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2 „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”

Helytörténet
Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaság

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS
HARMADIK RÉSZ

1922. ÜZLETI ÉV.
Az 1923. május 22-én kelt beszámoló sikeres üzleti évet ismertet,
amelyet részletesebben, esetenként szó szerint érdemes idézni, te-
kintettel az eredményekre.

– Megnyitottuk a strandfürdőt, mely a Balaton felső partján az első
úgy külső csinosság, mint belső tervezésének és berendezésének
folytán Balatonalmádinak és részvény társaságának díszére válik.
Kötelességünknek tartjuk, hogy vezérigazgatónknak, a mű
tervezőjének és építőjének e helyen is elismerésünket és köszönetün-
ket fejezzük ki.
– Sokba került: tavalyi tőkeemelés és hitel. Utóbbi a Veszprémi
Takarékpénztárból folyósított folyószámla hitel, az év végén
2,523.806,- korona. Ennek éves kamata pedig 120.849,83 korona.
– Jövedelmezőség lényegesen javult az új strandnak köszönhetően.
Arányosan a többi üzemág is. Tiszta jövedelem 357.433,- korona.
– Gyógy és zenedíj felemelése ellenére sem fedezte a parkfenntartás
és a zenedíj költségeit.

– Jövödelem felosztási javaslat:
10 % a tartalékalap gyarapítására 35.744,-
10 % az igazgatóság tiszteletdíjára 35.744,-
5 % a vezérigazgató tiszteletdíjára 17.872,-
Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 9.000,-
Osztalék 4000 db részvényre á 60,- 240.000,-
Jövő évi átvitelre  20.526,92.
Összesen 358.886,92 

– A fürdő további fejlesztésére (igazgatósági épület és szálloda építé-
sére, régi fürdőház jókarba helyezésére, strandfürdő kibővítésére)
részvénytőke felemelését javasolták 100,000.000,- koronára.
Kibocsájtás 96.000 db 1000 koronás részvényben, amelyet teljes
egészében lejegyeztek. Elővételi jog a régi részvényeseké. Az alap-
szabályt ennek következtében módosítani kell.
Alkalmazottak jövedelme:

Clauss C. Lajos vezérigazgató 183.530,-
Roboz  Aladár titkár  43.008,58
Erdélyi Istvánné takarítónő (3 hó)            1.200,-
Összesen  227.738,58

A fentiekből elég jól láthatóak a gazdálkodás nehézségei, a jelentős
hitelfelvétel és az alaptőke kényszerű emelése. Ha összevetjük a
jövedelem felosztásban javasolt vezérigazgatói tiszteletdíjat a
következő évi alkalmazotti jövedelemmel, igen jelentős különb-
séget láthatunk. Oka biztosan volt.

Mint előzőekből kiderült az 1922-i szezonra megnyitott strand,
koránt sem volt készen. A következőkben láthatóan építése, helye-
sebben fejlesztése még az 1930-as évek elején is folyt, ami a kiadott
képes levelezőlapokon megfigyelhető. 

Az 1923-ban feladott képes levelezőlapon a strand főépülete
látható a víz felől készült felvételen. Az épület még nincs készen,
a kabinok feletti pergola építés alatt áll. Jól látszik, hogy a kabi-
nok padlószintje a terepszinten van, ami a későbbiekben súlyos
következményekkel járt.

Az előbbihez közeli időpontban készült képen a főépülethez
kétoldalt csatlakozó kabinok sora is látszik az elkészült pergolá-
val. Mindkét felvétel a megnyitáskori állapotot mutatja be.

1923. ÜZLETI ÉV.
Tárgyi üzleti évről készült beszámoló jelentés nincs meg. A
felügyelő bizottság 1924. május 17-én kelt jelentése szerint min-
den rendben találtatott. Az 1923 évre vonatkozó, 1924. május
30-án benyújtott adóbevallás szerint a tisztviselőknek az alábbi
béreket fizették ki.

Clauss C. Lajos fürdőigazgató III. 31-ig 55.500,-
Vass Dezső új fürdőigazgató XII.31-ig 1,161.750,-
Nemes Nagy Zoltán fürdőorvos étkezési
pénz 2 hónapra 180.000,-       
Sebella Olga titkárnőnek VI.1-X.31. 167.500-,
özv. Balog Lajosné pénztárosnő VI.-IX.15 120.000,-
Bagoly Béláné pénztárosnőnek VIII.-IX.30. 100.000,-
Demjén Márton irnoknak VIII.-IX.30.     22.500,-
Összesen 1,807.250,-

1924. ÜZLETI ÉV.
Az 1925. május 14-én kelt közgyűlési jegyzőkönyv néhány adata.
Az 1924. évi tiszta jövedelem 22,887.584,- koronát tett ki, ame-
lyet teljes egészében a tartalékalapba helyeztek.
1924 évi fizetések.

Vass Dezső fürdőigazgató 14,384.500,-
Novák Gyula titkár 3 hó 2,083.000,-
Udvardy Karolin gépírónő 4 hó 3,521.000,-
N. Nagy Zoltán fürdőorvos 3 hó   16,918.000,-
Dr. Juhász Sándor fürdőorvos 4 hó 3,344.000,-
Balog Lajosné fürdőpénztárosnő 3 hó           3,048.000,-
Bagoly Béláné fürdőpénztáros 4 hó               2,059.000,-
Bodor Mihály úszómester 6,684.000,-
Kurdi Rudolf csónakos    6,000.000,-
Összesen 58,041.500,-

A következő összegek a Székeskáptalannak fizetett haszonbérrel,
valamint egyéb kiadásokkal foglalkoznak.

Fürdő jövedelem 215,436.050,-
Csónakázás   14,146.915,-
Összesen 229,582.965,- 

Levonások: Alkalmazottak bére 36,010.000,-
Fürdőház értéke után 3% 29,451.780,-
Csónakpark értéke után 15% 4,581.690,-
Általános ig. költség 20% 40,348.200,-
Fürdőház és csónakpark tűzbizt.             45.685,-
Összesen 110,435.235,- Kr
Marad jövedelem 119,147.730,-Kr

Ezután járó 15% haszonbér 17,872.160,-
Bérelt területek bére és adója            1,369.670,-
Összesen 19,241.830,- Kr

Mihályfi Károly jószágfelügyelő kezeihez mai napon kifizetve.
1925. V. 10.
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Helytörténet
Az 1924. évre vonatkozó, valamint a korábbiakban közölt elszá-
molások hiányos voltuk ellenére is képet adnak a részvénytársa-
ság működéséről, gondjairól. Látszólag hatalmas összegekkel
rendelkeztek, amelyek csalóka képet adtak a valóságról, tekintve
a magas inflációt.

1925. ÜZLETI ÉV.
Az 1926. április 25-én kelt közgyűlési jelentés néhány jelentős
adata.
– Új pénz, a pengő, átállás lesz. 

Alaptőke 1.542,500.000 Kr= 125.000,- pengő. Részvények
250.000 db helyett 12.500, azaz 20 db régi=egy új 10 pengős
részvénnyel.
– Felépítettük 96 szobás bungalowjainkat s a kor követelményei-
nek megfelelő gyógyfürdőnket.
– Strandfürdő megnagyobbítása. „Balatonalmádit csonka orszá-
gunk legkellemesebb fürdőhelyévé változtattuk”.
– Kölcsönt kellett felvenni.
– Sok kiadás miatt 141,654.578,- Kr a veszteség.

Kimutatás az 532.000 P kölcsön felhasználásáról.            
– két jégverem épült
– 20 db új csónakot vettek (6400,- P)
– 119 vagon salak beszerzése
– 1500 kocsi homok vétele
– Pannónia udvar parkírozása
– 50 db új pad vétele
– 22 folyóméter partfal építés
– új  csónakhíd építés
– zongora vásárlás

A felsorolt főbb tételek mellett további kisebb összegű kiadások
is emelték az éves költségeket.

Az új strand főbejáratához vezető út tengelye azonos a ma
meglevővel. A fasor az építéssel együtt került telepítésre.

A képes levelezőlapon egy része látszik a közgyűlési jegyző-
könyvben említett 96 szobás „bungalownak”, háttérben a védett
nyárfasorral. Az épület a Széchenyi sétánnyal párhuzamosan
helyezkedett el. 

A „Pannónia udvar parkírozása” 1925. évi kiadási tételek között
szerepel. A szép és gondozott zöldfelület jelentősen emelte a
viszonylag egyszerű szállásépületek használati értékét.

Schildmayer Ferenc
(FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK.)

Ha itt a nyár – strandkönyvtár!
Kedves Régi és Új Olvasóink!
Budataván és a Wesselényi strandon ismét megnyitottunk:

vasárnap kivételével 13 órától 18 óráig várjuk Önöket. A stran-
dokon elhelyezett könyveket kedvcsinálónak szánjuk: jöjjenek,
látogassanak be a városi könyvtárba is, ott a teljes állományunk
és szolgáltatásaink széles választéka rendelkezésre áll (ingyenes
wifi, irodai szolgáltatások, folyóiratok, hangoskönyvek, DVD-k,
helyi újság, információs füzet, helyi kiadványok, valamint a
könyvtárosok segítsége, ha szükség van rá). A szolgáltatásokat
10-től este 8-ig lehet igénybe venni a könyvtár épületében, az
ingyenes wifi a Városház téren a nap 24 órájában jelszó nélkül
használható (a hálózat neve pannonia_konyvtar_internet). A
könyvtár nyitva tartási idejében folyamatosan tart a használt
könyvek vására, érdemes átnézni az előtérben található asz-
talokat, minden könyv jelenthet kincset valakinek! A kapott
könyveket ezúton köszönjük az ajándékozóknak!

Nyáron is folytatja foglalkozásait a Tücsökzene a gyer-
mekkönyvtárban: csütörtökönként (július 19-én, 26-án és
augusztus 2-án) 10-től 11 óráig nagyobbaknak, és 11-től 12
óráig kisebbeknek van lehetőségük Kati nénivel együtt énekelni.

A strandkönyvtáraknál folytatjuk a Meseórákat: naponta
17–18 óráig várjuk a gyerekeket és a felnőtteket! Az idei évben
önkéntes mesemondóink is akadtak, akiknek ezúton is köszönjük
vállalkozó kedvüket: Töltési Zsókának, Molnár Enikőnek, Mol-
nárné Perus Zsuzsának és Cz. Tóth Hajnalkának. A bátor mese-
mondók jelentkezését továbbra is várjuk – bárki mesélhet, aki
kedvet érez hozzá. Ezúton köszönjük eddigi mesélőinknek az
önkéntes részvételt. 

Július 27-én pénteken, a Wesselényi strandon 17 órakor a
strandkönyvtárban, Kamondy Imrével és könyvével ismerked-
hetnek, amelynek címe: Kacat király a Limlomok földjén.

Augusztus 3-án Budataván és augusztus 4-én a Wesselényi
strandon a Meseórában találkozhatnak Jeney Zoltán íróval, akivel
nemrég megjelent könyvéről, a Rév Fülöpről beszélgetünk.
Jöjjenek, ismerkedjenek meg a szerzővel, s ha gondolják, addig is
olvassák el a történetet (a könyv megtalálható a könyvtárban): jár-
ják be Rév Fülöppel a mi nagy tavunk környékét, ismerkedjenek
meg Csobánc királlyal, Litér sárkánnyal, a kiliti-lázzal és tudják
meg, miért kedvenc eledele Fülöpnek a tördemic… 

Szép nyarat kívánunk és várjuk Önöket könyvtárainkban!
a könyvtárosok
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Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület a 2012. júniusi ülésén tárgyalt napirendi pontok közül
a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
A közoktatási intézmények 2011/12. tanévi beszámolója, valamint az
intézményi minőségirányítási programok végrehajtása
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. § (4) bekezdés b)
pontja szerint a fenntartó a nevelési, illetve pedagógiai program végrehaj-
tását, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét a
közoktatási intézmény által készített beszámoló alapján értékelheti. (5) A
közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető
arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.” 
Balatonalmádi közoktatási intézményei elkészítették a 2011/2012. tanév-
ről szóló beszámolójukat, illetve az Intézményi Minőségirányítási Progra-
mok éves intézményi teljesítménye értékelését. Az intézményi minőségirá-
nyítási programok teljesítmény értékelései a fenntartói jóváhagyást köve-
tően Balatonalmádi város honlapján / Önkormányzat / Intézmény neve
menüpont alatt tekinthetők meg.
Javaslat a Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet pedagó-
gus létszámának emelésére
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete – a 121/2012
(V.30) Öh-ban foglaltakat az alábbiak szerint kiegészíti: A Györgyi Dénes
Általános Iskola és Logopédiai Intézet pedagógus állományi létszámát a
negyedik napközis csoport 2012. szeptember 1-jétől történő  indítása miatt
2012. augusztus 15-től  2013. június 15-ig 1 fővel megemeli. Az intézmény
engedélyezett  létszámát a létszámemelést követően 34 főben állapítja meg. 
Javaslat az új óvoda- és bölcsődeépület-tervezés pénzügyi fedezetének biz-
tosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoró
utcai óvodaépület helyén tervezett 10 foglalkoztatási egységből álló (250
férőhelyes) új óvodaépület, valamint a Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben ter-
vezett két csoportból álló bölcsődei egység építési engedélyezési tervének
díjára 1.260 ezer Ft, illetve 1.000 ezer Ft fedezetet biztosít a 2012. évi
költségvetésben fejlesztések előkészítési kiadásaira tervezett felhalmozási
célú céltartalék terhére.
Javaslat a Balatonalmádi Tenisz klub 1925 KE ügyében
A Balatonalmádi Tenisz Klub a Balatonalmádi 2287 hrsz-ú Szent Erzsébet-
ligetben lévő, 4008 m2 területű sporttelep, valamint a 2295/5 hrsz-ú ingat-
lanon 2003. évben felépült egységben található 55 m2 helyiség és terasz
használatára vonatkozó Megállapodása a 357/2010. (XII.16.) Öh. számú
határozat figyelembevételével 2014. december 31-ig szólt. Az Egyesület
2011 év októberében kérelmezte a Megállapodás meghosszabbítását 2017.
december 31-ig, arra való tekintettel, hogy a Bakony és Balaton keleti
Kapuja Leader akciócsoportjához pályázatot nyújt be eszköz beszerzésére,
illetve a teniszpályák esti világításának kiépítésére. Az Egyesület „A szabad-
idő hasznos eltöltését és az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
szabadtéri sportterek fejlesztése, kialakítása” célterületre benyújtott pályá-
zaton támogatást nyert. A kötelezettségvállalás teljes összege 4.515.656 Ft,
a nettó kiadásra jutó támogatási összeg 3.555.635 Ft. Balatonalmádi Város
Önkormányzata a saját bevételei terhére készfizető kezességet vállal a Bala-
tonalmádi Tenisz Klub Közhasznú Egyesület Európai Vidékfejlesztési Alap-
ból a LEADER keretében elnyert, vissza nem térítendő támogatásnak
előfinanszírozásához szükséges 4.515.000 Ft összegű, éven belüli forgóesz-
közhitelének visszafizetésére a tőke és járulékai erejéig.
Javaslat a Kelet-Balaton kerékpáros turisztikai projekt Balatonalmádi
Város közigazgatási területét érintő szakaszának elfogadásáról
Az Új Széchenyi Terv keretében 2012 május hónapban megjelent a „Turisz-
tikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás, amely-
nek alapvető célja a hazai turizmus fejlesztése. A Kelet-Balatoni Kistérség
Többcélú Társulása a 2011. november 10-i közgyűlésén arról határozott,
hogy elkészítteti a Kelet-Balatoni Kistérségi kerékpárút tanulmánytervét,
amelyet a 2012. május 17-én tartott ülésén a közgyűlés elfogadott.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a
KDOP-2.1.1/B-D-12 kódszámú pályázati konstrukció keretén belül megva-
lósításra kerülő Litér–Szentkirályszabadja–Balatonfűzfő kerékpárút Bala-
tonalmádi Város közigazgatási területét érintő szakaszának nyomvonalát a
Péter Ferenc – 8248 Nemesvámos, Pap I. u. 5. szám alatti tervező – által
készített műszaki tervdokumentáció alapján.
Javaslat a Balatonalmádi 3866/10 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
A Balatonalmádi, Mátyás király utca 3866/10 hrsz-ú, 1 ha 2663 m2 területű
ingatlan (távoli adóállomás) a Veszprém-Szentkirályszabadjai repülőtér
önkormányzati tulajdonba adásával egyidejűleg került az önkormányzat
tulajdonába térítésmentes átadással. A hatályos településrendezési terv
szerint az ingatlan övezeti besorolása szabadidőközpont. A hosszabb távú
hasznosítás feltételeinek megteremtéséig szükséges egy átmeneti
üzemeltetés, amely biztosítja az ingatlanon lévő épület állagvédelmét is. Az
üzemeltetési feladatok ellátására a Balatonalmádi Városgondnokság ren-
delkezik tárgyi és személyi feltételekkel.
Átmeneti hasznosítási célként kínálkozik egy művésztelep kialakítása. Az
ehhez szükséges felújítási, karbantartási munkákra pénzügyi fedezetet a
2012. évi költségvetésben a felhalmozási céltartalékként elkülönített város
rehabilitációs keret biztosít.

Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatalának jegyzői állására pályázat
kiírása
Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző közszolgálati jogviszonya 2012. május 31.
napjával – mivel az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 40 évi jogosultsági
idővel rendelkezett – megszűnt, így a megüresedő jegyzői állás betöltésére
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése alapján pályázatot hirdet. A pályázat benyújtásának határideje 2012.
november 30. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.bala-
tonalmadi.hu - 2012. július 2. 

VÁROSI ÖSSZEFOGÁS 
A VOLT TULIPÁN SZÁLLÓ

ÜGYÉBEN
Egy hosszú évek óta rendezetlen, kiemelt fontosságú kérdésben sike-

rült érdemi áttörést elérnie Balatonalmádi városának! A város központ-
jában, követlenül a 71-es főút melletti volt Tulipán Szálló épületének
félkészen maradt, majd évről évre romló állapota nemcsak a helybeliek
szemét zavarta, hanem a városba látogató és keresztül utazó turisták
szemében is szégyenfolt volt. 

Az önkormányzat oldaláról az épület tulajdonosaival évek óta hiva-
talos mederben folytatott ügynek jelentős lökést adott a Balatonalmádi
Turisztikai Egyesület által felkarolt összefogás, miszerint április végére
nagyszabású demonstrációt szerveznek a város civil szervezeteinek rész-
vételével, ahol a 71-es főút félpályás lezárása mellett, teljes sajtónyil-
vánosság előtt fejezték volna ki nemtetszésüket az épület tulajdonosával
szemben, aki így elcsúfítja Balatonalmádi városképét. Erről a tervezett
demonstrációról előzetesen az épületet jelenleg tulajdonló bank képvise-
lőit is tájékoztatták, ahol ennek hatására felgyorsultak az események és
megállapodás született, hogy a szezon indulására elkészül az épület hom-
lokzatát eltakaró építési fólia, amely visszaadja annak eredeti arculatát.
Szép példája tehát ez az ügy annak, hogy a tenni akarás előbb-utóbb eléri
célját, és hogy a megoldásokat ne mindig felülről várjuk, hanem bizony
mi magunk is tehetünk érte. Köszönet tehát mindenkinek, aki az önkor-
mányzat és a civilek oldalán hozzájárult a probléma megoldásához.

SZOBORPARK A 
SZENT ERZSÉBET LIGETBEN

Elérkezett az idő, hogy hitelesen tájékoztassuk városunk lakosságát, a
nyaralótulajdonosokat arról, hogy mi készül a Szent Erzsébet liget – „Sóha-
jok Hídjá”-tól a teniszpályákig terjedő szakaszán. Eddig azért nem adtunk
hírt (csak egy-két szinopszisszerű nyilatkozat hangzott el), mert míg a Szo-
borpark pályázat kimenetele bizonytalan volt, nem tisztázódtak a részletek,
nem lett volna teljes a tájékoztatás. 

Előre is megnyugtatok mindenkit, hogy nagyon komoly, tájépítésze-
tileg is átgondolt jövőképet formáló elképzelésről van szó. Az előzmények
visszanyúlnak 2009-ig, amikor Keszey János polgármester úr felkért, hogy
elevenítsük fel azt az ötletemet, sikeres pályázatunkat, melyet a budapesti
világkiállításra 1994-ben elnyertünk. Köztudomású, hogy az EXPO akkor
nem valósult meg, így az Almádiba tervezett Európa Szoborpark sem ké-
szülhetett el a Balaton partján. Már akkor kialakulóban volt az, hogy
Balatonalmádi a Balaton képzőművészeti centruma legyen, s a közel 30
évre visszatekintő minőségi képzőművészeti tevékenység nemzetközi és
országos érdeklődésre is számot tarthat.

Új lendülettel kezdtünk neki 2009 tavaszán – polgármesteri kérésre –
a munkának, az EXPO-tervek újragondolásának. Értesültünk egy Leader-
pályázat lehetőségéről és felgyorsultak az események. Városunk képviselő-
testülete jóváhagyta és támogatta, az önerő biztosításával melléállt az el-
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képzelésnek. Almádi régi terve valósulhatna meg így, hogy a látogatókat, a
vendégeket a partra, a Szent Erzsébet ligetbe terelje, és a különböző esemé-
nyeknek, látnivalóknak ott legyen helye. A Fűzfőterv Építész Iroda rövid
határidő alatt elkészítette a terveket, Morgan Viktória fiatal tájépítész és
Rusznák Mónika építész tervei alapján. A 2010. május elsejére tervezett
határidő ennek ellenére nem realizálódott. 2011. októberében értesültem
arról, hogy a Leader-pályázaton a környezet kialakítására pénzügyi fede-
zetet nyertünk. A közbeszerzési pályázaton a kivitelezést a Baumeister Kft.
nyerte el. Mivel városunknak nincs múzeuma, nincs képtára, így egy olyan
szabadtéri látványosságot hoznánk létre, amely bizonyára egyedi látni-
valóként is, tartalmában is különbözik a Balaton-parti városok kulturális
kínálatától. Jelen esetben a hagyományok itt is nyomon követhetők lesz-
nek, mert a Remete patak másik oldalán a XX. század elején felállított
klasszikus minőségi szobraink szinte igénylik a mai kornak megfelelő foly-
tatást. Köztudomású, hogy egy szobor elkészítése, felállítása mennyi pénzt
igényel. Az Európa Szoborparkba kerülő mintegy 50 szobor ajándékozás-
sal, szponzorok bevonásával, kapcsolatok kiépítésével, hatalmas szervező
munkával kerülnének a helyszínre, ahol majd együtt adnának különleges
esztétikai élményt mindnyájunknak.

Hol tartunk most? 2012 fő idényére elkészült a környezet kialakítása,
világító effektusok elhelyezése, a talapzatok, posztamensek felállítása, 
amelyre a pályázaton nyertünk fedezetet. Sajnálatos, hogy a pályázati tá-
mogatás nem vonatkozik a szobrok elkészítésére, felállítására. 

Így a munka nagy része most következik, mert szeretnénk 2013. augusz-
tus 20-ra, a hivatalos átadásra beszerezni ezt a nem kis léptékű szobor-
mennyiséget. Elsősorban kortárs művészek szobrairól lenne szó, a tervezett
szoborpark a művészet együvé tartozását tükrözi majd, az íves, csigavonalat
idéző szerkezet a fejlődés jelképe is egyben. Létrejött egy koncepció arra,
miként szeretnénk a kapcsolatokat felvenni az európai országok kultusz-
minisztériumaival, melynek során az adott országok anyanyelvén írt levél
mellett egy bemutatkozó anyagot mellékelünk városunkról a Balaton-part-
ról, a Szent Erzsébet ligetben készülő szoborpark elhelyezkedéséről. 

Rövid, tömör, pár perces anyag készült Pászti György és Czuczor Sán-
dor szerkesztésében. A levélben azt kérjük, hogy ajánljanak fel egy vagy két
szobrot, melyek országukat szimbolizálják, reprezentálják. További terve-
inkben az is szerepel, hogy az adományozó ország a későbbiekben pár
napos rendezvény keretében bemutatkozhasson Almádiban, gasztronómiá-
jával, zenéjével, művészetével. (Mindez további pályázatok írását igényli.)
Így, szinte évente olyan nemzetközi kapcsolatok kiépítésének lehetősége
adódna, amely városunk turisztikai fejlődését is befolyásolhatná.

Nagy vonalakban kialakult az a „lobbivonal”, amely a nagykövetsége-
ken keresztül olyan személyek bevonásával valósulna meg, akiknek kötő-
dése van városunkhoz. A kapcsolatok kiépítésében Pröhle Gergely úr, a
Külügyminisztérium EU Kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes állam-
titkára adott segítséget, személyesen fogadott bennünket, és biztosított ké-
sőbbi támogatásáról. A parkban a külföldi alkotók művei mellett a testvér-
városok által felajánlott szobrok és magyar művészek szobrai is helyet
kapnak. Hazai szobrászművészek közül azok kerülnek megkeresésre és
felkérésre, akik az elmúlt 22 év Balaton Tárlatain (amelyet Almádiban, a
Padlás Galériában rendeztünk országos sikerrel) díjat nyertek. Ezen művek-
nek öntési, kőfaragási költségeit nekünk kell előteremteni. Nem beszélve a
szállítási, felállítási munkálatok finanszírozásáról. Minden segítő emberre
szükségünk lesz! Elképzelésünk szerint városunk polgárai, Almádiban élő,
vagy ide kötődő családok, cégek, magánszemélyek egy-egy szobrot „örök-
be fogadnának”, és anyagi hozzájárulásukból fedezhetőek lennének az
említett költségek. Nevük az adott szobrok talapzatára is felkerülne. Hat-
van-nyolcvan ezer Ft-ra gondoltunk, amely összeget az „Almádiért Köz-
alapítvány” kezelné elkülönítve, és kizárólag a szobrok finanszírozására
fordítanánk.

A támogatók szervezését Bartalos Béla világválogatott kézilabdázó
kezdeményezte, aki biztosított arról, hogy városunkban élő élsportolók is
részt vállalnak e nemes felajánlásban. Ettől függetlenül a pályázatokat is
figyeljük, valamint megpróbálunk további támogatókat is megnyerni. 

A jelenlegi pályázat alapján kialakítottunk egy kerékpáros pihenő he-
lyet a bicikliút mellett ivókúttal, amelyet Fáskerti István szobrászművész
készített és ajánlott fel a városnak. (Erre csak filléreket kaptunk a pályázati
pénzből.) Fáskerti barátunkról tudni kell, hogy régóta kötődik városunk-
hoz, és az ő budapesti kőfaragó műhelyéből került ki az országban felállí-
tott köztéri szobrok jelentős része. Hatalmas segítséget kaptunk és kapunk
tőle, az ő kezdeményezésére valósulna meg az Öreg-hegy tetején, egy
elhagyott katonai objektumban egy szobrászműhely, ahol egyetemista fiatal
szobrásznövendékek művésztelepe létesül, ők is segítenek majd szoborpar-
kunk kialakításában. Meg kell említenem Agg Z. Tamás városgondnokunk
és csapatának munkáját, akik más tevékenységük mellett nagy lendülettel
és odaadással támogatják ügyünket. 

Nem kívánom most felsorolni mindazokat, akik az elmúlt 3 évben
segítettek nekünk, de akik közvetlenül dolgoznak mellettem, azok neveit
kötelességem felsorolni: Elsősorban Czuczor Sándor, Pászti György, Fás-
kerti István, Tüű Zsuzsa, Agg Z. Tamás, Kajári Gyula, Boros Magdi, 
dr. Zongor Gábor, Bartalos Béla, Bartalos Judit, prof. Dr. Gaál Zoltán, 
dr. Kerényi László, Keszey János, Bálint Sándor, Bors Györgyi, Maus
György, dr. Petkovits Tamás, Dezső Géza, Boros Frici, Erdélyi Tamás,
Mikes Zsolt, Károlyi Imre, Németh Károly, Bogdán László, Kokas Géza.

Összegezve: A Kézfogás Európa szoborpark kialakításának eddigi fo-
lyamatában el kell hogy mondjam, hogy az Önkormányzat, a képviselők, a
munkatársak mindenben segítőkészek. 

A Baumeister Kft. nemcsak a gondos kivitelezésben van jelen, hanem
3 szobrot is ajándékoznak városunknak. Ha minden jól alakul, ez év
augusztusára 8–10 szobor felállítását sikerül elintézni, azután folyamatosan
érkeznek külföldről és belföldről a kortárs művészek művei. Ezenkívül,
elképzelésem szerint, helyet kapnának a szoborparkban, egy intimebb
helyen portrészobrok is. A volt Váci Mihály Iskola udvaráról elkerült költő
szobra, valamint készülne Óvári Ferencről (akinek Almádi a létét köszön-
heti) egy portré és később mindazokról, aki városunk életében jelentős
szerepet töltöttek be. 

Türelemmel és együttérzéssel kell néznünk mindezen fejleményeket,
amelynek hátterében olyan emberek állnak, akik fizetség és honorárium
nélkül fáradoznak azon, hogy kis városunk bekerüljön a nemzetközi vér-
keringésbe is. A megvalósulandó szoborpark méltó és különleges keretet ad
mindehhez, reményeink szerint megtaláljuk azokat az embereket, akik fele-
lősséggel részt vesznek ebben a nem kis vállalkozásban. Minden erőnkkel
azon leszünk, hogy 2013. augusztus 20-án, Szent István királyunk ünne-
pére, átadhassuk a KÉZFOGÁS-EURÓPA szoborparkot.

A munkálatokról részletes tudósítások olvashatók majd a www.alma-
diszoborpark.eu honlapon, amelyet Kajári Gyula szerkeszt. Észrevételei-
ket és felajánlásaikat várjuk a mail@almadiszoborpark.eu és a szobor-
park@balatonalmadi.hu címeken.

Ami a legfontosabb, hogy közösen higgyünk abban; lehet még szép
dolgokat csinálni, kitartással és sok munkával, a közösség formálásával
jövőnk érdekében.

Veszeli Lajos

ELŐZŐ SZÁMUNKBAN MEGJELENT CIKKÜNK KÉPALÁÍRÁSA 
SAJNÁLATOS MÓDON LEMARADT….

„A magyar Davis-kupa csapat a ’60-as évek közepén, 
jobbról az első: Szikszay András, 

középen: Baranyi Szabolcs”

MILYEN BALATONALMÁDIT
SZERETNÉNK?

Beszámoló a településfejlesztési koncepció készítéséről

Tisztelt Balatonalmádi Lakosok!
Örömmel tapasztaljuk, hogy a város lakosságának jó részét sikerült a

korábbi akciókkal – kérdőíves megkérdezés, mélyinterjúk, szlogenpályázat
– bevonni a településfejlesztési koncepció készítésének előkészítő szaka-
szába.

A kérdőívekben, illetve az elmúlt lapszámban tett pályázati felhívásra
számos szlogen érkezett. A szlogenek értékelését követően a bizottság meg-
állapította, hogy a szlogenpályázatra kevesebb ötletet küldtek be a lakosok,
mint amennyit a kérdőívvel kapcsolatosan leírtak. A beérkezett pályamű-
vek alapján a bizottság nem hirdet győztest, azonban örömmel látta, hogy
a helyiek, illetve a városba érkezőket mennyire megfogja Balatonalmádi
fekvése, földrajzi elhelyezkedése, továbbá helyi épített és természeti értékei.

Balatonalmádi településfejlesztési koncepciójának kialakításában a
felkért tervezőkkel együttműködve részt vesznek az Önkormányzat dolgo-
zói mellett számos prominens polgár Balatonalmádiból. A koncepció, illet-
ve a stratégia kialakításában több alkalommal ülésezett a fenti képvise-
lőkből álló stratégiai csoport. A testület összegezte a város értékeit, illetve
lehetőségeit, s ezzel megalapozta, hogy reális jövőképet alakítson ki.

Közel 200 kérdőív érkezett vissza az Önkormányzathoz, melyek kiér-
tékelése még jelenleg is folyik. A nagyon tanulságos eredményekről későbbi
lapszámunkban mindenképpen tervezünk beszámolni. Kérjük Önöket, ve-
gyenek részt a közös munkában továbbra is, véleményükkel, javaslataikkal,
gondolataikkal segítsék a munkánkat! Amennyiben a településfejlesztéssel
összefüggő fejlesztési elképzelése, ötlete van, úgy írja meg a koncepcio@
balatonalmadi.hu e-mail címre.

Üdvözlettel: Bogdán László, Főépítész
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Kapcsolatok

A BOTORKA A FELVIDÉKEN
A Botorka Táncegyüttes június első pár napjában Szlovákiában, a

Csemadok 46. Országos Népművészeti Fesztiválon járt.
A fesztiválon számos szlovákiai gyermek és felnőtt csoport, valamint

a neves Pozsonyi Szőttes Táncegyüttes vett részt, Magyarországról pedig
a Botorkán kívül a székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes, valamint a
veszprémi Kabóca Bábszínház vendégszerepelt.

A 3 napos rendezvény keretein belül mindenki megtalálhatta a ked-
vére valót, hisz volt gulyásfőző verseny, játszóház a kicsiknek és nagyok-
nak, népmese és népzenei műsorok, Jókai lakodalmas színjáték, táncház. 
Szombat este  több mint 150 néptáncos részvételével zajlott a „A tűznek
nem szabad kialudnia” találó nevet viselő néptánc gála, amelyen kis csa-
patunk nagy sikert aratott.

Köszönet jár e csodás hétvégéért Horváth Violának, a Magyar Műve-
lődési Intézet munkatársának, aki évek óta szorgalmazta e fesztiválon
való megjelenésünket, és most is mindenben segítségünkre volt, Keszey
János Balatonalmádi Város Polgármesterének, aki a kiutazás költségének
előteremtését megvalósította, valamint Mézes Rudolfnak, a fesztivál
főszervezőjének.

Glöckl Eszter
Botorka Táncegyüttes

Folyamatosan élénkül városunk kapcsolata a testvértelepülések
szervezeteivel és polgáraival.

Április 20-án Eggenfeldenben, hatan vettünk részt Balatonalmádiból a
Baráti Társaság Közgyűlésén, amely tisztújító közgyűlés volt, meglepetés
nélkül megválasztották a régi-új vezetőséget. Nem kis élményt jelentett a
GERNER-DULT, a Bajor sörfesztiválok nyitó rendezvénye (az Októberfest
a záró fesztivál) melyet évtizedek óta testvértelepülésünk Gern városrészé-
ben tartanak. Mára a fiatalok is bajor népviseletben isszák a „MAS”-t
(literes- söröskorsó), és lenyűgöző az a jókedv ami ezt a forgatagot jellemzi.

Április 23–30 között Rajner Nieberle tanár úr vezetésével 36 diák járt
városunkban. A Gimnázium és a Baráti Társaságunk sok szép programot
szervezett számukra (lovaglás, hajókirándulás stb.), hogy majd később ők
vegyék át a vándorbotot, és ápolják tovább a barátságot.  

Május 9–12 között az Európa-napok keretében megtartott környezet-
védelmi mini konferencián Eggenfelden, Kalajoki, Nyitragerencsér és
Tusnádfürdő delegációinak részvételével tartalmas szakmai programok és
kulturális események, baráti találkozók mélyítették tovább a kapcsolatokat.
A rendezvény  az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.

Június 2-án Nyitragerencsérre kaptunk meghívást a Szent Orbán-napi
megemlékezések kapcsán.

A szokásos meleg szeretettel fogadtak bennünket Anna Vrábel pol-
gármester asszonnyal az élen.

A FŐSŐ-HEGY-i szabadtéri, kétnyelvű szentmisén, kicsit csepergett az
eső, de senki nem méltatlankodott, a cseppnyi vizesedést mindenki úgy
könyvelte el, hogy a Jóisten akaratából, igen nagy szükség van esőre is,
éppen a bőséges termés miatt, és hát a fohász Szent Orbánhoz a bő termés
érdekében épp, hogy erről szól. Gerencsér és környéke adta  korábban
Csehszlovákia földieper termésének igen nagy részét, ennek mikéntjéről
megható nosztalgiával meséltek barátaink, kik szinte valamennyien ter-
meltek földiepret és terítették egészen Prágáig a csodálatos gyümölcsöt.
Szakértelmük a mai napig megmaradt, az oltár elé áldásra felrakott
gyümölcsök gyönyörűek voltak és az ízük leírhatatlanul finom volt, nem
győztünk betelni vele. Az esti baráti találkozón, a finom vacsora után,
bőségesen fogyasztottunk a megáldott gyümölcsökből, borokból, és a
Berényi-pálinkából (mert azt is odacsempésztük az oltár elé). Másnapba
hajlott a közös nótázás, ahol olyan csodás, már-már feledésbe merült dalok
kerültek elő, hogy többször is könnyekkel küszködtünk.

Másnap elzarándokoltunk a Kárpát-Medence első Rockmúzeumába a
Gerencséri Eper utcába.

Nem kis meglepetésünkre ott volt Schuster Lóránt, aki előző este kon-
certezett a Krasna-Horkai leégett vár újjáépítéséért. Felejthetetlen beszél-
getést folytattunk vele.

Ezután átruccantunk Aponyba, ahol a csodálatos Aponyi-könyvtárat
tekintettük meg a felújított kastélyban. Az Alsóelefánton elfogyasztott
finom ebéd után útunk a Gerencséri Szőlő-hegyre vezetett, ahol szintén
szabadtéri szentmise keretében kérték Szent Orbánt, segítse a helyieket bő
terméshez. Igaz barátsággal feltöltődve búcsúztunk el Gerencséri bará-
tainktól, köszönve a szíveslátást.

PEZSGŐ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Június 8-án Eggenfeldenből érkezett 58 fős delegáció. Budapesten par-
lamenti látogatást szerveztünk számukra, ahol megcsodálták az épületet és
nemzeti ereklyéinket. Ezután a Várban, a Bazilikában töltöttünk egy kis
időt, és egy belvárosi sétát követően jöttünk busszal a Nereus-Hotelbe.

Este a Gondűző-csárdában jófajta borokkal öblögettük le az út porát,
és a sonka–kolbász vacsorát. Miután barátaink a szűkebb környéket már jól
ismerik, Bruno Holzleitner elnök úr segítőivel úgy döntött, hogy körül-
néznek Székesfehérvárott. Silló Piroska elnökünk segített a csapatnak a Fe-
hérvári kirándulás zökkenőmentes lebonyolításában. Este a Nereus kertjé-
ben grillparti keretében tervezgettük a további kapcsolaterősítéseket (kibon-
takozni látszik hogy az Eggenfeldeni Íjász Club kapcsolatot épít ki a szom-
szédos Alsóörsi íjászokkal), és közösen kiszurkoltuk, hogy a Nationalelf si-
keresen kezdje meg menetelését a Foci EB-n, ha már mi nem lehetünk ott.

Reményeink szerint még több közös program valósul meg ez évben a
barátság jegyében, és ahogy a nóta is mondja: ÉLJEN A BARÁTSÁG!!!

Szentesi István
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság alelnöke
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Kapcsolatok
KIRÁNDULÁS ERDÉLYBEN

„A múlt nyomában járunk egy szebb jövő reményében.”

A Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. osztályos
tanulója vagyunk. A „HATÁRTALANUL” pályázat keretében 6 napra Er-
délybe utazhattunk osztálytársaimmal. Kirándulásunk címe: „Az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc hősei és színterei Erdélyben.” Utazásunk
során eljutottunk Erdély legszebb területeire. Az utat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatta.

Miután a tanév elején megtudtuk, hogy megnyertük a pályázatot,
mindenki lázas készülődésbe kezdett. Párosával készültünk fel, mindenki
két helyszínt dolgozott fel és mutatott be az osztály előtt.

Május 29-én került sor a hivatalos előkészítő napra. A nap során elő-
adásokat hallhattunk Trianonról és a határon túli magyarok mostani hely-
zetéről. Bemutattuk prezentációinkat, és egy kiállítás megnyitón is részt
vehettünk, melyet a TV felvett. A kiállítás, a szülők adakozásának köszön-
hetően jött létre: Erdélyből származó népművészeti dolgokat tekinthettünk
meg. Köszönjük a felajánlásokat! 

Másnap elmentünk a Trianon múzeumba is.
Kirándulásunkra június 2-án indultunk reggel 6 órakor az iskola elől.

Rengeteget utaztunk, de a lehető legbékésebben és viszonylag csöndesen.
Első állomásunk Nagyvárad volt. Itt megtekintettük a Szent László

templomot és szobrot. Némi nézelődés és levegőzés után tovább indultunk.
Következő megállónk a Király-hágó volt, a határ Erdély és Partium

között. Itt a panoráma megtekintése volt a cél (no, meg persze a fényképez-
kedés). Mindkettő megtörtént.

Csucsa és a Boncza kastély volt a következő helyszínünk. Megnéztük
az Ady-emlékszobát és Goga síremlékét is.

A bánnfyhunyadi református templom következett. Megcsodáltuk a
fakazettás mennyezetet és a templom előtt álló Petőfi és Koós Károly kop-
jafáját.

Végül aznap az utolsó megnéznivalónk következett: Körösfő. Itt
megtekintettük a református templomot és a Vasvári kopjafát. A kopjafánál
koszorúztunk és Himnuszt énekeltünk.

Végül már holtfáradtan szálltunk vissza a buszba, majd viszonylag
kevés utazás után megérkeztünk Kolozsvárra. Ott szálltunk meg a Hotel
Zimbruban. Bár a hosszú nap után tényleg elcsigázottak voltunk, tanárokra
és diákokra is egyformán mozgalmas éjszaka várt, mire mindenki elaludt.

A második napunk is mozgalmasnak ígérkezett. Délelőtt  megnéztük
Kolozsvárt, majd Torda következett. Először a sóbányát csodálhattuk meg,
majd a Tordai hasadékban túráztunk. Ez szinte a teljes napunkat igénybe
vette. Persze órák hosszat tudnék mesélni Tordáról, de inkább nem
bocsátkozom bővebb magyarázatba, mert az több oldalba kerülne. Estére
Marosvásárhelyre érkeztünk. Megnéztük a Kultúrpalotát és  vacsoráztunk
a Bod Péter Diakóniai és tanulmány központban, majd elengedtek minket
egy kicsit a városba egyedül. Ez kifárasztott minket annyira, hogy este ne
kelljen túlságosan sokszor felkelni hozzánk.

Másnap reggel ismét Marosvásárhelyen nézelődtünk. Megtekintettük
a főbb érdekességeket, majd visszaszálltunk mozgó főhadiszállásunkba: a
buszba, és elindultunk Segesvár felé. Rengeteg lépcső megmászása után
felértünk a várba, ahol jelmezes énekesek a Mókuska, mókuskával köszön-
töttek bennünket. Kaptunk szabadidőt egy kis városnézésre és vásárol-
gatásra, délben meghallgattuk az óratorony harangozását, majd ismét to-
vábbmentünk.

Fehéregyháza következett, ahol megkoszorúztuk a Petőfi emlékművet,
Himnuszt énekeltünk és megebédeltünk. Innen Farkaslakára mentünk.
Tiszteletünket tettük Tamási Áron sírjánál, nézelődtünk egy picit, ám mire
észbe kaptunk, már Korond felé robogtunk. A fazekasok falujában egy-
órányi szabadidőt kaptunk. Megnéztük a kirakodóvásárt, és persze ked-
vünkre költekezhettünk, már akinek volt miből.

Már jól benne jártunk a délutánban, mikor elindultunk a szálláshe-
lyünkre: Csíksomlyóra. Megvacsoráztunk, majd akinek még volt kedve és
nem volt túl fáradt, az felmehetett a szabadoltárhoz és a kálváriára. A kis
séta igazán jót tett a sok utazástól már igencsak elmacskásodott tag-

jainknak, és mindenki játszhatta a lelkes és önkéntes szemétszedőt is. Végül
lábat áztattunk a „Barátok feredőjében” és visszatértünk a szállásunkra.

A negyedik napunkat a kegytemplom megtekintésével kezdtük, majd
elindultunk Nyergestető felé. Koszorúztunk és Himnuszt énekeltünk, s
persze krónikás kötelezettségünknek is eleget tettünk: csoportképet készí-
tettünk. Ezután Kézdivásárhely következett, ahol megnéztük a céhmúzeu-
mot és megemlékeztünk Gábor Áronról.

Gelencén templomot néztünk, Csomakőrösön Kőrösi Csoma Sándor
emlékművénél koszorúztunk és Zágonban Mikes Kelemen emlékét is
felidéztük.

Újra Kézdivásárhely következett, ahol a helyi általános iskolásokkal
volt közös programunk: táncházat szerveztek nekünk, mi pedig bemutat-
tuk nekik Balatonalmádit. 

Aznap az utolsó állomásra értünk: Sárfalvára. Ott szálltunk meg helyi
családoknál. Az este ismét jó hangulatban telt el. Ezen a napon is sok min-
dent láttunk.

A reggelünket a sárfalvi óvoda–iskola megtekintésével kezdtük.
Megdöbbentő volt látni, hogy összesen 8 óvodás van egy kicsi teremben és
ugyanabban a házban, egy másik helyiségben 13 iskolás tanult elsőtől
negyedik osztályosig egy tanító nénivel. Vittünk ajándékokat: játékokat és
könyveket a kicsiknek és pénzt a játszótér felépítésére.

Csernáton következett: megnéztünk egy néprajzi múzeumot. Fogara-
son a vár felújítás alatt állt, így csak kívülről tekinthettük meg. Nagyszebent
és Piskit a buszból néztük meg, majd Dévára érkeztünk. Eléggé meg-
ijedtünk a környezettől, és igencsak megilletődve léptünk be a dévai gyer-
mekotthonba. A vacsoránkat csendben költöttük el, ám nemsokára felol-
dódtunk. Az ötlet, hogy segítsünk elmosogatni, igazán remek volt, ráadá-
sul ennek következtében remekül összebarátkoztunk az ottani gyerekekkel.
Este elkísértek minket a szállásunkra és remekül elbeszélgettünk. Végül el
kellett búcsúznunk tőlük, de megbeszéltük, hogy interneten tartani fogjuk
a kapcsolatot. Az utolsó éjszakánkon tanáraink nagy bánatára meglehető-
sen élénkek voltunk, reggel pedig alig bírtunk fölkelni. 

A hatodik  napunkat Vajdahunyadon indítottuk, ahol megnéztük a
Hunyadiak várát. Megcsodáltuk a gótikus épületet, majd továbbmentünk
Világosra. Megnéztük a Bohus-kastélyt és megköszöntük osztályfőnökünk-
nek, Mariann néninek egy dalban (mi írtuk!) a kirándulást. 

Erdélyi útunk utolsó állomása következett: Arad. Megkoszorúztuk a
Szabadság-szobrot, majd visszaszálltunk a buszba. A 600 kilométeres út
borzalmasan hosszúnak ígérkezett, de elég jól eltelt. Mikor Keneséhez
értünk mindenki eszeveszett készülődésbe kezdett, a szabályokról meg-
feledkezve felálltunk és próbáltuk összeszedni a csomagjainkat. Mikor
végre leszálltunk a buszból mindenki fellélegzett: nagyot szippantottunk a
friss, éjszakai, otthoni levegőből. Kicsit szomorúan hagytuk el a buszt,
hiszen ez alatt a hat nap alatt gyakorlatilag a mozgó otthonunkká vált.
Kicsit szomorúan indultunk haza, hiszen a kirándulás, amire annyit készül-
tünk, szinte pillanatok alatt véget is ért. Ám örültünk is, hogy találkoz-
hatunk rég nem látott családtagjainkkal és végre az otthoni ágyunkban
alhatunk.

Az erdélyi út lezárására következő kedden került sor. Megnéztük a
képeket, értékeltük a kirándulást és egy kis vetélkedőn tesztelhettük, hogy
mennyi adatot sikerült megjegyeznünk útunk során. 

A nap méltó lezárása volt ez után a csodás, élményekben gazdag és
sűrű programú kirándulás után. Biztos vagyok benne, hogy soha nem
fogjuk elfelejteni. Úgy érzem, sokkal többek lettünk, rengeteg emlékkel
gazdagodtunk.

Köszönet ezért Mariann néninek, hogy megszervezte a kirándulást,
köszönet Laci bácsinak azért, hogy mindenben segített. Köszönet a kísérő
tanároknak, hogy eljöttek velünk és vigyáztak ránk, és az itthon maradot-
taknak, hogy kibírtak minket, mert sokszor túl lelkesek voltunk ahhoz,
hogy odafigyeljünk az órákon. Köszönet a szülőknek a támogatásokért, a
kiállításért és azért, hogy elkísértek minket. Mi remekül éreztük magunkat
és biztos vagyok benne, hogy mindig emlékezni fogunk erdélyi útunkra.

Felföldi Luca
7. osztályos tanuló
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Portré
Féltem ettől a riporttól. Először

attól féltem, hogy nem kapok idő-
pontot János Atyától, mert köztudo-
másúan nem szereti a sajtó nyilvá-
nosságát. Amikor pedig az első szóra
beleegyezett a beszélgetésbe, azonnal
elkezdtem aggódni a következők
miatt: mit kérdezzek? Hogy
kérdezzem? Nem vagyok felkészült a
témában, mi lesz így a havi portréval? 

Találkozásunk első pillanatában –
már a kézfogásnál – éreztem, hogy
nem lesz baj. Öt perccel később pedig
az egész napi feszültség elszállt, és
egyszerűen elkezdtem jól érezni
magam, miközben hallgattam az
Almádiban töltött húsz évéről szóló
visszaemlékezését. Ugyanis ennyi
ideje már, hogy Szabó Jánosból János
Atya lett:  azóta szolgál városunkban. 

Szeretném a beszélgetést a lehető
legkevesebb változtatás nélkül visszaadni Önöknek, úgyhogy  most
elhallgatok, és átadom a szót a Szent Imre Plébánia lelkipásztorának.

Kérem, olvassák értő figyelemmel.
– Nem készítettem összegzést, mert ez a 2012. június 24-e azért
még nem a hagyományos 25. évforduló, amit úgy hívnak, hogy
ezüstmise. 
Húsz évre visszatekintve először is azt érzem, mint amit

mindenki megállapíthat saját életéről: egy pillanat volt az egész.
Nagyon elevenen él bennem minden jó és kevésbe jó történés,
minden összesűrűsödik egyetlen pontban. Megrendülök, hogy már
ennyi idő eltelt, mert annak idején – amikor a papságra készültem
úgy húsz éves korom körül – egy gyerekes gondolat járt a fejemben:
csak annyit kérek a jó Istentől, hogy azt engedje meg: legalább egy-
szer odaállhassak Oltárához a szent áldozatot bemutatni; vagy ha
mást nem, akkor legalább egy évig hadd legyek pap! Utána akár meg
is halhatok.

A szemináriumot igazából „fejben átugrottam” – tudtam persze,
hogy 5-6 évig tanulni kell ahhoz, hogy pappá szenteljenek –, de csak
az foglalkoztatott, hogy végre magát a papi szolgálatot végezhessem.
A Teológiai Főiskola egy elméleti alapot elhelyez az emberbe, de
igazából pappá formálódni magában a szolgálatban lehet, és ez min-
den hivatásra érvényes szerintem. 

Az elméleti alap megszerzése után lesz az egyén emberségének
része az a hivatás, amelyben elindult – történetesen a papi hivatás –
és évek alatt folyamatosan forr és alakul ki a személyiségében.
Mindnyájan változunk, a közösség is változik, a körülöttünk lévő
világ is formálódik, és mindezek hatnak az emberre. 

Nagyon szép eseményeket élhettem meg Balatonalmádiban, de
nyilván voltak szomorú pillanatok is. Az egyik  legszomorúbb éppen
az volt, ahogyan plébános lettem.

Emberileg is megrázó volt elődöm, Csoma János atya halála,
amikor egy forró nyári napon a Balaton áldozata lett. Arra sem volt
idő, hogy ezt igazából végig gondoljam, vinni kellett a Plébániát
tovább. Az érsek úr a tragédia másnapján közölte velem, hogy itt
maradok, és végzem tovább a feladatokat, hiszen addigra már volt
lehetőségem gyakorolni a lelki pásztorkodást.

Így a mély vízbe dobva – nagyjából azért sejtve, hogy mi a fela-
data egy plébánosnak -, igyekeztem minden lelki és fizikai erőmet
összeszedve, még nagyobb odafigyeléssel és felelőséggel folytatni a
szolgálatot.

Itt köszöntött rám az ezredforduló.  Ez a különleges évforduló
emberileg is nagyon jó érzéssel töltött el, hiszen a kereszténység
2000 éves jubileuma, egybeesett a magyar államiság  ezeréves
jubileumával is.  Ráadásul egy olyan városban lehetek lelkipásztor,
amelynek e történésekhez különleges kötődései vannak, hiszen itt
őrizzük a Szent Jobb Kápolnát, benne most öt éve már az első Szent
Magyar Királyi Család ereklyéjéivel. Ez csodálatos, különleges alka-
lom volt, sok tennivalóval, és sok lelki ajándékkal nekem is, és a
híveknek is.

Nagyon szép szakasza volt a papi életemnek, amikor édesanyám
hét évig itt élt velem, mígnem aztán egy rövid, de súlyos betegségben
2005-ben meghalt. 

– Úgy tudom, Önt szeretik a hívek. Ez közrejátszik abban, hogy
ilyen szokatlanul hosszú ideig maradt egy helyen?

Nem szeretem, ha a hívő élet egy közösségben személyfüggő, és
szerintem egyetlen egészséges gondolkodású pap sem szeretheti,

hogy attól függjön egy közösségnek a
hitélete, hogy éppen ki van ott. De
nyilvánvaló, hogy emberből vagyunk
mindnyájan, és nagyon nehéz lenne
ettől elvonatkoztatni. Tudom, érzéke-
lem és tapasztalom az itt élők szere-
tetét, de egyszer mégis azt neveztem
meg papi életem egyik legnagyobb
nehézségének, hogy egyszerre vagyok
szeretve és egyszerre vagyok eluta-
sítva. Ez egy feszültség, amit időnként
nagyon nehéz megélni.

– Van-e olyan, amit eddig nem ért
el, de szeretné véghez vinni?
Vörösberényben a kárpótlási fo-

lyamat során visszakapta a Plébánia az
iskolaingatlant, és egy ígéretes dolog
kezd ott kibontakozni. Nem szeretnék
eléje menni, de örömmel látnám, ha
sikerülne ott egy nagyobb iskolai cso-
portok, zarándokok fogadására alkal-

mas ingatlant létrehozni. Ez az ügy kezd most kibontakozik, ami sok
odafigyeléssel, izgalommal jár együtt. Szeretném – ha lesz rá anyagi
lehetőség –, az alsóörsi templomot valóban templom formává alakí-
tani, mert most nem igazán tűnik annak. Jó lenne szépen felépíteni,
remélve, hogy az a közösség is egy külső építkezés révén a belső, a
lélek útján is tovább tudna lépni. Mindig észre lehet venni, hogy egy
nagyobb megmozdulás képes megmozdítani belsőleg is embereket:
ha valami külsőleg megszépül, az a belsőt is formálja.

– Ez jórészt pénzkérdés, és gazdaságilag nehéz időket élünk. Jól
látom,  hogy türelmetlenek, idegesek és önzőek lettek az emberek?
Jól látja. A húsz éve elkezdődött társadalmi változások sajnos

nem tették jobbá az embereket. Főleg azért, mert a korábbi
évtizedekben fölhalmozódott problémák megoldását csak részben
keressük jó helyen. Az a problématömeg amit hordozunk, és ami
egyre nehezebb, az nemcsak anyagi természetű ebben az országban,
de egész Európában sem. Az embert belsőleg tartó erők, és a belső
energiaforrások merültek ki, éppen az által, hogy egy hitében nagyon
erősen megrendült nemzetről van szó, amikor magunkra gondolunk.
Ezeket a nehézségeket, amik nagyon nehezen hordozhatóak, köny-
nyebben lehetne viselni, ha az embernek nemcsak „csontváza” lenne,
hanem élő hit a szívében. Egyelőre nagyon kevés jel mutat arra, hogy
ne csak a gazdasági válságból akarjunk  kilábalni, hanem magából az
ember válságából.

Látni ugyan jó jeleket, de elgondolkodtató, hogy még csak most
jutunk el oda, hogy a hit és erkölcstan oktatása megjelenhet az
iskolák tanrendjében. Óriási hibának tartom eleve az elvesztegetett
húsz évet: mert amikor egy embert akarunk felépíteni,  egy kis gyer-
meket – vagy akár magunkat rendbe hozni emberségünkben –, akkor
egészen világos, hogy a test–lélek–szellem egységében élő emberre
kellene gondolni, és mindennek megadni azt, ami neki való. Nem
tudunk egyről a kettőre lépni, ha csak a testi, anyagi, materiális dol-
gok összekaparására gondolunk – ami látszik, hogy milyen nehezen
megy – de ha ezt elérjük, akkor sem  érjük el még a boldogságot, ha
közben elhanyagoljuk a lelki–szellemi oldalunk talpra állítását. 

Úgy tűnik, hogy minderre egyre kevesebb idő jut, és ezért is
egyre siralmasabb az újonnan felnövő nemzedékeknek emberi
állapota. Van egy nagyon frappáns, de ugyanakkor kegyetlen megál-
lapítás: „Abban a mértékben, ahogyan elistentelenedik a világ, azzal
egyenesen arányosan el is embertelenedik”. Tehát a fő probléma itt
van: azért embertelenedett el ez a világ, mert már korábban istente-
lenné lett. Természetesen ez nem érvényes mindig mindenkire egy-
formán, de nyilvánvalóan tapasztalható.

Sokat tehetnénk magunkért, ha egészséges ritmusa lenne éle-
tünknek. Ha végre rátalálnánk a templomra, a nyugalom forrására,
akkor újra visszatérne életüknek az a ritmusa, amely egyébként – val-
lásos felismerések nélkül is – belátható, hogy szükséges az ember
egészségéhez. A ritmus alaphangja pedig ott olvasható a Biblia első
lapjain: hat nap munka után egy nap pihenés, amikor abban az egy
napban, a vasárnapban odaszentelem magam a Teremtőmnek, a csa-
ládomnak, a másik embernek. 

Ez a felismerés sajnos sokaknál várat még magára!
Kedves János atya! Hívei nevében  köszönöm az elmúlt húsz év

fáradozásait. További  hosszú és sikeres szolgálatot kívánok Önnek!

Szolga Mária
Fotó: Pászti György

TEST–LÉLEK–SZELLEM
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Június első két vasárnapján örömünnep volt a mi kis evangélikus
templomunkban. Egy testvérpár egy-egy gyermeke keresztelőjével
gazdagodott az  istentisztelet,  a gyülekezet. Volt okunk örülni azon
is, hogy ezekre az ünnepekre megteltek padjaink boldog család-
tagokkal. Hogyne örültünk volna, hiszen sajnos, kevés a keresztelő
minálunk. Pedig ez az a szentség, melyhez a mi Urunk ígéretet is tett.
A földről való távozásakor azt mondta tanítványainak: "...aki hisz, és
megkeresztelkedik, az üdvözül..."  Márk  16,16.  Csodálatos ajándék,
lehetőség! És ez az ajándék már a kisgyermekeknek is adatik, hiszen
a kisgyermekek Jézus Urunk kedvencei voltak. Erről miden evangé-
lista megemlékezett, többek között Máté, aki lejegyezte a következő
történetet. "Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk
kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak.
Jézus azonban ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy
hozzám jőjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa."
Azután rájuk tette a kezét. Megáldotta őket. Őt nem zavarta, ha a
gyerekek viháncoltak, játszadoztak, zajongtak,nyüzsögtek, nekik
ígérte a mennyországot.

Mi, felnőttek, talán már el is felejtettük, hogy csecsemőkorunk-
ban szüleink elmentek velünk a templomba. Akkor sokan titokban,
más városba, másik lelkészhez, mert féltek a várható retorziótól.

Az 1947-es év nagy változást hozott az életemben… A kunszent-
mártoni Tanítóképző irodalom tanárnője benevezett egy szavaló-
versenyre, miután egy kollégiumi eseményen meghallgatta Petőfi Az
őrült című versmondásomat. Megnyerem a helyi, körzeti (Szentes),
valamint a területi  versenyt (Szeged). A bíráló bizottság azt javasol-
ja, jelentkezzek  a Színház és Filmművészeti Főiskolára. Megtettem…
Fölvettek! Had említsek meg néhány nevet, akiket ugyanakkor vet-
tek fel: Szirtes Ádám, Soós Imre, Várady Hédi, Kazimir Károly, stb.
Igen ám, csakhogy nekem nem volt érettségim, csak a tanítóképző
első osztályának végbizonyítványa. Ezért szakérettségit kellett ten-
nem, amit egy év alatt kitűnő eredménnyel megoldottam. (Miközben
a rostavizsgákon is átestem.)

Még a kezdet kezdetén a tanulmányi osztálytól kaptam egy fel-
szólítást, hogy az erkölcsi bizonyítványomat még nem adtam le.
Teljesen megfeledkeztem róla. Gyorsan írtam a szüleimnek, hogy
szerezzék be, és most jött a feketeleves! Két, vagy három hónap után
kaptam meg budapesti címemre: Horváth
Árpád Színész kollégium. Közben újabb fel-
szólítást kaptam a tanulmányi osztálytól; ha
15 napon belül nem adom le az erkölcsi
bizonyítványt, el kell hagynom a főiskolát.
Mikor kibontottam a borítékot, jött a
hidegzuhany… „Államvédelmi szempont-
ból, kérése nem teljesíthető, nyilvántartás-
ban szerepel… stb. Így derült ki, hogy az
internálásomat, valamint a rendőri felü-
gyeletet megszüntették, de a „priuszomat”
nem…

Soha nem felejtem el annak, aki felírta
arra a lapra, hogy 20 fillérrel támogattam a
nyilas pártot. Soha nem felejtem el az osto-
ba rendőrparancsnoknak, aki, amikor megtalálták azt a papírt, nem
a kukába dobta, hanem „ügyet” csinált belőle…

Nem gyűlölettel, sajnálattal gondolok rájuk. Sajnálattal, hogy
ilyen emberek vehettek részt az ügyek intézésében.

Major Tamás, a Nemzeti Színház akkori igazgatója, a főiskola
tanára szeretett engem, hozzá fordultam.

– Fiam, sajnálom… Azt tanácsolom, ne add le a papírt a tanul-
mányi osztályos, és felejtsd el az erkölcsi bizonyítványt, mert ha
napvilágra hozod, a további életed megpecsételődik. Hagyd el a
főiskolát, segítek neked, hogy tanár lehess. A Cukor utcai főiskola
rektora jó ismerősöm. Elkísérlek oda. Legyél magyar–történelem
szakos tanár, és színészi képességeidet ott is kamatoztathatod. Ne
keseredj el, hogy a színészálmaid füstté váltak! A mindennapi életben
lehetsz Ádám, Rómeó, Lear király és minden, ami szerettél volna
lenni! Ha kérdezik, hogy miért nem lettél színész, mondd azt, hogy
a beszédhibád miatt…

Így tettem. És mint tanár, csodaszép életet éltem. (Erről majd
később.)

Milyen a véletlen, a sors ajándéka; amikor e gondolatokat írom
(2012), 60 évvel ezelőtt vehettem át magyar–történelem tanári
végzettségemet tanúsító oklevelemet (1952).

Köszönöm, „Élet! áldomásaidat, ez jó mulatság, férfimunka
volt!”

Megjegyzem: bocsánatot kérek azoktól, akiknek azt mondtam
beszédhibám miatt nem lettem színész. 1991-ben rehabilitáltak, és
most már erkölcsi bizonyítványt is kaphatok. (De most már színész
nem lehetek!!) Sőt, a jogtalan internálásért kárpótlásban is
részesültem.

Tanulmányaimat a Tanárképző Főiskolán folytattam. Elfogadták
a Színművészeti Főiskolán tett szakérettségimet, sőt, az ott töltött
időből is beszámítottak.

Nehezen elviselhető hónapok következtek. Az elmúlt, közel más-
fél évemet, szinte minden este színházban töltöttem. A nézőtéri
felügyelők már úgy ismertek, mint az ott játszó művészeket. Amikor

megjelentem, már indultak a jegypénztár
elé, hogy a még meglévő helyek közül egyet
biztosítsanak nekem. Ha teltház volt, a saját
helyüket adták át. A Duna-parton, a szige-
ten bóklásztam éjfélekig, majd az albérleti
szobámban vergődtem át az éjszakát.

Mígnem egy torna óra után, odamen-
tem a tanárnőhöz, és megkérdeztem, nem
tudna-e javasolni egy teniszklubot, ahova
beiratkozhatnék..

Tudott!! A Műszaki Egyetem tenisz
klubjához irányított. Ez Budán, a Móricz
Zsigmond tér közelében nyíló utcácskában
volt található. Valami annyira vonzott, hogy
már másnap délután ráléptem az utcácska

járdájára, és valami furcsa belső érzés hatására, szinte bódultan
mentem előre. Talán pár száz lépés után elmaradtak a házak, és bal-
ról egy focipályát, jobbról pedig teniszpályákat fedeztem fel. Az
egyiken éppen edzést tartott egy férfi, aki nekem háttal állt, és vele
szemben négy fiatalember egymást váltva ütötték az éppen érkező
labdát; az edző térfelén elhelyezett tárgyak felé. Pontütést gyako-
roltak. Dermedten megálltam és nem tudtam levenni a szemem az
edzőről… Ahogy a pályán mozgott, könnyedén, rugalmasan, mintha
táncolt volna.

Mindig a labda mellé állt. Az ütőfejet vállmagasságig emelve vitte
hátra, ahol enyhén leeresztette, majd folyamatos gyorsulással meg-
ütötte a labdát, és az ütő fejével hosszan előre „elkísérte”, majd az
alkarjával az ütőfejét a bal válla fölé „kormányozta”, és újból alapál-
lásba helyezkedett. Ez a mozgásfolyamat bennem élt. Hacsak tehet-
tem, mindig néztem, ha Janó bácsi játszott… Minden mozdulata
belém ívódott… Semmi kétség!! Ez az edző csak Janó bácsi lehet! Ő
volt!!

Varga László

ÖRÖMÜNNEP A TEMPLOMBAN
Mert bizony figyelték, ki jár, ki esküszik, kereszteltet templomban.
És gyakran volt is retorzió, hátrány a munkahelyen, elmaradt elő-
léptetés,vagy még rosszabb, kitelepítés, börtön. De elvittek, mert
tudták Jézusnak ezt az ígéretét, nem akartak minket megfosztani
ettől az ajándéktól. Jó erre gondolni! Jó tudni, hogy meg vagyunk
keresztelve, miénk is az ígéret! Luther Márton a nagy egyházújító az
íróasztalán kiírva tartotta ezt a bíztató mondatot: "Meg vagyok
keresztelve!" Ez adott neki erőt, ha fáradt, ha üldözék, ha csüggedt,
ha félnie kellett volna. Micsoda erő van ebben a pár szóban! Mi is
mondhatjuk, ha csüggedünk, ha örömünk van, ha gyermek születik
e világra, ha bizakodva, vagy félve  tekintünk a jövő felé. És, ha
szüleink később féltek is minket a templomba járatni, hiszen annak
következményei voltak, ezt az  ajándékot nem veszítettük el. Ma már
szabadon gyakorolhatja mindenki hitét, megváltozott a világ. Nincs
többé akadálya a templomi esküvőnek, keresztelőnek. Miért üres
mégis sok templompad, miért kevés a keresztelő? Bizony, kevés gyer-
mek születik. A meg nem születettek helye már örökre üres marad a
templomainkban.

De most örüljünk, és vigadjunk, Isten országa gazdagabb lett két
kis lélekkel.

dr.Péterfia Katalin

EMLÉKEIM…

Szekér után hintó is jöhet…

Az út szélén döcög egy szekér…
Bár lassan megy, utol nem érem.

A kocsist meg hiába kérem,
visszaint, hogy ő is alig fér!

Így ballagtam hosszú utakon,
míg végére egy hintó ért elém.

Hajtója vidáman int felém;
S én már fent is ültem a bakon.

Varga László
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban július 6. és augusztus 20. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja!

A programokat a következő címre várjuk: www.pannoniakultura@upcmail.hu
A programajánlót összeállította: Juhászné Vincze Eszter (20/97-03-479)

Július 13. péntek, 18 óra HARTUNG SÁNDOR KIÁLLÍTÁSA 
A kiállítást megnyitja: Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező 
Közreműködik a Weckmann Consort (Bázel). 
Helyszín: Pannónia olvasóterme. A kiállítás megtekinthető augusztus 12-
ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ. Tel.: 88/542-511 

Július 13. péntek, 19.30 óra IV. BALATONALMÁDI ORGONAKON-
CERT SOROZAT Mekis Péter (Budapest) 
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébániatemplom 
Belépődíj nincs, adományaikat a koncert további szervezésére fordítjuk!

Július 13. péntek, 19 óra "BORVARÁZS" Borkóstoló a Balaton Borrégió
válogatott boraiból; 6 boros borkóstoló ára: 2.500 Ft/fő
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 13. péntek, 20 óra „MAGTÁR GALÉRIA” Doll’s Whisper Kékesi
Donát fotográfus kiállítása; A kiállítást megnyitja: Kopek Gábor, a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem rektora – Megtekinthető: augusztus 9-ig.
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 13. péntek, 20 óra RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT
Weckmann Consort koncertje. Helyszín: Református Erődtemplom.
Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron, elővételben a Pannónia portáján, ill. a
helyszínen, az előadás előtt. Szervező: Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár. További információ: 88/542-511; 20/203-61-35 (Kiss György) 

Július 13–14–15. péntek–szombat–vasárnap ALMÁDI NAPOK 2012. 
Július 13. péntek 19 órától Csillagnyílás Balett Csoport * Veszprémi
Modern Táncműhely * Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió * Golding
Táncsport Egyesület 21.30 óra PAROLA ZENEKAR

Július 14. szombat BALATONALMÁDI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
A rendezvény megvalósulását az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma
támogatta. 19 óra Zenés, táncos népi felvonulás Útvonal: Városháza
(Széchenyi sétány) – Jókai utca – Baross Gábor utca – Szökőkút –
Városház tér (PKKK) 19. 30 óra Színpadi folklórprogram 
21 óra BUDA FOLK BAND koncert 

Július 15. vasárnap BALATONALMÁDI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
A rendezvény megvalósulását az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma
támogatta. 19–21 óra Színpadi folklórprogram 21 óra FLÁRE BEÁS
koncert Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ. Tel.: 88/542-506 

Július 16–20. hétfő-péntek KID ROCK & ROLL SE TÁNCTÁBORA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ. Tel.: 70/53-24-918 

Július 20–21–22. péntek–szombat–vasárnap ALMÁDI NAPOK 2012. 
Július 20. péntek 19 órától Drums Ütőegyüttes * Kid Rock & Roll SE
*Golding Táncsport Egyesület * Holdezüst Rózsák Hastánccsoport 
21.30 óra SILVERADO ZENEKAR

Július 21. szombat, 19 órától Drums Ütőegyüttes * Cholnoky Mozgás-
művészeti Stúdió * Tűzliliomok Hastánccsoport * Queen Dance SE
21.30 óra VIKTÓRIA ZENEKAR

Július 22. vasárnap, 19 órától Botorka Táncegyüttes * Free Dance Tánc-
csoport * Hemo Winner Versenytánc Egyesület * Drágakövek Hastánc-
csoport 21.30 óra TOURMIX ZENEKAR Helyszín: Városház tér  
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-506; 542-511 

Július 20. péntek, 19 óra "BORVARÁZS" Borkóstoló a Balaton Borrégió
válogatott boraiból; 6 boros borkóstoló ára: 2.500 Ft/fő
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 20. péntek, 20 óra RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT
Farkas Zoltán gitárművész 
Helyszín: Szent Ignác Templom. Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron,
elővételben a Pannónia portáján, ill. a helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
További információ: 88/542-511; 20/203-61-35 (Kiss György) 

Július 21. szombat, 18 óra NÉGY ÉVSZAK A BALATONON 
Balatoniwiw.hu által meghirdetett fotópályázat nyertes munkáinak
kiállítása. Helyszín: Pannónia előcsarnoka. A kiállítás megtekinthető
augusztus 12-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Tel.: 88/542-511 

Július 22. vasárnap, 18 óra A BÁTOR SÜN Budai Bábszínház zenés,
élőszereplős bábelőadása. Helyszín: Pannónia nagyterme. Belépőjegy:
500 Ft/fő, amely július16-tól megvásárolható a Pannónia portáján. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ. Tel.: 88/547-511 

Július 22. vasárnap „MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET” Töltsük együtt a
vasárnap délutánt: Házi és kézműves termékek, balatoni borok, fest-
mények, grafikák, fotók, könyvek; Játszóház – asztali játékok (malom,
sakk, dominó, rajzolók, kifestők, jenga, kártya); Légy te a legügyesebb –
gólyaláb, lépegetős, karikadobó, célba dobó, teke..
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 25–29. szerda–vasárnap XVII. PANNÓNIA – NITROKÉMIA
KUPA Nemzetközi egyéni sakkverseny. Helyszín: Pannónia Kulturális
Központ. Szervező: Vörösberényi Szabadidő Egyesület. 
Tel.: 70/38-96-049 (Fáncsy Imre) 

Július 30–augusztus 3. hétfő–péntek QUEEN DANCE SE tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ. Tel.: 20/24-97-504 (Simon Péter) 

Július 27. péntek, 19 óra "BORVARÁZS" Borkóstoló a Balaton Borrégió
válogatott boraiból; 6 boros borkóstoló ára: 2.500 Ft/fő
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 27. péntek, 20 óra RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT
Sárai Gábor lantművész 
Helyszín: Református Erődtemplom. Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron,
elővételben a Pannónia portáján, ill. a helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Tel.: 88/542-511;
20/203-61-35 (Kiss György) 

Július 27–31. péntek–kedd IV. HUNGARIKUM FESZTIVÁL 2012. 
Július 27. péntek
17:00 „Játékvár - Gyere, a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram
19:10 Horváth Márta, a „nagy mesemondó”
IV. Hungarikum Fesztivál ünnepélyes megnyitója
19:40 Pannónia Citerazenekar előadása
20:30 Litéri Szárazág Táncegyüttes népi tánc bemutatója
21:20 Felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központ előadása
A rendezvény, kísérő programja: Messzelátó Nordic Walking élménytúra
Indulás és a gyülekező helyszíne: 2012. július 27. 9:00 Pannónia Kultu-
rális Központ. A túrát két túravezető vezeti magyar és német nyelven. 
Július 28. szombat
17:00 „Játékvár – Gyere, a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram 
19:00 Horváth Márta, a „nagy mesemondó”
19:20 Csajox a Balatonfűzfői Művelődési Központ Tánccsoportja
20:30 BALKÁN FANATIK KONCERT
Július 29. vasárnap
17:00 „Játékvár – Gyere, a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram
19:00 Horváth Márta, a „nagy mesemondó”
19:40 Horváth Gyula, vezető prímás és a Balatonalmádi Zenekar 
20:50 Húzzad csak kivilágos virradatig! – operett előadás
21:30 Ringató Balaton Tánccsoport és Varga József, nótaénekes 
Július 30. hétfő
17:00 „Játékvár – Gyere, a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram 
19:00 Horváth Márta, a „nagy mesemondó”
19:20 Veszprém Táncegyüttes néptánc bemutatója
20:40 FONOGRÁF EMLÉKZENEKAR ÉLŐ KONCERTJE
Július 31. kedd
17:00 „Játékvár – Gyere, a játék vár!”– családi gyerkőc játékprogram
19:00 Horváth Márta, a „nagy mesemondó”
19:20 Botorka Táncegyüttes és a Fondor Zenekar folklór bemutatója
20:20 Egy darabot a szívemből élőzenés Máté Péter emlékkoncert
21:00 RETRO DISZKÓ DJ GADÁVAL
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület. Tel.: 88/542-580
A műsorváltozás jogát a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület fenntartja!
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Jöjjön el 
Július 28–29. szombat–vasárnap  „MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET”
Töltsük együtt a délutánt: Házi és kézműves termékek, balatoni borok,
festmények, grafikák, fotók, könyvek; Játszóház – asztali játékok
(malom, sakk, dominó, rajzolók, kifestők, jenga, kártya); Légy te a
legügyesebb – gólyaláb, lépegetős, karikadobó, célba dobó, teke...
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Augusztus 3. péntek 20 óra RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT
Kecskés Együttes 
Helyszín: Református Erődtemplom Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron,
elővételben a Pannónia portáján, ill. a helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
További információ: 88/542-511; 20/203-61-35 (Kiss György) 

Augusztus 3. péntek, 19 óra „BORVARÁZS” Borkóstoló a Balaton
Borrégió válogatott boraiból 6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00
Augusztus 3–20. között ALMÁDI BORFESZTIVÁL 
Zamatos borok, zene, tánc és szórakozás minden este!

Augusztus 3. péntek, 19 órától 
Rubato Band * Megnyitó * Botorka Táncegyüttes 
20.30 óra BUDAPEST CHAMPAGNE BAND 

Augusztus 4. szombat, 18.30 órától 
Tatai Ugrókötél Egyesület műsora * Csillagnyílás Balett Csoport * Queen
Dance SE * Bonita Sporttánc Egyesület 
20.30 ÓRA “EZERARCÚ HARMONIKA...” – OROSZ ZOLTÁN
HARMONIKAMŰVÉSZ KONCERTJE 

Augusztus 5. vasárnap, 18.30 órától 
Rubato Band * Zéta Néptánc Együttes * Golding Tánc Sport Egyesület  
20.30 óra INTERMEZZO LATIN ZENEKAR 

Augusztus 6. hétfő, 19 órától 
Rubato Band * Kid Rock&Roll SE 20. 30 óra TOURMIX ZENEKAR 

Augusztus 7. kedd, 19 órától 
Fortuna Twirling Stúdió * Ritmika Showtánc és Énekstúdió 
20.30 óra LOUIS ARMSTRONG SHOW DERVALICS RÓBERTTEL 

Augusztus 8. szerda, 19 órától 
Ringató Balaton Táncegyüttes * Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
20.30 óra PAROLA ZENEKAR 

Augusztus 9. csütörtök, 19 órától 
Free Dance Tánccsoport * Hemo Winner Versenytánc Egyesület  
20.30 óra DR. GROG ZENEKAR 

Augusztus 10. péntek, 19 órától 
Veszprémi Modern Táncműhely * Holdezüst Rózsák Hastánc Csoport 
20.30 óra THE BLUESBERRY BAND 

Augusztus 11. szombat, 19 órától 
Csillagnyílás Balett Csoport * Queen Dance SE * Pearl Dance
Tánccsoport * Bonita Sporttánc Egyesület  
21 óra MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚRZENEKAR 

Augusztus 12. vasárnap, 19 órától 
Dallamvilág Musical Stúdió * Kid Rock&Roll SE 
20.30 óra SILVERADO ZENEKAR 

Augusztus 13. hétfő, 19 órától 
Kicsi Rigó Kórus * SziaHelló Együttes 20.30 óra FŰZFŐ BAND 

Augusztus 14. kedd, 19 órától 
Kicsi Rigó Kórus * Csopak Táncegyüttes 
20.30 óra KISS KATA ZENEKAR 

Augusztus 15. szerda, 19 órától 
Free Dance Tánccsoport * Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
Golding Sporttánc Egyesület * Drágakövek Hastánc Csoport * Ritmika
Showtánc és Énekstúdió 21.30 óra SZAKOS ANDREA 

Augusztus 16. csütörtök, 19 órától 
Ringató Balaton Táncegyüttes és Borostyán Népdalkör * Fortuna
Twirling Stúdió 20.30 óra VIKTÓRIA ZENEKAR 

Augusztus 17. péntek, 18.30 órától 
Virágos Almádiért – eredményhirdetés * Gurgolya Gyermek Néptánc
Együttes * Queen Dance SE 
20.30 óra PRIBOJSZKI MÁTYÁS BAND 

Augusztus 18. szombat, 18.30 órától 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és Tabán Zenekar * SziaHelló Együttes *
Kid Rock&Roll SE * Hemo Winner Versenytánc Egyesület * Acro Dance
SE * Holdezüst Rózsák (hastánc) 
21.30 óra GRÁCIA HEGEDŰTRIÓ 

Augusztus 19. vasárnap, 18.30 órától 
Rozmaring Hagyományőrző Csoport* Botorka Táncegyüttes és az ürömi
Öröm Táncegyüttes műsora
20.30 óra RULETT EGYÜTTES 

Augusztus 20. hétfő, 18.30 órától 
Zetelaki Néptánc Csoport * Csopak Táncegyüttes * Ritmika Showtánc és
Énekstúdió 
20.30 óra MAKÁM 
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

Augusztus 3. péntek, 18 óra 
MAGYAR KORTÁRS ELEKTROGRÁFIA Országos képzőművészeti
kiállítás Helyszín: Padlás Galéria. 
A kiállítás megtekinthető augusztus 24-ig, a hivatal nyitva tartási
idejében. Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Tel.:
88/542-511 (Kiss György) 

Augusztus 4. szombat KÁPTALANFÜREDI BÚCSÚ 
Fellép a Musica Ludens Kamarakórus Balás Péter vezetésével. Többek
között Monteverdi, Leo Hassler, Liszt Ferenc, Ravel, Orbán György,
Bárdos Lajos kórusműveit adják elő. A kórusművek között Dóczy Péter
színművész verselőadásait hallgathatják az érdeklődők. 
Helyszín: Káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony Kápolna. Szervező:
Káptalanfüredi Fürdő Egyesület. Tel.: 20/941-88-83 (Kacskovics Lajos) 

Augusztus 4. szombat, 20 óra FEHÉR CSABA HEGEDŰKONCERTJE
Az almádi kötődésű művész ezzel a koncerttel készült a Szigeti József
Nemzetközi Hegedűversenyre.
Helyszín: Pannónia nagyterme. Tel.: 88/542-511 

Augusztus 5. vasárnap „MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET” Töltsük együtt
a vasárnap délutánt: Balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek; Játszóház: asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók,
kifestők, jenga, kártyák. 
Légy te a legügyesebb (gólyaláb, lépegetős, karikadobó, célba dobó, teke)
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Augusztus 10. péntek 19.30 óra 
IV. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT SOROZAT Kruppai
Tamás (B.almádi) 
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébániatemplom 
Belépő díj nincs, adományaikat a koncert további szervezésére fordítjuk!

Augusztus 10. péntek, 19 óra „MAGTÁR GALÉRIA” Sápi Margit
festőművész - kiállítás megnyitó 
A kiállítást megnyitja: Veszeli Lajos festőművész
A kiállítás ideje alatt a művésznővel több alkalommal lehet személyesen
is találkozni. A kiállítás augusztus 30-ig látogatható. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Augusztus 10. péntek, 20 óra 
RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT 
Corvina Consort Énekegyüttes 
Helyszín: Szent Ignác Templom. Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron,
elővételben a Pannónia portáján, ill. a helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
További információ: 88/542-511; 20/203-61-35 (Kiss György) 

Augusztus 17–szeptember 15. között 
ALMÁDI TÁJKÉP BIENNÁLÉ 
Helyszín: Pannónia kiállítótermei 
Szervezők: Fábián László grafikusművész és a Pannónia Kulturális
Központ. Tel.: 20/377-21-57 (Fábián László) 

Augusztus 17. péntek, 20 óra 
RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT 
Káplán György énekművész és Koós Anita orgonaművész 
Helyszín: Szent Ignác Templom 
Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron, elővételben a Pannónia portáján, ill. a
helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
További információ: 88/542-511; 20/203-61-35 (Kiss György) 

Augusztus 20. hétfő, 10 óra VÁROSI ÜNNEPSÉG 
SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN 
Zenés, prózás ünnepi műsorral közreműködik a Tapolcai Musical
Színpad. 
Helyszín: Templomkert (dr. Óvári F. u. 47.) 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Tel.: 88/542-515 
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Városunk
VIRÁGBA BORULT VASÚT

Kránitz Balázs riporter (K.B.): .....  – És ígértem, hogy akkor
mutatunk jó példákat arra, hogy milyen is, amikor összefog a vasút a
civilekkel. Balatonalmádiban a Nők a Balatonért Egyesület tavaly gondo-
lta úgy, hogy beszállnak az állomás virágosításába. Az első év sikert
hozott, így aztán folytatták ebben az esztendőben is. A balatonalmádi
vasútállomás virágosítását Töltési Erzsébet mutatta meg. 

T.E.: – Az alsó részt idén a MÁV-osok virágosították. Tavaly teljes
egészében a Nők a Balatonért Egyesület rendezte a virágosítást. Idén
sikerült elérni a MÁV vezetőségénél, hogy az alsó részre jutott nekik
pénzük, de már a felső csüngő virágtartókra nem jutott, és azt a mi
egyesületünk finanszírozta meg és az aktivistáink ültették el. 

K.B.: – Ez is egy nagyon szép vasútállomás. Nagyon sok ilyen van a
Balaton partján, de ez az egyik legszebb fekvésű szerintem. Tehát egyrészt
ugye itt van mellettünk a part, meg a strand, a túloldalon a 71-es főút, és
ahogy itt kanyarodnak ki a sínek, ívben van a pálya, ahogy a vasutasok
mondják, ugye nagyon szépen rálátunk ott a hegyoldalra, domboldalra.
És a templomtorony is bizony ott kibukkan a fák mögött. Nem bírták
elnézni a hölgyek, hogy nincs virág a peronon?  

T.E.: – Így van. Nagyon bántotta a szemünket! Meg sokszor, mikor
jöttek hozzánk a vendégek, családtagok és megérkeztek az almádi vasút-
állomásra, mondták, hogy fúúú, hát ez az első, amit lát az ember Almá-
diból!

K.B.: – Ráadásul ez a régi épület, tehát ez még az eredeti épület.  
T.E.: – Igen. Ez az eredeti régi épület, és egyszerűen fájt a szívünk,

hogy nem látunk virágokat itt. És ugye arra is gondoltunk, hogy akik
egyszerűen csak átmennek Balatonalmádin, azok is mit látnak a város-
ból? Ugye látják a teniszpályát, a szép dolgokat, de azt is látják, hogy itt
a vasútállomás teljesen puszta, s a virágtartóból csak gaz nő kifelé. 

K.B.: – Az épület tornáca előtt van kettő, négy, nyolc, kilenc nagy
virágláda, és ugye a külső peronon a kettes és a hármas vágány között is,
ott vannak kis kerek beton virágtartók, amikben viszont minden van.
Tehát a kis fenyőtől kezdve szintén ez a büdöske. 

T.E.: – Az ember saját örömére is szereti széppé tenni a dolgokat. 
K.B.: – Tényleg nagyon sok településen látni, hogy rájöttek, hogy a

vasútállomás a település kapuja. Volt is egy ilyen program annak idején. 
T.E.: – De az az érdekes, hogy itt Almádiban a városgondnokság

valami fantasztikusan virágosítja a várost! Tehát a vasútállomás környé-
kén mindenhol szinte dőlnek ki a virágtartókból a virágok, rengeteg
pénzt költenek erre! Most frissen megcsináltak például  itt a vasútállomás
előtt egy gyönyörű szép részt, ahová hagyományos almádi vörös homok-
köveket helyeztek. Tehát pont a kontraszt az, ami bánt minket, hogy az
egész város gyönyörű szép virágos, és pont a központi helye, a vasútál-
lomás nem az.  

K.B.: – És be van osztva, hogy a hölgyek közül ki jön öntözni, ki jön
gyomlálni, ki jön gazolni minden héten? Megvan erre a megfelelő
ember? 

T.E.: – Igen, pontosan. Tavaly is kötöttünk egy úgymond „szerző-
dést” a vasutasokkal, hogy ők mit vállalnak, mi mit vállalunk, és idén is
van néhány lelkes tagunk, aki rendszeresen lejön ide. Gazolnak, tápolda-
tokkal öntözik a virágokat. Most, aki jött, a Barta Ferencné Livi, ő és
Győriné Márti kezdeményezték tulajdonképpen a virágosítást. 
Barta Ferencné Lívia (B.F.): – Majdnem mindennap jövünk megnézni. 

K.B.: – Na, de jól állunk gazokkal? Tehát rendben van? Elégedett a
szeme?  

B.F.: – Hát nem nagyon, mert
földet kellett volna beletenni én-
szerintem. Egy kis föld nem ártott
volna, de majd, ha futja a pénzünk-
ből, még lehet. 

K.B.: – Pótolják?  
B.F.: – Hát lehet, hogy még

teszünk bele...  
T.E.: – Szeretnénk, ha itt

kibuknának teljesen a futó petú-
niák és lecsüngenének fehér és
piros színben. 

B.F.: – Tavaly, amikor mentem
például Pestre, akkor ugye mikor
itt fölszálltam a vonatra, a fülkében
megjegyezte valaki, hogy: „– Mi-
lyen szép Almádinak a vasútál-
lomása, szép virágos!”

K.B.: – Kihúzta magát?  
T.E.: – Igen, jól esik a dícséret,

és hogy e mögött mi vagyunk
ott!!!!

(Elhangzott a Kossuth Rádióban,
2012 június 13-án)

FŐSZEZON ÉS TÜRELEM
Itt a főszezon és vele együtt talán felpezsdül az élet városunkban is.

Rendezvények, itt-ott zenés programok is lesznek. Megpróbálunk tartal-
mas szórakozást, kellemes esti kikapcsolódást is kínálni mindenkinek, és
ez bizony néha nem csendes mulatság.

Almádinak minél több turistát kell idehívnia, és itt tartania, hogy ők
sok pénzt fordítsanak szórakozásra, vásárlásra, a szálláshelyek kifizeté-
sére és minél többen látogassák éttermeinket. Mindannyian tudjuk, hogy
a városnak ez a legnagyobb bevételi forrása az év folyamán.

Kérve-kérem az itt lakókat, hogy próbálják meg türelemmel viselni
ezt a nagy forgalmat és a rendezvényekkel esetlegesen együtt járó zajt. Ne
az legyen a cél, hogy vélt vagy valós sérelmek miatt azonnal a hatósá-
gokhoz forduljunk és másokat feljelentsünk.

Gondoljunk csak bele: ha Alsóörsön és Paloznakon nem viselnék
türelemmel a Harley Davidson fesztivál ideje alatt a motorok néha
fülsiketítő zaját, a két település hatalmas idegenforgalmi bevételtől esne
el. Budapesten nem tudnák leforgatni Bruce Willis legújabb filmjét, mivel
bizonyára sok forgalom eltereléssel és egyéb kényelmetlenségekkeljár a
munka. Siófok idén néhány őslakos ellenkezése miatt több százmilliós
bevételtől esik el – rádió riportból tudom –, mert zavarta őket a szórako-
zóhelyek zaja.

Önkormányzatunk a nyári bevételekből majd sok utat, járdát tud
felújítani, iskolákat karbantartani és lehetne még sok példát felhozni, mi
minden jóra kell az a pénz.

Ha a fentiekkel egyetértenek, próbálják meggyőzni szomszédaikat és
ismerőseiket is, hogy össze kell fognunk erre a kb. két hónapra, hogy
ősszel azt mondhassuk: zökkenőmentesen lezajlott a szezon és több bevé-
telt hozott, mint amire számítottunk.

Egy, szintén a központban lakó, őslakos polgár.
/Név és cím a szerkesztőségben/

A TEMETŐI LOPÁSOKRÓL...
A múltkori, a vörösberényi temetőben történő lopásokról szóló cik-

kemre az almádi polgárőrök járőrözés-felajánlásán túl civil hozzászólások
is érkeztek. A vélemények összegzése szerint – amellett, hogy hálás kö-
szönettel fogadjuk a felajánlást és tisztelettel vegyes megbecsülésünket
fejezzük ki polgárőreink önkéntes tagjainak a saját elhatározásból, saját
időből, saját energiából azonnal felajánlott plusz munkáért! –, civil össze-
fogásra is szükségünk van. Enélkül nem juthatunk eredményre! Szüksé-
ges, hogy a vörösberényi temetőt látogatók saját hozzátartozóik sírjai
mellett fordítsanak figyelmet a többi sírra és a temető egészére is. Újabb
lopások, gyanús viselkedések észlelése esetén – ha azt látják, hogy valaki
elvisz a sírról valamit, amit más tett le –, értesítsék a Balatonalmádi
Rendőrséget a 107-es, ingyenes telefonszámon! A tényszerű beszámoló
mellett fontos lehet a személyleírás és az esetleges rendszám is.

Egyházi fenntartású temetőnknek nemcsak rendjéért, de rendben
tartásáért is sokat tehetünk. Az összefogásra való hajlandóság szép példá-
jaként idén is történtek önként vállalt munkák: gazdátlan sírok letakarí-
tása, kigazolás, a szél által széthordott szemét összeszedése (korábban
Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony szervezett hasonlókat). Ezek-
kel a munkákkal sokat segítünk egyházaink fenntartóinak.

Kérem, segítsen Ön is megőrizni a rendet, megakadályozni a temetői
tolvajlásokat! Fogjunk össze, mert együttesen több figyelmet tudunk
fordítani szeretetteink sírjaira! Figyeljünk együtt!!

VKM
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Élővilág

Kedves Olvasóim! A több eu-s országban fogyóban lévő orrszarvúbogárnak és a
szarvasbogárnak is jó rajzása volt-van az idén településünkön.

A szerencsének köszönhetően a kertemben tudom tanulmányozni az idei teljes
tenyészidőszakukat. Képsorozatokat készítek társas viselkedésükről, kiegészítő infókat
gyűjtök a két faj életéről. Ha a neten keresnének fotót róluk, csak habitusképet, esetleg
műverekedést láthatnak. 

A lemezescsápúak családsorozatába /Lamellicornia/ sorolt Szarvasbogarak családját
/Lucanidae/, és a Ganéjtúró bogarak családját /Scarabaeidae/ képviselő szarvasbogárnak
/Lucanus cervus/, és az orrszarvú bogárnak /Oryctes nasicornis/ június–július hónapban
van a nászidőszaka. Imágóikat (kifejlett alak) csak ilyenkor láthatjuk. Meleg, vihar előtti
estéken erőteljes kirajzást lehet látni. Kissé zörögve repülnek, vagy mászkálnak. Mind-
ketten földi lyukból bújnak elő, így néha sárosak is. Orrszarvú bogarat eddig én csak
repülve, vagy talajon találtam. Mivel a szarvasbogár csemegéje a cserfa leve, ezért ő
szürkülettől a lombkoronák között repked, nagy térdes, lemezes csápjával szaglálódva.
Fényre nem repül, a fotózás sem zavarja, szerencsére. Vele ellentétben az orrszarvú bogár
fényre jól repül, lombozatban eddig még nem láttam, a cserfa nedvétől menekül. Táp-
lálkozását nem tapasztaltam, de sok „szerző” szerint pedig fák nedvét nyalogatja. Ezt én
vitatom. A kicsit lemezelt, kisméretű csáp valószínűleg kevéssé szolgálja az élelem kere-
sését, sőt az is vizsgálandó eszik-e imágóként?

Közös jellemzőjük a nagyméretű pajor /lárva/, sárgásfehér testtel, erős rágókkal. A
szarvasbogár lárva leginkább cserfakorhadékot rág. Az orrszarvú bogár lárvája eredetileg
többféle korhadó fában élt, de később belakta cserzőműhelyek kéreghalmait, bolgár-
kertészetek komposztját, erdészeti fatelepek hulladékát, ma már a kertészeti, kiskerti
komposztokban is megtalálhatjuk 8–11 cm-es csimaszát! Lárvakoruk 4–5 év, ezalatt
felvett tápláléktól függően nagyra vagy csak kicsire tudnak kifejlődni. Saját megfigyelés
alapján állítom, hogy a kis méret szaporodási hátrányt jelent a szarvasbogárnál, mivel a
nőstényeket folyamatosan vissza kell tartani a szökéstől, így viszont nem tud  párzani. 

Az orrszarvú bogár szarvát a komposztban haladáshoz minden bizonnyal célszerűen
használja, de a párzásában nem láttam szerepét! A szarvasbogár nőstények csáprágóikkal
fenntartják a forrást jelentő fasebet. /Ebben a rózsabogarak a segédek./ A szarvasbogár
hímek rágóikkal roszogtatva dobják le a fajtársakat, és más rovarokat, erőegyensúly
esetén elszántan csatáznak. Kis hímek, meggondolatlan nőstények, vakmerőn támadnak
erős párokra! Előfordul, hogy a sértett a betolakodót még üldözi is. Ha ezalatt másik
hím megközelíti a nőstényét, ez szinte sosem sikeres, mert a lovag siet vissza. Tapasz-
talatom szerint a hím ha teheti, három napig is fogva tartja nőstényét! Így biztosítja gén-
jei továbbélését.

Érdekes megfigyelni a nappali és az éjjeli asztaltársaság viselkedését, az interak-
ciókat. Bagolylepkék, darazsak, cincérek, rózsabogarak, pattanók, szemeslepkék, kis
szarvasbogarak, többféle légyszerű lény igyekszik
táplálkozni a fa levéből!

Az orrszarvú bogárnál a párzás rövidebb,
néhány óra, a hím önként elhagyja a nőstényt! Az
ő testalkatuk miatt az aktus parádés.

Bíztatom Önöket figyeljék a környezetükben
lévő fákat, a lécsurgásról árulkodik a hangyák, a
rózsabogarak jelenléte!

Esetleges saját megfigyeléseik megosztását
hálásan megköszönném!

Írta és foto:
tszabango@gmail.com
2012-06-25

Második alkalommal került megrendezésre 2012 június 5-én a fenntarthatósági nap Felsőörsön. Ezúttal a felsőörsi Malomvölgyi általános iskola
és a veszprémi Botev általános iskola negyedik osztályosai vettek részt a fenntarthatósági témájú rendezvényen. Az élménydús napon a gyerekek fenn-
tarthatósági témájú filmvetítésen vettek részt, ökológiai lábnyomot számítottak, Kukatündér társasjátékkal játszottak, zöldségszobrászkodtak és rajz-
versenyen vettek részt. A Fenntarthatósági napok célja a helyes viselkedésmintához vezető út bemutatása, a fenntartható életmód és a felelős fo-

gyasztói magatartás elterjesztése a mindennapok során. A nap során szó
esett a környezetbarát csomagolásokról, a hulladék-megelőzésről és sze-
lektív hulladékgyűjtésről, az energia előállításának különböző módjairól, a
megújuló energiáról, az energiatakarékosságról, valamint a mozgás, a spor-
tolás fontosságáról. Napközben a gyerekek egészséges helyi termékeket
kóstoltak reggelire és ebédre.

A fenntarthatósági napok megszervezésére a Felsőörsi Önkormányzat
nyert támogatást az Új Széchenyi Terv KEOP-610/A/11-2011-126 pályáza-
ti kiírás keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

BOGARAS MEGFIGYELÉSEIM

FENNTARTHATÓSÁGI NAPOK
A MALOMVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2012. 06.11.
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Sport
14 ÉV UTÁN ISMÉT A MEGYEI I. OSZTÁLYBAN

A Balatonalmádi SE felnőtt labdarúgó csapata a 2011–12. évi megyei II. osztályú bajnokság keleti csoportjában az 1. helyen
végzett, míg az idei évben először kiírt rájátszásban a 2. helyezést szerezte meg. Így 14 év után a csapat feljutott a megyei I. osztály-
ba. Sok-sok évet kellett erre a sikerre várni, aminek jelentőségét fokozza, hogy helyi fiatalokra épülő, saját nevelésű játékosok alkotta
felnőtt csapat érte el e hosszú évek óta óhajtott feljutást. Az egyesület köszöni támogatóinak és egyre gyarapodó szurkolóinak a biz-
tatást, a kitartást és a hitet, amivel a csapat iránt voltak.

Az ünnepélyes éremátadó a Porció étteremben történt, ahol a csapat tagjainak Keszey János polgármester és Bálint Sándor a
Humán Bizottság elnöke adták át a megérdemelt díjakat.

A 2012–13. évi bajnoki szezonra új edző, Lantai Balázs irányításával kezdi meg a csapat július közepén a felkészülést. Az augusz-
tus végi bajnoki rajtig számos edzés és edzőmérkőzés vár a fiúkra, aminek remélhetőleg meglesz az eredménye a magasabb osztály-
ban is. Reményeink szerint, fiatal csapatunk biztos középcsapattá növi ki magát, és kellemes perceket, órákat szerez szurkolóinak,
támogatóinak.

Ez évben a Balatonalmádi város költségvetésében szereplő sporttámogatások
összegéről a Humán Bizottság, valamint a képviselő-testület az alábbiak szerint
döntött. A normatív sporttámogatás összege a bizottság által elfogadott táblázat
szerint lett megállapítva. Ez alapján a normatív támogatás felosztását az alábbiak-
ban határozza meg a Humán Bizottság 41/2012.(III.20) határozata alapján:

1. Sportegyesületek támogatása
Balatonalmádi Sport Egyesület 2.304.000 Ft
Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 831.100 Ft
Bauxitkutató Természetjáró SE 315.000 Ft
Vidra SE Balatonalmádi 478.600 Ft
Balatonalmádi Herkules SE 466.000 Ft
Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 604.500 Ft
MTTSZ Balatonalmádi Asztalitenisz Klub 528.900 Ft

2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményt működtető
sportegyesületek létesítmény fenntartási támogatására
Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 150.000 Ft
Balatonalmádi Herkules SE 600.000 Ft

3. Diák sportegyesületek támogatása
Györgyi Dénes Általános Iskola 350.000 Ft
Vörösberényi Általános Iskola 350.000 Ft

4. Egyéni elbírálás alapján történő támogatás
SZ-L Bau Balaton Vívó Klub 100.000 Ft
Napköziotthonos Óvodák 250.000 Ft
MTTSZ Balatonalmádi Shotokan Karate 150.000 Ft
A képviselő-testület 52/2012.(III.29.) Öh. sz. határozata alapján:
Balatonalmádi Focisuli Alapítvány 500.000 Ft
A sporttámogatásból fennmaradó összeg erejéig a HB pályázatot írt ki sport-

rendezvények szervezésére, szabadidő sportszakosztályok működtetésére, vala-
mint kiemelkedő egyéni sportolók, csapatok részére.

A Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének Humán
Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva a Humán Bizottság 82/2012.(V.22.)
HB. sz. határozata alapján a 2012. évi sportpályázatok közül az alábbiakat támo-
gatja:

I. Sportrendezvények szervezésére
1. Balatonalmádi Sport Egyesület

– Bozsik gyermek labdarúgó torna (5–11 éves fiúk részére) 20.000 Ft
– Téli Teremlabdarúgó Kupa (14–16 éves fiúk részére) 20.000 Ft
– Téli Teremlabdarúgó Kupa (16–19 éves fiúk részére) 20.000 Ft

2. Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 KE
– Almádi Kupa (városi teniszbajnokság) 100.000 Ft
– XIII. Országos Pedagógus Teniszbajnokság 100.000 Ft

3. Balatonalmádi Diáksport Bizottság
– Diákolimpiai versenyek 100.000 Ft

4. Dózsavárosi Diáksport Egyesület
– Bucsy Balázs Emlékverseny (Országos Vívó Diákolimpia) 100.000 Ft

5. Vidra Szabadidő és Sportegyesület
– Vidra Úszóverseny 2012 100.000 Ft

6. Viking Sport Egyesület
– 12 órás Ultra maratoni Futó Országos Bajnokság 100.000 Ft

7. Vörösberényi Lovas Egyesület
– XI. Berény-Kupa Lovas és Kerékpáros Tájékozódási Verseny 140.000 Ft

8. Vörösberény Szabadidő Egyesület
– XI. és XII. Marton Gábor Ifjúsági Sakkemlékverseny 20.000 Ft
– XV. Pannónia-Nitrokémia Kupa nemz. nyílt sakkverseny 250.000 Ft

II. Szabadidősport-szakosztályok működési költségeire
1. Balatonalmádi Öregfiúk Labdarúgó Egyesülete 220.000 Ft
2. Balaton Vízilabda Klub 300.000 Ft
3. Balatonalmádi Herkules Sport Egyesület (női kosárlabda) 50.000 Ft
4. Balatonalmádi Herkules Sport Egyesület (edzőterem üzemelt.) 250.000 Ft
5. MTTSZ Asztalitenisz és Tömegsport 120.000 Ft
6. Vidra Szabadidő és Sport Egyesület 80.000 Ft

III. Kiemelkedő egyéni sportolók, csapatok 
1. Kelet-Balatoni Sakk Egyesület

– Alpok-Duna-Adria  sakkcsapatbajnokság 25.000 Ft
2. Vörösberény Szabadidő Egyesület

– Sakk edzőtábor  részvétel 26.000 Ft
valamint a képviselő-testület 126/2012.(V.30.) Öh.sz. határozata 
alapján az alapítványoknak az alábbi támogatást biztosítja:

1. Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért
– Nyári Sporthét 30.000 Ft

2. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány
– Karácsony Kupa, 12–13 éves fiúk részére 20.000 Ft
– Mikulás Kupa, 5–12 éves fiúk részére 20.000 Ft
– Pünkösdi Kup 20.000 Ft
– Tanévzáró Kupa, 10–12 éves fiúk részére 20.000 Ft

Nagy Zoltán

SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA

Hátsó sor: Kalmár Gergő,
Csarmasz Gyula, Szalai László,
Budi Gábor, Kovács Gábor,
Szakács Gábor, Bugovics Tamás,
Borsos László, Győri Dániel

Közéspő sor: Jandrasics Gábor
(technikai vezető), Bodor László,
Kohlmann Péter, Zsemberi Imre,
Ács Attila (edző elnök), Szigeti
Tamás, Szőnyi Árpád, Szigeti
Zoltán, Selmeczi István (elnöksé-
gi tag)

Alsó sor: Stiger Ádám, Békési
István, Meiczinger Marcell,
Stiger Ákos, Boros Dávid, Nagy
Gergő, Erdélyi Tamás, Kiss
Zoltán, Leimeiszter István, Vajai
Dániel
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Sport
ÚJ EDZŐTERMET AVATOTT A HERKULES SE

Első termünket 1991. 11. 11-én a Hadak útja 1-ben avattuk.
Innen azért költöztünk a volt műszaki osztály forfa épületébe,
mert a helyiségbe a Nevelési Tanácsadó költözött. Innen pedig
azért mentünk a jelenlegi, a budatavai sporttelepen lévő öltöző
épületébe, mert a forfa épületet eladta az önkormányzat. 

Ez az épület akkor még nem volt igazán alkalmas arra, hogy
ott edzőterem működjön. 

Tárgyaltunk a Megyei Önkormányzat akkori elnökével, Zon-
gor Gáborral, hogy a volt nevelőotthon tornatermét használhas-
suk. Erre megkaptuk az engedélyt a terület karbantartása fejé-
ben. De miután a megye kikapcsolta az áramot és a vizet, a gáz
bevezetése után a Györgyi Dénes Iskolában feleslegessé vált szén-
tároló és kazánház helyét alakítottuk át Fábián László igazgató úr
támogatásával. 

Az iskola felújításakor a mi termünk fém nyílászáróit is kicse-
rélték, joggal örülhettünk, hogy egy korszerű, szép edzőtermünk
van. Azonban az átalakítás miatt a helyiségre szüksége van az
iskolának. Más megoldás nem lévén, a budatavai sporttelep öltö-
zőjének átalakításával érkeztünk el oda, hogy talán most már
végleges helyünkön vagyunk.  

Honnan indultunk? 
Az első termünkben egy barkácsolt súlyzókészlettel, pléddel

letakart paddal, kettő állítható egykezes súlyzóval kezdtünk
edzeni. Ma a képen látható korszerű felszereltséggel rendelke-
zünk. 

Amíg idáig eljutottunk, áldozatos munkára, kitartásra, pénzre
volt szükség. 

A folyamat lelke, szervezője, lebonyolítója, a tagságunk
mozgató rugója Morocz István. Ő volt az, aki egészen fiatalon

edzeni járt a terembe, majd főállású teremvezető lett. Még
sportoktatói tanfolyamot is végzett, hogy szakszerű tanácsokkal
tudjon szolgálni. 

Köszönetet mondunk a következő segítőinknek:
Kajdi János, Kovács József, Bóka Viktor, Mohos Péter,

Molnár Gábor, Farkas Béla, Benis Tamás, Benis Vilmos és a
költözésben, és a korábbi években mellénk álló tagjainknak is,
akiket hely szűke miatt itt felsorolni nem tudunk. Kérjük, ne
sértődjenek meg, köszönet munkájukért. 

Ahol megteremtjük a feltételeket a sportolásra, jelentkezik az
igény is.  Ahol széles az alap, ott kiemelkedő képességű, szorgal-
mas sportolók nagy eredményeket érhetnek el. 

Ez nálunk is beigazolódott. Akik az erő fejlesztésében láttak
esélyt arra, hogy versenyeken is részt vegyenek, megtették. 

Legnagyobb sikerünket a 2012. 06. 06-án az ausztriai Horn
városában megtartott Fekvenyomó és Erőemelő Európa Bajnok-
ságon szereplő két versenyzőnk érte el. 

Kajdi János a +140 kg-os kategóriában 302,5 kg-os teljesít-
ménnyel fekvenyomásban, új világcsúccsal Európa Bajnokságot
nyert!!

Kovács József 90 kg-os kategóriában 200 kg-os teljesít-
ménnyel ezüst érmet szerzett.

A képen őket láthatjuk. 
Itt köszönjük meg Kupcsik László munkáját, aki felkészü-

lésüket szakmai tanácsokkal segítette. 
Végül köszönetet mondunk az Önkormányzatnak a terem

fenntartásához és a versenyzéshez adott anyagi támogatásáért. 
Felber Gyula

elnök

A Football Factor Focikupa (Simon Tibor Emléktorna)
2012. június 5-én Budapesten, az Albert Stadionban (Fradi
pálya) megrendezett országos döntőjében a Vörösberényi
Általános Iskola csapata II. helyezést ért el.

A csapat tagjai: 
1.   Gaschler Dávid (7. oszt.)
2.   Rompos Ádám (7. oszt.)
3.   Oszlár Bence (6. oszt.)
4.   Papp Attila (6. oszt.)
5.   Varjas Márk (6. oszt.)
6.   Zanathy Barnabás (6. oszt.)
7.   Mészáros András (5/b oszt.)
8.   Zanathy Péter (4. oszt.)
Edző: Ács Attila
Simon Tibor-díjban részesült:  Zanathy Péter
A jutalom focilabdát Telek András és Vincze Ottó a Magyar

Válogatott és az FTC volt labdarúgói dedikálták, a képen a csa-
pat Détári Lajos világválogatott labdarúgó, a Ferencváros vezető
edzőjével látható.

A FOOTBALL FACTOR FOCIKUPA
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ANYANYELVÜNKRŐL
Július az idény lelke?
Ádám vajh’ Évára lelt-e?
Párt keres most minden ember:
egyedül maradni nem kell! 

Hogy vagy?

Angliában ez nem kérdés, hanem egyszerű köszönés, amire a
válasz is ugyanez. Ez az ő dolguk. De az már sajnálatos, hogy lassan
ez a divat nálunk is kezd elterjedni. Két ismerős találkozik, mindkét
részről elhangzik a „hogy vagy?”, de senkit sem érdekel a válasz.
Inkább meglepő lenne, ha a „Hogy vagy?” kérdésre a megszólított
elkezdené előadni búját-baját; kezdene beszámolni a családjáról és
így tovább. 

Egy kedves Olvasómtól kaptam a következő sorokat: „Kör-
bejárhatnánk azt a kérdést is, hogy manapság már nem divat jelzőket
használni. Ha valami tetszetős, divatos, kellemes, vonzó, ideális vagy
egyszerűen szép, arra azt az egy szót használják, hogy szexi…” –
ezzel a „társalgás” véget is ér.

Mikor e sorokat megkaptam, éppen arról kezdtem el írni, hogy
lassan leszokunk a beszélgetésről. Nincs rá idő. Nincs rá alkalom. És
főleg: nincs rá igény!

A nyugdíjas házasok már ismerik egymás gondolatát; nem talál-
nak új témát. De mikor is beszélgessenek, amikor ott a tévé. Estén-
ként ez a beszélgetés „halála”. Ezért nem látok a házuk előtt üldö-
gélő, beszélgető embereket, ha átmegyek kocsival egy-egy falun. 

Barátok, ismerősök, ha találkoznak, nem ülnek be egy kávéra,
pohár sörre, hogy jóízűen beszélgessenek, hanem gyorsan „letudják”
egymást. De nem is tudnának békésen eltársalogni, hiszen az egyik
Fradi drukker, a másik meg az MTK híve; az egyik baloldali, a másik
jobboldali gondolkodású. Manapság a beszélgetéseknek összeveszés
lenne a vége.

Barátnők se ülnek be egy cukrászdába, hogy fagylalt mellett
ismerkedjenek egymás gondjaival, örömeivel; tájékozódjanak a
családról: szülőkről, gyermekekről, unokákról. Nem, erre nincs idő.
Szoktak beszélgetni? – kérdeztem egy ismerősömet. – Ugyan, kinek
van arra ideje? Na, meg van magamnak is elég bajom, még a másikét
is a nyakamba vegyem? – kapom a választ. Igen, a másik baja senkit
sem érdekel. A sajátjáról hosszan tudna beszélni – ha meghallgatná
valaki.

Aztán itt vannak a fiatalok. A régi világban voltak házi mulatsá-
gok, ötórai teák, tánciskolában ismerkedési, beszélgetési lehetősé-
gek. Ma?

Odaülnek az internet elé, vagy elmennek a diszkóba, ahol ordít
a zene, szó sem lehet beszélgetésről; humoros történetek a suliból,
ki, mi szeretne lenni – nem, ilyen beszélgetés nem folyik. Aztán, ha
véget ér a zene, jöhetne a társalgás, egymás jobb megismerése, netán
arról, hogy ki, milyen könyvet olvasott mostanában, mi van a
tesókkal, a szülőkkel; ki, mit sportol, mit látott a színházban.

A fiúk és a lányok között ilyenkor egyetlen téma jöhet elő,
egyetlen kérdés: hozzád vagy hozzám?

Lesz-e még olyan világ, amikor a „hogy vagy?” igazi kérdés lesz,
amire érdeklődéssel vár érdemleges választ a kérdezett? És amiből
talán még egy kis beszélgetés is kialakul…

***
Van még egy kis helyem, ezért itt közlöm – okulásunkra – Vísy

István tanár úr megállapítását, hogy sokat hallja: „betartotta
ígéretét…”, holott a be igekötő helyett a meg igekötő kellene ide.
Hozzáfűzi, hogy helyes: „betartani a vasat a tűzbe”. Van még egy
megjegyzése a balkáni országról, amely helyesen Bulgária és nem
Bolgária, lakosai viszont bolgárok és nem bulgárok. Köszönjük!

Egyébként is sok a hibásan vagy fölöslegesen használt igekötő:
bevállal – nem elég: vállal? Bepótol – rövidebben: pótol. Máskor
meg éppen hiányzik az igekötő, így a szó más értelmet kap: „Az
ügyet X úr bonyolította.” Miért kellett bonyolítani? Nem volt elég
bonyolult? Tehát helyesen: Az ügyet X úr bonyolította le. Még
jobb:… intézte el (minek bonyolítani?).

Várom olvasóim további hozzászólásait.
Láng Miklós

vipo:lang.miklos@chello.hu: 
(Megjegyzés: az e-mail helyett nyelvészeink a villámpostát ajánlják.
Jónak tartom – rövidítve: vipo)

V. BALATONI
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

2012. július 21., 15 órától
Balatonalmádi, Sportpálya

A kétezres évek közepén a Számfira Rendezvényszervező Iroda szer-
vezte az első főzőversenyt, amelyre az összes közvetlen Balaton-parti
települést meghívták. A rendezvény sikere ezt követően is arra inspirálta a
szervezőket, hogy évről évre találkozhassanak a bográcsok művészei, és egy
kellemes délutánt töltsenek el városunkban. Az Önkormányzat mindig is
támogatta az eseményt, hisz a városvezetők is felismerték, hogy ilyen
nagyszabású rendezvénnyel lehet sok vendéget Almádiba csalogatni.

Nem lesz ez másként idén sem. Az Önkormányzat segítségével július
21-én 15 órától, a Sportpályán, Gróf Tibor helyi vállalkozó szervezi immár
az 5. Balatoni Halászléfőző versenyt. A mostani versenyre a Kelet-Balatoni
Kistérség csapatai mellett az északi part települései kaptak meghívót, egé-
szen Keszthelyig. A kulináris élmények mellett kulturális kikapcsolódást is
biztosítanak a szervezők, terveik szerint a részt vevő települések művészeti
csoportjai szórakoztatják a remélhetőleg szép számú közönséget. Akik
várhatóan nem üres hassal távoznak a rendezvényről, hisz a zsűri ponto-
zása után, jelképes áron vásárolhatnak a számukra legszimpatikusabb
csapat halászléjéből.

A rendezvény fővédnöke Szedlák Attila országgyűlési képviselő, aki a
program zárásaként adja majd át a legjobb halászlét főző csapat serlegét.

Várják tehát a rendezők a helyieket és nálunk nyaralókat egyaránt,
töltsék kellemesen ezt a júliusi szombat délutánt!

HOGY NE VÁLJUNK
ÁLDOZATTÁ…

Bejelentést kaptunk Balatonkeneséről egy idős asszonytól, hogy
előző nap telefonon felhívták az EON nevében, és jelezték, hogy más-
nap mennének hozzá villanyórát cserélni. 

Meg is jelent nála két férfi, akik óracserére hivatkoztak, illetve azt
mondták neki, hogy hoztak 10000 Ft-ot, de csak 20000 forintos van
náluk, amit fel kellene váltani. Az idős asszonynak gyanús lett a pénz-
váltás, ezért azt mondta a két férfinak, hogy pár percen belül megér-
kezik az unokája. Erre sietve távoztak. Óracserét természetesen nem
végeztek. Bűncselekmény nem történt, mert az idős asszony talpraeset-
ten kivágta magát, az otthon tartott pénze pedig hiánytalanul meg-
maradt. A bejelentést bárhonnan kaphattuk volna!

Itt az idegenforgalmi szezon! 
Nemcsak a közvetlen Balaton-parti, hanem a háttér településeken

is megnő az idegenek, az idegen gépkocsikkal közlekedők száma. Szép
számmal akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a pihe-
nésre vágyók óvatlanságát kihasználva készül bűncselekmény elköveté-
sére. Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi
tolvajok, a gépkocsik „elkötői”.

A Harley-Davidson motoros találkozóval megkezdődött a
legkülönbözőbb rendezvények sorozata, amelyek jókedvű, felhőtlen
szórakozást nyújtanak az érdeklődőknek. A felszabadultság azonban
ne váljon felelőtlenséggé! Ne hagyjuk őrizetlenül a holminkat,
táskáinkat, nyitva a lakásunkat, a házunkat, a gépkocsinkat még a
pakolás idejére sem.

A bulizás egyik velejárója lehet a mértéktelen alkoholfogyasztás,
amelynek eredményeképpen nem érzékeljük, hogy túl hangos a zene,
ami zavarhatja a nyugalomra vágyókat, és nemcsak éjjel, hanem nap-
pal is.

Már valószínű a könyökünkön jön ki a „zéró tolerancia”, mégis
szólnom kell róla. Alkohol vagy más tudatmódosító szer, ill. bizonyos
gyógyszerek fogyasztása mellett tilos a járművezetés. A kerékpár is
jármű! 

Az utóbbi időben többször is megtörtént, hogy a baleset okozója
elhagyta a helyszínt. Tudjuk, hogy emögött gyakran alkoholfogyasztás
áll, és a félelem a lebukástól. Arra azonban nem gondol a gépjármű
vezetője, hogy egy személyi sérüléssel járó koccanás, ütközés helyszí-
nének elhagyása bűncselekmény, és elzárásra is ítélhetik az eljárás
végén. Ha nem áll meg, és nem segít a sérülést szenvedett közlekedő
embertársának, sokkal nagyobb bajba kerül, mintha elveszíti egy időre
a jogosítványát!

Az intelmekkel, a bűnmegelőzési tanácsokkal a lakosok és a vendé-
gek jobb közérzetét szeretném erősíteni. Célom, hogy minél kevesebb
panaszossal, feljelentővel kelljen találkozni a kapitányságon.

Stanka Mária r. őrnagy
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20 ÉVES A DIABÉTESZ KLUB

Tisztelt szerkesztőség! Ezúton küldeném Almádi receptemet az "Ízek,
illatok, receptek" pályázatukra.

Balatoni sörbetyár tokány
Felhevített edényben a füstölt húsos szalonnát kisütöm, majd a finom-

ra aprított vöröshagymát lepirítom. A felcsíkozott sertéscombot hozzá-
adom, magas hőmérsékleten zsírjára visszapirítom. Fűszerezem sóval, bors-
sal, majd felöntöm Balatoni világos sörrel. Amikor háromnegyedéig meg-
puhult, hozzáadom a cikkre szeletelt champignon gombát, és a kis kockára
vágott paradicsomot és lecsópaprikát. Fűszerezem kakukkfűvel, és egy ke-
vés piros arannyal. Amikor készre pároltam, finomra aprított petrezsely-
met a tejfölös habarásba teszek, majd ezzel besűrítem. A legvégén egy
kevés áttört fokhagymát adok hozzá (csak a végén szabad, mert ha sokat
forralom elmegy az ereje). Egyet még felforralom, szükség esetén utá-
naízesítek, és már el is készült.

Köretnek pirított galuskát, és fél liter csapolt jéghideg korsó sört adunk.
Sok sikert kívánok a munkájukhoz! Remélem sikerült hozzájárulnom

ehhez a remek kezdeményezéshez.
Üdvözlettel: Farkas Zsolt

Balatonalmádi, Déryné u. 4.

Egy lovas közgyűlés vendégségén ettem előszőr slambucot,  Szentesi
Márti készített egy nagy bográcsban. Nagyon ízlett. Hallottam, hogy ezt
így készítik. Gondoltam kipróbálom kis adagban, gáztűzhelyen. Találtam
is egy 4 személyre szóló adagot. Sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint egy
krumplis tésztát.

SLAMBUC
1 kg burgonya, 20 dkg lebbencstészta, 15 dkg füstölt szalonna, 2 db

vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál pirospaprika, 1 dl étolaj
vagy zsír, só, őrölt fekete bors.

Az olajon megpirítjuk a szalonnát, majd  hozzáadjuk a tésztát és meg-
pirítjuk. Rátesszük a felszelt hagymát, egy percig együtt pirítjuk.
Meghintjük a pirospaprikával, belerakjuk a megtisztított, kockára vágott
burgonyát. Sóval, borssal, az áttört fokhagymával ízesítjük. Annyi vizet
öntünk rá, ami éppen ellepi. Felforraljuk, majd lassú tűzön készre főzzük.
Nem kell kevergetni, esetleg néha megrázogatjuk. Aki szereti, tehet bele
egy zöldpaprikát, paradicsomot, de egy kis kolbász sem rontja el.

Ö.Á.

CSUKAPAPRIKÁS
Hozzávalók: 80 dkg csukafilé, 1 db zöld paprika, 1 db paradicsom,

2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál édesnemes fűszer-
paprika, 10 dkg füstölt szalonnabőr, 2 evőkanál zsír, 3 evőkanál tejföl, só

Elkészítés: A megmosott csukafilét felkockázzuk és enyhén besózzuk.
A szalonnabőrt a zsíron kissé elősütjük, a finomra vágott vöröshagymát
megfonnyasztjuk. Hozzáadjuk a kockára vágott paprikát, paradicsomot,
a zúzott fokhagymát, majd meghintjük a fűszerpaprikával. Felöntjük 2 dl
vízzel. Néhány percig forraljuk az alapot, majd a csukát belekeverjük és
készre főzzük. Beleöntjük a tejfölt, majd átforraljuk. 

TÚRÓS PULISZKA
15 dkg kukoricadarát, 15 dkg kukoricalisztet, 8 dl vízzel leforrá-

zunk, majd rövid ideig főzzük, és letakarva néhány percig hagyjuk fedő
alatt, miután elzártuk a gázt. 20 dkg apró kockára vágott húsos szalonnát
a zsíron elősütünk. Egy jénai tál alját megöntözzük a szalonna zsírjával és
1 dl tejföllel. A tál aljára rásimítjuk a kukoricapép felét, majd rámorzso-
lunk 20 dkg túrót, 1 dl tejfölt és a kisütött szalonna felét. Erre újból
rásimítjuk a kukoricapép másik felét, rászórunk még 20 dkg túrót, 1 dl
tejfölt és a maradék szalonnát. Sütőben pirosra sütjük. Juhtúróból fele
mennyiség elég.

Adhatunk hozzá fejes salátát, italnak csopaki rizlinget.

RECEPTEK
Csukapaprikás túrós puliszkával

Készítette: Öhlmann Péterné

EGYÜTT NŐJÖN FA ÉS GYERMEK,
ÓVODÁBA IDE GYERTEK!

A természet közelsége sokunk életéből hiányzik, mint ahogy a harmó-
nia, az önfeledt társas együttlét, a mozgás és a kiegyensúlyozott életritmus
is. Mindannyian álmodoztunk már egy olyan helyről, ahol harmóniában
lehetünk a természettel, a közösséggel, amely körbevesz minket, és ezzel
együtt önmagunkkal is. Természetesen ezeket az elérhetetlennek tűnő vágy-
álmokat gyermekünk számára is biztosítani szeretnénk. Ehhez nem elegen-
dő a gondoskodó-óvó családi légkör, hiszen a gyermeknek szocializálódnia
kell, meg kell tanulnia beilleszkednie a közösségi létbe, ki kell lépnie a
nagybetűs életbe. Az élet első nagy kapuja a tágabb világ irányába az óvoda,
ezért nem mindegy milyen élményeket és tapasztalatokat gyűjt össze cse-
meténk ez idő alatt. Az otthon melegéből nehezen engedjük első útjára a
gyerkőcöket, óriási bizalmat kell éreznünk azon kívülállók iránt, akik
gondjaira bízzuk a számunkra legkedvesebbeket. 

Balatonalmádiban van egy családias óvoda, mely nem a felnőttek, sok-
kal inkább a gyerekek mércéjének igyekszik megfelelni. A kis létszámú
csoportokban mindenkire jut idő személyesen, és valódi szeretetteljes kap-
csolat alakulhat ki óvónő és gyermek között. A Varázssziget magánóvodá-
ban a gyerkőcök játékos környezetben tanulhatnak, és végtelen energiájuk
sincs gátak közé szorítva. Itt fontosnak tartják az egészséges életmódra ne-
velést, amiben kiemelt szerepet kap az egészséges táplálkozás, és a termé-
szet szeretete, megóvása. Árnyas fák ölelésében kertészkedhetnek, és figyel-
hetik meg a növények fejlődését és növekedését. A friss levegőn való moz-
gás, torna és játék, testnek és léleknek egyaránt javára válik.  Emellett azon-
ban egyéb programokra is lehetőség nyílik, így a kreatívabbak belekóstol-
hatnak a kézművesség rejtelmeibe, a sportosabbak úszhatnak, a táncos lábú
apróságok pedig a néptánc órákon fejleszthetik ügyességüket. Természete-
sen a játékos angol oktatás sem hiányzik a palettáról, ahogy a számítógépes
alapismeretek is az óvoda kínálatát gazdagítják. 

„Nőnek, növekednek a facsemeték, s velük együtt növekednek az oda
járó kiscsemeték” írta Tordon Ákos, Csoda az óvodában című meséjében.
Engedjük, hogy ez a mindennapi csoda megtörténhessen gyermekünkkel,
adjunk időt neki, a saját tempóban való növekedéshez és fejlődéshez.

Szülői Munkaközösség

Szombat reggel kilenckor ekkora a zsongás, sürgés-forgás a Vörös-
berényi Kultúrházban? 

Dr. Árkai Annát, az Almádi Diabetes Klub vezetőjét kérdezem a
közel 100 fős rendezvény apropójáról.

– Idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját ez a civil szervezet.
Az összetartó, már szinte családiasnak mondható közösség havonta talál-
kozik 30–40 fő részvételével, ilyenkor különböző szakmai programok
keretében tájékozódunk az új gyógyszerelési, diétás lehetőségekről. Ki-
rándulások, egyéb ismeretbővítő rendezvények színesítik a Klub életét,
melynek fő mozgatója Kardosné Erzsike.

A kezdetektől támogat minket a Veszprémi Diabetes Egyesület nem-
csak anyagilag, de szakmailag és erkölcsileg is, valamint kapunk segít-
séget az Önkormányzattól is. 

A mai, egésznapos program keretében meghívtuk a környékbeli Dia-
beteses Klubok, Egyesületek képviselőit. Kovács István vezetésével részt
veszünk egy városnézésen templomlátogatással egybekötve, megebéde-
lünk a Pannóniában, utána szabad program van mindenkinek. 

A teljes tagság cukorbetegségben szenved?
– Nem, én magam sem vagyok diabeteses, a Klubnak vannak pártoló

tagjai is. A cukorbetegségnek az egész családot érintő életformának kell,
hogy legyen. Ezt a diétát bárki alkalmazhatja, hiszen egy egészséges, jó
étrend mindenki számára. Sz.M.



HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal =  60 EFt + áfa

1/2 oldal =  30 EFt + áfa
1/4 oldal =  15 EFt + áfa
1/8 oldal = 7,5 EFt + áfa

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

www.balatonalmadi.hu
www.oboltv.hu

www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton
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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági
Bizottsága, a 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 60/a szám alatti ingatlanon lévő, 
28,5 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbe adására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. 
A bérlet határozott időtartamra, 2012. szeptember 1-jétől 2015. december 31-ig szól.
Üzlet profilja: profilkötöttség nélkül, kivéve játékterem és szexuális termékek boltja.
A 2012. évben fizetendő minimális bérleti díj mértéke: nettó 25.975 Ft/hó + áfa. 
A pályázatok benyújtási határideje, legkésőbb 2012. augusztus 3-án pénteken, 
11.00 óra. Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási
időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati
feltételek átvehetők a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben az Építési
osztályon, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

F I Z I O T H E R Á P I A
Vizl Péterné Marcsi fiziotherapeuta

Egészségpénztári elfogadó hely
Bejelentkezés: 70/38-99-738 

Kedves Olvasó! Köszönjük, hogy figyelmével megtisztel bennün-
ket! Kérem, fogadja szeretettel az Immo1 Ingatlanközvetítő
Hálózat legújabb irodáját Balatonalmádiban! Köszönjük franchise
partnereinknek, hogy minket választottak! Újabb terület, ahol való-
di szakmai utat és életpályát biztosíthatunk azoknak, akik élet-
vitelszerűen és magas szinten szeretnék művelni ezt a nemes
szakmát. Leendő és meglévő Ügyfeleinknek is üzenjük, hogy a
Balaton partján sem változnak meg céljaink, hiszen továbbra is
vigyázunk értékeinkre, kizárólag képzett és gyakorlattal rendel-
kező Üzletkötőkkel dolgozunk. Az ingatlankínálatunk inkább a
minőségi, mintsem a mennyiségi szemlélet jegyében épül, hiszen
a valódi megoldások – mely a mi szakmánkban az eladást jelen-
ti – hitünk szerint csakis a kellő odafigyelés mellett teljesíthetőek.
Mindenkit szeretettel várunk! Azokat is, akik immáron 4 fős
csapatunkhoz csatlakozni szeretnének, és azokat is, akik Ügyfél-
ként egy megbízható szolgáltatásra vágynak.
Irodánk a Baross Gábor utca 2. szám alatt (DM után) található!

Tisztelettel,

Ambrus Hajnalka Kecskeméti Andrea
franchise partner franchise partner
06 70 777 6334 06 70 466 0276

www.immo1.hu
www. facebook.com/immo1ingatlan
www.facebook.com/egyuttmukodes

REDŐNYÖK (műanyag, alumínium, kombinált, maxi, fa), RELUXÁK, 
SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, NAPELLENZŐK, SZÚNYOGHÁLÓK

Műanyag és fa nyílászárók
Régi fa nyílászárók speciális gépi szigetelése

Javítás, szerelés, tanácsadás

Tel.:  06-30-490-4254,  06-70-241-7154
www.ujmag.hu

Uj Mag Kft.



Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi szolgáltásokat nyújtjuk:

- Építési törmelék telephelyi átvétellel
- Konténeres hulladékszállítás
- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet
- Komposztáló láda
- Ingyenes sérülésmentes elektronikai hulladék átvétel

Érdeklődni:
Telefon: 88/ 438-688; web: www.balkom.hu

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat!

Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõséggel.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2012. 07. 16. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 07. 20. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
BAKSAI AUTÓSISKOLA, LEHEL ÚT 27.

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

autosiskola@baksaibt.hu  •  www.baksaibt.hu

Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

T

ALMÁDI ÜVEGES
Balatonalmádi,

Veszprémi u. 87.
(Vörösberényi katolikus

templom mellett, a
festékbolt udvarában)

Nyitva:
H–P: 7–16 óra

Sz: 7–12 óra

Épület és bútorüvegezés
Hőszigetelt üveg gyártása
Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása, készítése
Képkeretezés közel 600 féle
keretválaszték
Helyszíni munkavégzés

Tel./fax: 88 593 930 és 30 277 9270
E-mail: almadi-uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Frissülni szeretne? 

Pihenni, ellazulni? 

Kiszakadni a mindennapi gondokból?  

SZEMÉLYRE SZABOTT MASSZÁS 

Balatonalmádi Hotel-Villapax

Hadházy Éva masszőr
(gyógymasszőri végzettséggel)

Bejelentkezés 30-582-9144
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