítettek.

Amikor balatonalmádi lakosok lettünk, bizony gyakran
kerültünk nehéz helyzetbe családunktól, rokonságunktól távol.
De, szinte elsõ pillanattól kezdve, akadt néhány nagyon barátsá-
gos, jó szándékú ember, aki segítségünkre volt a nehéz idõkben. 
Margit néni, dolgos, egyszerû, kertészkedõ nénike volt – mint a
mesebeli jó tündér. A napkelte már rendszerint a szemközti szõ-
lõjében találta, mindenféle gyümölcs, zöldségféle nõtt kertjében.
Kevéske nyugdíját a piacra hordott termények eladásából pótol-
ta. Kiskocsiján húzta le áruját, ami nem volt sok, de csakis a leg-
szebb gyümölcsét, zöldségét vitte eladni. Büszkén mutatta fonott
kosarában a gondosan szõlõlevélbe csomagolt, hatalmas õszi-
barackokat. Õ így tisztelte meg vásárlóit.

Boris néni és Laci bácsi gyakran segítettek abban, hogy nyu-
godtan mehessünk dolgozni. Szükség esetén vigyáztak két gyer-
mekünkre, vagy akár a még félben lévõ építési munkákhoz kap-
tunk segítséget tõlük.

Új környezetben az emberek nehezen találják meg helyüket –
többnyire. Nekem viszont nagyon kellemes emlékeim vannak
ezekbõl az idõkbõl. Hálával gondolok minden kollégámra, akik
nagyon kedvesen, segítõkészen fogadtak. 

Örzse nénivel találkoztam elõször, mikor Csölle Magda igaz-
gató néni felkísért leendõ osztálytermembe. Szikár, kemény te-
kintetû asszonynak mutatott be. Õ volt /kis/ Örzse néni, akivel
ketten az induló két elsõ osztályt kaptuk. Tehát közvetlen mun-
katársak lettünk. (Azért "kis", mert az õ édesanyja Almádi szerte
köztiszteletben álló, már nyugdíjas tanítónõ volt – aki az "öreg"
Örzse néni becézést kapta.) Hiába kemény a tekintet, ha a hang,
a szó barátságos, szívbõl jövõ! Mert ezt éreztem Örzsével folyta-
tott elsõ beszélgetésem során. Azonnal tudtam, hogy jó éveknek
nézek elébe. Az idõ múlása, sok beszélgetés, a közös feladat bará-
tokká avatott bennünket. Azon nagy tudású, jó szándékú pedagó-
gusok képviselõje volt õ, akiket példaképemnek tekintettem.
Még akkor is, mikor már rég "elment" közülünk (talán unokái-
nak varrja még most is a ruhácskákat, melyekhez "annak" a
tanévnek a végén vette meg az anyagot).

Nagyon szerettem és tisztelem mai napig Hadnagyné Rózsika
nénit. Mélységes gyermekszeretete, a gyermekekhez való baráti,
de következetes magatartása nagy hatással volt rám, fiatal taní-
tóra. Próbáltam is ellesni tõle mindent, amit csak lehetett. Nem
hallottam idegesen, megalázóan szólni soha egyetlen diákhoz
sem. Ragyogó mosolyával, szelíd, halk szavával úgy tudott
fegyelmezni – inkább úgy mondanám, hogy figyelmet kelteni –
ahogyan csak igazán nagy egyéniségek képesek magukhoz von-
zani mások a tekintetét.

Enci nénivel mindössze két évet dolgoztunk együtt, de fiata-
los lendülete, mindig vidám személyisége megragadott. Bár szi-
gorú volt, mégsem rideg. Mint amikor a hosszú, borús idõ után
a huncut, vidám napsugár bevillan az ablakon – megjelenése egy-
bõl vidámságot hozott az épületbe.

Jucika néni, mint a jó nagyanyó, hasznos tanácsokkal látott
el, ha nehézségem akadt lassabban haladó tanítványaimmal.
Fõzni, varrni tanította osztályát a gyakorlati foglalkozásokon.
Ilyenkor finom illatok töltötték be a felsõ iskolaépületet. Sajnos,
pár év múlva nyugdíjba ment.

Csölle Magda néni, aki akkoriban az iskola igazgatója volt,
pályámon szintén hatással volt rám. Az elsõ két hónapban – mint
új tanítónak – rendszeresen látogatta óráimat. Javaslatait, taná-
csait nem tartottam "kukacoskodás"-nak. Hiszen mindig a segítõ,
õszinte, jó szándékot éreztem ki szavaiból.

Mert lássuk be, az egyenes beszéd, a segítõkészség, a szeretet
és következetesség együttesen hozza meg a kívánt eredményt,
bármely munkáról legyen  is szó!

Boda Zoltánné
nyugalmazott tanító

VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 2.
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A JÓÉRZÉSÛ ALMÁDIAK
FIGYELMÉBE

ajánljuk sorainkat.

Másokat elgondolkodtatni volna vele jó.

Felvirágoztuk és gondozzuk kis falunk (ami kb. 20 éve már
város) közterületeit, most öröm szétnézni a tarka virágcsodákon.
Olyan területeket vettünk célba, aminek szépítésére nem volt
remény, mert a városnak nincs rá kerete. Így lett szép pl. a vasút-
állomás területe. 

Ez úgy sikerült, hogy volt köztünk 
egy – ki észrevette, hogy csikkekkel van tele a virágtartók

száraz földje,
egy – ki látta, hogy a tavaszi esõk után elgazosodtak ezek a

tartók,
egy – ki elhatározta: ezen változtatni kell, 
egy – ki tudta, honnan szerezhetünk virágpalántákat,
egy – ki azokat a helyszínre szállította,
egy – ki elõkészítette a talajt az ültetésre  és 
a hetedik beültette. meglocsolta õket. 

(József Attila: A hetedik c. verse ihlette a fenti gondolatokat ilyen
formában)

Azaz: összefogtunk és sikerült!
A "Virágos Almádiért" mozgalomhoz kapcsolódjunk úgy,

hogy ne csak a házunk kertkapuján belül legyen rend és virág,
hanem kívül is. Többen csak a "küszöbig" gondolkodnak. Azon
túl nem tartanak rendet, csak a városvezetéstõl várják el, hogy
takarítson és virágosítson. Faluhelyen még ma is természetes,
hogy ápolják a területet a bejárat elõtt és az árok mentén. 

A virágosítás valószínûleg már a jövõ szezon témája, de van
valami, amiért télen-nyáron tennünk kellene, tehát fogjunk
össze!

Fékezzük meg az illegális szemétlerakókat, a szelektív hul-
ladékgyûjtõk mellé kommunális szemetet halmozókat. Varázsol-
juk tisztává a most cigarettacsikkekkel, eldobált flakonokkal,
sörös dobozokkal elcsúfított közterületeket. Ha szemetelõt
látunk, bátran szóljunk rá: Asszonyom! / Uram! Valamit elveszí-
tett. És mutassunk rá az eldobott holmira, nyomjuk a kezébe.

A szelektív hulladékgyûjtõk mellé zsákszámra kommunális
szemetet hordókról készítsünk mobiltelefonunkkal fényképet.
Legyen jól látható a szemetelõ, annak autója amivel hozta és
rendszáma. Ha ketten tanúi voltak a jelenetnek, a fénykép bir-
tokában szabálysértési eljárás indítható az illetõ ellen, aki nagy
összegû büntetésre számíthat. Csak így tudjuk elvenni a kedvüket
attól, hogy ezt tegyék. Ne legyintsünk rá, mondván, hogy ezzel
nem változik semmi, mert ha nem teszünk ellene, nem is lesz vál-
tozás. Sajnos, erre a feladatra kevés a városvezetés embere, ne-
künk is fel kell húznunk a kesztyût!

Tudjuk, hogy Ausztria tiszta, rendes ország. Idén jött a hír,
hogy a válságra tekintettel az osztrák emberek felajánlották, hogy
bizonyos óraszámban társadalmi munkát vállalnak a nehézségek
enyhítésére. Ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy pl. valaki egy nagy
vihar után a lakóhelye melletti parkba kimegy egy ágvágóval és 
a letört ágakat levágja. Nem vár a várost gondozó kertészek-
re, hiszen azok vállán éppen elég teher van. Tehát: ha bármi, 
ami szembeötlõ és úgy ítéljük meg, hogy magunk is meg tu-
dunk birkózni vele, azt tegyük meg magunk, ha lehetõségünk 
van rá. 

Társadalmi munkára egy szép példa: egy magyar polgár, aki
mindig szeretett volna kutyát tartani, kinevezte lakását ideiglenes
kutyamenhelynek. Apró állatokat nevel addig, amíg elválaszt-
hatóak és már nem szopnak. Ezután adja át a kicsiket a menhely-
nek, ahol ezután könnyebben találnak gazdát a piciknek. Nagy-
ban segíti ezzel a menhely munkáját. 

Naivan gondolkozunk? Talán. Azonban ha sokan egy-egy
keveset teszünk, az sokra megy!
A fenti három gondolat "bánt" tehát minket: kitekintés a kertka-
pun túl, több virág,  kevesebb szemét. 

Legyenek ebben partnereink, kérjük. 
Gyõri Miklósné 

és a többi "önkéntes városszépítõ"

ALMÁDI
NYÁRI FESZTIVÁLOK

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület fõszervezésében
megrendezésre került fesztiválsorozat évrõl évre egyre nagyobb
sikert arat a helyi lakosok és a turisták körében.  Külföldi és
belföldi utazó vendégek nagytöbbsége kifejezetten az augusztusi
hónapban zajló fesztiválok miatt foglal szállást a városban, mert
elmondásuk szerint kevés olyan színvonalas rendezvénnyel lehet
találkozni, mint az "Almádi Nyári Fesztiválok".

Július 29-én nyitotta meg kapuit az immáron harmadik alka-
lommal megrendezésre kerülõ Hungarikum Fesztivál. Az ötna-
pos rendezvényen a magyar gasztronómiai remekek, valamint a
méltán elismert népi iparmûvészek és kézmûvesek mellett a szín-
padi programokban is megmutatkoztak a magyar hagyományok
és értékek. Tradicionális játszóház és magyar népmesék várták a
legkisebbeket, operettmûsorok, néptánc, retrodiszkó és többek
között a magyar popzenei élet nagyjai szórakoztatták estérõl
estére a közönséget. Vendégünk volt Szandi, Keresztes Ildikó,
Csepregi Éva. Nagyszabású operettmûsort adott a veszprémi
Petõfi Színház társulata, és ha még mindez nem volt elég,
Rózsabálon élvezhettük tovább a magyar operettklasszikusokat. 

Szinte még a fülünkben hallottuk a magyar zene ritmusát,
mikor már a VIII. Almádi Borfesztiválon kóstolgattuk hazánk
legjobb borvidékeinek ízletes nedûit. Nyolcadik alkalommal mu-
tatkoztak be Balatonalmádiban az ország legjobb borvidékeirõl
érkezett borászatok, akik díjnyertes borokkal kínálták a
vendégeket. A tizenhétnapos rendezvény alatt a minõségi borok
és ízletes falatok mellett, a színpadon is színes programokkal
mutatkoztak be a helyi csoportok és magyar sztárok. 

Az augusztus 20-i fergeteges tûzijáték megkoronázta a VIII.
Almádi Borfesztivált. Hatalmas tömeg csodálta a minden pil-
lanatban más színben pompázó éjszakai égboltot. Azonban a
nyártól korántsem kellett búcsút vennünk, városunkban a fesz-
tiválok sora még nem ért véget.

Augusztus 25-n nyitotta meg kapuit a IV. Pálinka Napok. A
hungarikumok közé sorolt pálinka ünnepének is nevezhetnénk
ezt a rendezvényt, mellyel minden évben vidáman lehet elbúcsúz-
tatni a nyarat. Nagy múltú, színvonalas pálinkaházak párlatai és
a snapszhoz illõ harapnivalók közt válogathatott kedvére a
nagyérdemû. A színpad elõtt a délutáni órákban játszóház várta
a legkisebbeket, esténként pedig különbözõ mûfajú koncertek a
mulatni vágyókat. Színpadunkra léptek fiatal tehetségek, vala-
mint többek között az Artons Zenekar, Led Zeppelin Tribute, Dr.
Grog és Török Ádám is a Minivel.

Külön köszönetet szeretnénk mondani  Balatonalmádi Ön-
kormányzatának  és Városgondnokságának, a BalKom Kft.-nek,
illetve minden résztvevõnknek, akik nagy mértékben támogatták
egyesületünket és a várost rendezvényünk zökkenõmentes
lebonyolításában.

Árvai Ágnes
Freyné Takács  Timea

Dudás Zsolt elnök
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GYEREKNEK LENNI… 
FELELÕS FELNÕTTÉ VÁLNI…

A feladat mindig ugyanaz és mégis más, gyereknek és szülõ-
nek egyaránt, mert a genetika és az ontogenezis azonos, de a kor
és a társadalom mindig más: kilépni az idõtlenségbõl, a szemé-
lyes felelõsségbe.

A strandon a férfi wc felé "húztam". A bejáratnál egy fiatal
anyába botlottam, aki kisfiát, kívülrõl irányította a tiltott zóná-
ba, nem átlépve a tabuk vonalát. A kisfiú több akadályba ütkö-
zött egyedül, de leküzdve azokat, végül is célt ért. Kifelé haladva
elégedetten összekacsintott az édesanyával, amikor mellettük
nevetve beszaladt egy fiatal apa, tíz év körüli lányával a klauzúrá-
ba. A kisfiú csak nézett, akinek önálló teljesítménye e pillanatban
értelmét vesztette, édesanyja meglepetten elmosolyodott. 

Milyen jó lenne, ha a kislányoknak felnõtt és idõsebb urak
között kellene intim ügyeiket intézni, vagy nem? 

Milyen jó lenne, ha a felnõtteknek idegen, másnemû gyere-
kek közt kellene öltözni-vetkõzni, vagy nem?

Könnyû, és élvezetes lehetett átlépni a szabályokat és a töb-
bieket, de ebbõl ki, mit tanult?

Sok út van, az élet a történései, gyakorlata, a példa mintát ad,
feljogosít a tettre, a további gyakorlatra, programot ír a szoká-
sokhoz, szabályokhoz, törvényekhez. Tetteink precedens
értékûek a gyerekek számára, megkönnyíti vagy nehezíti tájéko-
zódásukat, értékítéletüket, életüket. Mint kollégám összegezte
egyszer:

"A szülõ akkor is nevel, ha nem nevel." 

Tölgyesi György
Az Egészséges Gyermeklélekért Alapítvány

Kuratóriumi Elnöke

ISKOLAKEZDÉSRE SZÜLÕKNEK
Kedves Szülõk!
Tudjuk, hogy az iskolakezdés nem csak anyagi terhet jelent az

Önök számára, hanem kihívást is egyben. Sokan izgalommal vár-
ják, hiszen a gyermek átlépi az iskola küszöbét, ki elsõre, ki már
gyakorlattal felvértezve, azonban minden egyes alkalommal a
szülõkre is rengeteg felelõsség és feladat hárul. A gyermekek
motiválása olykor kisebb-nagyobb nehézséget jelenthet, ami
rengeteg energiát, odafigyelést igényel a szülõk részérõl. Így nem
csak a kisebbeknek, hanem néha a szülõknek is szükségük van
támogatásra. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szeretnének
Önöknek mindezekben segítõ kezet nyújtani, hiszen a mai fel-
gyorsult világban nem mindenkinek jut elég ideje arra, hogy
felkészüljön az iskolakezdéssel járó nehézségekre.

Ezért bizalommal forduljanak hozzánk,
– ha bizonytalanok a nevelési elveikben,
– a gyermekeik képességeiben,
– ha gyermekük a megszokottól eltérõ magatartást produkál,

vagy változik az iskolával való kapcsolata,
– esetleg túlzottan szorongónak látják õket.
Szívesen rendelkezésükre állunk, ha gyermekének felzárkóz-

tatásra, korrepetálásra, vagy netalán pályaválasztási tanácsadásra
van szüksége a jövõbe vezetõ út kikövezéséhez.

Elérhetõségünk:
8220 Balatonalmádi, Ady E. u. 2.
88/542-551

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai:
Csonka Gabriella

Nagy Gábor

KÖZELEDIK AZ ÕSZ, 
KEZDÕDIK A TANÍTÁS.

Már három éve indult az "Iskola rendõre" program, amely új
feladatokkal kiegészülve, ebben a tanévben is folytatódik az
egész ország, így a Balatonalmádi Rendõrkapitányság területén
is. A program a rendõri munkának, az általános iskolákban foly-
tatott, bûn- és baleset-megelõzési tevékenységét fogja össze, ame-
lyet idõvel szeretnénk az óvodákra és középiskolákra is kiter-
jeszteni.

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendõre, õ az isko-
la rendõre. Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz
a különbözõ hivatalos és szabadidõs programokon, igény esetén
fogadóórát tart, részt vesz a szülõi értekezleteken, tájékoztatást
ad a pedagógusoknak az iskolában elõforduló erõszakos esetek-
kel kapcsolatban. Általa az iskola jelezheti a mindennapi élettel
kapcsolatban felmerülõ olyan problémákat, észrevételeket, ame-
lyek a rendõrség tevékenységéhez kapcsolódnak, ill. tõle és rajta
keresztül kérhetik oktatások tartását. Nemcsak az iskolák, hanem
a szülõk észrevételeit is várjuk a programmal kapcsolatban. 

Új színként jelent meg az iskolai munkánkban a Szuperbringa
program, amely az elõzõ tanévben kezdõdött. Ebben az évben
kiemelt feladat a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése
nemcsak a hatóságok, hanem civil szervezetek részérõl is. Ennek
volt része a gyerekek által, nem ritkán iskolába járásra használt,
kerékpárok mûszaki állapotának, felszereltségének a vizsgálata,
és arról tanúsítvány kiállítása a szülõk felé, amelyet a Közlekedési
Felügyelet munkatársaival együtt végeztünk el. Ennek lesz része
a közlekedési szabályok oktatása iskolai keretekben, és egy új-
bóli, közlekedésbiztonsági ellenõrzés a nyár elõtt. 

Szeretnénk ezt a felülvizsgálatot kiterjeszteni a felnõttekre is,
hiszen a közlekedésre alkalmassági szabályok rájuk is vonatkoz-
nak! A kerékpárral történõ közlekedés egyre népszerûbb úgy a
mindennapokban, mint a túrázásban. Változtak a vele kapcso-
latos KRESZ szabályok, de nem változtak a forgalomban való
részvétel alkalmassági elõírásai sem a jármû, sem a vezetõje ese-
tében. Az ittas jármûvezetés, vagyis kerékpározás továbbra is
tilos!

És soha ne felejtsük el, a gyerekek a felnõttek példáját köve-
tik jóban, rosszban egyaránt. Ez a mi felelõsségünk!

Egy kis játékra hívom Önöket!
Ha már a kerékpáros közlekedés került ebben az évben a

figyelem középpontjába, a szerkesztõség címére várunk olyan
írásokat, sztorikat, amelyek jól–rosszul sikerült, élvezetes, humo-
ros, tanulságos kerékpározással kapcsolatos esetekrõl, élmények-
rõl szólnak. Szívesen fogadunk kirándulásokról, túrákról szóló
beszámolókat, azok szervezéséhez jó tanácsokat ez év november
végéig. A legjobbakat közzé tesszük, és ajándékkal jutalmazzuk!

Az õsz közeledtével, az idõjárási és látási viszonyok fokozatos
romlásával megnõ a balesetveszélyes helyzetek száma. Kérem,
hogy figyeljenek magukra és egymásra gyalog, kerékpáron, gép-
kocsival és minden más jármûvel!

Stanka Mária r. õrgy.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
szeptember 10. és október 10. között

A következõ szám programajánlatait szeptember 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!

RENDEZVÉNYEK

SZEPTEMBER 8. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA – ZONGORAHANGVER-
SENY LISZT FERENC EMLÉKÉRE. Helyszín: Kósa György Városi
Zeneiskola

SZEPTEMBER 9. PÉNTEK, 18 ÓRA – MAGTÁR GALÉRIA –
MACSKAMESÉK 30x60. Fábián László grafikus mûvész kiállításának
megnyitója

SZEPTEMBER 9. PÉNTEK, 18.30 – III. BALATONALMÁDI ORGO-
NAKONCERT-SOROZAT. MOLNÁR TAMÁS 
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébániatemplom, Óvári utca

SZEPTEMBER 10. SZOMBAT, 14 ÓRA – XX. HAGYOMÁNYOS
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL 
Útvonal: Thököli utca – Veszprémi út – Erkel F. u. – Köztársaság utca –
Bartók B. utca – Madách tér – Madách utca – Malomvölgyi utca –
Laposa D. u. – Templom tér – Veszprémi út – Baross G. u. – Petõfi S. u.
– Városháza tér – Széchenyi sétány – Hétvezér utca – Noszlopy utca –
Fórum parkoló – Rozmaring utca – Árpád utca – Veszprémi út –
Vörösberényi iskola. Mûsor: a Templom téren, a Városház téren, és a
Fórum parkolóban. A felvonulást fúvószenekar, mazsorettek, népi tán-
cosok színesítik. A felvonulás során ingyenes a borkóstolás. 
20 óra – Hagyományos szüreti bál a Vörösberényi Kultúrházban 
Szervezõ: Vörösberényi Polgári Olvasókör 
További információ: Mester Ferenc 20/99-16-213

SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP, 14 ÓRA – "ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN..." Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és
kézmûves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek.

SZEPTEMBER 16. PÉNTEK, 18 ÓRA – JÁNOSY ZOLTÁN
TERMÉSZETFOTÓS KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA.  
Helyszín: Pannónia 

SZEPTEMBER 16. PÉNTEK, 19 ÓRA – BORVARÁZS – Borkóstoló a
Balaton Borrégió boraiból. Helyszín: Magtár

SZEPTEMBER 17. SZOMBAT, 11 ÓRA – ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
NÉPI KÉZMÛVES PÁLYÁZAT kiállításának megnyitója. Hímzés, csip-
ke, viselet és népi ékszer kategória. A kiállítást megnyitja: Dr. Horváth
Zsolt országgyûlési képviselõ. Közremûködnek a Kósa György Városi
Zeneiskola növendékei, Végh Viktória, Jakab László és Kovács Krisztián
néptáncosok. A kiállítás megnyitóját követõ szakmai program: Oláh
Márta, Király Zsiga-díjas népi iparmûvész: Gyöngyök a Sárközben,
valamint Lõrincz Bea viseletkészítõ, Hottó Éva: Népviseletünk a mai
használhatóság jegyében. Helyszín: Pannónia olvasóterme. Információ:
Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242

SZEPTEMBER 18. VASÁRNAP, 14 ÓRA – " ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…" Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és
kézmûves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek…

SZEPTEMBER 22. CSÜTÖRTÖK  – AUTÓMENTES NAP 
Helyszín: Városház téri parkoló. Inf.: Nagy Zoltán 20/41-30-361

SZEPTEMBER 23–25. PÉNTEK–VASÁRNAP – ÕSZI TÓKERÜLÕ
BRINGATÚRA
www.balatonbringa.hu

SZEPTEMBER 24. SZOMBAT – CRITICAL ROAD BALATON
www.balatonbringa.hu

SZEPTEMBER 24. SZOMBAT, 15 ÓRA – TÖKFESZTIVÁL 
Vásári forgatag 10 órától – Töklámpás faragás 15 órától – Tökös ételek
kóstolója16 órától. Helyszín: Városház tér
Szervezõ: Nõk a Balatonért Egyesület almádi csoportja 
Információ: Tóthné Ibolya 70/9411-662

SZEPTEMBER 25. VASÁRNAP, 14 ÓRA – "ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN..." Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és
kézmûves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek.

SZEPTEMBER 30., 17 ÓRA – MAGTÁR GALÉRIA – AMATOR
ARTIUM képzõmûvészeti kiállítás megnyitója.

OKTÓBER 1. SZOMBAT, 19 ÓRA - ZENE VILÁGNAPJA alkalmából
a SEBÕ EGYÜTTES koncertje: Rejtelmek. Helyszín és szervezõ:
Pannónia 

OKTÓBER 2. VASÁRNAP, 14 ÓRA – " ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉKEN…"
Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és kézmûves ter-
mékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek. 
16 óra – "Mesetarisznya" Világjártas királyfiak. Mesemondó: molnár
Enikõ

OKTÓBER 4-9. KEDD–VASÁRNAP - KÖNYVTÁRI HÉT
Könyvtárak összefogása a tudásért
Október 4. – Almádiák – helytörténeti játék. Társszervezõ: Almádiért
Közalapítvány
Október 5-7. – Könyvfaló: éves vetélkedõ indítása Balatonalmádiban,
Litéren és Szentkirályszabadján 
Október 8. – Könyvek között, byte-ok között. Érdekességek a
könyvtárakban és az interneten. Nyugat-Dunántúli könyvtárak közös
vetélkedõje
Október 9. – Játékország és Könyverdõ
Renáta napján – csütörtökön – megbocsátás napját tartunk: késedelmes
olvasóinknak az ezen a napon visszahozott dokumentumokért nem
számítunk fel késedelmi díjat. Ezen a napon a beiratkozás ingyenes.
Október 3-8-ig folytatjuk a használt könyvek árusítását az elõcsarnokban
az intézmény nyitva tartási idejében.

OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA – VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS
AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE. Közremûködnek a Györgyi Dénes
Általános Iskola tanulói. Helyszín: Hõsi Emlékmû (Baross Gábor utca) 

OKTÓBER 14. PÉNTEK, 19 ÓRA – BORVARÁZS – Borkóstoló a
Balaton Borrégió boraiból. Helyszín: Magtár

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
"Kollázs álmok" – blog bejegyzések napjainkból. Szirbek Szilvia kiállítása.
Megtekinthetõ szeptember 12-tõl október 9-ig a könyvtár nyitvatartási
idejében.

MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
www.almadirendezvenykozpont.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 16–18 óráig vagy telefonon egyeztetett
idõpontban 70-455-4100
Macska Mesék 30x60. Fábián László grafikusmûvész kiállítása
megtekinthetõ szeptember 9-tõl október 10-ig
Amator Artium Képzõmûvészeti kiállítás megtekinthetõ szeptember 30-
tól október 19-ig

PANNÓNIA – www.pkkk.hu
Jánosy Zoltán természetfotós kiállítása. Megtekinthetõ szeptember 16-
tól október 8-ig. 
Országos Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázat kiállítása. A kiállítás szeptember
17-tõl október 8-ig tekinthetõ meg az intézmény nyitvatartási idejében. 

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

3-1-2 MERIDIÁN TORNA
A Vörösberényi Kultúrházban csütörtökönként 18 órakor. Vezetõ:
Czabuláné Nagy Andrea. Telefon: 20-991-62-13
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: Szenthe László. 88/438-224
Szeptember 10. Gombásztúra Szentkirályszabadja és a Nosztori autóspi-
henõ környékére. Indulás: a Pannónia elõl 8 órakor 
Szeptember 24. Gombásztúra Felsõörs környékére. Indulás a Pannónia
elõl 8 órakor 
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Október 8. Gombásztúra Szentkirályszabadja és a Nosztori autóspihenõ
környékére. Indulás a Pannónia elõl 9 órakor 

ASSZONYTÁNC
További információ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

BABA–MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. A
klub nyáron szünetel. Vezetõ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-88-92
hadliv@gmail.com http://babamamatandem.blogspot.com 
Szeptember 16. Évadnyitó beszélgetés, ismerkedés, tervezgetés
Szeptember 30. Tudatos gondoskodás gyermekeink jövõjérõl – beszél-
getés Lelkesné Vati Anikó pedagógussal
Október 14. Kisgyermekkori krízisek: szeparációs szorongás, dackorszak
stb. – beszélgetés Ujszászi Petra pszichológussal

BABA–MAMA TORNA
1–3 éves korig; torna kisóvodások részére 3–4 éves korig; torna nagy
óvodások részére 5–6 éves korig. Helyszín: Sziluett, Baross u. 18.
Információ: Farkasné Bóna Ivett 30/7488-029, illetve 

Balai Zsanett 30/639-6481

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében
Elsõ összejövetel: szeptember 13.
Információ: Lõrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu 

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Kedden és csütörtökön 18–20 óra között a Pannóniában. Elsõ próba:
szeptember 6. Karvezetõ: Petheõ Balázsné. Titkár: Vajainé Majbó Judit
70/458-8574

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Szerdán 18.30-tól a Pannónia nagytermében, pénteken 18.30-tól a
Vörösberényi kultúrházban. Vezetõ: Kovács Krisztián 20/2641-561

BRIDZS KLUB
Szerdánként 15–19 óra. Helyszíne: Pannónia 8. terem. 
Vezetõ: Dr. Sinka László 70/379-7113

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

CHOLNOKY MOZGÁSMÛVÉSZETI STÚDIÓ moderntánc tan-
folyamot indít 5 éves kortól Balatonalmádiban, a Pannóniában.
Beiratkozás és elsõ foglalkozás 2011. szeptember 12-én 16.30–18 óráig.
Információ: Dr. Kiszelyné Czibik Tünde 20/9-325-277 

www.cholnokymms.hu

CIMBORA KLUB
Vezetõ: Molnárné Perus Zsuzsanna 70/455-4100 

CSILLAGNYÍLÁS
További információ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Szeptember 13. 15 óra Év végi program megbeszélése, kirándulás
Klubvezetõ: Dr. Árkai Anna (88/782-947).

ÉREMGYÛJTÕ KLUB 
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16–18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.) 
Keddenként 15–17 óráig gyermek hímzõszakkör indul október 1-tõl.
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242

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

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: A hónap második hétfõjén 16.30–17.30-kor a Pannónia 1.
termében. Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden
hónap második péntekén 16.30–17.30-kor a Pannónia 1. termében.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 17–18 óráig. Gyógytornász:
Horváth Klaudia 70/453-4797. 
Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit (88/542-554). Pannónia, 4. terem

IDÕSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ)
Városház tér 4. Telefon: 88/542-556

KEZDÕ HASTÁNCTANFOLYAM 
indul a Vörösberényi Kultúrházban szeptember 20-án kedd: gyerek cso-
port (6–14 év korig): 16:05–16:50, felnõtt csoport (15 évtõl):
17:00–18:00
Az elsõ alkalom ingyenes! Táncoktató: Papp Judit, szakképzett hastánc és
orientálistánc oktató, a Yildizlar Hastánccsoport vezetõje. Jelentkezés:
70/339-2006 telefonszámon www.yildiz.mlap.hu

KID ROCK & ROLL SE
Péntekenként 14 órától a Pannónia zöld termében. Információ: Dietel
Zsófia, dietel@vnet.hu, Putics-Bondor Virág 70/532-4918

KONZERVATÍV KÖR
Minden hónap utolsó szerdáján 17.00 órakor kötetlen beszélgetés a
Pannóniában a másnapi képviselõ-testületi ülés fontosabb témáiról (nem
csak Kör-tagoknak). Levezetõ: Bálint Sándor elnök

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNCCSOPORT
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL 
Szeptember 2-tõl újra indul, 17 órakor a Pannóniában minden páros héten
pénteken. Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.

SAKK KLUB
Vezetõje: Fáncsy Imre 88/432-141, ill. 70/389-6049 
Péntekenként 15–19 óráig a Pannónia 5. termében
Szept. 2. péntek 15 óra – 5. terem –  sakkozás 
Szept. 9. péntek 15 óra – 5. terem –  sakkszakkör  

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként 17–19 óráig a Pannónia 4. termében. Információ: Vattai
Rita 70/5582-729

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

UGRI-BUGRI GYERMEKTORNA
Óvodástorna 3–7 éves korú mozogni vágyó gyermekek részére
Helyszín: Pannónia, 4. terem, kedd, csütörtök 16 órától
1. foglalkozás: szeptember 13. Inf.: Beckerné Sabján Ottilia 30/288-2516

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfõjén 18 órakor, a Vörösberényi
Kultúrházban. Elsõ összejövetel: szeptember 5. Vezetõ: Pandur Ferenc
70/339-5274

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Nyári kirándulási programok:
Szeptember 6., 7.30 – Kirándulás Tamásiba, Vadrezervátum megtekintése
Szeptember 7., 16–17 óra – Ügyelet: befizetések a vacsorára
Szeptember 14., 16 órától – Zenés lecsóparti
Szeptember 21., 16–17 óra –  Ügyelet: befizetések
Szeptember  28., 16 órától – Beszámoló a nyári  eseményekrõl
Zenés szüli napi rendezvény: a júliusban, augusztusban és szeptemberben
születettek köszöntése
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Vezetõ: Tóth László 70/224-7222 Péntekenként 16.30-tól a Vörös-
berényi Kultúrházban. 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB RINGATÓ BALATON
NÉPTÁNCCSOPORTJA Vezetõ: Magda Balázs (30/566-4206)
Keddenként 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban. 

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

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi gyûlést tart a
Vörösberényi Kultúrházban. Inf.: Varjas Csabáné Erzsike 30/50-50-376

ZUMBA - FITNESZ
Újra indul minden csütörtökön 18-19 óráig a Györgyi Dénes Általános
Iskola tornatermében. Elsõ foglalkozás: október 6. További információ:
Melnecsukné Vati Judit ill. Molnár Ibolya 30.436.7085
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Nagy sikert aratott a strandkönyvtári meseolvasás a Budatava stran-
don. A képen Kripli Bernadett gyermekkönyvtáros és a részt vevõ
gyerekek

Balatonalmádinak van egy NB III-as asztalitenisz csa-
pata, valamint ebben az idényben indulhatna egy csapattal
a megyei elsõ 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 idõsebb korosztályig. Nagyon jó szabadidõ
eltöltést, kikapcsolódást tesz lehetõvé mindazok számára,
akik valamilyen szintig elsajátítják ezt a szép sportágat.
Ezért szeptembertõl újra lehetõség adódik arra, hogy a
Györgyi Dénes Általános Iskolában asztalitenisz oktatás
induljon 6 éves kortól. Az edzéseket egy tapasztalt oktató
vezeti, az NB III-as csapat vezetõedzõje. Az évek során fel-
nevelkedett egy kétszeres országos diákolimpia második
helyezett, nemzetközi mini diákolimpia elsõ helyezett, me-
gyei felnõtt TOP 12-ek elsõ helyezett és a megyei felnõtt
ranglista elsõ helyezettje, valamint számos további jó he-
lyezést elért sportoló.

Az edzésekre jelentkezni, az oktatással kapcsolatban
érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet:

ASZTALITENISZ OKTATÁS INDUL BALATONALMÁDIBAN

Tel.: 06-20-985-68-36
E-mail: nyulcsaba@freemail.hu

KELET-BALATONI TÁJOLÓ 
PROGRAMOK KISTÉRSÉGÜNKBEN

Szeptember 10. 
• Szüreti mulatság a Balatonfûzfõi Balaton Nyugdíjasklub szer-

vezésében a közösségi házban 16 órától
• Szüreti mulatság Felsõörsön

Szeptember 17. 
• "Almaünnep" Alsóörsön. 
• Szüreti mulatság Balatonfõkajáron 
• Szüreti felvonulás Balatonvilágoson
• Magyar Dal Napja Felsõörsön, a Malomvölgyi Általános

Iskolában
• Kulturális Örökség Napja a Litéri Zöldág Kulturális Egye-

sület közremûködésével a litéri Közparkban
• Falunap Szentkirályszabadján – szüreti felvonulás és batyus

bál

Szeptember 24.
• Szüreti vigadalom Balatonkenesén

Október 1. 
• Idõsek Világnapja Balatonkenesén, a Sportcsarnokban, vala-

mint Balatonvilágoson és Csajágon

Október 3. 
• Ifjúsági hangverseny a Zene Világnapja alkalmából a balaton-

fûzfõi mûvelõdési központban 11 órakor

Október 6.
• Koszorúzás a szentkirályszabadjai szoborparkban és játékos

vetélkedõ az iskolában felnõttek részvételével.

Október 7. 
• "Ép testben…" Elõadássorozat az alsóörsi mûvelõdési házban

17 órakor

Október 8. 
• Elköltözött lakók találkozója a balatonvilágosi kultúrházban
• Szüreti vigasságok Csajágon

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Balatonalmádi lakosait, hogy folyamatban van

a Vörösberényi Református Egyházközség történetének meg-
írása. Tisztelettel kérjük, hogy aki rendelkezik olyan dokumen-
tummal, amely segítené munkánkat, akkor ezeket szíveskedjék
pontos címének és nevének feltüntetésével oda kölcsönözni az
egyházközségnek, a következõ címre: 

Faust Gyula, 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 105.
Tel.: 88/430-433
E-mai: faust.gyula@upcmail.hu
Az elõforduló dokumentumok lehetnek: az egyházközség

történetéhez kapcsolódó, eseményeit bemutató fényképek, írások,
cikkek lelkészekrõl, tanítókról, gondnokokról, presbiterekrõl, de
akár egyházi ingatlanokról is szívesen fogadunk anyagot, például
hiteles beszámolót, térképet stb. A megküldött dokumentumokról
másolat készül, az eredeti példányokat visszaküldjük.

Támogató segítségüket elõre is köszönjük.
Tisztelettel: Faust Gyula
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A BALATONALMÁDI
TURISZTIKAI EGYESÜLET 
Akik sokat tesznek Balatonalmádi turizmusáért

A Pannon Egyetem turizmus–vendéglátás szakos hallgatója-
ként, gyakorlati helyemül a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
által mûködtetett Tourinform irodát választottam, mivel szeret-
tem volna megismerni egy TDM és Tourinform iroda mûködé-
sét, mint a turizmus irányításának helyi szerveit, akik manapság
az oly fontos helyi együttmûködés képviselõi.

A Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kiépítése a ha-
zai turizmus versenyképességének növelése érdekében a legfonto-
sabb kiemelt turisztikai feladat lett a 2005–2013 közötti idõszak-
ban érvényes Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában. Hisz ma-
napság már nem városok, régiók, országok versengenek a turiszti-
kai piacon, hanem a turisztikai desztinációk, akik rugalmasan rea-
gálhatnak a piac változásaira, és összehangolt fejlesztésekkel, a vál-
lalkozások érdekeit is képviselve eredményesen növelhetik a ver-
senyképességet. Fõ alapelveik a fenntarthatóság, a versenyképes-
ség megteremtése, valamint a területi szempontok érvényesítése. 

A 2007 májusában alakult Egyesület 2009-tõl az elsõk között
került be a 40 pályázatot megnyerõ TDM-ek közé, és az Orszá-
gos TDM Szövetség alapító tagja.

A 21 taggal induló Egyesület ma már közel 60 tagot tömörít
és folyamatosan gyarapszik. Legfontosabb feladatai közé tartozik
a részvétel utazási kiállításokon itthon és külföldön, a város tu-
risztikai fejlesztésének segítése, a mûemlék-, a kulturális örökség,
természet- és környezetvédelem, külön figyelmet fordítva a Bala-
ton és környezete védelmére, a balatoni fürdõhagyományok, a
kultúra, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és bõvítése, a  lakos-
ság, az Önkormányzat és a vállalkozók turisztikai tevékenységé-
nek összehangolása, együttmûködésének ösztönzése, a piaci mar-
ketingmunka támogatása. Fontosnak tartja természetesen az
együttmûködést, nemcsak a helyi szervezetekkel, hanem az or-
szágos turisztikai szakmai szervezetekkel is. A turisták, a lakosság
információkkal való ellátása, az idegenforgalmi adatok gyûjtése,
elemzése érdekében Tourinform irodát mûködtet. 

Több kulturális, sport, környezetvédelmi, ökoturisztikai és
egyéb rendezvény szervezõje, kezdeményezõje, lebonyolítója,
amivel felpezsdítik a város hétköznapjait. Mint a Hungarikum-,
Pálinkafesztivál, Tavaszi zsongás, és Adventi vásár, amik teljes
mértékben saját szervezésû rendezvények és a Borfesztivál, ami-
nek fõszervezõje. A tervek között szerepel még az Almadikum
napok megszervezése, kibõvítve a színvonalas szórakoztató ren-
dezvények sorát.  Ezeken elsõsorban a tagoknak és az almádi vál-
lalkozásoknak törekszik lehetõséget biztosítani a részvételre. A
tagok ezenkívül ingyenesen megjelennek az Egyesület Balaton-
almádiról szóló kiadványában is, amivel az Utazási kiállításokon
képviselik a várost és a tagokat. 2011-ben így Pozsonyba, Gyõr-
be, Bécsbe, Veszprémbe, Debrecenbe, Berlinbe, Szegedre és Pécs-
re vitték el a város hírét. A város másik fontos kiadványa a leg-
inkább a lakosság részére szóló Információs füzet, menetren-
dekkel, éves programajánlattal, szolgáltatók, közérdekû informá-
ciók sorával, amit a Tourinform irodán kívül a városban több
helyen kihelyezve megtalálnak. Ebbe azon kívül, hogy a tagok
kedvezményes megjelenési lehetõséget kapnak, a város bármely
vállalkozásának jelentkezését várják, minden év elején. Ezen
kívül pedig egy nagy ingyenes tájékoztató térkép is elkészült, a
turisták tájékozódását, a város számtalan nevezetességének meg-
találását megkönnyítve.

A tagok számára nyújtott legfontosabb elõnyök közé még az
ingyenes szakmai képzések említendõk, mint angol, és német kez-
dõ és haladó nyelvtanfolyamok vagy az õsszel induló kommuniká-
ciós tréning, amiket a vendéglátók jobb szakmai felkészültsége
érdekében tartanak, hisz ez döntõen hat a turisták élményeinek
alakulására.

A tagok az említett kiadványokon kívül még reklámanya-
gaikkal ingyen kihelyezésre kerülnek az Utazási kiállításokon,
fesztiválokon az Információs pultnál, illetve a partnereiknél,
mint a budapesti Lehel piacon és a Budapesti Turisztikai Kht-nál.
Ezeken kívül természetesen szerepelnek a honlapon, illetve az
adatbázisban, ami az iroda elé kihelyezett Touchinfón is elérhetõ. 

Ezekbõl látható, hogy a tagdíjért cserébe a tagoknak már csak
a marketing és szakmai továbbfejlõdés terén nagyon sokat nyúj-
tanak. Mivel fõleg a kisebbeknek nem lenne lehetõségük ekkora
reklámköltségeket felvállalni, ennyi helyen megjelenni, így õk is
erõsebbé válhatnak. Nem is beszélve a város erõsebb marketing
tevékenységérõl, ami alapjaiban meghatározza az itt mûködõ vál-
lalkozások sikerességét. Hisz, a turisták nem azért választják pont
ezt a várost, hogy egy szállodában, vendégházban aludjanak, me-
hetnének akár másik balaton-parti városba is, ezért a város ha-
tékony reklámja, a szolgáltatók összefogása nélkül, ezek mind
nem érik el a kívánt hatást. Ezért fontos, a város összehangolt
turisztikai fejlesztése, hírnevének, ismertségének javítása, a
területi együttmûködés a cél érdekében.

A TDM a turizmusban érdekelt vállalkozásokért és a városért
van, hogy összefogva nemzetközileg és országosan is verseny-
képesebbé tegyék a turisztikai kínálatot az erõs versenyben.
Amióta itt dolgozom, látom, hogy törekednek arra, hogy minél
több vállalkozást, érdekeltet a tagjaik között tudjanak. Hisz egy
TDM, egy turisztikai desztináció akkor lehet sikeres, az az
érdeke, ha az eddigi áskálódással, féltékenykedéssel ellentétben a
versenytársban nem ellenséget, hanem szövetségest látnak, és
felismerik, hogy együtt erõsebbek lehetnek, mint külön-külön. A
jövõben a területi együttmûködés a siker kulcsa!

Visnyei Emese 

KÖZLEMÉNY
Az ALMÁDIÉRT Közalapítvány 2009. 11. 16-án pályázatot

nyújtott be a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egye-
sülethez – a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatás keretében "Rendezvények lebonyolításához
szükséges mobil eszközök beszerzése célterületre – közösségi célú
fejlesztés témában "Rendezvény faházak beszerzése" címmel.  

A pályázat keretében a közalapítvány 20 db 4×2 m-es faház
beszerezését tervezte, amelyeket az általa és a vele együttmûködõ
társadalmi szervezetek által szervezett közösségi rendezvényeken
kívánnak hasznosítani. 

A benyújtott pályázat eredményeként a közalapítvány
11.200.000 Ft támogatást nyert el.   

Az  ALMÁDIÉRT Közalapítványnak 2011 július végére si-
került megvásárolni a pályázatban tervezett 20 db faházat. 

Az eszközök beszerzése hozzájárul a turisztikai szezon meg-
hosszabbításához, hiszen a szokásos nyári szezon rendezvényein
(Péter-Pál Napi Vigadalom, Hungarikum Fesztivál, Borfesztivál)
kívül számos olyan rendezvényen kerülnek felhasználásra, ame-
lyek a május 1. elõtti és augusztus 20. utáni idõszakra esnek.
Legutóbb a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület által 2011. aug.
25–28. között szervezett Pálinka Napokon voltak felállítva a
faházak.

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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Kincseink

Ha valaki azt gondolná, kedves Olvasóim, hogy a "gombá-
szás" csak amolyan úri passzió, de legfeljebb is ráérõ emberek
játéka, hát alaposan téved. A gombaismeret tudomány, és ennek
története van.

A magyar kezdetek 1601-ig nyúlnak, Carolus Clusius
mikológiai kódexéhez. Munkáját 1573–88 között Batthyány
Boldizsár fõúr támogatta. Segítõje még Beythe István lelkész,
botanikus a képek egy részének festõje. Clusius nyomán terjedtek
a magyar gombanevek. Az elsõ magyar nyelvû kiadvány a mérges
gombákkal foglalkozik, Szilágyi József orvosdoktori értekezése.
Jelentõs Hazslinszky Frigyes 1895-ös "Magyarhon és társországai
hártyagombái" c. mûve. 1902-ben jelenik meg Cserey Adolf nép-
szerûsítõ "Gombaisme" könyvecskéje. Újabb fontos lépés Ist-
vánffi Gyula 1899-es "A magyar ehetõ és mérges gombák
könyve" amely modern, tudományos munka. Clusius "Fungorum
historia" c. közleményének illusztrált kiadásáért a francia
tudományos akadémia, 1900-ban a Világkiállításon aranyérem-
mel jutalmazza Istvánffit!

Világsikert ért el Hollós László 1903-as 1911-es (Magyaror-
szág föld alatti gombái). Hollós több, a tudományra új fajt írt le!
Tömegek ismerhették meg a gombákat a jogász, szolgabíró Sze-
mere László 1926-os "Gombáskönyv kezdõk részére" c. mûvébõl.
Meosz Gusztáv 1936-ban már a "Hazai gombászat múltja és je-
lene" címmel ír. Meosz próbál meg állandó, gombás kutatógárdát
szervezni. Ubrizsi Gábor, Meosz G., Bánhegyi Tibor, Bohus Gábor,
Kalmár Zoltán megalkotják az elsõ magyar határozókönyvet.
Szemere L. 1965-ben német nyelven ír a Kárpát-medence föld
alatti gombáiról. Kiadatlan 1000 db-os rajza kéziratban van. 

1953 csapadékos, 1954 árvizes éve 3000 mérgezést és 800 fõ
halálát hozta! Látni, a mikológia komoly tudomány, nem jó
tévedni! Mikológusok és orvosok elérték, hogy a minisztérium
szabályozza a gomba árusítást, a kobzást, a mérgezés bejelentést.
A KÖJÁL megszervezte a gombavizsgáló hálózatot. Az idõben
pedig elérkeztünk a Kalmár–Makara: Ehetõ és mérges gombák
határozójához, mely 5 kiadást ért meg!

Hogy ne csak a múlt neveit soroljam, megemlíteném az igé-
nyes, korszerû határozók közül Ewald Gerhardt Gombászok
kézikönyvét, amely 1000-nél több fotóval illusztrált friss mû!

Miért is ujjongtunk a barátommal a minap az "úri gomba"
láttán?

A császárgomba (Amanita caesarea) a rómaiak kedvence volt.
Melegebb klímát szeret, ott terem évente. Nálunk sok évig lap-
pang a hifa, míg kedvez neki a klímánk, és termõtestet tud nevel-
ni. Ilyenkor helyenként nem ritka. Ugyanis elterjedési határa a
Kárpátok. Mi például kb. 40 éve szedtük, ettük utoljára! Minden
módon elkészítve finom. És gyönyörû gomba. Bár galócaféle, jól
felismerhetõ narancspiros kalapjáról, sárga lemezeirõl és tönk-

ANYANYELVÜNKRÕL
Szeptember, szeptember -
õszben jár az ember;
suli nyitva-tárva:
a diákot várja.

Ó, azok a férfiak…

A címbeli szólás általában a nõi ajkakról hangzik el; hogy most
én élek vele, annak oka van: egy sûrûn elõforduló hibára szeretnék
rámutatni.

De elõbb egy kis magyarázattal tartozom. Összefoglalóm nem
tudományos, hanem tapasztalati. Hiszen minden magyar anyanyelvû
ember gondolkodás nélkül tudja, hogy milyen szóhoz, milyen rag,
képzõ – röviden: toldalék – járulhat. Így tanultuk meg, hogy a magas
hangú szavakhoz magas, a mélyhangúakhoz a toldalékok is mély-
hangúak. (Csak a rend kedvéért: magas magánhangzók: e, é, i,  í, ö,
õ, ü, û  –  mély magánhangzók: a, á, o, ó,  u, ú.) Például: lemez-zel,
-ben, -en stb. kerék-en, kicsi-vel (de van kivétel is: síppal), gödör-
ben, jövõ-re, ürü-nek, revû-vel… És: barack-nak, madár-ral, toll-
nak, golyó-ban, apu-tól, borjú-ra.

Ez eddig egyszerû. De mi van akkor, ha a szóban vegyesen for-
dulnak elõ a hangok? (Ez a magyar szavakban elég ritka, de gondol-
ni kell erre is.) Ilyenkor az utolsó magánhangzóhoz igazodhat a
toldalék. Pl.: balek-kel, rakett-nek, sólet-tel, bármi-vel… Ha "i" betû
a szó utolsó hangja, akkor – általában – az elõtte levõ betû határoz-
za meg a toldalékolást, függetlenül attól, hogy az milyen hang.
(Kivétel az utóbbi példa: bármi-vel.) Tehát úgy vesszük, mintha az "i"
(magas hang!) ott se lenne. Pl.: radír-ral, papír-on, cumi-val… De
észrevehetjük, hogy a mély hangú toldalékolás gyakoribb a vegyes
hangú szavak esetében. Pl.: kabaré-ban, fahéj-nak, babér-ral… És
végre utalhatunk itt a címre, mert e körbe tartozik a férfiak alak is.

Látjuk, hogy a férfi szó csupa magas hangú betûkbõl áll. A sza-
bály alapján azonban a tõhöz mélyhangú a toldalék. És ez az, amit
gyakran elfelejtenek a fogalmazók. Ezért lehet szóban és, sajnos, írás-
ban is találkozni ilyen formákkal: ezzel a férfi-vel nem lehet beszél-
ni… (helyesen: férfival); ennek a férfi-nek nem lehet hinni (helyesen:
férfinak), ebben a férfi-ben van valami nõies vonás (helyesen: fér-
fiban).

Mi az oka ennek a szabályoktól eltérõ kivételnek?
Nos, az ok visszavezethetõ a férfi szó korábbi alakjára, amely fér-

fiú volt. A szóvégi mély hang meghatározta a toldalékolást: férfiúval,
férfiúnak, férfiúban… A szó végérõl elmaradt az ú, de – mintegy
hagyományként – a toldalékolás megmaradt. A címben szereplõ alak
(férfiak) azonban tökéletesen mutatja a szabály helyességét, hiszen
azt már tényleg senki sem mondja vagy írja, hogy férfi-ek.

Amikor a férfi szót toldalékoljuk, jusson eszünkbe a cím: Ó, azok
a férfiak!

Láng Miklós
lang.miklos@chello.hu

! Megjelent az Édes Anyanyelvünk 2011. évi 1. számában

ISMÉT LÁTHATÓ CSÁSZÁRGOMBA 
A KÁPTALANI ERDÕBEN!

jérõl, fejlett bocskoráról. Tönkjén a gallér is sárga. Festékanyaga
a levest is sárgára színezi. A kalapon többnyire kevés a burok-
maradvány. Az idõsebb kalap széle röviden bordázott. A lemezek
éle finoman csipkézett. A tojásgomba állapotban a gyilkos galó-
cához hasonlít!

Elõfordul: július-októberben, lomberdõben, fõleg tölgy és
gesztenye alatt. Növekedését a csapadékos meleg idõ segíti. Ter-
mõhelyét érdemes megjegyezni, mert azt jól tartja, csak türelem-
mel kell várni.

A ritka találkozás örömére nem szedtük le, csak az illuszt-
ráláshoz egy példányt. Kívánjuk Önök is találjanak, és cseleked-
jenek így.  

Írta: tszabango@gmail.com
Foto: novaklaszlo.hu

(Forrás:  Dr.Krébecz Jenõ Gomba-atlasz)
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Hírek
POLGÁRÕR HÍREK

július, augusztus

Igazán sûrû programokkal teli két sikeres hónap áll a pol-
gárõrség háta mögött. A rendszeres járõrözés és a strandok ellen-
õrzése mellett július 23-án közös akción vettünk részt a rend-
õrökkel, közúti ellenõrzéssel együtt a rendszámfelismerõ rend-
szerünk (MATRIX) 1564 gépkocsit ellenõrzött. Augusztus 4-én
részt vettünk Gamauf János halálának 1 éves évfordulóján tartott
megemlékezésen és koszorút helyeztünk el sírján. Augusztus 5-én
megkezdõdött a hagyományos, nagysikerû Borfesztivál, ahol
segítettünk a fellépõ mûvészek biztonsági védelmében és a kon-
certek elõtti és utáni közlekedésben. Polgárõreink rendszeresen
19–24 óráig adtak biztonsági szolgálatot és járõröztek Almádi
területén. Augusztus 13-án ismét közös akción vettünk részt:
közlekedésbiztonsági, strand és parkolók ellenõrzése. Augusztus
17-én a Prevent Service Bûnmegelõzési Kft. munkatársaival kö-
zösen egész Almádi területét, strandokat, parkolókat ellenõriz-
tünk 14 fõvel. Este segítettek a koncertet adó Janicsák Veca
mûvésznõ útvonal-biztosításában. Augusztus 19-én közös akciót
tartottunk a rendõrséggel. Almádi területét, a strandokat és
parkolókat ellenõriztük. Az õrizetlenül hagyott értékek mellé
figyelmeztetõ kártyákat helyeztünk el. A strandok bejáratánál
szórólapokat adtunk a jegykezelõknek, kérve Õket azok szét-
osztására. Kívánunk Almádi polgárainak közeledve a nyár végé-
hez békés, szép õszt: indián nyarat.

Polgárõrség
H.E.

VIRÁGOS ALMÁDIÉRT
DÍJKIOSZTÓ

A Nõk a Balatonért Egyesület tagjainak idén is sok kellemes
órát szerzett a sok szebbnél szebb kert felkutatása és megtekin-
tése. Az eredményhirdetésre aug. 20-án a Borfesztivál program-
jainak keretében került sor.

A díjazott kerttulajdonosok nagyon örültek a jutalom táblács-
kának és a kis cserép levendulának. Érdeklõdéssel nézték a kert-
jeikben készült fotókból összeállított diavetítést, kedvesen beszél-
gettek egymással, néhányan még telefonszámot is cseréltek. 

Úgy láttuk, hogy sikerült örömet szereznünk Kovács Gézáné
Ilonka néninek, Szabó Gézáné Cika néninek, Báder Istvánnénak,
Bércesné Pozsegovics Lillának, Bõsze Ritának, Dománé Nagy
Irénnek, Lauterbach Évának, Molnár Anikónak, Vizl Péterné
Marcsinak, Dr. Dömötör Sándor és Szelényi Zoltán uraknak.

Szépen gondozott kertjeikkel valamennyien hozzájárulnak,
hogy Balatonalmádi még kellemesebb település legyen.

Köszönjük nekik!
NABE Balatonalmádi csoportja

A Viktória Étterem örömmel tudatja, hogy az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszer keretében benyújtott pályázatával 8.015.000
Ft összegû támogatást nyert.

A projekt megnevezése: "Hotel Viktória melegvíz elõállításá-
nak és fûtésének korszerûsítése napkollektoros rásegítéssel, vala-
mint elektromos energia rásegítése napelemes visszatáplálós rend-
szerrel."

A projekt azonosító száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0031.
A kivitelezés ideje: 2011. 09. 05. – 2011. 10. 28.
Eddig is környezettudatosan éltünk és dolgoztunk: komposz-

tálunk és szelektíven gyûjtjük a hulladékot, elõírás szerint járunk
el a használt étolajjal. 

Ezzel a beruházással továbbléphetünk a környezetvédelem-
mel kapcsolatos törekvéseinkben: megújuló energiaforrást fo-
gunk használni, ami  környezetünk védelmén kívül nagy segítsé-
günkre lesz a magas rezsiköltségek kiküszöbölésében, amik eddig
gondot okoztak az egész éves nyitva tartásban.

A beruházás elkészülte után továbbra is egész éven át várjuk
régi és új vendégeinket a megszokott jó hangulatú családi és
baráti rendezvények, ebédek, vacsorák élõzenével egybekötött
lebonyolításával.

Hosszú távú célunk a téli hónapokban is szállóvendégek
fogadása, ami hozzájárulhat városunkban az idegenforgalmi sze-
zonon kívüli turizmushoz. 

ICIRI-PICIRI MESE A
JÓTÜNDÉREKRÕL ÉS A

KÖRLEVELEKRÕL
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer az Óperenciás ten-

geren túl egy csodaszép királylány, Melinda, aki létrehozott egy
Kalóztanya nevû foglalkoztatót Budapesten hátrányos helyzetû
gyerekek számára. Körlevélben kérte: aki tudja, játékkal, ruhá-
val, étellel támogassa a rászoruló gyerekeket. Lett is erre nagy
sürgés-forgás Almádiban! Zsuzsa könyveket, társast pakolt, Juli-
ka játékokat, poharakat, Anikó, Józsi gyerekruhákat – mi meg
elvittük. A legkülönösebb ötlete Máriának volt, aki felajánlotta:
mesebeli csodakörtefáján annyi, de annyi körte termett – szíve-
sen szed belõle négy kosárral a gyerekeknek. Na, de ezt már Árpi
bácsi se hagyhatta szó nélkül! Õ meg örömmel vállal lekvár-
fõzést, még akkor is, ha "tüzesen süt le a nyári nap sugára"! Hadd
egyenek azok a drága gyerekek egy kis jóféle almádi körtelek-
várt! De nem ám akármilyet! Hiszitek vagy sem – tárkonyos
körtelekvárt fõzött a mesebeli korú, épp hetvenhét éves Árpi
bácsi! Mind a tíz ujjukat megnyalták utána a gyerekek! És kö-
szönik az aranyszívû almádiaknak a sok-sok ajándékot!

A Jótündérek itt élnek Almádiban, lehet, hogy Te is ismersz
párat? Aki nem hiszi, járjon utána! Itt a vége, fuss el véle!

te
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MAGYAR GYÕZELEM
XVI. Pannónia-Nitrokémia Kupa 

Nemzetközi Nyílt Egyéni Sakkverseny
2011. július 27–31.

Idén is megrendezésre került a XVI. Pannónia-Nitrokémia
Kupa Nemzetközi Sakkverseny.

A helyszín Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központ
és Könyvtárban volt, ahol a versenyzõk nagyon jó körülmények
között, légkondicionált termekben küzdöttek a díjakért.

Kilenc nemzet (a hazaiak mellett ukrán, holland, norvég,
svájci, amerikai, osztrák, német, szlovák) játékosai képviselték
hazájukat, két csoportban összesen 145-en.

Az ötnapos rendezvényen magas színvonalú mérkõzéseket
láthatott a szép számú nézõközönség, hiszen nem fogadta
kegyeibe az idõjárás a fürdeni szándékozó versenyzõket és
kísérõiket. Sajnos így a Polgármesteri Hivatal által felajánlott
ingyenes strandbelépõt nem nagyon tudták igénybe venni a
játékosok. A megnyitón Keszey János polgármester kiemelte,
hogy elsõ alkalommal tisztelte meg részvételével tengerentúli
játékos (USA) a városunkban szervezett sakkviadalt. A versenyt
teljesen megérdemelten a végig vezetõ Galyas Miklós nemzetközi
mester nyerte, ezzel megelõzte a többi címviselõt Ianov Viktor
ukránt, és a két magyar nemzetközi mestert, Szalánczy Emilt és
Rigó Jánost. Egymás után harmadszor lett Veszprém megye
bajnoka Forgács Attila, aki a Balatonfüredi SC játékosa. Genda
Károlynak is sikerült az ismétlés, s õ lett a legjobb helyi játékos.
A B csoport viszont már nagy meglepetést hozott, a 13 éves
Werner Anna személyében, aki megnyerte a csoportját. A péntek
délutáni 5–5 perces villámversenyen 40 játékos ült asztalhoz,
köztük 4 nemzetközi mesterrel.

A díjátadó záró ünnepségen a versenyzõk megköszönték a
rendezõknek a mindenre kiterjedõ kitûnõ szervezést, a városnak,
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnak, valamint a támo-
gatóknak, hogy lehetõvé tették, hogy ebben a csodálatos város-
ban versenyzéssel tölthették szabadidejüket. Este a Hungarikum
Fesztiválon kapcsolódhattak ki a résztvevõk. A játékosok és
kísérõik ígéretet tettek arra, hogy jövõre ismét eljönnek, hogy
megmérkõzzenek egymással, és élvezhessék a csodás Balatont.

A csoport (összesen 87 induló)

1. Galyas, Miklós 6.5 pont

2. Ianov, Viktor 5.5 p      

3. Szalánczy, Emil 5.5 p

4. Rigo, János 5.5 p

5. Nagy, Gábor 5   p

6. Forgacs, Attila 5   p

7. Eltigani, Omár 5   p

8. Motuz, Karol 5   p

Különdíjak

Legjobb nõi Für Katinka 4 p

Legjobb 17 éven aluli Kaczur Flórián 4.5 p

Legjobb 20 éven aluli  Szajbély Zsigmond 5.5 p

Legjobb 1996.01.01 után született  Eltigani Omár 5 p

Legjobb balatonalmádi játékos Genda Károly 4,5 p

Legjobb szenior  Dr. Kende György 5 p

B csoport (összesen 56 induló)

1.Werner, Anna 5.5 p          

2.Csatho, Gábor 5.5 p

3.Leidl, István 5.5 p 

4.Miseta, Nóra 5   p 

5.Korodi, Mihály 5   p  

6.Wintner, Ivan 5   p

5–5 perces villámverseny

1.Ianov, Viktor 7.5 p

2.Feher, Gyula 7   p

3.Szalánczy, Emil 6.5 p

4.Eltigani, Omár 6.5 p

5.Binder, Tamás 6.5 p

6.Huszár, Richárd 6   p

Fáncsy Imre
szervezõ

HÍREK A VÍVÓK HÁZA
TÁJÁRÓL

Sikeres versenyévadot zártak az SzL-BAU Balaton Vívóklub
versenyzõi, köztük a balatonfüredi szakosztály tagjai is. Ennek a
szakosztálynak versenyzõje Rakk Laura, aki a Györgyi Dénes
iskola diákja. 

Még nincs két esztendeje, hogy jelentkezett a balatonfüredi
szakosztálynál, ahol aztán hatalmas szorgalommal, lelkiismere-
tes, kitartó edzésmunkával sajátította el a párbajtõr szakág forté-
lyait, hogy aztán megtapasztalhassa a dobogó "ízét" is, hiszen már
több kimagaslóan jó eredménnyel is büszkélkedhet. 

Ezenkívül Laura a tanulás terén is megállta helyét, jó ered-
ménnyel végezte el a 7. osztályt. 

Versenyzett a saját korcsoportjában (1997-ben születtek) a
serdülõ korcsoportban, de helyt állt egy korosztállyal feljebb, az
újoncoknál (1996-ban születtek), úgy egyéniben az Olimpici
Nemzetközi versenysorozaton, mint az Országos Magyar Baj-
nokságon a csapatmérkõzéseken is.

Laura jobb eredményei:
• Országos Vidék Bajnokság, Szolnok, újonc korcsoport csa-

patversenyén Csima Szabinával (Füred), Siffer Klaudiával
(Tapolca), klubtársaival 11 csapat közül "dobogósok" lettek, a 3.
helyen végeztek.

• Országos Diákolimpia, Szolnok egyéni: 52 indulóból 13.
hely.

• Országos Magyar Bajnokság, Szombathely, újonc korcso-
port csapatversenyén, 13 induló csapat közül  6. helyezett: Csi-
ma Szabina (Füred) és Siffer Klaudia (Tapolca) klubtársakkal.

• Országos Magyar Bajnokság, Szombathely serdülõ korcso-
port (egy évvel idõsebbek
között) csapatversenyén, 12
induló csapat közül szintén 6.
hely: Szabó Fruzsinával és
Csima Szabinával, valameny-
nyien a füredi szakosztály tag-
jai.

• A Magyar Bajnokság
egyéni versenyében a saját
korosztályában 52 induló közül
a 17. helyen végzett, egy kor-
csoporttal feljebb, a serdülõ
lányok között a 35. helyen
végzett.

• Az éves ranglistán (vala-
mennyi verseny eredményeinek
összesítése alapján): saját
korosztályában 119 versenyzõ
közül 24. helyen, egy korcso-
porttal feljebb 105 versenyzõ
közül a 29. helyen zárta a
versenyévadot.

2010. októberében az egyesület a TÁMOP-3.2.11/10-2010-
0089 "A vívás sportág népszerûsítése a balatoni régió nevelési-
oktatási intézményeiben" címû pályázaton sikeresen szerepelt. 

Ezen pályázat lehetõvé tette, hogy a Györgyi Dénes Általános
Iskola tanulói 2011 február elejétõl heti egy alkalommal – 2 órás
idõtartammal  – egy évig ingyenes sportfoglalkozás keretén belül
vívás-oktatásban részesülhetnek, s közülük tizennégyen 2011.
augusztus 8-tól 13-ig Keszthelyen bentlakásos sport-vívó táboro-
záson vesznek részt.

A tábor teljesen ingyenes  (utazás, szállás, étkezés, sport-vívás,
játékos foglalkozások, kulturális program, éjjel-nappali felügyelet).
A víváshoz szükséges felszereléseket az egyesület biztosítja. 

Itt mondunk köszönetet Balatonalmádi polgármesterének,
Keszey János úrnak, aki 100.000 Ft-tal támogatta az "Almádis"
gyermekek sportfelszerelését, melyen sisakokat, fegyvereket és
mellvédõket vásároltunk.

A tábort után szeptembertõl folytatódnak a foglalkozások az
iskolában,  2012. január végéig.

Némethné Szkalla Ilona
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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

2011. október 09-én, vasárnap, 9 órától 15 óráig
BOLHAPIACOT TARTUNK!
Cím: Lovas, Balatoni utca 9.

Mindenféle áruval Németországból
ALACSONY ÁRON!

Mûanyag nyílászárók beépítése, cseréje, 
30% árengedmény.

Készüljön fel a télre, takarékoskodjon az energiával.
Nyílászárók méretre gyártása színválasztással, 

U=1,1 W/m2K hõszigetelésû üveggel.
Ingyenes felmérés, árajánlat készítés. 

Redõnyök, szúnyoghálók.
Nyílászárók cseréjénél teljes körû helyreállítás.

FEHÉR ABLAK cégcsoport
márka képviselet
Hansági Endre

06/30/99-72-153

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk 
minden hónapban folyamatosan.

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

vizsgára való felkészülés.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2011. 09. 15. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2011. 09. 20. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
BAKSAI AUTÓSISKOLA, LEHEL ÚT 27.

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

KOZMETIKA
Rózsás Eszter kozmetikus
Balatonalmádi, Baross G. u. 9. (sétáló utca)

Bejelentkezés: +36-330/867-44708

KEZELÉSEK:
arctisztítás, arcmasszázs, pakolások, tartós szempillafestés, 

szemöldökfestés, szemöldökformázás, szõrtelenítés, 
nappali és alkalmi sminkkészítés, lávaköves testmasszázs.

Célom megõrizni azt a szépséget, amit a természet
megadott, és megadni azt, amit megtagadott!

kiscsoportos ANGOL NYELVTANFOLYAM gyerekeknek 
11 éves kortól és felnõtteknek 100 éves korig : )

kezdõ angol nyelvtanfolyam: 
azok számára, akik még soha nem tanulták a nyelvet

újrakezdõ angol nyelvtanfolyam: 
azoknak, akik már tanulták valamikor az angol nyelvet, 

de szeretnék újból elkezdeni a legelejérõl

Heti 2x45 perc egy találkozással, 
közösen egyeztetett idõpontban.

Féléves díj: 39.000 Ft

Októbertõl indul

Szeretettel várok minden érdeklõdõt!

Hódosi-Barcza Judit (70/532-0059)



Intézze biztosítási ügyeit helyben!
UNIQA Biztosító Zrt.

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

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

Vásárolja meg tüzelõjét nálunk!
TEL.: 06/30-9565-660

LENGYEL SZÉN KAPHATÓ              PONTOS MÉRÉS

TÛZIFA
KONYHAKÉSZ        KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER 1900,- Ft/q 1800,- Ft/q
AKÁC készlet erejéig 2200,- Ft/q 2100,- Ft/q
Szén: telepi ár! Kérje nagyon kedvezõ fuvardíj ajánlatunkat!

SZÉN
Fûtõérték KJ/kg ÁR

Lengyel dió barnaszén 13000-14000 2500,- Ft/q
Lengyel dió feketeszén 22000-25000 4200,- Ft/q
Herkules dara (cseh) 18000-19000 3150,- Ft/q
Herkules dió (cseh) 18000-19000 3550,- Ft/q
Ledvicei dara (cseh) 18000-19000 3250,- Ft/q
Ledvicei dió (cseh) 18000-19000 3550,- Ft/q

Kedves balatonalmádi Polgárok! 
Ki nem ismeri még a felsõörsi szódavizet? A legfrissítõbb, legelérhe-

tõbb árú üdítõitalt? 
Kisvállalkozásunk tizenhat esztendeje készíti és szállítja eme finom

karsztvíz alapú itókát Felsõörs, valamint a környezetében lévõ települé-
sekre, köztük az önök városába, Balatonalmádiba is.

A meleg, mozgalmas nyári napok után most a csendesebb õszi napok
következnek, de ebben az elkövetkezendõ idõszakban is ott a helye szó-
davizünknek az Önök asztalán!

A víz szûrési technológiája biztosítja a garantált klórízmentességet, és
tisztaságot.

Kívánunk kellemes fogyasztást! Mottó: Jó a borhoz, jó a szörphöz, de
jó magában is!

Nagyon fontos tudni még, hogy a szódavíz csomagolása a legmaxi-
málisabban  környezetbarát!

Balatonalmádiban az alábbi üzletekben vásárolható meg  szódavizünk:

Mini bolt,  Óvári Ferenc u. Borkimérés, Diófa u.
Sarki Csemege, Baross G.u. Delikatesse, Veszprémi u.
Zöldség, gyümölcs, Baross G.u. Napsugár ABC, Veszprémi u.
Éva  Tabak- Delikát, Baross G.u. Észak-balatoni ZRT /volt Berényi ABC/ Veszprémi u.
Coop ABC, Városház tér. Élelmiszer bolt, Laposa D.u.
Csemege ABC, Bajcsy Zs.u. Moha és Páfrány ABC, Szabolcs u.                        
Tábor ABC, Csillag tér. Fenyves  ABC, Csillag tér.

Telephelyünk: Felsõörs, Táncsics M. u. 4., / Focipályától 100 méter/

Nyitvatartási idõ: Hétfõtõl  péntekig 07.00–17.00-ig.
Szombat 07.00–12.00-ig.
Vasárnap az üzem zárva tart /karbantartási nap/.

Vásárlási akadályoztatás esetén házhozszállítást is vállalunk! 
Részletek megbeszéléséhez a telefonszám: 87/ 477-074.

“Aquaco Szikvíz Felsõörs”
C.t.: Lénárt Imréné vállalkozó
Felsõörs, Táncsics M. u. 4.





BALATONALMÁDI VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET
kapott a

SZABÓ PÉKSÉG

"Az élet nemes egyszerûsége: a kenyér."

Czifra István szakácsmester írja a XIX. századi Magyar
nemzeti szakácskönyvben: "A  jó kenyérnek azt tartjuk, melly
domború, héjja se nem igen lágy, se nem felette kemény: sárga
vagy barna, de nem felette égett, nincs elválva a belétõl, a béle
szívós, és nem morzsálódik, s még több napok múlva sem
savanyú, ha a fenekét megütik ököllel az egész kenyér egyaránt
megrendül."

Hát ilyen kenyér manapság Almádiban és környékén csak a
SZABÓ PÉK-ség, – így végig csupa nagy betûkkel – kemencéjé-
bõl kerül ki.

"Az ország különbözõ részeibõl járnak vissza vásárlók, akik a
Szabó Pékség kuglófján nõttek fel és keresik a régi ízeket. Mert a
kuglóf és a kenyér itt ma is ugyanolyan ízû, mint hetvenöt évvel
ezelõtt. Kevés élesztõt, több kovászt használnak, ízesítõket egyál-
talán nem, így a kenyerek egy egész hétig frissek maradnak. A
mûhely nem gépesített, kézzel dagasztanak és egy kenyérhez ti-
zenegyszer kell hozzányúlni, megforgatni, áthelyezni, mire elké-
szül."

Kemencéit délutánonként kezdik el fával fûteni, hogy más-
nap reggel hatkor forró cipókkal várhassák a fakerítés elõtt kí-
gyózó sorban érkezõ érdeklõdõket. Kenyeret és kuglófot, túrós
batyut és kakaós csigát, pogácsát árul a Szabó Pékség, olyan
állagú pékárukat, amelyekhez foghatóak csak nagyanyáink korá-
ban készültek. 

A Pékséget  Szabó Gyula pékmester 1936-ban alapította, így
idén ünnepli alapításának 75. évfordulóját. Jelenlegi üzemeltetõ-
je Szabó Gyula leánya, Nagy Árpádné Szabó Éva és férje, Nagy
Árpád. A Pékség messze földön híres hagyományos receptjei
alapján, fatüzelésû kemencében sütött kenyereirõl és sütemé-
nyeirõl. A magyar ízlésnek megfelelõ – adalék nélküli – kenyerük
a hungarikum kategóriába tartozik, édes és sós süteményeik
felülmúlhatatlan gasztronómiai élvezetet biztosítanak. 

A Szabó Pékség kétségkívül mentsvár, különös tekintettel
arra, hogy a templomon és a hentesen kívül ez az egyetlen intéz-
mény, ami apák és fiúk nemzedékét még összeköti. Mondhatni a
Szabó Pékség Almádi vezetõ reklámja, a korszellemmel dacoló
archaikus Apolló torzó, azt üzeni: Változtasd meg életed! Egyél
rendes kenyeret!" – olvashatjuk a vásárlói véleményekbõl az
interneten.

A 75 éves Pékség aktív részese Balatonalmádi ünnepi esemé-
nyeinek, hiszen számtalan esetben – mint ma is – támogatják ren-
dezvényeinket.

Balatonalmádi Város képviselõ-testülete 222/2011.(VII. 20.)
önkormányzati határozatával a Város gasztronómiai értékeinek
gyarapításában és védelmében kifejtett több évtizedes tevékeny-
sége elismeréseként – a pékség 75. évfordulója alkalmából – a
Balatonalmádi Szabó Pékségnek "Balatonalmádi Városért
Érdemérmet" adományoz, melyet tiszteletünk, nagyrabecsülé-
sünk jeléül nyújtunk át.

Ezekkel a gondolatokkal fogyasszuk egészséggel és Isten
áldásával ünnepi kenyerünket!

Balatonalmádi, 2011. augusztus 20.
Keszey János
polgármester

Fotók: PÁSZTIFotók: PÁSZTI


