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Helytörténet

Almádi adatok, események
Váth János – Kossuth szobor

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet
A bemutatott két kis akvarellt Váth János festette. Feltehetően al-

mádi részletet kívánt megörökíteni, de ez nem egyértelműen sike-
rült. Talán nem is akarta, bár a második kép mintha a budatavai 
strandot idézné, erre utal a kép bal szélén látható épületrész.

Csak az egyik kép szignált, de kétségtelenül látszik, hogy egy kéz 
műve mindkettő. A képek 18x12 centiméter nagyságú fotópapír 
méretűek, elrontott nagyítást használt akvarellpapír helyett. Mind-
két írás a papír fényérzékeny oldalára került ezért nehezen, illetve 
alig olvasható. Az egyik levelet írógéppel, a másikat kézzel írta és 
mindkettő Kanadába van címezve, Andrew Szirti számára. A kéz-
zel írt levél az alábbi.

Kedves Árpi! 1958. II. 18. 
díszes karácsonyi üdvözletedet ilyen szerény formában csak most tu-

dom viszonozni. Igen köszönöm s melegen viszonzom a jókívánságokat. 
A külön sokszorosításokért előre is hálás elismerés. Nagyon emlékeze-
tes marad. A költeményekből talán ád valamelyik lap különnyomatot.  
Bármily szerény formában is jó lenne. Kedveseiddel együtt ölellek s egy 
kis emlékkel hódolok Váth Bátyád

A levélből két dolog derül ki. Egyik az, hogy Váth János segítséget 
kap művei sokszorosításához. A másik pedig az, hogy nehéz anyagi 
körülmények között él, de folytatja irodalmi tevékenységét. A gép-
pel írt levél tartalma nem ismerhető fel, csupán egy-egy olvasható 
szó enged előbbihez hasonló témára következtetni. 

Váth János (eredeti nevén Horváth János) 1919-ben költözött Al-
mádiba és haláláig, 1968. április 6-ig, itt is lakott. Igazgató-taní-
tóként tevékenykedett, a felsőbb osztályokat tanította és jelentős 
irodalmi tevékenységet folytatott. 1938-ban nyugdíjba ment és et-
től kezdve irodalmi tevékenysége még kiterjedtebb lett. Munkássá-
gát az 1995-ben kiadott Balatonalmádi és Vörösberény története 
című tanulmánykötetben, dr. Ács Anna tollából részletesen meg-
ismerhetjük. 

110 éves a Kossuth szobrunk

Az 1937-1938 tanévben írta alá utoljára az iskolai bizonyítványo-
kat, mint igazgató-tanító. Bélyegző körirata: Balatonalmádi-i m. 
kir. Állami el. Népiskola pecsétje.

A szobor felállítására 1903. augusztus 23-án került sor. Ezt meg-
előzően sok minden történt, amit a Veszprémi Hírlap korabeli tu-
dósításaiból kivonatosan idézünk.

1902. III. 9. Szobrok Almádiban. Petőfi Sándor szobrának költ-
ségeit már összegyűjtötték. Megkezdték a gyűjtést Vas Gereben 
szobrára, „amiből” Kossuth lett.

1903. VII. 12. Kossuth szobor Almádiban. Birtokosok, fürdő-
igazgatóság és a lakosság lelkesedéséből új szobor Almádiban. Ün-
nepséget 100 tagú bizottság rendezi Óvári Ferenc elnökletével. Ün-
nepi beszédet Eötvös Károly országgyűlési képviselő tartja. A szobor 
Dandy József kitűnő szobrászunk egyik legszebb alkotása. 

1903. VIII. 15. Kossuth szobor leleplezési ünnepély. Holnap (f. 
hó 23-án) du. 5 órakor lesz az ünnepély. Sorrendje: 1. Himnusz. 2. 
Kossuth ima. 3. Kossuth dal. 4. Ünnepi beszéd, tartja Eötvös Kár-
oly. 5. Szobor átadása-átvétele. 6. Koszorúk elhelyezése. 7. Szózat. 

Siófokról és Füredről hajó érkezik, este 8 órakor társas vacsora. 
Ünnepély rossz idő esetén a Gyógyteremben lesz. Kossuth Ferenc 
személyesen részt vesz az eseményen. Kiszolgálás a két nagyvendég-
lőben (Zsák és a Hattyú),  valamint a Hattyú melletti sátorban. Ko-
csik a Balaton parti réten állhatnak. Rendfenntartás: A Kossuth szo-
borbizottság tagja, az almádi, a vörösberényi és szentkirályszabadjai 
tűzoltók.

1903. VIII. 30. Kossuth szobor Almádiban. Program szerint le-
folyt az ünnepély. Két méter magas gránit talpazaton áll Holló Bar-
nabás műve. Óvári Ferenc, mint a szobor bizottság elnöke átadta 
szobrot Mihalecz József községi bírónak.

Az idézett újsághírekből a lényeges momentumokat megismer-
hetjük. A két méter magas gránit helyett elégedjünk meg almádi 
vöröskőből készült talpazattal, ami ma is látható.

 Schildmayer Ferenc
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MűvészetekÖnkormányzat

A Képviselő-testület 2013. június 27-én tartott ülésén a Rendőr-
kapitányság beszámolójából kiderült, hogy a bűncselekmények szá-
ma tovább csökkent. A nyári idegenforgalmi szezonra való felkészü-
lést megkezdték, készenléti rendőrök segítik a helyiek munkáját, to-
vábbá rendőr szakközépiskolás diákokat is tudnak foglalkoztatni.

A Képviselő-testület elfogadta a Napközi otthonos Óvodák 
2012/2013. nevelési évről szóló beszámolóját. A dokumentum szerint 
a két óvodában, 9 csoportban, összesen 216 gyermeket tudtak elhe-
lyezni a tavalyi év során, melyhez hozzájárult a Mogyoró utcai óvo-
dában kialakított új csoportszoba. Bevezették a Mintamenza Progra-
mot, mellyel visszaszorítják a zsírban, finomított cukorban, sóban gaz-
dag ételeket. A korábbi évekhez hasonlóan tíz alkalmas úszásoktatást 
szerveztek a tanköteles korú gyerekek részére. A Baba-mama klub tagja-
inak aktivitása pedig beindította a Magocskák Alapítvánnyal való közös 
óvodai programokat, s egyre nagyobb a szülők részéről az érdeklődés.

Az önkormányzat elfogadta az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítását, mely a jogszabályi rendelkezé-
sekhez való hozzáigazítás miatt vált szükségessé. 

Szintén a jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából módosí-
totta a Képviselő-testület a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató 
Kft. Társasági szerződését, majd jóváhagyta az önkormányzat a Magyar 
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével 1 fő hajléktalan személy 
átmeneti ellátásának biztosítására kötött szerződésének módosítását is. 

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, 
melynek célja, hogy elemezze a településen élő hátrányos helyzetű cso-
portok helyzetének alakulását, és meghatározza az esélyegyenlőségüket 
elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egész-
ségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A program tar-
talmazza a célok megvalósításának és végrehajtásának tervezett üteme-
zését is. Az ülésen jelen volt a Türr István Képző és Kutató Intézet Kö-
zép-dunántúli Régiós Igazgatóságának munkatársa, aki a Közös Önkor-
mányzati Hivatal dolgozói által készített program szakmai mentora volt.

A Képviselő-testület májusi ülésén úgy döntött, hogy a helyi turisz-
tikai egyesületen keresztül támogatja a Balaton Best Nonprofit Kft. 
által működtetett térségi turisztikai projektet, amelynek lényege a pá-
lyázati támogatással megvalósítandó térségi turisztikai kártyarendszer 
és buszjárat. A projekt célja a térségbe érkező turisták és az itt eltöltött 
vendégéjszakák számának növelése, továbbá a szezonhosszabbítás, 
a vendég adatbázis növelése, szolgáltatásbővítés. A turisták a kártya 
révén számos kedvezményes, illetve ingyenes szolgáltatást vehetnek 
igénybe – amennyiben a rendszerben részt vevő szállásadónál szállnak 
meg –, tartózkodási idejük növelését magasabb kedvezmények, visz-
szatérésüket pedig őszi kedvezményes csomagajánlat ösztönzi. A Kép-
viselő-testület jelen döntése értelmében 2013. július 15-től elfogadják 
valamennyi balatonalmádi strand pénztárában a Balaton Best Card 
térségi turisztikai kártyát, melyet a Tourinform irodában vehetnek át.

Döntés született települési értéktár, a településen fellelhető nemze-
ti értékek azonosítására, ezek adatait tartalmazó adatbázis létrehozá-
sáról, továbbá Települési Értéktár Bizottság felállításáról. A települési 
(és tájegységi) értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor 
az értéktár létrehozója javaslatot tehet arra, hogy mely helyi nemzeti 
érték felvételét ajánlja a megyei értéktárba. A Települési Értéktár Bi-
zottság tagjainak számát 5 főben határozták meg, melynek összetéte-
lével és működésével kapcsolatban Humán Bizottság elnökét kérték 
fel, készítsen javaslatot a képviselő-testület számára. 

A Képviselő-testület a Vajda János utca 438 hrsz.-ú 59 m2 beépí-
tetlen területű művelési ágú ingatlan vételére tesz ajánlatot, tekin-

A Képviselő-testület júniusi üléséről
tettel arra, hogy az önállóan egyébként sem beépíthető kis ingatlan, 
a hatályos településrendezési terv szerint közpark terület-felhaszná-
lásba van sorolva.  

Döntöttek a Balatonalmádi Baross G. u. 60/A szám alatti takar-
mánybolt nyílászáróinak cseréjéről, melyet annak műszaki állapota, 
az egységes utcaképi megjelenés, valamint a kiszolgálás megkönnyí-
tése is indokolttá tett. 

Véleményezte a Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ fenntartásában lévő két közoktatási intézmény nevé-
nek módosítását. A Képviselő-testület támogatta az általános isko-
la esetében a névváltoztatást, így a Györgyi Dénes Általános Iskola 
néven működik tovább. A városi zeneiskola esetében azt javasolta a 
testület, hogy a zeneiskola a régi nevét viselje. 

A Balatonalmádi Tankerület igazgatója jogszabályon alapuló in-
dítványára a két általános iskola vezetői állására érkezett pályázato-
kat is tárgyalták. A Vörösberényi Általános Iskola igazgatói poszt-
jára egy érvényes pályázat érkezett, míg a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola vezetői állására érvényes pályázatot ketten nyújtottak be. 
Mindhárom pályázatot elbírálásra alkalmasnak ítéltek.

A Képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, melyben realizálták az év közbeni gazdálkodás során je-
lentkező változásokat.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap külön pályázati támogatásából 
megvalósuló „Nyári diákmunka elősegítése” program keretében a 
Városgondnokság 2013. július és augusztus hónapokban 6-6 fő 16-
25 év közötti diákot foglakoztathat, akiknek a bérét 100%-ban a 
programból tudják finanszírozni.

2013. szeptember 1-jétől Frankné Dr. Győri Blanka csecsemő- és 
gyermekgyógyász látja el a II. sz. házi gyermekorvosi körzet gyó-
gyító-megelőző feladatait. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki 
Dr. Bandur Máriának a vörösberényi gyermekek érdekében végzett 
több évtizedes gyógyító-megelőző tevékenységéért. 

A Képviselő-testület a Városgondnokság telephelyének bővítését és re-
konstrukcióját tervezi, melynek megvalósítása érdekében már területet 
szerzett a telephely szomszédságában. Döntés született a csarnok épület 
mintegy 30 éves, rossz műszaki állapotú, folyamatosan beázó, töredezett 
hullámpala tetőszerkezetének cseréjéről mintegy 10 millió Ft összegben.

Veszeli Lajos festőművész nagy érdeklődést keltő, június 14-én 
zárult kiállítását a Tihanyi Bencés Apátság  kiállítótermeiben 
Korzenszky Richárd perjel nyitotta meg

Steinbach József református püspök nyitotta meg Fülöp Lajos, jú-
lius 15-ig megtekinthető kiállítását a Magtárban

Veszeli Tihanyban

Fülöp Lajos kiállítása

vasútARTjáró
Egy ötlet megvalósul.
Rég óta dédelgetett vágyunk, hogy a vasúti aluljáró csupasz fala-

it díszítsük, dekoráljuk, netalántán információval lássuk el. Kivá-
ló hordozó felület, ráadásul városunk legforgalmasabb gyalogos út 
szakasza. A közvetlen belvárost köti össze a Szt. Erzsébet ligettel, a 
Wesselényi strand pénztárépületével, nem utolsó sorban szolgálja a 
vágányok biztonságos megközelítését.

Június elején, Jáger István fejéből pattant ki a gondolat, melyet 
egy lelkes csapat pillanatok alatt felkarolt. 

Az alapötlet: vigyük ki a művészetet az utcára. Az alkotás keresse meg a 
közönséget, ne fordítva, ahogyan ez sztereotip módon beleégett életünk-
be. Észrevétlenül, nem meghívott, kiállítási vendégként szólítsa meg a 
művész a hétköznap emberét, igen, akár abban a hétköznapi pillanatban 
érintse meg, jártában, keltében. Ha úgy tetszik, felkészületlenül, ösztönö-
sen, természetesen tudjon reagálni. Bízunk benne, hogy ez a fajta fordí-
tott egymásra találás lehetőséget ad arra, hogy elementárisabb erővel jut-
hassanak el a közvetítésre szánt gondolatok az értő ember számára.

A tárlat önkéntes szervezői izgatottan vetették magukat a teen-
dőkbe. A kiállítás szakmai vezetését, rendezését és a zsűrizést egy há-
romtagú, helyi művészekből álló team vállalta. Munkájukat, a tech-
nikai feladatok elvégzését és magát a kivitelezést két fő segíti, koor-
dinálja. A kiadások finanszírozására szerény – 500 000 Ft-os – kere-
tet biztosított a polgármester úr.

Az első tárlat alkalmával tizennégy helyben élő, Almádihoz kötő-
dő, vagy innen elszármazott festőművész, grafikus művész mintegy 
61 munkájának bemutatására lesz lehetőség. Az aluljáróban az alko-
tások biztonságát a térfigyelő kamerával teljes körűen nem tudjuk ga-
rantálni, ezért az eredeti mű helyett a róluk készült kiváló minősé-
gű foto-reprodukciók kerülnek kiállításra, Pászti György segítségével. 

Az újszerű, spontán módon kialakuló alkotó-közönség kapcso-
lat reményeink szerint személyes kapcsolatfelvétellel, megkereséssel 
folytatódik, végső soron értékesítéssel végződik.

Szándékunk  szerint a tárlat anyaga félévente megújulásra fog ke-
rülni, a tervezett tematikák egyenlőre meglepetés.

A  vasútARTjáró kiállítás megnyitója a Hungarikum és Pálinka 
fesztivál kapcsolódó programjaként 2013. július 27-én, 19 órakor 
lesz, amelyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

 (A.Z.T.)

Benépesül a park
A szoborparkba megérkeztek az első szobrok. Június 28-án, pén-

teken emelődarus teherautóval hozták a Balatonalmádi „Kézfo-
gás” szoborparkba az első hazai művészek szobrait. Fáskerti Ist-
ván szobrászművész szakmai igénnyel segítette a munkálatokat. A 
Baumeister Kft. vállalta az első szállítás lebonyolítását. A kortárs 
magyar szobrászművészek  ezúttal túlnyomó részben klasszikus for-
manyelven alkotott művei méltó helyre kerültek. A parkban sétálók 
szóba elegyedtek Seregi József mesterrel is, aki végig felügyelte a szo-
borállítást. A helyszínről tudósított az Öböl Tv is. A külföldi és ma-
gyar művészek alkotásai folyamatosan érkeznek majd júliusban és 
augusztus elején. A tervek szerint mintegy 30-35 szobor kerül most 
felállításra, az augusztus 19-i átadási ünnepségre.

Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úr elfogadta a város fel-
kérését, ő mond ünnepi köszöntőt. Lapunk következő számában 
hírt adunk az időpontról és a programokról. 

Seregi József Drapériás nő című szobra a helyére kerül

Cér Péter Vízrenéző fiú című márvány szobra

Fotó: Márton G.

Fotó: Márton G.



2013. júliusALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 54

MűvészetekÖnkormányzat

A Képviselő-testület 2013. június 27-én tartott ülésén a Rendőr-
kapitányság beszámolójából kiderült, hogy a bűncselekmények szá-
ma tovább csökkent. A nyári idegenforgalmi szezonra való felkészü-
lést megkezdték, készenléti rendőrök segítik a helyiek munkáját, to-
vábbá rendőr szakközépiskolás diákokat is tudnak foglalkoztatni.

A Képviselő-testület elfogadta a Napközi otthonos Óvodák 
2012/2013. nevelési évről szóló beszámolóját. A dokumentum szerint 
a két óvodában, 9 csoportban, összesen 216 gyermeket tudtak elhe-
lyezni a tavalyi év során, melyhez hozzájárult a Mogyoró utcai óvo-
dában kialakított új csoportszoba. Bevezették a Mintamenza Progra-
mot, mellyel visszaszorítják a zsírban, finomított cukorban, sóban gaz-
dag ételeket. A korábbi évekhez hasonlóan tíz alkalmas úszásoktatást 
szerveztek a tanköteles korú gyerekek részére. A Baba-mama klub tagja-
inak aktivitása pedig beindította a Magocskák Alapítvánnyal való közös 
óvodai programokat, s egyre nagyobb a szülők részéről az érdeklődés.

Az önkormányzat elfogadta az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítását, mely a jogszabályi rendelkezé-
sekhez való hozzáigazítás miatt vált szükségessé. 

Szintén a jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából módosí-
totta a Képviselő-testület a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató 
Kft. Társasági szerződését, majd jóváhagyta az önkormányzat a Magyar 
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével 1 fő hajléktalan személy 
átmeneti ellátásának biztosítására kötött szerződésének módosítását is. 

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, 
melynek célja, hogy elemezze a településen élő hátrányos helyzetű cso-
portok helyzetének alakulását, és meghatározza az esélyegyenlőségüket 
elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egész-
ségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A program tar-
talmazza a célok megvalósításának és végrehajtásának tervezett üteme-
zését is. Az ülésen jelen volt a Türr István Képző és Kutató Intézet Kö-
zép-dunántúli Régiós Igazgatóságának munkatársa, aki a Közös Önkor-
mányzati Hivatal dolgozói által készített program szakmai mentora volt.

A Képviselő-testület májusi ülésén úgy döntött, hogy a helyi turisz-
tikai egyesületen keresztül támogatja a Balaton Best Nonprofit Kft. 
által működtetett térségi turisztikai projektet, amelynek lényege a pá-
lyázati támogatással megvalósítandó térségi turisztikai kártyarendszer 
és buszjárat. A projekt célja a térségbe érkező turisták és az itt eltöltött 
vendégéjszakák számának növelése, továbbá a szezonhosszabbítás, 
a vendég adatbázis növelése, szolgáltatásbővítés. A turisták a kártya 
révén számos kedvezményes, illetve ingyenes szolgáltatást vehetnek 
igénybe – amennyiben a rendszerben részt vevő szállásadónál szállnak 
meg –, tartózkodási idejük növelését magasabb kedvezmények, visz-
szatérésüket pedig őszi kedvezményes csomagajánlat ösztönzi. A Kép-
viselő-testület jelen döntése értelmében 2013. július 15-től elfogadják 
valamennyi balatonalmádi strand pénztárában a Balaton Best Card 
térségi turisztikai kártyát, melyet a Tourinform irodában vehetnek át.

Döntés született települési értéktár, a településen fellelhető nemze-
ti értékek azonosítására, ezek adatait tartalmazó adatbázis létrehozá-
sáról, továbbá Települési Értéktár Bizottság felállításáról. A települési 
(és tájegységi) értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor 
az értéktár létrehozója javaslatot tehet arra, hogy mely helyi nemzeti 
érték felvételét ajánlja a megyei értéktárba. A Települési Értéktár Bi-
zottság tagjainak számát 5 főben határozták meg, melynek összetéte-
lével és működésével kapcsolatban Humán Bizottság elnökét kérték 
fel, készítsen javaslatot a képviselő-testület számára. 

A Képviselő-testület a Vajda János utca 438 hrsz.-ú 59 m2 beépí-
tetlen területű művelési ágú ingatlan vételére tesz ajánlatot, tekin-

A Képviselő-testület júniusi üléséről
tettel arra, hogy az önállóan egyébként sem beépíthető kis ingatlan, 
a hatályos településrendezési terv szerint közpark terület-felhaszná-
lásba van sorolva.  

Döntöttek a Balatonalmádi Baross G. u. 60/A szám alatti takar-
mánybolt nyílászáróinak cseréjéről, melyet annak műszaki állapota, 
az egységes utcaképi megjelenés, valamint a kiszolgálás megkönnyí-
tése is indokolttá tett. 

Véleményezte a Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ fenntartásában lévő két közoktatási intézmény nevé-
nek módosítását. A Képviselő-testület támogatta az általános isko-
la esetében a névváltoztatást, így a Györgyi Dénes Általános Iskola 
néven működik tovább. A városi zeneiskola esetében azt javasolta a 
testület, hogy a zeneiskola a régi nevét viselje. 

A Balatonalmádi Tankerület igazgatója jogszabályon alapuló in-
dítványára a két általános iskola vezetői állására érkezett pályázato-
kat is tárgyalták. A Vörösberényi Általános Iskola igazgatói poszt-
jára egy érvényes pályázat érkezett, míg a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola vezetői állására érvényes pályázatot ketten nyújtottak be. 
Mindhárom pályázatot elbírálásra alkalmasnak ítéltek.

A Képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, melyben realizálták az év közbeni gazdálkodás során je-
lentkező változásokat.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap külön pályázati támogatásából 
megvalósuló „Nyári diákmunka elősegítése” program keretében a 
Városgondnokság 2013. július és augusztus hónapokban 6-6 fő 16-
25 év közötti diákot foglakoztathat, akiknek a bérét 100%-ban a 
programból tudják finanszírozni.

2013. szeptember 1-jétől Frankné Dr. Győri Blanka csecsemő- és 
gyermekgyógyász látja el a II. sz. házi gyermekorvosi körzet gyó-
gyító-megelőző feladatait. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki 
Dr. Bandur Máriának a vörösberényi gyermekek érdekében végzett 
több évtizedes gyógyító-megelőző tevékenységéért. 

A Képviselő-testület a Városgondnokság telephelyének bővítését és re-
konstrukcióját tervezi, melynek megvalósítása érdekében már területet 
szerzett a telephely szomszédságában. Döntés született a csarnok épület 
mintegy 30 éves, rossz műszaki állapotú, folyamatosan beázó, töredezett 
hullámpala tetőszerkezetének cseréjéről mintegy 10 millió Ft összegben.

Veszeli Lajos festőművész nagy érdeklődést keltő, június 14-én 
zárult kiállítását a Tihanyi Bencés Apátság  kiállítótermeiben 
Korzenszky Richárd perjel nyitotta meg

Steinbach József református püspök nyitotta meg Fülöp Lajos, jú-
lius 15-ig megtekinthető kiállítását a Magtárban

Veszeli Tihanyban

Fülöp Lajos kiállítása

vasútARTjáró
Egy ötlet megvalósul.
Rég óta dédelgetett vágyunk, hogy a vasúti aluljáró csupasz fala-

it díszítsük, dekoráljuk, netalántán információval lássuk el. Kivá-
ló hordozó felület, ráadásul városunk legforgalmasabb gyalogos út 
szakasza. A közvetlen belvárost köti össze a Szt. Erzsébet ligettel, a 
Wesselényi strand pénztárépületével, nem utolsó sorban szolgálja a 
vágányok biztonságos megközelítését.

Június elején, Jáger István fejéből pattant ki a gondolat, melyet 
egy lelkes csapat pillanatok alatt felkarolt. 

Az alapötlet: vigyük ki a művészetet az utcára. Az alkotás keresse meg a 
közönséget, ne fordítva, ahogyan ez sztereotip módon beleégett életünk-
be. Észrevétlenül, nem meghívott, kiállítási vendégként szólítsa meg a 
művész a hétköznap emberét, igen, akár abban a hétköznapi pillanatban 
érintse meg, jártában, keltében. Ha úgy tetszik, felkészületlenül, ösztönö-
sen, természetesen tudjon reagálni. Bízunk benne, hogy ez a fajta fordí-
tott egymásra találás lehetőséget ad arra, hogy elementárisabb erővel jut-
hassanak el a közvetítésre szánt gondolatok az értő ember számára.

A tárlat önkéntes szervezői izgatottan vetették magukat a teen-
dőkbe. A kiállítás szakmai vezetését, rendezését és a zsűrizést egy há-
romtagú, helyi művészekből álló team vállalta. Munkájukat, a tech-
nikai feladatok elvégzését és magát a kivitelezést két fő segíti, koor-
dinálja. A kiadások finanszírozására szerény – 500 000 Ft-os – kere-
tet biztosított a polgármester úr.

Az első tárlat alkalmával tizennégy helyben élő, Almádihoz kötő-
dő, vagy innen elszármazott festőművész, grafikus művész mintegy 
61 munkájának bemutatására lesz lehetőség. Az aluljáróban az alko-
tások biztonságát a térfigyelő kamerával teljes körűen nem tudjuk ga-
rantálni, ezért az eredeti mű helyett a róluk készült kiváló minősé-
gű foto-reprodukciók kerülnek kiállításra, Pászti György segítségével. 

Az újszerű, spontán módon kialakuló alkotó-közönség kapcso-
lat reményeink szerint személyes kapcsolatfelvétellel, megkereséssel 
folytatódik, végső soron értékesítéssel végződik.

Szándékunk  szerint a tárlat anyaga félévente megújulásra fog ke-
rülni, a tervezett tematikák egyenlőre meglepetés.

A  vasútARTjáró kiállítás megnyitója a Hungarikum és Pálinka 
fesztivál kapcsolódó programjaként 2013. július 27-én, 19 órakor 
lesz, amelyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

 (A.Z.T.)

Benépesül a park
A szoborparkba megérkeztek az első szobrok. Június 28-án, pén-

teken emelődarus teherautóval hozták a Balatonalmádi „Kézfo-
gás” szoborparkba az első hazai művészek szobrait. Fáskerti Ist-
ván szobrászművész szakmai igénnyel segítette a munkálatokat. A 
Baumeister Kft. vállalta az első szállítás lebonyolítását. A kortárs 
magyar szobrászművészek  ezúttal túlnyomó részben klasszikus for-
manyelven alkotott művei méltó helyre kerültek. A parkban sétálók 
szóba elegyedtek Seregi József mesterrel is, aki végig felügyelte a szo-
borállítást. A helyszínről tudósított az Öböl Tv is. A külföldi és ma-
gyar művészek alkotásai folyamatosan érkeznek majd júliusban és 
augusztus elején. A tervek szerint mintegy 30-35 szobor kerül most 
felállításra, az augusztus 19-i átadási ünnepségre.

Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úr elfogadta a város fel-
kérését, ő mond ünnepi köszöntőt. Lapunk következő számában 
hírt adunk az időpontról és a programokról. 

Seregi József Drapériás nő című szobra a helyére kerül

Cér Péter Vízrenéző fiú című márvány szobra
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VárosszépítőkHelytörténet

2013. június 15-én, szombaton este nyílt meg egy emlékezetes ki-
állítás Kovács István szorgos tevékenysége nyomán, amelyre nagy-
szerű hangfelütés volt az egykori Tulipán-villa, azaz a mai római ka-
tolikus plébánia falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzása, ahol 
Ráski Mihályné mondott méltó emlékbeszédet. Ezt követően sé-
táltak át a megemlékezők a Pannónia Kulturális Központba, ahol 
Czuczor Sándor mondott megnyitót, amelyből alább idézünk. Az 
üdülőhely-alapító Dr. Óvári Ferencnek óhatatlanul olyan kultusza 
alakult ki, amelyet méltóképpen folytattak és folytatnak lelkes lo-
kál-patrióták: Majbó Gábor, Schildmayer Ferenc és Kovács István.

Több emlékülés, emlékbeszéd és megemlékezés hangzott el Al-
mádi első díszpolgáráról, Dr. Óvári Ferenc ügyvédről, országgyűlési 
képviselőről és felsőházi tagról. A legemlékezetesebb megemlékezé-
sek talán éppen a szülővárosában, azaz Veszprémben voltak a szüle-
tése évfordulóján. Balatonalmádi városa talán későn jövőként csat-
lakozik ehhez a sorozathoz. Csatlakozik, mert Balatonalmádi fürdő-
városi rangját, kibontakozását és országos, sőt nemzetközi ismertsé-
gét köszönheti neki.

Ha csupán a balatoni szőlőkultúra újjátermtőjére, a Balato-
ni Szövetség alapítójára, az észak balatoni vasutak szorgalmazójára 
és a Dunántúli Közművelődési Egyesület alelnökeként figyelt vol-
na Balatonalmádira, már utcát és szobrot érdemelt volna. Szülővá-
rosa még életében meg is tisztelte ezzel. Nálunk utca, messzelátó és 
számtalan alkotása őrzi emlékét. Dr. Óvári Ferenc születésének 155. 
és halálának 75. évfordulóján  azért nézzük meg, hogy mi történt a 
nagyvilágban és a Kárpát-medencében 1858 és 1938 között. Konk-
rétabban: 1858. május 3. és 1938 március 11., ami másfél hónap 
híján 80 évet jelent. Ha csupán az európai történelem nyolcvan évé-
re vetünk egy pillantást, akkor megállapíthatjuk, hogy III. Napóle-
on éppen titkos megállapodást köt az olasz egyesítésről 1858-ban 
és Dr. Óvári Ferenc élete alkonyán, 1938-ban pedig bekövetkezik 
az Anschluss, azaz a Német Birodalom és Ausztria egyesítése. Ha a 
magyar történelemben nézünk szét akkor születésekor írja gróf Szé-
chenyi István gúnyos hangnemű válaszát Alexander Bach belügymi-
niszter visszatekintésére: „Ein Blick auf den anonymen Rückblick”.

Sokan és sokat írtak a személyiségek szerepéről a történelemben, 
illene ezt megvizsgálni egyszer helytörténeti viszonyok között is. 
Nem úgy, ahogy azt még nekem próbálták sulykolni egykor, azaz 
a tömegek szerepe a döntő és a mennyiség mindig kitermeli a mi-
nőséget. Akkor se fogadtam el és most sem, mert éppen a kiemel-
kedő személyiségek vonzották és mozgatták a tömegeket, akár jó, 
akár pedig rossz irányban. Balatonalmádi vonatkozásában például 
a 19. századi fürdővárost megalapító hetes fogat bármelyik tagjáról 
lehetne egy emlékezetes esszét írni: Dr. Óvári Ferenc, Brenner Lő-
rinc, Kurcz Rudolf, Kurcz Gyula, Végh Sándor, Kompolthy Tiva-
dar és Krisztián József. Tablóképük a kiállításon elől látható és el-
gondolkodtató, hogy közülük ketten kaptak utcát, egy emlékmű-
vet és egy pedig emléktáblát. Amikor legközelebb közterület elne-
vezésről dönt majd a képviselőtestület, kitüntető szíves figyelmükbe 
ajánlom a hetes fogat többi tagját is. Már amennyiben mindenkép-
pen személyről szeretnének elnevezni.

Ezek az emberek ugyanis igazi lokálpatrióta módján ténylegesen 
tettek Balatonalmádiért, akkor amikor még egy korszerű feredő sem 
volt. 1880-ra pedig már állt a hajókikötő és a strand is a Juliska sé-
tány mellett, ahol azért a kor szigorú erkölcsének megfelelően elkü-
lönítették a férfi és női lubickolást. Húsz év múlva már állt az Óvári 
Messzelátó, elkészültek a az első teniszpályák, az itteni présházakból 
kialakított üdülőkben bevezették a Kneipp-kúrát és a Rikli féle nap 

Lendületben a csapat Il Silenzio
Akik a 60-as, 70-es években szabadidejükben szorgalmasan 

látogatták a Wesselényi strandot, egy szép emléket őrizhetnek 
magukban. A fürdés, napozás, fagyizás, homokvár építés, lab-
dázás után este kaptak egy ajándékot a strand kezelőitől: meg-
hallgathatták az Il Silenzio c. csodálatos trombita szólót. Ez je-
lentette este hétkor, hogy záróra van: bezárnak a pénztárak, el-
csitul a strand zaja, ami nyugodt időben még a belvárosban is 
kellemesen hallható. Békében lezárult a nap. Volt, aki ellazult 
a zene hallgatása közben, és még egyszer végigjártatta tekinte-
tét a tó minden részén. Mások ebben a néhány percben hajto-
gatták össze pokrócaikat, amiken feküdtek. Megint mások pedig 
még egyszer célba vették a lángos sütőt, hátha még kapnak egy 
utolsó lángost 1,20-ért. Mindenesetre bizonyos, hogy valameny-
nyien feltöltődtek a zene hallatán és kellemes érzésekkel hagy-
ták el a strandot.

Idén felélesztjük ezt a régi szép szokást. A Honismereti és Vá-
rosszépítő Kör javaslatára esténként a trombita szólót újra hall-
hatjuk. Ez jelzi majd, hogy zár a pénztár. Remélhetőleg sok 50 
év feletti emberben ébreszt szép emlékeket ez a gyönyörű dal-
lam, hiszen ők még emlékezhetnek erre a szokásra. Abban bí-
zunk, hogy akikre pedig az újdonság erejével hat, azok is meg-
szeretik.

Ennek kapcsán kérjük az itt lakókat, ha valakinek hasonló 
régi, Almádiban „dívott” szép szokásról van emléke ami visz-
szahozható, amiről az jut eszünkbe, hogy „de szép is volt ez ak-
koriban”, jelezze civil szervezetünk felé. Az Öreghegyen köz-
lekedett régi kis vonatunk síneit nem tudjuk újra lerakni, en-
nek csak az emlékét őrizhetjük. Ám bármi más ötlet, ami nem 
nagyon terheli meg a város költségvetését és kedvesebbé tudja 
varázsolni városunkat, jól jöhet a mai szomorkás világunkban. 
Minden szép régi dolog felelevenítése az itt lakókat jó érzéssel 
tölti majd el és az idelátogatók emlékei is színesebbek lehetnek.

Gondolkodjunk együtt tartalmasan, érzelem gazdagon.
Honismereti és Városszépítő Kör 
Töltési Erzsébet és Kovács István 

és légfürdőt. Ha valami zseniális volt akkor ez az utóbbi gyógyüdü-
lőhelyre való átállás. A korábbi szőlő- és gyümölcstermelő telepü-
lés lakói a filoxéravész nyomán teljesen elszegényedetek, megélheté-
sük végveszélybe került, az ültetvények sorát kellett kivágni és üre-
sen kongtak a présházak is. Még az egykori kőbányákat sem tudták 
kihasználni, mert ugyan ki akart volna építkezni akkor.

A kiállítás képei mellett sétálva, a kísérő szövegeket végigolvas-
va elmerenghetünk azon, hogy mit is jelentett az a gyógyüdülőhelyi 
kibontakozás a 20. század elején, amikor felavatják a községházát, 
amely mára felül már zeneiskola alul pedig jó hírű pékség. Ekkor lé-
tesül a zenepavilon, állítják a szobrokat és megépül Almádi első ál-
talános iskolája, majd könyvtára. Megvalósul az Alsóörs-Veszprém 
közötti vasút, amely végeredményben Győrt kötötte össze a Bala-
ton északi partjával. 1909-re elkészült az északi Balaton part men-
tén végigfutó vasútvonal is. Lássanak csodát: olyannyira újjáéled a 
szőlő- és gyümölcstermelés, hogy 1909-ben már helyi gyümölcsök, 
szőlők és borok kiállítását rendezheti meg a település, amelyre az 
egész országból jönnek kiállítók.

Fellendülnek a vízi sportok, nem csupán nyáron, hanem télen 
is, éttermek, kávéházak és szállodák sora épül, gyermekszanatóri-
um létesül. Nemzetközi sportversenyek, messze földről küldöttsé-
gek, hazai és külföldi nyaralóvendégek hada árasztja el Almádit.  
Vörösberény és Almádi kapcsolatában egy olyasfajta súlypontel-
tolódás következik be mint Cserszegtomaj és Hévíz, Kővágóőrs és 
Révfülöp esetében, hogy csak az északi parti példákat idézzük. A mi 
esetünkben szerencsére elválaszthatatlanul összeépült az ősi telepü-
lés és a fürdőtelep, ami a 20. század végén a várossá válását is meg-
könnyítette.

A világhírű néprajztudós, Sebestyén Gyula már az 1900-as évek 
elején Almádiban tervezte létrehozni a Balatoni Pantheont, ame-
lyet a helyi alapítók több szoborral, emlékpaddal és emlékművel ké-
szítettek elő. Véghely alispán emlékpadja pedig egy olyan óriásnak 
állít örök emléket, akinek a vállaira szintén óriások állhattak. Ná-
lunk azonban minden jótett elnyeri méltó büntetését és a cinikus 
kiszólásnak hosszú hagyománya van. Óvári saját telkeit ajánlotta fel 
az iskola a kálvária, a templom és más közösségi létesítmények céljá-
ra, amelyet saját pénzével is támogatott, illetve lobbizott minden le-
hetséges fórumon, de az ellenzék nem átallotta meggyanúsítani éle-
te alkonyán. Ami pedig Sebestyén Gyula szoborpark ötletét illeti, 
azt most fogjuk és akarjuk folytatni. Hazai és nemzetközi kézfogás 
kell ugyanis napjainkban ahhoz, ha valami nagyot szeretnénk alkot-
ni. A követni méltó példa és önfeláldozás már régóta előttünk áll.

Herczegh Ferenc író találta megjegyezni badacsonyi birtokán egy 
emlékkönyvben azt a mottót, amit ma és itt is megszívlelhetünk: 
„akárki fia omlik is helyemre, e tájat dicsérni legyen majd nyelve“. 
Dicsérni ugyanis  természetes, de mellette még sokat is kell tenni. 

Le a kalappal a bennszülöttek, azaz az őslakosok és leszármazot-
taik előtt, de tettek azért valamit a bebírók – azaz gyüttmentek –
ahogy én aposztrofálom őket: a gyüttmaradtak is. Ezért a nagysze-
rű kiállításért konkrétan Juhászné Vincze Eszter, Kripli Bernadett, 
Szaniszló Anita a PKKK munkatársai és ügyeletes angyalai, vala-
mint Kovács Pista múltteremtő barátom, a Honismereti és Város-
szépítő Kör elnöke. De jó lenne ezt az anyagot viszontlátni – vagy 
legalább vándorkiállításként együtt tartani! Valamilyen megoldás 
biztosan lesz, hogy se Dr. Óvári Ferenc sem pedig Kovács István ér-
demei el ne haloványulhassanak.

   Czuczor Sándor

Dr. Óvári Ferenc emlékkiállítás

Valami kimaradt!
Dicséretes és egyben elismerésre méltó az Óvári Ferencről 

készült kiállítás, amiben ekkora anyagot összegyűjtöttek, ösz-
szerendeztek, s bemutattak a szervezők. Ám – természetesen 
személyes érintettségem okán is – nem tudom szó nélkül hagy-
ni, hogy valami kimaradt. Mégpedig az, hogy valakinek eszé-
be jutott, hogy  más almádi látnivalók mellett,  az Óvári emlé-
keket ne csak képeken lássuk, hanem felújítva újra látható-
vá, járhatóvá, nézhetővé tegye ezeket. Nevezetesen (a teljes-
ség igénye nélkül) az Óvári messzelátót (1991-ben), Nepomuki 
Szent János szobrát (1995-ben), a Zenepavilont (1996-ban), a 
Pinkóczi temető kápolnáját (1992-ben), a vasúti hidat és támfa-
lat (1993-ban), a hajdani kisvasút mozdonyát (1994-ben),  a Pe-
tőfi szobrot 1902-es helyén (1994-ben), az Óvári Ferenc emlék-
táblát (1998-ban).

 Mindezek édesapám, Majbó Gábor (Almádi díszpolgára, tb. al-
polgármester) nevéhez fűződnek, aki időt, fáradságot nem kímél-
ve gyűjtötte a pénzt, engedélyeket és nem utolsósorban a szak-
embereket városszépítő munkájához, amiért 2000. október 21-én 
Óvári Ferenc díjat kapott. Emlékezzünk rá! V. M .J .

Örömmel vettem a meghívást, hogy legyek tagja a Honismere-
ti és Városszépítő Körnek. Kitűnő, és a városért tenni kész, hihetet-
lenül lendületes és lelkes csapatban találtam magam, jó érzés hoz-
zájuk tartozni. Már az első összejöveteleken szinte mindenki részé-
ről sok hasznos ötlet, meglátás fogalmazódott meg. Ezek közt van-
nak olyanok, amelyek megvalósításához hosszabb idő kell, de a si-
kerhez vezető első lépéseket már megtettük, több esetben pedig el-
képzeléseinket már meg is valósítottuk. Ezek közül szeretnék ki-
emelni néhányat. Megkerestük a Fórum és a Hattyú ABC vezeté-
sét az üzletek környezetének vonzóbbá tételével kapcsolatban. Részt 
vettünk a berényi Erődtemplom renoválását követő nagytakarítás-
ban, a belső helyiség, valamint a környezet rendbetételében. Töb-
ben bekapcsolódtunk a templomaink megismerését célzó „Temp-
lomtúrák” programba. Együttműködve a Turisztikai Egyesülettel is-
mertetőt készítettünk Almádi szép templomairól a turisták számá-
ra. Egyik tagunk a nyári ifjúsági táborok előkészítését segítette, gon-
dozta a Szent Erzsébet ligetben és a Wesselényi  Strandon  frissen 
ültetett fákat, a Szent Margit kápolna környezetét, ezen kívül folya-
matosan végzi a Simon András Táblakönyvek felújítását. Volt vállal-
kozó arra a feladatra, hogy miután a Kör a Hősök Napján megko-
szorúzta a Pinkóczi úti temető aljában levő hősi emlékművet, leka-
szálja  és rendbe tegye annak környezetét. 

Tagjaink nem átallják összeszedni a köztereken heverő eldobált 
flakonokat és más szemetet, bár fő feladatunknak a szemléletfor-
málást tartjuk ezzel kapcsolatban. Örülnénk, ha egyszer arra ébred-
nénk, hogy nincs szemét szép városunkban! A közterület felügye-
lők figyelmét folyamatosan felhívjuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot 
az elhanyagolt környezetű ingatlanok  tulajdonosaival. Hölgy tag-
jaink közül többen folyamatosan szemmel tartják a közterekre ül-
tetett virágokat és gondozzák is azokat. A Vasútállomás és Almádi 
több pontja ismét virágos lett lelkes asszonyaink keze munkája nyo-
mán. Köszönjük a felajánlott virágpalántákat a Visy házaspárnak, 
Bartháné Líviának, minden eddigi és jövőbeli adományozónak. 

Az Óvári emlékkiállítás megnyitására saját készítésű sütemények-
kel, borral vártuk a vendégeket. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakí-
tani a város vezetőivel és különböző civil szervezeteivel, akik szintén 
érintettek céljaink megvalósításában.

Szeretettel várunk minden tettre kész embert tagjaink sorába, 
minden hó utolsó keddjén 16 órára megbeszéléseinkre, valamint 
minden második pénteken 16.30-ra Régi Almádi képekben c. soro-
zatunkra a Pannóniába! Kovács Attila

A Honismereti és Városszépítő Kör
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VárosszépítőkHelytörténet

2013. június 15-én, szombaton este nyílt meg egy emlékezetes ki-
állítás Kovács István szorgos tevékenysége nyomán, amelyre nagy-
szerű hangfelütés volt az egykori Tulipán-villa, azaz a mai római ka-
tolikus plébánia falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzása, ahol 
Ráski Mihályné mondott méltó emlékbeszédet. Ezt követően sé-
táltak át a megemlékezők a Pannónia Kulturális Központba, ahol 
Czuczor Sándor mondott megnyitót, amelyből alább idézünk. Az 
üdülőhely-alapító Dr. Óvári Ferencnek óhatatlanul olyan kultusza 
alakult ki, amelyet méltóképpen folytattak és folytatnak lelkes lo-
kál-patrióták: Majbó Gábor, Schildmayer Ferenc és Kovács István.

Több emlékülés, emlékbeszéd és megemlékezés hangzott el Al-
mádi első díszpolgáráról, Dr. Óvári Ferenc ügyvédről, országgyűlési 
képviselőről és felsőházi tagról. A legemlékezetesebb megemlékezé-
sek talán éppen a szülővárosában, azaz Veszprémben voltak a szüle-
tése évfordulóján. Balatonalmádi városa talán későn jövőként csat-
lakozik ehhez a sorozathoz. Csatlakozik, mert Balatonalmádi fürdő-
városi rangját, kibontakozását és országos, sőt nemzetközi ismertsé-
gét köszönheti neki.

Ha csupán a balatoni szőlőkultúra újjátermtőjére, a Balato-
ni Szövetség alapítójára, az észak balatoni vasutak szorgalmazójára 
és a Dunántúli Közművelődési Egyesület alelnökeként figyelt vol-
na Balatonalmádira, már utcát és szobrot érdemelt volna. Szülővá-
rosa még életében meg is tisztelte ezzel. Nálunk utca, messzelátó és 
számtalan alkotása őrzi emlékét. Dr. Óvári Ferenc születésének 155. 
és halálának 75. évfordulóján  azért nézzük meg, hogy mi történt a 
nagyvilágban és a Kárpát-medencében 1858 és 1938 között. Konk-
rétabban: 1858. május 3. és 1938 március 11., ami másfél hónap 
híján 80 évet jelent. Ha csupán az európai történelem nyolcvan évé-
re vetünk egy pillantást, akkor megállapíthatjuk, hogy III. Napóle-
on éppen titkos megállapodást köt az olasz egyesítésről 1858-ban 
és Dr. Óvári Ferenc élete alkonyán, 1938-ban pedig bekövetkezik 
az Anschluss, azaz a Német Birodalom és Ausztria egyesítése. Ha a 
magyar történelemben nézünk szét akkor születésekor írja gróf Szé-
chenyi István gúnyos hangnemű válaszát Alexander Bach belügymi-
niszter visszatekintésére: „Ein Blick auf den anonymen Rückblick”.

Sokan és sokat írtak a személyiségek szerepéről a történelemben, 
illene ezt megvizsgálni egyszer helytörténeti viszonyok között is. 
Nem úgy, ahogy azt még nekem próbálták sulykolni egykor, azaz 
a tömegek szerepe a döntő és a mennyiség mindig kitermeli a mi-
nőséget. Akkor se fogadtam el és most sem, mert éppen a kiemel-
kedő személyiségek vonzották és mozgatták a tömegeket, akár jó, 
akár pedig rossz irányban. Balatonalmádi vonatkozásában például 
a 19. századi fürdővárost megalapító hetes fogat bármelyik tagjáról 
lehetne egy emlékezetes esszét írni: Dr. Óvári Ferenc, Brenner Lő-
rinc, Kurcz Rudolf, Kurcz Gyula, Végh Sándor, Kompolthy Tiva-
dar és Krisztián József. Tablóképük a kiállításon elől látható és el-
gondolkodtató, hogy közülük ketten kaptak utcát, egy emlékmű-
vet és egy pedig emléktáblát. Amikor legközelebb közterület elne-
vezésről dönt majd a képviselőtestület, kitüntető szíves figyelmükbe 
ajánlom a hetes fogat többi tagját is. Már amennyiben mindenkép-
pen személyről szeretnének elnevezni.

Ezek az emberek ugyanis igazi lokálpatrióta módján ténylegesen 
tettek Balatonalmádiért, akkor amikor még egy korszerű feredő sem 
volt. 1880-ra pedig már állt a hajókikötő és a strand is a Juliska sé-
tány mellett, ahol azért a kor szigorú erkölcsének megfelelően elkü-
lönítették a férfi és női lubickolást. Húsz év múlva már állt az Óvári 
Messzelátó, elkészültek a az első teniszpályák, az itteni présházakból 
kialakított üdülőkben bevezették a Kneipp-kúrát és a Rikli féle nap 
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látogatták a Wesselényi strandot, egy szép emléket őrizhetnek 
magukban. A fürdés, napozás, fagyizás, homokvár építés, lab-
dázás után este kaptak egy ajándékot a strand kezelőitől: meg-
hallgathatták az Il Silenzio c. csodálatos trombita szólót. Ez je-
lentette este hétkor, hogy záróra van: bezárnak a pénztárak, el-
csitul a strand zaja, ami nyugodt időben még a belvárosban is 
kellemesen hallható. Békében lezárult a nap. Volt, aki ellazult 
a zene hallgatása közben, és még egyszer végigjártatta tekinte-
tét a tó minden részén. Mások ebben a néhány percben hajto-
gatták össze pokrócaikat, amiken feküdtek. Megint mások pedig 
még egyszer célba vették a lángos sütőt, hátha még kapnak egy 
utolsó lángost 1,20-ért. Mindenesetre bizonyos, hogy valameny-
nyien feltöltődtek a zene hallatán és kellemes érzésekkel hagy-
ták el a strandot.

Idén felélesztjük ezt a régi szép szokást. A Honismereti és Vá-
rosszépítő Kör javaslatára esténként a trombita szólót újra hall-
hatjuk. Ez jelzi majd, hogy zár a pénztár. Remélhetőleg sok 50 
év feletti emberben ébreszt szép emlékeket ez a gyönyörű dal-
lam, hiszen ők még emlékezhetnek erre a szokásra. Abban bí-
zunk, hogy akikre pedig az újdonság erejével hat, azok is meg-
szeretik.

Ennek kapcsán kérjük az itt lakókat, ha valakinek hasonló 
régi, Almádiban „dívott” szép szokásról van emléke ami visz-
szahozható, amiről az jut eszünkbe, hogy „de szép is volt ez ak-
koriban”, jelezze civil szervezetünk felé. Az Öreghegyen köz-
lekedett régi kis vonatunk síneit nem tudjuk újra lerakni, en-
nek csak az emlékét őrizhetjük. Ám bármi más ötlet, ami nem 
nagyon terheli meg a város költségvetését és kedvesebbé tudja 
varázsolni városunkat, jól jöhet a mai szomorkás világunkban. 
Minden szép régi dolog felelevenítése az itt lakókat jó érzéssel 
tölti majd el és az idelátogatók emlékei is színesebbek lehetnek.

Gondolkodjunk együtt tartalmasan, érzelem gazdagon.
Honismereti és Városszépítő Kör 
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és légfürdőt. Ha valami zseniális volt akkor ez az utóbbi gyógyüdü-
lőhelyre való átállás. A korábbi szőlő- és gyümölcstermelő telepü-
lés lakói a filoxéravész nyomán teljesen elszegényedetek, megélheté-
sük végveszélybe került, az ültetvények sorát kellett kivágni és üre-
sen kongtak a présházak is. Még az egykori kőbányákat sem tudták 
kihasználni, mert ugyan ki akart volna építkezni akkor.

A kiállítás képei mellett sétálva, a kísérő szövegeket végigolvas-
va elmerenghetünk azon, hogy mit is jelentett az a gyógyüdülőhelyi 
kibontakozás a 20. század elején, amikor felavatják a községházát, 
amely mára felül már zeneiskola alul pedig jó hírű pékség. Ekkor lé-
tesül a zenepavilon, állítják a szobrokat és megépül Almádi első ál-
talános iskolája, majd könyvtára. Megvalósul az Alsóörs-Veszprém 
közötti vasút, amely végeredményben Győrt kötötte össze a Bala-
ton északi partjával. 1909-re elkészült az északi Balaton part men-
tén végigfutó vasútvonal is. Lássanak csodát: olyannyira újjáéled a 
szőlő- és gyümölcstermelés, hogy 1909-ben már helyi gyümölcsök, 
szőlők és borok kiállítását rendezheti meg a település, amelyre az 
egész országból jönnek kiállítók.

Fellendülnek a vízi sportok, nem csupán nyáron, hanem télen 
is, éttermek, kávéházak és szállodák sora épül, gyermekszanatóri-
um létesül. Nemzetközi sportversenyek, messze földről küldöttsé-
gek, hazai és külföldi nyaralóvendégek hada árasztja el Almádit.  
Vörösberény és Almádi kapcsolatában egy olyasfajta súlypontel-
tolódás következik be mint Cserszegtomaj és Hévíz, Kővágóőrs és 
Révfülöp esetében, hogy csak az északi parti példákat idézzük. A mi 
esetünkben szerencsére elválaszthatatlanul összeépült az ősi telepü-
lés és a fürdőtelep, ami a 20. század végén a várossá válását is meg-
könnyítette.

A világhírű néprajztudós, Sebestyén Gyula már az 1900-as évek 
elején Almádiban tervezte létrehozni a Balatoni Pantheont, ame-
lyet a helyi alapítók több szoborral, emlékpaddal és emlékművel ké-
szítettek elő. Véghely alispán emlékpadja pedig egy olyan óriásnak 
állít örök emléket, akinek a vállaira szintén óriások állhattak. Ná-
lunk azonban minden jótett elnyeri méltó büntetését és a cinikus 
kiszólásnak hosszú hagyománya van. Óvári saját telkeit ajánlotta fel 
az iskola a kálvária, a templom és más közösségi létesítmények céljá-
ra, amelyet saját pénzével is támogatott, illetve lobbizott minden le-
hetséges fórumon, de az ellenzék nem átallotta meggyanúsítani éle-
te alkonyán. Ami pedig Sebestyén Gyula szoborpark ötletét illeti, 
azt most fogjuk és akarjuk folytatni. Hazai és nemzetközi kézfogás 
kell ugyanis napjainkban ahhoz, ha valami nagyot szeretnénk alkot-
ni. A követni méltó példa és önfeláldozás már régóta előttünk áll.

Herczegh Ferenc író találta megjegyezni badacsonyi birtokán egy 
emlékkönyvben azt a mottót, amit ma és itt is megszívlelhetünk: 
„akárki fia omlik is helyemre, e tájat dicsérni legyen majd nyelve“. 
Dicsérni ugyanis  természetes, de mellette még sokat is kell tenni. 

Le a kalappal a bennszülöttek, azaz az őslakosok és leszármazot-
taik előtt, de tettek azért valamit a bebírók – azaz gyüttmentek –
ahogy én aposztrofálom őket: a gyüttmaradtak is. Ezért a nagysze-
rű kiállításért konkrétan Juhászné Vincze Eszter, Kripli Bernadett, 
Szaniszló Anita a PKKK munkatársai és ügyeletes angyalai, vala-
mint Kovács Pista múltteremtő barátom, a Honismereti és Város-
szépítő Kör elnöke. De jó lenne ezt az anyagot viszontlátni – vagy 
legalább vándorkiállításként együtt tartani! Valamilyen megoldás 
biztosan lesz, hogy se Dr. Óvári Ferenc sem pedig Kovács István ér-
demei el ne haloványulhassanak.

   Czuczor Sándor

Dr. Óvári Ferenc emlékkiállítás

Valami kimaradt!
Dicséretes és egyben elismerésre méltó az Óvári Ferencről 

készült kiállítás, amiben ekkora anyagot összegyűjtöttek, ösz-
szerendeztek, s bemutattak a szervezők. Ám – természetesen 
személyes érintettségem okán is – nem tudom szó nélkül hagy-
ni, hogy valami kimaradt. Mégpedig az, hogy valakinek eszé-
be jutott, hogy  más almádi látnivalók mellett,  az Óvári emlé-
keket ne csak képeken lássuk, hanem felújítva újra látható-
vá, járhatóvá, nézhetővé tegye ezeket. Nevezetesen (a teljes-
ség igénye nélkül) az Óvári messzelátót (1991-ben), Nepomuki 
Szent János szobrát (1995-ben), a Zenepavilont (1996-ban), a 
Pinkóczi temető kápolnáját (1992-ben), a vasúti hidat és támfa-
lat (1993-ban), a hajdani kisvasút mozdonyát (1994-ben),  a Pe-
tőfi szobrot 1902-es helyén (1994-ben), az Óvári Ferenc emlék-
táblát (1998-ban).

 Mindezek édesapám, Majbó Gábor (Almádi díszpolgára, tb. al-
polgármester) nevéhez fűződnek, aki időt, fáradságot nem kímél-
ve gyűjtötte a pénzt, engedélyeket és nem utolsósorban a szak-
embereket városszépítő munkájához, amiért 2000. október 21-én 
Óvári Ferenc díjat kapott. Emlékezzünk rá! V. M .J .

Örömmel vettem a meghívást, hogy legyek tagja a Honismere-
ti és Városszépítő Körnek. Kitűnő, és a városért tenni kész, hihetet-
lenül lendületes és lelkes csapatban találtam magam, jó érzés hoz-
zájuk tartozni. Már az első összejöveteleken szinte mindenki részé-
ről sok hasznos ötlet, meglátás fogalmazódott meg. Ezek közt van-
nak olyanok, amelyek megvalósításához hosszabb idő kell, de a si-
kerhez vezető első lépéseket már megtettük, több esetben pedig el-
képzeléseinket már meg is valósítottuk. Ezek közül szeretnék ki-
emelni néhányat. Megkerestük a Fórum és a Hattyú ABC vezeté-
sét az üzletek környezetének vonzóbbá tételével kapcsolatban. Részt 
vettünk a berényi Erődtemplom renoválását követő nagytakarítás-
ban, a belső helyiség, valamint a környezet rendbetételében. Töb-
ben bekapcsolódtunk a templomaink megismerését célzó „Temp-
lomtúrák” programba. Együttműködve a Turisztikai Egyesülettel is-
mertetőt készítettünk Almádi szép templomairól a turisták számá-
ra. Egyik tagunk a nyári ifjúsági táborok előkészítését segítette, gon-
dozta a Szent Erzsébet ligetben és a Wesselényi  Strandon  frissen 
ültetett fákat, a Szent Margit kápolna környezetét, ezen kívül folya-
matosan végzi a Simon András Táblakönyvek felújítását. Volt vállal-
kozó arra a feladatra, hogy miután a Kör a Hősök Napján megko-
szorúzta a Pinkóczi úti temető aljában levő hősi emlékművet, leka-
szálja  és rendbe tegye annak környezetét. 

Tagjaink nem átallják összeszedni a köztereken heverő eldobált 
flakonokat és más szemetet, bár fő feladatunknak a szemléletfor-
málást tartjuk ezzel kapcsolatban. Örülnénk, ha egyszer arra ébred-
nénk, hogy nincs szemét szép városunkban! A közterület felügye-
lők figyelmét folyamatosan felhívjuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot 
az elhanyagolt környezetű ingatlanok  tulajdonosaival. Hölgy tag-
jaink közül többen folyamatosan szemmel tartják a közterekre ül-
tetett virágokat és gondozzák is azokat. A Vasútállomás és Almádi 
több pontja ismét virágos lett lelkes asszonyaink keze munkája nyo-
mán. Köszönjük a felajánlott virágpalántákat a Visy házaspárnak, 
Bartháné Líviának, minden eddigi és jövőbeli adományozónak. 

Az Óvári emlékkiállítás megnyitására saját készítésű sütemények-
kel, borral vártuk a vendégeket. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakí-
tani a város vezetőivel és különböző civil szervezeteivel, akik szintén 
érintettek céljaink megvalósításában.

Szeretettel várunk minden tettre kész embert tagjaink sorába, 
minden hó utolsó keddjén 16 órára megbeszéléseinkre, valamint 
minden második pénteken 16.30-ra Régi Almádi képekben c. soro-
zatunkra a Pannóniába! Kovács Attila

A Honismereti és Városszépítő Kör
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Mosolyogni tessék!
Janikovszky Éva emlékkiállítás

Júniusi ünnep a gimnáziumban
Weöres Sándor idén lenne 100 éves, a balatonalmádi Magyar-

Angol Tannyelvű Gimnázium pedig 25 éves lett. A két évforduló 
2013. júniusában összekapcsolódott: a szerző műveiből 25 órás fel-
olvasást rendeztünk az iskola könyvtárában, amely minden résztve-
vőnek adott valamit.

A rendezvényt Bognárné Fejes Anikó tanárnő találta ki és szervez-
te meg, hogy legyen egy olyan esemény, ami rendhagyó módon tisz-
teleg a két fontos jubileum előtt és egyben kifejezi mindazt, amiről 
az iskolánk szól: azt a szellemi szabadságot, a lelkes, de nem han-
gos ünneplést, a nyitottságot, vendégszeretetet, ami nálunk mindig 
is érték volt. Az iskola egykori és jelenlegi diákjai, tanárai, szülők, az 
almádi általános iskolák tanulói és kisgyerekek mind nagy élvezet-
tel ültek ki egy könyvtárnyi ember elé és olvasták fel egymás után a 
műveket. A magyar nyelven kívül hét idegen nyelven is hallhattuk, 
hogy Weöres Sándor művészete nyelvi és országhatárokat is át tud 
lépni. A művei élnek és hatással vannak ránk.

Felolvasók érkeztek előre kiválasztott versekkel, írásokkal, sőt 
egész Weöres-programmal is. Jó volt nézni, ahogy a könyvtárban 
a verseskötetek kézről-kézre jártak és sokan spontán választották ki 
azokat a verseket, amik akkor és ott megszólították. Nem kellett 
senkit sem noszogatni, hogy folytassa az olvasást, és a lelkesedés éj-
szaka sem hagyott alább. Izgalmas volt az a rész, amikor diákjaink 
az iskolában tanított 5 idegen nyelv mindegyikén Weöres-verseket 
olvastak és Skype-on keresztül még portugál és francia fordítások is 
megszólaltak. A piros fotel és mellette a könyvtári olvasólámpa fon-
tos részévé váltak az eseménynek azzal a könyvvel együtt, amelybe 
mindenki feljegyezte az általa olvasott vers címét és a saját nevét.

Mi így ünnepeltünk. Egyszerűen, meghitten, látványos külsősé-
gek nélkül. Együtt és egymásra figyelve. Az iskolánk egy barátságos, 
befogadó és sokszínű intézmény, amely értéket teremt és mindenki 
előtt nyitva áll. Neveda Réka

Könyvtáros találkozó Almádiban

ALMÁDI ÚJSÁGKultúra 2013. július Kultúra

A könytárosok kellemes programokon vettek részt

Janikovszky művei minden korosztályt megérintenek

Anyanyelvünkről
Zsonganak a strandok, berkek,
virágba borulnak a kertek:
ligetben hajt a növendék –
júliusban jön sok vendég!

Egy és más… 

Napjainkban tanúi vagyunk annak, hogy tódulnak be anya-
nyelvünkbe az idegen szavak. Azt általánosságban nem mond-
hatjuk, hogy ez baj. Hiszen – akár évezredekre is visszatekint-
hetünk – minden nyelv szókincse a beáramló idegen szavakkal 
bővül. Anyanyelvünk is gazdagodott német, angol, orosz, török 
vagy akár francia szavakkal, többnyire azok magyarosított for-
máival. 

De a nyelvbe nemcsak szavak szivárognak, be, hanem valamely 
idegen nyelv sajátos gondolkodása is, ami már a megfogalmazások-
ban jelentkezik. 

Ilyen például a sokszor fölöslegesen használt „egy” szavunk. 
Amilyen gyakori ez a nyugati nyelvekben, annyira nem mindig 
kívánatos az anyanyelvünkben. Olvasom: „… a most megindított 
sorozatot elolvasva egy érdekes történettel ismerkedhetünk meg, 
amelyben…” – Kell ide ez az „egy”? Magyar gondolkodás sze-
rint fölösleges. Olvassuk csak el nélküle az idézett részt, és meg-
látjuk, hogy ezt a szót az „elolvasva” szó után kitett vesszővel, ki-
hagyhatjuk. 

Nem egyszer szót emeltem a fölösleges szavak ellen: Anyanyel-
vünk tömörségre törekszik, és nem szereti ezeket. Ilyen szó (a 
sok közül) a „kapcsolódva, kapcsolatban”. Nézzük csak: „… a to-
vábbiakban ezekkel a témákkal kapcsolatban azt beszélték meg, 
hogy…” Egyszerűen kihagyhatjuk a „kapcsolatban” szót, ha meg-
felelő ragot használunk: … ezekről a témákról azt beszélték meg, 
hogy…

Anyanyelvünkre jellemzőek az ikes igék. Talán sajnálatos, talán 
természetes, de ezeknek a megfelelő használata lassan kihal. A régi 
nyelv a XVII. század második feléig volt igazán életben.  
Az „eszem – iszom – alszom” – és sok más, hasonló ikes igét, ma 
már gyakrabban használjuk iktelen formában, így: eszek – iszok – 
alszok. Megjegyzem, hogy a tárgyas ragozásban megvan az a szó-
végi „m”: eszem az ebédet – izom a vizet – átalszom az éjszakát”. 
Hát nem érdekes?

Még nyelvészek is vitáznak arról, hogy kell-e az ikes ragozás, 
vagy sem. Azt azonban megállapítják, hogy a népnyelv, vagy szá-
mos nyelvjárás nem tesz különbséget a kétféle ige, kétféle ragozá-
sa között. 

Mint említettem, sok szó kerül be nyelvünkbe valamilyen idegen 
hatásra, de sok-sok régi, magyar szavunk pedig feledésbe megy, vagy 
annyira megváltozik, hogy rá se lehet ismerni. Mégis kevés olyan 
nyelv van a világon, amelynek akár több ezer éves fogalmazását is 
meg tudjuk érteni. Azt olvastam valahol, hogy az 5 – 6 évszázaddal 
korábbi angol nyelvet nem értik meg. Eszembe jut őseink ékírása, 
amit ma is elolvasnak a hozzáértők.

Német, angol, amerikai nyelvtudósok, írók mondták, hogy a ma-
gyar nyelv rendkívül gyakorlatias, szellemes, tömör és még szépen 
is hangzik. 

Büszkék lehetünk anyanyelvünkre, de csak akkor, ha magunk is 
vigyázunk arra, hogy a fölösleges szavakat és fordulatokat kerülve, 
szépen fogalmazva írjunk, olvassunk!

              lang.miklos@chello.hu

Gondolatok egy családban II. 

Tudjátok már, mi lesz a neve? – kérdezi a múltkor valaki. – Jaj, ne 
kérdezz már ilyeneket, nem hoz szerencsét! – rivall rá a másik, mie-
lőtt bármit mondhattam volna. 

Na, erről még nem hallottam – gondoltam magamban, de igazán 
érdekesen hangzik. Jó néhány hiedelemmel szembesültem már az 
utóbbi években. Emlékszem, mikor az elsőt vártam, és bizony nem 
akartuk tudni, fiú lesz-e vagy lány. Ennek örömére mindenki a po-
cakom formáját mustrálta, hogy vajon csúcsos-e vagy „farban ül” a 
kicsike. A legtöbb analizáló a lányutódra tette le a voksát, aztán pár 
hét múlva megszületett az Andris.

A régmúlt népi babonáit gyakran a tudatlanság szülte. Mai ésszel ol-
vasva ezekről csak mosolygunk, bár nem szabad elfeledni, hogy ezek a hi-
edelmek micsoda kapaszkodót jelentettek a nőknek akkoriban. És a leg-
több – akár hiszünk bennük, akár nem – még ma is él. Igyekszünk ün-
neplésnél nem keresztbe koccintani vagy épp ellenkezőleg, mert akkor 
keresztelő lesz a családban. A friss házasokra rizsszemeket szórnak, hogy 
sok gyermekük legyen. Az áldott állapotot az első három hónapban tit-
kolja a szűk család, de a babakelengye vásárlását sem sietik el, nehogy bal-
szerencsét hozzon. Van persze sok olyan néphit, amelyet ma már nem na-
gyon ismerünk, de érdekességként, és kismama-társaim számára a „mi-
heztartás végett” szeretnék a teljesség igénye nélkül közreadni. 

A gyerek neme a fogantatáskor dől el, ezért ha fiút szeretnénk, a nő-
nek be kell csukni a száját, hiszen elődeink azt tartották, aki tátott száj-
jal szerelmeskedik, annak lánya fog születni. A viselős asszonynak min-
denre vigyáznia kell. Ne igyon csorba pohárból, mert csálé szájú lesz a 
gyermek, s ha sokat mos hajat, bizony „folyós fülű” lesz a baba. Az álla-
potot nem szabad tagadni, mert lopós lesz a gyermek, vagy néma, eset-
leg túl későn kezd el beszélni. Ha ló szalad hozzá, akkor erős magzatot 
szül, de erős gyermeke lesz annak is, aki kukoricát lop. A terhes asszony 
ne igyon bort, mert a gyermek nem lesz éles eszű, ne hagyja mosatlanul 
az edényt, mert szeplős lesz az utód, és ne mérgelődjön, mert a kicsi ezt 
is örökölni fogja. Halottat ne nézzen meg, temetésre ne menjen a vá-
randós nő, mert ettől lesz sárgasága az újszülöttnek. Óvakodjon a hüve-
lyes és a hagymás ételektől is, mert pattanásos, kiütéses lesz a gyermek. 
Állapotos asszony ne igyon szűk nyakú üvegből, mert akkor nehéz szü-
lés vár rá, s ruhaszárító kötél alatt sem szabad mászkálnia, nehogy szü-
léskor a köldökzsinór a gyermek nyakára tekeredjen. 

Biztos, ami biztos: ha kapaszkodó kell, akkor kapaszkodjuk, és 
higgyünk, és ez erőt adhat, a pozitív gondolkodás pedig önmagában 
is előremutató. Valahol ebben is az arany középutat kell megtalálni, 
lehet hinni, de csak mértékkel. Áldott állapot ez, életünk legfonto-
sabb feladata: „Hús a húsomból, vér a véremből, csillogó érték szürke 
létemből, fénylő kincsem, mit e világra hoztam, drága gyöngyömnek 
kagylója voltam.” (Horváth Piroska: Igazgyöngyöm)  JVE

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Veszprém megyei Szerve-
zete minden évben találkozóra hívja a megye nyugalmazott könyv-
tárosait. Ebben az évben Balatonalmádiban láttuk vendégül a kollé-
gákat. Délelőtt a könyvtárosok bemutathatták, mivel foglalkoznak 
nyugdíjas éveikben: könyvet készítenek, folyóiratot szerkesztenek, 
élik tevékeny életüket.  A program keretében igyekeztünk bemutat-
ni intézményünket, buszos városnézés során a város nevezetessége-
it: az erődített templomot, a Magtárat, a Varrótű Tanodát, a Szent 
Jobb kápolnát, s természetesen a megújult strandkönyvtárat. A dél-
után folyamán a Balaton partján, a Horgásztanyán folytatták a ba-
ráti beszélgetést. Itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik a ren-
dezvényt támogatták! Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető

Már tíz éve, hogy nincs közöttünk kedves személyisége, mégis 
elevenen él bennünk. Műveinek népszerűsége, olvasottsága, aktu-
alitása sem csökken.

A Móra Kiadó vándorkiállítással emlékezik Janikovszky Évára. A 
péntek délutáni hőségben bensőséges, kedves rendezvénnyel nyílt 
meg a gazdag, szépen kivitelezett kiállítás.  A megnyitón sokan vol-
tunk. Fiatalok, idősek, kisgyermekek, szüleikkel. Néztük az isme-
rős „figurákat”- bábokat, Réber László illusztrációit, a fényképeket, 
a tablók adatait, a tárlóban látható kedvenceket és azok német, an-
gol, francia nyelvű kiadásait.  Csodáltuk a legendás írógépet, nap-
lót. Megilletődve hallgattuk Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető 
megható szavait. 

A Móra Könyvkiadó képviselője Kovács Zsanett programmene-
dzser a látogatók figyelmébe ajánlotta a kiállítást. Úgy gondolják, 
méltó helye lesz itt a Balatonnál, ebben a szép könyvtárban. Vidám-
ságot, pajkosságot lop nyáron az olvasók, látogatók szívébe, akik a 
szép kivitelű füzetecske kérdéseire válaszolva ismereteiket, figyelmü-
ket is tesztelhetik.

Petres Dezsőné könyvtáros, magyartanár meleg hangú szaksze-
rűséggel, az életmű és az életút ismertetésével nyitotta meg a ki-
állítást. A gyerekeknek filmvetítéssel kedveskedtek a könyvtáros-
ok és a kiadó munkatársai. A kiállításnyitó közönsége a könyvtá-
ri tábor „kiskönyvtárosainak” előadásában Janikovszky-jelenetet ka-
pott ajándékba. A tábori munkájáért és a fellépésért személyre szó-
ló könyvajándékot kapott minden kisgyerek. Szendvicsek falatozá-
sa, finom (házi) limonádé kortyolgatása, s egy kis beszélgetés után 
meglepetésként a könyvtárosok és néhány vállalkozó szellemű részt-
vevő történeteket olvasott fel Janikovszky Éva felnőtteknek szóló 
írásaiból.

 Az olvasók és a látogatók augusztus 14-ig gyönyörködhetnek a 
kiállításban. Június 21-től – vasárnap kivételével minden nap – 13 
órától 18 óráig várja a látogatókat a megszépült, megújult Strand-
könyvtár a Wesselényi strand teraszán! „Mosolyogni” és „látogat-
ni” tessék!

Wágner Lászlóné nyugdíjas könyvtáros Veszprémből

Fotó: PM

Nagy siker volt a Lovaskarnevál
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Mosolyogni tessék!
Janikovszky Éva emlékkiállítás

Júniusi ünnep a gimnáziumban
Weöres Sándor idén lenne 100 éves, a balatonalmádi Magyar-

Angol Tannyelvű Gimnázium pedig 25 éves lett. A két évforduló 
2013. júniusában összekapcsolódott: a szerző műveiből 25 órás fel-
olvasást rendeztünk az iskola könyvtárában, amely minden résztve-
vőnek adott valamit.

A rendezvényt Bognárné Fejes Anikó tanárnő találta ki és szervez-
te meg, hogy legyen egy olyan esemény, ami rendhagyó módon tisz-
teleg a két fontos jubileum előtt és egyben kifejezi mindazt, amiről 
az iskolánk szól: azt a szellemi szabadságot, a lelkes, de nem han-
gos ünneplést, a nyitottságot, vendégszeretetet, ami nálunk mindig 
is érték volt. Az iskola egykori és jelenlegi diákjai, tanárai, szülők, az 
almádi általános iskolák tanulói és kisgyerekek mind nagy élvezet-
tel ültek ki egy könyvtárnyi ember elé és olvasták fel egymás után a 
műveket. A magyar nyelven kívül hét idegen nyelven is hallhattuk, 
hogy Weöres Sándor művészete nyelvi és országhatárokat is át tud 
lépni. A művei élnek és hatással vannak ránk.

Felolvasók érkeztek előre kiválasztott versekkel, írásokkal, sőt 
egész Weöres-programmal is. Jó volt nézni, ahogy a könyvtárban 
a verseskötetek kézről-kézre jártak és sokan spontán választották ki 
azokat a verseket, amik akkor és ott megszólították. Nem kellett 
senkit sem noszogatni, hogy folytassa az olvasást, és a lelkesedés éj-
szaka sem hagyott alább. Izgalmas volt az a rész, amikor diákjaink 
az iskolában tanított 5 idegen nyelv mindegyikén Weöres-verseket 
olvastak és Skype-on keresztül még portugál és francia fordítások is 
megszólaltak. A piros fotel és mellette a könyvtári olvasólámpa fon-
tos részévé váltak az eseménynek azzal a könyvvel együtt, amelybe 
mindenki feljegyezte az általa olvasott vers címét és a saját nevét.

Mi így ünnepeltünk. Egyszerűen, meghitten, látványos külsősé-
gek nélkül. Együtt és egymásra figyelve. Az iskolánk egy barátságos, 
befogadó és sokszínű intézmény, amely értéket teremt és mindenki 
előtt nyitva áll. Neveda Réka

Könyvtáros találkozó Almádiban

ALMÁDI ÚJSÁGKultúra 2013. július Kultúra

A könytárosok kellemes programokon vettek részt

Janikovszky művei minden korosztályt megérintenek

Anyanyelvünkről
Zsonganak a strandok, berkek,
virágba borulnak a kertek:
ligetben hajt a növendék –
júliusban jön sok vendég!

Egy és más… 

Napjainkban tanúi vagyunk annak, hogy tódulnak be anya-
nyelvünkbe az idegen szavak. Azt általánosságban nem mond-
hatjuk, hogy ez baj. Hiszen – akár évezredekre is visszatekint-
hetünk – minden nyelv szókincse a beáramló idegen szavakkal 
bővül. Anyanyelvünk is gazdagodott német, angol, orosz, török 
vagy akár francia szavakkal, többnyire azok magyarosított for-
máival. 

De a nyelvbe nemcsak szavak szivárognak, be, hanem valamely 
idegen nyelv sajátos gondolkodása is, ami már a megfogalmazások-
ban jelentkezik. 

Ilyen például a sokszor fölöslegesen használt „egy” szavunk. 
Amilyen gyakori ez a nyugati nyelvekben, annyira nem mindig 
kívánatos az anyanyelvünkben. Olvasom: „… a most megindított 
sorozatot elolvasva egy érdekes történettel ismerkedhetünk meg, 
amelyben…” – Kell ide ez az „egy”? Magyar gondolkodás sze-
rint fölösleges. Olvassuk csak el nélküle az idézett részt, és meg-
látjuk, hogy ezt a szót az „elolvasva” szó után kitett vesszővel, ki-
hagyhatjuk. 

Nem egyszer szót emeltem a fölösleges szavak ellen: Anyanyel-
vünk tömörségre törekszik, és nem szereti ezeket. Ilyen szó (a 
sok közül) a „kapcsolódva, kapcsolatban”. Nézzük csak: „… a to-
vábbiakban ezekkel a témákkal kapcsolatban azt beszélték meg, 
hogy…” Egyszerűen kihagyhatjuk a „kapcsolatban” szót, ha meg-
felelő ragot használunk: … ezekről a témákról azt beszélték meg, 
hogy…

Anyanyelvünkre jellemzőek az ikes igék. Talán sajnálatos, talán 
természetes, de ezeknek a megfelelő használata lassan kihal. A régi 
nyelv a XVII. század második feléig volt igazán életben.  
Az „eszem – iszom – alszom” – és sok más, hasonló ikes igét, ma 
már gyakrabban használjuk iktelen formában, így: eszek – iszok – 
alszok. Megjegyzem, hogy a tárgyas ragozásban megvan az a szó-
végi „m”: eszem az ebédet – izom a vizet – átalszom az éjszakát”. 
Hát nem érdekes?

Még nyelvészek is vitáznak arról, hogy kell-e az ikes ragozás, 
vagy sem. Azt azonban megállapítják, hogy a népnyelv, vagy szá-
mos nyelvjárás nem tesz különbséget a kétféle ige, kétféle ragozá-
sa között. 

Mint említettem, sok szó kerül be nyelvünkbe valamilyen idegen 
hatásra, de sok-sok régi, magyar szavunk pedig feledésbe megy, vagy 
annyira megváltozik, hogy rá se lehet ismerni. Mégis kevés olyan 
nyelv van a világon, amelynek akár több ezer éves fogalmazását is 
meg tudjuk érteni. Azt olvastam valahol, hogy az 5 – 6 évszázaddal 
korábbi angol nyelvet nem értik meg. Eszembe jut őseink ékírása, 
amit ma is elolvasnak a hozzáértők.

Német, angol, amerikai nyelvtudósok, írók mondták, hogy a ma-
gyar nyelv rendkívül gyakorlatias, szellemes, tömör és még szépen 
is hangzik. 

Büszkék lehetünk anyanyelvünkre, de csak akkor, ha magunk is 
vigyázunk arra, hogy a fölösleges szavakat és fordulatokat kerülve, 
szépen fogalmazva írjunk, olvassunk!

              lang.miklos@chello.hu

Gondolatok egy családban II. 

Tudjátok már, mi lesz a neve? – kérdezi a múltkor valaki. – Jaj, ne 
kérdezz már ilyeneket, nem hoz szerencsét! – rivall rá a másik, mie-
lőtt bármit mondhattam volna. 

Na, erről még nem hallottam – gondoltam magamban, de igazán 
érdekesen hangzik. Jó néhány hiedelemmel szembesültem már az 
utóbbi években. Emlékszem, mikor az elsőt vártam, és bizony nem 
akartuk tudni, fiú lesz-e vagy lány. Ennek örömére mindenki a po-
cakom formáját mustrálta, hogy vajon csúcsos-e vagy „farban ül” a 
kicsike. A legtöbb analizáló a lányutódra tette le a voksát, aztán pár 
hét múlva megszületett az Andris.

A régmúlt népi babonáit gyakran a tudatlanság szülte. Mai ésszel ol-
vasva ezekről csak mosolygunk, bár nem szabad elfeledni, hogy ezek a hi-
edelmek micsoda kapaszkodót jelentettek a nőknek akkoriban. És a leg-
több – akár hiszünk bennük, akár nem – még ma is él. Igyekszünk ün-
neplésnél nem keresztbe koccintani vagy épp ellenkezőleg, mert akkor 
keresztelő lesz a családban. A friss házasokra rizsszemeket szórnak, hogy 
sok gyermekük legyen. Az áldott állapotot az első három hónapban tit-
kolja a szűk család, de a babakelengye vásárlását sem sietik el, nehogy bal-
szerencsét hozzon. Van persze sok olyan néphit, amelyet ma már nem na-
gyon ismerünk, de érdekességként, és kismama-társaim számára a „mi-
heztartás végett” szeretnék a teljesség igénye nélkül közreadni. 

A gyerek neme a fogantatáskor dől el, ezért ha fiút szeretnénk, a nő-
nek be kell csukni a száját, hiszen elődeink azt tartották, aki tátott száj-
jal szerelmeskedik, annak lánya fog születni. A viselős asszonynak min-
denre vigyáznia kell. Ne igyon csorba pohárból, mert csálé szájú lesz a 
gyermek, s ha sokat mos hajat, bizony „folyós fülű” lesz a baba. Az álla-
potot nem szabad tagadni, mert lopós lesz a gyermek, vagy néma, eset-
leg túl későn kezd el beszélni. Ha ló szalad hozzá, akkor erős magzatot 
szül, de erős gyermeke lesz annak is, aki kukoricát lop. A terhes asszony 
ne igyon bort, mert a gyermek nem lesz éles eszű, ne hagyja mosatlanul 
az edényt, mert szeplős lesz az utód, és ne mérgelődjön, mert a kicsi ezt 
is örökölni fogja. Halottat ne nézzen meg, temetésre ne menjen a vá-
randós nő, mert ettől lesz sárgasága az újszülöttnek. Óvakodjon a hüve-
lyes és a hagymás ételektől is, mert pattanásos, kiütéses lesz a gyermek. 
Állapotos asszony ne igyon szűk nyakú üvegből, mert akkor nehéz szü-
lés vár rá, s ruhaszárító kötél alatt sem szabad mászkálnia, nehogy szü-
léskor a köldökzsinór a gyermek nyakára tekeredjen. 

Biztos, ami biztos: ha kapaszkodó kell, akkor kapaszkodjuk, és 
higgyünk, és ez erőt adhat, a pozitív gondolkodás pedig önmagában 
is előremutató. Valahol ebben is az arany középutat kell megtalálni, 
lehet hinni, de csak mértékkel. Áldott állapot ez, életünk legfonto-
sabb feladata: „Hús a húsomból, vér a véremből, csillogó érték szürke 
létemből, fénylő kincsem, mit e világra hoztam, drága gyöngyömnek 
kagylója voltam.” (Horváth Piroska: Igazgyöngyöm)  JVE

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Veszprém megyei Szerve-
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után folyamán a Balaton partján, a Horgásztanyán folytatták a ba-
ráti beszélgetést. Itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik a ren-
dezvényt támogatták! Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető

Már tíz éve, hogy nincs közöttünk kedves személyisége, mégis 
elevenen él bennünk. Műveinek népszerűsége, olvasottsága, aktu-
alitása sem csökken.

A Móra Kiadó vándorkiállítással emlékezik Janikovszky Évára. A 
péntek délutáni hőségben bensőséges, kedves rendezvénnyel nyílt 
meg a gazdag, szépen kivitelezett kiállítás.  A megnyitón sokan vol-
tunk. Fiatalok, idősek, kisgyermekek, szüleikkel. Néztük az isme-
rős „figurákat”- bábokat, Réber László illusztrációit, a fényképeket, 
a tablók adatait, a tárlóban látható kedvenceket és azok német, an-
gol, francia nyelvű kiadásait.  Csodáltuk a legendás írógépet, nap-
lót. Megilletődve hallgattuk Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető 
megható szavait. 

A Móra Könyvkiadó képviselője Kovács Zsanett programmene-
dzser a látogatók figyelmébe ajánlotta a kiállítást. Úgy gondolják, 
méltó helye lesz itt a Balatonnál, ebben a szép könyvtárban. Vidám-
ságot, pajkosságot lop nyáron az olvasók, látogatók szívébe, akik a 
szép kivitelű füzetecske kérdéseire válaszolva ismereteiket, figyelmü-
ket is tesztelhetik.

Petres Dezsőné könyvtáros, magyartanár meleg hangú szaksze-
rűséggel, az életmű és az életút ismertetésével nyitotta meg a ki-
állítást. A gyerekeknek filmvetítéssel kedveskedtek a könyvtáros-
ok és a kiadó munkatársai. A kiállításnyitó közönsége a könyvtá-
ri tábor „kiskönyvtárosainak” előadásában Janikovszky-jelenetet ka-
pott ajándékba. A tábori munkájáért és a fellépésért személyre szó-
ló könyvajándékot kapott minden kisgyerek. Szendvicsek falatozá-
sa, finom (házi) limonádé kortyolgatása, s egy kis beszélgetés után 
meglepetésként a könyvtárosok és néhány vállalkozó szellemű részt-
vevő történeteket olvasott fel Janikovszky Éva felnőtteknek szóló 
írásaiból.

 Az olvasók és a látogatók augusztus 14-ig gyönyörködhetnek a 
kiállításban. Június 21-től – vasárnap kivételével minden nap – 13 
órától 18 óráig várja a látogatókat a megszépült, megújult Strand-
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Nekünk írták

Múltkori, vaddisznóságokról szó-
ló cikkemben a kívülálló természet-
búvár szemével észleltek alapján vé-
leményeztem a pillanatnyi helyzetet. 
Május 25-én Máhl Ferenc, az Újkuti 
Vadásztársaság elnöke szívélyes meg-
hívására volt lehetőségem meghall-
gatni a Vadászkamarai Esték rendez-
vénysorozatában zajló Megyei Vadá-
szati Fórumot. A meghívott két elő-
adó az aktuális téma kiváló szakér-
tője volt.

Dr. Heltai Miklós a Vadvilág 
Megőrzési Intézet igazgató-helyet-
tese (Gödöllő), aki Ember és a vad-
világ konfliktusa lakott területen című előadásával mutatta meg 
a téma tudományos alapjait. Megállapította hogy az evolúció és 
az adaptáció napjainkban is egyidejűleg zajlik, több faj eltűnik, 
mások alkalmazkodnak. Új élőhelyek keletkeznek az emberi te-
vékenység miatt. Kedvező mikroklíma, búvóhely, táplálék, raga-
dozóhiány – ilyen a város. Üres élőhely pedig nem maradhat, ez 
régi törvénye a biológiának. A ragadozók mindig később követik 
a táplálékállatot, mialatt az felszaporodhat. Már ha van még ra-
gadozója. Régen is voltak házi egér, patkány, görény, stb., ma is 
lesznek új házi életterűek. Nem régi a feketerigó, újak a varjúfé-
lék. A mezőgazdasági parcella méretének növekedése megpecsé-
telte a fogoly és a mezei nyúl sorsát, míg kedvezett a nagyvadak-
nak. A természetellenes erdőgazdálkodás, a búvóhely hiánya, pa-
nelba kényszerítette a denevéreket, mivel a szobában ember lakik, 
marad a külső rés. Az új élőhelyi rendszer kedvez a rókának, az 
aranysakálnak is. A róka városlakóvá lett, a sakál betölti a felsza-
baduló hely egy részét.

A városban az együttélés nehéz, néha károk keletkeznek az új la-
kók területfoglalásából, élelemszerzéséből, vagy szórakozásából.  A 
nyest vizelettel jelöl, a galamb ürüléke építményt mar szét, a nyest 
elektromos kábelt rág, a harkály hőszigetelést bont, a róka kuká-
zik, a vaddisznó kerítést bont, hogy csicsókagumót ehessen az ön-
tözőrendszer csövei közül, a nádi disznók az emberi strandon für-
denek,  a száguldozó embertől vad és ember egyaránt sérülékeny.  
Ezen tapasztalatok után megjelennek a szélsőségek, a vad eteté-
se vagy a kiirtani! Az előadó szerint tartós megoldást csak a városi 
vadgazdálkodás létrehozása jelent. Ez a vadbiológiai, vadgazdál-
kodó tevékenység városi területen főleg gerinces fajokkal foglal-
kozik, melyek kártevők, vadak, védettek is/vagy. Így jogi helyze-
tük nem egyszerű, nem egyféle. A konfliktust kiváltó, segítő okok 
felismerése, kezelése jól képzett szakembereket igényel. A világon 
több helyen ez üzlet, megfelelő jogi háttérrel, specialistákkal. A 
nyestprobléma megoldása egyszerű: nyest biztos garázs, riasztók, 
tiszta padlás, nyílások lezárása, tetőre vezető ágak levágása, ház 
sarokél csúszós burkolása, vonzó források megszüntetése, csapdá-
zás. Ha mégis beköltözik, rádiót teljes hangerőre, három napig! A 
vaddisznó problémásabb eset, a világon mindenütt gond. Elein-
te csak falun mutatkozott, de ma már a nagyvárosokban is (Buda-
pest) jelentős károkat okoz magán és közterületen. A törvényi hát-
tér problémái, hogy a kártevőkre nincs szabályozás, védet fajokra a 
term. véd.törv., vadászható fajokra a vadászati és a fegyvertörvény 
vonatkozik. A vadászati törvény csak a vadászterületre vonatkozik, 
a belterület nem az! Az állampolgár a jó gazda gondosságával kö-

Mi folyik a környezetemben? 

Először nagyon megörültem neki. 
Aztán jöttek a csalódások. Egy 
idő után ugyanazok a bosz-
szankodások, mintha csak 
a közutakon közlekednék, 
sok emberi mivoltukból 
kivetkőzött ember között. 
Fellélegeztünk. Valami ki-
utat láttunk, valami ho-
mályos fény derengését vél-
tük felfedezni a bicikli utak 
megjelenésében. Mintha meg-
oldás alakulása bontakozódott vol-
na ki. Sóhaj!

Végre a kerékpárosok védve lesznek az alárendelt szerepükben.
Elkezdődött, de csak elkezdődött, nagyon lassú lépésekben ha-

ladt előre a kétkerekűeknek szánt program, - a kerékpárutak meg-
építése. Mennyien tervezték, és tervezik - persze ahol a lehetőség 
adott, - hogy hatalmas nagy kerékpár túrákat szerveznek majd a sza-
bad idejükben, a szabad napjaikban, a családdal, a barátokkal. Las-
san a fél ország ilyenekre gondolt:  Elmegyek Keszthelyig bicikli-
vel! Körbebiciklizem a Balatont! Végigmegyek az Országos Kerék-
páros Körtúra 4. szakaszát Szegedtől Zalaegerszegig! És így tovább. 
Ha eljutsz odáig! Utadon légy szerencsés! - tettem hozzá magamba, 
és nem alaptalanul. 

Nem vagyok sem jó autós, sem jó biciklista. De van egy aggá-
lyom. Átbillen-e az emberiség a ló túlsó oldalára – már ami az ag-
resszivitást, a durvaságot, az erőszakosságot, az érzéketlenséget, és 
nem utolsónak sorolnám a cserbenhagyásokkal kapcsolatos maga-
tartást illeti –, úgy a közutakon, mint a kerékpárutakon történő 
közlekedésben, vagy, már át is billent?

A tapasztalat az, hogy a közutakon az autógyárak által szorgalma-
zott negatív fejlesztés – gyorsaság, erő, terjedelem –, és ezek hatásá-
ra az emberekben kialakuló eldeformált tulajdonságok – vadság, ag-
resszivitás, erőszakosság, érzéketlenség – előtérbe kerülése, nem ne-
héz belátni, hogy egy katasztrófához vezet. Egy visszahozhatatlan 
degenerált változást fog eredményezni, és ha már vannak kerékpár-
utak, miért ne fejlesszük a kerékpáripart is, és ha már fejlesztjük a 
kerékpáripart, akkor miért ne vegyük át az autósok modorát? Miért 
ne formálódjunk át olyan durvákká, olyan agresszívakká, olyan erő-
szakosakká és olyan érzéketlenekké, mint a közutakon az autósok? 

Hát itt tartunk? A változás már tapasztalható. Az erőszakos, ma-
gas nyeregben ülő, nagy testű, száguldozó, látványuk félelmet kel-
tő sportkerékpárosok tarolnak a keskeny, helyenként hepehupás, 
idegen kerékpárosoktól, görkorcsolyázóktól, ártatlan gyalogosoktól 
zsúfolt aszfalt csíkon, mondván ezt nekik készítették. 

Hát itt tartunk! Nem tudom van-e éles határ, hogy ezt kimond-
hassuk. Ember, kivetkőztél magadból? Mit teszel az embertársad el-
len? Ki az, aki sürget? Ki vezérel ebbe az irányba? A pénz? Az idő? A 
dopping? Nem elfogadható magatartás számomra.

Írom mindezeket, mert a napokban jó barátomat, a teljesen nép-
telen kerékpárút egyenes szakaszán, a fentiekben leírt vad kerékpá-
rosok száguldozásukkal, szinte letarolva őt, feldöntötték. Kezei, uj-
jai, fogsora, arca, térde megsérült, vérzett, természetesen a sérülé-
sektől felkelni sem tudott. 

Nagy menő „Barátaink” vissza sem tekintve, természetesen segít-
ségnyújtás nélkül elhajtottak, a közelben nem volt senki. Az illető 
zenei pályán oktató, tanár. Ki védi őt meg?
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teles eljárni kára megelőzése érdekében, de erről gyakran elfeled-
kezünk. Miután Dr. Heltai megvilágította a problémakört, feltet-
te kérdéseit a jogi háttérrel kapcsolatban:  lehet-e vadászni lakott 
területen (Kényszeríthető-e a vadász?) – kártérítési felelősség – ve-
szélyes üzem, kiváltó, beváltó vad problémája, ki a felelős, kinek 
mit kell tennie, ki a finanszírozó? 

Ezután Dr. Bilonka Béla ügyvéd, vadász beszélt a belterületi vad-
károk jogi értelmezéséről. Elmondta, hogy a jog csak részben fedi a 
problémát ezért csak analógiákkal lehet dolgozni. A jogalkotó is sok 
esetben kártelepítést végez (valaki fizessen). A vadászterületen kívül 
okozott kár nem vadkár, hanem u.n. egyéb kár. A közúti kárt a vad-
gazdálkodás veszélyes üzeme miatt megelőzni kell elsősorban. A vi-
lágon mindenütt a helyi hatóság intézkedik, nem a vadgazda. Javas-
lata hogy a megelőzésben segíteni legyen kötelezett a vadgazda. A 
mezőgazdasági és a vadkár nem azonosak.

A Veszprém megyei agrárkamara elnöke, Dr. Radovits Tibor hoz-
zászólásában hangsúlyozta az időhátrányt és cselekvésre ösztönzött 
minden érdekeltet.

Zsigmond István a ZOO volt igazgatója megerősítette, hogy a 
jog nem nyújt biztonságot a szereplőknek. Kósa Róbert vadgazdál-
kodási szakértő kérdése, hogy ki legyen ezután az elütött vad gaz-
dája? A német helyzetről kinti vadásztárs mondta el, hogy a vad-
kárt az állam vállalja, esetleg kilövést engedélyez. Náluk a disznóál-
lomány 20 év alatt megháromszorozódott. Másik vadásztársunk te-
rületén 140 százalékos kilövéssel igyekeznek apasztani. Más véle-
mény szerint persze, hogy sok a disznó, mert sok az erdőben a mo-
toros, ezért kijön a zajból.

Dr. Heltai hangsúlyozta, hogy jogos a vadásztársaságok hárítá-

Látszólag az emberről!

Dr. Heltay Miklós

Foto: Gyurom János

Máhl Ferenc az Újkuti  
Vadásztársaság Elnöke

Foto: Gyurom János

Szerkesztőségünk ezúton gratulál a szerzőnek 60. születésnap-
ja alkalmából, reméljük sok évig gazdagítja még az Új Almádi Új-
ságot írásaival!

sa mert nem felelősei a folyamatoknak. Ahol sikeresen írtják a vad-
disznót ott új jogszabályt alkottak, és tömegesen írtják a disznót pl. 
méreggel, helikopterről.

Végezetül a résztvevők felelősségteljes hozzáállása érződött az 
egész rendezvényen, no meg a jó almádi vaddisznópecsenye illata 
az állófogadáson!

Mindezekről jut eszembe, milyen bosszús lehet a floridai kro-
kodil, amikor a jó kis élelemszagú mocsár helyett a klóros vizű 
luxusmedencébe kénytelen csobbanni, nehogy kiszáradjon a 
bőre?

Kivel is van itt probléma? tszabango@gmail.com      

Postaláda
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Honismereti és Városszépítő Kör!
 
Az Almádi Újság  júniusi számában olvastam egy Le a Szemete-

lőkkel! című írást. Figyelmemet megragadta az a tenni akarás, me-
lyet a cikkből kiéreztem és sokáig buzgott bennem is ezért a vá-
rosért. A sok-sok csalódás egyikét szeretném röviden megosztani 
önökkel, mely a témához szorosan kapcsolódik.

 Mivel a lozsántai nagy mező mellett lakom, saját és családom 
biztonsága érdekében házamat körbe kameráztam úgy, hogy a 
hátsó kamera a mező egy nagyobb részére is rálát. Egy nem túl 
régi napon a kamerák képét megjelenítő monitoron idegen autó 
távozását láttam a képernyő sarkában. Egy pillanatra végigfutott 
bennem, hogy mit keresett itt ez a kocsi. A mezőre kijárókat mind 
ismerem: kutyasétáltatók, tulajdonosok, sportolni vágyók, gimna-
zisták.

Aztán este  kutyasétáltatás közben megláttam és megértet-
tem jövetelének célját és eredményét, amely több, nagy nylon-
zsákot tartalmazó szemétkupacban  öltött fizikai valóságot. 
Szemetelő emberünk arra sem vette a fáradságot, hogy a sze-
métből kiválogassa a nevére és címére utaló postai küldemé-
nyeket, egyéb papírokat, füzeteket, gyermekének iskolai ellen-
őrző könyvét.

 Gondoltam magamban, hogy ez egy klasszikus tettenérés, me-
lyet a videó rendszerem remekül rögzített is. Van bizonyítékom és 
elegendő indulatom az ilyen kutyaütőkkel szemben, hogy jól fel-
jelentsen a barmát. Mivel nem vagyok egy rutinos feljelentő, nem 
gondoltam végig a dolgot és ismertségemet kihasználva felhív-
tam a redőséget, hogy bejelentésemet megtegyem és bizonyíték-
kal alátámasszam.

 Pechemre egy személyemet nem ismerő rendőrrel sikerült kap-
csolatot teremtenem, akinek röviden előadtam a történteket. A 
tényvázlat után a rendőr által feltett kérdések gyanússá váltak szá-
momra.

Idézem: „Mikor történt? Három napja! Miért most jelenti? Most 
jutott eszembe, meg van más dolgom is! A kamera a házam falán 
látja a közterületet is? Igen!  Ki van ez írva a kerítésre figyelmezte-
tő táblára? Nincs! A kerítésen a KUTYÁM IS HARAP felirat van kihe-
lyezve 5 méterenként! Mondtam viccelődve. Hát az baj! Van enge-
délyem arra, hogy mások adatait engedélyük nélkül tároljam? Mi? 
Milyen engedély?”

Majd rövid tájékoztatást kaptam kedvenc közegemtől ar-
ról, hogy milyen személyiségi jogokat és paragrafusokat sértet-
tem meg azzal, hogy valakinek a nem túl jogkövető magatartá-
sát adathordozóra rögzítettem és ott az engedélye nélkül tárol-
tam,  és valójában én vagyok a bűnöző, aki 100 000 Ft-ig terje-
dő bírsággal sújtható. Sajnos  műveltségem  nem teszi lehetővé, 
hogy írásban megfelelő szavakkal tudjam kifejezni a végighallga-
tott tájékoztatás arrogáns, lekezelő és kioktató hangsúlyát, mely 
közben 140 kg-os testsúlyom ellenére is egészen kicsire húztam 
össze magam.

Tisztelt Szerkesztőség! Kérem, gondolják végig mielőtt bárkit a 
fényképekkel alátámasztott feljelentgetésre szólítanak fel, hogy 
ez  milyen következményekkel járhat  a feljelentő és a szemete-
lő oldalán is.

Ódor Gáspár  Balatonalmádi,  Építő u. 10.
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Nekünk írták

Múltkori, vaddisznóságokról szó-
ló cikkemben a kívülálló természet-
búvár szemével észleltek alapján vé-
leményeztem a pillanatnyi helyzetet. 
Május 25-én Máhl Ferenc, az Újkuti 
Vadásztársaság elnöke szívélyes meg-
hívására volt lehetőségem meghall-
gatni a Vadászkamarai Esték rendez-
vénysorozatában zajló Megyei Vadá-
szati Fórumot. A meghívott két elő-
adó az aktuális téma kiváló szakér-
tője volt.

Dr. Heltai Miklós a Vadvilág 
Megőrzési Intézet igazgató-helyet-
tese (Gödöllő), aki Ember és a vad-
világ konfliktusa lakott területen című előadásával mutatta meg 
a téma tudományos alapjait. Megállapította hogy az evolúció és 
az adaptáció napjainkban is egyidejűleg zajlik, több faj eltűnik, 
mások alkalmazkodnak. Új élőhelyek keletkeznek az emberi te-
vékenység miatt. Kedvező mikroklíma, búvóhely, táplálék, raga-
dozóhiány – ilyen a város. Üres élőhely pedig nem maradhat, ez 
régi törvénye a biológiának. A ragadozók mindig később követik 
a táplálékállatot, mialatt az felszaporodhat. Már ha van még ra-
gadozója. Régen is voltak házi egér, patkány, görény, stb., ma is 
lesznek új házi életterűek. Nem régi a feketerigó, újak a varjúfé-
lék. A mezőgazdasági parcella méretének növekedése megpecsé-
telte a fogoly és a mezei nyúl sorsát, míg kedvezett a nagyvadak-
nak. A természetellenes erdőgazdálkodás, a búvóhely hiánya, pa-
nelba kényszerítette a denevéreket, mivel a szobában ember lakik, 
marad a külső rés. Az új élőhelyi rendszer kedvez a rókának, az 
aranysakálnak is. A róka városlakóvá lett, a sakál betölti a felsza-
baduló hely egy részét.

A városban az együttélés nehéz, néha károk keletkeznek az új la-
kók területfoglalásából, élelemszerzéséből, vagy szórakozásából.  A 
nyest vizelettel jelöl, a galamb ürüléke építményt mar szét, a nyest 
elektromos kábelt rág, a harkály hőszigetelést bont, a róka kuká-
zik, a vaddisznó kerítést bont, hogy csicsókagumót ehessen az ön-
tözőrendszer csövei közül, a nádi disznók az emberi strandon für-
denek,  a száguldozó embertől vad és ember egyaránt sérülékeny.  
Ezen tapasztalatok után megjelennek a szélsőségek, a vad eteté-
se vagy a kiirtani! Az előadó szerint tartós megoldást csak a városi 
vadgazdálkodás létrehozása jelent. Ez a vadbiológiai, vadgazdál-
kodó tevékenység városi területen főleg gerinces fajokkal foglal-
kozik, melyek kártevők, vadak, védettek is/vagy. Így jogi helyze-
tük nem egyszerű, nem egyféle. A konfliktust kiváltó, segítő okok 
felismerése, kezelése jól képzett szakembereket igényel. A világon 
több helyen ez üzlet, megfelelő jogi háttérrel, specialistákkal. A 
nyestprobléma megoldása egyszerű: nyest biztos garázs, riasztók, 
tiszta padlás, nyílások lezárása, tetőre vezető ágak levágása, ház 
sarokél csúszós burkolása, vonzó források megszüntetése, csapdá-
zás. Ha mégis beköltözik, rádiót teljes hangerőre, három napig! A 
vaddisznó problémásabb eset, a világon mindenütt gond. Elein-
te csak falun mutatkozott, de ma már a nagyvárosokban is (Buda-
pest) jelentős károkat okoz magán és közterületen. A törvényi hát-
tér problémái, hogy a kártevőkre nincs szabályozás, védet fajokra a 
term. véd.törv., vadászható fajokra a vadászati és a fegyvertörvény 
vonatkozik. A vadászati törvény csak a vadászterületre vonatkozik, 
a belterület nem az! Az állampolgár a jó gazda gondosságával kö-

Mi folyik a környezetemben? 

Először nagyon megörültem neki. 
Aztán jöttek a csalódások. Egy 
idő után ugyanazok a bosz-
szankodások, mintha csak 
a közutakon közlekednék, 
sok emberi mivoltukból 
kivetkőzött ember között. 
Fellélegeztünk. Valami ki-
utat láttunk, valami ho-
mályos fény derengését vél-
tük felfedezni a bicikli utak 
megjelenésében. Mintha meg-
oldás alakulása bontakozódott vol-
na ki. Sóhaj!

Végre a kerékpárosok védve lesznek az alárendelt szerepükben.
Elkezdődött, de csak elkezdődött, nagyon lassú lépésekben ha-

ladt előre a kétkerekűeknek szánt program, - a kerékpárutak meg-
építése. Mennyien tervezték, és tervezik - persze ahol a lehetőség 
adott, - hogy hatalmas nagy kerékpár túrákat szerveznek majd a sza-
bad idejükben, a szabad napjaikban, a családdal, a barátokkal. Las-
san a fél ország ilyenekre gondolt:  Elmegyek Keszthelyig bicikli-
vel! Körbebiciklizem a Balatont! Végigmegyek az Országos Kerék-
páros Körtúra 4. szakaszát Szegedtől Zalaegerszegig! És így tovább. 
Ha eljutsz odáig! Utadon légy szerencsés! - tettem hozzá magamba, 
és nem alaptalanul. 

Nem vagyok sem jó autós, sem jó biciklista. De van egy aggá-
lyom. Átbillen-e az emberiség a ló túlsó oldalára – már ami az ag-
resszivitást, a durvaságot, az erőszakosságot, az érzéketlenséget, és 
nem utolsónak sorolnám a cserbenhagyásokkal kapcsolatos maga-
tartást illeti –, úgy a közutakon, mint a kerékpárutakon történő 
közlekedésben, vagy, már át is billent?

A tapasztalat az, hogy a közutakon az autógyárak által szorgalma-
zott negatív fejlesztés – gyorsaság, erő, terjedelem –, és ezek hatásá-
ra az emberekben kialakuló eldeformált tulajdonságok – vadság, ag-
resszivitás, erőszakosság, érzéketlenség – előtérbe kerülése, nem ne-
héz belátni, hogy egy katasztrófához vezet. Egy visszahozhatatlan 
degenerált változást fog eredményezni, és ha már vannak kerékpár-
utak, miért ne fejlesszük a kerékpáripart is, és ha már fejlesztjük a 
kerékpáripart, akkor miért ne vegyük át az autósok modorát? Miért 
ne formálódjunk át olyan durvákká, olyan agresszívakká, olyan erő-
szakosakká és olyan érzéketlenekké, mint a közutakon az autósok? 

Hát itt tartunk? A változás már tapasztalható. Az erőszakos, ma-
gas nyeregben ülő, nagy testű, száguldozó, látványuk félelmet kel-
tő sportkerékpárosok tarolnak a keskeny, helyenként hepehupás, 
idegen kerékpárosoktól, görkorcsolyázóktól, ártatlan gyalogosoktól 
zsúfolt aszfalt csíkon, mondván ezt nekik készítették. 

Hát itt tartunk! Nem tudom van-e éles határ, hogy ezt kimond-
hassuk. Ember, kivetkőztél magadból? Mit teszel az embertársad el-
len? Ki az, aki sürget? Ki vezérel ebbe az irányba? A pénz? Az idő? A 
dopping? Nem elfogadható magatartás számomra.

Írom mindezeket, mert a napokban jó barátomat, a teljesen nép-
telen kerékpárút egyenes szakaszán, a fentiekben leírt vad kerékpá-
rosok száguldozásukkal, szinte letarolva őt, feldöntötték. Kezei, uj-
jai, fogsora, arca, térde megsérült, vérzett, természetesen a sérülé-
sektől felkelni sem tudott. 

Nagy menő „Barátaink” vissza sem tekintve, természetesen segít-
ségnyújtás nélkül elhajtottak, a közelben nem volt senki. Az illető 
zenei pályán oktató, tanár. Ki védi őt meg?
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teles eljárni kára megelőzése érdekében, de erről gyakran elfeled-
kezünk. Miután Dr. Heltai megvilágította a problémakört, feltet-
te kérdéseit a jogi háttérrel kapcsolatban:  lehet-e vadászni lakott 
területen (Kényszeríthető-e a vadász?) – kártérítési felelősség – ve-
szélyes üzem, kiváltó, beváltó vad problémája, ki a felelős, kinek 
mit kell tennie, ki a finanszírozó? 

Ezután Dr. Bilonka Béla ügyvéd, vadász beszélt a belterületi vad-
károk jogi értelmezéséről. Elmondta, hogy a jog csak részben fedi a 
problémát ezért csak analógiákkal lehet dolgozni. A jogalkotó is sok 
esetben kártelepítést végez (valaki fizessen). A vadászterületen kívül 
okozott kár nem vadkár, hanem u.n. egyéb kár. A közúti kárt a vad-
gazdálkodás veszélyes üzeme miatt megelőzni kell elsősorban. A vi-
lágon mindenütt a helyi hatóság intézkedik, nem a vadgazda. Javas-
lata hogy a megelőzésben segíteni legyen kötelezett a vadgazda. A 
mezőgazdasági és a vadkár nem azonosak.

A Veszprém megyei agrárkamara elnöke, Dr. Radovits Tibor hoz-
zászólásában hangsúlyozta az időhátrányt és cselekvésre ösztönzött 
minden érdekeltet.

Zsigmond István a ZOO volt igazgatója megerősítette, hogy a 
jog nem nyújt biztonságot a szereplőknek. Kósa Róbert vadgazdál-
kodási szakértő kérdése, hogy ki legyen ezután az elütött vad gaz-
dája? A német helyzetről kinti vadásztárs mondta el, hogy a vad-
kárt az állam vállalja, esetleg kilövést engedélyez. Náluk a disznóál-
lomány 20 év alatt megháromszorozódott. Másik vadásztársunk te-
rületén 140 százalékos kilövéssel igyekeznek apasztani. Más véle-
mény szerint persze, hogy sok a disznó, mert sok az erdőben a mo-
toros, ezért kijön a zajból.

Dr. Heltai hangsúlyozta, hogy jogos a vadásztársaságok hárítá-

Látszólag az emberről!

Dr. Heltay Miklós

Foto: Gyurom János

Máhl Ferenc az Újkuti  
Vadásztársaság Elnöke

Foto: Gyurom János

Szerkesztőségünk ezúton gratulál a szerzőnek 60. születésnap-
ja alkalmából, reméljük sok évig gazdagítja még az Új Almádi Új-
ságot írásaival!

sa mert nem felelősei a folyamatoknak. Ahol sikeresen írtják a vad-
disznót ott új jogszabályt alkottak, és tömegesen írtják a disznót pl. 
méreggel, helikopterről.

Végezetül a résztvevők felelősségteljes hozzáállása érződött az 
egész rendezvényen, no meg a jó almádi vaddisznópecsenye illata 
az állófogadáson!

Mindezekről jut eszembe, milyen bosszús lehet a floridai kro-
kodil, amikor a jó kis élelemszagú mocsár helyett a klóros vizű 
luxusmedencébe kénytelen csobbanni, nehogy kiszáradjon a 
bőre?

Kivel is van itt probléma? tszabango@gmail.com      

Postaláda
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Honismereti és Városszépítő Kör!
 
Az Almádi Újság  júniusi számában olvastam egy Le a Szemete-

lőkkel! című írást. Figyelmemet megragadta az a tenni akarás, me-
lyet a cikkből kiéreztem és sokáig buzgott bennem is ezért a vá-
rosért. A sok-sok csalódás egyikét szeretném röviden megosztani 
önökkel, mely a témához szorosan kapcsolódik.

 Mivel a lozsántai nagy mező mellett lakom, saját és családom 
biztonsága érdekében házamat körbe kameráztam úgy, hogy a 
hátsó kamera a mező egy nagyobb részére is rálát. Egy nem túl 
régi napon a kamerák képét megjelenítő monitoron idegen autó 
távozását láttam a képernyő sarkában. Egy pillanatra végigfutott 
bennem, hogy mit keresett itt ez a kocsi. A mezőre kijárókat mind 
ismerem: kutyasétáltatók, tulajdonosok, sportolni vágyók, gimna-
zisták.

Aztán este  kutyasétáltatás közben megláttam és megértet-
tem jövetelének célját és eredményét, amely több, nagy nylon-
zsákot tartalmazó szemétkupacban  öltött fizikai valóságot. 
Szemetelő emberünk arra sem vette a fáradságot, hogy a sze-
métből kiválogassa a nevére és címére utaló postai küldemé-
nyeket, egyéb papírokat, füzeteket, gyermekének iskolai ellen-
őrző könyvét.

 Gondoltam magamban, hogy ez egy klasszikus tettenérés, me-
lyet a videó rendszerem remekül rögzített is. Van bizonyítékom és 
elegendő indulatom az ilyen kutyaütőkkel szemben, hogy jól fel-
jelentsen a barmát. Mivel nem vagyok egy rutinos feljelentő, nem 
gondoltam végig a dolgot és ismertségemet kihasználva felhív-
tam a redőséget, hogy bejelentésemet megtegyem és bizonyíték-
kal alátámasszam.

 Pechemre egy személyemet nem ismerő rendőrrel sikerült kap-
csolatot teremtenem, akinek röviden előadtam a történteket. A 
tényvázlat után a rendőr által feltett kérdések gyanússá váltak szá-
momra.

Idézem: „Mikor történt? Három napja! Miért most jelenti? Most 
jutott eszembe, meg van más dolgom is! A kamera a házam falán 
látja a közterületet is? Igen!  Ki van ez írva a kerítésre figyelmezte-
tő táblára? Nincs! A kerítésen a KUTYÁM IS HARAP felirat van kihe-
lyezve 5 méterenként! Mondtam viccelődve. Hát az baj! Van enge-
délyem arra, hogy mások adatait engedélyük nélkül tároljam? Mi? 
Milyen engedély?”

Majd rövid tájékoztatást kaptam kedvenc közegemtől ar-
ról, hogy milyen személyiségi jogokat és paragrafusokat sértet-
tem meg azzal, hogy valakinek a nem túl jogkövető magatartá-
sát adathordozóra rögzítettem és ott az engedélye nélkül tárol-
tam,  és valójában én vagyok a bűnöző, aki 100 000 Ft-ig terje-
dő bírsággal sújtható. Sajnos  műveltségem  nem teszi lehetővé, 
hogy írásban megfelelő szavakkal tudjam kifejezni a végighallga-
tott tájékoztatás arrogáns, lekezelő és kioktató hangsúlyát, mely 
közben 140 kg-os testsúlyom ellenére is egészen kicsire húztam 
össze magam.

Tisztelt Szerkesztőség! Kérem, gondolják végig mielőtt bárkit a 
fényképekkel alátámasztott feljelentgetésre szólítanak fel, hogy 
ez  milyen következményekkel járhat  a feljelentő és a szemete-
lő oldalán is.

Ódor Gáspár  Balatonalmádi,  Építő u. 10.
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PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. július 1. és szeptember 6. között

Lapzárta: minden hónap 25. napja! 
A programokat a következő címre várjuk: juhaszne.eszter@gmail.com

A programajánlót összeállítatja: Juhászné Vincze Eszter (20/97-03-479)

Június 6-ától a nyár folyamán
BALATONI MESEKUCKÓ 
Mesefelolvasás és kézműves foglalkozások hétvégen-
ként 11-14.30 óra között, önkéntesek közreműködé-
sével. Cél, hogy játékos programmal, árnyékos helyen 
tartsák a gyerekeket a déli órákban.
Helyszínek: Budatavai Strand és Káptalanfüredi Strand 
Szervező: Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Ala-
pítvány
Bővebb információ: Hudi Zsuzsa, projektmenedzser
Tel/fax: 88/401-110; Mobil: 20/490-5579; www.
nyicita.hu

BORVARÁZS 
Borkóstolók a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
Várjuk Önöket a 230 éves Magtárban és Pincében!
A program kb. 2 órás, borkóstolóinkat a Balaton Borré-
gió boraiból állítjuk össze. A borok mellé pogácsát kíná-
lunk. 3 boros borkóstoló: 2000 Ft/fő, 5 boros borkóstoló: 
3000 Ft/fő, 6 boros borkóstoló: 3500 Ft/fő. A borbemu-
tató mellett a Magtár múltjának és jelenének ismertetésé-
re valamint kortárs képzőművészek kiállítására is lehető-
ség van. Igény szerint kihelyezett borkóstolókat is tartunk. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – 
PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00
 
Július 1-5. hétfőtől péntekig 
JÁTÉKOS BALATON CIMBORA TÁBOR 
Helyszín: Wesselényi strand 
Szervező: Almádiért Közalapítvány
Tel.: 70/455-4100

Július 1-5. hétfőtől péntekig 
HANG SZÍN TÉR művészeti iskola tábora 
Táborzáró, bemutatkozó fellépés július 5-én,  
pénteken az Almádi Napok keretében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.:22/410-955

ALMÁDI NAPOK 2013. 
Július 5-7. péntek-szombat-vasárnap 

Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 

Július 5. péntek
19.00  Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola  

táncbemutatója
19.30 Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola Zenekara
20.00 Botorka Táncegyüttes
21.00 Tour-Mix Zenekar

Július 6. szombat
19.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
19.30 Queen Dance Tánccsoport
20.00 Bonita Sporttánc Egyesület
20.30 Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21.00 Rulett Együttes

Július 7. vasárnap
19.00 Szia-Hello! Együttes
19.30 Free Dance Táncegyüttes
20.00 Hemo Modern Táncműhely
20.30 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21.00 Retro Live Music Group
Helyszín: Szent István Park – szabadtéri színpad 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-515 

Július 8-12. hétfőtől péntekig 
CSILLAGNYÍLÁS BALETT TÁBOR 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/38-02-064 (Vízhányó Katalin) 

Július 8-12. hétfőtől péntekig 
AZ ÉGIG ÉRŐ FA – Mandulás Népművészeti 
Gyerektábor 
Néptánc – népzene – kézműveskedés 
Korosztály: 2-14 évesek számára 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Információ: http://mandulastabor.blogspot.hu
Tel.: 70/539-8892; 30/525-4323 (Berta Anikó, Kiss 
Elvira) 

Július 12. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT 
SOROZAT 
Dékány András (Budapest)
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. 
Óvári F. u 47.) 
Tel.: 88/438-435

Július 13. szombat 19 óra 
SFUMATO – 5KOR 
Képzőművész Csoport (Budapest) kiállításának meg-
nyitója 
Kiállító művészek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, 
Bodnár Imre, Huller Ágoston és Magyar József; A ki-
állítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
A kiállítás augusztus 3-ig látogatható, az intézmény 
nyitva tartási idejében. 
Tel.: 88/542-511 

ALMÁDI NAPOK 2013. 
Július 12-14. péntek-szombat-vasárnap 

Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár

Július 12. péntek
19.00 Csillagnyílás Balett Csoport
19.30 Mandulás Néptáncbemutató
20.00 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Khalida és a Drágakövek
21.00 Silverado Zenekar

Július 13. szombat
19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Néptáncegyüttes és a Boros-

tyán Népdalkör
20.00 Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes
20.30 Csopak Táncegyüttes
21.00 Frisson Együttes

Július 14. vasárnap
19.00 Dallamvilág Musical Csoport
19.30 Pearl Dance Tánccsoport
20.00 Csikzsögödi Harom Néptáncegyüttes
20.30 Yeira és az Ezüsthold Hastánccsoport 
21.00 Viktória Együttes
Helyszín: Szent István Park – szabadtéri színpad 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-515 

Július 15-ig látogatható kiállítások 
MAGTÁR GALÉRIA 
Fülöp Lajos festőművész kiállítása  
Balatoni nyárköszöntő Holányi Julianna festőmű-
vész kiállítása 
Egyszer volt – álmodtam, Hol nem volt – rajzoltam 
Horváth Márta kiállítása 
A kiállításokra belépő egy pohár itallal: felnőttek-
nek 500 Ft, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 300 
Ft. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – 
PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00

Július 15-19. hétfőtől péntekig 
KID ROCK&ROLL SE NYÁRI TÁBOR 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/532-49-18 (Putics-Bondor Virág) 

Július 15-19. hétfőtől péntekig 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapkáné Adél) 

Július 18. csütörtök 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA – Kiállítás megnyitó 
Várárhelyi Kvartett grafikára – ikonra – szoborra – 
zongorára Bernád István – Megyeri Mária – Návay 
Sándor – Korody P. István 
A kiállítást megnyitja: Jószai Sándor képzőművész
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – 
PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00

ALMÁDI NAPOK 2013.
Július 19-21. péntek-szombat-vasárnap 

Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 

Július 19. péntek
19.00 Thunderfoot Country Csoport
19.30 Hemo  Winner Versenytánc Egyesület
20.00 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00 Intermezzo Latin Klub Zenekar

Július 20. szombat
19.00 Drums Ütőegyüttes
19.30 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
20.00 Queen Dance Tánccsoport
20.30 Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21.00 Fűzfő Band koncert

Július 21. vasárnap 
19.00 SZANDI Koncert
19.45 Free Dance Táncegyüttes
20.15 Drums Ütőegyüttes
21.00 Fúzió Együttes
Helyszín: Szent István Park – szabadtéri színpad 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár 
Tel.: 88/542-515 

Július 21. vasárnap 15 órától 
25 ÉVES A NAGYCSALÁDOSOK  

ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
Az almádi csoport rendezvénye 
PROGRAMOK: 
15.00-16.00 Családi sportvetélkedő 
16.00-16.25  NÉPI JÁTÉKOK Mandulás Tábor óvo-

dás csoportja  
16.30-17.00  ÉGIG ÉRŐ FA Mandulás Tábor dra-

matikus táncjátéka  
17.00-18.00  PETI BOHÓC interaktív játéka  
18.00-19.00  SOBRE FUEGO flamenco formáció 

előadása 
19.00-19.30  SZANDI koncert  

* FREE DANCE * DRUMS 
ÜTŐEGYÜTTES * FÚZIÓ EGYÜT-
TES

Kicsiknek és nagyoknak kézműves foglalkozások 15 
és 19 óra között: ólomöntés; agyagozás; batikolás; 
gipszfestés; hűtő mágnes készítés; homokkép készítés; 
vízi kép készítése; faképkészítés, valamint tűzoltóautó  
bemutató és arcfestés
Helyszín: Városközpont 
Tel.:  30/324-1888 (Benedek Anna)
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Július 24-28. szerda-vasárnap 
XVIII. PANNÓNIA – NITROKÉMIA KUPA 
Nemzetközi egyéni sakkverseny 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 
Tel.: 70/389-60-49 (Fáncsy Imre) 

Július 26. – augusztus 6. 
HUNGARIKUM & PÁLINKA FESZTIVÁL 
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendez-
vénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Tel.: 88/542-580

Augusztus 3. szombat 19 óra 
KÁPTALANFÜREDI ESTÉK
Gárdonyi Gézáról Gárdonyi Gézától Keller Péter 
emlékezik dédapjára születésének 150. évforduló-
ján, Módri Györgyinek, a Veszprémi Petőfi Színház 
művészének közreműködésével. Az estét Delényi 
Éva tárogató muzsikája színesíti. Az előadás után 
koccintásra és kötetlen beszélgetésre várunk min-
denkit. Szívesen fogadunk sós vagy édes apró süte-
ményt.
Helyszín: Káptalanfüred – kápolnakert (Iskola u. 
20-22.) 
Szervező: Káptalanfüredi Fürdő Egyesület 
Támogató: Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Augusztus 9. péntek 
MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZAT 
FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 (Szaniszló Anita) 
A kiállítás megtekinthető szeptember 7-ig, az intéz-
mény nyitva tartási idejében. 

Augusztus 9. péntek 16.30 óra 
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
PROGRAMJA KI MIT TUD ALMÁDIRÓL? 
Az Almádi Újsággal közös honismereti játék követke-
ző fordulójának eredményhirdetése. Régi Almádi ké-
pekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

 
X. JUBILEUMI ALMÁDI BORFESZTIVÁL

Augusztus 9-25.
ZAMATOS BOROK, ZENE, TÁNC ÉS SZÓRA-
KOZÁS MINDEN ESTE! 
Fedezze fel hazánk zamatos borait a Balaton zenei 
sokszínűségét, táncait, kézműves és népművészetét. 
Városunk legismertebb, leghíresebb és legtöbb látoga-
tót vonzó rendezvényén idén 17 napon át, ahol vál-
tozatos színpadi programokkal és persze hazánk hí-
res borvidékeinek legízletesebb nedűivel várjuk ven-
dégeinket.

Augusztus 9. péntek
18.30 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes 
19.00  Az Almádi Borfesztivál ünnepélyes megnyi-

tója
19.20 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes
20.00 Mona Lisa és a Grácia Hegedűtrió műsora 
21.00 Molnár Dixieland Band koncert 

Augusztus 10. szombat 
18.30 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes 
19.30 Csillagnyílás Balett Csoport
20.00 Bonita Sporttánc Egyesület 
20.30 Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21.00 The Bluesberry Band & Muck Ferenc

Augusztus 11. vasárnap
19.00 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes
20.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
20.30 Acro Dance Almádi Csoportja
20.35 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21.00 Gyöngyhalász Latin Zenekar

Augusztus 12. hétfő
19.00 Dallamvilág Musical Csoport
20.00  Színpadon: Somló Tamás
20.45 Búgócsiga Együttes

Augusztus 13. kedd
19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Néptáncegyüttes és a Boros-

tyán Népdalkör
20.00 Botorka Táncegyüttes
20.30 Énekel Arany Timi
21.00 Rock-Kanok Együttes

Augusztus 14. szerda
19.00 Pearl Dance Táncegyüttes
19.30 Fortuna Twirling Stúdió
20.00 Bódi Guszti és a Fekete Szemek
20.45 Mokka Zenekar

Augusztus 15. csütörtök
19.00 Omász Kati műsora
19.30 Queen Dance Tánccsoport
20.00 Hemo Winner Versenytánc Egyesület
20.30 Khalida és a Drágakövek
21.00 Viktória Együttes

Augusztus 16. péntek
19.00 Thunderfoot Country Csoport
19.30 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
20.00 Free Dance Tánccsoport
20.30 Tihanyi Musical Csoport 
21..00 Rulett Együttes

Augusztus 17. szombat
19.30 Szia-Helló! Együttes
19.00 Csillagnyílás Balett Csoport
20.00 Acro Dance Almádi Csoport
20.05 Kid Rock And Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00 Gazdag Tibor és a Dr Grog Zenekar

Augusztus 18. vasárnap
19.00 Borverseny eredményhirdetése
19.30 Dallamvilág Musical Csoport
20.00 Pearl Dance Tánccsoport
21.00 Intermezzo Latin Klub Zenekar

Augusztus 19. hétfő
18.30  Ezüstfenyő Gyermek táncegyüttes 

(Zetelaka)
19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Táncegyüttes és a Borostyán 

Népdalkör
20.00 Ürömi Öröm Táncegyüttes
20.30 Botorka Táncegyüttes
21.00 Tour-Mix Zenekar

Augusztus 20. kedd
19.00 Free Dance Táncegyüttes
19.30 Rebel-Lion Táncsport Egyesület
20.30 Queen Dance Tánccsoport
21.00 Illés Emlékzenekar
23.00 Zenés Ünnepi Tűzijáték

Augusztus 21. szerda
19.00 Pearl Dance Tánccsoport
19.30 Flowers Aerobic Klub
20.00 Hemo Winner Versenytánc Egyesület
20.30 Yeira és az Ezüsthold Hastánccsoport
21.00 Klubdélután Együttes

Augusztus 22. csütörtök
19.00 Műkedvelők Rock Band
21.00 Vastag Tamás és a Louis Armstrong Show

Augusztus 23. péntek
19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Hemo Modern Táncműhely
20.00 Kid Rock & Roll Sportegyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00 Szíj Melinda és a Country Arrabona Együttes
Augusztus 24. szombat
19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Fortuna Twirling Stúdió
20.00 Acro Dance Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Bonita Sporttánc Egyesület
21.00 Silverado Zenekar

Augusztus 25. vasárnap
19.00 Free Dance Tánccsoport
20.00 Queen Dance Tánccsoport
20.30  Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccso-

port
21.00 Borkőmoszat Együttes
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendez-
vénytér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 

Augusztus 10. szombat 
BALATON TÁRLAT 2013. 
Helyszín: Városháza – Padlásgaléria (Széchenyi sé-
tány 1.) 
A tárlat kurátora Kelemen Marcel – 20/77-94-805. 
Tel.: 88/542-511 (Szaniszló Anita) 
A kiállítás megtekinthető szeptember 16-ig, a Város-
háza nyitva tartási idejében. 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapkáné Adél) 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
QUEEN DANCE SE nyári tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/9423826 (Csapó Zsuzsanna Alíz) 

Augusztus 19. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT 
SOROZAT 
Kruppai Tamás (Balatonalmádi) 
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. 
Óvári F. u 47.) 
Tel: 88/438-435

Augusztus 20. hétfő 10 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ 
KENYÉR ÜNNEPÉN 
Helyszín: Szent Imre Templom kertje (Balatonalmádi, 
dr. Óvári F. u 47.)
Szervező: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 

Szeptember 6. péntek 16.30 óra
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
PROGRAMJA
Almádi képekben – előadó Kovács István
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)
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PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. július 1. és szeptember 6. között

Lapzárta: minden hónap 25. napja! 
A programokat a következő címre várjuk: juhaszne.eszter@gmail.com

A programajánlót összeállítatja: Juhászné Vincze Eszter (20/97-03-479)

Június 6-ától a nyár folyamán
BALATONI MESEKUCKÓ 
Mesefelolvasás és kézműves foglalkozások hétvégen-
ként 11-14.30 óra között, önkéntesek közreműködé-
sével. Cél, hogy játékos programmal, árnyékos helyen 
tartsák a gyerekeket a déli órákban.
Helyszínek: Budatavai Strand és Káptalanfüredi Strand 
Szervező: Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Ala-
pítvány
Bővebb információ: Hudi Zsuzsa, projektmenedzser
Tel/fax: 88/401-110; Mobil: 20/490-5579; www.
nyicita.hu

BORVARÁZS 
Borkóstolók a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
Várjuk Önöket a 230 éves Magtárban és Pincében!
A program kb. 2 órás, borkóstolóinkat a Balaton Borré-
gió boraiból állítjuk össze. A borok mellé pogácsát kíná-
lunk. 3 boros borkóstoló: 2000 Ft/fő, 5 boros borkóstoló: 
3000 Ft/fő, 6 boros borkóstoló: 3500 Ft/fő. A borbemu-
tató mellett a Magtár múltjának és jelenének ismertetésé-
re valamint kortárs képzőművészek kiállítására is lehető-
ség van. Igény szerint kihelyezett borkóstolókat is tartunk. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – 
PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00
 
Július 1-5. hétfőtől péntekig 
JÁTÉKOS BALATON CIMBORA TÁBOR 
Helyszín: Wesselényi strand 
Szervező: Almádiért Közalapítvány
Tel.: 70/455-4100

Július 1-5. hétfőtől péntekig 
HANG SZÍN TÉR művészeti iskola tábora 
Táborzáró, bemutatkozó fellépés július 5-én,  
pénteken az Almádi Napok keretében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.:22/410-955

ALMÁDI NAPOK 2013. 
Július 5-7. péntek-szombat-vasárnap 

Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 

Július 5. péntek
19.00  Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola  

táncbemutatója
19.30 Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola Zenekara
20.00 Botorka Táncegyüttes
21.00 Tour-Mix Zenekar

Július 6. szombat
19.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
19.30 Queen Dance Tánccsoport
20.00 Bonita Sporttánc Egyesület
20.30 Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21.00 Rulett Együttes

Július 7. vasárnap
19.00 Szia-Hello! Együttes
19.30 Free Dance Táncegyüttes
20.00 Hemo Modern Táncműhely
20.30 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21.00 Retro Live Music Group
Helyszín: Szent István Park – szabadtéri színpad 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-515 

Július 8-12. hétfőtől péntekig 
CSILLAGNYÍLÁS BALETT TÁBOR 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/38-02-064 (Vízhányó Katalin) 

Július 8-12. hétfőtől péntekig 
AZ ÉGIG ÉRŐ FA – Mandulás Népművészeti 
Gyerektábor 
Néptánc – népzene – kézműveskedés 
Korosztály: 2-14 évesek számára 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Információ: http://mandulastabor.blogspot.hu
Tel.: 70/539-8892; 30/525-4323 (Berta Anikó, Kiss 
Elvira) 

Július 12. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT 
SOROZAT 
Dékány András (Budapest)
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. 
Óvári F. u 47.) 
Tel.: 88/438-435

Július 13. szombat 19 óra 
SFUMATO – 5KOR 
Képzőművész Csoport (Budapest) kiállításának meg-
nyitója 
Kiállító művészek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, 
Bodnár Imre, Huller Ágoston és Magyar József; A ki-
állítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
A kiállítás augusztus 3-ig látogatható, az intézmény 
nyitva tartási idejében. 
Tel.: 88/542-511 

ALMÁDI NAPOK 2013. 
Július 12-14. péntek-szombat-vasárnap 

Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár

Július 12. péntek
19.00 Csillagnyílás Balett Csoport
19.30 Mandulás Néptáncbemutató
20.00 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Khalida és a Drágakövek
21.00 Silverado Zenekar

Július 13. szombat
19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Néptáncegyüttes és a Boros-

tyán Népdalkör
20.00 Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes
20.30 Csopak Táncegyüttes
21.00 Frisson Együttes

Július 14. vasárnap
19.00 Dallamvilág Musical Csoport
19.30 Pearl Dance Tánccsoport
20.00 Csikzsögödi Harom Néptáncegyüttes
20.30 Yeira és az Ezüsthold Hastánccsoport 
21.00 Viktória Együttes
Helyszín: Szent István Park – szabadtéri színpad 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-515 

Július 15-ig látogatható kiállítások 
MAGTÁR GALÉRIA 
Fülöp Lajos festőművész kiállítása  
Balatoni nyárköszöntő Holányi Julianna festőmű-
vész kiállítása 
Egyszer volt – álmodtam, Hol nem volt – rajzoltam 
Horváth Márta kiállítása 
A kiállításokra belépő egy pohár itallal: felnőttek-
nek 500 Ft, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 300 
Ft. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – 
PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00

Július 15-19. hétfőtől péntekig 
KID ROCK&ROLL SE NYÁRI TÁBOR 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/532-49-18 (Putics-Bondor Virág) 

Július 15-19. hétfőtől péntekig 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapkáné Adél) 

Július 18. csütörtök 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA – Kiállítás megnyitó 
Várárhelyi Kvartett grafikára – ikonra – szoborra – 
zongorára Bernád István – Megyeri Mária – Návay 
Sándor – Korody P. István 
A kiállítást megnyitja: Jószai Sándor képzőművész
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – 
PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00

ALMÁDI NAPOK 2013.
Július 19-21. péntek-szombat-vasárnap 

Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 

Július 19. péntek
19.00 Thunderfoot Country Csoport
19.30 Hemo  Winner Versenytánc Egyesület
20.00 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00 Intermezzo Latin Klub Zenekar

Július 20. szombat
19.00 Drums Ütőegyüttes
19.30 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
20.00 Queen Dance Tánccsoport
20.30 Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21.00 Fűzfő Band koncert

Július 21. vasárnap 
19.00 SZANDI Koncert
19.45 Free Dance Táncegyüttes
20.15 Drums Ütőegyüttes
21.00 Fúzió Együttes
Helyszín: Szent István Park – szabadtéri színpad 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár 
Tel.: 88/542-515 

Július 21. vasárnap 15 órától 
25 ÉVES A NAGYCSALÁDOSOK  

ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
Az almádi csoport rendezvénye 
PROGRAMOK: 
15.00-16.00 Családi sportvetélkedő 
16.00-16.25  NÉPI JÁTÉKOK Mandulás Tábor óvo-

dás csoportja  
16.30-17.00  ÉGIG ÉRŐ FA Mandulás Tábor dra-

matikus táncjátéka  
17.00-18.00  PETI BOHÓC interaktív játéka  
18.00-19.00  SOBRE FUEGO flamenco formáció 

előadása 
19.00-19.30  SZANDI koncert  

* FREE DANCE * DRUMS 
ÜTŐEGYÜTTES * FÚZIÓ EGYÜT-
TES

Kicsiknek és nagyoknak kézműves foglalkozások 15 
és 19 óra között: ólomöntés; agyagozás; batikolás; 
gipszfestés; hűtő mágnes készítés; homokkép készítés; 
vízi kép készítése; faképkészítés, valamint tűzoltóautó  
bemutató és arcfestés
Helyszín: Városközpont 
Tel.:  30/324-1888 (Benedek Anna)
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Július 24-28. szerda-vasárnap 
XVIII. PANNÓNIA – NITROKÉMIA KUPA 
Nemzetközi egyéni sakkverseny 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 
Tel.: 70/389-60-49 (Fáncsy Imre) 

Július 26. – augusztus 6. 
HUNGARIKUM & PÁLINKA FESZTIVÁL 
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendez-
vénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Tel.: 88/542-580

Augusztus 3. szombat 19 óra 
KÁPTALANFÜREDI ESTÉK
Gárdonyi Gézáról Gárdonyi Gézától Keller Péter 
emlékezik dédapjára születésének 150. évforduló-
ján, Módri Györgyinek, a Veszprémi Petőfi Színház 
művészének közreműködésével. Az estét Delényi 
Éva tárogató muzsikája színesíti. Az előadás után 
koccintásra és kötetlen beszélgetésre várunk min-
denkit. Szívesen fogadunk sós vagy édes apró süte-
ményt.
Helyszín: Káptalanfüred – kápolnakert (Iskola u. 
20-22.) 
Szervező: Káptalanfüredi Fürdő Egyesület 
Támogató: Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Augusztus 9. péntek 
MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZAT 
FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 (Szaniszló Anita) 
A kiállítás megtekinthető szeptember 7-ig, az intéz-
mény nyitva tartási idejében. 

Augusztus 9. péntek 16.30 óra 
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
PROGRAMJA KI MIT TUD ALMÁDIRÓL? 
Az Almádi Újsággal közös honismereti játék követke-
ző fordulójának eredményhirdetése. Régi Almádi ké-
pekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

 
X. JUBILEUMI ALMÁDI BORFESZTIVÁL

Augusztus 9-25.
ZAMATOS BOROK, ZENE, TÁNC ÉS SZÓRA-
KOZÁS MINDEN ESTE! 
Fedezze fel hazánk zamatos borait a Balaton zenei 
sokszínűségét, táncait, kézműves és népművészetét. 
Városunk legismertebb, leghíresebb és legtöbb látoga-
tót vonzó rendezvényén idén 17 napon át, ahol vál-
tozatos színpadi programokkal és persze hazánk hí-
res borvidékeinek legízletesebb nedűivel várjuk ven-
dégeinket.

Augusztus 9. péntek
18.30 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes 
19.00  Az Almádi Borfesztivál ünnepélyes megnyi-

tója
19.20 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes
20.00 Mona Lisa és a Grácia Hegedűtrió műsora 
21.00 Molnár Dixieland Band koncert 

Augusztus 10. szombat 
18.30 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes 
19.30 Csillagnyílás Balett Csoport
20.00 Bonita Sporttánc Egyesület 
20.30 Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21.00 The Bluesberry Band & Muck Ferenc

Augusztus 11. vasárnap
19.00 Rubato Band – Marcaltői Fúvós Együttes
20.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
20.30 Acro Dance Almádi Csoportja
20.35 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21.00 Gyöngyhalász Latin Zenekar

Augusztus 12. hétfő
19.00 Dallamvilág Musical Csoport
20.00  Színpadon: Somló Tamás
20.45 Búgócsiga Együttes

Augusztus 13. kedd
19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Néptáncegyüttes és a Boros-

tyán Népdalkör
20.00 Botorka Táncegyüttes
20.30 Énekel Arany Timi
21.00 Rock-Kanok Együttes

Augusztus 14. szerda
19.00 Pearl Dance Táncegyüttes
19.30 Fortuna Twirling Stúdió
20.00 Bódi Guszti és a Fekete Szemek
20.45 Mokka Zenekar

Augusztus 15. csütörtök
19.00 Omász Kati műsora
19.30 Queen Dance Tánccsoport
20.00 Hemo Winner Versenytánc Egyesület
20.30 Khalida és a Drágakövek
21.00 Viktória Együttes

Augusztus 16. péntek
19.00 Thunderfoot Country Csoport
19.30 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
20.00 Free Dance Tánccsoport
20.30 Tihanyi Musical Csoport 
21..00 Rulett Együttes

Augusztus 17. szombat
19.30 Szia-Helló! Együttes
19.00 Csillagnyílás Balett Csoport
20.00 Acro Dance Almádi Csoport
20.05 Kid Rock And Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00 Gazdag Tibor és a Dr Grog Zenekar

Augusztus 18. vasárnap
19.00 Borverseny eredményhirdetése
19.30 Dallamvilág Musical Csoport
20.00 Pearl Dance Tánccsoport
21.00 Intermezzo Latin Klub Zenekar

Augusztus 19. hétfő
18.30  Ezüstfenyő Gyermek táncegyüttes 

(Zetelaka)
19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Táncegyüttes és a Borostyán 

Népdalkör
20.00 Ürömi Öröm Táncegyüttes
20.30 Botorka Táncegyüttes
21.00 Tour-Mix Zenekar

Augusztus 20. kedd
19.00 Free Dance Táncegyüttes
19.30 Rebel-Lion Táncsport Egyesület
20.30 Queen Dance Tánccsoport
21.00 Illés Emlékzenekar
23.00 Zenés Ünnepi Tűzijáték

Augusztus 21. szerda
19.00 Pearl Dance Tánccsoport
19.30 Flowers Aerobic Klub
20.00 Hemo Winner Versenytánc Egyesület
20.30 Yeira és az Ezüsthold Hastánccsoport
21.00 Klubdélután Együttes

Augusztus 22. csütörtök
19.00 Műkedvelők Rock Band
21.00 Vastag Tamás és a Louis Armstrong Show

Augusztus 23. péntek
19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Hemo Modern Táncműhely
20.00 Kid Rock & Roll Sportegyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00 Szíj Melinda és a Country Arrabona Együttes
Augusztus 24. szombat
19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Fortuna Twirling Stúdió
20.00 Acro Dance Rock & Roll Sporttánc Egyesület
20.30 Bonita Sporttánc Egyesület
21.00 Silverado Zenekar

Augusztus 25. vasárnap
19.00 Free Dance Tánccsoport
20.00 Queen Dance Tánccsoport
20.30  Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccso-

port
21.00 Borkőmoszat Együttes
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendez-
vénytér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 

Augusztus 10. szombat 
BALATON TÁRLAT 2013. 
Helyszín: Városháza – Padlásgaléria (Széchenyi sé-
tány 1.) 
A tárlat kurátora Kelemen Marcel – 20/77-94-805. 
Tel.: 88/542-511 (Szaniszló Anita) 
A kiállítás megtekinthető szeptember 16-ig, a Város-
háza nyitva tartási idejében. 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapkáné Adél) 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
QUEEN DANCE SE nyári tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/9423826 (Csapó Zsuzsanna Alíz) 

Augusztus 19. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT 
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Kruppai Tamás (Balatonalmádi) 
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Augusztus 20. hétfő 10 óra 
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Szeptember 6. péntek 16.30 óra
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Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
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A város története

Almádit első alkalommal egy 1493-ban keletkezett, szőlő 
adás-vételéről szóló, latin nyelven írott oklevélben említik, in 
promontorio possesionis Zarbereny in loco Almadi vote sitam 
formában (Szárberény helység szőlőhegyén az Almádinak neve-
zett helyen). Még két Mohács előtti oklevélben történik emlí-
tés Almádiról, mindkét esetben szőlőbirtokokról esik szó. Önál-
ló települési rangját 1869-ben kapta vissza, majd 1909-től lett 
hivatalos neve Balatonalmádi. A fürdőhellyé válás a filoxéravész 
után, a káptalani majd magánbirtokok parcellázásával indult 
meg a XIX. sz. utolsó negyedében. A szőlővel újra nem telepített 
területeken átalakították a pincéket, villákat, nyaralókat, a part 
mentén fürdőházat építettek 1974-ben, és létre hozták az Öreg 
parkot, miközben a lélekszám egyre nőtt, fokozatosan emelke-
dett a nyaralóvendégek száma is. S ha vendégek voltak, vendég-
lők, kávéház és szállodák is épültek, folyamatosan bővült a szol-
gáltatások köre.

1889-ben a kikötő építésével Almádi bekapcsolódott a rendszeres 
balatoni hajóforgalomba,

1909-ben a vasúti közlekedés is megindult. E századfordulón kü-
lönös lendületet adott a településnek a természetgyógyászati mód-
szerek – a Kneipp-féle vízkúra, a Rickli-féle nap- és légfürdő, és a 
Lahmann-féle táplálkozási rend – helyi népszerűsítése, alapjain Al-
mádi 30–40 éven át virágzó gyógyfürdőként vonult be a köztudat-
ba. A nyaralóélet kezdeteitől szerves fejlődés lépcsőfokain át kiala-
kult egy vendégforgalomban érdekelt település, ami 1989-ban mél-
tán nyerte el a városi rangot.

Nevezetességek

Aki a városba betoppan, és elindul felfedezni az építészet fel-
lelhető kincseit, megnézi templomait, középületeit, megmaradt 
értékeit, nyomon követheti a magyar történelem virágzó és vi-
szontagságos évezredes útját. Az európai kultúra nyomai szerve-
sen beépültek a helyi építészet formavilágába. Különös jelentő-
séggel bír a vörös kő használata, hiszen e vidék mindenkor bő-
velkedett a nemes építőanyagban. Nagy hagyománya van a kő-
szobrászatnak.

A legnagyobb, tisztán almádi vörös homokkőből készült emlékmű 
az országban az első világháborús hősi emlékmű, melyet 1935-ben 
emeltek Györgyi Dénes Műegyetemi tanár tervei alapján. Vörös kő-
ből épült a város fölé emelkedő Óvári messzelátó is, ahonnan csodá-
latos kilátás nyílik a városra és a Balaton keleti medencéjére. Óvári 
Ferenc építette az 1890-es évek vége felé. A kilátó felépítményét egy 
1906-os szélvihar leszakította. A mellvéd részt 1928-ban építik rá az 
alapokra, majd a mai formáját építette a város a Honismereti kör se-
gítségével. Az egykori Veszprém-Alsóörs vasút emléke: a pálya vörös 
homokkőből készült boltozatos felüljáróján 375 sorozatszámú szer-
tartányos gőzmozdony áll, mely 1909-1969-ig működött. A hajdani 
emberek megélhetésének, építészetének részét képező vörös homok-
kő emlékműve a Városház téren álló Pannónia Aqua. Az Almádiban 
működött vörös kőbányák emlékére állította a Honismereti kör, ezen 
belül Majbó Gábor és Kovács István közreműködésével. A szobrot 
Mihály Gábor szobrász művész készítette.

Városismertető Városismertető
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Ismerje meg Balatonalmádit! A tájhoz kötődő natúr alapanyagok, a vörös kő, a nád, a fa 
meghatározója volt a település építészetének. Fűrészelt facsip-
kés, tornácos házak őrzik a múlt emlékeit. Régi korok tanúja 
az ősi városrész – Vörösberény –, XI–XII. századi, román kori 
alapokon nyugvó, a gótika stílusjegyeit is magán viselő refor-
mátus erődített temploma, amely a legjelentősebb védett mű-
emlék. Méltóságteljesen magasodik a városrész fölé, s mint a 
település legrégebbi épülete, méltán jelképezi azt a város cí-
merében. A templom falaiban, hazánk egyik legrégebbi falu-
si egyházának maradványai rejtőznek. A kőfallal kerített temp-
lom tömeghatásában még érződik a középkori eredet, de belép-
ve barokk boltozatos, osztatlan csarnoktér fogad. Mária Teré-
zia a reformátusoknak ítélte a templomot 1749-ben. A refor-
mátusok kőfallal vették körbe a templomot, innen ered az erőd 
templom elnevezés.

A barokk építészet meghatározó példája a Szent Ignác tisztele-
tére emelt, s 1779-ben felszentelt vörösberényi római katolikus 
templom. A jezsuiták 1748-ban megunva a sok civakodást a re-
formátusokkal építettek egy kis fakápolnát, melynek mai válto-
zata a katolikus templom oldalánál látható. Mellette az egyko-
ri magtár helyén a Magyar Borok és Rendezvények Háza talál-
ható. Az első granáriumot a jezsuiták építették 1641-ben. Jelen-
leg, mint rendezvény helyszín működik. Az Almádi központjában 
lévő Szent Imre plébánia templom 1930-ban épült Medgyasszay 
István tervei alapján. A templom különös értéke, hogy az erdé-
lyi építészet hagyományait követi, de tömegében meghatározó a 
vöröskő-architektúra. A templom mellett áll az 1956-ban a bu-
dai várból áthelyezett Szent Jobb kápolna a Szent Istvánt ábrázo-
ló aranymozaikkal és a Szent Jobb egy fragmentumával. Egyetlen 
hely Magyarországon városunk, ahol együtt található a magyar ki-
rályi szent család ereklyéje. Így Balatonalmádi az első magyar kirá-
lyi és szent család emlékhelyévé, egyben zarándokhelyévé is válha-
tott. Különleges konstruktív épületegyüttes a Györgyi Dénes Is-
kola, a világháború után elsőként épült Magyarországon. Külsejé-
ben a korabeli magyar iskolatípus megteremtője és őrzője, melyet 
Györgyi Dénes Műegyetemi tanár tervezett. Az 1920-as években 
épült a Városháza. Földszintes épületként, melyben vigadó, moz-
góképszínház működött, majd emeletráépítéssel Hungária szállo-
da lett. Az épület több funkciót töltött be. 1989-ben átalakítás-
sal a mai Városháza lett belőle. A század elején platán és fűzfákkal 
telepített almádi Öreg parkot – ma Szent Erzsébet Liget – Petőfi, 
Kossuth, Rákóczi, Váth János, Vass Albert, Szent Erzsébet szob-
rai, a Sóhajok hídja, a Trianoni Emlékmű, a Véghely emlékpad dí-
szítik. A védett növényzetű parkban található század eleji (1902) 
mintára újjáépített Zenepavilon és az 1928-ban épült Liget kávé-
ház. Nem kevés olyan értékkel rendelkezik a város, amely bár vé-
delem alatt nem áll, de hűen őrzi a múltemlékeit, ilyenek példá-
ul a vörösberényi és az almádi temetőben lévő, vörös homokkőből 
készült síremlékek is. A város területén található keresztek mind-
egyike valamire emlékeztet, valakinek, vagy valaminek az emlé-
kére készültek. A legismertebb a Nepomuki Szent János szobor. 
A látnivalók mellett, számos fotóművész, képzőművész, irodal-
már és népi iparművész öregbíti Balatonalmádi hírnevét. A vá-
ros szívében található a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. 
Ezen a helyen 1899-ben megalapították az almádi Kneipp Intéze-
tet. A veszprémi káptalantól bérelt területen az Almádi Fürdő Rt. 
és az országos magyar Kneipp Egyesület 1899. július 10-én meg-
nyitotta az intézetet. Almádiban a Kneipp féle vízkúra, a Rickli 
féle nap és légfürdő, valamint a Lahmann féle táplálkozási rendet 
használták sikeresen a gyógyításban. Ezen intézet hatására Almá-

A Györgyi Dénes iskola

A néhai Zsák vendéglő kőkapuja

A Szent Erzsébet park névadója és II. Rákóczi Ferenc 

Az irredenta emlékmű

A Szent Ignác római katolikus templom Vörösberényben

A régi vasút öreg mozdonya

A Margit kápolna

A milleniumi kereszt a Szent István parkban
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Megtanulhatják a helyes közlekedési magatartást

Böjte Csaba az árvákat befogadó ferences rendi szerzetes

A marosmelléki Kodály Zoltán gyermekkórus

di 1904-ben gyógyfürdői rangra emelkedett. Az intézet 1924-ig 
működött. Ekkor lebontották és megépült a Pannónia étterem és 
szálloda, amely 1963-ig állt. Majd 1964-től 2003-ig az Auróra ét-
terem és végül 2003-tól áll a mai Pannónia Kulturális központ és 
könyvtár épülete. Az intézmény helyt ad a horgászati és halásza-
ti kiállításnak. Ugyanitt tekinthető meg városunk interaktív lát-
ványszövödéje is, valamint kézműveseink portékáinak bemutató-
ja a Tourinform Irodában.

KRESZ pálya az óvódban

Városunkban vendégeskedtek

Mindig öröm gyerekek közé menni, különösen, ha meglepetéssel 
érkezünk. Az OBB által vásárolt és a megyére leadott óvodások és 
kisiskolások oktatását szolgáló mobil KRESZ pályára pályázott si-
keresen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság.

A pályázatban együttműködésre az aktív Balatonalmádi Óvodá-
kat kértük fel. Ez az óvoda már az Ovizsarú programban és a rajzpá-
lyázatban is részt vett és minden évben szerveznek egy programot a 
társszervek részvételével. A megnyert mobil KRESZ pálya elemiből 
különböző forgalmi helyzeteket lehet kirakni, amelyekben a gyer-
mekek kisebb csoportokban megtanulhatják és gyakorolással rög-
zíthetik a helyes közlekedési magatartást, viselkedést.

A közlekedési táblákból, a felezővonalakból, bójákból és „zebrá”-
ból az óvoda udvarán rögtönzött pályát a gyerekek azonnal birtokba 
vették, és már ott is a közlekedési szabályok betartásával sétáltak, sza-
ladgáltak. Az óvoda vezetője Herczegné Budai Bea elmondta nem-
csak a saját tagintézményeikben fogják használni ezt az eszközt az ok-
tatásban, hanem a Kapitányság területén lévő többi társintézmények-
nek is lehetővé teszik azt akár látogatás, akár kölcsönadás formájában.

Stanka Mária r. őrnagy megelőzési kiemelt főelőadó

Sportegyesületek támogatása 
A 2013. évben Balatonalmádi város költségvetésében szereplő sport-

támogatások összegéről a Humán Bizottság, valamint a képviselő-testü-
let az 52/2013 (III. 28.) határozat alapján az alábbiak szerint döntött:

1. Sportegyesületek támogatása
Balatonalmádi Sport Egyesület 2 413 250 Ft Balatonalmádi Tenisz 

Klub 1925 565 600 Ft, Vidra SE Balatonalmádi 588 250 Ft, Balatonal-
mádi Herkules SE 320 500 Ft, Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 452 500 
Ft, MTTSZ Balatonalmádi Asztalitenisz Klub 395 900 Ft

2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményt működtető sport-
egyesületek létesítmény fenntartási támogatására

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 100 000 Ft, Balatonalmádi Herku-
les SE 500 000 Ft

3. Diák sportegyesületek támogatása
Almádi Diák Sportkör 300 000 Ft, Vörösberényi DSE 300 000 Ft
4. Egyéni elbírálás alapján történő támogatás
SZ-L Bau Balaton Vívó Klub 100 000 Ft, Napközi Otthonos Óvo-

dák 300 000 Ft, MTTSZ Balatonalmádi Shotokan Karate 200 000 Ft, 
Bauxitkutató Természetjáró SE 250 000 Ft, Balatonalmádi Focisuli Ala-
pítvány 500 000 Ft

A sporttámogatásból fennmaradó összeg erejéig a HB pályázatot írt ki 
sportrendezvények szervezésére, szabadidő sportszakosztályok működte-
tésére, valamint kiemelkedő egyéni sportolók, csapatok részére.

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2013.(V.30.) határozata alapján a 2013. évi sportpályázatok közül 
az alábbiakat támogatja:

I. Sportrendezvények szervezésére
1. Balatonalmádi Sport Egyesület: Bozsik gyermek labdarúgó torna 

5-11 éves fiúk részére  15 000 Ft, Téli Teremlabdarúgó Kupa (14-16 éves 
fiúk részére) 15 000 Ft, Téli Teremlabdarúgó Kupa (16-19 éves fiúk ré-
szére) 15 000 Ft, Gyermeknapi torna ovisok részére  15 000 Ft

  2. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány: Karácsony Kupa (teremlab-
darúgás) 15 000 Ft, Mikulás Kupa (5-12 éves fiúk részére) 15 000 Ft, 
Farsang Kupa (6-7 éves gyerekek részére) 15 000 Ft, Tanévzáró Kupa 
(10-12 éves fiúk részére) 15 000 Ft

  3. Balatonalmádi Diáksport Bizottság: Diákolimpiai versenyek 80 
000 Ft

  4. Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért: Nyári Sport-
hét 20 000 Ft

  5. MTTSZ Asztalitenisz Klub: Almádi Kupa asztalitenisz verseny 
30 000 Ft

  6. Dózsa városi Diáksport Egyesület: Bucsy Balázs Emlékverseny 
(Országos Vívó Diákolimpia) 100 000 Ft

  7. Vidra Szabadidő és Sportegyesület: Úszó suli körverseny 2013 80 
000 Ft

  8. Vörösberényi Lovas Egyesület: XII. Berény-Kupa Lovas és Kerék-
páros Tájékozódási Verseny 120 000 Ft

  9. Vörösberény Szabadidő Egyesület: XI. és XII. Marton Gábor If-
júsági Sakkemlékverseny 20 000 Ft, XV. Pannónia-Nitrokémia Kupa 
nemzetközi nyílt sakkverseny 220 000 Ft

10. Shotokan Karate Do Sportegyesület: II. Almádi Kupa 140 000 Ft
11. Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület: Horgászverseny  50 000 Ft
II. Szabadidősport-szakosztályok működési költségeire
1. Balatonalmádi Öregfiúk Labdarúgó Egyesülete 220 000 Ft
2. Balatonalmádi Herkules SE (női kosárlabda)  40 000 Ft
3. Balatonalmádi Herkules Sport Egyesület (edzőterem üzemeltetés) 

200 000 Ft
4. Shotokan Karate Do Sportegyesület 50 000 Ft
5. MTTSZ Asztalitenisz és Tömegsport 130 000 Ft
III. Kiemelkedő egyéni sportolók, csapatok 
1. Kosztyu Veronika (EB részvétel) 30 000 Ft Nagy Zoltán

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. július

Kompothy Tivadar emléktáblája

Magtár rendezvények és Borok HázaAz Árpád kori alapokon nyugvó vörösberényi református templom

A zenélő szökőkút a Fő téren

Ivókút és Szent Imre templom

Fotó: Pászti

Fotó: PásztiFotó: Pászti

Fotó: Szögedi

Fotó: Pászti

Mihály Gábor Pannónia Aqua c. térplasztikája a Városháza téren

Fotó: Szögedi
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Országos diákolimpiai bajnok

A hétköznap is lehetsz önkéntes!
Értékteremtő önkéntes munkád másoknak ajándék!
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntes munkára csak drámai idő-

szakokban van szükség, mint pl. a vörös iszap katasztrófa, vagy a 
közelmúltban zajló árvízi védekezés során.

Azt már kevesebben gondolják, hogy a hétköznapokban is szük-
ség van értékteremtő önkéntességre, melynek eredményeként lakó-
helyünk szépül, a helyi társadalom fejlődik!

Kérünk legyél ennek a fejlődésnek részese, hogy együtt örülhes-
sünk az elért eredményeknek!

2012. november 01 – 2013. október 31 közötti időszakban, egy 
balatonfűzfői civil szervezet, a Nyilvánosságért és Civil Társadalo-
mért Alapítvány elindította  az „Önkéntes (Pont) Te magad légy! 
TÁMOP-5.5.2-11/2 című projektjét, melynek célja az önkéntesség 
elterjesztése Balatonalmádi kistérségben. Próbáltunk olyan prog-
ramelemeket tervezni, melyek a szociális, oktatási területen előre-
lépést jelentenek.

Az elkövetkező időszakban a következő településekre keresünk 
felnőtt korú önkénteseket, az alábbi munkaterületekre:

Nyáron indul 3 strandon a „Balatoni Mesekuckó”. A hétvégi na-
pokon 11-től 14.30-ig árnyékos helyen biztosítanak az önkéntesek 
a nap legmelegebb időszakában szabadidős foglalkozásokat a gyer-
mekeknek. Önkénteseinknek biztosítjuk a helyszínre utazást, a napi 
étkezést, a strandbelépőt, és a szükséges eszközöket.

„Balatoni mesekuckó” során önkénteseket várunk mese-felolva-
sásra, kézműves foglalkozások megtartására.

Az önkéntes munka helyszínei:
Balatonalmádiban a Budatavai Strand és Káptalanfüredi Strand 

valamint a Balatonfűzfőn a tobruki strand
Kérjük, amennyiben felhívásunk felkeltette a figyelmedet és to-

vábbi információra lenne szükséged, vagy önkéntesnek jelentkez-
nél, keress minket!

A kiválasztás személyes elbeszélgetés alapján történik.
A jelentkezés folyamatos az alábbi elérhetőségen: e-mail: hudi.

zsuzsa@vpmegye.hu, tel.: 88/401-110
A programról további tájékoztató az alapítvány honlapján: www.

nyicita.hu-n az Önkéntes Pont fül alatt.

Karógörbítő Klub

Kedves Szülők, Pedagógusok!
A Karógörbítő Klubban a gyerekeknek lehetőségük van egyéni 

és/vagy kiscsoportos foglalkozás keretében felkészülni a pótvizsgá-
ra. Főként idegen nyelvi és természettudományos tantárgyakból ké-
szítjük fel az általános iskola felső tagozatos diákjait. A szolgáltatás 
2013. július hónap végétől indul, a gyermekek felkészülését peda-
gógus végzettségű munkatársak segítik. A szolgáltatás térítésmen-
tes! A szolgáltatást elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek ré-
szére kínáljuk.  Jelentkezni a Balatonalmádi Szociális Alapszolgálta-
tási Központban lehet (Balatonalmádi, Baross G. u. 32.), valamint 
a következő e-mail címen: gabriellacsonka80@gmail.com

 A jelentkezéshez szükséges adatok: a jelentkező gyermek neve, a 
szülő neve és elérhetősége, a tantárgy megnevezése. Bővebb felvilá-
gosítást kérhetnek: Csonka Gabriella munkatárstól az alábbi telefon-
számon: 88/542-553, és a 88/542-551, hétfőtől-csütörtökig 8.00-
16.00-ig óra között, pénteken pedig 8.00- 12.30-ig óra között.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Ál-
mos u. 37. Tel./fax: 88/598-020 E-mail: kbtot@keletbalaton.hu

„Iskolai szociális-munka és men-
tálhigiénés segítő hálózat kiépítése 
a kelet-balatoni kistérségben” című 
tÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 
azonosító számú pályázati program

Bokros Csenge diákolimpiai bajnok lett!

Június 21-23 között rendezte meg a Magyar Diáksport Szö-
vetség és a Magyar Mountain bike Szakági Szövetség a 2013. évi 
hegyikerékpáros diákolimpia országos döntőjét a zánkai Új Nem-
zedék Központban.

Köszönhetően az évről évre aktívabb utánpótlás-nevelésnek, az 
ország minden részéből érkeztek gyerekek, akik közül a sportágban 
járatosabbaknak egy-egy név ismerős lehetett a junior magyar baj-
noki futamokról. Városunkat és a Györgyi Dénes Általános Iskolát 
U11 korosztályban Bokros Csenge képviselte.

Csenge 2012-től a veszprémi VKE-Nelson kerékpáros egyesü-
let színeiben versenyez és a tavalyi év eredményes szárnypróbálgatá-
sait – 7 versenyből 7 korosztályos győzelem – követően idén az or-
szágos XCO kupasorozat Elit U11 korosztályában is szép eredmé-
nyekkel büszkélkedhet. Jelenleg három kupafutamot és egy rang-
lista versenyt követően a magyar kupasorozat U11 kategóriájának 
első helyén áll és édesapja segítségével, gőzerővel készül a július 21-i 
Mountain Bike XCO Országos Bajnokságra.

A hegyikerékpáros diákolimpia országos döntője a pénteki és a 
szombat délelőtti regisztrációt követően szabadedzéssel kezdődött 
a zánkai volt úttörőtábor dimbes-dombos területén kialakított kör-
pályákon, melyet délután az időmérő futamok követtek. Csenge az 
időmérő futamok során a harmadik legjobb időt érte el, így a va-
sárnapi tömegrajtos XCO (olimpiai krossz) döntőben az első sorból 
várhatta a startpisztoly eldördülését.

A döntő futamok 10 órától kezdődtek, melyekben az U9, U11, 
U13, U15, U17 és U19 korosztályok versenyzői tekerhettek a 
2013-as diákolimpiai bajnoki címekért. Az egymással való verseny-
zés mellett nagy volt a küzdelem a pálya emelkedőivel, a szombat éj-
szaka lezúduló eső miatt csúszóssá vált sáros lejtőkkel és a párás me-
leggel, melyek kemény erőpróba elé állították a gyerekeket.

Mindezen nehézségek ellenére Csengének sikerült jól elkapnia a 
rajtot és a soproni Kádár Annával összedolgozva már az első kör-
ben tekintélyes előnyre tett szert, melyet együtt körről-körre tovább 
növeltek. Csenge jó taktikával az utolsó körig tapadt – kerékpá-
ros zsargonnal élve „tette a kereket” – a soproni versenyzőre, majd 
a célegyenesre a kisebb és gyorsabb íven fordulva egy fél kerékhossz 
előnnyel elsőként haladt át a célvonalon, megszerezve iskolájának 
korosztálya mountain bike diákolimpiai bajnoki címét.

Csenge következő megmérettetése a Magyar XCO Kupasorozat 
negyedik futama lesz Csömörön, majd a Sopronban megrendezés-
re kerülő Mountain Bike XCO Országos Bajnokság, melyeken je-
lenlegi jó formájában versenyezve dobogóesélyesként állhat rajthoz. 
Gratulálunk!

Július 1-től új Btk.

Új Bűntető Törvény Könyvet fogadott el az Országgyűlés, amely 
2013. július 1-től hatályos, vagyis az utána elkövetett bűncselek-
ményeket már aszerint ítélik meg, a büntetéseket aszerint szabják.

Az új törvény szellemiségében és az egyes büntetendő cselek-
mények meghatározásában tér el a jelenleg hatályos törvénytől. 
Előtérbe helyezi, kiemelten kezeli a bűntett vagy vétség áldoza-
tát, a sértett védelmét, az erőszak visszaszorítására törekszik. Ezzel 
összhangban elmondható, hogy szigorúbb, vagyis súlyosabbak a 
büntetési tételek, a szankciók.

Szakmai szempontok érvényesültek, amikor a büntetendő cse-
lekményeket jobban részletezi, pontosítja a jogalkotó, amikor 
a zárórendelkezésekben egyértelmű és minden cselekménynél 
azonosan értendő meghatározásokat, minősítéseket fogalmaz 
meg. A törvény célja az is, hogy az ítélkezés egységesebbé váljon, 
hogy az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek egyformán 
értelmezzék és minősítsék a cselekményeket. 

Az alapvető elkövetési formák mellett újak is bekerültek, pl.: ki-
szolgáltatott személy megalázása (pl.: hajléktalanok bántalmazá-
sa), gyermekmunka, bűnszervezetben részvétel, amely eddig mi-
nősítő körülmény volt.

A tartalom és a megfogalmazás is változott: közlekedés bizton-
ságának veszélyeztetése helyett a közlekedő személyek veszélybe 
hozása az emberközpontúságot tükrözi.

Bővült az elkövetési lehetőségek köre: zaklatás esetében a sze-
xuális indíttatást kiemeli (pl.: főnök beosztott viszonylatában).

Megelőző jogos védelem, amit a köznyelv önvédelemként is-
mer, esetében csak az emberi élet kioltására nem alkalmas eszköz 
használható. Speciális esete, ha a személy ellen a saját lakásában 
történik a támadás, és a támadók csoportosan, fegyveresen/fel-
fegyverkezve, éjjel törnek a sértettre.

A kábítószer terjesztők nem, de a fogyasztók eddig kis meny-
nyiség esetén választhatták az elterelés intézményét tárgyalás he-
lyett. Ennek a rendelkezés szerint előfeltétele lesz a hatóságokkal 
való együttműködés. 

Külön választották az ittas és bódult állapotban történő veze-
tést, és nem szükséges a befolyásoltság ténye, maga a fogyasztás 
elég az eljárás megindításához.

Az általános rendelkezések között szerepel: a vagyontárgyak le-
foglalásának szorgalmazása, hogy az okozott kár megtérülésére 
minél nagyobb esély legyen, a büntetési tételek, vagyis a kiszab-
ható büntetések felemelése, az elévülési idő növelése, a minimá-
lis 3 év 5 évre nőtt, a legsúlyosabb bűncselekmények esetén (em-
berölés, rablás, kifosztás, testi sértés) a büntethetőségi korhatár 
12 éves korra csökkentése, az ittas vezetés 0,8-ról 0,5 véralkohol 
ezrelékre csökkentése, a 12 éven aluliak ellen elkövetett bűncse-
lekmények szigorúbb megítélése, a lefoglalt dolgok származását 
a tulajdonosnak kell igazolni, pl.: legális jövedelem nélkül hogyan 
tett szert értékes tárgyakra.

Ezek az újdonságok az eljárásban mindenképpen a nyomozó és 
ítélkező hatóságok munkáját, a valódi igazságszolgáltatást szol-
gálják.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Recept
Vödörvölgyi híres kifli

Hozzávalók: 20 dkg margarin, 2 kk só, 1 dl tej, 5 dkg élesztő, 1 kk cu-
kor, 70 dkg liszt, 2 tojás, 1 pohár kefir, 1 dl olaj, 1 tojás a kenéshez.

A margarint habosra keverjük a sóval.(Tehetünk bele apróra vá-
gott snidlinget, vagy medvehagymát.) Az élesztőt a cukros tejben 
felfuttatjuk, a lisztbe öntjük, kefirrel, tojással, olajjal meggyúrjuk. 
A tésztát 8 egyenlő részre osztjuk és tányér nagyságú kerek lapok-
ká nyújtjuk. 4 lapra rákenjük a kikevert margarint, a másik 4 lappal 
beborítjuk. Derelye vágóval negyedeljük, majd minden negye-
det még 3 szikre osztunk. A cikkeket szorosan feltekerjük, tojással 
megkenjük, a tetejére tehetünk sajtot, köményt, vagy bármilyen 
magot. Elő melegített sütőben 200 fokon szép pirosra sütjük.  Ö.Á.

Ingyenes jogsegélyszolgálat

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgá-
latot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük so-
rán. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása 
van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Felhívás! 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
ványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában.

Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Országos diákolimpiai bajnok

A hétköznap is lehetsz önkéntes!
Értékteremtő önkéntes munkád másoknak ajándék!
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntes munkára csak drámai idő-

szakokban van szükség, mint pl. a vörös iszap katasztrófa, vagy a 
közelmúltban zajló árvízi védekezés során.

Azt már kevesebben gondolják, hogy a hétköznapokban is szük-
ség van értékteremtő önkéntességre, melynek eredményeként lakó-
helyünk szépül, a helyi társadalom fejlődik!

Kérünk legyél ennek a fejlődésnek részese, hogy együtt örülhes-
sünk az elért eredményeknek!

2012. november 01 – 2013. október 31 közötti időszakban, egy 
balatonfűzfői civil szervezet, a Nyilvánosságért és Civil Társadalo-
mért Alapítvány elindította  az „Önkéntes (Pont) Te magad légy! 
TÁMOP-5.5.2-11/2 című projektjét, melynek célja az önkéntesség 
elterjesztése Balatonalmádi kistérségben. Próbáltunk olyan prog-
ramelemeket tervezni, melyek a szociális, oktatási területen előre-
lépést jelentenek.

Az elkövetkező időszakban a következő településekre keresünk 
felnőtt korú önkénteseket, az alábbi munkaterületekre:

Nyáron indul 3 strandon a „Balatoni Mesekuckó”. A hétvégi na-
pokon 11-től 14.30-ig árnyékos helyen biztosítanak az önkéntesek 
a nap legmelegebb időszakában szabadidős foglalkozásokat a gyer-
mekeknek. Önkénteseinknek biztosítjuk a helyszínre utazást, a napi 
étkezést, a strandbelépőt, és a szükséges eszközöket.

„Balatoni mesekuckó” során önkénteseket várunk mese-felolva-
sásra, kézműves foglalkozások megtartására.

Az önkéntes munka helyszínei:
Balatonalmádiban a Budatavai Strand és Káptalanfüredi Strand 

valamint a Balatonfűzfőn a tobruki strand
Kérjük, amennyiben felhívásunk felkeltette a figyelmedet és to-

vábbi információra lenne szükséged, vagy önkéntesnek jelentkez-
nél, keress minket!

A kiválasztás személyes elbeszélgetés alapján történik.
A jelentkezés folyamatos az alábbi elérhetőségen: e-mail: hudi.

zsuzsa@vpmegye.hu, tel.: 88/401-110
A programról további tájékoztató az alapítvány honlapján: www.

nyicita.hu-n az Önkéntes Pont fül alatt.

Karógörbítő Klub

Kedves Szülők, Pedagógusok!
A Karógörbítő Klubban a gyerekeknek lehetőségük van egyéni 

és/vagy kiscsoportos foglalkozás keretében felkészülni a pótvizsgá-
ra. Főként idegen nyelvi és természettudományos tantárgyakból ké-
szítjük fel az általános iskola felső tagozatos diákjait. A szolgáltatás 
2013. július hónap végétől indul, a gyermekek felkészülését peda-
gógus végzettségű munkatársak segítik. A szolgáltatás térítésmen-
tes! A szolgáltatást elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek ré-
szére kínáljuk.  Jelentkezni a Balatonalmádi Szociális Alapszolgálta-
tási Központban lehet (Balatonalmádi, Baross G. u. 32.), valamint 
a következő e-mail címen: gabriellacsonka80@gmail.com

 A jelentkezéshez szükséges adatok: a jelentkező gyermek neve, a 
szülő neve és elérhetősége, a tantárgy megnevezése. Bővebb felvilá-
gosítást kérhetnek: Csonka Gabriella munkatárstól az alábbi telefon-
számon: 88/542-553, és a 88/542-551, hétfőtől-csütörtökig 8.00-
16.00-ig óra között, pénteken pedig 8.00- 12.30-ig óra között.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Ál-
mos u. 37. Tel./fax: 88/598-020 E-mail: kbtot@keletbalaton.hu

„Iskolai szociális-munka és men-
tálhigiénés segítő hálózat kiépítése 
a kelet-balatoni kistérségben” című 
tÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 
azonosító számú pályázati program

Bokros Csenge diákolimpiai bajnok lett!

Június 21-23 között rendezte meg a Magyar Diáksport Szö-
vetség és a Magyar Mountain bike Szakági Szövetség a 2013. évi 
hegyikerékpáros diákolimpia országos döntőjét a zánkai Új Nem-
zedék Központban.

Köszönhetően az évről évre aktívabb utánpótlás-nevelésnek, az 
ország minden részéből érkeztek gyerekek, akik közül a sportágban 
járatosabbaknak egy-egy név ismerős lehetett a junior magyar baj-
noki futamokról. Városunkat és a Györgyi Dénes Általános Iskolát 
U11 korosztályban Bokros Csenge képviselte.

Csenge 2012-től a veszprémi VKE-Nelson kerékpáros egyesü-
let színeiben versenyez és a tavalyi év eredményes szárnypróbálgatá-
sait – 7 versenyből 7 korosztályos győzelem – követően idén az or-
szágos XCO kupasorozat Elit U11 korosztályában is szép eredmé-
nyekkel büszkélkedhet. Jelenleg három kupafutamot és egy rang-
lista versenyt követően a magyar kupasorozat U11 kategóriájának 
első helyén áll és édesapja segítségével, gőzerővel készül a július 21-i 
Mountain Bike XCO Országos Bajnokságra.

A hegyikerékpáros diákolimpia országos döntője a pénteki és a 
szombat délelőtti regisztrációt követően szabadedzéssel kezdődött 
a zánkai volt úttörőtábor dimbes-dombos területén kialakított kör-
pályákon, melyet délután az időmérő futamok követtek. Csenge az 
időmérő futamok során a harmadik legjobb időt érte el, így a va-
sárnapi tömegrajtos XCO (olimpiai krossz) döntőben az első sorból 
várhatta a startpisztoly eldördülését.

A döntő futamok 10 órától kezdődtek, melyekben az U9, U11, 
U13, U15, U17 és U19 korosztályok versenyzői tekerhettek a 
2013-as diákolimpiai bajnoki címekért. Az egymással való verseny-
zés mellett nagy volt a küzdelem a pálya emelkedőivel, a szombat éj-
szaka lezúduló eső miatt csúszóssá vált sáros lejtőkkel és a párás me-
leggel, melyek kemény erőpróba elé állították a gyerekeket.

Mindezen nehézségek ellenére Csengének sikerült jól elkapnia a 
rajtot és a soproni Kádár Annával összedolgozva már az első kör-
ben tekintélyes előnyre tett szert, melyet együtt körről-körre tovább 
növeltek. Csenge jó taktikával az utolsó körig tapadt – kerékpá-
ros zsargonnal élve „tette a kereket” – a soproni versenyzőre, majd 
a célegyenesre a kisebb és gyorsabb íven fordulva egy fél kerékhossz 
előnnyel elsőként haladt át a célvonalon, megszerezve iskolájának 
korosztálya mountain bike diákolimpiai bajnoki címét.

Csenge következő megmérettetése a Magyar XCO Kupasorozat 
negyedik futama lesz Csömörön, majd a Sopronban megrendezés-
re kerülő Mountain Bike XCO Országos Bajnokság, melyeken je-
lenlegi jó formájában versenyezve dobogóesélyesként állhat rajthoz. 
Gratulálunk!

Július 1-től új Btk.

Új Bűntető Törvény Könyvet fogadott el az Országgyűlés, amely 
2013. július 1-től hatályos, vagyis az utána elkövetett bűncselek-
ményeket már aszerint ítélik meg, a büntetéseket aszerint szabják.

Az új törvény szellemiségében és az egyes büntetendő cselek-
mények meghatározásában tér el a jelenleg hatályos törvénytől. 
Előtérbe helyezi, kiemelten kezeli a bűntett vagy vétség áldoza-
tát, a sértett védelmét, az erőszak visszaszorítására törekszik. Ezzel 
összhangban elmondható, hogy szigorúbb, vagyis súlyosabbak a 
büntetési tételek, a szankciók.

Szakmai szempontok érvényesültek, amikor a büntetendő cse-
lekményeket jobban részletezi, pontosítja a jogalkotó, amikor 
a zárórendelkezésekben egyértelmű és minden cselekménynél 
azonosan értendő meghatározásokat, minősítéseket fogalmaz 
meg. A törvény célja az is, hogy az ítélkezés egységesebbé váljon, 
hogy az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek egyformán 
értelmezzék és minősítsék a cselekményeket. 

Az alapvető elkövetési formák mellett újak is bekerültek, pl.: ki-
szolgáltatott személy megalázása (pl.: hajléktalanok bántalmazá-
sa), gyermekmunka, bűnszervezetben részvétel, amely eddig mi-
nősítő körülmény volt.

A tartalom és a megfogalmazás is változott: közlekedés bizton-
ságának veszélyeztetése helyett a közlekedő személyek veszélybe 
hozása az emberközpontúságot tükrözi.

Bővült az elkövetési lehetőségek köre: zaklatás esetében a sze-
xuális indíttatást kiemeli (pl.: főnök beosztott viszonylatában).

Megelőző jogos védelem, amit a köznyelv önvédelemként is-
mer, esetében csak az emberi élet kioltására nem alkalmas eszköz 
használható. Speciális esete, ha a személy ellen a saját lakásában 
történik a támadás, és a támadók csoportosan, fegyveresen/fel-
fegyverkezve, éjjel törnek a sértettre.

A kábítószer terjesztők nem, de a fogyasztók eddig kis meny-
nyiség esetén választhatták az elterelés intézményét tárgyalás he-
lyett. Ennek a rendelkezés szerint előfeltétele lesz a hatóságokkal 
való együttműködés. 

Külön választották az ittas és bódult állapotban történő veze-
tést, és nem szükséges a befolyásoltság ténye, maga a fogyasztás 
elég az eljárás megindításához.

Az általános rendelkezések között szerepel: a vagyontárgyak le-
foglalásának szorgalmazása, hogy az okozott kár megtérülésére 
minél nagyobb esély legyen, a büntetési tételek, vagyis a kiszab-
ható büntetések felemelése, az elévülési idő növelése, a minimá-
lis 3 év 5 évre nőtt, a legsúlyosabb bűncselekmények esetén (em-
berölés, rablás, kifosztás, testi sértés) a büntethetőségi korhatár 
12 éves korra csökkentése, az ittas vezetés 0,8-ról 0,5 véralkohol 
ezrelékre csökkentése, a 12 éven aluliak ellen elkövetett bűncse-
lekmények szigorúbb megítélése, a lefoglalt dolgok származását 
a tulajdonosnak kell igazolni, pl.: legális jövedelem nélkül hogyan 
tett szert értékes tárgyakra.

Ezek az újdonságok az eljárásban mindenképpen a nyomozó és 
ítélkező hatóságok munkáját, a valódi igazságszolgáltatást szol-
gálják.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Recept
Vödörvölgyi híres kifli

Hozzávalók: 20 dkg margarin, 2 kk só, 1 dl tej, 5 dkg élesztő, 1 kk cu-
kor, 70 dkg liszt, 2 tojás, 1 pohár kefir, 1 dl olaj, 1 tojás a kenéshez.

A margarint habosra keverjük a sóval.(Tehetünk bele apróra vá-
gott snidlinget, vagy medvehagymát.) Az élesztőt a cukros tejben 
felfuttatjuk, a lisztbe öntjük, kefirrel, tojással, olajjal meggyúrjuk. 
A tésztát 8 egyenlő részre osztjuk és tányér nagyságú kerek lapok-
ká nyújtjuk. 4 lapra rákenjük a kikevert margarint, a másik 4 lappal 
beborítjuk. Derelye vágóval negyedeljük, majd minden negye-
det még 3 szikre osztunk. A cikkeket szorosan feltekerjük, tojással 
megkenjük, a tetejére tehetünk sajtot, köményt, vagy bármilyen 
magot. Elő melegített sütőben 200 fokon szép pirosra sütjük.  Ö.Á.

Ingyenes jogsegélyszolgálat

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgá-
latot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük so-
rán. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása 
van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Felhívás! 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
ványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában.

Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Felhívás!
Az elmúlt években több esetben is előfordult, hogy az üres tel-

ken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás, vagy tereprendezés 
közben elvágták, véletlenül megrongálták a lakosok, vagy az ön-
kormányzatok megbízásából dolgozó vállalkozók, aminek követ-
keztében gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett.

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a kellő körültekintéssel vé-
gezni a fűnyírást, vagy tereprendezést, hogy elkerüljék a baleset-
veszély, veszélyhelyzet kialakulását.

Az üres telkek fűnyírása előtt azok bejárását, a gázfelállások elő-
zetes megjelölését javasoljuk.

E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózat Zrt.

Felhívás
Balatonalmádi Városgondnokság 

nyári diákmunkára 
keres közterületi feladatok ellátására felelősségteljes, jól terhel-

hető 17. életévét betöltött helyi fiatalokat, akik nappali tagozatos 
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A foglalkozta-
tás időtartama: 2013. 08. 01.-2013. 08. 31.

Érdeklődni munkanapokon 9.00-12.00 között a 88/542-561 te-
lefonszámon lehet.

Zeneiskola
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Ajándék hangszerek
A balatonalmádi zeneiskola három – Vári István által készített és 

jelzett – mesterhegedűvel büszkélkedhet. A története a következő. 
2012. őszén megkeresett Pintér Zoltán, okleveles fizika-matematika 
szakos tanár úr azzal a kérdéssel, hogy elfogad-e a zeneiskola aján-
dékba hegedűt. Miután a meglepetésből felocsúdtam, s örömmel 
igent mondtam, a hegedű szakos kollégámhoz irányítottam.

A megbeszélés eredményeképpen szeptembertől egy, az év során 
pedig még kettő hangszert a zeneiskolának ajándékozott. Mindegyik 
hangszer 4/4-es méretű, azaz nagy növendékeknek való. Az egyiken 
már játszik zeneiskolás, a másik kettő még várja, hogy ma még kicsi 
de ügyes és szorgalmas gyerekek „belenőjenek“ az egészes hegedűkbe.

Köszönjük Pintár Zoltán úrnak és feleségének, Pintér 
Zoltánnénak az ajándék hegedűket! Jó egészséget kívánunk nekik 
és családjuknak!

A zeneiskolásoknak pedig sok szép élményt a szépen szóló hege-
dűkön való muzsikálásban! Huiber Gabriella

Hunyadi nyomában

A Kósa György Zeneiskola május 11-én ismét kirándulást szer-
vezett. Idén Erkel Ferenc: Hunyadi László című operáját volt alkal-
munk megnézni Budapesten.

Kora reggel vonattal indultunk az almádi vasútállamosról és egy 
fehérvári átszállás után megérkeztünk a Déli pályaudvarhoz, onnan 
pedig metróval mentünk tovább. Kis gyaloglás következett az Erkel 
Színházig. A belépés előtt tízóraizott a csapat, majd elfoglaltuk he-
lyünket a nézőtéren.

A darab három felvonásból állt és Hunyadi László tragikus sorsát 
követte nyomon a kivégzéséig. Látványos és eredeti volt a rendezés, 
modern elemekkel tarkítva. A szereplők nagy része nem korhű vi-
seletben volt jelen, csak pár jellegzetesség utalt a történelmi vonat-
kozásra. Néha felcsendült egy-egy közismert dallam, mellyel már 
énekórákon is megismerkedhettünk.

Az opera után metróval a Széll Kálmán térre mentünk, ahonnan 
felsétáltunk a várba megtekinteni egy népi hangszereket bemutató 
kiállítást. Megtudhattuk többek között, hogy a kiállított hangszer 
melyik tájegységről, mely korból származik. A végén nem minden-
napi élményt jelentett számomra, hogy kipróbálhattam a cimbal-
mot, citerát és a csemballót. A teremben ki voltak állítva Rácz Ala-
dár saját cimbalom ütői is.

A múzeumi látogatás végeztével visszaindultunk a Déli pályaud-
varra. Útközben megálltunk egy parkban pihenni, uzsonnázni. A 
vonattal az esti órákban értünk haza.

Maradandó élményt nyújtott számomra ez a nap.
Németh Virág

Zeneiskolai versenyeredmények
Országos versenyek

100 év zenéje-100 iskola zenei játéka három fordulós, csoportos 
verseny volt,  amelyben a gyerekek az elmúlt száz esztendő sokszí-
nű zenei törekvéseit ismerték meg. A csapat tagjai: Csörnök Dáni-
el, Józsa Dalma, Matijevics Manuéla, Semsei Anna, Szénási Dóra,  
Tira Klaudia. A csapat  Arany-Summa Cum Laude dicsérettel vég-
zett a döntőben. Felkészítő tanár Nádasné Varga Katalin.

VII. Országos Társas éneklési Verseny - Budapest, 2013. május 25.
Felföldi Luca és Hódossy Réka – duett – ezüst oklevél. Felkészítő 

tanár: Huiber Gabriella.

Regionális versenyek
Sistrum hegedűverseny Szombathely, febr. 19.
Józsa Dalma arany, Hódossy Réka bronz oklevél. Felkészítő tanár 

Horváthné D. Tímea. 
Sistrum trombitaverseny Szombathely, márc. 8.
Selmeczi Bence ezüst oklevél. Felkészítő tanárok Pártai Attila és 

Hóbor Bence. 
Sistrum szolfézsverseny Szombathely, ápr. 5.
Hódossy Réka nívódíj, Nádas András arany, Bagoly Anna ezüst, 

Nádas Panna bronz oklevél. Felkészítő tanárok Huiber Gabriella és 
Nádasné Varga Katalin.

Ádám Jenő emlékére rendezett népdaléneklési verseny Celldö-
mölk, 2012. dec. 14.

Nádas Panna szóló kategóriában ezüst oklevél,  Almádi kántálók 
Bíró Kata, Bogdán Soma, Gergelyi Noémi, Igaz Barnabás, Kéri Kin-
cső, Nagy Angelika, Rézműves Miklós, Valaczkai Dóra csoportos ka-
tegóriában ezüst oklevél, Almádi kvartett Bagoly Anna, Gergelyi Lau-
ra, Kedves Lőrinc, Nemes Hajnalka bronz oklevél. Felkészítő tanárok 
Nádasné Varga Katalin és Huiber Gabriella.

Megyei versenyek
Szolfézsverseny Sümeg, 2013. márc. 2.
Hódossy Réka, Kedves Lőrinc arany, Bérces Bíbor, Kozma Bo-

tond,  Nemes Virág, Nádas Panna, Rézműves Miklós ezüst okle-
vél. Felkészítő  tanárok Huiber Gabriella és Nádasné Varga Katalin.

Lantos Magda Megyei Zongoraverseny Veszprém, 2013. ápr. 23. 
Hódossy Réka ezüst. Felkészítő tanár Fűkéné Sebestyén Mónika
Megyei Auer Lipót Hegedűverseny Veszprém, május 8.
Szerdahelyi Boldizsár és Bagoly Anna arany oklevél. (Horváthné 

Domonkos Tímea)

Tapossa laposra ! 
E két szó vidám összecsengése mi mást is juttathatna eszünk-

be, mint a használaton kívülre  került   PET palackok és  kartondo-
bozok szomorú sorsát.  Amikor az első szelektív hulladékgyűjtők 
megjelentek a városban, néhányszor felhangzott ez a felszólítás, 
de csak kevesek fejében vert igazán gyökeret. Pedig a konténerek 
sokkal több hulladékot tudnának magukba szívni,  ha  valameny-
nyien eszerint   kezelnénk a műanyagot és a papírt. 

Ha elfogy az ásványvíz vagy üdítő, időt és fáradságot takarítunk 
meg, ha nem zárjuk vissza  az üres flakont. A gyűjtő konténerekbe 
pillantva  mégis azt látjuk, hogy a palackok lezárva  hevernek ben-
ne.  Ugyanígy a köztéri hulladékgyűjtőknél  is az a tapasztalat, hogy 
4-5 palack megtölti az egész szemetest és az apróbb szemétnek nem 
jut hely.   Ha otthon összegyűlt már néhány üres flakon, de nincs idő  
elvégezni a lelapítást, bízzuk rá a közelünkben levő gyerekekre – ha 
vannak - ezt a feladatot! Mutassuk meg nekik pontosan, hogy mi a te-
endő és egészen biztosan lelkesen nekilátnak, hiszen ez nekik játék.   
Azt már tudjuk, hogy ilyenkor csak egyre kell vigyázni: ne alvó ember-
társaink közelében végezzék el a műveletet, mert az a hang egy har-
ci  riadóval is felér.

Az Almádi Újság áprilisi számában részletesen olvashatunk a 
hulladékgyűjtés rendjéről.  Valószínűleg sokak figyelmét elkerülte, 
hogy fémhulladékot is lehet dobni a műanyagok közé. Mégpedig 
alumínium italos dobozok (sör, üdítő), állateledeles doboz, konzer-
ves üveg teteje kerülhet ide. Sokkal hasznosabb, ha ezek ide, mint-
ha a kommunális szemétbe jutnak. Az idősebbek még talán be tud-
ják fejezni a mondatot:  gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a ... 

Ha a fenti szabályokat igyekszünk betartani és kommunális sze-
mét sem kerül a konténerekbe, a  szelektív válogató művek  mun-
káját segítjük.  Fáradozásaikat köszönjük.

A város tisztaságáért dolgozók

•	BETÖRŐ?

•	TŰZVESZÉLY?

•	FAGYVESZÉLY?

•	CSŐTÖRÉS?

Riasztótól a fűtés távvezérlésen keresztül 
a neten is nézhető kamerákig:

ÉPÜLETFELÜGYELET

1990 óta már több ezer megbízó nyugalmáért.

AKARJA, HOGY AZ ÖN NYUGALMÁÉRT IS?

8200 Veszprém, 
Szabadság tér 2.

(88) 577–050
nyugalom@nyugalom.hu 

www.nyugalom.hu
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Felhívás!
Az elmúlt években több esetben is előfordult, hogy az üres tel-

ken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás, vagy tereprendezés 
közben elvágták, véletlenül megrongálták a lakosok, vagy az ön-
kormányzatok megbízásából dolgozó vállalkozók, aminek követ-
keztében gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett.

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a kellő körültekintéssel vé-
gezni a fűnyírást, vagy tereprendezést, hogy elkerüljék a baleset-
veszély, veszélyhelyzet kialakulását.

Az üres telkek fűnyírása előtt azok bejárását, a gázfelállások elő-
zetes megjelölését javasoljuk.

E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózat Zrt.

Felhívás
Balatonalmádi Városgondnokság 

nyári diákmunkára 
keres közterületi feladatok ellátására felelősségteljes, jól terhel-

hető 17. életévét betöltött helyi fiatalokat, akik nappali tagozatos 
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A foglalkozta-
tás időtartama: 2013. 08. 01.-2013. 08. 31.

Érdeklődni munkanapokon 9.00-12.00 között a 88/542-561 te-
lefonszámon lehet.
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Ajándék hangszerek
A balatonalmádi zeneiskola három – Vári István által készített és 

jelzett – mesterhegedűvel büszkélkedhet. A története a következő. 
2012. őszén megkeresett Pintér Zoltán, okleveles fizika-matematika 
szakos tanár úr azzal a kérdéssel, hogy elfogad-e a zeneiskola aján-
dékba hegedűt. Miután a meglepetésből felocsúdtam, s örömmel 
igent mondtam, a hegedű szakos kollégámhoz irányítottam.

A megbeszélés eredményeképpen szeptembertől egy, az év során 
pedig még kettő hangszert a zeneiskolának ajándékozott. Mindegyik 
hangszer 4/4-es méretű, azaz nagy növendékeknek való. Az egyiken 
már játszik zeneiskolás, a másik kettő még várja, hogy ma még kicsi 
de ügyes és szorgalmas gyerekek „belenőjenek“ az egészes hegedűkbe.

Köszönjük Pintár Zoltán úrnak és feleségének, Pintér 
Zoltánnénak az ajándék hegedűket! Jó egészséget kívánunk nekik 
és családjuknak!

A zeneiskolásoknak pedig sok szép élményt a szépen szóló hege-
dűkön való muzsikálásban! Huiber Gabriella

Hunyadi nyomában

A Kósa György Zeneiskola május 11-én ismét kirándulást szer-
vezett. Idén Erkel Ferenc: Hunyadi László című operáját volt alkal-
munk megnézni Budapesten.

Kora reggel vonattal indultunk az almádi vasútállamosról és egy 
fehérvári átszállás után megérkeztünk a Déli pályaudvarhoz, onnan 
pedig metróval mentünk tovább. Kis gyaloglás következett az Erkel 
Színházig. A belépés előtt tízóraizott a csapat, majd elfoglaltuk he-
lyünket a nézőtéren.

A darab három felvonásból állt és Hunyadi László tragikus sorsát 
követte nyomon a kivégzéséig. Látványos és eredeti volt a rendezés, 
modern elemekkel tarkítva. A szereplők nagy része nem korhű vi-
seletben volt jelen, csak pár jellegzetesség utalt a történelmi vonat-
kozásra. Néha felcsendült egy-egy közismert dallam, mellyel már 
énekórákon is megismerkedhettünk.

Az opera után metróval a Széll Kálmán térre mentünk, ahonnan 
felsétáltunk a várba megtekinteni egy népi hangszereket bemutató 
kiállítást. Megtudhattuk többek között, hogy a kiállított hangszer 
melyik tájegységről, mely korból származik. A végén nem minden-
napi élményt jelentett számomra, hogy kipróbálhattam a cimbal-
mot, citerát és a csemballót. A teremben ki voltak állítva Rácz Ala-
dár saját cimbalom ütői is.

A múzeumi látogatás végeztével visszaindultunk a Déli pályaud-
varra. Útközben megálltunk egy parkban pihenni, uzsonnázni. A 
vonattal az esti órákban értünk haza.

Maradandó élményt nyújtott számomra ez a nap.
Németh Virág

Zeneiskolai versenyeredmények
Országos versenyek

100 év zenéje-100 iskola zenei játéka három fordulós, csoportos 
verseny volt,  amelyben a gyerekek az elmúlt száz esztendő sokszí-
nű zenei törekvéseit ismerték meg. A csapat tagjai: Csörnök Dáni-
el, Józsa Dalma, Matijevics Manuéla, Semsei Anna, Szénási Dóra,  
Tira Klaudia. A csapat  Arany-Summa Cum Laude dicsérettel vég-
zett a döntőben. Felkészítő tanár Nádasné Varga Katalin.

VII. Országos Társas éneklési Verseny - Budapest, 2013. május 25.
Felföldi Luca és Hódossy Réka – duett – ezüst oklevél. Felkészítő 

tanár: Huiber Gabriella.

Regionális versenyek
Sistrum hegedűverseny Szombathely, febr. 19.
Józsa Dalma arany, Hódossy Réka bronz oklevél. Felkészítő tanár 

Horváthné D. Tímea. 
Sistrum trombitaverseny Szombathely, márc. 8.
Selmeczi Bence ezüst oklevél. Felkészítő tanárok Pártai Attila és 

Hóbor Bence. 
Sistrum szolfézsverseny Szombathely, ápr. 5.
Hódossy Réka nívódíj, Nádas András arany, Bagoly Anna ezüst, 

Nádas Panna bronz oklevél. Felkészítő tanárok Huiber Gabriella és 
Nádasné Varga Katalin.

Ádám Jenő emlékére rendezett népdaléneklési verseny Celldö-
mölk, 2012. dec. 14.

Nádas Panna szóló kategóriában ezüst oklevél,  Almádi kántálók 
Bíró Kata, Bogdán Soma, Gergelyi Noémi, Igaz Barnabás, Kéri Kin-
cső, Nagy Angelika, Rézműves Miklós, Valaczkai Dóra csoportos ka-
tegóriában ezüst oklevél, Almádi kvartett Bagoly Anna, Gergelyi Lau-
ra, Kedves Lőrinc, Nemes Hajnalka bronz oklevél. Felkészítő tanárok 
Nádasné Varga Katalin és Huiber Gabriella.

Megyei versenyek
Szolfézsverseny Sümeg, 2013. márc. 2.
Hódossy Réka, Kedves Lőrinc arany, Bérces Bíbor, Kozma Bo-

tond,  Nemes Virág, Nádas Panna, Rézműves Miklós ezüst okle-
vél. Felkészítő  tanárok Huiber Gabriella és Nádasné Varga Katalin.

Lantos Magda Megyei Zongoraverseny Veszprém, 2013. ápr. 23. 
Hódossy Réka ezüst. Felkészítő tanár Fűkéné Sebestyén Mónika
Megyei Auer Lipót Hegedűverseny Veszprém, május 8.
Szerdahelyi Boldizsár és Bagoly Anna arany oklevél. (Horváthné 

Domonkos Tímea)

Tapossa laposra ! 
E két szó vidám összecsengése mi mást is juttathatna eszünk-

be, mint a használaton kívülre  került   PET palackok és  kartondo-
bozok szomorú sorsát.  Amikor az első szelektív hulladékgyűjtők 
megjelentek a városban, néhányszor felhangzott ez a felszólítás, 
de csak kevesek fejében vert igazán gyökeret. Pedig a konténerek 
sokkal több hulladékot tudnának magukba szívni,  ha  valameny-
nyien eszerint   kezelnénk a műanyagot és a papírt. 

Ha elfogy az ásványvíz vagy üdítő, időt és fáradságot takarítunk 
meg, ha nem zárjuk vissza  az üres flakont. A gyűjtő konténerekbe 
pillantva  mégis azt látjuk, hogy a palackok lezárva  hevernek ben-
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A város tisztaságáért dolgozók
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•	FAGYVESZÉLY?

•	CSŐTÖRÉS?

Riasztótól a fűtés távvezérlésen keresztül 
a neten is nézhető kamerákig:

ÉPÜLETFELÜGYELET

1990 óta már több ezer megbízó nyugalmáért.

AKARJA, HOGY AZ ÖN NYUGALMÁÉRT IS?

8200 Veszprém, 
Szabadság tér 2.

(88) 577–050
nyugalom@nyugalom.hu 

www.nyugalom.hu
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HOLLYWOODI TITOK FELTÁRVA:
A ZOOM az USA-ban a legnépszerűbb, biztonságos fogfehérítő eljárás és már a 
balatonkenesei Globe Dental Fogászati Centrumban is elérhető: nyári bevezető 

áron, ezért a kuponért cserébe 30% kedvezménnyel!

A napbarnított bőr legvonzóbb kiegészítője: 
kápráztassa el ismerőseit 

a nyaralásból hazatérve gyönyörű hófehér mosolyával!
1 órás eljárás, évekig tartó magabiztos mosoly

Regisztráljon honlapunkon a www.globedental.hu/zoom-lampas-fogfeherites olda-
lon VAGY hívja a 06 88 574 865 számot és hivatkozzon erre az akciós kuponra!

Kupon érvényessége: 2013. aug. 9.

Globe Dental Fogászati Centrum Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

BőRGYóGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS 
Balatonalmádiban, a Baross Gábor u. 21-ben

Dr. Nagy Zsuzsa bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos
Rendelési idő: hétfőn és pénteken telefonos egyeztetés alapján

Tel.: 06-20-46-41-208

Vásárolja meg tüzelőjét nálunk!
Péta-coop Kft. Zirc, Vasút sor u. 3., tel.: 06/30-9565-660

Tűzifa: konyhakész, kugli
Bükk, gyertyán, cser, tölgy: 2300 Ft/q

Akác készlet szerint: 2300 Ft/q
A tűzifát 28 q felett ingyenesen házhoz szállítjuk.

Újra kaphaTó jó minőségű magyar barnaszén:
Dara: 2795 Ft/q, Extra dió: 2985 Ft/q 16 500-17 500 KJ/kg

Cseh barnaszén: Ledvice dara:3850 Ft/q,  
Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!

Ingyenes 

próba!

Masszázs SZÉP kártya elfogadás.

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás, és számítógépes gyakorlási lehetőséggel  

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 07. 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 07. 19. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

T.: 30/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu/autosiskola

Baksai Autósiskola   T 
GépjárművEzETő képzésT indíT
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Balatonalmádi, Baross Gábor u. 11/3 szám alatt
(Forrás Takarékszövetkezet mellett)! 

Üzletünkben kedvező áron értékesítünk:
 * Tisztítószereket, tisztálkodási eszközöket 

 * Papírtermékeket 
 * Konyhai és fürdőszobai felszereléseket 

 * Ajándéktárgyak és játékokat 

Nagy szeretettel várom minden kedves vásárlómat! 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8.00-17.00, szombaton 8.00-12.00

One World 

Üzletház nyílt!

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. július
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Új
ALMÁDI ÚJSÁGALMÁDI ÚJSÁGIsmerje meg városunkat!

Várostörténet-látnivalók a 14. oldalon

Fotó: Pászti
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