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Jung Zseni kiállítása a Magtár Galériában látható
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2 „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”

Helytörténet
Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaság

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS

NEGYEDIK RÉSZ

1926. ÜZLETI ÉV.
A fennmaradt iratok alapján lehetőségünk van az 1926. évre
készített terv, illetve költségvetés főbb adatát megismerni.
Jövedelmi források még koronában szerepelnek.
– Pannónia Otthon épületben 68 kétágyas szoba á 45.000,-
18 egyágyas á 25.000,-.
– Kőépület 7 kétágyas á 35.000,-, 1 egyágyas 25.000,-.
– Légsátrak 15 kétágyas á 35.000,-, 12 egyágyas á 25.000,-
– Bérbeadott étterem 80,000.000,-
– Fövenyfürdő 300 kabinnal
– Parkfürdő (régi fürdőház)
– Gőzfürdő
– Vitorlás és csónakok bérelésének hozadéka.

Képet kaphatunk a személyzetről, létszámukat, valamint a
fizetésüket illetően. Külön szerepelnek a tiszteletdíjak.
Alkalmazottak:
1 fürdőigazgató (3,000.000,- Kr/hó) 
1 úszómester (télen gőzfürdői szolga)
1 helyettes úszómester
1 szobafelügyelőnő
1 szobalány (800.000,- Kr/hó)
1 fürdőszolga (1926. V. 1-től  IX. hó 30-ig)
Fövenyfürdőnél 1 titkárnő, 1 gépírónő, 1 pénztárosnő.
További alkalmazottak: 5 szobalány, 1 háziszolga, 10 kabi-
nos (1926. VII. 1-től VIII. 31-ig.)
Parkfürdőnél 1 pénztárosnő, 1 csónakos és  2 kabinos.
Egész évi tiszteletdíjak: vezérigazgató 15,000.000,- Kr

ügyész             3,000.000,- Kr
könyvelő        5,000.000,- Kr

Összesen 32 fő személyzettel számoltak és 240,000.000,-
Kr költséget terveztek1926 évben.
Gyógy és zenedíj VI. 15–VIII. 31 között, átlag 1000 egyén
2000 Kr/nap. Ebből fizetik az étteremben és a strandon
játszó zenészeket, továbbá a fürdőorvos tiszteletdíját.

Az 1927. április 24-én, a Pannónia Otthon éttermében
megtartott évi rendes közgyűlésen ismertetett beszámoló
jelentés fontosabb megállapításai a tárgyalt évre vonatko-
zóan.
– Felépítették az „olcsó és kívánalmaknak mindenben
megfelelő” éttermüket.
– 13 új légsátorral bővítették a légsátor telepet.
– 32 új kabint létesítettek a strandfürdőn.
– Villanyvilágítást vezettek be a strandfürdő területére.
– Megnyitották  a Szent László és Szent István sétányokat és
ezeket „újonnan készített híddal kötötték össze a régi park
sétányaival”.
– A Fövenyfürdőhöz vezető bejárati út bal oldalán parcel-
lázás során 12 telket alakítottak ki és 8-9-10 Pengő/
négyszögöl áron értékesítették.
– Megvették a vasútállomással szemben, a Pannónia Otthon
közvetlen szomszédságában levő területet. (Mai értelemben
a Baross Gábor út és a Széchenyi sétány közötti területről
van szó.)

– A Parcellázás folytán megnyitották a Zrínyi, Rákóczi és
Káptalan utcákat.

Az 1926-os üzleti év jól zárult 905,310.712,- Kr volt a teljes
bevétel. „Amely elsősorban a hatalmas méretekben
megnagyobbított” strand  jövedelméből  (288,159.000,-
Kr) és a Pannónia Otthon bevételéből (222,381.500,- Kr)
adódott.

1926 évi szezonra elkészült étterem képe.

Szent István sétány a hídtól a Fövenyfürdő épületéig ter-
jedt és a Szent László sétány volt a folytatása.

A ma is meglevő Sóhajok hídja 1928-ban készült képen.
Meg kell említeni, hogy a Rt. épületei közül csak a híd és
a Liget kávéház létezik, a többi lebontásra került.
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Helytörténet

Az új fizetőeszköz 1926. augusztus 25-től a Pengő. Ennek megfelelően új részvényeket bocsátottak ki 1926. április 21
dátummal, 10 pengő névértékkel. A részvény eredeti mérete 258x210 milliméter. Augusztusban a koronát felülnyomták
pengő értékjelzéssel, majd decembertől kezdve forgalomba kerültek a pengős bankjegyek. Hivatalosan 1927. január 1-
el került bevezetésre az új pénz. Időközben hol koronában, hol pengőben számoltak, emiatt a Részvénytársaság iratai is
vegyes képet mutatnak a költségeket illetően.
(FOLYTATÁS KÖVETKEZIK.) Schildmayer Ferenc                   

ELKÉSZÜLT
Elkészült a 71-es út vonalában húzódó járdaszakasz, a közlekedési lámpáktól a

Damjanich utca bejáratáig. Öröm, hogy a szezon előtt sikerült befejezni, átadni.
A munkálatokat kiemelt figyelem és érdeklődés kísérte. Dicséret illeti a kivitelezőt,

a munkásokat, akik a rendkívüli hőség ellenére (38 °C) körültekintően, jó minőségben
végezték a feladatot. Tették mindezt a nagy forgalom mellett, vigyázva a növény-
kultúrára, a közlekedésbiztonságra.

Ismét elkészült egy „apró” beruházás, valamitől ismét jobb lett a közérzetünk.
Nagyon sok nyaraló vendég, sok állandó lakos értékelte jó szó kíséretében az új

járda megvalósítását. Komfortosabb lett a város e frekventált, fontos része. Igaz,
mindig vannak kétkedők és negatív véleményformálók is. Ők most bizton állítják,
hogy a járda kicsit széles, vagy kicsit keskeny, talán egy kicsit púpos meg görbének is
mondható. Ők bizony csak ilyenek! Egyszer szívesen megkérdezném tőlük, mit tettek
ők valaha is Balatonalmádiért, városunkért?

Azokhoz szeretnék szólni, akik tehetségükhöz mérten szívesen segítenének a
főútvonal e szakaszának minőségi virágosításában a jövő nyári szezonkezdetre. Termé-
szetesen elsősorban anyagi áldozatvállalásra gondoltam, de minden egyéb jó szándékú
kezdeményezést örömmel veszünk. A fák közötti területek rózsával történő beültetése
akár családok adománya, egy esetleges petúnia virágözön sor Almádi lakossága,
nyaralóval rendelkező Almádit szerető polgárok felajánlása lehet.  Az Új Almádi Újság
szerkesztősége remélhetőleg örömmel közölné időről időre a támogatók névsorát.

Zárszóként szeretném köszönetemet kifejezni a város lakosságának türelméért, a
jobbító szándék megértéséért. Városunk költségvetése hálás az Önök áldozatvállalá-
sáért, hogy együtt Önökkel tegyük vonzóbbá, megkapóbbá a mi Fürdővárosunkat,
Balatonalmádit.

Ui: A járda szemetes edényeinek kihelyezése folyamatban van.
Szabó Zoltán

JÓ MUNKÁHOZ
IDŐ KELL…

A Franciaország és Angolország
közti alagútról. A múlt év végén közzé
tett évi jelentésében a Calais csatorna
alatti alagút társasága a vállalat foly-
tatása iránt való reményét fejezte ki.
Mostanság azonban úgy hírlik, hogy az
angol kormány az újra elébe terjesztett
törvényjavaslatot nem látszik elfogadni.
A parlament, úgy látszik, nem javallja a
vállalatot, s még mindig tart az az aggo-
dalom, hogy ez az összeköttetés a sziget
birodalom biztonságát veszélyezteti;
nem kevésbé fontos az, hogy: a nagy-
kereskedelem nem sokat vár tőle a saját
érdekei tekintetében. A már létesített
kezdő szakaszról különben a legjobb
hírek vannak: tömörnek és aránylag
víztelennek bizonyul. (Megjelent A Ma-
gyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye
XXII. kötetében 1888-ban.)

A La Manche csatorna alatti alagutat
1994. május 6-án átadták a forgalom-
nak.

SF
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Önkormányzati hírek

A KÉT ÉVEN ÁT TARTÓ MEGVALÓSÍTÁST KÖVETŐEN ZÁRÓ-
RENDEZVÉNYÉHEZ ÉRKEZETT „A SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓ-
LÉTI SZOLGÁLTATÁSOK KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BALATON-
ALMÁDI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEI-
BEN” CÍMŰ KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
PÁLYÁZATI PROGRAM. 
2012. július 2.

A Balatonalmádi Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2006. december 20-i megalakulásától azt a célt tűzte ki, hogy a
szolgáltatásokat korszerű, ügyfélbarát környezetben alakítsa ki és biz-
tosítsa a lakosai számára. 

Ez a cél vezérelte Balatonalmádi Város Önkormányzatát, mint a
projekt gesztortelepülését, amikor együttműködve a társulásban közre-
működő másik három településsel, Balatonfűzfővel, Szentkirályszabad-
jával, és Felsőörssel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Dunántúli Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KDOP-
2009-5.2.2/A kódszámú pályázat keretében „A szociális- és gyermek-
jóléti szolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi intézményfenn-
tartó társulás intézményeiben” címmel. A program teljes költségvetése
152.054.595 Ft, amelyhez a települések 136.195.300 Ft vissza nem
térítendő európai uniós támogatást kaptak. A támogatást az önkormány-
zatok 15.859.295 Ft saját erővel egészítik ki.

Balatonalmádiban a szakmai feltételek továbbfejlesztése mellett a
korábbi orvosi rendelő félemeletét 365 négyzetméteren újították fel. A
beruházás értéke 56,8 millió forint. 

Balatonfűzfőn egy használaton kívüli önkormányzati épületrészt újí-
tottak fel. Itt 230 négyzetméteren kap helyen a városban elérhető min-
den alapellátás. A beruházás értéke itt 41,9 millió forint. 

Szentkirályszabadján a jelenleg is üzemelő Gizella-ház már az önkor-
mányzat által elkezdett felújítását fejezheti be a forrásból. A 183 négyzet-
méteres, műemlék épületre közel 30,5 millió forintot költhetnek a
projekt keretében. 

Felsőörsön szintén műemléki környezetben álló épületet, az úgy
nevezett Prevics-házat újították fel, 130 négyezetméteren. Az épület
megújítása úgy történt, hogy az teljesen illeszkedjen a falusi környezetbe.
22,8 millió forint az ottani beruházás összköltsége. 

A projektzáró rendezvényen mind a négy település polgármestere
méltatta a helyhatóságok összefogásával megvalósuló fejlesztést. 

Marton Béla, Balatonfűzfő első embere köszönetet mondott a gesz-
tortelepülésnek Balatonalmádinak, hogy felvállalta az irányító szerepet a
pályázat beadása és lebonyolítása során. Kiemelte, hogy különleges a
mostani projekt, hiszen a négy érintett település együtt még nem dolgo-
zott ilyenben. 

Szabó Balázs, Felsőörs polgármestere kiemelte, hogy a községükben
megvalósult fejlesztés nem csak új otthont adhat a szociális szolgáltatá-
soknak, hanem egy több száz éves, balaton-felvidéki stílusban épült, a
faluközpontban eddig romosan álló házat tudtak helyreállítani az
örökségvédelmi hivatallal együttműködve. 

Iványi András, Szentkirályszabadja elöljárója szintén köszönetet
mondott az almádi koordinálásért, és kiemelten Sajtos Ildikó munkáját
méltatta. Hangsúlyozta, hogy a községben új otthonra találtak a szolgál-
tatások műemlék környezetben. 

A gesztortelepülés, Balatonalmádi polgármestere Keszey János
ismertette a projektet, majd kitért az egyest településeken megvalósult
beruházások részleteire. A városvezető kiemelte „A négy településen le-
zajló fejlesztéseknek – a szolgáltatás igénybe vevőinek környezet-pszi-
chológiai szempontból – olyan üzenete is van, hogy fontosak vagytok
még akkor is, ha most nem vagytok jó helyzetben. A beruházások
következtében hatékonyabb lehet a segítés, most mindent egy helyen
lehet elintézni.” 

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási központ vezetője, Sajtos
Ildikó a beszédeket követően megköszönte a helyhatóságok pozitív hoz-
záállását a porjekthez. Hangsúlyozta, hogy országosan is egyedülálló
hogy négy településen, együttesen, és ilyen mértékben fejlesszék a szo-
ciális infrastruktúrát. 

A projektzáró rendezvényen Hatás Andrea színművész lépett fel, aki
egy dalt jeltolmácsolással is előadott.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központot érintő pályázati
program során a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek-
jóléti szolgáltatásokat érintő mikrotérségi szintű fejlesztés valósult meg.

• A projekt megvalósítása során Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn
és Felsőörsön egy-egy funkciót vesztett épület átalakításával biztosítottuk
a helyszínek korszerűsítését, míg Szentkirályszabadján a jelenlegi szakmai
helyszín megújulását tette lehetővé a támogatási forrás. A tervezésekkor
különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az épületek a korszerű szakmai
megoldásokon túl, illeszkedjenek a meglévő épített környezethez, a táj-
hoz, valamint energiatakarékos működést biztosítsanak, és ezáltal hozzá-
járuljanak a fenntartható fejlődéshez. A projekt megvalósulásával minden
szakmai előírásnak megfelelő, modern szolgáltató helyszínek jöttek létre,
lehetővé téve azt, hogy valamennyi szociális és gyermekjóléti alapszolgál-
tatás az adott településeken egy helyszínen szerveződjék. 

• A projekt során mindvégig meghatározó szempont volt, hogy a
fejlesztett szolgáltatások működésének sikerességét jelentősen befolyásol-
ja az a szakmai- és szolgáltatói környezet, amely a térséget jellemzi. 

A szolgáltatások között találjuk az otthonközeli ellátásokat, melyek
elsősorban az idős, beteg, magányos rászorulóknak kínálnak támogatást.

A házi segítségnyújtás keretében az ellátott otthonában biztosítjuk a
személyi és mentálhigiénével összefüggő ellátásokat, valamint támogat-
juk az idős ellátottjainkat az otthonukon kívüli szolgáltatások hozzáfé-
résének könnyítésében. (ügyintézések, bevásárlás, orvoshoz kísérés, stb.)

A nappali ellátás (idősek klubja) által kínált szolgáltatások az idősek
közösségi szerepvállalását, a szépkorúak életszeretetének megőrzését,
aktivitásának fenntartását szolgálják. Balatonalmádiban a nappali ellátás
továbbra is a korábbi években korszerűen kialakított szolgáltatási helyszí-
nen, a Pannónia Kulturális Központ földszintjén működik tovább.

Az étkeztetés koordinációja szintén az új szolgáltatási helyszínre
költözik.  

A gyermekjóléti ellátás és családsegítés keretében a törvényben fog-
lalt gondozási tevékenységeken túlmutatva szolgáltatáscentrikusan
kínálnak programokat, segítő modulokat a család minden generációja
számára. Így pl. gyermek szabadidő rendezvényeket, táborokat, mediá-
ciós és kapcsolatügyeleti szolgáltatást, karógörbítő klubot, pszichológiai
ellátást, háztartás-szervezési és életmódklubokat.

A projekt a szolgáltatást igénybe vevőkön a tágabb közösség (telepü-
lésen, a mikrotérségben, kistérségben lakók) elégedettségét is szolgálhatja. 

Az infrastruktúra fejlesztés szükségszerűvé vált 
• munkaszervezési okból: 
o a telephelyek számának egy településen belüli csökkentése, 
o a megosztott használatú helyiségek számának csökkentése érdeké-

ben, 
o az alapellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (tanácsadások,

programszervezés) telephelyekre történő kihelyezhetősége érdeké-
ben 

• munkaegészségügyi okokból szükségessé vált
o az elöregedett épületek korszerűsítése 
o az állandó munkavégzésre alkalmatlan szolgáltató helyiségek kivál-

tása érdekében
o környezetpszichológiai szempontból
• a fenntartható fejlődés érdekében
o energiatakarékossági okokból a korszerűtlen, magas fajlagos muta-

tók mellett üzemeltethető épületek korszerűsítése
o környezeti, települési kép javítása céljából a települések élhetőbbé

tétele, rehabilitációja (települési központok megújítása, illetve ki-
alakítása) érdekében

• esélyegyenlőségi okokból
o a fogyatékkal élők számára a szolgáltatások helyszíni igénybevéte-

lének biztosítása érdekében 
• közösségi, kistérségi identitás erősítése érdekében
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Balatonalmádi Város Önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail:pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A támogatási forrás a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Szentkirályszabadja, és Felső-
örs településeken működő szociális- és gyermekjóléti szolgáltatási
helyszínek teljes infrastrukturális megújulását lehetővé teszi.
A projekt záró rendezvényére, amely egyben az intézmény székhelyé-
nek ünnepélyes átadása is, 2012. július 12-én, 15 órakor került sor

MEGÚJULNAK A BALATONALMÁDI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEI

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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ALMÁDI ÖRÖMEINK
Kedves Almádiak!

Észrevesszük a nehézségek közepette, mennyi szép, új dolog-
gal gazdagodik Almádi? Csak néhány újdonság, amit talán nem
mindenki vett észre! 

1. Hangulatos, kedves Biciklis Ivókút várja a teniszpályák
mellett az arra kerekezőket, sétálókat. Üde színfoltja a városnak,
sokan dicsérik.

2. Új eseménnyel gazdagodott idén a Hungarikum Fesztivál.
A nyitónapon, péntek  reggel 9-kor egy lelkes Nordic Walkingos
csapat indult el Galambos László vezetésével a Vörös Homokkő
Tanösvényen. Lesz folytatás? 

3. Orgonasípok díszítik a festői, erdei környezetben lévő káp-
talani Angyalos Boldogasszony Kápolnát. Forró nyári vasárnapo-
kon sokan választják itt a kellemes, hűvös reggeli nyolcórás misét. 

4. A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület kezdeményezésére
és civil összefogás eredményeként megnyitották kapuikat Bala-
tonalmádi műemlék templomai az érdeklődők előtt: A
Vörösberényi Erődített Református Templom, a Szent Ignác
Katolikus Templom és a Balatonalmádi Szent Jobb Kápolna
külső kapui július 1-jétől augusztus 31-ig, keddtől vasárnapig
minden nap 10–18 óráig nyitva állnak a látogatók előtt. Minden
szombaton ingyenes, egyórás „Templomi körtúra” indul 17
órakor az Erődített Templomtól a Szent Imre Templomig
idegenvezetővel. Ez utóbbiban, megbeszélés alapján, 10–20
perces orgonakoncert is kérhető! 

5. A Wesselényi strand előtt új, rajzos térképről tájékozód-
hatunk a programokról. "Az élmények útját" járhatjuk a Beszt-
Balaton "Hop on Hop off" buszain Balatonalmádi és Tihany
között. A napijegy, mely számos kedvezményt is nyújt 1200 Ft,
idegenvezető mutatja be a térség rejtett kincseit.

Örüljünk együtt ezeknek, és ajánljuk ismerőseinknek is!!!

Köszönjük Töltési Erzsébetnek 
az újság támogatását!

1
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A város lakóitól visszaérkezett kérdőívek elemzése. 
A kérdőívet összeállította: Balatonalmádi Község Önkor-

mányzata és a város településfejlesztési dokumentumainak
elkészítésében részt vevő Völgyzugoly Műhely Kft. 

A lekérdezés módja: a kérdőív az Új Almádi Újság mellékletét
képezte. Így jutott el Balatonalmádi minden háztartásába, 2012
májusában. A válaszadók önállóan töltötték ki a kérdőíveket,
majd személyesen leadták azokat az előre megadott helyszínek
egyikén. A kérdőív internetről is letölthető és beküldhető volt.
Összesen 181 darab kérdőív érkezett, többségét (86,7%) szemé-
lyesen adták le. Az ilyen módon történő mintavétel nem tekint-
hető reprezentatívnak, ezért a kutatás eredményei tájékoztató
jellegűek. A kérdések nyitott és zárt kérdés formájában kerültek
feltevésre. (Zárt kérdés során a megadott válaszok közül
választhat a kérdezett, nyitott kérdéseknél szabad válaszadásra
van lehetőség.)

A válaszadók demográfiai jellemzői:
Neme:
Férfi 40,3%
Nő 56,9%
Nem válaszolt 2,8%

Életkor:
18-29 éves 5,5%
30-39 éves 17,1%
40-49 éves 11,0%
50-59 éves 13,3%
60-69 éves 24,9%
70 év és felette 27,6%
Nem válaszolt 0,6%

Legmagasabb iskolai végzettség:
8 általános vagy kevesebb 1,7%
Szakmunkásképző 3,9%
Szakközépiskola 7,2%
Gimnázium, technikum 24,9%
Főiskola, egyetem 61,3%
Nem válaszolt 1,1%

A válaszadók több, mint fele (52,5%) a 60 év feletti korosztály-
ból került ki. Ennek két oka lehet, egyrészt Balatonalmádiban élő
viszonylag magas idős lakónépesség, másrészt az, hogy ezzel a
mintavételi technikával, inkább az idősebb korosztályt tudtuk
elérni. A válaszadók 61,3%-a főiskolát vagy egyetemet végzett,
ami lényegesen magasabb, a Balatonalmádi lakosságon belüli
aránnyal. Valószínűleg ez a csoport az, aki fontosnak tartotta
kitölteni a kérdőívet, viszont így az alacsonyabb végzettségű
lakosok véleménye háttérbe szorult.

MILYEN VÁROST AKARUNK?

A felsorolt funkciók közül legelégedettebbek az egészségügyi
ellátással (4,06), a közbiztonsággal (3,99), a település turisztikai
adottságaival (3,95). Legkevésbé elégedettek a városon belüli
elhelyezkedési lehetőségekkel (1,92), a szórakozási lehetőségek-
kel (2,42) és a településen belüli közlekedés minőségével (2,88). 

A város legnagyobb problémái a közutak minősége, hegyre
vezető utak állapota, burkolása, keskeny utak (27,1%), kevés
munkahely, nagy munkanélküliség, csak szezonális munkák van-
nak (14,9%). 

Balatonalmádi legnagyobb értékei, a település fekvése, föld-
rajzi táj (48,1%), a Balaton (27,6%), a vízpartja, a strandja, a 
balaton-partja (17,1%). 

A válaszadók több, mint fele (55,2%) szerint az életminőség
szempontjából kis mértékű fejlődés tapasztalható. Mindössze
19,9% azok aránya, akik szerint nem tapasztalható fejlődés,
illetve rosszabb lett a helyzet.
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A válaszadók kétharmada költene többet városüzemeltetésre
(64,6%), valamint turizmus- és gazdaságfejlesztésre (60,8%). 

Balatonalmádi idegenforgalmi különlegessége a válaszadók
szerint a csodálatos fekvése, földrajzi fekvése, jó fekvése (32,0%),
a Budapesthez, Veszprémhez való közelsége, elérhetősége, jó
megközelíthetősége (12,7%), a csodálatos panoráma a hegyekről,
a hegyoldal, a kilátók (12,2%). Emellett 8,8% említette, hogy
nincs ilyen, nem tudok ilyent, semmi. 

Felsorolt programok közül legtöbben a Borfesztiválon
(83,9%) és a Hungarikum fesztiválon (71,3%) vettek részt,
inkább elégedettek voltak ezekkel a rendezvényekkel. 

A településre érkező nyaralókkal és üdülőtulajdonosokkal a
válaszadók háromnegyedének nincs konfliktusa (75,1% és
73,5%). A nyaralókkal a leggyakoribb konfliktus a szemetelés,
szemetüket mindenfelé zacskókban lerakják (23,3%), a hangos-
kodás, dübörgő zene, bulizás (20,9%). Az üdülőtulajdonosokkal a
leggyakoribb konfliktus a zaj, kertigépek, fűnyírás, barkácsolás
(28,6%), a szemetelés, szemetüket mindenfelé zacskókban lerakják
(23,8%) és gazégetés, füst, bűz, tűzgyújtási tilalom megszegése
(19,0%).

A válaszadók kétharmada (65,2%) a meglévő sport és
szabadidő funkciót erősítené a sportpálya hasznosításával
kapcsolatban. A nevelőotthon vonatkozásában nem ilyen
egyértelmű a vélemény, 35,9% a nagyobb kereskedelmi jellegű
egység idetelepítését támogatná.

A válaszadók 69,1%-a szerint szükség van a településen
környezetet nem terhelő ipari jellegű vállalkozási, gazdasági
területek kijelölésére.

A válaszadók nagyon sokféle funkciót említettek, amelyek
miatt rendszeresen a környező településekre kell menniük. A leg-
gyakrabban említetteket két nagy csoportra tudtuk osztani,
egyrészt a kereskedelem, másrészt a szórakozási lehetőségek. A
megkérdezettek ötöde (22,1%) a környező településekre utazik a
piac, és a bevásárlási lehetőségek miatt, emellett többen említet-
ték a vásárlás más formáit is. A szórakozási lehetőségeket, kultu-
rális eseményeket általában a válaszadók 14,4%-a mondta, míg
sokan konkrét szórakozási formát neveztek meg. A településről
hiányzó szolgáltatások hasonló képet mutatnak. A szórakozási
lehetőséget, szórakoztató központot (13,8%) és a különböző 
szaküzletek hiányát (13,8%) említették legtöbben.

Tíz év múlva ilyennek szeretnék látni Balatonalmádit: tisztá-
nak (22,7%), járható közutak, jó utak, úthálózat (21,5%), ren-
dezettnek, ápoltnak, gondozottnak (17,1%), fásított, parkosított,
parkosított sétány Budatavától Káptalanfüredig, sok zöld terület
(12,7%), virágosnak (11,0%), jó járdákkal (10,5%).

A válaszadók fele (48,6%) szerint nincs szükség további
területek belterületbe vonására lakó- és üdülőterület fejlesztése
céljából.
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Portré

Érdi Sándoréknál történő látogatásom apropója,
Sándor közelgő hetvenedik születésnapja. Természete-
sen tudtam róla, hogy neves tévés személyiség, de mára
„kiszállt” a média világából. Újságíró, főszerkesztő,
művészeti igazgató, Szegeden egyetemi tanár. 

Tudtam, hogy ő É. Szabó Márta férje, Érdi Tamás
édesapja, két szépséges unoka nagypapája. Az viszont új
információ, hogy most főállásban éli kiegyensúlyozott
családi életét.

(Az első benyomás, ami már a kapujukban ért: sár-
mos, kedves, energikus, nem jutna eszembe róla, hogy
70.)

– Nem  hiányzik a munka?
– Nem! A hallgatók hiányoznak majd, de azok az

elképesztő körülmények, amelyek már Szegedet is
utolértek, azok egyáltalán nem hiányoznak. Nem a
tanítástól ment el a kedvem, hanem egyszerűen rosszul
érzem magam attól, hogy rendszeresen találkozom álta-
lam nagyra becsült emberekkel, akik pirulnak előttem
bizonyos megoldhatatlan helyzetek miatt. 

A tévét pedig már csak nézem, de leginkább a
sportcsatornákat részesítem előnyben – most ter-
mészetesen az Olimpiát –, mert ott világszínvonalon
űznek valamit. Amikor elkezdtem a ‘70-es években a
televíziózást, az egy másik televízió volt. Kreatív szelle-
mi tevékenységet folytattunk, ahol olyan műsorok
születtek, amelyeket mi találtunk ki. Ebben voltak jó
produkciók, akadtak kevésbé jók, sőt előfordultak
vacakok is. Ma viszont a licenc műsorok a divatosak:
vásárolt receptek alapján, itthon megfőzött műsorokat
sugároznak, amelyek engem nem érdekelnek. Ha az
ember hozzászokott ahhoz, hogy a saját szellemi ter-
mékeivel büszkélkedhet – vagy olykor akár szégyen-
kezhet –, akkor ennek az új műfajnak már nem látja
értelmét. Nem érdekel már a közélet és a politika sem.

– Nem fél, hogy unatkozni fog nyugdíjas évei alatt?
– Először is van hat sportcsatornám, amelyeket

reggeltől estik nézni tudok. Ezenkívül van kettő
unokám, akik elég rendes elfoglaltságot biztosítanak,
amikor itt vannak Almádiban. Van egy fiam, (Érdi
Tamás zongoraművész), akivel hála Istennek folyama-
tosan utazunk a világban, belföldön, külföldön
egyaránt. Ősztől tele van a naptára, Zürich, Stuttgart,
Kiev és talán Torontó is, és nekem, mint a „stáb”
tagjának nagyon sok a dolgom. Először is vezetnem kell

az autót, gondoskodnom kell arról, hogy minden rendben legyen a kon-
certek és az utazások körül. Én vagyok az élelmezési tiszt is, valamint a
hordár és a gazdasági főnök. Feleségem a szabó, az öltöztető, a sminkes,
és legfőképp a menedzser. De azért Mártára is oda kell figyelni, mert aki
ismeri, tudja, hogy annyi baj van vele, mint az összes többi dologgal
együttvéve. (Második benyomás: jó a humora.)

– Most nincsenek koncertek. Mivel telnek a napjai?
– A koncertek most fejeződtek be, Tamás a Balatont és a Bakonyt

népszerűsítő sorozata július végén Veszprémben zárult, szerencsére nagy
sikerrel, úgyhogy a nyárra is jutott egy kis izgalom. Ami pedig a hétköz-
napokat illeti, általában reggel fél hétkor felkelek, hétkor én nyitom
Almádiban a boltokat. Érdekes beszélgetések zajlanak ilyenkor a pultok-
nál és a pénztárnál, nagyjából innen tudom, hogy mi történt a világban,
mert ugye a magyar televíziókból ezt nem nagyon lehet megtudni. Sorban
állás közben a dolgozni induló emberek véleménye viszont mérvadó, 
és pontos képet kapok arról, hogy milyen a hangulat az országban. Nyolc
óra körül már itthon vagyok, és főzök.

– Ön főz?
– Hát persze! Aki bevásárol, az főz! Pesten is én főzök!
– Ki mosogat?
– Hát a gép! A feleségem utál mosogatni, ezért gépesítette ezt a

folyamatot! A főzést nem kellett, mert erre itt vagyok én. Tehát a
délelőttöt eltöltöm a főzéssel, utána pedig – ha itt vannak az unokák –,
akkor közlik velem, hogy „Sanyi papa! Strand!” Erre a vezényszóra kihú-
zom magam, beülök az autóba, és mámorosat fürdünk a kölykökkel.
Utána ebéd, és Zolika, a kicsi pedig megy aludni. Marci, a hatéves nem
nagyon alszik, vele mindig ki kell találni valamit. Este a Minimax előtt
vacsoráztatom őket, ez bevált recept, mert Tamás fiam is rossz evő volt, ő
a felolvasott mesékre – később a Winnetoura, majd még később Tolsztojra
– evett. Amíg bírtam torokkal, addig ő falatozott. Most az unokák a Locsi-
fecsi Mártát nézik, és közben jó étvággyal esznek. 

Főzni is szeretek, vásárolni is szeretek, de legjobban azt szeretem,
amikor ülnek az asztal körül és megelégedett képpel esznek! Nekem ez a
legboldogabb érzés!  

Körülbelül így telnek a napok, de ez nagyon is rendben van. Úgy gon-
dolom, hogy minden életkorban megvan az embernek a  maga dolga.
Fiatal korában tanuljon, aztán dolgozzon, nyugdíjas korában pedig
foglalkozzon az unokáival. (Tessék, még bölcs is. Persze, hiszen böl-
csészetet tanított az egyetemen!)

– Mivel ünnepli majd a születésnapját?
– Őszintén szólva nem nagyon tudom. A feleségem készül valamire, de

jobb, ha én azt nem tudom, hogy mire. Amivel ő készül, az kétesélyes
szokott lenni. Vagy nagyon jó lesz, vagy ... hmm… érdekes. Szóval vagy jó
lesz, vagy érdekes. (Mondtam, hogy jó a humora!) Magam részéről nem
készülök semmivel,
csak szeretném meg-
élni augusztus 17-ét,
aztán folytatni az
életet addig, amíg 
az égiek akarják.
Egyébként két nap-
pal a születésnapom
előtt érkeznek az
unokák, akik meg
fogják tölteni a nap-
jaimat különféle
eseményekkel, és
egésznapos elfoglalt-
ságot adnak. Alig
várom őket!

Kedves Sándor!
Boldog – vagy akár
érdekes – születés-
napot kívánok! Kö-
szönöm szépen a
beszélgetést!

Szolga Mária

Fotó: Pászti György

ÍGY IS LEHET HETVENKEDNI
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Emlékek

Mielőtt folytatnám a Janó bácsival való
találkozásom utáni történetet, visszatekin-
tenék egy-két korábbi eseményre, ami
jelentősen befolyásolta felnőtté válásom
történetét.

Engedjék meg, hogy megismertessem ked-
ves mindnyájukkal az én drága szüleim gyer-
mekkorát, felcseperedésüket, gyermekko-
rukat, elszakadásukat, majd azt az időt,
amikor újra, örökre egymásra találtak. 

Nővéremnek papa mamája mondta el
halálos ágyán, hogy papa miért viseli az ő
nevét. Röviden a történet: nagymamánk,
Varga Erzsébet, egy csodálatosan szép, szőke,
kék szemű szegény parasztlány volt. Egyszer
hírül ment, hogy egy dunántúli kastélyba
szobalányt keresnek. Szülei elvitték Erzsikét a
mustrára. A kastély házvezetőnője a nemes úr
egyetértésével őt választotta ki szobalánynak. 

Évekkel később a szép, szőke parasztlány
teherbe esett. És 1893-ban megszületett Jóska, aki az én apám lett. 

A nemes úr baráti köréhez tartozott (kártyapartner) a Csepelen mű-
ködő Marsi és Mérey Műszergyár tulajdonosának fia, a kapitalizmus
feltörekvő nemzedéke. Kereste a főnemesi, nemesi családokkal a kapcso-
latot, mert az olyan divat, sikk volt. Elég az hozzá, hogy a műszergyár
gondnoka, aki egy kicsit korosabb agglegény volt,  a tulajdonos kérésére
– némi anyagi támogatás fejében –, feleségül vette a szépséges Varga
Erzsikét, de kikötötte, hogy a gyermek nem jöhet a házasságba. Így a kis
Jóska Kajáron maradt a nagyszülőknél, a mamája pedig Csepelre került a
gondnok úr házába. 

És most lássatok csodát! Két nappal Jóska születése előtt, alig 200
méterrel odébb egy kislány született a Keresztes családban, aki a kereszt-
ségben a Mária nevet kapta. Igen! Ő lett az én mamám. Együtt csepe-
redtek fel. Miután a két ház a falu szélén volt, és mindkét család tartott
libákat, bizony együtt őrizték őket a réten. Mikor eljött az iskoláskor,
együtt mentek az iskolába. Jóska mellé nem akart senki ülni, mert „zabi
gyerek” volt. Telt az idő, és egyszer a kis Mariska,
miután a szüleitől engedélyt kapott, megkérte a
tanító bácsit, hogy ültesse őt Jóska mellé az utolsó
padba. Megtörtént…

A második osztály első félévéig tartott ez a bol-
dog „együttlét”. Ekkor – mivel Jóska szülei nem tud-
ták vállalni a nevelését (betegség miatt), megjött Jós-
ka mamája Csepelről, és Küngösre vitte Jóskát egy
rokonhoz, aki ott volt cseléd egy gazdag paraszt-
háznál. 

Így szakadt el a kis Mariskától, az iskolától (úgy
tudom, Küngösön akkor még nem volt iskola).

A további eseményekhez annyit kell tudni, hogy
a Keresztes család, nem sokkal azután, hogy Jóskát
Küngösre vitte a mamája, elköltözött Balatonalmá-
diba, ugyanis Mariska apai nagyapja, idősebb Ke-
resztes József, aki módos Balatonszentgyörgyi gazda
volt (állítólag egyik őse tagja volt a Dózsa György
által vezetett keresztes hadseregnek, aminek végcélja
a Szent Föld felszabadítása volt, mint tudjuk,
parasztháború lett belőle), nagy területet vásárolt az
Öreghegy déli lejtőjén, mert hírét vette, hogy azon a
területen hamarosan vasútvonalakat fognak építeni,
így a búsás haszon fejében történt ez a befektetés.
(Lehet, hogy egyszer majd erről bővebben írok.)

Az elköltözéssel úgy tűnt, örökre megszakad
Mariska és Jóska kapcsolata, ezért a lány megkérte
édesapját, hogy vigye el Küngösre, hogy elbúcsúzhasson iskolai padtár-
sától. 

Teltek az évek, Keresztes Mariska szépséges lánnyá cseperedett, és a
világutazó idősebb Kövér Károly házához került. Úgy tudom, gyerme-
keire (Kármen és Viktor) vigyázott, valamint a konyhán is segített.
Kármen még most is itt él Almádiban. Mikor legutóbb találkoztunk, úgy
beszélt a múltról, mintha tegnap történt volna. Egy élő történelem 
könyv. Ezúton is puszilom, további jó egészséget kívánok neki, és vele
együtt fiának,  Viktor „öcsémnek”. 

Pinkóc térségében, az Apáca fara környékén élt idősebb Fű József és
családja. Terjedelmes birtokkal rendelkeztek. Történt egyszer, talán a
pinkóci búcsúban, de az is lehet, hogy egy Hattyú bálon, hogy az idősebb
Fű gyerek, a Jóska, megtáncoltatta az első bálos Keresztes Máriát, aki
akkor volt 18 éves, és még abban az évben (1911) feleségül vette. Kilenc
hónap elteltével gyönyörű kislányuk született, akit Ilona névre keresz-
teltek, és akinek én később a kisöccse lehettem, és akit később, mint a
Fűzfői Lőporgyár főművezetőjét munkatársai rajongásig szerettek; mi is.

Alig telt el két és fél év, és a háború vérzi-
vatara söpört végig Európán… Mariska férjét
behívták katonának. A háború talán harmadik
hetében, ifjú Fű Józsefné Mariska részére egy
hivatalos értesítés érkezett, hogy férje, a Galí-
ciáért folyó harc egyik frontszakaszán egy si-
kertelen szuronyrohamot követően nem tért
vissza a lövészárokba. Eltűntnek nyilvánították. 

Most röviden kövessük nyomon a mi kis
Jóskánk életét. A rokon család emberségesen
bánt vele, szint úgy tekintették, mintha a saját
gyermekük lenne. Természetesen dolgoznia
kellett. (A tanulás megszakadt, a második osz-
tályt sem fejezte be.) De az idők folyamán
sokat olvasott, rádiót hallgatott, ha csak te-
hette. Olyan magas általános műveltséget
szerzett, különösen a történelem, földrajz, iro-
dalom, stb. terén, hogy téli estéken áhítattal
hallgattuk elbeszéléseit az életről. És az írása –
bár tele volt helyesírási hibával –, de a betűket

szinte rajzolta. Ma is őrzök a mamához írt levelei közül néhányat. Az
egyikre különösen büszke vagyok, amelyben arról ír, hogyan foglalták
vissza Eger és térségét a cseh intervenciós csapatok megszállása alól
(1919). Papa, mint a csepeli önkéntes munkásezred katonája, miután
végigharcolta az első világháborút – kétszer sebesült, ismét fegyvert
fogott hazája védelmében! És majdnem ez lett a veszte. (De erről talán
majd később írok.)

Tehát dolgozott, mint kisbéres. Etette, itatta az állatokat, cserélte az
almot az istállóban, majd később, ahogy erősödött, kocsis lett, hordta a
szénát, a termést, stb. És amikor az arató gazdának feltűnt, hogy milyen
erővel suhogtatja a kaszát, első kaszásnak tette, hogy ő adja meg a tem-
pót a többieknek. Papa vállalta, de csak azzal a feltétellel, hogy a csapa-
tában lévők  magasabb részesedést kapjanak a terményből. Úgy is lett…

18 éves volt, amikor úgy döntött, elsétál Almádiba, vajon mi lehet a
kis Mariskával. Vasárnap lévén éppen akkor ért a vörösberényi reformá-
tus templomhoz, amikor vége lett az istentiszteletnek. Toronyiránt jött a

fűzfői fennsíkon, és így az erődtemplom magassá-
gában ért Berénybe.  Itt jegyzem meg, hogy Keresztes
Mária a református iskolában fejezte be az elemi
iskolát. És láss csodát! A fia (mármint én) 70 évvel
később a berényi általános iskola igazgatója lett. 

Első dolga volt, hogy a kijövő fiatalokat kérdez-
gette, ismerik-e Keresztes Máriát. A válasz hihetet-
len, de igaz: az első fiatal így válaszolt: ismerem,
együtt jártunk iskolába. Tegnap volt az esküvője.
Mintha villám csapott volna Jóskába. Megdermedt…
szólni sem tudott. Csak állt... csak állt. A kérdezettek
nem értették, nem érthették, mi történt ezzel a fiatal-
emberrel, akinek a merevsége fokozatosan megtörtté
változott, a feje lehorgadt, lassan megfordult, és elin-
dult valamerre, ösztönösen Küngös felé…

Késő délután érkezett „haza”. Egy kicsit oldódott
a feszültség, a bánat. Amikor a cselédházak felé köze-
ledett, az udvaron játszó gyerekek kórusban kiabálták:
Jóska, siess! Siess! Megjött a mamád Pestről! 

Jóska eszeveszett futással érkezett a kis nádtetős
ház elé, ahol az ajtón kilépő mamája tárt karjaiba
vetette magát. Ölelték, puszilták egymást szótlanul,
míg végre Jóska, küszködve a sírással, mondta: 

– Mama, vigyél magaddal!
Mint kiderült, a mamája azért jött, hogy elmond-

ja Jóskának, a férje végre hozzájárult, hogy együtt
éljenek, és most viszi magával csepeli otthonukba. 

Jóska kicsit tartott a „Bujtás papával” való találkozástól, de szeren-
csére hamar megtalálták a közös nevezőt. Jókat beszélgettek Jóska eddigi
életéről, Marikától eredő bánatáról. Segített munkát találni a csepeli
öntödében. Így ismerkedett meg a kemény munkásélettel, ami számára
nem volt újkeletű, hiszen a nyári tarló szikrázó remegése a tikkasztó
hőséggel, nagyon hasonló élményt adott, mint a tüzes, folyékony érc
ragyogásának varázsa. Ahogy telt az idő, előfordult, hogy a műszergyárba
is elkalauzolta fogadott fiát. Ugyanis Jóska két műszakban dolgozott, és
így alkalma volt a műszerészek precíz munkáját is megismerni. Lassan
gyógyult a seb. Az öntödében, és a műszerészek között barátokra lelt, ez
jó hatással volt rá. Nevelőapja megtanította egy szórakoztató kártya-
játékra, az ultira. Elvitte magával kedvenc sörözőkertjébe, bemutatta
barátainak. Söröztek, kártyáztak, beszélgettek, s mind közelebb kerültek
egymáshoz. Minden olyan szép volt, nyugodt, békés hangulat uralta az
életüket, mígnem Csepelen is végigsöpört a rettenetes hír: Megölték a
trónörököst! Kitört a háború! 

Varga Laci bácsi

MORZSÁK ÉS SZILÁNKOK ÉLETEMBŐL

Családmese dióhéjban
(részlet)

Hol volt, hol nem volt,
Volt egy fiú és egy lány.
A fiú cserzett-bőrű,
A lány arca halovány…
A küngösi pusztáról
Indult a kisbéres,
A kajári mezőről
A kék szemű kötényes…

Ballagtak, ballagtak,
S egy nyári nap alkonyán,
Megtelepedtek az
Öreghegy oldalán.
Megfogta őket
A csodálatos halom,
A völgy alján csillámló
Zöldes-kék Balaton…

Varga László

Szüleim tihanyi kiránduláson.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban augusztus 3. és szeptember 29. 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)

Augusztus 10. péntek, 18 órától „MAGTÁR GALÉRIA”  
SÁPI MARGIT KAMARA KIÁLLÍTÁS és képvásár
Találkozás a művésznővel,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 HANGVERSENYSO-
ROZAT 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 14. kedd, 19 órától TALÁLKOZÁS JUNG ZSENIVEL
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Augusztus 17 – szeptember 15. között 
ALMÁDI TÁJKÉP BIENNÁLÉ 
Helyszín: Pannónia kiállítótermei Szervezők: Fábián László grafikus-
művész és a Pannónia Kulturális Központ Tel.: 20/377-21-57 (Fábián
László) 88/542-511 (Kiss György) 

Augusztus 17. péntek, 20 óra RÉGI ZENE HANGVER-
SENYSOROZAT 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 18. szombat, 18 óra Cs. Szabó István: KALAP KALAND
A Budai Bábszínház élőbábos, egyórás, zenés mesejátéka gyerme-
keknek Belépőjegy: 500 Ft – Elővételben is megvásárolható az
intézmény portáján. Helyszín: Pannónia nagyterme Tel.: 542-511 

Augusztus 3-20. között ALMÁDI BORFESZTIVÁL 
Fedezze fel hazánk zamatos borait a Balaton zenei sokszínűségét,
táncait, kézműves és népművészetét. Városunk legismertebb, leghíre-
sebb és legtöbb látogatót vonzó rendezvényén idén 18 napon át, ahol
változatos színpadi programokkal és persze hazánk híres borvidé-
keinek legízletesebb nedűivel várjuk vendégeinket.
Augusztus 3. péntek   
18:30 Rubato Band 
19:00 Almádi Borfesztivál ünnepélyes megnyitója
19:00 HEGEDŰVARÁZS – MÁGA ZOLTÁN műsora
20:00 Botorka Táncegyüttes 
20:30 BUDAPEST CHAMPAGNE BAND 
Augusztus 4. szombat   
18:30 Tatai Ugrókötél Egyesület műsora 
19:00 Csillagnyílás Balett Csoport 
19:00 Queen Dance SE 
20:00 Bonita VTE 
20:30 „EZERARCÚ HARMONIKA...” OROSZ ZOLTÁN HAR-

MONIKAMŰVÉSZ KONCERTJE 
Fellépő művészek: Orosz Zoltán - harmonika, Balogh Zoltán 
- gitár, Bata István - basszusgitár

Augusztus 5. vasárnap  
18:30 Rubato Band 
19:00 Zéta Néptánc Együttes – Adács 
19:30 Golding Versenytánc Egyesület  
20:30 INTERMEZZO LATIN ZENEKAR 
Augusztus 6. hétfő 
19:00 Rubato Band 
19:30  Kid Rock&Roll Sportegyesület  
20:30 TOURMIX ZENEKAR 
Augusztus 7. kedd  
19:00 Fortuna Twirling Stúdió
19:30 Ritmika Showtánc és Énekstúdió 
20:30  LOUIS ARMSTRONG SHOW DERVALICS RÓBERTTEL 

Augusztus 8. szerda  
19:00 Ringató Balaton Táncegyüttes 
19:30 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
20:30 PAROLA ZENEKAR 
Augusztus 9. csütörtök   
19:00 Free Dance Tánccsoport 
19:30  Hemo Winner Versenytánc Egyesület 
20:30  DR. GROG ZENEKAR 
Augusztus 10. péntek   
19:00 Veszprémi Modern Táncműhely 
19:30 Holdezüst Rózsák Hastánc Csoport  
20:30 THE BLUESBERRY BAND 
Augusztus 11. szombat 
19:00 Csillagnyílás Balett Csoport 
19:30 Queen Dance Sportegyesület  
20:00 Pearl Dance Tánccsoport 
20:30 Bonita Versenytánc Egyesület  
21:00 MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚRZENEKAR 
Augusztus 12. vasárnap 
19:00 Dallamvilág Musical Stúdió 
19:30 Kid Rock&Roll Sportegyesület 
20:30 SILVERADO ZENEKAR 
Augusztus 13. hétfő  
19:00 Kicsi Rigó Kórus 
19:30 SziaHelló Együttes 
20:30 FŰZFŐ BAND 
Augusztus 14. kedd   
19:00 Kicsi Rigó Kórus 
19:30 Csopak Táncegyüttes 
20:30 KISS KATA ZENEKAR 
Augusztus 15. szerda   
18:30 Free Dance Tánccsoport
19:00 Vladimír Homola és Martin Budinský, szlovák cimbalom-

művészek műsora 
19:30 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
20:00 Golding Versenytánc Egyesület 
20:30 Drágakövek Hastánc Csoport 
21:00 Ritmika Showtánc és Énekstúdió 
21:30 SZAKOS ANDREA 
Augusztus 16. csütörtök 
18:30 Borverseny eredményhirdetése 
19:00 Ringató Balaton Táncegyüttes   
19:30 Fortuna Twirling Stúdió 
20:30 VIKTÓRIA ZENEKAR 
Augusztus 17. péntek 
18:30 Virágos Almádiért – eredményhirdetés 
19:00 Gurgolya Gyermek Néptánc Együttes 
19:30 Queen Dance Sportegyesület  
20:30 PRIBOJSZKI MÁTYÁS BAND 
Augusztus 18. szombat   
18:30 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és Tabán Zenekar
19:00 SziaHelló Együttes 
19:30 Kid Rock&Roll Sportegyesület  
20:00 Hemo Winner Versenytánc Egyesület  
20:30 Acro Dance Táncsport Egyesület  
21:00 Holdezüst Rózsák Hastánc Csoport 
21:30 GRÁCIA HEGEDŰTRIÓ 
Augusztus 19. vasárnap 
18:30 Rozmaring Hagyományőrző Csoport – Nyitragerencsér 
19:00 Botorka Táncegyüttes és az ürömi Öröm Táncegyüttes

műsora 
20:30 RULETT EGYÜTTES 
Augusztus 20. hétfő  
18:30 Zetelaki Néptánc Csoport 
19:00 Csopak Táncegyüttes 
19:30 Ritmika Showtánc és Énekstúdió 
20:30 MAKÁM 
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580
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Augusztus 20. hétfő, 10 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR
ÜNNEPÉN
Ünnepi beszédet mond: Sebő József, középiskolai tanár, irodalmár 
Ünnepi műsor: ISTVÁN ÖRÖKÉBEN 
Közreműködik a Tapolcai Musical Színpad.  
Helyszín: Szent Imre Templom kertje (dr. Óvári F. u. 47.) 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-511 (Kiss György)  

Augusztus 24–28., péntek–kedd PÁLINKANAPOK 
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

Augusztus 29. szerda, 16 óra VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS
KLUB PROGRAMJA Ügyelet – befizetés a lecsópartira 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-4268 (Lencse
Sándor) 

Augusztus 29. szerda, 18 óra LÁNG TIBOR FOTÓMŰVÉSZ
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA A MAGYAR
FOTOGRÁFIA NAPJA ALKALMÁBÓL 
Helyszín: Padlásgaléria A kiállítás megtekinthető szeptember 20-ig,
a Hivatal nyitvatartási idejében. 

Augusztus 31. péntek, 19 óra Kepli Lajos környezetmérnök,
országgyűlési képviselő (Jobbik) „Fenntarthatatlan fejlődés” című
előadása, a Föld és Magyarország környezeti állapotának jelenéről és
jövőjéről.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: kepli.lajos@jobbik.hu

Szeptember 1. szombat 
XI. LOVAS ÉS KERÉKPÁROS TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY 
A versenyen külön kategóriákban lehet indulni. Csapatversenyben:
2–5 fő, gyermek kategória 14 éves korig, felnőtt és családi kategória
18 éves kortól. Valamennyi résztvevő emléklapot és ebédet kap. 
Helyszín: Malomvölgy Szervező: Vörösberény Lovas Egyesület 
Bővebb információ: www.szentesifarm.hu

Szeptember 2. vasárnap, 8–12 óráig, második almádi Baba-börze.
Helyszín: Piactér /Tel: 20-460-1646/

Szeptember 5. szerda, 16 óra VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS
KLUB PROGRAMJA Ügyelet – befizetés a vacsorára
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-4268 (Lencse
Sándor) 

Szeptember 7. péntek, 10 óra BABA–MAMA KLUB
Helyszín: Gyerekkönyvtár Bemutatkozó találkozó, az éves témák
megbeszélése. Nyári élményeink, kisgyermekes utazásaink során
szerzett tapasztalatok megosztása 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsi 20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

Szeptember 7. péntek „MAGTÁR GALÉRIA”  
Werk fotók a „LÁTVÁNY VARÁZSA” című kiállítás
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Szeptember 8. szombat, 14 órától 
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL Helyszín: Vörösberény Szervező:
Vörösberényi Polgári Olvasókör Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Szeptember 12. szerda, 16 óra VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS
KLUB PROGRAMJA Zenés lecsóparty Helyszín: Vörösberényi
Kultúrház Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Szeptember 15. szombat, 16 órától „MAGTÁR GALÉRIA” 
„A SZTEREO LÁTÁS ÉLMÉNYE” 

Katonai optikai műszerek bemutatója Juhász János MATASZ-elnök-
kel Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Szeptember 21. péntek, 10 óra 
BABA–MAMA KLUB Kertünk kincsei – gyógyulás gyógynövé-
nyekkel; Vendégünk Takács Ferenc, kertészmérnök, gomba- és
gyógynövényszakértő Helyszín: Gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsi 20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

Szeptember 21. péntek NYAKASNÉ TURI KLÁRA kiállításának
megnyitója 
Helyszín: Pannónia kiállítótermei 
A kiállítás megtekinthető október 6-ig, az intézmény nyitvatartási
idejében. Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-511 (Kiss György)  

Szeptember 15. szombat ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTAL-
TÁRSASÁGA PROGRAMJA
Gombásztúra Szentkirályszabadja – Meggyespuszta környékére.
Indulás a Pannónia elől 8 órakor. 
További információ: 88/438-224 – Szenthe László 

Szeptember 22–23. szombat–vasárnap JAPÁN NAPOK A PANNÓ-
NIÁBAN
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-515 

Szeptember 26. szerda, 16 óra VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS
KLUB PROGRAMJA Zenés lecsóparti
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-42-68 (Lencse
Sándor) 

Szeptember 29. szombat ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁR-
SASÁGA PROGRAMJA
Gombásztúra Felsőörs környékére Indulás a Pannónia elől 8 órakor.
További információ: 88/438-224 – Szenthe László 

Szeptember 29. szombat, 16 órától 
MANDULÁS TÁNCHÁZ – V. családi táncház
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester
Ferenc)

FIGYELEM! Szeptembertől elindul a tanév és újra megkezdik
működésü-ket a Pannónia Kulturális Központ és a Vörösberényi
Kultúrház jól ismert csoportjai, klubjai. A próbák és foglalkozások
rendjéről érdeklődjön az alábbi telefonszámokon, vagy bővebb
információért látogasson el honlapunkra: www.pkkk.hu. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 70/366-0181 (Lőrincz József) 
Balatonalmádi Város Vegyeskara 30/541-1981 (Petheő Balázsné) 
Botorka Táncegyüttes 20/2641561 (Kovács Krisztián) 
Bridzs Klub 70/379-71-13 (Dr. Sinka László)
Cholnoky MMS 20/9-325-277 (Kiszelyné Tünde) 
Csillagnyílás Balett Csoport 70/38-02-064 (Vízhányó Katalin) 
Diabetes Klub 88/432-134 (Kardosné Irénke) 
Gurgolya Néptánc Csoport 70/383-4455 (Kreutz Károly) 
Honismereti Kör 88/430-091 (Kovács István) 
Hozd magad formába! – torna 88/542-554 (Melnecsukné Judit) 
Hastáncoktatás (Pannónia) 70/55-82-729 (Vattai Rita) 
Hastáncoktatás (Vörösberény) 70/33-92-006 (Papp Judit) 
Kid Rock&Roll SE 70/532-49-18 (Putics-Bondor Virág) 
Kitten Vision amatőr zenekar 30/66-11-347 (Ábrahám Adrienn) 
Kökörcsin Óvis Néptánc 70/383-4455 (Kreutz Károly)
Magyar Vöröskereszt vörösberényi csoportja 30/50-50-376 (Varjasné) 
Népek Tánca 30/52-82-410 (Tímár Lajos) 
Nyugdíjas Pedagógus Klub 30/308-0102 (Fürtösné Erzsike) 
Queen Dance SE almádi csoportja 70/243-3177 (Szentkirályi-Szaló Judit)
Sakk klub 70/389-60-49 (Fáncsy Imre) 
Tücsökzene 70/25-25-598 (Nádasné Varga Katalin) 
Vörösberényi F. J. Kertbarátkör 70/339-52-74 (Pandur Ferenc) 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 
V.Ny.K. Borostyán Népdalkör 88/430-091 (Kovácsné Marika) 
V.Ny.K. Ringató Balaton Néptánc Csoport 30/566-4206 (Magda Balázs)
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Természet
MI BERREG AZ ÉJI ERDŐN?

Mire e cikk megjelenik, már véget ér a költési ideje ennek a
berregő-tapsoló valaminek! Az idén már hiába megyünk úgy
kilenc óra környékére a bokros szegélyekhez, és telepedünk le a
fűbe, lehetőleg sötét ruházatban, nem hallatszik gépi hangú
recsegő köszörülés a távolban, sem ijesztő, sejtelmes tapsolás
szinte a fejünk fölött! De láthatjuk amint jókora galamb méretű,
imbolygó röptű madár röppen, mint kísértet az éjszakában.
Röptében sokat fordul, szitál, siklik. Különleges látványban lesz
részünk ha esetleg sikerül rávilágítani. (Kizárólag tenyészidőn
kívül, hogy ne zavarják!) Tollazatának fehér foltjai, és hatalmas
szeme erősen „világítanak”. Nászidőben ehhez még elromlott
repülőmodellhez hasonló ereszkedéseinek látványa is hozzájárul!
Ha megzavarjuk, gyakran szándékosan fölénk röpül és pimasz,
de vidám, felcsattanó „kvu-it” riasztást hallat. Nagy élmény meg-
pillantani esti sziluettjét valamely száraz ágon!

Herman Ottó így ír róla: A kecskefejő az alkonyat és késő est
madara. Amint a nap leáldozott és terjedni kezd a koraest ho-
málya, a kecskefejő elhagyja nappali tanyáját, mely vén fák ágain
van, amelyeken hosszában telepedik meg, úgy, hogy színével
mintegy beléolvad a kéreg színébe; szárnyra kap és sajátságos
imbolygó, de sebes röpüléssel neki iramodik a síkságnak, az
erdők tisztásainak vagy nyíltabb közeinek és mint  a fecske, röp-
tében kapkodja el az éjjel járó bogárságot, e között még a leg-
nagyobb pilléket is.

Ezen éjszakai életmód miatti ismeretlensége az oka a kecske-
fejő névnek is! Miskolczi Gáspár (1702, Lőcse) szerint „a Kets-
kékre reájok üt, és azoknak tőgyeiből a tejet kiszopja, …

De nézzük mit mond a tudomány! A nálunk lakó neve lap-
pantyú (Caprimulgus europaeus meridionalis). A biokémiai ered-
mények alapján a baglyok rokonsági körének tagja. Politipikus, 
6 alfajjal. Törzsfejlődésük során nappaliból fejlődtek éjszakai
életmódra.

Ennek előnye, hogy éjjel csak a denevérekkel kellett osztozni
a rovarokon, következménye pedig a hatalmasra felnyíló száj,
érzékelő sertékkel, az  óriási szemgolyó, a napvilágnál előnyös
baglyokéra emlékeztető rejtőszín, a lapulás képessége. Két tojását
időkülönbséggel rakja a talajra. De a kotlást azonnal kezdi. Ha-
zánkban április második felétől érkezik, és okt. elejére távozik
Afrikába. Telelőhelyei kikutatlanok! A legidősebb madár 13 éves,
legtávolabbi megkerülés 1152 km. Helyzete Mo.-n stabil, kb.
10.000 pár alatti példánnyal. Fönnmaradását a rovarokban gaz-
dag kaszálók, legelők, nyílt cserjések fönntartása segíti.

E rejtőzködő madár fotózása nagyon nehéz, fogadják szere-
tettel Laci barátunk MŰFAJON BELÜL SEM MINDENNAPI
képeit, én meg köszönöm az idei lappantyúzás élményét Neki!

Önöknek pedig jövőre  szép kecskefejős estéket kívánunk.
Irta: tszabango@gmail.com

Foto: Novák László

Állok a hatalmas szikla előtt, s ámulva nézem, milyen hatalmas is!
Majd a tövében szemem egy aprócska kavicsra téved. Csodálatos ellentét!
Szeretem a köveket. Időtlenek, zordak, hatalmasak, fenségesek, mint szik-
lák, és selymesen, fényesen simulnak tenyerembe, ha kicsinyke kavicsok.

Gondolatban áthidalhatatlan az idő, míg a büszke bércekből fénylő,
kerek, csöpp kövekké lesznek. Van már vagy mázsányi belőlük gyűjtemé-

KÖVEK
nyemben. Bármerre visz utam, ha szemembe ötlik egy addig még nem
látott színű, formájú kövecs, fölveszem. Hazahozom. Még majdnem
mindegyiknek a lelőhelyére emlékszem. Van, amelyik csillámos, zölde-
sen, vagy bordóba játszón, ezüstösen csillan meg ha rávetül a fény. 
Egyszer, egy sztráda melletti pihenőnél gömbölyű, fehér és lilás csíko-
zású, lúdtojás méretűt találtam. Kristályosodott, a Föld történetének ősi
üzenetét hordozza. Megfejthetetlen, de bizonyára fontos jelentésűt.
Valahol egész marékra valót szedtem össze: rózsaszínűt, fényes feketét,
opálosan áttetsző szürkét, narancsba hajló fehéreset. Van nádzöld színű,
melyet sötétzöld pettyek tarkítanak. Valamint, ehhez hasonlóan,
rózsaszínű bordón pontozott. Láttam olyan gránitdarabot vagy diorit
(mely után azóta is vágyakozom), ami egy kerek cipóhoz hasonlít,
halványzöld, fekete szemcsés. 

Talán éppen ezen okból szeretem a régi, kőből rakott épületeket is,
melyek már századok óta romlanak, omlanak. Képzeletem eljátszadozik
a gondolattal: „Vajon milyenek voltak az emberek, akiknek kezén
átmentek ezek a kövek? Ha átfordítanám valamelyiket – akkor a techni-
ka mai eszközeinek segítségével esetleg – még az építő ujjlenyomatát is
meg lehetne találni.”

Időtlenség. Felfoghatatlan távolság az időben visszafelé haladva.
Ezek a kövek. Mi, emberek, kicsinyke lények, múlandók vagyunk. 
Mégis ragaszkodunk a kövekhez, taposunk rajtuk, építünk belőlük, és
rombolunk általuk.

Boda Zoltánné
nyugalmazott tanító
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Szeretnének aktívan hozzájárulni a várost jelképező templom
helyreállításához a Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi
csoportjának tagjai, ezért „örökbe fogadták” a város erődített
templomát. 

– Történeti szempontból ez a pontos kifejezés, mert nem a
templom eredeti építésekor  készült a  támfal, hogy a település
lakóit a természeti csapások idején megvédje, az ellenségtől
megóvja, hanem a XVIII. századi vallási harcok eredményeként
az akkori reformátusok építették – mondja Dallos Zsuzsa, kinek
kezdeményezésére a NABE csoport elkezdte a templom népsze-
rűsítését. 

– Teljesen természetes volt a középkorban a felekezetek
közötti harc, ez nem magyar sajátosság. Nemcsak az elvek csap-
tak össze, hanem a hívek is, többek között a templomok és az
anyagi javak birtoklásáért, ám ezért ne kárhoztassuk őseinket.
Nekünk azonban a  XXI. században az a dolgunk, hogy a közös
értékekre vigyázzunk, ne rekesszünk ki senkit és semmilyen cso-
portot, örüljünk együtt annak, amit szüleink ránk hagytak – teszi
hozzá Zsuzsa.

– Ez a templom szerepel a város címerében, Balatonalmádi
jelképévé vált, a Balatoni Korona 1000 forintos értékén is szere-
pel. Alapjairól bizonyított hogy árpád-kori, ezért nagyon jó
volna, ha minél többen megismerhetnék történetét, élvezhetnék
szépségét. Egyesületünk tagjai azt remélik, hogy helyreállítása, a
szépséges műemlék "használata" összekovácsolhatná a város-
részek lakóit, hiszen Balatonalmádi településrészei (Vörösberény,
Budatava, Káptalanfüred és Almádi) polgárainak egyaránt érté-
ket jelent, őseink munkáját, erőfeszítéseit tiszteljük, ha megóvjuk
utódainknak, ha másoknak is megmutatjuk, mire voltak képesek
eleink – szögezi le Némethné Erzsi, a Nabe helyi elnöke.

– A templomtetőt sürgősen ki kell cserélni, amelyhez húsz
millió forintra lenne szükség. Egy pályázati lehetőség ebből
tizenkettőt talán biztosít, a többit össze kell gyűjteni, ebben
szeretnénk a magunk eszközeivel segíteni – veszi át a szót
Benedek Emese, aki a gyülekezet lelkészével, Faust Gyulával
konzultált arról, hogy mi történt az eddigi felújítások során. 

Tudjuk, hogy az épület a református egyház tulajdona, de
átvitt értelemben minden almádi polgáré, büszkék vagyunk rá,
ezért igyekszünk megszervezni mentésére az összefogást, és
ebben a tiszteletes úr és a gyülekezet segítségére lenni. Első lépés-

ben a templom környezetét igyekeztünk szebbé tenni. A város-
gondnokság a nehéz munkákat végezte el, mi virágokat ültet-
tünk, gyomokat irtottunk – számol be a közös akcióról. 

Sok internetes portálon még ma is olvasható, hogy a temp-
lom életveszélyes, nem látogatható, a hölgyek ezeket is töröltet-
ni szeretnék annál is inkább, mert az egyesület tagja, Töltési
Zsóka minden szombaton Kovács István helytörténeti kutatóval
együtt bemutatja a másik két almádi templommal együtt az
erődített szépségét hangulatos vezetés keretében. 

A balatoni hölgyek szeretnék közösségi együttlétekre is fel-
használni a templomot, ha például valaki szívesen olvasná föl ott
a verseit, vagy örömmel mutatná be kedvenc költeményeit, ha a
város zeneiskolásai ott rendszeresen fellépnének, illetve a város
kórusai, kamaraegyüttesei adnának ott koncertet, akkor még
inkább a magáénak érezhetné minden Balatonalmádi városlakó,
Balatonalmádit szerető, az erődtemplomot. 

Fauszt tiszteletes úr és Steinbach püspök úr ehhez hozzájá-
rultak. Ezért gyűjtenének régi fényképeket is konfirmációkról,
esküvőkről, istentiszteletekről, koncertekről  – nagyon érdekes
kiállítást szervezhetnénk a dokumentumokról, a tablók kapcsán
izgalmas beszélgetések is kikerekedhetnének, milyen volt egykor
a hitélet, a közösségek életében milyen szerepe volt a templom-
nak. Szeretettel várnak minden jelentkezést.

N.T.

ISTEN VELED 
ANDRÁS BÁCSI!

Már harmadik éve hiába keresünk a számodra oly kedves
almádi rendezvényeken. Pedig 2001 óta minden alkalmat
kihasználtál, hogy itt legyél nálunk és velünk. Mindegy volt szá-
modra, hogy megveszik-e gondosan kifaragott szobrocskáidat,
vagy sem.  A fontos az volt, hogy itt lehettél, s mindig kedvesen,
mosolyogva beszélgettél, barátkoztál fiatallal, öreggel, helybéli-
vel, vagy vendéggel egyaránt.

Mindig korán érkeztél, elsőként pakoltad ki portékáidat, s
tőled köszöntünk el utoljára esténként. 

Aztán elmaradtál. Megtudtuk, életed párja, a szeretett Mama,
(Te is úgy hívtad, mint gyermekeid) megbetegedett. S hiába ápol-
tad gondosan, hordtad orvoshoz, jártál naponta hozzá az ország
másik felébe a kórházba, nem sikerült itt tartani. Az életen át hű
társ elvesztése összetört.

Tavaly, még bíztunk benne, hogy mégiscsak összeszeded ma-
gad, és újra itt leszel Péter-Pálkor és a nyári fesztiválokon. De nem
jöttél, fogyott az erőd, s a kedved sem tért vissza, hiába mondogat-
tad minden találkozásunkkor, hogy nekilátsz újra dolgozni.  

Volt egy ígéreted, s az ígéreteidet mindig betartottad. Erőn
felül, korodat meghazudtolva, tavaly novemberre elkészítetted
kedvelt Almádidnak, az életnagyságú, sokalakos Betlehemet,
amit Adventben megszentelve felállítottunk. Akkor újra csillo-
gott a szemed, vidám volt a mosolyod, örömmel adtál interjút.
Úgy tűnt, rendbe jönnek a dolgok körülötted, de ekkor, már
komolyan beteg voltál.

Néha meglátogattunk, de soha nem a bajodról beszéltél,
hanem az életed élményeiről, meg a munkáidról, kalandjaidról,
világjárásodról. Ígértél egy szép botot Tamás barátomnak, aki
büszkén mutatta, két héttel azelőtt, hogy elmentél, a kész botot.
Mikor utoljára találkoztunk, még mindig terveidről beszéltél,
pedig tudtuk mindnyájan, hogy ez már a búcsú ideje. Csak remél-
jük, hogy a kívánt friss sült halból, amit vittünk, tudtál néhány
falatot enni.

Pár nap múlva szomorú hír jött a családtól: elmentél. Elmen-
tél, mert hívott a Mama. Mert már nem volt több feladatod e
világon.

András Bácsi, Isten veled, nyugodj békében, szeretett hitve-
seddel! Köszönjük, hogy ismerhettünk, köszönjük, hogy velünk
voltál, köszönjük a barátságodat!

L & T

ÖRÖKBE FOGADTÁK AZ ERŐDTEMPLOMOT

A gyülekezet és a NABE hölgyei közösen rendezték 
az erődített templom környékét
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TISZTELT FELELŐS SZERKESZTŐ ÚR!
A múlt emlékeinek megőrzése jegyében küldöm a két fényképet, ame-

lyeket a családi képek között találtam. 73 éve – 1939 augusztusában – készül-
tek az almádi vasutasokról. A képek hátulján a nevek felsorolása segít az
azonosításban. 

Balról jobbra: Gerőffi Miklós, Gurisatti Ferenc, Ács Gyula, Honti József,
Lády Károly és Temessi László. 

És ülnek: Lovas Imre, Honti József és Ács Gyula. Mögöttük állnak: Varga,
Mészáros, Vörös, Somogyi, Andorka, Kovács és Temessi László.

Bizonyára leszármazottaik még élnek Almádiban és térségében!
Tisztelettel:  Honti József

TOLERANCIA ÉS MEN-
NYIRE FIGYELÜNK

EGYMÁSRA 
Június utolsó szombat éjszakáján hat bejelentés érkezett öt tele-

pülésről, hogy a környezetükben szóló hangos zene, vidám társaság
miatt nem tudnak pihenni. Nemcsak közvetlen Balaton-parti telepü-
lésekről van szó!

A kocsmából kihallatszó zenére, az onnan „vidáman” kilépő
hangoskodó vendégekre ugyanúgy érkezett panasz, mint a nyara-
lóban házibulizó fiatalokra, vagy a szomszédoknak előre bejelentett
születésnapot ünneplő ötvenesekre.

A Rendőrkapitányságra érkező, a „csendháborítás”-sal kapcso-
latos bejelentésekre a járőrt minden esetben kiküldi az ügyeletes.
Nem is gondolnák, hogy milyen gyakran fordul elő megalapozatlan
bejelentés, amikor nincs, nem hangos vagy engedélyezett a zene (ren-
dezvények esetében), és hogy milyen gyakran csak a rendőrségnek
szólnak, és nem is próbálnak meg szót érteni a panaszosok hangos-
kodó embertársaikkal. 

A rendőrség a megalapozott bejelentésekre történő intézkedés
során először figyelmezteti a hangerő csökkentésére az „elkövető-
ket”, de ha másodszor is érkezik bejelentés, mert újra felhangosítot-
ták a zenét, vagy nem csendesedett le a mulatozó társaság, feljelen-
tést tesznek az önkormányzat felé. A jegyző jogköre a bírság mérté-
kének meghatározása és kiszabása. Persze, ha valaki „visszatérő”
kuncsaft, azt honorálni szokták, és előfordulhat, hogy egy szórako-
zóhelyet akár be is zárnak.

A rendőrségre érkező bejelentések, feljelentések esetében
gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy az emberek nem beszé-
lik meg egymással a problémáikat, nem is próbálnak meg egyezked-
ni, kompromisszumra jutni még rokonságon, családon belül sem.

Valahol elveszett a kommunikáció és a tolerancia az életünkből!
Nem kérdezzük meg a másiktól, hogy vagy, nem halljuk, hallgatjuk
meg, milyen gondjai vannak, mert nekünk is van elég! Persze ez nem
mindenkire és nem mindig érvényes. Vannak szomszédok, akik
figyelnek egymásra, rokonok, akiknek feltűnik, ha régen hallottak
egymásról, és segítséget kérnek a rendőrségtől, hogy az esetleges bajt
megelőzzük.

Június végén történt. Az egyik forró napon egy balatonalmádi
férfi bejelentette, hogy idős szomszédját nem látta egész nap. Aggo-
dalma jogos volt. A 80 éves férfi előző nap délutánja óta nem tudott
felkelni, a kiszáradástól és a tragédiától az értesített rendőrök men-
tették meg. 

A rendkívüli hőség nemcsak az idősekre és a kisgyermekekre
veszélyes, mindnyájunknak oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű
folyadék fogyasztására, étkezésre, a napon való tartózkodásra, hogy
megelőzzük a bajt.

Erre különösen a strandoló vendégek, a túrázók, a kertészkedő
ház- és telektulajdonosok figyelmét hívom fel, és persze a felelős-
séget érző szülőkét.

Stanka Mária r. őrnagy

ANYANYELVÜNKRŐL 
Sok a gyümölcs augusztusban,
bármelyikre gusztusod van;
egészséges minden gyümölcs,
tudja is ezt, mind, aki bölcs.

Hapciii...

... Tüsszentettem, és a jelenlevők harsányan kívánták e tényt „egész-
ségemre”. Eltűnődtem rajta, hogy miért is ez a jókívánság. Hiszen a
tüsszentés éppen olyan szándékunkon kívüli eset, mint a csuklás, a
köhögés vagy az ásítás.

A tudományos értekezéseket gyakran kezdik úgy, hogy „már a régi
rómaiaknál is...” Kezdhetném én is ezzel, hiszen írásos nyoma van an-
nak, hogy a régi római tüsszentőknek is mindenféle jókat kívántak. Ács
Gedeon laskói* református lelkész ír is egy ősi babonáról, amely szerint
”ha a prüsszentés jobbról történik jó, de ha balról, rossz ómen...”

Meg az is nyilvánvaló volt, hogy a megfázással gyakran együtt jár a
tüsszentés, így hát a tüsszentőre ráfért, hogy kitörését egészségére
kívánják.

Aztán eljött olyan idő is – párszáz évvel ezelőtt –, amikor szinte
divatba jött a tüsszentés. Rájöttek, hogy ez a művelet egészséges, úgy
vélték, hogy tisztítja az agyat. Kitalálták hát a tüsszentés mesterséges
létrehozását. Ehhez pedig a szárított és porrá zúzott dohánylevelet
használták, amit burnótnak hívtak. Jobb módúak ezt a port drága sze-
lencében tartották. Kicsippentettek egy adagot belőle, az orruk alá tet-
ték, beszívták, ami aztán hatalmas tüsszentést váltott ki. Erre találunk
utalást Shakespeare: IV. Henrik. c. drámájában: „...ekkor érkezett oda
egy cifrán öltözött, kikent, kifent úr. Olyan illatos volt, mint piperke
hölgy, illatszelencét tart az ujjai közt, és azt koronkint orrához viszi, meg
elvonja. Az orr, mintegy dühében, hogy oly közel jár hozzá: tüsszögött.”
(Lévay József fordítása)

Jobb társaságban, mondjuk egy gyűlésen, a jelen levők nem vesznek
tudomást a tüsszentésről. Az „elkövető” tudja az illemet, ha érzi az inger
közeledtét, félrehúzódik, és előveszi a zsebkendőjét. Nem kell elnézést
se kérni.

Mint jeleztem, az irodalomban bőven találkozunk e témával. Pél-
dául a nagy orosz író, Csehov komédiát is írt A tüsszentés címmel. Ráth-
Végh István azzal a hittel találkozott, hogy amire rátüsszentünk, az igaz.
Erről ír Garay János (csaknem elfeledett) jeles írónk is Az obsitosban.
Háry János hihetetlen eseményekkel dicsekszik, amire a „furfangos diák
itt szörnyet prüsszente rá, de Háry ő beszédét tovább is folytatá”. (Itt
inkább burkolt kétkedést fejez ki a tüsszentő diák.)

Nem csak megfázás jele a tüsszentés. Ha egy hűvös helyről mele-
gebbe megyünk, vagy fordítva – könnyen kiválthatja a hőmérséklet-
különbség is a tüsszentést. De tapasztalhattuk azt is, hogy ha valamilyen
fény felé nézünk (óvatosan a Nap felé), akkor is kibuggyanhat belőlünk
egy egészséges tüsszentés. 

A babona egy fajtája: ha valaki hihetőt mond, majd rátüsszent, azt
mondjuk: lám, igaz! Ez éppen ellenkezője a hihetetlenséget jelezni akaró
furfangos diák esetével.

Megjegyzem, hogy mindenkinek más a tüsszentési „szokása”; van,
aki harsogóan, erőteljesen tüsszent, más (általában a hölgyek) visszafo-
gottabban, csendesebben teszik ezt.  Van, aki egyet tüsszent, és ezzel
kitisztult az orra, de vannak akik – ha rákezdenek tüsszenteni – alig
tudják abbahagyni. De ez már nem anyanyelvi téma.

Hadd fejezzem be ezt az „értekezést” egy rendőrviccel: „Jelentem,
hogy én a szolgálati gázspré teljes tartalmát ráfújtam a gyanúsítottra,
mire ő rám tüsszentett, és zöld lett a kabátom”. (Ezt a viccet olvastam,
nem vállalom, érte a felelősséget!)

Ha erre a kedves Olvasóm rátüsszent, hát váljék egészségére!
Láng Miklós

vipo: lang.miklos@hu
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KEDVES LÁTOGATÓINK!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Vörösberényi Erődített

Református Templom, a Szent Ignác Katolikus Templom és a
Balatonalmádi Szent Jobb Kápolna kapui 2012. augusztus 31-ig
keddtől vasárnapig minden nap 10:00–18:00 óráig nyitva állnak
a látogatók előtt.

„TEMPLOMI KÖRTÚRA”
IDEGENVEZETŐVEL

Balatonalmádi Város és az Almádiért Közalapítvány két kiemelt
rendezvénye sikeresen lezajlott a nyár eleji hónapokban. 

A Péter–Pál napi Vigadalomban az idén is mindenki kimulatta
magát, megcsodálta a népművészeti remekeket, esetleg galambot
reptetett, vagy belekóstolt valamelyik népi mesterségbe. A gyerekek
nagy örömére ez az év sem múlott el új betyárpróbák nélkül.

A Vigadalom évről évre sokak örömére kerül megrendezésre, de
ezúttal a Szent Erzsébet ligetben felállított faházakat nem bontották
le a záró tánc után, mert itt kapott új otthont a Játékos Balaton
Cimbora Találkozó.

Színes, változatos kínálatból meríthettek az érdeklődők három
napon át, többek között a  Bábos Ház, Mese Ház, Színek és formák
Háza, a Mézeskalács és Könyves Ház is tárt ajtókkal fogadta a helyi
és nyaraló gyermekeket. 

Az Interaktív játszóház és a Játékos Balaton Színpad programjai
mellett nagyon szerették az érdeklődő családok az esti órákban
induló élménytúrát.

Az Alapítvány szeretettel várja a helyi gyerekeket az egész évben
működő Cimbora Klubban. Ősszel újra kezdődik a játék, ezúttal
időutazásra hívják majd őket, ami Almádi múltján keresztül fogja
elvezetni  a kisebb-nagyobb csemetéket a római korba. 

Sz.M.

9. SÜMEGI GYALOGOS
ZARÁNDOKLAT A

BALATON FELVIDÉKEN
2012. szeptember 14-16.

A sümegi zarándoklatok régi hagyománya miatt született ez a
kezdeményezés. S mert ki kellett szakadnunk a mindennapokból,
s mert vágytunk a testi fáradtságra és a lelki emelkedettségre. S
mert tanúságot szeretnénk tenni, és áldozatot hozni a hitünkért.
2004-ben így felébresztettünk egy szép hagyományt, s minden
évben megtesszük az utat Balatonalmádiból Sümegre, az idén
már 9-edszer. Mindenkit szeretettel hívunk, tartson velünk, gya-
log. S aki nem tud velünk zarándokolni, várjuk a sümegi vasár-
napi főbúcsú nagymiséjére, 2012. szeptember 16-án, 10 órára. 

Indulás: 2012. szeptember 14-én, pénteken, reggel 7 órakor
Balatonalmádiból, a Szent Imre templomtól, a Szent Jobb
ereklyét őrző kápolnától. Előtte fél órával gyülekezés. Három
nap gyaloglás után, szeptember 16-án, vasárnap, 10 óra körül
érkezünk Sümegre. A teljes táv mintegy 80 km. Az útvonal
általában földúton, vagy gyenge forgalmú közúton halad. 

A szállás pénteken Vászolyon,  szombaton Tapolcán, közös
szálláson lesz. Hozni kell matracot és hálózsákot. Egy cso-
magokat szállító autó kísérni fogja a csoportot végig. A kocsival
a pihenőhelyeken találkozunk. Napközben a saját maguk által
hozott élelmiszert fogyasztják a zarándokok, de érintünk
boltokat is. Esténként főtt vacsora vár majd mindenkit. Sümegről
a hazautazás egyénileg történik, ezért is jó, ha odahívjuk bará-
tainkat, hogy várjanak bennünket, legyenek velünk a búcsún, a
szentmisén, és segítsenek a hazatérésben. A zarándoklat közös
étkezési és szállásköltségét, szervezési költségeit a zarándokok
közösen viselik, ennek mértéke személyenként 6300 Ft, amit
induláskor a szervezőnél kell fizetni.  

A szállás korlátozott létszámú, maximum 40 fő. Amennyiben
részt szeretne venni a zarándoklaton, kérjük, jelentkezzen a
szervezőnél, Récsey Zsuzsánál a 06-30/227-0784-es telefonszá-
mon, vagy pedig e-mailben a  cursillo@bakonysoft.hu  e-mail
címen. 

Imádkozzunk! 
Kezedben vagyunk Istenünk. Kérjük áldásodat és az őran-

gyalok segítségét, hogy testi fáradtságunk szolgálja lelki emelke-
désünket, s fogadd el áldozatunkat személyes szándékainkért és
a hazáért a 9. Balatonalmádi–Sümeg gyalogos zarándoklaton.
Ámen.

Szeretettel vár mindenkit a zarándoklat vezetője:  
Szabó Tamás  +36304676444  szabot@invitel.hu

Minden szombaton „Templomi kör-
túra” indul 17:00 órakor a Vörös-
berényi Erődített Templomtól a Szent
Imre Templomig.  A körutat, melyet
autóval, kerékpárral vagy akár gyalo-
gosan is lehet kísérni, idegenvezető
vezeti.

Útvonal és időpontok:
17:00 – Vörösberényi Erődített Templom
17:20 – Szent Ignác Templom
17:45 – Szent Jobb Kápolna

További információ:
Tourinform iroda
Balatonalmádi, 
88/594-081

Töltési Erzsébet, 
30/971-94-46

Kovács István, 
88/430-091

2012. PÉTER–PÁL NAPI VIGADALOM ÉS JÁTÉKOS
BALATON CIMBORA TALÁLKOZÓ



A: aszimmetria, vagyis rossz, ha szabálytalan az
alakja az adott elváltozásnak, vagy van benne göb

B: border, azaz határ: jó,  ha élesen elkülönül-e az
elváltozás az ép környezetétől, rossz, ha elmosó-
dott a határ

C: color, szín: a melanómákra jellemző, hogy nem
homogén színezetűek, hanem különböző színár-
nyalatokat mutatnak

D: diamater, átmérő: a 6 mm-nél nagyobb anya-
jegyekből nagyobb valószínűséggel alakul ki me-
lanóma, így az elváltozás kiterjedése fontos

E: enlarging, vagy növekvő: növekszik-e az elvál-
tozás mérete (érdemes feljegyezni a méretét)

A melanóma gyógyítható, csak idejében forduljunk orvoshoz!
Töltési Erzsébet (Forrás: internet)

ALMÁDI ÚJSÁG
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Megrázott a hír, egy kedves ismerősöm, akivel egy alapít-
ványnál dolgoztunk, váratlanul meghalt. Az egyik leggyorsabban
áttétet adó rák, a MELANÓMA vitte el. De egyik orvosismerő-
söm édesanyja is amiatt halt meg, mert nem mutatta meg a lábán
az anyajegyet, ami krónikus irritációnak volt kitéve, és egyre
nagyobb lett.

Figyeljünk oda, vizsgáljuk meg félévente saját magunk és sze-
retteink bőrfelszínét, előzzük meg a bőrrákot!

A melanóma a bőr pigmenttermelő sejtjeiből kiinduló rossz-
indulatú tumor. Kialakulhat már meglévő anyajegyből különösen
akkor, ha az állandó károsító ingernek van kitéve (erős UV su-
gárzás, mechanikai ártalom), de megjelenhet anyajegymentes
bőrfelületen is. Magyarországon az előfordulása minden élet-
korban növekszik, a fiataloknak is érdemes figyelni anyaje-
gyeiket. Rendszeres önvizsgálattal idejekorán felismerhető! Ne
habozzunk, ha pár hét alatt nem gyógyul be a seb! Ne várjunk
éveket az alábbi jelek esetén, ha változást látunk, forduljunk
bőrgyógyászhoz!

Anyajegyek otthoni önvizsgálatánál az ún. "ABCDE" szabályt
kell szem előtt tartani:

RECEPT
SAJTOS RÚD

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 50 dkg Ráma, 2 tojás sárgája, 2 dkg
élesztő, amit egy pici langyos, cukros tejben elkeverünk, 25 dkg
sajt, 2 kávéskanál só,  1 dl rum vagy pálinka.

A hozzávalókat összegyúrjuk. Ujjnyi vastagságúra kisodorjuk.
Ujjnyi széles rudakra vágjuk, megcsavarjuk egyenként, tojással
megkenjük, sajttal megszórjuk. Szép pirosra sütjük. Én a szórás-
hoz Pannónia sajtot használok, mert az különleges zamatú. A
tésztába tehetünk olcsóbbat is.

Ez egy nagyon finom italkorcsolya, nagy előnye, hogy sokáig
friss marad, ha el nem fogy.

ÖÁ

Érdekli, hogy mennyire terhelik méreg-
anyagok a szervezetét, és mit tehet az egész-
ségéért? Ugye Ön is érezte már, milyen jól esne
egy frissítő masszázs? Szereti, ha egy olyan
helyre mehet be – akár csak egy köszönés ere-
jéig –, ahol odafigyelnek Önre, és szakértelem-
mel tudnak tanácsot adni egészségügyi problémájára?

Biotitok Gyógytéka nevű üzletünket Balatonfüreden a Kos-
suth utca 19. szám alatt nyitottuk meg azzal a céllal, hogy az
érdeklődők egy helyen tudjanak különböző alternatív egészségü-
gyi szolgáltatásokat igénybe venni, kipróbálni, és ha úgy dön-
tenek, a termékek között is válogatni. Nem titkolt küldetésünk
az, hogy az üzletbe betérő érdeklődő egy kicsit még tudatosab-
ban és elégedetten távozzék, miközben megtapasztalja a meghitt,
odafigyelő légkört és a szakértelmet.  

Az üzletben gyógynövényszakértőként nyújtok segítséget a
kínálatban való eligazodásban, igény szerint gyógynövényes 
szaktanácsadással is nagyon szívesen támogatom a kívánt kúrát.
A portékakínálatban megtalálhatók a különböző gyógy- és
élvezeti teák – bio minősítésűek is −, gyógykrémek, balzsamok,
vitaminok, étrend-kiegészítők, natúr és bio élelmiszer alapanya-
gok, többek között bio teljes kiőrlésű lisztek, gabonafélék, ola-
jok, természetes édesítőszerek, Csíkos lekvárok (kóstolási lehető-
séggel), natúr kozmetikumok. Ez utóbbiak terén egyedülálló
kínálattal rukkolt elő az üzletünk, mivel Veszprém megyében a
Biotitok Gyógytékában kaphatók elsőként a kiváló minőségű
olasz L’erbolario márka termékei: babaápolási termékek, tusfür-
dők, testápolók, szappanok, parfümök, napozókészítmények. 

A hasonló profilú üzletek közül mi kiemelkedünk a magas
színvonalon nyújtott szolgáltatásainkkal, így egy helyen lehet
igénybe venni többféle egészség-megőrzést, roborálást, betegség-
megelőzést szolgáló szelíd, de annál hatékonyabb terápiát, és a
terapeuta által javasolt kiegészítő termékeket kedvező áron meg-
vásárolni. 

Igénybe vehető a méregterheltségi szint felmérése, amit gyó-
gyító beszélgetés egészít ki. Ennek során fényt deríthetünk a
szervezetben jelen lévő méreganyagokra, gócokra, és az embert
holisztikusan, azaz test-lélek-szellem hármasságát figyelembe
véve szemléljük. A felméréskor a vendég személyre szabott élet-
viteli tanácsadást, terápiás javaslatot kap a terapeutától. 

A frissítő masszázsokat gyógymasszőr végzi, igény szerint tel-
jes test masszázsra, részmasszázsra, vagy akár kismama masszázs-
ra is van lehetőség.

A főként lelki blokkokat oldó Holistic Pulsing – Lélek-
masszázs, illetve a Szeretet virágterápia is szerepel a szolgáltatá-
saink között.

Az említett terápiák nem helyettesítik az
orvosi diagnózist és kezelést, hanem kiegészítő
terápiaként alkalmazhatók.

Magyar szakos bölcsész és tanár végzettsé-
gemnél fogva nemcsak a természetgyógyászat
terén próbálok segíteni a hozzám fordulóknak,

hanem azokat a szülőket és gyermekeket is várom szeretettel,
akiknek fontos, hogy a tanulás örömteli, kreatív, sikerorientált
tevékenység legyen. A tanulásmódszertan elnevezésű tréninggel
lehetőség van az előbb említett érzések megtapasztalására, begya-
korlására és megélésére, a készségek, képességek játékos formá-
ban történő fejlesztésére. 10 éves kortól alkalmazható sikerrel ez
a módszer. Igény szerint lehetőség van kiscsoportos (2–4 fő) fog-
lalkozásra, vagy akár 1–2 napos tréningre is. A szeptemberi
iskolakezdés előtt különösen ajánlott a néhány napos tréning,
hiszen nem mindegy, hogy gyermeke milyen gyorsan és milyen
érzésekkel rázódik vissza a nyári szünet után az iskolai életbe!

Figyelje hirdetéseinkben aktuális ajánlatainkat, illetve figyel-
je az üzlet bejáratánál virágokkal csinosított táblát! Az internetes
oldalunkon (www.biotitok.hu) és a Facebook közösségi portálon
is tájékozódhat.

Az üzlet nyitva tartása:
Hétfő-péntek: 9–18, szombat: 9–12 óráig
Érdeklődés, bejelentkezés: 20/595-3062 vagy személyesen az

üzletben.
Látogasson el a Biotitok Gyógytékába, ahol teste-lelke újjá-

születhet!
Kelemen Lívia

fitoterapeuta, a Biotitok Gyógytéka üzletvezetője

ÉLJÜNK EGÉSZSÉGTUDATOSAN! MELANÓMA

EGY HELY, AHOL TESTE-LELKE ÚJJÁSZÜLETHET
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BODRI ESETE AZ ÚNIÓVAL
Útmutatás a kutyatartás megújult (jog)szabályaihoz

(írta: dr. Szabó Eszter, dr. Tretter Olga)

Augusztus elsején lépett hatályba a legújabb, állatvédelmi
kérdésekkel is foglalkozó jogszabály. Mivel az elmúlt években
több új rendelet született, az alábbiakban tömören összefoglaljuk
a legfontosabbakat. A könnyebb érthetőség érdekében nézzük
egy példán keresztül: mit kell annak végiggondolnia, aki úgy
dönt, kutyát szeretne tartani.

Kertben vagy lakásban?
Kertben tartott kutyánál a tulajdonos köteles gondoskodni

arról, hogy kedvence ne tudjon elszökni vagy kerítésen keresztül
sérülést okozni. Sajnos Almádiban is nagyon sok az „önsétáltató”
eb: ezek gazdái bármikor felelősségre vonhatók és pénzbüntetés-
sel sújthatók! A csavargó kutyákat az illetékes gyepmester
befoghatja, kiváltásukért is fizetni kell. Kenneles tartás esetén
annak területe nem lehet 10 nm-nél kisebb, folyamatosan meg-
kötve tilos kutyát tartani! Alkalomszerű megkötés esetén sem
lehet a lánc 4 méternél rövidebb, fedett helyet minden kutya
számára kötelező biztosítani.

Milyet nem szabad?
• 8 hetesnél fiatalabb: a legfrissebb szabályozás szerint kutya,

macska és vadászgörény kölyköket 8 hetes koruk előtt nem sza-
bad elválasztani.

• Vágott fülű: augusztus elsejétől semelyik kutyafajtánál nem
engedélyezett a fülvágás, a farokvágás is csak 7 napos korig. 

• Mikrochip nélkül: tulajdonosváltáshoz minden kutyát
kötelező chippel megjelöltetni. 2013. január 1-jétől minden 4
hónaposnál idősebb ebnek mikrochippel kell rendelkeznie,
enélkül veszettség elleni oltást sem kaphat. (A mikrochip egy
rizsszem méretű adathordozó, amit egy injekciós tűvel az állat
bőre alá lehet fecskendezni. Egy számsort tartalmaz, amit a tulaj-
donos és az állat adataival együtt egy internetes adatbázisban
rögzít a beültető állatorvos.) A mikrochip beültetésének és re-
gisztrálásának díja országosan, egységesen 3500 Ft.

• Bizonytalan származású: sajnos nagyon sokan esnek áldo-
zatul csalóknak, mikor kiskutyát vásárolnak. Az időszakosan fel-
kapott fajták esetén nagyon óvatosnak kell lenni, érdemes ala-
posan utánaérdeklődni a kiválasztott tenyésztőnek. Piacon,
vásárban semmiképp nem javasolt fajtatisztá(nak mondott) ku-
tyust beszerezni!

Aki igazoltan állatvédő szervezettől fogad örökbe kutyát,
mentesül az ebadó alól, viszont a chipezés költsége valószínűleg
őt terheli. (Az ebadó Balatonalmádiban egyelőre nem került
bevezetésre, mentesek alóla a magyar fajták, a mentőkutyák és az
ivartalanított egyedek is. Maximális mértéke évente 6000 Ft.) 

Ha sikeresen beszereztük kiskutyánkat, 4 hónapos koráig be
kell oltatni veszettség ellen, majd fél éven belül ismételni kell az
oltást. A veszettség elleni oltás továbbra is kötelező, felnőtt álla-
toknál évente egyszer, a féreghajtással együtt. Mivel Magyaror-
szágon sajnos nagyon sok a gazdátlan állat, minden nem
tenyészcélú kutyánál javasolt az ivartalanítás, amivel egyúttal sok
betegség is megelőzhető. A „felesleges” szaporulat elpusztítása
törvénybe ütközik!

Egy egészséges, jól nevelt kutya nagyon sok örömet okoz
gazdájának, de nem mindenki született „kutyabolond”! Erre gon-
doljunk, mikor sétálni indulunk: közterületen pórázon vigyük
kedvencünket, és mindenképp szedjük össze a kutyapiszkot!
(Ezek elmulasztása esetén pénzbüntetésre is számíthatunk.) A
nehezen kezelhető ebek veszélyeztethetik emberek és más állatok
biztonságát: ha kutyanevelési nehézségekbe ütközünk, minden-
képp kérjük szakember segítségét!

"Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik
abban, ahogyan az állatokkal bánik."

(Mahatma Gandhi)

PATIKA NÉGYLÁBÚAKNAK
A családok életének többségét színesíti valamilyen házi

kedvenc. Amennyire jellemzi őket a feltétlen szeretet és ragasz-
kodás, úgy a kiszolgáltatottság is. Ránk, emberekre vannak utal-
va, a mi feladatunk a róluk való gondoskodás kölyökkoruktól
kezdve. A gondoskodás összetett, hiszen felelősségteljesen kell
szeretni, nevelni, táplálni ha betegek, gondozni őket. 

Ezen gondos állattartói szemlélet segítője a balatonalmádi
állatpatika, mely immáron négy éve az állatorvosi rendelővel
szoros kapcsolatban működik a környék egyedüli állatgyógy-
szertáraként. Számos kis kedvenc gazdája tér be ide nap, mint
nap, legnagyobb örömünkre nem csak akkor, amikor gondról,
betegségről van szó. Sokan keresik fel a patikát táplálással és
egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsokért is. Az állattartói
ismeretek egyre bővülnek, de még most is sok a tévhit, fél infor-
máció, a téren hallott örök igazság a társállatokkal kapcsolatban.
Számos kérdés merül fel a kedvenceinkre veszélyes parazitákról,
az állatokról emberre terjedő betegségekről, a szezonális
veszélyekről, illetve az egészségmegőrző táplálásról. Ez nem is
csoda, hiszen a boltok polcait tömegesen elárasztó különböző
állateledelek, táplálék-kiegészítők, és az interneten fellelhető
információk kavalkádjában nehéz az eligazodás.

A patika rendkívül nagy hangsúlyt fektet a szakszerű tájékoz-
tatásra. Hisszük és valljuk, hogy az életen át tartó tudatos táp-
lálás, nevelés és az egészségmegőrzésbe fektetett áldozat sokszo-
rosan megtérül társállataink életminőségében és élethosszában.
Betegség esetén a legkorszerűbb gyógyszerekkel és alapos szak-
mai felkészültséggel nyújtunk segítséget a hozzánk betérőknek. 

Az állatgyógyszertár folyamatosan fejlődik a felmerülő igé-
nyeknek megfelelően, így már nemcsak a kutya és macska tartók-
nak kínál segítséget, hanem a lovasok, galambászok, haszonállat-
tartók is megtalálják itt a szükséges gyógyszereket, takarmány
kiegészítőket.

Lutra Állatpatika
www.negylabupatika.hu

8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 2.
Tel: 06/70-392-7174

Mester Sándor MS3
klasszikus gitárestje

Helyszín: Vörösberény. Református Templom

Időpont: 2012. 08. 31. péntek, 20.00 óra

A belépés díjtalan!
Adományaikat a templom orgonájára 

köszönettel fogadjuk.



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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelõs kiadó:

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

e-mail: baujsag@gmail.com • Tel.: 06 20 377 2157
Lapzárta: minden hónap 25-én. (Illik komolyan venni!)

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

Kéziratot nem õrzünk meg!
Készült: Veszprémi Nyomda Zrt.

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

Dr. Wilde Róbert  
bőrgyógyász – Veszprém
06/20-418-5542

BÍZZA SZAKEMBERRE  
VÁLLALKOZÁSA KOMPLEX GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉSÉT!

AZ ARIADNELLI KÖNYVELŐIRODA
20 éves szakmai tapasztalattal vállalja cégek, egyéni vállalkozók, 

magánszemélyek adó- és járulékbevallásainak elkészítését, 
könyvelési, munkaügyi és bérelszámolási feladatainak ellátását, 

adó- és pénzügyi tanácsadást, hitelkérelmek, pályázatok elkészítését.
Forduljon hozzánk bizalommal!

CÍMÜNK: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 16.
Tel: 88/583-930, Fax: 88/583-931, Mobil: 30/277-65-66

email: ariadnelli@chello.hu

Balatonalmádinak van egy NB III-as és egy megyei első osztályban szereplő asztalitenisz
csapata. Az asztalitenisz egy olyan közkedvelt sportág, melyet országszerte nagyon sokan
játszanak gyermekkortól az idősebb korosztályig. Nagyon jó szabadidő eltöltést, kikapcsolódást
tesz lehetővé mindazok számára, akik valamilyen szintig elsajátítják ezt a szép sportágat.

Szeptembertől szeretettel várjuk a régi és leendő sportolásra vágyó fiatalok jelentkezését, a
Györgyi Dénes Általános Iskolában minden hétfőn és csütörtökön. Az edzéseket egy tapasztalt
oktató vezeti, az NB III-as csapat vezetőedzője. Az évek során felnevelkedett egy kétszeres orszá-
gos diákolimpia második helyezett, nemzetközi mini diákolimpia első helyezett, megyei felnőtt
TOP 12-ek első helyezett és a megyei felnőtt ranglista első helyezettje, valamint számos továb-
bi jó helyezést elért sportoló. 

Balatonalmádi központjában garázs eladó!
Érdeklődni: 06/20-9843-740

25 sor bőn termő vödörvölgyi zweigelt, olaszrizling
szőlőmet megművelésre kiadom.  

Érdeklődni: 06-30/468-2899

ASZTALITENISZ OKTATÁS INDUL BALATONALMÁDIBAN

Az edzésekre jelentkezni, az oktatással kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: 06-20-985-68-36

E-mail: nyulcsaba@freemail.hu



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. 08. 16. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 08. 22. 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

Irodák, műhelyek, 
raktárhelyiségek különböző alapterülettel, 

valamint 1500 m2 szabad terület 
a Városgondnokság telephelyén 
(Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) 

hosszú távra, 
kedvező feltételekkel bérbe adók.

BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG
Érdeklődni: 06-20/928-7812



Támogassa Ön is az Új Almádi Újságot!
Befizetéshez csekkek találhatók a Városháza portáján és a Pannónia Könyvtári pultjánál!

Ha átutalással kívánja az Almádiért Közalapítványt –az újság kiadóját- támogatni, akkor a következő
számlaszámra utalhatja az újságnak szánt összeget:

Almádiért Közalapítvány • 11748083-20005760-00000000

2012.augusztus 24. – Péntek
17:00 – 18:50 „Játékvár - Gyere a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram
18:50 – 19:00 Az V. Pálinka Napok Ünnepélyes Megnyitója 
19:00 – 19:15 Felnőtt folklór csoport Pogrányból
19:20 – 19:30 Angels I. és Angels II. felsőörsi csoportok bemutatkozása
19:35 – 19:50 Nyitracsehi Gyermek Tánccsoport
19:55 – 20:10 Botorka Táncegyüttes Balatonalmádiból
20:15 – 20:30 Csitári Felnőtt Énekcsoport
20:35 – 20:45 Belle Donne Tánccsoport Balatonfőkajárról
20:50 – 21:05 Világosi Népdalkör Balatonvilágosról
21:10 – 21:20 Kertész Dóra ének előadása  - Litér

2012.augusztus 25. – Szombat
17:00 – 19:00 „Játékvár - Gyere a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram 
19:00 – 19:15 KID Rock and Roll SE (Balatonkenese) bemutatója 
19:20 – 19:35 Sirály Nyugdíjas Egyesület Népdalkörének bemutatkozása Alsóörsről
19:40 – 19:55 Kalász Felnőtt Folklór Csoport
20:00 – 20:10 Balatonfűzfői CSAJOX tánccsoport előadása
20:15 – 20:30 Nyitrageszte Felnőtt Női Énekkarának műsora
20:35 – 20:50 Csajági Kéknefelejcs Néptáncegyüttes előadása
20:55 – 21:10 Női Énekkar bemutatkozása Alsódobokról 
21:15 – 21:40 A Litéri Zöldág- és Szárazág Táncegyüttesek műsorai 
21:45 – 22:00 Gimes Felnőtt Folklór Táncének Csoport

2012. augusztus 26. – vasárnap
17:00 – 19:00 „Játékvár – Gyere a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram
20:00 – 21:45 Kozma Orsi és a Quartet 
A koncert alatt 15 perc szünet lesz

2012. augusztus 27. – hétfő
17:00 – 19:00 „Játékvár - Gyere a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram 
20:00 – 21:20 Balkán Fanatik koncert 

2012. augusztus 28. – kedd
17:00 – 19:00 „Játékvár - Gyere a játék vár!” – családi gyerkőc játékprogram
19:30 – 21:30 Török Ádám és a Mini Trió valamint Lond Tall Sonny and his Wild Cows

A műsorváltozás jogát 
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület fenntartja!
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