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Néhány szó a pillangófélékről..
A tavaszi esőzésben dúsan fejlődő tápnövények kedveztek a 

lepkehernyók fejlődésének, ezért virágos rétjeinken a nyárra 
meglehetősen sok pillangó röptében gyönyörködhettünk! Kü-
lönösen aktívak a hűvös, energiaigényes éjszakát követő verő-
fényesen induló reggeleken. Nektárt és párt keresve, de még az 
„üzemi hőmérsékletüket” el nem érve, kevéssé óvatosak, mint 
a déli órákban, ilyenkor közelükbe lopózhatunk, megfigyelni, 
fényképezni őket.  

Minden földrészen élnek, kb. 800 fajt  írtak le. A legna-
gyobb, legszebb nappali lepkék, olyannyira hogy többüket 
üzemileg tenyésztik és csomagban küldik!  Jellemző a vi-
torlázó repülésüket felváltó erős, csapongó menekülés. Ná-
lunk három alcsaládjuk él. Az apollólepke formák, hegy-
vidéki fajok, csak az északi féltekén élnek, szárnyuk jel-
legzetesen  zsírfényű, a testük erősen szőrözött, a nősté-
nyek spermatartót, pontosabb nevén „párzótokot” hordoz-
nak a potrohukon. Almádiban közülük a kis apollólepke él 
(Parnassius mnemosyne mnemosyne), április végétől jú-
lius elejéig láthatjuk. Kolóniái helyhez kötöttek, az egye-
dek nem vándorolnak, hernyójuk  tápnövényei a keltikefé-
lék (Corydalis ssp.) melyeket éjjel rágnak. Domb és hegy-
vidéken egyaránt él, a  síkságon a nagy folyók mentén, de 
itt veszélyeztetett, mert a talajvíz süllyedése és a nitrátoso-
dás miatt a síkvidéki erdők aljnövényzete változik, a kelti-
kékkel együtt lepkénk is eltűnik. Dombvidéken a települé-
sek közelében a turizmus veszélyezteti (Bálint Zsolt megfi-
gyelése: Budapest, Kolozsvár, Brassó).  A második alcsalád 
a farkasalmalepke-formák ősiek, fosszilis leleteik a harmad-
időszakból vannak. Csak az Óvilágban élnek,  színpompá-
sak, rajzosak, egy vagy több faroknyúlványuk van a hát-
só szárnyon. Tápnövényük a farkasalmafajok (Aristolochia 
spp.) mérgezőek, így a lárva és imágó is, és figyelmeztetőül  
mindketten élénk  színűek. Nálunk a Megye-hegyen sétál-
va, májusban találhatunk a hernyóra, láthatjuk a gyors-röp-
tű  lepkéket. A  csipkésszárnyú farkasalmalepke  (Zerynthia 
polyxena) 22-27 mm nagyságú,  rendkívüli  színvilágú, de 
nagyon stabil genetikai alapú, egyedi eltéréseket alig mu-
tat. Ahol a tápnövénye megjelenik, ott a lepke is feltűnhet. 
Sajnos azonban egyre kevésbé terjed, sőt a Barcaságból ki-
pusztult, Szlovákiában, Burgenlandban, Erdélyben jelentő-
sen ritkul. Okai a beépítés, a parlag gyümölcsösök újramű-
velése, a járműszennyezés.

  A harmadik alcsalád a fecskefarkúpillangó-formák, bár 
kozmopoliták, mégis a trópusokon a legszínesebbek. Él-
nek a tundrán, de az őserdő lombkoronájában is. Többük 
faroknyúlványos. Hernyóik fején kitüremíthető, színes,  és ri-
asztó szagú villás tömlő van. Faunaterületünkön két fajuk for-
dul elő.

A fecskefarkú-pillangó (Papilio machaon és a kardospillangó 
Iphiclides podalirius). A laikus számára egyformának látszó lep-
kéket a rajzolat alapján könnyen elkülöníthetjük. A kardos szár-
nya csíkos mintázatú, a fecskefarkúé négyzetes. A tápnövénye a 
fecskefarkúnak a kapor és egyéb ernyősvirágzatúak, a kardos-
nak a kökény, a törpemandula, a szilva, a mandula. Mindkettő-
nek két nemzedéke repül, árnyalatnyi színeltéréssel. Mindket-
tőt a kiskerti és a nagyüzemi növényvédelem veszélyezteti. A 
második nemzedék hernyói szinte biztosan a vegyszerezés áldo-
zatai lesznek.

Valamennyi pillangófélénk védett, értékük 10 000 Ft, csak a 
fecskefarkúé 2000 Ft.

Megfigyelésükre a reggeli órák, szélcsendes, napsütötte, virá-
gos rétek, édes-nektárú bokrok, pláne a „lepkebarát kertek” a 
legalkalmasabbak. tszabango@gmail.com

Farkasalma lepke, Balatonalmádi, Megye-hegy

Kis apolló a kertben, gomba a padodból

Kardospillangó

Fecskefarkú pillangó napozik

Fotó: : Novák és Tszab

Fotó: : Novák és Tszab

Fotó: : Novák és Tszab

Fotó: : Novák és Tszab

Felavattuk 
a szoborparkot Fotó Kovács Piroska Rózsa
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Önkormányzat

Szüretelnek a szőlőkben
Almádi szőlőhegy történetéből

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet
Augusztusi képviselő-testületi ülés 

Megalakult a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság, melynek 
tagjai közé választották Gráfik Imrét (bizottsági elnök), Bálint Sán-
dort, Fábiánné Sáray Annát, Kovács Istvánt és Schildmayer Feren-
cet. A bizottság hoz döntést a települési értéktárba való felvétel-
re irányuló kérelmek, javaslatok ügyében. A képviselő-testület elfo-
gadta a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát is.

A Vörösberényi Általános Iskola tantestülete több esetben jelzett prob-
lémát a városban működő Lakásotthonnal kapcsolatban. Az ott elhelye-
zett általános iskolás korú s a Vörösberényi Általános Iskolába beiskolá-
zott gyermekek nehézzé, sok esetben lehetetlenné teszik egy-egy osztály-
ban a hatékony pedagógiai munkát, rontva ezáltal a többi gyermek tanu-
lási lehetőségeit. A Lakásotthonban élő gyermekek egy része viselkedési 
problémákkal küzd, több esetben rendőri intézkedést igénylő esetek for-
dultak elő. A Vörösberényi Általános Iskola, a Városi Rendőrkapitányság, 
a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, illetve a Humán Bizott-
ság képviselői korábban helyszíni bejárást tartottak. Az előterjesztés ered-
ményeként a képviselő-testület azt javasolta a szakmai felügyeletet ellátó 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, hogy hozzon létre a me-
gyében egy olyan speciális otthont, ahol a - kényszerűségből eddig Lakás-
otthonokban elhelyezett - speciális szükségletű fiatalok megkaphatnák a 
számukra megfelelő segítséget, gondozást, ellátást.

A Képviselő-testület a balatonalmádi 1815 helyrajzi számú, 8220 
Balatonalmádi, Hajnal u. 10. szám alatti, összesen 448 m2 területű, 
3 000 000 Ft+áfa értékű ingatlana értékesítésére kiírt zártkörű pá-
lyázatot - benyújtott pályázati ajánlat hiányában - eredménytelen-
nek nyilvánította, majd nyílt, egyfordulós pályázat kiírásáról dön-
tött az ingatlan értékesítésére.

Pályázatot hirdettek a 8220 Balatonalmádi, Liszt F. u. 30. fszt. 1. 
szám alatti, 37 m2 alapterületű, 1,5 szoba, konyha, zuhanyzó WC, elő-
tér helyiségekből álló komfortos komfortfokozatú lakás bérbeadására.

A képviselő-testület pót-előirányzati kérelmekről is döntött. 
(gimnáziumi önkormányzati lakás felújítás, eljárási költség megelő-
legezése, visszatérítése).

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, mely szerint a 
kiadások teljesítése a testületi döntések szellemében, többségében 
az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. A költségvetés 
biztonságos teljesülése érdekében további visszafogott, takarékos és 
hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevétel beszedést kell 
végezni mind az intézményeknek, mind a hivatalnak.

Módosították az önkormányzat települési szilárd hulladék gyűjtésé-
re és elszállítására vonatkozó rendeletét, mely szerint a közszolgáltatás 
az állandó lakosok esetében szüneteltethető, ha az ingatlan tulajdono-
sa nullás fogyasztású közüzemi számlákkal igazolja, hogy az ingatlanon 
senki nem tartózkodik, az ingatlan használaton kívül van legalább 30 
napon keresztül. A szüneteltetést a közszolgáltatónál kell kezdeményez-
ni írásban, legalább 30 nappal korábban. A szüneteltetés esetenként a 
6 hónapot nem haladhatja meg. A közszolgáltatási díj megfizetésének 
határideje a hulladékgyűjtést és elszállítást követő hónap 10. napja lesz.

Meghívó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. október 8-án (kedden) 17.00 órai kezdettel
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T    T A R T

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében, (Vá-
rosház tér 4.) melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel 
vár. Napirend: tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

Keszey János polgármester

Mint ismeretes Almádi hegyközségi szervezetben létezett. A sza-
badságharc bukása után közigazgatási különállása megszűnt. Az 
1858-ban készített első kataszteri felmérés során Szentkirályszabadja 
községgel együtt mérték fel. A németnyelvű térképlapokon „Dorf 
Szentkirályszabadja samt Ortschaft Almádi in Ungarn, Oedenburger 
Distrikt, Veszprimer Komitat” felirat olvasható. A német nyelvben 
az Ortschaft (helység) nem azonos a lakott hellyel (Dorf ), azaz falu-
val. Magyarra fordítva: „Szentkirályszabadja falu Almádi helységgel 
együtt, Soproni kerület, Veszprém megye”. 

A szőlőkel kapcsolatos írások száma nagyon sokféle és darabszám-
ra sem kevés. Az első okleveles említés 1493-ból való és szőlő adás-
vételéről szól. Joggal feltételezhető, hogy nem csak ettől az időpont-
tól léteznek szőlők, hanem ez a legkorábbi, a mohácsi vész előt-
ti időszakból fennmaradt oklevél. Almádi káptalani birtok volt, a 
Veszprémi Káptalan volt a földesura. Ugyanekkor a Veszprémi Káp-
talan hiteles hely volt és az itt őrzött hiteleshelyi jegyzőkönyvekben 
írásban rögzítettek minden szőlővel kapcsolatos ügyletet, amiben az 
érdekelt felek szőlőlevelekben megállapodtak.

Ellentmondás látszik a földesúri viszony és a szőlők adásvéte-
li lehetősége között. Röviden összefoglalva Almádi teljes egészében 
káptalani tulajdon volt, a szőlőket szabadon adhatták és vehették a 
„szőlőbirtokosok”. Ám a káptalannak tudnia kellet, hogy ki adja a 
tizedet, ami a földesúrnak járt. Tehát szükséges volt valamilyen mó-
don rögzíteni a kötelezettségeket.

A szőlőkön kívüli területeket, illetve azok haszonvételét külön 
„kontraktusokban” rögzítették, meghatározva a jogokat és kötele-
zettségeket. Azaz mennyi időre, milyen összeget és mely időpont-
okban kell fizetnie a bérlőnek. Ezek a szerződések általában a csár-
dák bérletére, legeltetésre, pálinkafőzésre, nádlásra és a halászatra 
vonatkoztak. 

I. Katonai felmérés térképe készült, 1780-1784-ben
Almádi csupán egy szőlős területnek látszik.

Vörösberény kinagyított részlete. Látható a két malom, a két 
templom, a kolostor és a magtár épülete, valamint az Almádi szőlők 
Vörösberény felőli vége.

A filoxéra vész kipusztította a szőlők nagy részét. Almádit 1883-
ban érte el a vész. A kipusztult szőlőknek csak egy részét telepítet-
ték újra. Az épületeket kibővítve, átalakítva nyaralóként használták, 
mellette szőlőt is telepítettek. Az 1900 körül Almádit már ez a tele-
püléskép jellemezte.

Az első kataszteri felmérés térkép részlete. Felismerhetők a mai-
val megegyező utak, (Bajcsy-Zsilinszky, Szabadság, Veszprémi, Ba-
ross Gábor, Martinovics) nyomvonala. Térkép tartalmazza a terüle-
tek hasznosítását, ami nagyrészt szőlő, jelölése minden birtokrészle-
ten szerepel. Egy szőlőtőkével és egy kis lombos fával jelölik a „sző-
lő gyümölcsfákkal” területeket.

Találkozhatunk NW jellel, ami alacsony erdőt (Nieder Wald) je-
lent, továbbá W (Wiese) rét is gyakori jelölés, mert az épületek mel-
letti telekrészt csaknem mindig rétként említik. Ne felejtsük a fel-
mérés akkor készült amikor a német hivatalos nyelv volt. Az épüle-
tek közül még ma is áll néhány, átépítve és bővítve. Például a 83 szá-
mú épület a kápolnával szemben álló Brenner nyaraló, a 84 szám-
mal jelölt a Kurcz birtok épülete. Érdemes lenne végigvizsgálni 
hány régi épület van „eldugva” a mai mögött.

Schildmayer Ferenc

II. katonai felmérés térképe, készült 1852-ben,
A Torgyöpi (alsó) és a Pinkóci (felső) csárda valamint néhány 

épület látszik.
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A szőlőkel kapcsolatos írások száma nagyon sokféle és darabszám-
ra sem kevés. Az első okleveles említés 1493-ból való és szőlő adás-
vételéről szól. Joggal feltételezhető, hogy nem csak ettől az időpont-
tól léteznek szőlők, hanem ez a legkorábbi, a mohácsi vész előt-
ti időszakból fennmaradt oklevél. Almádi káptalani birtok volt, a 
Veszprémi Káptalan volt a földesura. Ugyanekkor a Veszprémi Káp-
talan hiteles hely volt és az itt őrzött hiteleshelyi jegyzőkönyvekben 
írásban rögzítettek minden szőlővel kapcsolatos ügyletet, amiben az 
érdekelt felek szőlőlevelekben megállapodtak.

Ellentmondás látszik a földesúri viszony és a szőlők adásvéte-
li lehetősége között. Röviden összefoglalva Almádi teljes egészében 
káptalani tulajdon volt, a szőlőket szabadon adhatták és vehették a 
„szőlőbirtokosok”. Ám a káptalannak tudnia kellet, hogy ki adja a 
tizedet, ami a földesúrnak járt. Tehát szükséges volt valamilyen mó-
don rögzíteni a kötelezettségeket.

A szőlőkön kívüli területeket, illetve azok haszonvételét külön 
„kontraktusokban” rögzítették, meghatározva a jogokat és kötele-
zettségeket. Azaz mennyi időre, milyen összeget és mely időpont-
okban kell fizetnie a bérlőnek. Ezek a szerződések általában a csár-
dák bérletére, legeltetésre, pálinkafőzésre, nádlásra és a halászatra 
vonatkoztak. 

I. Katonai felmérés térképe készült, 1780-1784-ben
Almádi csupán egy szőlős területnek látszik.

Vörösberény kinagyított részlete. Látható a két malom, a két 
templom, a kolostor és a magtár épülete, valamint az Almádi szőlők 
Vörösberény felőli vége.

A filoxéra vész kipusztította a szőlők nagy részét. Almádit 1883-
ban érte el a vész. A kipusztult szőlőknek csak egy részét telepítet-
ték újra. Az épületeket kibővítve, átalakítva nyaralóként használták, 
mellette szőlőt is telepítettek. Az 1900 körül Almádit már ez a tele-
püléskép jellemezte.

Az első kataszteri felmérés térkép részlete. Felismerhetők a mai-
val megegyező utak, (Bajcsy-Zsilinszky, Szabadság, Veszprémi, Ba-
ross Gábor, Martinovics) nyomvonala. Térkép tartalmazza a terüle-
tek hasznosítását, ami nagyrészt szőlő, jelölése minden birtokrészle-
ten szerepel. Egy szőlőtőkével és egy kis lombos fával jelölik a „sző-
lő gyümölcsfákkal” területeket.

Találkozhatunk NW jellel, ami alacsony erdőt (Nieder Wald) je-
lent, továbbá W (Wiese) rét is gyakori jelölés, mert az épületek mel-
letti telekrészt csaknem mindig rétként említik. Ne felejtsük a fel-
mérés akkor készült amikor a német hivatalos nyelv volt. Az épüle-
tek közül még ma is áll néhány, átépítve és bővítve. Például a 83 szá-
mú épület a kápolnával szemben álló Brenner nyaraló, a 84 szám-
mal jelölt a Kurcz birtok épülete. Érdemes lenne végigvizsgálni 
hány régi épület van „eldugva” a mai mögött.

Schildmayer Ferenc

II. katonai felmérés térképe, készült 1852-ben,
A Torgyöpi (alsó) és a Pinkóci (felső) csárda valamint néhány 

épület látszik.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünneplők! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az államalapítás ünnepén, au-

gusztus 20-án Balatonalmádiban - e kiemelkedő kegyhelyek szomszédsá-
gában - méltathatom első királyunk, Szent István államalapító érdemeit. 
Úgy gondolom, hogy érdemes közel ezer év után is áttekinteni életét és 
munkásságát. I. (Szent) István, az első magyar királyunk - a Képes króni-
ka szerint - Esztergomban 969-ben született. Apja Géza fejedelem, any-
ja pedig az erdélyi Zombor Gyula Sarolt nevű lánya volt. Sarolt Konstan-
tinápolyban keleti rítus szerint megkeresztelkedett. Szent Adalbert prá-
gai püspök gondoskodott István keresztény szellemű taníttatásáról és ő 
volt az is, aki megkeresztelte. Születé-
sekor a türk eredetű Vajk nevet kapta, 
mely hőst, vezért jelentett. Névadója 
az első keresztény vértanú, István volt, 
vagy apja Géza keresztségben kapott 
István nevét örökölte. Német földön 
még évtizedekkel később is Vajkként 
beszéltek róla. 

István 996-ban vette feleségül II. 
Henrik bajor herceg leányát, a későb-
bi II. Szent Henrik német császár test-
vérét, a 984 körül született Gizellát. 
Bajor hagyomány szerint az esküvő 
Scheyern bencés apátságban köttetett. 
Német krónikások feljegyezték, hogy 
a bajorok a házasságtól a keresztény-
ség gyors terjedését várták, és ennek 
érdekében minden segítséget igyekez-
tek Istvánnak megadni. Gizellával együtt jelentős számban érkeztek bajor 
papok, lovagok és mesteremberek az országba.

István atyja életében a Nyitrai Fejedelemség és Hercegség ura volt, 
majd 997-ben, Géza fejedelem halála után követte őt a fejedelmi szék-
ben. Géza azért, hogy fia számára biztosítsa a trónt halála után, meges-
kette a főurakat, hogy fiát támogatják.

Mikor Géza meghalt, Koppány bejelentette igényét a fejedelmi trónra. 
István megözvegyült édesanyját, Saroltot feleségül kívánta venni. Kop-
pány mellé sorakoztak fel a régi rend és a törzsi szabadság hívei, akik-
ben az ellenállást az is fokozhatta, hogy István körül nagy számban cso-
portosultak idegen nemzetiségűek, főleg németek. István hadait is né-
met hadvezérek Hont, Paznan és Vecelin irányították. A sereg magyarok-
ból és a Gizellával az országba érkező németekből, a korban modernnek 
számító nehézlovasságból állt. A döntő ütközet helyére feltételezések sze-
rint Veszprém közelében, az újabb kutatások szerint Sólyban került sor, 
ahol István megverte a Koppány elavultnak tartott könnyűlovas seregét. 
A csatában Koppány is életét vesztette, Vecelin ölte meg. István Koppány 
testét felnégyeltette és testrészeit hónapokig kifüggesztve tartották az or-
szág négy legfontosabb várának kapuja felett – Győrben, Veszprémben, 
Esztergomban és Gyulafehérváron – jelezve, hogy mi vár az uralkodónak 
nem engedelmeskedőkre.

István és Koppány harcában nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a 
magyar nép uralkodója, hanem a keleti és nyugati orientáció kérdése. Ist-
ván győzelmével a német irányvonal nyert teret. A Kárpát-medence geo-
politikai helyzete folytán a kor két nagyhatalma közé ékelődve irányt kel-
lett választani. Az István vezette állam esetében is látjuk, hogy a környe-
ző országokhoz hasonlóan, keresztény állammá vált. I. István koronázá-
sa dátumául 1001. január 1-ét fogadhatjuk el a legvalószínűbbnek. Ist-
ván el akarta magát ismertetni az ország határain túl is, mint Isten ke-
gyelméből uralkodó királyt, aki nemcsak a turulmadár jóslata következté-

István király emlékezete
ben, pogány módon gyakorolja a hatalmat népe felett. Ennek érdekében 
999-ben Asztrik pannonhalmi apátot küldte Rómába, hogy - II. Ottó 
német császár támogatásával - II. Szilveszter pápától koronát és aposto-
li áldást nyerjen. Miután ezt megkapta, Magyarország belépett az euró-
pai keresztény nemzetek sorába, ezen belül is a nyugati kereszténység felé 
orientálódott.

Mindezeket figyelembe véve I. István király megtartotta függetlensé-
gét, és nem lett a német császár hűbérese, bár a korona elfogadása az eu-
rópai hatalmi rendszerbe tagozódás jelképe volt. Ezzel megalakult a ke-
resztény, független Magyar Királyság. Ekkor már állt a veszprémi püs-

pökség és a győrinek is megvetették 
az alapjait.

A koronázás után I. István Ma-
gyarország uralkodója lett, ám tény-
leges hatalmának megszilárdításáért 
még le kellett győznie törzsi ellenfe-
leit. A harcokat elsőként 1003-ban 
indította meg Erdély ellen, ahol sa-
ját nagybátyja, Prokuj Gyula ellen 
küzdött. Fegyverrel győzte le őt. 
István Észak-Erdély elfoglalása után 
megalapította az erdélyi püspök-
séget, továbbá létrehozta Doboka 
vármegyét és várispánságot. Az er-
délyi püspökség jelentősége az volt, 
hogy négyre emelkedett Magyar-
ország egyházmegyéinek száma, és 
a kánonjog szerint ennyi kell egy 

önálló egyháztartomány létrehozásához. Uralkodása során István még 
két törzsi állammal számolt le. Nem tudni pontosan a feltehetően 
bolgár Keán elleni hadjárat idejét, de vélhetően nem sokkal az erdé-
lyi hadjárat után történt. Miután István legyőzte és megölte Keánt, 
helyére ispánt helyezett. Az új ispánt a nép továbbra is vajdának hív-
ta, ebből alakult ki az erdélyi vajdaság intézménye. István 1008-ban 
a fekete magyarok ellen viselt hadat. A fekete magyarok feltehetően 
a Délkelet-Dunántúlon élő idegen etnikumú katonai segédnépekkel, 
a kavarokkal azonosak. Az ő területükön alapította meg 1009-ben a 
pécsi püspökséget, és talán a kalocsai érsekség is ennek a győztes há-
borúnak köszönheti megalakulását. A fekete magyarok területén ala-
kította ki Baranya, Tolna, Bodrog és Bács megyéket.

De I. István nemcsak fegyverrel teremtett rendet országában. Mivel 
lánytestvéreinek kiházasítása is rámaradt, ebben is igyekezett politikai cé-
lokat szem előtt tartani. Egyik testvérét a Felvidéken élő kavar törzsrész 
vezetőjéhez, Aba Sámuelhez adta feleségül. Aba Sámuel országrésze szin-
tén beolvadt Istvánéba, ezért cserébe I. István - a német mintára alapí-
tott - palotaispáni címmel ruházta fel. Mindennek a feltétele az volt, hogy 
Aba Sámuel térjen át a keresztény hitre. A házasság révén I. István orszá-
ga 1010-re kiterjedt a Mátra vidékére, ahol megalapította az egri püspök-
séget, illetve létrehozta Újvár megyét.

Másik testvérét 1009-ben adta feleségül a velencei dózséhoz, Orseolo 
Ottóhoz. Ezzel a házassággal István elérte, hogy rendeződött a régóta 
rossz magyar–bizánci viszony, hiszen Velence a Bizánci Birodalom hű-
bérese volt, így a kapcsolat a következő évtizedben már szövetségi szint-
re került. I. István szintén békés úton egyezett ki a Körös-vidék törzsfőjé-
vel, Vatával, aki felvette a kereszténységet. Ajtony vezér a Maros vidéken 
építette ki erős törzsi államát. A király 1028-ban lépett fel Ajtony ellen. A 
hadak élére Csanádot nevezte ki, aki véget vetett a törzsfő életének és ál-
lamának. Ezen a területen újabb püspökség, a csanádi létesült, valamint 

Keszey János kitüntetése
Zircen született, a nagy tiszteletben tartott dr. Keszey János nyugalma-

zott főorvos gyermekeként. Nős, három gyermekes családapa. Középis-
kolai tanulmányait a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban végezte, 
majd Szolnokon a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán repülőgép 
üzemmérnöki diplomát szerzett. Később Budapesten az Iparművészeti 
Főiskolán művészeti és tervezési szakmenedzserként bővítette ismereteit.

Több évi Malév csoportvezetői munka után a balatonalmádi köz-
élet aktív résztvevője lett: 1998-2002-ig a városi önkormányzat ide-
genforgalmi, környezetvédelmi és sportbizottságának elnöke, 2002-
2006-ig az oktatási és kulturális bizottság tagja, 2003-tól a FIDESZ 
helyi alapszervezetének elnöke, 2006-tól már második ciklusban 
Balatonalmádi város polgármestere.

Tartalmas munkássága során sokat tett városában a kulturális élet, 
hagyományőrzés és népi kultúra felemeléséért. Jó kapcsolatokat ápol 
a civil szervezetekkel, havonta informális megbeszéléseken tartja szá-
mon elképzeléseiket és évről-évre segít azok megvalósításában. Így 
többek között a nemrég 100 éves fennállását ünneplő Vörösberényi 
Polgári Olvasókörrel, a lovas hagyományokat országos szintre eme-
lő Vörösberényi Lovas Egyesülettel is, a Káptalanfüredi Fürdőegye-
sülettel, a Nők a Balatonért Egyesülettel, a mostanában alakult Hon-
ismereti és Városszépítő Körrel, a Ringató Balaton tánccsoporttal és 
a Borostyán népdalosokkal. Gondol az ifjúság nevelésére is, amikor 
a Cimborák munkáját vagy éppen a Botorka táncegyüttest támogat-
ja. Számos rendezvény éves tükre a szervezett munkának, így a télte-
metéssel kezdődő, majd a Péter-Pál napi vásárral, a vörösberényi lo-
vas kavalkáddal, a hungarikumok napjával, a káptalanfüredi búcsú-
val, bornapokkal és pálinka fesztivállal, szüreti felvonulással, tökfesz-
tivállal, adventi és karácsonyi vásárral végződő programokkal.

A bornapokkal a szervezők hangsúlyozott célja a borfogyasztás kul-
túrájának terjesztése, a szőlőtermesztés hagyományainak visszaállítása, 
a helyi bortermelők támogatása, a régió turisztikai potenciáljának nö-
velése. Fontosnak tartják a hagyományos magyar gasztronómia értéke-
inek megőrzését, a népművészek által készített termékek bemutatásával 
a vidékünk sokszínűségének, hagyományainak népszerűsítését és a kul-
túrák közötti kapcsolatok erősítését a testvértelepülések részvételével.

Értékes kulturális rendezvényekben van része nyaranta az ide lá-
togató turistáknak, mint a régi zenei program a berényi Szent Ignác 
templomban, a nyitott templomok sorozat keretében hetente szakava-
tott vezetéssel államalapító szent királyunk István, Gizella királyné és 
Imre herceg ereklyéinek megtekintése rövid orgona koncerttel. Évtize-
des múltra tekint vissza a strand könyvtár és a padlás galériában meg-
rendezett képzőművészeti kiállítások. Jelenleg európai uniós projekttel 
az Európai szobor park felállításában a tegnap óta mint Dr. Óvári Fe-
renc-díjas Veszeli Lajos ötletgazda művész munkájának támogatója. Az 
1950-es évek berényi művésztelepének visszaállítása, a vallási- és bortu-
rizmus továbbfejlesztése is szerepel Keszey János tervei között.

Keszey polgármester úr évente segíti a településről szóló helytörténe-
ti és fotóalbumok megjelenését. A ligetben elhelyezett vörös táblakövek 
István király intelmeivel, egyediségével is inspirálja az ide betérőket. Gaz-
dag testvérvárosi kapcsolatokat ápolnak a német Eggenfeldennel, a szlo-
vák Nyitragerencsérrel, a finn Kalajokival, az olasz Bibionéval és a jelenleg 
alakuló erdélyi kapcsolattal. Az elmúlt hónapokban emlékeztünk almá-
di mecénásaira, Váth János költőre és dr. Óvári Ferencre, akiknek emlé-
kére a város díjat is alapított olyan polgárai számára, akik a legtöbbet tet-
ték a helyi hagyományok ápolásáért és a város kultúrájának felemeléséért. 

Bár Keszey polgármester úr mindig kihangsúlyozza, hogy itt csapat 
munka folyik és elsősorban segítő testületének és az almádi polgárok tá-
mogatásának köszönheti a felsoroltakat, de mindehhez irányító is szük-
ségeltetik. E tevékenységéért az Országos Honismeretei Szövetség Kivá-
ló Honismereti Munkáért Emléklap kitüntetésben részesítette.

megalapították Csanád megyét. Ezzel a győzelemmel lezárult az I. István 
uralkodása alatti belháborúk kora, és I. István ténylegesen is az egész Kár-
pát-medencére kiterjedő ország ura lett.

István és Gizella házasságából feltehetően több gyermek született. 
Egyes elméletek szerint két fiú és három lány. A két fiút név szerint is is-
merjük. Egyikük Ottó, a másikat, akit 1083-ban szintén szentté avattak, 
Imre néven tisztelték. Ottó bizonyára fiatalon meghalt, így utódlás szem-
pontjából Imre maradt az uralkodó pár egyetlen reménysége. Így nevel-
tetésére is nagy gondot fordítottak. A velencei Gellért püspök is foglalko-
zott a trónörökös tanításával, I. István pedig az Intelmekben foglalta össze 
fia számára a jó király teendőit. Szülei ki is házasították Imrét, ám amikor 
1031-ben vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, minden remény 
elveszett arra, hogy István egyenes ágon adja tovább királyi címét. E ször-
nyű csapás beteggé tette a királyt, és az csak tetézte fájdalmát, hogy köz-
vetlen rokonai között senkit nem látott alkalmasnak, hogy az örökébe 
lépjen és keresztény hitben megtartsa az országot. Az élete vége felé még 
egy merényletet is megkíséreltek István ellen. 

I. István 1038. augusztus 15-én, országlásának negyvenhatodik évé-
ben, 69 évesen halt meg. Holttestét az általa emeltetett székesfehérvári 
bazilikában helyezték örök nyugalomra.

I. István uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fe-
jedelemséget egységes, magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az 
egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai 
irányvonalnak ellenszegülő törzseket fegyverrel vagy békés úton behódol-
tatta, a lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alko-
tott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamo-
san megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhet-
ték az apostoli király címet. A kereszténység megerősítésére és az egyhá-
zi tulajdon védelmére törekedett. Az egyik törvénycikk például arról ren-
delkezik, hogy minden 10 falunak egy templomot kell építenie és pap-
ját eltartani. De kötelezővé tette a misére járást is vasárnaponként. Ist-
ván törvényei a tulajdonviszonyok átalakítása érdekében megváltoztat-
ták az öröklésre vonatkozó addigi magyar szokásokat is, védve ezáltal a 
magántulajdont.

I. István megszervezte az udvar adminisztratív szervezetét, megalapítot-
ta Székesfehérvárott az új királyi székhelyet. Megkezdte a pénzverést és ki-
vetette az első adókat. Akkor a fő forgalmi pénz az ezüstdénár lett. Meg-
szüntette a vérségi alapon felépült társadalmi rendet és területi alapra he-
lyezte az igazgatást. Ezzel elérte a nomád népek letelepedését és földmű-
velő tevékenységből való megélését, tehát nemcsak politikai változás kö-
vetkezett be, hanem jelentős életmódváltozáson is keresztülment a ma-
gyar nép. A földek nagy része királyi birtok lett, amelyekből adományo-
kat és ezen felül tisztségeket, ispánságokat juttatott híveinek. Ezzel magá-
hoz tudta kapcsolni őket, mert a tisztségeket épp ilyen könnyen el is le-
hetett veszíteni, így kialakult egy modernebb, területi alapon megszerve-
zett rendszer. 

I. László magyar király 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápai en-
gedélyével, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében I. Ist-
ván király ezüstládába zárt ereklyéit a székesfehérvári Bazilikában oltárra 
emelte, ami I. István király szentté avatását jelentette. Ezután „a felszen-
telés ünnepségének befejeztével a szent testet az egyház közepén fehér 
márvány szarkofágban helyezték el.” Ezzel ő lett az első magyar katolikus 
szent és egyben szent király. 1083-ban Imrét és Gellért püspököt is szent-
té avatásának napját ünnepeljük. Magyarországon minden év augusztus 
20-án I. (Szent) István király szentté avatásának napját ünnepeljük. Ezt 
a napot összekötjük az életet jelentő, új kenyér ünnepével. Szent István 
szellemisége ma is, évszázadokkal később követendő út. Ezt jól példáz-
za a Balatonalmádiban tegnap felavatott Kézfogás Európai Szoborpark. 

(Elhangzott: 2013. 08. 20. 10 órakor Balatonalmádi Szent Imre temp-
lom melletti gyűlésen. Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti 
Egyesület elnöke.) 

A magyar államiság egyik jelképe a korona

Fotó: Pászti
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünneplők! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az államalapítás ünnepén, au-

gusztus 20-án Balatonalmádiban - e kiemelkedő kegyhelyek szomszédsá-
gában - méltathatom első királyunk, Szent István államalapító érdemeit. 
Úgy gondolom, hogy érdemes közel ezer év után is áttekinteni életét és 
munkásságát. I. (Szent) István, az első magyar királyunk - a Képes króni-
ka szerint - Esztergomban 969-ben született. Apja Géza fejedelem, any-
ja pedig az erdélyi Zombor Gyula Sarolt nevű lánya volt. Sarolt Konstan-
tinápolyban keleti rítus szerint megkeresztelkedett. Szent Adalbert prá-
gai püspök gondoskodott István keresztény szellemű taníttatásáról és ő 
volt az is, aki megkeresztelte. Születé-
sekor a türk eredetű Vajk nevet kapta, 
mely hőst, vezért jelentett. Névadója 
az első keresztény vértanú, István volt, 
vagy apja Géza keresztségben kapott 
István nevét örökölte. Német földön 
még évtizedekkel később is Vajkként 
beszéltek róla. 

István 996-ban vette feleségül II. 
Henrik bajor herceg leányát, a későb-
bi II. Szent Henrik német császár test-
vérét, a 984 körül született Gizellát. 
Bajor hagyomány szerint az esküvő 
Scheyern bencés apátságban köttetett. 
Német krónikások feljegyezték, hogy 
a bajorok a házasságtól a keresztény-
ség gyors terjedését várták, és ennek 
érdekében minden segítséget igyekez-
tek Istvánnak megadni. Gizellával együtt jelentős számban érkeztek bajor 
papok, lovagok és mesteremberek az országba.

István atyja életében a Nyitrai Fejedelemség és Hercegség ura volt, 
majd 997-ben, Géza fejedelem halála után követte őt a fejedelmi szék-
ben. Géza azért, hogy fia számára biztosítsa a trónt halála után, meges-
kette a főurakat, hogy fiát támogatják.

Mikor Géza meghalt, Koppány bejelentette igényét a fejedelmi trónra. 
István megözvegyült édesanyját, Saroltot feleségül kívánta venni. Kop-
pány mellé sorakoztak fel a régi rend és a törzsi szabadság hívei, akik-
ben az ellenállást az is fokozhatta, hogy István körül nagy számban cso-
portosultak idegen nemzetiségűek, főleg németek. István hadait is né-
met hadvezérek Hont, Paznan és Vecelin irányították. A sereg magyarok-
ból és a Gizellával az országba érkező németekből, a korban modernnek 
számító nehézlovasságból állt. A döntő ütközet helyére feltételezések sze-
rint Veszprém közelében, az újabb kutatások szerint Sólyban került sor, 
ahol István megverte a Koppány elavultnak tartott könnyűlovas seregét. 
A csatában Koppány is életét vesztette, Vecelin ölte meg. István Koppány 
testét felnégyeltette és testrészeit hónapokig kifüggesztve tartották az or-
szág négy legfontosabb várának kapuja felett – Győrben, Veszprémben, 
Esztergomban és Gyulafehérváron – jelezve, hogy mi vár az uralkodónak 
nem engedelmeskedőkre.

István és Koppány harcában nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a 
magyar nép uralkodója, hanem a keleti és nyugati orientáció kérdése. Ist-
ván győzelmével a német irányvonal nyert teret. A Kárpát-medence geo-
politikai helyzete folytán a kor két nagyhatalma közé ékelődve irányt kel-
lett választani. Az István vezette állam esetében is látjuk, hogy a környe-
ző országokhoz hasonlóan, keresztény állammá vált. I. István koronázá-
sa dátumául 1001. január 1-ét fogadhatjuk el a legvalószínűbbnek. Ist-
ván el akarta magát ismertetni az ország határain túl is, mint Isten ke-
gyelméből uralkodó királyt, aki nemcsak a turulmadár jóslata következté-

István király emlékezete
ben, pogány módon gyakorolja a hatalmat népe felett. Ennek érdekében 
999-ben Asztrik pannonhalmi apátot küldte Rómába, hogy - II. Ottó 
német császár támogatásával - II. Szilveszter pápától koronát és aposto-
li áldást nyerjen. Miután ezt megkapta, Magyarország belépett az euró-
pai keresztény nemzetek sorába, ezen belül is a nyugati kereszténység felé 
orientálódott.

Mindezeket figyelembe véve I. István király megtartotta függetlensé-
gét, és nem lett a német császár hűbérese, bár a korona elfogadása az eu-
rópai hatalmi rendszerbe tagozódás jelképe volt. Ezzel megalakult a ke-
resztény, független Magyar Királyság. Ekkor már állt a veszprémi püs-

pökség és a győrinek is megvetették 
az alapjait.

A koronázás után I. István Ma-
gyarország uralkodója lett, ám tény-
leges hatalmának megszilárdításáért 
még le kellett győznie törzsi ellenfe-
leit. A harcokat elsőként 1003-ban 
indította meg Erdély ellen, ahol sa-
ját nagybátyja, Prokuj Gyula ellen 
küzdött. Fegyverrel győzte le őt. 
István Észak-Erdély elfoglalása után 
megalapította az erdélyi püspök-
séget, továbbá létrehozta Doboka 
vármegyét és várispánságot. Az er-
délyi püspökség jelentősége az volt, 
hogy négyre emelkedett Magyar-
ország egyházmegyéinek száma, és 
a kánonjog szerint ennyi kell egy 

önálló egyháztartomány létrehozásához. Uralkodása során István még 
két törzsi állammal számolt le. Nem tudni pontosan a feltehetően 
bolgár Keán elleni hadjárat idejét, de vélhetően nem sokkal az erdé-
lyi hadjárat után történt. Miután István legyőzte és megölte Keánt, 
helyére ispánt helyezett. Az új ispánt a nép továbbra is vajdának hív-
ta, ebből alakult ki az erdélyi vajdaság intézménye. István 1008-ban 
a fekete magyarok ellen viselt hadat. A fekete magyarok feltehetően 
a Délkelet-Dunántúlon élő idegen etnikumú katonai segédnépekkel, 
a kavarokkal azonosak. Az ő területükön alapította meg 1009-ben a 
pécsi püspökséget, és talán a kalocsai érsekség is ennek a győztes há-
borúnak köszönheti megalakulását. A fekete magyarok területén ala-
kította ki Baranya, Tolna, Bodrog és Bács megyéket.

De I. István nemcsak fegyverrel teremtett rendet országában. Mivel 
lánytestvéreinek kiházasítása is rámaradt, ebben is igyekezett politikai cé-
lokat szem előtt tartani. Egyik testvérét a Felvidéken élő kavar törzsrész 
vezetőjéhez, Aba Sámuelhez adta feleségül. Aba Sámuel országrésze szin-
tén beolvadt Istvánéba, ezért cserébe I. István - a német mintára alapí-
tott - palotaispáni címmel ruházta fel. Mindennek a feltétele az volt, hogy 
Aba Sámuel térjen át a keresztény hitre. A házasság révén I. István orszá-
ga 1010-re kiterjedt a Mátra vidékére, ahol megalapította az egri püspök-
séget, illetve létrehozta Újvár megyét.

Másik testvérét 1009-ben adta feleségül a velencei dózséhoz, Orseolo 
Ottóhoz. Ezzel a házassággal István elérte, hogy rendeződött a régóta 
rossz magyar–bizánci viszony, hiszen Velence a Bizánci Birodalom hű-
bérese volt, így a kapcsolat a következő évtizedben már szövetségi szint-
re került. I. István szintén békés úton egyezett ki a Körös-vidék törzsfőjé-
vel, Vatával, aki felvette a kereszténységet. Ajtony vezér a Maros vidéken 
építette ki erős törzsi államát. A király 1028-ban lépett fel Ajtony ellen. A 
hadak élére Csanádot nevezte ki, aki véget vetett a törzsfő életének és ál-
lamának. Ezen a területen újabb püspökség, a csanádi létesült, valamint 

Keszey János kitüntetése
Zircen született, a nagy tiszteletben tartott dr. Keszey János nyugalma-

zott főorvos gyermekeként. Nős, három gyermekes családapa. Középis-
kolai tanulmányait a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban végezte, 
majd Szolnokon a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán repülőgép 
üzemmérnöki diplomát szerzett. Később Budapesten az Iparművészeti 
Főiskolán művészeti és tervezési szakmenedzserként bővítette ismereteit.

Több évi Malév csoportvezetői munka után a balatonalmádi köz-
élet aktív résztvevője lett: 1998-2002-ig a városi önkormányzat ide-
genforgalmi, környezetvédelmi és sportbizottságának elnöke, 2002-
2006-ig az oktatási és kulturális bizottság tagja, 2003-tól a FIDESZ 
helyi alapszervezetének elnöke, 2006-tól már második ciklusban 
Balatonalmádi város polgármestere.

Tartalmas munkássága során sokat tett városában a kulturális élet, 
hagyományőrzés és népi kultúra felemeléséért. Jó kapcsolatokat ápol 
a civil szervezetekkel, havonta informális megbeszéléseken tartja szá-
mon elképzeléseiket és évről-évre segít azok megvalósításában. Így 
többek között a nemrég 100 éves fennállását ünneplő Vörösberényi 
Polgári Olvasókörrel, a lovas hagyományokat országos szintre eme-
lő Vörösberényi Lovas Egyesülettel is, a Káptalanfüredi Fürdőegye-
sülettel, a Nők a Balatonért Egyesülettel, a mostanában alakult Hon-
ismereti és Városszépítő Körrel, a Ringató Balaton tánccsoporttal és 
a Borostyán népdalosokkal. Gondol az ifjúság nevelésére is, amikor 
a Cimborák munkáját vagy éppen a Botorka táncegyüttest támogat-
ja. Számos rendezvény éves tükre a szervezett munkának, így a télte-
metéssel kezdődő, majd a Péter-Pál napi vásárral, a vörösberényi lo-
vas kavalkáddal, a hungarikumok napjával, a káptalanfüredi búcsú-
val, bornapokkal és pálinka fesztivállal, szüreti felvonulással, tökfesz-
tivállal, adventi és karácsonyi vásárral végződő programokkal.

A bornapokkal a szervezők hangsúlyozott célja a borfogyasztás kul-
túrájának terjesztése, a szőlőtermesztés hagyományainak visszaállítása, 
a helyi bortermelők támogatása, a régió turisztikai potenciáljának nö-
velése. Fontosnak tartják a hagyományos magyar gasztronómia értéke-
inek megőrzését, a népművészek által készített termékek bemutatásával 
a vidékünk sokszínűségének, hagyományainak népszerűsítését és a kul-
túrák közötti kapcsolatok erősítését a testvértelepülések részvételével.

Értékes kulturális rendezvényekben van része nyaranta az ide lá-
togató turistáknak, mint a régi zenei program a berényi Szent Ignác 
templomban, a nyitott templomok sorozat keretében hetente szakava-
tott vezetéssel államalapító szent királyunk István, Gizella királyné és 
Imre herceg ereklyéinek megtekintése rövid orgona koncerttel. Évtize-
des múltra tekint vissza a strand könyvtár és a padlás galériában meg-
rendezett képzőművészeti kiállítások. Jelenleg európai uniós projekttel 
az Európai szobor park felállításában a tegnap óta mint Dr. Óvári Fe-
renc-díjas Veszeli Lajos ötletgazda művész munkájának támogatója. Az 
1950-es évek berényi művésztelepének visszaállítása, a vallási- és bortu-
rizmus továbbfejlesztése is szerepel Keszey János tervei között.

Keszey polgármester úr évente segíti a településről szóló helytörténe-
ti és fotóalbumok megjelenését. A ligetben elhelyezett vörös táblakövek 
István király intelmeivel, egyediségével is inspirálja az ide betérőket. Gaz-
dag testvérvárosi kapcsolatokat ápolnak a német Eggenfeldennel, a szlo-
vák Nyitragerencsérrel, a finn Kalajokival, az olasz Bibionéval és a jelenleg 
alakuló erdélyi kapcsolattal. Az elmúlt hónapokban emlékeztünk almá-
di mecénásaira, Váth János költőre és dr. Óvári Ferencre, akiknek emlé-
kére a város díjat is alapított olyan polgárai számára, akik a legtöbbet tet-
ték a helyi hagyományok ápolásáért és a város kultúrájának felemeléséért. 

Bár Keszey polgármester úr mindig kihangsúlyozza, hogy itt csapat 
munka folyik és elsősorban segítő testületének és az almádi polgárok tá-
mogatásának köszönheti a felsoroltakat, de mindehhez irányító is szük-
ségeltetik. E tevékenységéért az Országos Honismeretei Szövetség Kivá-
ló Honismereti Munkáért Emléklap kitüntetésben részesítette.

megalapították Csanád megyét. Ezzel a győzelemmel lezárult az I. István 
uralkodása alatti belháborúk kora, és I. István ténylegesen is az egész Kár-
pát-medencére kiterjedő ország ura lett.

István és Gizella házasságából feltehetően több gyermek született. 
Egyes elméletek szerint két fiú és három lány. A két fiút név szerint is is-
merjük. Egyikük Ottó, a másikat, akit 1083-ban szintén szentté avattak, 
Imre néven tisztelték. Ottó bizonyára fiatalon meghalt, így utódlás szem-
pontjából Imre maradt az uralkodó pár egyetlen reménysége. Így nevel-
tetésére is nagy gondot fordítottak. A velencei Gellért püspök is foglalko-
zott a trónörökös tanításával, I. István pedig az Intelmekben foglalta össze 
fia számára a jó király teendőit. Szülei ki is házasították Imrét, ám amikor 
1031-ben vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, minden remény 
elveszett arra, hogy István egyenes ágon adja tovább királyi címét. E ször-
nyű csapás beteggé tette a királyt, és az csak tetézte fájdalmát, hogy köz-
vetlen rokonai között senkit nem látott alkalmasnak, hogy az örökébe 
lépjen és keresztény hitben megtartsa az országot. Az élete vége felé még 
egy merényletet is megkíséreltek István ellen. 

I. István 1038. augusztus 15-én, országlásának negyvenhatodik évé-
ben, 69 évesen halt meg. Holttestét az általa emeltetett székesfehérvári 
bazilikában helyezték örök nyugalomra.

I. István uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fe-
jedelemséget egységes, magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az 
egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai 
irányvonalnak ellenszegülő törzseket fegyverrel vagy békés úton behódol-
tatta, a lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alko-
tott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamo-
san megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhet-
ték az apostoli király címet. A kereszténység megerősítésére és az egyhá-
zi tulajdon védelmére törekedett. Az egyik törvénycikk például arról ren-
delkezik, hogy minden 10 falunak egy templomot kell építenie és pap-
ját eltartani. De kötelezővé tette a misére járást is vasárnaponként. Ist-
ván törvényei a tulajdonviszonyok átalakítása érdekében megváltoztat-
ták az öröklésre vonatkozó addigi magyar szokásokat is, védve ezáltal a 
magántulajdont.

I. István megszervezte az udvar adminisztratív szervezetét, megalapítot-
ta Székesfehérvárott az új királyi székhelyet. Megkezdte a pénzverést és ki-
vetette az első adókat. Akkor a fő forgalmi pénz az ezüstdénár lett. Meg-
szüntette a vérségi alapon felépült társadalmi rendet és területi alapra he-
lyezte az igazgatást. Ezzel elérte a nomád népek letelepedését és földmű-
velő tevékenységből való megélését, tehát nemcsak politikai változás kö-
vetkezett be, hanem jelentős életmódváltozáson is keresztülment a ma-
gyar nép. A földek nagy része királyi birtok lett, amelyekből adományo-
kat és ezen felül tisztségeket, ispánságokat juttatott híveinek. Ezzel magá-
hoz tudta kapcsolni őket, mert a tisztségeket épp ilyen könnyen el is le-
hetett veszíteni, így kialakult egy modernebb, területi alapon megszerve-
zett rendszer. 

I. László magyar király 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápai en-
gedélyével, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében I. Ist-
ván király ezüstládába zárt ereklyéit a székesfehérvári Bazilikában oltárra 
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SzoborparkSzoborpark
Végre van szoborparkunk!

Szent István-napi nagy ünnepünk előestéjén, 2013. augusztus 19-én 
Sebestyén Gyula évszázados álma valósult meg kisvárosunkban. A vi-
lághírű néprajztudós ugyan egy „almádi pantheonról“ álmodott, ahol 
nemzetünk nagyjai sorakoznak majd ércbe öntve, de a teljes 20. század 
csak három szobor felállításához volt elegendő. Rákóczi, Kossuth és Pe-
tőfi szobrai azóta is jeles események szemtanúi voltak az Öregparkban, 
de a többi nagyjaink csak országos összefogással kerülhettek volna ide.

Nem csupán országos, hanem európai összefogás kellett viszont 
ahhoz, hogy a Szent Erzsébet ligetben 42 szobor köszöntse a hely-
belieket, az idelátogatókat és csalogassa a művészetbarátokat a világ 
minden tájáról. Több mint tíz éve kiáltott fel Veszeli Lajos az autó-
pályán Graz előtt, hogy tolassunk már vissza egy kicsit, mert meg-
látta a „Kulturstadt“ feliratot a helynévtáblával együtt. Tudva-tud-
juk, hogy sem autópályán, sem az intenzív városfejlesztésben nem 
lehet, sőt nem szabad visszafelé haladni. Ezért szólaltunk fel min-
den lehetséges hazai és európai fórumon a szobor-parkunk ügyében 
és Isten malmai lassan, de biztosan őröltek.

A Jóra Összeesküvők Társaságát kellett mozgósítani ismét, hogy ba-
rátaik, kapcsolataik és rendületlen tenni akarásuk révén egy 20. száza-
di álom 21. századi valósággá válhasson. Keszey János polgármester, 
Professzor Dr. Gaál Zoltán és Dr Kontrát Károly államtitkár úr beszé-
deinél sem szebbet, sem jobbat mondani már nem lehet. Maradnak 
a további tennivalók, az emlékeztetők és az őrzés. Herend katalizátor 
szerepét nagyra értékelve jegyezzük csak meg, hogy volt idő, amikor 
a nagykövetségek protokoll-listáján Herend és Balatonalmádi együtt 
szerepelt a Pető-intézettel és Bugaccal. Éppen ideje, hogy ismét kü-
lönleges látnivalókat és élményeket kínáljanak!

Sok név elhangzott az ünnepélyes szoborpark-átadó ünnepségen, sok 
pedig idő híján nem. Diplomaták, művészek és mesteremberek névso-
ra következhetne, mert megérdemlik minden művészetpártoló polgá-
réval egyetemben. Egy nevet azért mindannyiunknak meg kell jegyez-
ni és illő módon köszönetet mondani: ő pedig Boros Magdi, barátok-
nak Baby. Nem akarta a nagy nyilvánosságot, de kötelességünk, akik 
vele dolgoztunk az elmúlt egy esztendőben leírni a tényeket. Ő volt az 
aki szinte észrevétlenül biztos hátteret adott mindannyiunk munkájá-
hoz. Fáradhatatlanul dolgozott, lelke volt a csapatunknak és a szíve is, 
mert ott dobogott mögöttünk. Könnyű volt nekünk, mert az ő vál-
lán álltunk!

Ahogyan az idő rohan, a szoborpark teljes története mára már 
történelem. Biztos vagyok abban, hogy mielőbb tele lesz és minden 
európai művészi alkotásnak rang lesz idekerülnie. Őrizzük tehát és 
védjük mindannyian. Van mit és van miért! Czuczor Sándor

Postaládánkból
Reginával, feleségemmel a strandolás után egy kis sétát tet-

tünk, az ősi fák alatt az Almádi sétányon a teniszpályák mellett.
Nagy meglepetésünkre egy gyönyörű szoborpark tárult elénk 

ami a parkkal az óriási fákkal tökéletes harmóniában, nemes egy-
szerűséggel és mégis nagy erőt sugározva fonódott össze a ter-
mészettel úgy mintha a Mindenható oda teremtette volna. 

Nagy élmény volt számomra, hogy vadidegen emberek, angol, 
német nyelvűek is,  hangosan nyilvánították elragadtatásukat, tet-
szésüket és mi több beszélgetésbe elegyedtek egymással, velünk 
is, mint egy zárt körű tárlaton. 

Röviddel a történtek után tudtam meg, hogy ez a szoborpark 
Veszeli Lajos festőművész fáradhatatlan munkájának a gyümöl-
cse.

A jó Isten áldja és vezérelje további munkásságában, küldeté-
sében. 

Ezennel mondok köszönetet a szervezőknek és a város veze-
tőségének, azok nevében is, akikkel azon a szép augusztusi dél-
utánon ismeretlenül és mégis teljes szellemi és lelki megértésben 
gyönyörködtünk ebben az egyedülálló művészi alkotásban.

Tisztelettel, egy Bécsben élő és Vörösberényben nyaraló honfi-
társ. vitéz Érczhegyi István

A szoborpark emlékkönyvébe
Emberemlékezet óta ragyog a magyar nemzeti érzés az almádi 

partokon. A nagy ívű európai szobor együttes megálmodása, életre 
hívása méltán illik egyetemes magyar kultúránkba, egyszersmind vi-
lágfölfogásunkba. Magasra törő szerepvállalás Balatonunk mai éle-
téből. Már az első érkező szobrok is ígérték, sejtették velünk, hogy 
az emberi szépségeszmény állandó ünnephelye lesz a Szent Erzsébet 
liget. Való igaz, egy partmelléki kisváros is hozzá tehet maradandót, 
méltót az emberiség jövőt építő munkálkodásához. A jövőt pedig 
mindig csak azok határozzák meg, akik hisznek benne! Bíznak ren-
dületlenül a küzdés örömével szeretett vidékünk széparcáért.

 Albrecht Sándor
Keszey János polgármester köszöntötte az avatóünnepség résztvevőit
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Megnyílt a vasútARTjáró

A települési értéktárak fontos alkotó elemei a Magyar Értéktárnak, 
amely a települések, a megyék, az egyes tájegységek, a különböző ága-
zatok és a külhoni közösségek nemzeti értékeit tartja nyilván. Nemze-
ti érték a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudás-
hoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk 
történelme során felhalmozott és megőrzött minden szellemi, anya-
gi, természeti és közösségi érték, vagy termék. A szakterületek, ahol 
nemzeti értékek keletkezhetnek: agrár- és élelmiszergazdaság, egész-
ség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kul-
turális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás. 

Városunkban települési értéktár, illetve öt tagból álló Értéktár Bi-
zottság megalakítását határozta el a Képviselőtestület. Az Értéktár 
Bizottság dönt majd arról, hogy a megőrzésre javasolt helyi érté-
kek bekerülhetnek-e a Balatonalmádi Értéktárba. A Bizottság elnö-
ke Gráfik Imre, az almádi születésű etnográfus, muzeológus, tagjai: 
Bálint Sándor, Fábiánné Sáray Anna, Kovács István és Schildmayer 
Ferenc. Megalakult a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság is, mely-
nek elnöke dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő lett.

Egy, a város területén található nemzeti érték úgy kerülhet be a Bala-
tonalmádi Városi Értéktárba, hogy valaki írásban javasolja a besorolást a 
polgármesternél. A javaslatot jogszabály által meghatározott (itt mellé-
kelt) formanyomtatványon kell megtenni. A beérkezett javaslatról az Ér-
téktár Bizottság dönt, s a döntésről írásban értesíti a javaslattevőt. Ha a 
döntés pozitív, a Városi Értéktárba felvett nemzeti érték adatait a Bizott-
ságnak közzé kell tennie az önkormányzat honlapján. A települési érté-
kek nyilvántartását, a helytörténeti adatbázis kialakítását és kezelését a vá-
rosi könyvtár végzi. Az értéktárba felvett értékek adatait meg kell külde-
ni a Megyei Értéktár Bizottságnak, amely összesíti és rendszerezi az egyes 
településekről beérkező javaslatokat, és dönt a megyei értéktárba való fel-
vételről. Egyúttal továbbítja az adatokat az országos Hungarikum Bizott-
ságnak, amely dönt az esetleges hungarikummá nyilvánításról. 

A bizottság bevonja munkájába a helyi szakmai és civil szervezeteket, az 
országos és helyi közművelődési intézményeket. (A Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatója már értesítette is önkormányzatunkat, hogy az Inté-
zet Veszprém Megyei Irodája szívesen közreműködik a helyi értéktár mű-
ködésének szakmai támogatásában.) A bizottság szervezeti és működési 
szabályzatát az önkormányzat képviselő-testülete határozta meg és a mű-
ködéséhez szükséges pénzügyi-, tárgyi- és ügyviteli feltételeket is az ön-
kormányzatnak kell biztosítania. A bizottságnak pedig félévente be kell 
számolnia a tevékenységéről a képviselő-testületnek. Bálint Sándor

Köszönjük doktornő!
A doktornőt meglátva bevillan egy több, 

mint húsz éves, megfakult emlék. Hétvége 
van, ráadásul este, én pedig kétségbeesve te-
lefonálgatok a beteg gyerek mellől. Ügye-
let valamiért nincs, vagy nem elérhető, a mi 
doktor nénink pedig szabadságon van. Mit 
csináljak? Félve hívom Bandur doktornőt, 
hiszen az én gyerekeim nem „neki szület-
tek”, mint ahogy ő emlegeti kis pacienseit, 
akiket születésüktől fogva nagykorúságukig 

gyógyít és figyelemmel kísér. Emlékszem a megkönnyebbülésre, ami-
kor felveszi a telefont, majd kedvesen megnyugtat, és felajánlja, hogy 
vigyem csak nyugodtan a lakására a lázas babámat, nem lesz semmi 
baj. Ő a berényi Maja doktor néni, akinek a rendelőjében egy polc 

a méhecskéknek van fent tartva, amiket a gyógyult gyerekek vittek 
neki szeretettel. Kedves ajándékok a végtelen türelemért, a fárad-
hatatlan gyógyításért. Most, a városunkban töltött 35 év gyógyítás 
után, amúgy már nyugdíjasként, de végleg visszavonul. Ebben az 
emberöltőnyi időben átélt olyan járványt, ami „álmában se jöjjön 
elő”, sürgős esetben előfordult, hogy telefonon állított fel diagnó-
zist, kórházi beutalót viszont csak akkor írt, ha nagyon muszáj volt, 
hiszen már egy nap kórház megviseli az apróságokat. 

Decemberben születik első unokája, Makón élő idős édesanyjá-
val is szeretne több időt tölteni, várja őt a kert, és rengeteg olyan 
feladat, amire eddig nem jutott túl sok ideje. Gondosan választot-
ta ki utódját Dr. Győri Blanka személyében, akinek nyugodt szívvel 
adja át praxisát, mert tudja, hogy a három gyermekes új doktor néni 
ugyanúgy imádni fogja ezt a körzetnyi apróbb-nagyobb gyereksere-
get, mint ahogy ő tette ezt több, mint négy évtizeden keresztül. Bol-
dog, békés éveket kívánunk Dr. Bandur Máriának! Szolga Mária
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Települési értéktár Almádiban
Formanyomtatvány

települési érték felvételére a Balatonalmádi Városi Értéktárba 
a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet melléklete alapján

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállal-

kozás) neve
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy 

adatai: név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületi besorolása (agrár- és élelmiszer 

gazdaság, ipari és műszaki megoldások, természeti környezet, 
egészség és életmód, kulturális örökség, turizmus, épített környe-
zet, sport)

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. Értéktár megnevezése, melybe a nemzeti érték felvételét kez-

deményezik: települési, tájegységi, megyei, külhoni
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellem-

zőinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő for-

rások listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy 

audiovizuális dokumentációja
2. A Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést va-
lószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek fel-
használására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

Aláírás, dátum, település

(A 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontja: nemzeti érték: magyar 
alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, táj-
hoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt 
során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közös-
ségi érték, vagy termék, amely ja) hazai szempontból meghatározó jelentősé-
gű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a 
magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, jb) jelentősen öregbíti hír-
nevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, 
jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 
kialakításához, megerősítéséhez;)

Fotó: KPR
A fiatalok hamar megkedvelték az alkalmi „hangversenytermet”

Egy ötlet megvalósult. 2013. július 27-én, a Hungaricum 
és Pálinka fesztiválhoz kapcsolódó programként, megnyílt a 
„vasútARTjáró” kiállítás. 

Régóta dédelgetett vágyunk, hogy a vasúti aluljáró csupasz falait ér-
dekesebbé tegyük, ízléses dekorációval, az arra járókat tájékoztató in-
formációkkal lássuk el. Adott volt a kiváló hordozó felület, ráadásul 
ez városunk legforgalmasabb gyalogos útszakasza. Összeköti a centru-
mot a Szt. Erzsébet ligettel, a Wesselényi strand pénztárépületével és 
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 mű-
vészetet az utcára. Az alkotás keresse meg a közönséget, ne fordítva, 
ahogyan ez sztereotip módon beleégett életünkbe. Észrevétlenül, nem 
meghívott, kiállítási vendégként szólítsa meg a művész a hétköznap 
emberét, hanem egy hétköznapi pillanatban érintse meg, jártában, 
keltében. Ha úgy tetszik, váratlanul, ösztönösen, természetesen tud-
jon reagálni a látottakra. Bíztunk abban, hogy ez a fajta fordított egy-
másra találás lehetőséget ad arra, hogy elementárisabb erővel juthas-
sanak el a közvetítésre szánt gondolatok az érdeklődő ember számára.

Egyre tisztább lesz a város 
Ahogy elmúlik a szezon és egyre keveseb-

ben látogatnak hozzánk, fellélegeznek a sze-
métkezeléssel megbízott dolgozók, a sze-
méttárolóink és az utcák is. Bizony, el-
mondhatjuk, embert próbáló időszak ez a 
néhány hónap városunk számára.

Azok között akiknek kezei közt sok üveg meg-
fordul és kiürül, bevált szokás, hogy az üres üvegeket a szelektív gyűj-
tőkbe borítják. A gyűjtő szigetek mellett lakók az éjjeli órákban kény-
telenek elviselni a hatalmas csörömpölést, amit az üvegtörés okoz. Ez-
úton szeretnénk arra kérni az így eljárókat, hogy a kiürült üvegeket in-
kább műanyag zsákokba gyűjtsék, így azok könnyebben szállíthatók a 
konténerekhez és mellé lehet állítani őket. Több hely marad a lakosság 
üveghulladéka számára és megszűnik az éjszakai szörnyű üveg-robaj.

A „Tapossa laposra” kérés már több helyen is értő fülekre talált. 
Ezért köszönet illeti azokat, akik már így helyezik el a tárolókban a 
kiürült PET palackokat. A meglepetés erejével pedig az hatott ránk, 
amikor láttuk, hogy az itt üdülő holland család legkisebb tagja, egy 
kis kamasz lehajolt és a betonkockán eltaposott csikket felvette, az-
tán a letaposott palack után dobta a tárolóba. Sajnos, ettől még sok 
itt tartózkodó ember messze van gondolkodásban.

Milyen jó lenne, ha csomagoló anyagainkat nem egyszer, hanem leg-
alább kétszer, sőt többször hasznosítanánk. A papírgyűjtő konténerekben 
sokszor láttunk kiürült tojásos dobozokat, amik még használhatóak len-
nének. Milyen kár, hogy ezeket kidobják! A piacon gyakran megfordul-
nak a háziasszonyok, ott láthatják, hol árulnak „tálcás” tojást. Ezek az áru-
sok boldogan fogadják az üres tojástartókat. Ha piacra indulunk, tegyük 
a kosárba a tartókat és segítsük ezzel a munkájukat. Meglátják, felcsil-
lan a szemük a dobozok láttán! A boltokban vásárolt árukhoz adott mű-
anyag zacskókat sem kellene mindig kidobni. A zöldségesek szívesen ve-
szik, ha összegyűjtjük a még tiszta zacskókat és elvisszük nekik. Krumplit 
még csomagolhatnak beléjük. Ezt mi már gyakoroljuk, reméljük, többen 
átveszik a szokásunkat. Minél többször használunk fel valamit, annál ke-
vésbé szennyezzük a környezetünket.  Honismereti és Városszépítő Kör 

Milyen rendezett kis város!
Ez az elismerő felkiáltás egy balatonfőkajári családtól szárma-

zik, akiket nemrég elkalauzoltunk Almádiban, mert nem találták az 
ügyeletes gyógyszertárat. Bizony, jóleső érzés volt hallani ezt a mon-
datot az idelátogatóktól. Akik itt lakunk, és ügyes-bajos dolgainkat 
intézve gyalogosan vagy autóval végigszáguldunk az utcákon, ta-
lán nem is vesszük észre, milyen sok rendezett udvar, virágos terület 
mellett haladunk el nap mint nap. 

Hajlamosak vagyunk sokszor csak a szemet szúró negatívumo-
kat észrevenni, de néhányuk ellen magunk is tudnánk tenni. Példá-
ul több ingatlantulajdonos rendbe teszi a hozzá tartozó zöld terüle-
tet, de ha két lépéssel arrébb nagyra nő a fű, azt már nem kezeli. Pe-
dig mennyiből állna néhány méterrel arrébb is gondolkodni! Egé-
szen biztos, hogy az ő szemét is szúrja a rendezetlenség, mégsem tesz 
ellene. Kérjük szépen néha ilyenkor csak egy kicsit arrébb tolni a fű-
nyírót, nem lehet ez olyan nagy plusz fáradság. 

Köszönjük a rendszerető kutya tulajdonosoknak, hogy zsebükben kis 
zacskóval indulnak sétáltatni kedvenceiket és annak „termékét” gondo-
san felszedik. A teniszpálya és az aluljáró kijárata között automata van, 
ahol lehet ilyen zacskókat tépni, aki otthon felejtette volna. Pici gyere-
kek gyakran kóborolnak le a kikövezett útról a zöldbe és beletenyerel-
hetnek a gusztustalan dolgokba, de felnőttek számára sem szívvidító 
látvány az ilyen hulladék.  Honismereti és Városszépítő Kör 

A tárlat önkéntes szervezői izgatottan vetették magukat a teendők-
be. A kiállítás szakmai vezetését, rendezését és a zsűrizést egy három-
tagú, helyi, hivatásos művészekből álló csapat vállalta. Munkájukat, 
a technikai feladatok elvégzését és magát a kivitelezést két fő segítet-
te, koordinálta. A kiadások finanszírozására szerény – 500 000 Ft-os 
- keretet biztosított polgármesterünk. Az első tárlat alkalmával tizen-
négy, helyben élő, Almádihoz kötődő, vagy innen elszármazott fes-
tőművész, grafikus művész több mint 60 munkájának bemutatásá-
ra nyílt lehetőség. Az aluljáróban az alkotások biztonságát a térfigyelő 
kamerával teljes körűen nem tudtuk volna garantálni, ezért az eredeti 
mű helyett a róluk készült kiváló minőségű fotó reprodukciók kerül-
nek kiállításra, Pászti György felvételeinek segítségével.

Az újszerű, spontán módon kialakuló alkotó-közönség kapcso-
lat reményeink szerint személyes kapcsolatfelvétellel, megkereséssel 
folytatódhat. Tervezzük a tárlat anyagának időnkénti megújítását, a 
következő témája legyen meglepetés. Az aluljáró „Artjáró” funkci-
óját mindaddig meg kívánjuk tartani, míg annak teljes, vagy rész-
leges felújítása megvalósul. Ennek során a passzázs a jelenleginél is 
attraktívabb megjelenést kaphat, akár az eredeti művek bemutatá-
sára is lehetőséget teremtve.

Őszintén reméljük, városunk lakói, vendégei, minden arra járó, 
magáénak érzi, büszke rá, óvja és vigyázza a kicsinosított gyalogát-
kelőt.  (A.Z.T.) 
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Megnyílt a vasútARTjáró

A települési értéktárak fontos alkotó elemei a Magyar Értéktárnak, 
amely a települések, a megyék, az egyes tájegységek, a különböző ága-
zatok és a külhoni közösségek nemzeti értékeit tartja nyilván. Nemze-
ti érték a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudás-
hoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk 
történelme során felhalmozott és megőrzött minden szellemi, anya-
gi, természeti és közösségi érték, vagy termék. A szakterületek, ahol 
nemzeti értékek keletkezhetnek: agrár- és élelmiszergazdaság, egész-
ség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kul-
turális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás. 

Városunkban települési értéktár, illetve öt tagból álló Értéktár Bi-
zottság megalakítását határozta el a Képviselőtestület. Az Értéktár 
Bizottság dönt majd arról, hogy a megőrzésre javasolt helyi érté-
kek bekerülhetnek-e a Balatonalmádi Értéktárba. A Bizottság elnö-
ke Gráfik Imre, az almádi születésű etnográfus, muzeológus, tagjai: 
Bálint Sándor, Fábiánné Sáray Anna, Kovács István és Schildmayer 
Ferenc. Megalakult a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság is, mely-
nek elnöke dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő lett.

Egy, a város területén található nemzeti érték úgy kerülhet be a Bala-
tonalmádi Városi Értéktárba, hogy valaki írásban javasolja a besorolást a 
polgármesternél. A javaslatot jogszabály által meghatározott (itt mellé-
kelt) formanyomtatványon kell megtenni. A beérkezett javaslatról az Ér-
téktár Bizottság dönt, s a döntésről írásban értesíti a javaslattevőt. Ha a 
döntés pozitív, a Városi Értéktárba felvett nemzeti érték adatait a Bizott-
ságnak közzé kell tennie az önkormányzat honlapján. A települési érté-
kek nyilvántartását, a helytörténeti adatbázis kialakítását és kezelését a vá-
rosi könyvtár végzi. Az értéktárba felvett értékek adatait meg kell külde-
ni a Megyei Értéktár Bizottságnak, amely összesíti és rendszerezi az egyes 
településekről beérkező javaslatokat, és dönt a megyei értéktárba való fel-
vételről. Egyúttal továbbítja az adatokat az országos Hungarikum Bizott-
ságnak, amely dönt az esetleges hungarikummá nyilvánításról. 

A bizottság bevonja munkájába a helyi szakmai és civil szervezeteket, az 
országos és helyi közművelődési intézményeket. (A Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatója már értesítette is önkormányzatunkat, hogy az Inté-
zet Veszprém Megyei Irodája szívesen közreműködik a helyi értéktár mű-
ködésének szakmai támogatásában.) A bizottság szervezeti és működési 
szabályzatát az önkormányzat képviselő-testülete határozta meg és a mű-
ködéséhez szükséges pénzügyi-, tárgyi- és ügyviteli feltételeket is az ön-
kormányzatnak kell biztosítania. A bizottságnak pedig félévente be kell 
számolnia a tevékenységéről a képviselő-testületnek. Bálint Sándor

Köszönjük doktornő!
A doktornőt meglátva bevillan egy több, 

mint húsz éves, megfakult emlék. Hétvége 
van, ráadásul este, én pedig kétségbeesve te-
lefonálgatok a beteg gyerek mellől. Ügye-
let valamiért nincs, vagy nem elérhető, a mi 
doktor nénink pedig szabadságon van. Mit 
csináljak? Félve hívom Bandur doktornőt, 
hiszen az én gyerekeim nem „neki szület-
tek”, mint ahogy ő emlegeti kis pacienseit, 
akiket születésüktől fogva nagykorúságukig 

gyógyít és figyelemmel kísér. Emlékszem a megkönnyebbülésre, ami-
kor felveszi a telefont, majd kedvesen megnyugtat, és felajánlja, hogy 
vigyem csak nyugodtan a lakására a lázas babámat, nem lesz semmi 
baj. Ő a berényi Maja doktor néni, akinek a rendelőjében egy polc 

a méhecskéknek van fent tartva, amiket a gyógyult gyerekek vittek 
neki szeretettel. Kedves ajándékok a végtelen türelemért, a fárad-
hatatlan gyógyításért. Most, a városunkban töltött 35 év gyógyítás 
után, amúgy már nyugdíjasként, de végleg visszavonul. Ebben az 
emberöltőnyi időben átélt olyan járványt, ami „álmában se jöjjön 
elő”, sürgős esetben előfordult, hogy telefonon állított fel diagnó-
zist, kórházi beutalót viszont csak akkor írt, ha nagyon muszáj volt, 
hiszen már egy nap kórház megviseli az apróságokat. 

Decemberben születik első unokája, Makón élő idős édesanyjá-
val is szeretne több időt tölteni, várja őt a kert, és rengeteg olyan 
feladat, amire eddig nem jutott túl sok ideje. Gondosan választot-
ta ki utódját Dr. Győri Blanka személyében, akinek nyugodt szívvel 
adja át praxisát, mert tudja, hogy a három gyermekes új doktor néni 
ugyanúgy imádni fogja ezt a körzetnyi apróbb-nagyobb gyereksere-
get, mint ahogy ő tette ezt több, mint négy évtizeden keresztül. Bol-
dog, békés éveket kívánunk Dr. Bandur Máriának! Szolga Mária

Fotó: Pászti

Dr. Bandur Máriának

Települési értéktár Almádiban
Formanyomtatvány

települési érték felvételére a Balatonalmádi Városi Értéktárba 
a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet melléklete alapján

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállal-

kozás) neve
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy 

adatai: név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületi besorolása (agrár- és élelmiszer 

gazdaság, ipari és műszaki megoldások, természeti környezet, 
egészség és életmód, kulturális örökség, turizmus, épített környe-
zet, sport)

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. Értéktár megnevezése, melybe a nemzeti érték felvételét kez-

deményezik: települési, tájegységi, megyei, külhoni
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellem-

zőinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő for-

rások listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy 

audiovizuális dokumentációja
2. A Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést va-
lószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek fel-
használására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

Aláírás, dátum, település

(A 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontja: nemzeti érték: magyar 
alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, táj-
hoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt 
során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közös-
ségi érték, vagy termék, amely ja) hazai szempontból meghatározó jelentősé-
gű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a 
magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, jb) jelentősen öregbíti hír-
nevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, 
jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 
kialakításához, megerősítéséhez;)

Fotó: KPR
A fiatalok hamar megkedvelték az alkalmi „hangversenytermet”

Egy ötlet megvalósult. 2013. július 27-én, a Hungaricum 
és Pálinka fesztiválhoz kapcsolódó programként, megnyílt a 
„vasútARTjáró” kiállítás. 

Régóta dédelgetett vágyunk, hogy a vasúti aluljáró csupasz falait ér-
dekesebbé tegyük, ízléses dekorációval, az arra járókat tájékoztató in-
formációkkal lássuk el. Adott volt a kiváló hordozó felület, ráadásul 
ez városunk legforgalmasabb gyalogos útszakasza. Összeköti a centru-
mot a Szt. Erzsébet ligettel, a Wesselényi strand pénztárépületével és 
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 mű-
vészetet az utcára. Az alkotás keresse meg a közönséget, ne fordítva, 
ahogyan ez sztereotip módon beleégett életünkbe. Észrevétlenül, nem 
meghívott, kiállítási vendégként szólítsa meg a művész a hétköznap 
emberét, hanem egy hétköznapi pillanatban érintse meg, jártában, 
keltében. Ha úgy tetszik, váratlanul, ösztönösen, természetesen tud-
jon reagálni a látottakra. Bíztunk abban, hogy ez a fajta fordított egy-
másra találás lehetőséget ad arra, hogy elementárisabb erővel juthas-
sanak el a közvetítésre szánt gondolatok az érdeklődő ember számára.

Egyre tisztább lesz a város 
Ahogy elmúlik a szezon és egyre keveseb-

ben látogatnak hozzánk, fellélegeznek a sze-
métkezeléssel megbízott dolgozók, a sze-
méttárolóink és az utcák is. Bizony, el-
mondhatjuk, embert próbáló időszak ez a 
néhány hónap városunk számára.

Azok között akiknek kezei közt sok üveg meg-
fordul és kiürül, bevált szokás, hogy az üres üvegeket a szelektív gyűj-
tőkbe borítják. A gyűjtő szigetek mellett lakók az éjjeli órákban kény-
telenek elviselni a hatalmas csörömpölést, amit az üvegtörés okoz. Ez-
úton szeretnénk arra kérni az így eljárókat, hogy a kiürült üvegeket in-
kább műanyag zsákokba gyűjtsék, így azok könnyebben szállíthatók a 
konténerekhez és mellé lehet állítani őket. Több hely marad a lakosság 
üveghulladéka számára és megszűnik az éjszakai szörnyű üveg-robaj.

A „Tapossa laposra” kérés már több helyen is értő fülekre talált. 
Ezért köszönet illeti azokat, akik már így helyezik el a tárolókban a 
kiürült PET palackokat. A meglepetés erejével pedig az hatott ránk, 
amikor láttuk, hogy az itt üdülő holland család legkisebb tagja, egy 
kis kamasz lehajolt és a betonkockán eltaposott csikket felvette, az-
tán a letaposott palack után dobta a tárolóba. Sajnos, ettől még sok 
itt tartózkodó ember messze van gondolkodásban.

Milyen jó lenne, ha csomagoló anyagainkat nem egyszer, hanem leg-
alább kétszer, sőt többször hasznosítanánk. A papírgyűjtő konténerekben 
sokszor láttunk kiürült tojásos dobozokat, amik még használhatóak len-
nének. Milyen kár, hogy ezeket kidobják! A piacon gyakran megfordul-
nak a háziasszonyok, ott láthatják, hol árulnak „tálcás” tojást. Ezek az áru-
sok boldogan fogadják az üres tojástartókat. Ha piacra indulunk, tegyük 
a kosárba a tartókat és segítsük ezzel a munkájukat. Meglátják, felcsil-
lan a szemük a dobozok láttán! A boltokban vásárolt árukhoz adott mű-
anyag zacskókat sem kellene mindig kidobni. A zöldségesek szívesen ve-
szik, ha összegyűjtjük a még tiszta zacskókat és elvisszük nekik. Krumplit 
még csomagolhatnak beléjük. Ezt mi már gyakoroljuk, reméljük, többen 
átveszik a szokásunkat. Minél többször használunk fel valamit, annál ke-
vésbé szennyezzük a környezetünket.  Honismereti és Városszépítő Kör 

Milyen rendezett kis város!
Ez az elismerő felkiáltás egy balatonfőkajári családtól szárma-

zik, akiket nemrég elkalauzoltunk Almádiban, mert nem találták az 
ügyeletes gyógyszertárat. Bizony, jóleső érzés volt hallani ezt a mon-
datot az idelátogatóktól. Akik itt lakunk, és ügyes-bajos dolgainkat 
intézve gyalogosan vagy autóval végigszáguldunk az utcákon, ta-
lán nem is vesszük észre, milyen sok rendezett udvar, virágos terület 
mellett haladunk el nap mint nap. 

Hajlamosak vagyunk sokszor csak a szemet szúró negatívumo-
kat észrevenni, de néhányuk ellen magunk is tudnánk tenni. Példá-
ul több ingatlantulajdonos rendbe teszi a hozzá tartozó zöld terüle-
tet, de ha két lépéssel arrébb nagyra nő a fű, azt már nem kezeli. Pe-
dig mennyiből állna néhány méterrel arrébb is gondolkodni! Egé-
szen biztos, hogy az ő szemét is szúrja a rendezetlenség, mégsem tesz 
ellene. Kérjük szépen néha ilyenkor csak egy kicsit arrébb tolni a fű-
nyírót, nem lehet ez olyan nagy plusz fáradság. 

Köszönjük a rendszerető kutya tulajdonosoknak, hogy zsebükben kis 
zacskóval indulnak sétáltatni kedvenceiket és annak „termékét” gondo-
san felszedik. A teniszpálya és az aluljáró kijárata között automata van, 
ahol lehet ilyen zacskókat tépni, aki otthon felejtette volna. Pici gyere-
kek gyakran kóborolnak le a kikövezett útról a zöldbe és beletenyerel-
hetnek a gusztustalan dolgokba, de felnőttek számára sem szívvidító 
látvány az ilyen hulladék.  Honismereti és Városszépítő Kör 

A tárlat önkéntes szervezői izgatottan vetették magukat a teendők-
be. A kiállítás szakmai vezetését, rendezését és a zsűrizést egy három-
tagú, helyi, hivatásos művészekből álló csapat vállalta. Munkájukat, 
a technikai feladatok elvégzését és magát a kivitelezést két fő segítet-
te, koordinálta. A kiadások finanszírozására szerény – 500 000 Ft-os 
- keretet biztosított polgármesterünk. Az első tárlat alkalmával tizen-
négy, helyben élő, Almádihoz kötődő, vagy innen elszármazott fes-
tőművész, grafikus művész több mint 60 munkájának bemutatásá-
ra nyílt lehetőség. Az aluljáróban az alkotások biztonságát a térfigyelő 
kamerával teljes körűen nem tudtuk volna garantálni, ezért az eredeti 
mű helyett a róluk készült kiváló minőségű fotó reprodukciók kerül-
nek kiállításra, Pászti György felvételeinek segítségével.

Az újszerű, spontán módon kialakuló alkotó-közönség kapcso-
lat reményeink szerint személyes kapcsolatfelvétellel, megkereséssel 
folytatódhat. Tervezzük a tárlat anyagának időnkénti megújítását, a 
következő témája legyen meglepetés. Az aluljáró „Artjáró” funkci-
óját mindaddig meg kívánjuk tartani, míg annak teljes, vagy rész-
leges felújítása megvalósul. Ennek során a passzázs a jelenleginél is 
attraktívabb megjelenést kaphat, akár az eredeti művek bemutatá-
sára is lehetőséget teremtve.

Őszintén reméljük, városunk lakói, vendégei, minden arra járó, 
magáénak érzi, büszke rá, óvja és vigyázza a kicsinosított gyalogát-
kelőt.  (A.Z.T.) 
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Nekünk írták

Jó néhányszor szóvá tették már barátaim, hogy hajlamos vagyok in-
kább a múltról írni mint a jelenről. Pedig tettem már kivételt régeb-
ben, meg mostanában is. Különösen akkor jön rám ez a késztetés, ha 
nevezetes évfordulóról, várható eseményről vagy ínycsiklandó ételekről 
van szó. Nem véletlenül írtam tehát a Liget kávéházról, amikor az or-
szágos rangsorban az egyik legkiválóbb vidéki intézménynek választot-
ták. Amikor Borbás Marcsi megírta a ritka magyar ételkülönlegességek-
ről szóló könyvét (Egy nap, egy recept) s benne a Pinkóczi szelet is sze-
repelt a csárdával egyetemben, akkor Ervin barátommal együtt ünne-
peltem. Itteni nemzetközi sportesemények ürügyén inkább a Keresz-
tes vendéglőről írtam, mert furcsamód jobban 
lenyűgözött az ottani nyüzsgés mint a rögbi. 
Most sem tudok ellenállni a kísértésnek, hiszen 
a legrangosabb hazai gasztronómiai folyóirat, 
a Magyar Konyha júliusi külön kiadványában 
első helyen hozza a budatavai Jóbarátok halsü-
tési tudományát.

Mi az hogy hozza? Részletezi, ecseteli, sőt di-
csőíti Márkus Ferenc nyolcéves teljesítményét. 
Egyenesen a régió első halsütödéje rangjára 
emeli az állandóan zsúfolt vendéglátó és -váró 
intézményt. Műsort készített itt Borbás Marcsi 
is, járt erre a kérlelhetetlenül következetes gaszt-
ronómiai közíró, Vinkó Józsi. Azért nem akár-
milyen rang ez még a Balaton körül sem, mivel 
Zamárdiban, Gyenesdiáson és Balatonszemesen 
virul ám a konkurencia. Korábban sem volt 
néptelen a budatavai strand fő attrakciója, hi-
szen az előző bérlő, akit mindenki csak Halas 
Gabinak szólított, valami olyan művészi töké-
letességre fejlesztette a halsütést, aminek az illa-
ta – a széljárástól függően – a Fórum bevásárló-
központtól egészen Káptalanfüredig belengte a partot.

Ugyanezt az étvágygerjesztő lenge fuvallatot éreztem jómagam is, 
amikor egyre ritkább strandolásaim eredményeként ott landoltam, 
ahol egykoron még a budatavai Halászcsárda állt. A pontos helyét 
most egy árnyas parkoló foglalja el, de a Jóbarátok Halsütöde cé-
géréről idemosolyog egy virgonc potyka. Márkus Ferenc és a sze-
mélyzet pedig megállás nélkül dolgozik reggel óta. Talán négy férfi-
út és két hölgyet látok sürögni a tűzforró sütők és a jéghideg hűtők 
közötti keskeny közlekedőfolyosón. Tényleg jóbarátok lehetnek, ha 
ezt a rohangálást naponta 10 órán át súrlódásmenetesen kibírják!

Felettébb tetszett mindig is, ha a Balaton mellett keszeget is lehetett 
enni – valamikor az ánti világban ezt a „cipőt a cipőboltból“ hirdetés ke-
verte meg –, mert a legtöbb helyen a az argentin hekk a „tájjellegű“ glo-
bális étek. Itt Budataván viszont még fogas is van – elfogadható áron, de a 
Balaton csodahalát nem kötözik gúzsba és nem dugnak egy ménkű nagy 
citromot a torkába, de attól még bitang jó. Ő is!  Pontyot is láttam, igazi 
halászlét is, de amit viszont itt nem lehet kapni – hála Istennek – az a  ke-
let-ázsiai pangasius filé. Ezt a zugtenyésztett és fene se tudja miféle ajzó-
szerekkel felpumpált jószágot újabban sajnos cápaharcsa néven akarják 
elsütni egyes helyeken. Aki éhes az keszeget eszik, akinek pénze is van 
az meg fogast – mondta egyik vendéglátós barátom, de a pontyra nem 
volt semmiféle definíciója. Valószínűleg nem kóstolta még az itt készí-
tett pontytöpörtyűt. Igaz ahhoz meg kell várnia telet, mert a Jóbarátok 
egész évben nyitva tart, de akkor forralt bor is kapható remegős kocso-
nyával együtt. Most viszont nyár van, annak minden örömével és forgal-
mával – így aztán a paprikás lisztben sült keszegnek örülök.

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az a mozgás-,  
és készségfejlesztő tábor, amelynek ötlete Idrisz-Majbó Adrienn ne-
véhez fűződik. Az országban csak pár helyszínen találkozhatunk ha-
sonló intenzív, az idegrendszer érési folyamatait ilyen aktívan támo-
gató pedagógiai programmal. 

Sok szülőnek gondot okoz nyáron gyermeke elhelyezése, és 
talán nem is olyan egyszerű választaniuk.

Szerencsére nagyon sok értékes és izgalmas tábort szerveznek a 
környéken. Mindegyiknek más a témája, célkitűzése, létszáma. Ná-
lunk 18 kisgyermekre 6 szakember figyelt, gyógypedagógus, logo-
pédus, mozgásfejlesztő pedagógus és lelkes főiskolai hallgatók. Így 
könnyebben megvalósulhatott az egyénre bontott fejlesztés, a spe-
ciális tehetséggondozás. A háttérben részletes tervezés állt, viszont a 
foglalkozások olyan eszköztárral zajlottak, hogy a gyerekek egy iz-
galmas kalandtáborban érezhették magukat. Egy hagyományos tá-
borhoz képest itt több lehetőségünk volt a személyiségük kibonta-
koztatására is. Talán ezért lehettek olyan felszabadultak és kiegyen-
súlyozottak. Vizi játékok, akadálypályák, mesehallgatás, agyagozás, 
és sok érdekes logikai játék, mind a sokoldalú fejlesztést szolgálták.

Kiknek hasznos egy ilyen típusú tábor vagy foglalkozás?
Nem csak azok a szülők kerestek meg minket, akik úgy érzik, gyerme-

kük fejlődése kissé eltér vagy elmarad a társaitól. Egyre nagyobb igény 
van egy komplex szűrővizsgálatra, ahol teljes képet kaphatnak gyerme-
kük kiemelkedő vagy éppen fejlesztésre szoruló képességeiről. Ezért hív-
hatjuk tehetséggondozásnak, hiszen az egyéni vizsgálatok és az egyhetes 
intenzív kiscsoportos foglalkozások után leültünk a szülőkkel, megbe-
széltük tapasztalatainkat, segítettünk megtervezni a következő időszakot. 
Melyik szülő ne szeretné, hogy kisfia, kislánya könnyebben, szorongás 
nélkül tudja az iskolai elvárásokat teljesíteni? És itt egyáltalán nem csak a 
tanulásról van szó. Sokan még mindig nem gondolnák, de a lelki és be-
illeszkedési problémák egy részének a hátterében is az idegrendszer eltérő 
vagy megkésett fejlődése állhat. Másrészt az iskolán kívüli tevékenységek 
legalább olyan fontosak a család életében. Egy egyszerű példát mondanék 
az úszásról, ahol a többszöri sikertelen úszótanfolyam és víziszony oka a 
csecsemőkori reflexek beépülésének a hiánya is lehet, hiszen, ha az úszás 
közben reflexszerűen más mozdulatot tesz a keze, lába, mint kellene, esé-
lye sincs a szabályos úszótechnika és levegővétel elsajátításához. Célirá-
nyos mozgásterápiával integrálódnak ezek a reflexek, lehetővé válik ma-
gasabb szintű mozgás, és belevághatnak akár az úszóedzésbe is.

Ez a tábor az 5–8 éves korosztályt szólította meg. A nehézsé-
gek azonban már kisebbeknél is felszínre kerülhetnek és időseb-
beknél sem múlnak el maguktól.

Természetesen kollégáinkkal az a célunk, hogy minél korábban 
megtaláljuk a tünetek valódi okait és közösen, egymás munkáját tá-

Nem akármit tudhat Márkus Ferenc és Polgár Erika családi vál-
lalkozása, ha Magyarország első helyeként említik a Jóbarátok hal-
sütő intézményét. Lelkes hívei eddig is akadtak, akik egyenesen Ke-
szegfalvának nevezik, amit egy takaros kék tábla is jelez a falon a 
budapesti utcatáblával együtt: I. Ker. Hal-köz 1-5. Csendben azért 
megjegyezném, hogy az eredeti Keszegfalva a Felvidéken találha-
tó, Komáromtól 10 kilométerre Érsekújvár felé, de hivatalosan 
Kamenicna a neve. Hogy miért, azt senki sem tudja, mert a falu 
címerében megmaradt a méretes keszeg, de a „belica“, azaz keszeg 
szlovák neve sehol. Node, ez legyen inkább az ő gondjuk.

A mi egyik gondunk immár évek óta az, hogy 
alig akad olyan hely a Balaton körül, ahol iga-
zi paprikás lisztben sült keszeget lehetne venni. 
Legtöbben bele is törődtek, mert nagyon szál-
kás ez a kicsiny halacska, ember legyen a talpán, 
aki szakszerűen elbánik vele. Hiszen még II. Er-
zsébet királynő édesanyját is évente rohamkocsi 
vitte valamelyik londoni kórházba a megakadt 
szálka miatt, amíg csak élt. Márpedig 102 évig 
imádta a halat s  nem tudott lemondani róla. 
Nos akkor, hogyan is kell keszeget enni? Ezt 
megboldogult főhorgász barátom, Nagy Ferkó 
tudta tényleg művészi fokon űzni. Majdnem 
úgy, mintha szájharmonikán rázendítenénk egy 
Vadnyugatot idéző Morricone dallamra, csak 
akkor a szájharmonika egyben mozog jobbra és 
balra. A kérgesre sütött keszegnél viszont fejjel 
előre bemegy az egész keszeg és kijön a szálkás 
gerinc. Ha netán fordítva álltam neki, azaz a fa-
roktól indultam el apró harapásokkal a fej felé, 
akkor legtöbbször megmaradt a fej, mert addig-
ra elteltem. Már aki, még ma is megcsodálom 

ugyanis azt az idevalósi fürgefogú szakfordító barátomat, aki sohasem vé-
gez félmunkát. Nem hagy semmit a jószágból. Ehhez persze rendesen 
be kell irdalni, gondosan be kell fűszerezni és tisztességesen át kell sütni.

Márpedig ahol mindezt igen magas szinten, országos elismeréssel 
űzik, azt a vállalkozást támogatni kell, nem pedig hátráltatni. A mel-
lékelt oklevél mindennél többet mond. Mivel jómagam is végigettem 
majdnem minden fogást, másoknak is csak ezt ajánlom Borbás Marcsi-
val és Vinkó Józsival együtt. Hovatovább neveletlenség mindezek után 
egy saját fogással előhozakodni, de gyermekkoromban még ismerték 
az alábbi receptet, ami fél évszázad alatt sajnos kikopott a gyakorlatból.

A nádhajtáson sült keszegek elkészítése ugyanis nem ördöngös-
ség Pontos recept helyett csak némi útbaigazítást adnék inkább a 
konzervatív keszegkedvelőknek. Ahány keszeg annyi fokhagymage-
rezd kell, azok is hosszában vagy keresztben felvagdosva. Jó a zsír, 
de megteszi a szokásos napraforgóolaj is, ámbár egyiket sem kell túl-
ságba vinni. Egy pohár tejföl, egy evőkanál igazi (nálam bogyiszlai) 
pirospaprika, só pedig ízlés szerint. Tepsi híján a vízparton vagy tá-
bortűznél megteszi az alufóliából hajtogatott sütő alkalmatosság is, 
csak a halak ne nyomják össze egymást. Alájuk vagdossuk a friss 
nádhajtásokat mint a vasúti talpfákat csak kicsit sűrűbben rakva. A 
besózott halak belsejébe elegendő fokhagymacsíkot illesztünk, rá-
rakjuk a nádhajtásokra és izzó parázson paprikás tejföllel sütöget-
jük, locsolgatjuk, amíg nem kunkorodnak. Akkor legott megfordít-
juk őket, továbbra is paprikás tejföllel rendesen kenegetve , amíg ez 
az oldal is meg nem sül. Valami rendes tűzrőlpattant kenyérrel fe-
lejthetetlen fogás.  CzS

Bitang jó a budatavai keszeg Igazgyöngy tábor balatonalmádiban

mogatva még hatékonyabban foglalkozhassunk a pár hónapos cse-
csemőktől a kamaszokig. A gyerekek hónapok, évek alatt sokat fej-
lődnek, sokan beérnek, behozzák lemaradásaikat. Azonban a peda-
gógusok tapasztalják, hogy egy kis rásegítéssel, odafigyeléssel még 
több gyermek élhetne sikeresebb, kiegyensúlyozottabb életet. Le-
het, hogy szülőként csak annyit látunk, hogy egy-két év „alapozás” 
– mozgásterápia, logopédiai foglalkozás, kognitív fejlesztés, figyelem 
tréning, pszichoterápia stb. – segítségével a gyermekünk mosolygó-
sabb, több ideje marad játszani, és nagyobb sikere lesz a későbbiek-
ben a tanulás mellett a sportban, zenében, és sok más területen.

Ez tényleg ilyen egyszerű?
Nem, természetesen ez nem mindig ilyen egyszerű, mindenki-

nek saját magához viszonyítva kell nézni a fejlődését, és tisztában 
kell lennünk a korlátokkal. Szerencsésebb esetben fél év, egy év alatt 
be tudja hozni lemaradását, de nehezebb helyzetben az is siker, ha 
egy kisgyermek képes megtanulni járni, vagy hagyományos iskolá-
ban a minimális szintet tudja teljesíteni. A lényeg, hogy mindenki-
ből kihozzuk a legtöbbet, ez sokszor nagy energiát és áldozatot kí-
ván mind a szülőktől, mind a gyerekektől és van, akik fel is adják. 
Ezért szeretnénk segíteni.

Lassan vége a nyárnak, a munka a tanévben is folytatódik?
Több csoportos és egyéni fejlesztésre lesz lehetőség ősztől is, az 

óvodásokat felkészítjük az iskolára, az iskolásoknak pedig igyek-
szünk könnyebbé tenni a tanulást. A tábor sikere lelkesít bennün-
ket, szülők is támogatnak minket, így jövőre további tábort is terve-
zünk az alsó tagozatos diákok számára. IFCS

„Az egész éves kitartó, heti háromszori mozgásfejlesztés koroná-
ja számunkra ez az öt nap volt! Nem voltam jelen, nem láthattam a 
munka folyamatát, de úgy érzem, minden remekül működött: tel-
jes összhang gyerekek és felnőttek között, hisz fiúnk már közölte ve-
lünk, ő bizony jövőre is szeretne menni! A tábort követően a peda-
gógusokkal folytatott konzultáció lényegre törő volt, nekünk, szü-
lőknek egyértelműen segítséget nyújtott gyermekeink egyéni prob-
lémáinak megoldására! Ez úton is köszönünk mindent a szülők és 
a gyerkőcök nevében, és további sikeres munkát kívánunk a jövő 
nemzedékével!”  (Németh Flórián édesanyja) A víz is sok lehetőséget kínál a fejlesztő gyakorlatokra

A kézügyesség fejlesztése az egész személyiségre hatással van
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Nekünk írták

Jó néhányszor szóvá tették már barátaim, hogy hajlamos vagyok in-
kább a múltról írni mint a jelenről. Pedig tettem már kivételt régeb-
ben, meg mostanában is. Különösen akkor jön rám ez a késztetés, ha 
nevezetes évfordulóról, várható eseményről vagy ínycsiklandó ételekről 
van szó. Nem véletlenül írtam tehát a Liget kávéházról, amikor az or-
szágos rangsorban az egyik legkiválóbb vidéki intézménynek választot-
ták. Amikor Borbás Marcsi megírta a ritka magyar ételkülönlegességek-
ről szóló könyvét (Egy nap, egy recept) s benne a Pinkóczi szelet is sze-
repelt a csárdával egyetemben, akkor Ervin barátommal együtt ünne-
peltem. Itteni nemzetközi sportesemények ürügyén inkább a Keresz-
tes vendéglőről írtam, mert furcsamód jobban 
lenyűgözött az ottani nyüzsgés mint a rögbi. 
Most sem tudok ellenállni a kísértésnek, hiszen 
a legrangosabb hazai gasztronómiai folyóirat, 
a Magyar Konyha júliusi külön kiadványában 
első helyen hozza a budatavai Jóbarátok halsü-
tési tudományát.

Mi az hogy hozza? Részletezi, ecseteli, sőt di-
csőíti Márkus Ferenc nyolcéves teljesítményét. 
Egyenesen a régió első halsütödéje rangjára 
emeli az állandóan zsúfolt vendéglátó és -váró 
intézményt. Műsort készített itt Borbás Marcsi 
is, járt erre a kérlelhetetlenül következetes gaszt-
ronómiai közíró, Vinkó Józsi. Azért nem akár-
milyen rang ez még a Balaton körül sem, mivel 
Zamárdiban, Gyenesdiáson és Balatonszemesen 
virul ám a konkurencia. Korábban sem volt 
néptelen a budatavai strand fő attrakciója, hi-
szen az előző bérlő, akit mindenki csak Halas 
Gabinak szólított, valami olyan művészi töké-
letességre fejlesztette a halsütést, aminek az illa-
ta – a széljárástól függően – a Fórum bevásárló-
központtól egészen Káptalanfüredig belengte a partot.

Ugyanezt az étvágygerjesztő lenge fuvallatot éreztem jómagam is, 
amikor egyre ritkább strandolásaim eredményeként ott landoltam, 
ahol egykoron még a budatavai Halászcsárda állt. A pontos helyét 
most egy árnyas parkoló foglalja el, de a Jóbarátok Halsütöde cé-
géréről idemosolyog egy virgonc potyka. Márkus Ferenc és a sze-
mélyzet pedig megállás nélkül dolgozik reggel óta. Talán négy férfi-
út és két hölgyet látok sürögni a tűzforró sütők és a jéghideg hűtők 
közötti keskeny közlekedőfolyosón. Tényleg jóbarátok lehetnek, ha 
ezt a rohangálást naponta 10 órán át súrlódásmenetesen kibírják!

Felettébb tetszett mindig is, ha a Balaton mellett keszeget is lehetett 
enni – valamikor az ánti világban ezt a „cipőt a cipőboltból“ hirdetés ke-
verte meg –, mert a legtöbb helyen a az argentin hekk a „tájjellegű“ glo-
bális étek. Itt Budataván viszont még fogas is van – elfogadható áron, de a 
Balaton csodahalát nem kötözik gúzsba és nem dugnak egy ménkű nagy 
citromot a torkába, de attól még bitang jó. Ő is!  Pontyot is láttam, igazi 
halászlét is, de amit viszont itt nem lehet kapni – hála Istennek – az a  ke-
let-ázsiai pangasius filé. Ezt a zugtenyésztett és fene se tudja miféle ajzó-
szerekkel felpumpált jószágot újabban sajnos cápaharcsa néven akarják 
elsütni egyes helyeken. Aki éhes az keszeget eszik, akinek pénze is van 
az meg fogast – mondta egyik vendéglátós barátom, de a pontyra nem 
volt semmiféle definíciója. Valószínűleg nem kóstolta még az itt készí-
tett pontytöpörtyűt. Igaz ahhoz meg kell várnia telet, mert a Jóbarátok 
egész évben nyitva tart, de akkor forralt bor is kapható remegős kocso-
nyával együtt. Most viszont nyár van, annak minden örömével és forgal-
mával – így aztán a paprikás lisztben sült keszegnek örülök.

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az a mozgás-,  
és készségfejlesztő tábor, amelynek ötlete Idrisz-Majbó Adrienn ne-
véhez fűződik. Az országban csak pár helyszínen találkozhatunk ha-
sonló intenzív, az idegrendszer érési folyamatait ilyen aktívan támo-
gató pedagógiai programmal. 

Sok szülőnek gondot okoz nyáron gyermeke elhelyezése, és 
talán nem is olyan egyszerű választaniuk.

Szerencsére nagyon sok értékes és izgalmas tábort szerveznek a 
környéken. Mindegyiknek más a témája, célkitűzése, létszáma. Ná-
lunk 18 kisgyermekre 6 szakember figyelt, gyógypedagógus, logo-
pédus, mozgásfejlesztő pedagógus és lelkes főiskolai hallgatók. Így 
könnyebben megvalósulhatott az egyénre bontott fejlesztés, a spe-
ciális tehetséggondozás. A háttérben részletes tervezés állt, viszont a 
foglalkozások olyan eszköztárral zajlottak, hogy a gyerekek egy iz-
galmas kalandtáborban érezhették magukat. Egy hagyományos tá-
borhoz képest itt több lehetőségünk volt a személyiségük kibonta-
koztatására is. Talán ezért lehettek olyan felszabadultak és kiegyen-
súlyozottak. Vizi játékok, akadálypályák, mesehallgatás, agyagozás, 
és sok érdekes logikai játék, mind a sokoldalú fejlesztést szolgálták.

Kiknek hasznos egy ilyen típusú tábor vagy foglalkozás?
Nem csak azok a szülők kerestek meg minket, akik úgy érzik, gyerme-

kük fejlődése kissé eltér vagy elmarad a társaitól. Egyre nagyobb igény 
van egy komplex szűrővizsgálatra, ahol teljes képet kaphatnak gyerme-
kük kiemelkedő vagy éppen fejlesztésre szoruló képességeiről. Ezért hív-
hatjuk tehetséggondozásnak, hiszen az egyéni vizsgálatok és az egyhetes 
intenzív kiscsoportos foglalkozások után leültünk a szülőkkel, megbe-
széltük tapasztalatainkat, segítettünk megtervezni a következő időszakot. 
Melyik szülő ne szeretné, hogy kisfia, kislánya könnyebben, szorongás 
nélkül tudja az iskolai elvárásokat teljesíteni? És itt egyáltalán nem csak a 
tanulásról van szó. Sokan még mindig nem gondolnák, de a lelki és be-
illeszkedési problémák egy részének a hátterében is az idegrendszer eltérő 
vagy megkésett fejlődése állhat. Másrészt az iskolán kívüli tevékenységek 
legalább olyan fontosak a család életében. Egy egyszerű példát mondanék 
az úszásról, ahol a többszöri sikertelen úszótanfolyam és víziszony oka a 
csecsemőkori reflexek beépülésének a hiánya is lehet, hiszen, ha az úszás 
közben reflexszerűen más mozdulatot tesz a keze, lába, mint kellene, esé-
lye sincs a szabályos úszótechnika és levegővétel elsajátításához. Célirá-
nyos mozgásterápiával integrálódnak ezek a reflexek, lehetővé válik ma-
gasabb szintű mozgás, és belevághatnak akár az úszóedzésbe is.

Ez a tábor az 5–8 éves korosztályt szólította meg. A nehézsé-
gek azonban már kisebbeknél is felszínre kerülhetnek és időseb-
beknél sem múlnak el maguktól.

Természetesen kollégáinkkal az a célunk, hogy minél korábban 
megtaláljuk a tünetek valódi okait és közösen, egymás munkáját tá-

Nem akármit tudhat Márkus Ferenc és Polgár Erika családi vál-
lalkozása, ha Magyarország első helyeként említik a Jóbarátok hal-
sütő intézményét. Lelkes hívei eddig is akadtak, akik egyenesen Ke-
szegfalvának nevezik, amit egy takaros kék tábla is jelez a falon a 
budapesti utcatáblával együtt: I. Ker. Hal-köz 1-5. Csendben azért 
megjegyezném, hogy az eredeti Keszegfalva a Felvidéken találha-
tó, Komáromtól 10 kilométerre Érsekújvár felé, de hivatalosan 
Kamenicna a neve. Hogy miért, azt senki sem tudja, mert a falu 
címerében megmaradt a méretes keszeg, de a „belica“, azaz keszeg 
szlovák neve sehol. Node, ez legyen inkább az ő gondjuk.

A mi egyik gondunk immár évek óta az, hogy 
alig akad olyan hely a Balaton körül, ahol iga-
zi paprikás lisztben sült keszeget lehetne venni. 
Legtöbben bele is törődtek, mert nagyon szál-
kás ez a kicsiny halacska, ember legyen a talpán, 
aki szakszerűen elbánik vele. Hiszen még II. Er-
zsébet királynő édesanyját is évente rohamkocsi 
vitte valamelyik londoni kórházba a megakadt 
szálka miatt, amíg csak élt. Márpedig 102 évig 
imádta a halat s  nem tudott lemondani róla. 
Nos akkor, hogyan is kell keszeget enni? Ezt 
megboldogult főhorgász barátom, Nagy Ferkó 
tudta tényleg művészi fokon űzni. Majdnem 
úgy, mintha szájharmonikán rázendítenénk egy 
Vadnyugatot idéző Morricone dallamra, csak 
akkor a szájharmonika egyben mozog jobbra és 
balra. A kérgesre sütött keszegnél viszont fejjel 
előre bemegy az egész keszeg és kijön a szálkás 
gerinc. Ha netán fordítva álltam neki, azaz a fa-
roktól indultam el apró harapásokkal a fej felé, 
akkor legtöbbször megmaradt a fej, mert addig-
ra elteltem. Már aki, még ma is megcsodálom 

ugyanis azt az idevalósi fürgefogú szakfordító barátomat, aki sohasem vé-
gez félmunkát. Nem hagy semmit a jószágból. Ehhez persze rendesen 
be kell irdalni, gondosan be kell fűszerezni és tisztességesen át kell sütni.

Márpedig ahol mindezt igen magas szinten, országos elismeréssel 
űzik, azt a vállalkozást támogatni kell, nem pedig hátráltatni. A mel-
lékelt oklevél mindennél többet mond. Mivel jómagam is végigettem 
majdnem minden fogást, másoknak is csak ezt ajánlom Borbás Marcsi-
val és Vinkó Józsival együtt. Hovatovább neveletlenség mindezek után 
egy saját fogással előhozakodni, de gyermekkoromban még ismerték 
az alábbi receptet, ami fél évszázad alatt sajnos kikopott a gyakorlatból.

A nádhajtáson sült keszegek elkészítése ugyanis nem ördöngös-
ség Pontos recept helyett csak némi útbaigazítást adnék inkább a 
konzervatív keszegkedvelőknek. Ahány keszeg annyi fokhagymage-
rezd kell, azok is hosszában vagy keresztben felvagdosva. Jó a zsír, 
de megteszi a szokásos napraforgóolaj is, ámbár egyiket sem kell túl-
ságba vinni. Egy pohár tejföl, egy evőkanál igazi (nálam bogyiszlai) 
pirospaprika, só pedig ízlés szerint. Tepsi híján a vízparton vagy tá-
bortűznél megteszi az alufóliából hajtogatott sütő alkalmatosság is, 
csak a halak ne nyomják össze egymást. Alájuk vagdossuk a friss 
nádhajtásokat mint a vasúti talpfákat csak kicsit sűrűbben rakva. A 
besózott halak belsejébe elegendő fokhagymacsíkot illesztünk, rá-
rakjuk a nádhajtásokra és izzó parázson paprikás tejföllel sütöget-
jük, locsolgatjuk, amíg nem kunkorodnak. Akkor legott megfordít-
juk őket, továbbra is paprikás tejföllel rendesen kenegetve , amíg ez 
az oldal is meg nem sül. Valami rendes tűzrőlpattant kenyérrel fe-
lejthetetlen fogás.  CzS

Bitang jó a budatavai keszeg Igazgyöngy tábor balatonalmádiban

mogatva még hatékonyabban foglalkozhassunk a pár hónapos cse-
csemőktől a kamaszokig. A gyerekek hónapok, évek alatt sokat fej-
lődnek, sokan beérnek, behozzák lemaradásaikat. Azonban a peda-
gógusok tapasztalják, hogy egy kis rásegítéssel, odafigyeléssel még 
több gyermek élhetne sikeresebb, kiegyensúlyozottabb életet. Le-
het, hogy szülőként csak annyit látunk, hogy egy-két év „alapozás” 
– mozgásterápia, logopédiai foglalkozás, kognitív fejlesztés, figyelem 
tréning, pszichoterápia stb. – segítségével a gyermekünk mosolygó-
sabb, több ideje marad játszani, és nagyobb sikere lesz a későbbiek-
ben a tanulás mellett a sportban, zenében, és sok más területen.

Ez tényleg ilyen egyszerű?
Nem, természetesen ez nem mindig ilyen egyszerű, mindenki-

nek saját magához viszonyítva kell nézni a fejlődését, és tisztában 
kell lennünk a korlátokkal. Szerencsésebb esetben fél év, egy év alatt 
be tudja hozni lemaradását, de nehezebb helyzetben az is siker, ha 
egy kisgyermek képes megtanulni járni, vagy hagyományos iskolá-
ban a minimális szintet tudja teljesíteni. A lényeg, hogy mindenki-
ből kihozzuk a legtöbbet, ez sokszor nagy energiát és áldozatot kí-
ván mind a szülőktől, mind a gyerekektől és van, akik fel is adják. 
Ezért szeretnénk segíteni.

Lassan vége a nyárnak, a munka a tanévben is folytatódik?
Több csoportos és egyéni fejlesztésre lesz lehetőség ősztől is, az 

óvodásokat felkészítjük az iskolára, az iskolásoknak pedig igyek-
szünk könnyebbé tenni a tanulást. A tábor sikere lelkesít bennün-
ket, szülők is támogatnak minket, így jövőre további tábort is terve-
zünk az alsó tagozatos diákok számára. IFCS

„Az egész éves kitartó, heti háromszori mozgásfejlesztés koroná-
ja számunkra ez az öt nap volt! Nem voltam jelen, nem láthattam a 
munka folyamatát, de úgy érzem, minden remekül működött: tel-
jes összhang gyerekek és felnőttek között, hisz fiúnk már közölte ve-
lünk, ő bizony jövőre is szeretne menni! A tábort követően a peda-
gógusokkal folytatott konzultáció lényegre törő volt, nekünk, szü-
lőknek egyértelműen segítséget nyújtott gyermekeink egyéni prob-
lémáinak megoldására! Ez úton is köszönünk mindent a szülők és 
a gyerkőcök nevében, és további sikeres munkát kívánunk a jövő 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. szeptember 15-től október végéig

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)

Szeptember 14. szombat 
14 órától - Hagyományos szüreti felvonulás 
A felvonulás a Vörösberényi Iskolától indul, rö-
vid műsor két megállóhelyen, a Templom téren és a 
Pannónia előtti téren. A felvonulás során perecosz-
tás és szőlőkosár árverés a Pannónia előtt! 
20 órától - Szüreti bál 
A báli zenét Tóth István szolgáltatja 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervezők: Vörösberényi Polgári Olvasókör és a 
Vörösberényi Kertbarát Kör 
(Tel.: +36 20 99 16 213)

Szeptember 14. szombat 9.00 órától 
VÁROSSZÉPÍTÉS a TESZEDD keretében.
Találkozás: 2013. 09.14. szombat 9 óra Pannónia és 
Berényi posta
Zsákot, kesztyűt biztosítunk!
Szervező: a Honismereti és Városszépítő Kör és a 
Nők a Balatonért Egyesület
Információ: Töltési Erzsébet 
(Tel.: +36 30 9719 446)

Szeptember 14. szombat 12 órakor
X. Országos ifjúsági népi kézműves pályázat ki-
állítása 
A kiállítást megnyitja: Dr. Kontrát Károly parla-
menti államtitkár
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Szervező: Veszprém Megyei Népművészeti Egye-
sület. 
A pályázat gondozója: Cz. Tóth Hajnalka 
(Tel.: +36 30 611 0242) 
A kiállítás október 5-ig nyitvatartási időben meg-
tekinthető.

Szeptember 14. szombat 18 órakor
Németh József fotóművész posztumusz kiállítása
A kiállítást megnyitja: Czuczor Sándor nyugalma-
zott gimnázium igazgató
Helyszín: Pannónia előcsarnoka
Szervező: Pannónia (Tel.: +36 88 542 515) 
A kiállítás október 4-ig nyitvatartási időben meg-
tekinthető.

Szeptember 14-15. szombat vasárnap
XXVI. Alpok–Adria–Duna 5 város sakkcsapat 
bajnokság
Szeptember 14. szombat
16.00-16.00 óra: megnyitó
16.30-19.00 óra: csapatverseny 1-4 forduló 
19.00-20.00 óra: zenés műsor a Pannóniában 
20 órakor vacsora
Szeptember 15. vasárnap
09.00-11.30 óra: csapatverseny 5-8 forduló
12.00-13.30 óra: különleges schnell verseny
14.00-14.30 óra: eredményhirdetés
14.30 óra: búcsúebéd
Helyszín: Pannónia zöld terem
Szervező: Fáncsy Imre 
(Tel.: +36 70 38 96 049)

Szeptember 18. szerda 16 – 17 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja
Ügyelet: befizetések vacsorára
Helyszín: Vörösberényi kultúrház 

Szeptember 19. csütörtök 17 órától
Dr. Zacher Gábor előadása
Helyszín: Pannónia nagyterem
Szervező: Szociális alapszolgáltatási központ 
(Tel.: +36 88 542 551)

Szeptember 20. péntek 14 órától 
Veszprém Megyei népdalkörök találkozója és be-
mutatója
Helyszín: Pannónia
Szervező: Vörösberényi nyugdíjas klub

Szeptember 20. péntek 17 óra
Cimborás emlékeink - fotókiállítás megnyitó 
„Van már cimborám…” - Ünnepeljük együtt a 40 
éves Cimborát és a 10 éves Almádi Cimbora klubot!
É. Szabó Mártával beszélget Fábián László
Helyszín: Magtár Rendezvényház Balatonalmádi, 
Thököly u. 1.

Szeptember 21. szombat 14 óra
Nagy cimbora ünnep egész délután
Bábkészítés, cimbora fejtörők, filmvetítés, kézmű-
vesség, közös játékok
Helyszín: Magtár Rendezvényház Balatonalmádi, 
Thököly u. 1. 
(Tel.: +36 70 455 4100)

Szeptember 25. szerda 16 órától 
Vörösberényi nyugdíjas klub programja
Tájékoztató a nyári eseményekről és a kirándulások 
tapasztalatairól, költségeiről. Vacsora, zenés szüli 
napi rendezvény.
Előadó: Lencse Sándor elnök Zenél: Tóth István
Helyszín: Vörösberényi kultúrház

Szeptember 28. szombat 16 órától 
Mandulás táncház 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
(Tel.: +36 20 99 16 213) 

Szeptember 28. szombat 17 órakor
Gyerekműsor a Pannóniában
Brémai Muzsikusok a Hahota Gyermek Színház 
előadásában
Helyszín: Pannónia nagyterem
Szervező: Pannónia 
(Műsorváltoztatás jogát a szervező fenntartja!) 

Szeptember 30. hétfő 17.30 órakor
Magyar népmese napja
Mesék, dalok öreganyám szoknyájából
Mesél: Molnár Enikő, énekel: Nádasné Varga Ka-
talin
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár

Október 5. szombat 15 órától 
Tökfesztivál
A Nők a Balatonért Egyesület Almádi csoportjának 
rendezésében
Helyszín: Pannónia 

Október 6. vasárnap 18 óra 
Városi megemlékezés az aradi vértanúk emlékére 
Helyszín: Hősi emlékmű 
Tel.: (Tel.: +36 88 542 515)

KöNyVTÁRI HÉT - OKTóbER 7-13.

Október 7. hétfő 17 órakor
Könyvtár galéria: Macskamesék II.
Miről mesélnek a képek?
Mesélő: Fábián László

Október 8-11. 
Könyvfaló – a 2013/2014. évi vetélkedő indítása 
gyerekeknek és szülőknek
Délelőtt szervezetten, iskolai keretben, délután 
egyénileg is lehetséges.
Programfelelős: Kripli Bernadett 
(Tel.: +36 88 542 508)

Október 9. szerda 14 órakor
Az Idősek klubja és a közösségi média
Kedvcsináló foglalkozás Szóllás Péterrel

Október 12. szombat
7 határon innen és túl
Szakmai kirándulás a siófoki városi könyvtárba

Október 13. vasárnap 15 óra
Könyves vasárnap
Találkozó gróf Nádasdy Borbálával, a „Zagolni 
zabad?”, „A szabadság zaga”, a „Maradni zabad!” és 
az „Ízes élet” című könyvek szerzőjével. 
A beszélgetést vezeti Balogh Ferencné nyugalma-
zott könyvtárigazgató, közreműködik Szentirmai 
Edit előadóművész
Helyszín: Pannónia könyvtár
 
Október 8. kedd 17 órakor
Közmeghallgatás
Tájékoztató  lakókörnyezetünk állapotáról 
Helyszín: Pannónia nagyterem

Október 16. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Tolerancia, szolidaritás, segítségnyújtás a vakoknak, 
és a mozgássérülteknek. 
Vendégünk a Vakok szövetségének munkatársa. 
Szituációk, élethelyzetek bemutató
Ügyelet: befizetések az ünnepi vacsorára
Helyszín: Vörösberényi kultúrház 

Október 19. szombat 18 órától
Széllel szembe - poénok és poémák
Jordán Tamás Kossuth-díjas, érdemes művész stand 
up estje
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár 
(Tel.: +36 88 542 515)

A PANNóNIÁbAN ÉS A VöRöSbERÉNyI 
KULTÚRHÁZbAN MŰKöDŐ 

MŰVÉSZETI CSOPORTOK, KLUbOK, 
ALKOTó KöZöSSÉGEK

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Helyszín: Pannónia olvasóterem, novemberig kül-
ső helyszín
Kapcsolattartó: Szenthe László 
(Tel.: +36 88 438 224)
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baba Mama Klub
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Időpont: minden páros hét péntekén 10 óra
Kapcsolattartó: Sebestyén-Tóth Orsi és Kováts 
Anna
(Tel.: +36 20 576 1488, +36 70 237 7251)

balatonalmádi Kertbarát Kör
Helyszín: Pannónia 8. terem
Időpont: minden páratlan hét keddjén, 17 órá-
tól
Kapcsolattartó: Lőrincz József 
(Tel.: +36 70 366 0181)

balatonalmádi Város Vegyeskara 
Helyszín: Pannónia nagyterem
Időpont: hetente, kedd és csütörtök 17.30-19.30 
óra között
Kapcsolattartó: Petheő Balázsné Éva, 
Vajainé Majbó Judit 
(Tel.: +36 30 541 1981, +36 70 458 8574)

botorka Táncegyüttes
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: szerda és péntek 18.30 órától
Kapcsolattartó: Kovács Krisztián 
(Tel.: +36 20 2641 561)

bridzs Klub
Helyszín: Pannónia 8. terem
Időpont: hetente, szerda 15-19 óra között
Kapcsolattartó: Dr. Sinka László 
(Tel.: +36 70 379 7113)

Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
Helyszín: Pannónia nagyterem
Időpont: hetente, hétfő 16.30-18 óra között
Kapcsolattartó: Dr. Kiszelyné Czibik Tünde
(Tel.: +36 20 9325 277)

Cimbora klub
Kapcsolattartó: Molnárné Perus Zsuzsa 
(Tel.: +36 70 455 4100)

Csillagnyílás balett csoport
Helyszín: Pannónia 3-4. termek
Időpont: hetente hétfő és szerda 15.30 órától 
Kapcsolattartó: Vízhányó Katalin 
(Tel.: +36 70 38 02 064)

Diabetesz klub
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Időpont: minden hónap második keddjén 15 órá-
tól
Kapcsolattartó: Dr. Árkai Anna, Kardosné Er-
zsike
(Tel.: +36 88 599 932, +36 88 432 134)

Fittmama torna
Helyszín: Pannónia 4. és 5. terem
Kapcsolattartó: Beckerné Sabján Ottília 
(Tel.: +36 30 288 2516)

Gurgolya gyermek néptáncegyüttes 
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente szerdán 16.30 órától
Kapcsolattartó: Kreutz Károly 
(Tel.: +36 70 383 4455)

Honismereti kör
Helyszín: Pannónia 1. terem
Időpont: minden hónap második péntekén 16.30-
17.30 között. Szeptember 6-án 16.30 órától. 
Kapcsolattartó: Kovács István 
(Tel.: +36 88 430 091)

Hozd magad formába! Alakformáló és gerinc-
torna
Helyszín: Pannónia 4. terem
Időpont: hetente, kedd és csütörtök 17-18 óra kö-
zött
Kapcsolattartó: Melnecsukné Vati Judit 
(Tel.: +36 88 542 554)

Kid rock&roll SE
Helyszín: Pannónia - Zóna különterem + 3. terem
Időpont: pénteken 15 órától 18-ig + 15-17 óra között
Kapcsolattartó: Putics-Bondor Virág 
(Tel.: +36 70 532 4918)

Kökörcsin óvodás néptánc csoport 
Helyszín: Pannónia Nagyterem
Kapcsolattartó: Kreutz Károly 
(Tel.: +36 70 383 4455)

Magyar vöröskereszt vörösberényi csoport
Időpont: minden hónap második csütörtökén 16 
órakor
Kapcsolattartó: Varjas Csabáné Erzsike 
(Tel.: +36 30 5050 376)

Nazirah hastáncoktatás
Helyszín: Pannónia 4. terem
Időpont: októbertől kéthetente, páros hét pénte-
kén 17-19 óra 
Kapcsolattartó: Vattai Rita 
(Tel.: +36 70 5582 729)

Népek táncai a nagyvilágból
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Időpont: szeptember 4-től kéthetente szerdán 17 
órától
Kapcsolattartó: Tímár Lajos 
(Tel.: +36 30 5282 410, +36 30 251 6193)

Nyugdíjas pedagógus klub
Helyszín: Pannónia 3. terem
Időpont: csütörtökön 15 órától
Kapcsolattartó: Fürtös Lászlóné 
(Tel.: +36 30 308 0102, +36 88 430 147)

Sakk klub
Helyszín: Pannónia 5. terem
Kapcsolattartó: Fáncsy Imre (Tel.: +36 88 432 141, 
+36 70 389 6049)

Tücsökzene
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Időpont: hetente, csütörtökön 10 órakor és 10.50 
órakor
Kapcsolattartó: Nádasné Varga Katalin 
(Tel.: +36 70 2525 598)

Ugri bugri óvodás torna
Helyszín: Pannónia 4. és 5. terem
Időpont: kedd és csütörtök 16-17 óra
Kapcsolattartó: Beckerné Sabján Ottília 
(Tel.: +36 30 288 2516)

Ugri bugri tipegő torna
Helyszín: Pannónia 4. és 5. terem
Időpont: kedd 10 óra
Kapcsolattartó: Beckerné Sabján Ottília 
(Tel.: +36 30 288 2516)

Vörösberényi Fábián József kertbarát kör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: minden hónap első és harmadik hetének 
hétfőjén, 18 órakor
Kapcsolattartó: Pandur Ferenc 
(Tel.: +36 70 339 5274)

Vörösberényi nyugdíjas klub
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente, szerdánként 16 órától
Kapcsolattartó: Lencse Sándor 
(Tel.: +36 30 902 4268)

Vörösberényi nyugdíjas klub borostyán nép-
dalkör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente, pénteken 16.30 órától
Kapcsolattartó: Tóth László és Kovács Istvánné 
(Tel.: +36 70 224 7222, +36 88 430 091)

Vörösberényi nyugdíjas klub Ringató balaton 
táncegyüttes
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente kedden 18 órától
Kapcsolattartó: Tóth Zoltánné Anara 
(Tel.: +36 70 371 7973)

Vörösberényi polgári olvasókör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház 
Időpont: minden hónap első szerdája, 18.30 órától 
Kapcsolattartó: Mohos Mária 
(Tel.: +36 20 99 16 213) (Mester Ferenc)
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PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. szeptember 15-től október végéig

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)

Szeptember 14. szombat 
14 órától - Hagyományos szüreti felvonulás 
A felvonulás a Vörösberényi Iskolától indul, rö-
vid műsor két megállóhelyen, a Templom téren és a 
Pannónia előtti téren. A felvonulás során perecosz-
tás és szőlőkosár árverés a Pannónia előtt! 
20 órától - Szüreti bál 
A báli zenét Tóth István szolgáltatja 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervezők: Vörösberényi Polgári Olvasókör és a 
Vörösberényi Kertbarát Kör 
(Tel.: +36 20 99 16 213)

Szeptember 14. szombat 9.00 órától 
VÁROSSZÉPÍTÉS a TESZEDD keretében.
Találkozás: 2013. 09.14. szombat 9 óra Pannónia és 
Berényi posta
Zsákot, kesztyűt biztosítunk!
Szervező: a Honismereti és Városszépítő Kör és a 
Nők a Balatonért Egyesület
Információ: Töltési Erzsébet 
(Tel.: +36 30 9719 446)

Szeptember 14. szombat 12 órakor
X. Országos ifjúsági népi kézműves pályázat ki-
állítása 
A kiállítást megnyitja: Dr. Kontrát Károly parla-
menti államtitkár
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Szervező: Veszprém Megyei Népművészeti Egye-
sület. 
A pályázat gondozója: Cz. Tóth Hajnalka 
(Tel.: +36 30 611 0242) 
A kiállítás október 5-ig nyitvatartási időben meg-
tekinthető.

Szeptember 14. szombat 18 órakor
Németh József fotóművész posztumusz kiállítása
A kiállítást megnyitja: Czuczor Sándor nyugalma-
zott gimnázium igazgató
Helyszín: Pannónia előcsarnoka
Szervező: Pannónia (Tel.: +36 88 542 515) 
A kiállítás október 4-ig nyitvatartási időben meg-
tekinthető.

Szeptember 14-15. szombat vasárnap
XXVI. Alpok–Adria–Duna 5 város sakkcsapat 
bajnokság
Szeptember 14. szombat
16.00-16.00 óra: megnyitó
16.30-19.00 óra: csapatverseny 1-4 forduló 
19.00-20.00 óra: zenés műsor a Pannóniában 
20 órakor vacsora
Szeptember 15. vasárnap
09.00-11.30 óra: csapatverseny 5-8 forduló
12.00-13.30 óra: különleges schnell verseny
14.00-14.30 óra: eredményhirdetés
14.30 óra: búcsúebéd
Helyszín: Pannónia zöld terem
Szervező: Fáncsy Imre 
(Tel.: +36 70 38 96 049)

Szeptember 18. szerda 16 – 17 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja
Ügyelet: befizetések vacsorára
Helyszín: Vörösberényi kultúrház 

Szeptember 19. csütörtök 17 órától
Dr. Zacher Gábor előadása
Helyszín: Pannónia nagyterem
Szervező: Szociális alapszolgáltatási központ 
(Tel.: +36 88 542 551)

Szeptember 20. péntek 14 órától 
Veszprém Megyei népdalkörök találkozója és be-
mutatója
Helyszín: Pannónia
Szervező: Vörösberényi nyugdíjas klub

Szeptember 20. péntek 17 óra
Cimborás emlékeink - fotókiállítás megnyitó 
„Van már cimborám…” - Ünnepeljük együtt a 40 
éves Cimborát és a 10 éves Almádi Cimbora klubot!
É. Szabó Mártával beszélget Fábián László
Helyszín: Magtár Rendezvényház Balatonalmádi, 
Thököly u. 1.

Szeptember 21. szombat 14 óra
Nagy cimbora ünnep egész délután
Bábkészítés, cimbora fejtörők, filmvetítés, kézmű-
vesség, közös játékok
Helyszín: Magtár Rendezvényház Balatonalmádi, 
Thököly u. 1. 
(Tel.: +36 70 455 4100)

Szeptember 25. szerda 16 órától 
Vörösberényi nyugdíjas klub programja
Tájékoztató a nyári eseményekről és a kirándulások 
tapasztalatairól, költségeiről. Vacsora, zenés szüli 
napi rendezvény.
Előadó: Lencse Sándor elnök Zenél: Tóth István
Helyszín: Vörösberényi kultúrház

Szeptember 28. szombat 16 órától 
Mandulás táncház 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
(Tel.: +36 20 99 16 213) 

Szeptember 28. szombat 17 órakor
Gyerekműsor a Pannóniában
Brémai Muzsikusok a Hahota Gyermek Színház 
előadásában
Helyszín: Pannónia nagyterem
Szervező: Pannónia 
(Műsorváltoztatás jogát a szervező fenntartja!) 

Szeptember 30. hétfő 17.30 órakor
Magyar népmese napja
Mesék, dalok öreganyám szoknyájából
Mesél: Molnár Enikő, énekel: Nádasné Varga Ka-
talin
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár

Október 5. szombat 15 órától 
Tökfesztivál
A Nők a Balatonért Egyesület Almádi csoportjának 
rendezésében
Helyszín: Pannónia 

Október 6. vasárnap 18 óra 
Városi megemlékezés az aradi vértanúk emlékére 
Helyszín: Hősi emlékmű 
Tel.: (Tel.: +36 88 542 515)

KöNyVTÁRI HÉT - OKTóbER 7-13.
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Délelőtt szervezetten, iskolai keretben, délután 
egyénileg is lehetséges.
Programfelelős: Kripli Bernadett 
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Szakmai kirándulás a siófoki városi könyvtárba

Október 13. vasárnap 15 óra
Könyves vasárnap
Találkozó gróf Nádasdy Borbálával, a „Zagolni 
zabad?”, „A szabadság zaga”, a „Maradni zabad!” és 
az „Ízes élet” című könyvek szerzőjével. 
A beszélgetést vezeti Balogh Ferencné nyugalma-
zott könyvtárigazgató, közreműködik Szentirmai 
Edit előadóművész
Helyszín: Pannónia könyvtár
 
Október 8. kedd 17 órakor
Közmeghallgatás
Tájékoztató  lakókörnyezetünk állapotáról 
Helyszín: Pannónia nagyterem

Október 16. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Tolerancia, szolidaritás, segítségnyújtás a vakoknak, 
és a mozgássérülteknek. 
Vendégünk a Vakok szövetségének munkatársa. 
Szituációk, élethelyzetek bemutató
Ügyelet: befizetések az ünnepi vacsorára
Helyszín: Vörösberényi kultúrház 

Október 19. szombat 18 órától
Széllel szembe - poénok és poémák
Jordán Tamás Kossuth-díjas, érdemes művész stand 
up estje
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár 
(Tel.: +36 88 542 515)

A PANNóNIÁbAN ÉS A VöRöSbERÉNyI 
KULTÚRHÁZbAN MŰKöDŐ 

MŰVÉSZETI CSOPORTOK, KLUbOK, 
ALKOTó KöZöSSÉGEK

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Helyszín: Pannónia olvasóterem, novemberig kül-
ső helyszín
Kapcsolattartó: Szenthe László 
(Tel.: +36 88 438 224)
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(Tel.: +36 70 455 4100)

Csillagnyílás balett csoport
Helyszín: Pannónia 3-4. termek
Időpont: hetente hétfő és szerda 15.30 órától 
Kapcsolattartó: Vízhányó Katalin 
(Tel.: +36 70 38 02 064)

Diabetesz klub
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Időpont: minden hónap második keddjén 15 órá-
tól
Kapcsolattartó: Dr. Árkai Anna, Kardosné Er-
zsike
(Tel.: +36 88 599 932, +36 88 432 134)

Fittmama torna
Helyszín: Pannónia 4. és 5. terem
Kapcsolattartó: Beckerné Sabján Ottília 
(Tel.: +36 30 288 2516)

Gurgolya gyermek néptáncegyüttes 
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente szerdán 16.30 órától
Kapcsolattartó: Kreutz Károly 
(Tel.: +36 70 383 4455)

Honismereti kör
Helyszín: Pannónia 1. terem
Időpont: minden hónap második péntekén 16.30-
17.30 között. Szeptember 6-án 16.30 órától. 
Kapcsolattartó: Kovács István 
(Tel.: +36 88 430 091)

Hozd magad formába! Alakformáló és gerinc-
torna
Helyszín: Pannónia 4. terem
Időpont: hetente, kedd és csütörtök 17-18 óra kö-
zött
Kapcsolattartó: Melnecsukné Vati Judit 
(Tel.: +36 88 542 554)

Kid rock&roll SE
Helyszín: Pannónia - Zóna különterem + 3. terem
Időpont: pénteken 15 órától 18-ig + 15-17 óra között
Kapcsolattartó: Putics-Bondor Virág 
(Tel.: +36 70 532 4918)

Kökörcsin óvodás néptánc csoport 
Helyszín: Pannónia Nagyterem
Kapcsolattartó: Kreutz Károly 
(Tel.: +36 70 383 4455)

Magyar vöröskereszt vörösberényi csoport
Időpont: minden hónap második csütörtökén 16 
órakor
Kapcsolattartó: Varjas Csabáné Erzsike 
(Tel.: +36 30 5050 376)

Nazirah hastáncoktatás
Helyszín: Pannónia 4. terem
Időpont: októbertől kéthetente, páros hét pénte-
kén 17-19 óra 
Kapcsolattartó: Vattai Rita 
(Tel.: +36 70 5582 729)

Népek táncai a nagyvilágból
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Időpont: szeptember 4-től kéthetente szerdán 17 
órától
Kapcsolattartó: Tímár Lajos 
(Tel.: +36 30 5282 410, +36 30 251 6193)

Nyugdíjas pedagógus klub
Helyszín: Pannónia 3. terem
Időpont: csütörtökön 15 órától
Kapcsolattartó: Fürtös Lászlóné 
(Tel.: +36 30 308 0102, +36 88 430 147)

Sakk klub
Helyszín: Pannónia 5. terem
Kapcsolattartó: Fáncsy Imre (Tel.: +36 88 432 141, 
+36 70 389 6049)

Tücsökzene
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Időpont: hetente, csütörtökön 10 órakor és 10.50 
órakor
Kapcsolattartó: Nádasné Varga Katalin 
(Tel.: +36 70 2525 598)

Ugri bugri óvodás torna
Helyszín: Pannónia 4. és 5. terem
Időpont: kedd és csütörtök 16-17 óra
Kapcsolattartó: Beckerné Sabján Ottília 
(Tel.: +36 30 288 2516)

Ugri bugri tipegő torna
Helyszín: Pannónia 4. és 5. terem
Időpont: kedd 10 óra
Kapcsolattartó: Beckerné Sabján Ottília 
(Tel.: +36 30 288 2516)

Vörösberényi Fábián József kertbarát kör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: minden hónap első és harmadik hetének 
hétfőjén, 18 órakor
Kapcsolattartó: Pandur Ferenc 
(Tel.: +36 70 339 5274)

Vörösberényi nyugdíjas klub
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente, szerdánként 16 órától
Kapcsolattartó: Lencse Sándor 
(Tel.: +36 30 902 4268)

Vörösberényi nyugdíjas klub borostyán nép-
dalkör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente, pénteken 16.30 órától
Kapcsolattartó: Tóth László és Kovács Istvánné 
(Tel.: +36 70 224 7222, +36 88 430 091)

Vörösberényi nyugdíjas klub Ringató balaton 
táncegyüttes
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Időpont: hetente kedden 18 órától
Kapcsolattartó: Tóth Zoltánné Anara 
(Tel.: +36 70 371 7973)

Vörösberényi polgári olvasókör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház 
Időpont: minden hónap első szerdája, 18.30 órától 
Kapcsolattartó: Mohos Mária 
(Tel.: +36 20 99 16 213) (Mester Ferenc)



ALMÁDI ÚJSÁG 2013. szeptember

Minden számban felteszünk három helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban ad-
hatják le. Játsszon velünk Ön is, és ismerje meg jobban Balatonalmádit!

V. forduló
1. Ki volt Grófcsik János?
2. Ki volt Nemes Mihály?
3. Ki volt Joó János?

A helyes válaszokat szeptember 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtár-
ban leadni. Az ötödik fordulóra beérkezett válaszok elbírálását október 
11-én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klub-
foglalkozásán tartjuk a Pannónia Kulturális Központban.

A III. forduló helyes megoldásai:
1. Ki volt Brenner Lőrinc? – Enczenbrenner Lőrinc 1836-ban Zircen 

született. Veszprémben már Brenner néven szerepelt, mint építőmester és 
gyártulajdonos. Az Almádi Fürdőt 1877-ben nyitja meg a mai Trianoni 
emlékmű helyén. Építményei Almádiban: Borbála lak, Almádi Fürdő, 
Margit kápolna, Kutassy villa, Koszorús villa, Terike nyaraló (Becsák vil-
la), Almádi Fürdő Rt. bérháza. Több egyesületnek, szervezetnek volt tag-
ja. Több éven át községi bíró Almádiban és almádi szőlőbirtokos.

2. Ki volt Dr. Óvári Ferenc? – Obele néven született Veszprém-
ben 1858-ban. 1872-ben már Óvári néven ismert. 1884-ban ügy-
védi vizsgát tett és Veszprémben nyitott ügyvédi irodát. Almádi bir-
tokos és 1886-tól 1938-ig az Almádi Fürdő Rt. és a Balatonalmá-
di Fürdő és Építő Rt. elnöke. Országgyűlési képviselő, az Országos 
Tűzoltó Szövetség elnöke. Almádiban 52 év tevékenységéről 2013. 
június 15-én kiállítás nyílt, amely bemutatta áldásos tevékenységét. 
Almádi neki köszönheti szinte mai állapotát.

3. Ki volt Kánya Kálmán? – Kánya Kálmán 1869-ben szüle-
tett Sopronban. A magyar diplomáciai történet egyik legsikere-
sebb alakja. 1936-ban megvásárolta a mai Bajcsy úti óvoda épüle-
tét nyaraló céljából. 1939-ben Almádi díszpolgára lett. 1937-ben 
Kurszalon avatásán jelen van. A nyilas hatalom internálja és csak 
meghalni engedik haza. 1945. február 28-án meghalt. Sírja a sopro-
ni régi temetőben található.

Városismertető Városismertető
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KI MIT TUD Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Almádi Újság olvasóit

A IV. forduló helyes megoldásai:
1. Ki volt Kompolthy Jób? – Kompolthy Tivadar fia, 1879-ben szü-

letett Budapesten. Iskoláit Veszprémben és Fiumében végezte. 1898-ban 
már tengerészeti hadnagy, két alkalommal körbehajózta a Földet. 1902-
ben huszonhárom évesen gőzhajón Japánba indul, majd Kínában Sze-
csuan tartomány postaigazgatói állását tölti be. Jangce folyó melletti tar-
tományok postai szolgálatát szervezi meg. Kimagasló teljesítményéért a 
„Mandarin” rangot kapta meg. 1913-ban szabadságot kért és Almádiba 
utazott a családjához. 1923-ban rendjelet kapott a Kínai Köztársaságtól. 
1914-ben feleségül veszi Porovics Máriát. 1919. után a Kormányzóság 
Várkapitányságán szolgál. Ő volt az utolsó budai várkapitány. 1938-ban, 
52 évesen meghalt. Sírja az Almádi Pinkóczi temetőben található. Sokat 
tett a szeretett Almádija népszerűsítése és gyarapítása terén.

2. Ki volt Dr. Vajkai Aurél? – Wágenhuber néven születik Kolozs-
váron 1903-ban. Író, orvos és etnográfus. Orvosként rövid ideig 
dolgozik. 1937-ben muzeológus Veszprémben. 1939-1941 a Keszt-
helyi Balaton Múzeum igazgatója. 1942-ben a Néprajzi Múzeum 
és 1941-1945 között a Magyarság Tudományi Intézetben dolgozik, 
a szentgáli gyűjtést végzi. 1945-1949-ben a Néptudományi Intézet 
tanára. 1949-ben Veszprémbe költözik, a Bakonyi Múzeum igazga-
tója lesz. 1950-ben Almádiban kap lakást, hosszú időn keresztül ta-
nácstagként segítette Almádi életét. Újságcikkeit sokszor kritikusan 
írta, ami nemtetszést váltott ki a Napló szerkesztőségében. Almádi 
település történetét kezdte feldolgozni a Nagyközségi Tanács kéré-
sére, de az élet közbe szólt. 1987-ben meghalt, a cserszegtomaji te-
metőben nyugszik.

3. Ki volt Dr. Drong Mihály?– Drong Mihály 1886-ban született 
Szarvason. Orvosi diplomáját 1915-ben kapja Budapesten. Diploma 
után Almádiba költözött és mint körzeti orvos működött 1964-ig. 1925 
után igazgatósági tagja a Pannónia Otthonnak. 1918-ban házasságot köt 
Galambos Erzsébettel. A Galambos ház ma is áll a Martinovics út 54. 
szám alatt. Saját lakóházát 1929-ben építteti az Arany János és Jókai Mór 
út sarkán. 1967-ben meghalt. Utódai Almádiban, Veszprémben és Bu-
dapesten élnek.

A III. forduló győztese Rajnai Kálmánné. A IV. forduló győztese 
Rajnai Kálmánné. Gratulálunk mindkét győzelemhez.

Júliusban köszönthettük az 5-kor képzőművész csoport emléke-
zetes  kiállítását Almádiban.

Kelemen Marcel a házigazdák nevében üdvözölte  a kiállító mű-
vészeket, Árvay Zoltát, Bakos Tamást, Bodnár Imrét, Huller Ágos-
tont és Magyar Józsefet. A csoport tagjai közül többen Almádiba 
visszajárók, munkáikkal rendszeresen találkozunk a Balaton Tárlat 
és a Pannónia Tájkép Biennálé bemutatóin. A vendéglátó felhívta 
a kiállításlátók figyelmét, hogy érdemes több időt szánni egy-egy 
alkotás megtekintésére, mert ritkán látható minőség jelent meg a 
Pannónia falain.

Feledy Balász művészeti író kiállítás megnyitójában bemutat-
ta az 5KOR Képzőművész Csoport tagjait, mint fogalmazott: le-
het, hogy délután 5-kor találkoztak, vagy azért mert 5-en van-
nak (lehet hogy csak egyszerűen 5 különféle korú ember)  de 
egy biztos , az alkotói közösség 2005. januárjában alakult meg 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre képzőművészeinek legjavából. A 

helyszín sem volt véletlen, hiszen Kondor Béla is itt született és al-
kotott – fogalmazott.

Majd a neves művészeti író kitért a kiállítás címének, azaz a 
Sfumato szó eredeti jelentésének magyarázatára, miszerint a szó a 
klasszikus, olasz  reneszánsz időket felidéző füstös,  fátyolos azaz 
a reneszánsz  festési módnak ( amit  Leonardo fejlesztett tökélyre) 
azt a technikáját jelöli, amely kerüli az éles részleteket, észrevétle-
nül vezet át a sötét árnyalatokból a világos árnyalatokba, vagy a vi-
lágosból a sötétbe, azaz  feloldja a kontúrokat, párás lágyságú fes-
tői előadást tesz lehetővé.  Az itt kiállított munkák az egyes alkotók 
egyéniségét tükrözve más-más formában, más-más technikával ér-
zékeltették, hogy számukra mit jelent ma smufato, mit jelent a az 
áttünés, mit jelent a vonalak egymásra rakódása, egymásba gaba-
lyodása, mit jelen a formák átváltozása, egyáltalán hova tűnnek a 
napjaink, az árnyékunk, hová tűnünk magunk,  miközben azt vizs-
gálgatjuk, hogy hová tűnt az életünk. 

Sfumato 5-kor a Pannóniában

Vörösberény óvárosrész története
Bárhonnan közelítjük meg e csodás tájat, az első találkozás le-

nyűgöző. Joggal nevezte ezt a vidéket Lóczy Lajos földrajztudós a 
Balaton Abbáziájának. Veszprémtől 10 km-re a 305 méter magas 
Megyehegy, a 278 méter magas Várhegy és a 43 méter magas Sá-
torhegy lábánál a gyönyörű Malomvölgy kezdeténél fekszik az ősi 
Vörösberény község.

A falu régi nevét már 990-ban oklevélben rögzítik. Az oklevél gö-
rög szövegrészében Zagarbrüen, a latin részben pedig Zaarberin alak-
ban jelenik meg. A zagar-zaar-szár jelentése vörösessárga, mint az it-
teni talaj. A birik=egyesülni szóból pedig a berény szó fejlődött ki, a 
Szárberény, majd később a Vörösberény név. A környéken őskori lakó-
telepeket tártak fel. Lokhegyen 1903-ban IV. századbeli sírokra buk-
kantak. A Plank telken (Veszprémi út – Kisberényi út elágazása) római 
sírt találtak. A szomszédos Bodor-telken római falakat, majd 1956-
ban Kovács Géza telkén (Magtár út és 71-es út sarok) római falakat, 
vízvezeték csöveket és pénzérméket találtak. A Szilfa-dülőben, a Bala-
toni fennsíkon őskori cserepeket, késő bronzkori és kelta cserépmarad-
ványokat találtak. Egyébként a különböző építkezéseknél a kőkorszak-
tól, a rézkorszakon és a bronzkorszakon keresztül szinte minden kor 
nyoma megtalálható volt. A Bauxitkutató Vállalat, a Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Gimnázium és az új berényi iskola építkezéseinél is fel-
tárások zajlottak. Mindhárom helyen avar kori leleteket is találtak. 
Ezek a feltárások is mind bizonyítják, hogy ez a csodálatos táj ősidők-
től fogva lakott terület volt. Berény már Géza fejedelem korában a 
Veszprém völgyi monostor apácáinak tulajdonában volt. István király 
több falut adományozott a monostornak. Ezek neve Sándor, Máma, 
Csittény, Kenese és Papvására volt. 997 táján lezajlott Koppány féle lá-
zadás leverésének eseményei vidékünket is érintették, mert a Berény 
törzs tagjai a király oldalán katonáskodó segédnép voltak. A legenda 
szerint Szent Márton közbenjárásával történt a Koppány feletti győ-
zelem. Ennek a csatának emlékét őrzi a vörösberényi Szent Márton 
templom, vagyis a mai református templom. A fentiek ellenére még-
is találtak pogány sírokat az almádi Öreghegy lábánál, a vasútállomás 
közelében 1933-ban, továbbá 1911-ben a berényi Lokhegyen. Eb-
ből kiderül, hogy nem minden berényi lakos volt királyhű. A tatárjá-
rás idején alakultak a korai pálos rendházak, ezt igazolja az 1263-ban 
keltezett Pál veszprémi püspök oklevele. Erre utal a berényi remeték 
temploma Kisberényben, a mai Pinkóczi út – Kisberényi út – Marti-
novics út – Remete patak közti területen. Nem szerették a pálosokat 
az egyházon belül, mert gondolkodó emberek voltak, akik másként 
látták az egyház dolgait. Emléküket őrzik a következő helynevek: Re-
metevölgy, Remeteforrás, Remete patak, Remete likak és a volt Reme-
te vasútállomás. A Szent Kereszt remeték templomának romjai még 
Kisberényben 1860-ban láthatók voltak, ma már sajnos nem. E ro-
mos épület mellett kellett 1754-ben megépíttetni a püspök utasítá-
sára egy fogadót az országút mellett, ez volt a régi Pinkóczi csárda. A 
helye nem azonos a mai Pinkóczi csárdáéval. Berénynek három gaz-
dája volt a török sereg megjelenéséig: az apácák, a káptalan és a püs-
pökség. Koronás főink közül I. Lajos, azaz Nagy Lajos királyunk egy 
1368-as oklevél szerint szívesen vadászgatott a Berény körüli erdők-
ben. Az 1526-os nagy katasztrófa megpecsételte az apácák sorsát, akik 
Veszprémből Körmendre menekültek 1552-ben. 1570-ben a törö-
kök Berényt is megszállták, így Veszprém és környékének megszállása 
16 évig tartott. Ez időben halt ki teljesen Kisberény, amelynek Almá-
di nevű szőlőhegyén alakult ki a későbbi Aládi nevű község. Később, 
1638-ban az apácák birtokait Berényben a győri püspökre bízták, ezzel 
megkezdődött a jezsuita rend működése Berényben, majd 1641-ben a 
lakosságot sanyargató törökök elől elmenekült a falu népe. Kovács Ist-
ván helytörténeti kutató

(Folytatjuk.)

Anyanyelvünkről 
Zöldről sárgát vált a levél,
átjár rajtuk az őszi szél
készül minden ember
mert, bizony, ez már szeptember 

Nulla = semmi?

A nulla egyenlő lenne a semmivel? Ez is benne van a Magyar Ér-
telmező Kéziszótárban. És igaz is, hogy a közhasználatban kitehet-
jük e két szó közé az egyenlőségjelet. De előbb nézzünk körül, mie-
lőtt elfogadnánk ezt az értelmezést.

Kezdjük azzal, hogy honnan is származik a nulla szavunk, amely-
nek a szinonimája a zéró (zérus). Azt megállapíthatjuk, hogy a két 
szónak nincs köze egymáshoz. A zéróval most ne foglalkozzunk, 
majd a végén még előkerül.

A múlt század vége felé került a szótárunkba a nulla szó. Mégpedig 
– megérdemli, hogy nevét megemlítsük – Vitray Tamás jóvoltából. A 
sport-riporterek, mint addig ő maga is, a null kifejezést használták, amely 
a német nyelvben die Null. Nem tudtam megkérdezni Vitrayt, hogy ho-
gyan jutott eszébe a magyar szavak óceánjába jobban beleillő nulla, mint 
maga az eredeti német szó. De a lényeg az, hogy riportereink igen hamar 
átvették a nulla formát, és ma már sohasem hallom az eredmény közlé-
sekor, hogy null : null, csak így: nulla : nulla (vagy 3 : nulla, mikor, mi). 
Egyébként a szó a latin nullus szóból származik. A görögöktől is sok min-
dent átvettünk, de ezt biztosan nem, mert a görögök nem használták a 
nullát. Ezt egyszerűen megkerülték. Amikor (a mi fogalmaink szerint) 
az 1 után nullát kellett volna írni, hogy 10, 100 (vagy több nullát, 1000 
stb.) legyen belőle, egyszerűen a 10-es számot egyetlen betűvel, az X-szel 
jelölték. Így jártak el az 50-nel, aminek a jele L, a 100-zal, jele C, az 500-
zal, jele D és az 1000-rel, amihez az M-betűt használták. Miután az 1-est 
pont nélküli nagy I-vel, az 5-öst V-vel jelölték, ezekből a betűkből, meg-
felelő elhelyezésükkel, minden számot le tudtak írni. A római számokat 
azért is érdemes megtanulni, mert számos régi épületen, templomon így 
jelezték az építés idejét, pl.: MDCVI = 1606.

Csak mellékesen említem meg, hogy ez az álló helyzetű ovális for-
ma szerepel a 40 betűből álló magyar ábécé 24. betűjeként is.

A matematikusok egy ideig elvitatkoztak azon, hogy ez a nul-
la vajon szám-e egyáltalán és ha szám, akkor páros-e vagy páratlan. 
Arra a megállapításra jutottak, hogy a nulla – szám, amelyik a + 1 
és a – 1 között helyezkedik el. Miután a számsorban egymást köve-
tik a páros és a páratlan számok: 1, 2, 3, 4 stb., akkor a nulla nem 
lehet más, mint páros szám, hiszen a mínusz 1 páratlan, a plusz 1 is 
páratlan, márpedig két páratlan szám között csak páros szám lehet.

Ha valamely szám után áll (egy vagy több nulla), akkor ez hatá-
rozza meg az előtte álló szám tényleges értékét. Bizony, nem mind-
egy, hogy a fizetés első száma után hány nulla helyezkedik el!

A témámban még az is eszembe jut, hogy a senkiházi emberre 
szokás mondani, hogy az egy nagy nulla! És még egy „szerepével” 
találkoztam, a tanyasi épület udvarán áll egy kis bódén. A gyengéb-
bek kedvéért rá van festve két nulla, ami a rendeltetését van hivatva 
jelezni. Honnan származik e jel? Nem tudom.

De komolyabbra térve. A közlekedésben is igen megbecsült szám 
a nulla, hiszen még szobra is van Budán a Lánchídnál, ahonnan az 
1-es számú autópálya indul. 

Szóltam az elején a zéróról is. Nos, különösen a gépkocsivezetők-
nek ismerős ez a szó, hiszen rendelet szól arról, hogy a szondázás-
kor egyetlen kicsike értéket mutató számot sem fogadnak el, és erre 
használatos a zéró tolerancia kifejezés. Ezek után mondhatjuk-e, 
hogy a nulla – semmi? lang.miklos@chello.hu



ALMÁDI ÚJSÁG 2013. szeptember

Minden számban felteszünk három helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban ad-
hatják le. Játsszon velünk Ön is, és ismerje meg jobban Balatonalmádit!

V. forduló
1. Ki volt Grófcsik János?
2. Ki volt Nemes Mihály?
3. Ki volt Joó János?

A helyes válaszokat szeptember 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtár-
ban leadni. Az ötödik fordulóra beérkezett válaszok elbírálását október 
11-én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klub-
foglalkozásán tartjuk a Pannónia Kulturális Központban.

A III. forduló helyes megoldásai:
1. Ki volt Brenner Lőrinc? – Enczenbrenner Lőrinc 1836-ban Zircen 

született. Veszprémben már Brenner néven szerepelt, mint építőmester és 
gyártulajdonos. Az Almádi Fürdőt 1877-ben nyitja meg a mai Trianoni 
emlékmű helyén. Építményei Almádiban: Borbála lak, Almádi Fürdő, 
Margit kápolna, Kutassy villa, Koszorús villa, Terike nyaraló (Becsák vil-
la), Almádi Fürdő Rt. bérháza. Több egyesületnek, szervezetnek volt tag-
ja. Több éven át községi bíró Almádiban és almádi szőlőbirtokos.

2. Ki volt Dr. Óvári Ferenc? – Obele néven született Veszprém-
ben 1858-ban. 1872-ben már Óvári néven ismert. 1884-ban ügy-
védi vizsgát tett és Veszprémben nyitott ügyvédi irodát. Almádi bir-
tokos és 1886-tól 1938-ig az Almádi Fürdő Rt. és a Balatonalmá-
di Fürdő és Építő Rt. elnöke. Országgyűlési képviselő, az Országos 
Tűzoltó Szövetség elnöke. Almádiban 52 év tevékenységéről 2013. 
június 15-én kiállítás nyílt, amely bemutatta áldásos tevékenységét. 
Almádi neki köszönheti szinte mai állapotát.

3. Ki volt Kánya Kálmán? – Kánya Kálmán 1869-ben szüle-
tett Sopronban. A magyar diplomáciai történet egyik legsikere-
sebb alakja. 1936-ban megvásárolta a mai Bajcsy úti óvoda épüle-
tét nyaraló céljából. 1939-ben Almádi díszpolgára lett. 1937-ben 
Kurszalon avatásán jelen van. A nyilas hatalom internálja és csak 
meghalni engedik haza. 1945. február 28-án meghalt. Sírja a sopro-
ni régi temetőben található.

Városismertető Városismertető
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KI MIT TUD Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Almádi Újság olvasóit

A IV. forduló helyes megoldásai:
1. Ki volt Kompolthy Jób? – Kompolthy Tivadar fia, 1879-ben szü-

letett Budapesten. Iskoláit Veszprémben és Fiumében végezte. 1898-ban 
már tengerészeti hadnagy, két alkalommal körbehajózta a Földet. 1902-
ben huszonhárom évesen gőzhajón Japánba indul, majd Kínában Sze-
csuan tartomány postaigazgatói állását tölti be. Jangce folyó melletti tar-
tományok postai szolgálatát szervezi meg. Kimagasló teljesítményéért a 
„Mandarin” rangot kapta meg. 1913-ban szabadságot kért és Almádiba 
utazott a családjához. 1923-ban rendjelet kapott a Kínai Köztársaságtól. 
1914-ben feleségül veszi Porovics Máriát. 1919. után a Kormányzóság 
Várkapitányságán szolgál. Ő volt az utolsó budai várkapitány. 1938-ban, 
52 évesen meghalt. Sírja az Almádi Pinkóczi temetőben található. Sokat 
tett a szeretett Almádija népszerűsítése és gyarapítása terén.

2. Ki volt Dr. Vajkai Aurél? – Wágenhuber néven születik Kolozs-
váron 1903-ban. Író, orvos és etnográfus. Orvosként rövid ideig 
dolgozik. 1937-ben muzeológus Veszprémben. 1939-1941 a Keszt-
helyi Balaton Múzeum igazgatója. 1942-ben a Néprajzi Múzeum 
és 1941-1945 között a Magyarság Tudományi Intézetben dolgozik, 
a szentgáli gyűjtést végzi. 1945-1949-ben a Néptudományi Intézet 
tanára. 1949-ben Veszprémbe költözik, a Bakonyi Múzeum igazga-
tója lesz. 1950-ben Almádiban kap lakást, hosszú időn keresztül ta-
nácstagként segítette Almádi életét. Újságcikkeit sokszor kritikusan 
írta, ami nemtetszést váltott ki a Napló szerkesztőségében. Almádi 
település történetét kezdte feldolgozni a Nagyközségi Tanács kéré-
sére, de az élet közbe szólt. 1987-ben meghalt, a cserszegtomaji te-
metőben nyugszik.

3. Ki volt Dr. Drong Mihály?– Drong Mihály 1886-ban született 
Szarvason. Orvosi diplomáját 1915-ben kapja Budapesten. Diploma 
után Almádiba költözött és mint körzeti orvos működött 1964-ig. 1925 
után igazgatósági tagja a Pannónia Otthonnak. 1918-ban házasságot köt 
Galambos Erzsébettel. A Galambos ház ma is áll a Martinovics út 54. 
szám alatt. Saját lakóházát 1929-ben építteti az Arany János és Jókai Mór 
út sarkán. 1967-ben meghalt. Utódai Almádiban, Veszprémben és Bu-
dapesten élnek.

A III. forduló győztese Rajnai Kálmánné. A IV. forduló győztese 
Rajnai Kálmánné. Gratulálunk mindkét győzelemhez.

Júliusban köszönthettük az 5-kor képzőművész csoport emléke-
zetes  kiállítását Almádiban.

Kelemen Marcel a házigazdák nevében üdvözölte  a kiállító mű-
vészeket, Árvay Zoltát, Bakos Tamást, Bodnár Imrét, Huller Ágos-
tont és Magyar Józsefet. A csoport tagjai közül többen Almádiba 
visszajárók, munkáikkal rendszeresen találkozunk a Balaton Tárlat 
és a Pannónia Tájkép Biennálé bemutatóin. A vendéglátó felhívta 
a kiállításlátók figyelmét, hogy érdemes több időt szánni egy-egy 
alkotás megtekintésére, mert ritkán látható minőség jelent meg a 
Pannónia falain.

Feledy Balász művészeti író kiállítás megnyitójában bemutat-
ta az 5KOR Képzőművész Csoport tagjait, mint fogalmazott: le-
het, hogy délután 5-kor találkoztak, vagy azért mert 5-en van-
nak (lehet hogy csak egyszerűen 5 különféle korú ember)  de 
egy biztos , az alkotói közösség 2005. januárjában alakult meg 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre képzőművészeinek legjavából. A 

helyszín sem volt véletlen, hiszen Kondor Béla is itt született és al-
kotott – fogalmazott.

Majd a neves művészeti író kitért a kiállítás címének, azaz a 
Sfumato szó eredeti jelentésének magyarázatára, miszerint a szó a 
klasszikus, olasz  reneszánsz időket felidéző füstös,  fátyolos azaz 
a reneszánsz  festési módnak ( amit  Leonardo fejlesztett tökélyre) 
azt a technikáját jelöli, amely kerüli az éles részleteket, észrevétle-
nül vezet át a sötét árnyalatokból a világos árnyalatokba, vagy a vi-
lágosból a sötétbe, azaz  feloldja a kontúrokat, párás lágyságú fes-
tői előadást tesz lehetővé.  Az itt kiállított munkák az egyes alkotók 
egyéniségét tükrözve más-más formában, más-más technikával ér-
zékeltették, hogy számukra mit jelent ma smufato, mit jelent a az 
áttünés, mit jelent a vonalak egymásra rakódása, egymásba gaba-
lyodása, mit jelen a formák átváltozása, egyáltalán hova tűnnek a 
napjaink, az árnyékunk, hová tűnünk magunk,  miközben azt vizs-
gálgatjuk, hogy hová tűnt az életünk. 

Sfumato 5-kor a Pannóniában

Vörösberény óvárosrész története
Bárhonnan közelítjük meg e csodás tájat, az első találkozás le-

nyűgöző. Joggal nevezte ezt a vidéket Lóczy Lajos földrajztudós a 
Balaton Abbáziájának. Veszprémtől 10 km-re a 305 méter magas 
Megyehegy, a 278 méter magas Várhegy és a 43 méter magas Sá-
torhegy lábánál a gyönyörű Malomvölgy kezdeténél fekszik az ősi 
Vörösberény község.

A falu régi nevét már 990-ban oklevélben rögzítik. Az oklevél gö-
rög szövegrészében Zagarbrüen, a latin részben pedig Zaarberin alak-
ban jelenik meg. A zagar-zaar-szár jelentése vörösessárga, mint az it-
teni talaj. A birik=egyesülni szóból pedig a berény szó fejlődött ki, a 
Szárberény, majd később a Vörösberény név. A környéken őskori lakó-
telepeket tártak fel. Lokhegyen 1903-ban IV. századbeli sírokra buk-
kantak. A Plank telken (Veszprémi út – Kisberényi út elágazása) római 
sírt találtak. A szomszédos Bodor-telken római falakat, majd 1956-
ban Kovács Géza telkén (Magtár út és 71-es út sarok) római falakat, 
vízvezeték csöveket és pénzérméket találtak. A Szilfa-dülőben, a Bala-
toni fennsíkon őskori cserepeket, késő bronzkori és kelta cserépmarad-
ványokat találtak. Egyébként a különböző építkezéseknél a kőkorszak-
tól, a rézkorszakon és a bronzkorszakon keresztül szinte minden kor 
nyoma megtalálható volt. A Bauxitkutató Vállalat, a Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Gimnázium és az új berényi iskola építkezéseinél is fel-
tárások zajlottak. Mindhárom helyen avar kori leleteket is találtak. 
Ezek a feltárások is mind bizonyítják, hogy ez a csodálatos táj ősidők-
től fogva lakott terület volt. Berény már Géza fejedelem korában a 
Veszprém völgyi monostor apácáinak tulajdonában volt. István király 
több falut adományozott a monostornak. Ezek neve Sándor, Máma, 
Csittény, Kenese és Papvására volt. 997 táján lezajlott Koppány féle lá-
zadás leverésének eseményei vidékünket is érintették, mert a Berény 
törzs tagjai a király oldalán katonáskodó segédnép voltak. A legenda 
szerint Szent Márton közbenjárásával történt a Koppány feletti győ-
zelem. Ennek a csatának emlékét őrzi a vörösberényi Szent Márton 
templom, vagyis a mai református templom. A fentiek ellenére még-
is találtak pogány sírokat az almádi Öreghegy lábánál, a vasútállomás 
közelében 1933-ban, továbbá 1911-ben a berényi Lokhegyen. Eb-
ből kiderül, hogy nem minden berényi lakos volt királyhű. A tatárjá-
rás idején alakultak a korai pálos rendházak, ezt igazolja az 1263-ban 
keltezett Pál veszprémi püspök oklevele. Erre utal a berényi remeték 
temploma Kisberényben, a mai Pinkóczi út – Kisberényi út – Marti-
novics út – Remete patak közti területen. Nem szerették a pálosokat 
az egyházon belül, mert gondolkodó emberek voltak, akik másként 
látták az egyház dolgait. Emléküket őrzik a következő helynevek: Re-
metevölgy, Remeteforrás, Remete patak, Remete likak és a volt Reme-
te vasútállomás. A Szent Kereszt remeték templomának romjai még 
Kisberényben 1860-ban láthatók voltak, ma már sajnos nem. E ro-
mos épület mellett kellett 1754-ben megépíttetni a püspök utasítá-
sára egy fogadót az országút mellett, ez volt a régi Pinkóczi csárda. A 
helye nem azonos a mai Pinkóczi csárdáéval. Berénynek három gaz-
dája volt a török sereg megjelenéséig: az apácák, a káptalan és a püs-
pökség. Koronás főink közül I. Lajos, azaz Nagy Lajos királyunk egy 
1368-as oklevél szerint szívesen vadászgatott a Berény körüli erdők-
ben. Az 1526-os nagy katasztrófa megpecsételte az apácák sorsát, akik 
Veszprémből Körmendre menekültek 1552-ben. 1570-ben a törö-
kök Berényt is megszállták, így Veszprém és környékének megszállása 
16 évig tartott. Ez időben halt ki teljesen Kisberény, amelynek Almá-
di nevű szőlőhegyén alakult ki a későbbi Aládi nevű község. Később, 
1638-ban az apácák birtokait Berényben a győri püspökre bízták, ezzel 
megkezdődött a jezsuita rend működése Berényben, majd 1641-ben a 
lakosságot sanyargató törökök elől elmenekült a falu népe. Kovács Ist-
ván helytörténeti kutató

(Folytatjuk.)

Anyanyelvünkről 
Zöldről sárgát vált a levél,
átjár rajtuk az őszi szél
készül minden ember
mert, bizony, ez már szeptember 

Nulla = semmi?

A nulla egyenlő lenne a semmivel? Ez is benne van a Magyar Ér-
telmező Kéziszótárban. És igaz is, hogy a közhasználatban kitehet-
jük e két szó közé az egyenlőségjelet. De előbb nézzünk körül, mie-
lőtt elfogadnánk ezt az értelmezést.

Kezdjük azzal, hogy honnan is származik a nulla szavunk, amely-
nek a szinonimája a zéró (zérus). Azt megállapíthatjuk, hogy a két 
szónak nincs köze egymáshoz. A zéróval most ne foglalkozzunk, 
majd a végén még előkerül.

A múlt század vége felé került a szótárunkba a nulla szó. Mégpedig 
– megérdemli, hogy nevét megemlítsük – Vitray Tamás jóvoltából. A 
sport-riporterek, mint addig ő maga is, a null kifejezést használták, amely 
a német nyelvben die Null. Nem tudtam megkérdezni Vitrayt, hogy ho-
gyan jutott eszébe a magyar szavak óceánjába jobban beleillő nulla, mint 
maga az eredeti német szó. De a lényeg az, hogy riportereink igen hamar 
átvették a nulla formát, és ma már sohasem hallom az eredmény közlé-
sekor, hogy null : null, csak így: nulla : nulla (vagy 3 : nulla, mikor, mi). 
Egyébként a szó a latin nullus szóból származik. A görögöktől is sok min-
dent átvettünk, de ezt biztosan nem, mert a görögök nem használták a 
nullát. Ezt egyszerűen megkerülték. Amikor (a mi fogalmaink szerint) 
az 1 után nullát kellett volna írni, hogy 10, 100 (vagy több nullát, 1000 
stb.) legyen belőle, egyszerűen a 10-es számot egyetlen betűvel, az X-szel 
jelölték. Így jártak el az 50-nel, aminek a jele L, a 100-zal, jele C, az 500-
zal, jele D és az 1000-rel, amihez az M-betűt használták. Miután az 1-est 
pont nélküli nagy I-vel, az 5-öst V-vel jelölték, ezekből a betűkből, meg-
felelő elhelyezésükkel, minden számot le tudtak írni. A római számokat 
azért is érdemes megtanulni, mert számos régi épületen, templomon így 
jelezték az építés idejét, pl.: MDCVI = 1606.

Csak mellékesen említem meg, hogy ez az álló helyzetű ovális for-
ma szerepel a 40 betűből álló magyar ábécé 24. betűjeként is.

A matematikusok egy ideig elvitatkoztak azon, hogy ez a nul-
la vajon szám-e egyáltalán és ha szám, akkor páros-e vagy páratlan. 
Arra a megállapításra jutottak, hogy a nulla – szám, amelyik a + 1 
és a – 1 között helyezkedik el. Miután a számsorban egymást köve-
tik a páros és a páratlan számok: 1, 2, 3, 4 stb., akkor a nulla nem 
lehet más, mint páros szám, hiszen a mínusz 1 páratlan, a plusz 1 is 
páratlan, márpedig két páratlan szám között csak páros szám lehet.

Ha valamely szám után áll (egy vagy több nulla), akkor ez hatá-
rozza meg az előtte álló szám tényleges értékét. Bizony, nem mind-
egy, hogy a fizetés első száma után hány nulla helyezkedik el!

A témámban még az is eszembe jut, hogy a senkiházi emberre 
szokás mondani, hogy az egy nagy nulla! És még egy „szerepével” 
találkoztam, a tanyasi épület udvarán áll egy kis bódén. A gyengéb-
bek kedvéért rá van festve két nulla, ami a rendeltetését van hivatva 
jelezni. Honnan származik e jel? Nem tudom.

De komolyabbra térve. A közlekedésben is igen megbecsült szám 
a nulla, hiszen még szobra is van Budán a Lánchídnál, ahonnan az 
1-es számú autópálya indul. 

Szóltam az elején a zéróról is. Nos, különösen a gépkocsivezetők-
nek ismerős ez a szó, hiszen rendelet szól arról, hogy a szondázás-
kor egyetlen kicsike értéket mutató számot sem fogadnak el, és erre 
használatos a zéró tolerancia kifejezés. Ezek után mondhatjuk-e, 
hogy a nulla – semmi? lang.miklos@chello.hu



Krónika Krónika
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Augusztus 4. rendőreink gyásznapjaCimborák Balatónián Rendőrségi hírek
Szeptemberre készülve

A nyári forróságnak lassan vége, az enyhülő hőség az ősz közeled-
tét jelzi. Szeptemberben a családok életébe nagy változást hoz a tan-
évkezdés, megkezdődnek a dolgos hétköznapok.

2008-ban hirdette meg az Országos Rendőr-főkapitányság az „Is-
kola rendőre” programot, amely a rendőrség tanintézményekben 
végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét foglalja keretbe 
már nemcsak az általános, hanem a középiskolákban is.

Mit takar a program? Minden iskolának van egy kapcsolattartó 
rendőre, ő az „Iskola Rendőre”. Rendszeresen megjelenik a tanin-
tézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős progra-
mokon, igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezle-
teken, tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és szü-
lőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel 
már nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban, rajta keresztül az iskola 
jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülő problémáit, 
észrevételeket, amelyek a rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez 
kötődnek. Az Iskola Rendőrétől ill. rajta keresztül is kérhetik elő-
adások, foglalkozások, jogi felvilágosítás tartását az intézményekben 
akár közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkö-
vetéssel, áldozattá válással kapcsolatban.

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, min-
den olyan ötletét, igényét, amellyel a program hasznosabbá, ered-
ményesebbé tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett ÖT-
LETLÁDÁK. 

Az évszakváltás nemcsak az iskolák zajosabbá válását hozza magá-
val, hanem megkezdődik az őszi betakarítás, a kertekben, a gyümöl-
csösökben, a szőlőkben beérett termények begyűjtése. 

Erre az időszakra jellemző bűncselekmény a besurranás. A ház, 
nyaraló, pince körül, mögött szorgoskodó tulajdonosok, családtag-
ok, segítők nyitva hagyják a kaput, az ajtót, az ablakokat, a gépko-
csit az udvaron, utcán. Ilyen alkalmat a nem igazán jó szándékkel 
arra sétálgató elkövetők nem hagynak ki. Szó szerint pillanatok alatt 
„dolgoznak”. Felkapják és viszik, ami szem előtt van, az autóban ha-
gyott értékeket, a legkülönbözőbb helyiségekben asztalon, ágyon, 
fogason hagyott táskákat, pénztárcákat. Nem töltik az időt forga-
tással, kutatással.

A besurranások megelőzése érdekében
Zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai és bejárati ajtóit, akkor 

is, ha otthon vagy a kertben tartózkodnak, amennyiben riasztóbe-
rendezéssel ellátott a nyaraló, azt éjszakára és távollétükre minden 
esetben aktiválják, a nyaralóba, pincébe, házba megérkezve a szemé-
lyes okmányaikat és pénztárcájukat tartalmazó táskákat ne tartsák 
jól látható és elérhető helyen.

A gépjármű lopások elkerülése érdekében
A gépkocsik kulcsait ne hagyják a járműben és látható helyen a 

nyaralóban, az épületben, a gépkocsik összes biztonsági berende-
zését aktiválják parkolás után, lehetőség szerint az ingatlanokon 
belül parkoljanak úgy, hogy több kormányozási manőverrel lehes-
sen az ingatlant a gépjárművel elhagyni, közterületen történő par-
kolás esetén igyekezzenek forgalmas, jól látható helyen megállni, 
soha ne hagyjanak értéket, táskát, műszaki cikket látható helyen 
a gépkocsiban. Az ülés alá helyezett táska az elkövetőknek látha-
tó hely!

Vigyázzanak értékeikre, mert a megelőzés áldozattá válástól és fő-
leg sok bosszúságtól menti meg Önöket!

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. szeptember

Készül a díszlet az esti előadáshoz

Fotó: Pászti

A csoport tagja még a balatonalmádi Keö Péter, aki komoly fia-
talember a 10-11 évesek között. Ő ősszel már a nyolcadik osztály 
padjait fogja koptatni, a blog írás mellett zongorázik, zeneiskolá-
ba jár és szintén több éve tölt el egy kellemes nyári hetet a Cim-
boráknál.

Pászti György több éve mindenhova követi a Cimborákat és örö-
kíti meg az élményeket, de ezen az idei találkozón még ennél is ko-
molyabb szerepet vállalt. A fotózás iránt érdeklődő gyerekeket vá-
rosnézésre vitte, ahol az emlékhelyeket és érdekességeket az ő szak-
mai iránymutatása mellett közösen fényképezték le, hogy estére a 
már az előhívott képekből kis kiállítást rögtönözhessenek. 

Az Almádiért Közalapítvány ötletgazdag elnöke pedig hamar 
megálmodta a folytatást, aminek köszönhetően már szerveződik is 
a „Cimbora Objektív” nevű klubcsoport, ahol kedves fotósunk fog 
elméleti és gyakorlati oktatásokat tartani az almádi diákoknak, az-
zal a nem titkolt reménnyel, hogy az élménynyújtáson túl egy fotó-
riporter, esetleg egy fotóművész karrierjét sikerül elindítania!

Összességében tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy újabb 
tartalmas, szórakoztató, élménydús hetet sikerült a szervezőknek 
varázsolni, amire minden Cimbora sokáig, szeretettel fog visszaem-
lékezni.  Szolga Mária

Cimbora jubileum
Kerek évfordulók, emlékezések, nosztalgiák, találkozások. Össze-

jönnek mindazok, akik szerették, és készítették, nézték és szerepel-
tek a 40 éves Cimborában, örömöket keresünk, régi emlékek után 
kutatunk, és nemcsak a 40 évre emlékezünk vissza, amelynek utol-
só évtizedei szorosan kötődnek Balatonalmádihoz, hanem annak az 
ifjú, 10 éves Cimbora csapatnak is köszönetet mondunk, akik hű-
ségesen őrzik a város régi emlékeit, amikor még százával jöttek ide a 
gyerekek a televízió hívására határon innen és túlról. Emlékeket ke-
resünk és emlékeket ápolunk. A kerek évfordulók mindig alkalma-
sak arra, hogy megvizsgáljuk mit tettünk jól, mit kellett volna más-
képp és végül ami a legfontosabb, a hogyan tovább?

A Magtár hatalmas termeiben megtekinthetőek lesznek azok a 
fényképek, amelyek a Cimbora táborok emlékeit őrzik. A kiállítás-
ból kiderül, hogy Kányádi Sándor költő a kezdetektől velünk volt, 
alapítója volt a Cimborának, ő volt Benedek Elek követe Erdélyből, 
akinek Cimbora újságját mindig példaképünknek tekintettük. Vár-
juk őt is, talán velünk lesz ezen a szép kerek érvfordulón, ahova ter-
mészetesen Almádi apraját nagyját is szeretettel várjuk, hiszen ők a 
mi őslakóink.   

Júliusban egy teljes hétre meseországgá változott a Wesselényi 
Strand egy darabkája. A gombaként kinőtt kis sátrakba csillogó sze-
mű, szépséges hercegnők és lovagok költöztek városunk kiemelt 
rendezvényének köszönhetően. 

A Cimbora találkozókat több, mint húsz éve É. Szabó Márta ál-
modta meg, majd Perus Zsuzsával karöltve Balatonalmádiban ti-
zenegy éve rendezik meg a Cimbora Vakációt, ahova az ország leg-
különbözőbb pontjairól érkezik feltöltődni a gyereksereg. 

A dráma-, blog-, kézműves- és fotós csoport tagjai szakavatott ve-
zetők felügyelete mellett ügyeskednek választott területükön. Véle-
ményük egybehangzó: imádják a rendezvényt és nagyon sajnálják, 
hogy tavaly elmaradt a Vakáció. Sok a visszatérő vendég, akik a ta-
valy előtti nyáron itt töltött napokat érezhetően a szívükbe zárták, 
és lelkesen mesélik akkori élményeiket. Még az a felhőszakadás is 
kedves emlékű kaland nekik, ami kiöntötte őket sátraikból, és be-
űzte őket az iskola falai közé, ahol matracokon töltötték az éjszakát. 

Ott jártamkor a dráma csoportban hatalmas volt az izgalom, min-
denki lázasan készülődött a fellépésre. A díszletek készen álltak, a sze-
repeket pár nap alatt megtanulták a gyerekek, és már csak az volt a 
nagy kérdés, hogy eljön-e Jeney Zoltán író megnézni a fellépést, amit 
Rév Fülöp című könyve ihletett. A főszerepben Szekeres Kinga almá-
di és Szabó Gergő dunaújvárosi cimborák. Mindketten a színpad-
ra termettek, imádnak szerepelni. Kinga kedves és szép, pont olyan, 
mint ahogy az ember elképzeli Akarattya hercegnőt. Gergő Rév Fü-
löpöt alakítja, de már nagyon várja, hogy egyszer kitörjön az „alvós” 
szerepből, ugyanis az eddigi darabokban, amikben szerepelt, túl sokat 
kellett aludnia, és ő igazából beszélni szeret a legjobban. 

Bérces Bíbor egyszerre két szereplőt is alakít: ő Ádánd lovag, aki a 
történet végén átváltozik Alma hercegnővé.

Kiss Kata Vaszit játssza majd el, remélhetőleg nagy sikerrel.
Lesz miről írni a bloggereknek! Ez a csoport az idén alakult, és 

naprakészen tájékoztatják az érdeklődőket a Cimbora Táborról, in-
terjúkat készítenek, az interneten mesélnek élményeikről: meglá-
togatták a Péter-Pál Napokat, író-olvasó találkozón vettek részt a 
Strandkönyvtárban, egy nagylelkű támogatónak köszönhetően ha-
jókáztak a Balatonon. 

Kedves tárnoki testvérpárral is sikerült beszélgetni, ők már má-
sodik éve lelkes résztvevői a rendezvénynek, a tavalyelőtti kézmű-
ves csoportban készített alkotásaikat anyukájukra bízták megőrzés-
re, idén inkább az írásra adták a fejüket. 

„Van már cimborám…”
Ünnepeljük együtt a 40 éves Cimborát és a 10 éves Almádi Cim-

bora klubot!

2013. szeptember 20. péntek 17 óra
Cimborás emlékeink - fotókiállítás megnyitó É Szabó Mártával 

beszélget Fábián László

2013. szeptember 21. szombat 14 óra
Nagy Cimbora Ünnep egész délután- bábkészítés - cimbora fej-

törők - filmvetítés - kézművesség - közös játékok

Helyszín: Magtár Rendezvényház
Balatonalmádi, Thököly u. 1., tel.: 70-455-4100

Már három éve, hogy szolgálatteljesítés közben halálos lövés érte 
Gamauf János r. főtörzszászlós kollégánkat és az általa éppen igazol-
tatott gépkocsiban utazó 21 éves Németh Ádám főiskolai hallgatót. 
Ma sem tudjuk, értjük, mi vezethette annak a fiatal férfinak az el-
méjét és kezét, aki ezt a rettenetes tettet véghezvitte.

 A tragédiára történő megemlékezés a bajtársak, munkatársak részéről, 
nemcsak saját hiányérzetük enyhítésére, hanem a család fájdalmában való 
osztozásra is szolgál. Az emlékezés szeretteinkre, a főhajtás a sírnál, tiszte-
letadás egy tragédia helyszínén felállított emlékműnél lehetőséget ad arra, 
hogy megálljunk egy pillanatra rohanó életünkben, és elgondolkodjunk. 

Olyan rövid az emberi élet, de valójában rajtunk múlik, milyenné 
tesszük! Nem tudjuk, mi történik holnap, ezért kellene minden per-
cét úgy megélni, hogy a szeretet érzése töltse el szívünket.

Ilyen kollégánk volt Gamauf János, a mi Janikánk, az arcáról soha 
el nem tűnő mosolyával, kedves hangjával, segítőkészségével! Így 
emlékezünk rá.  Stanka Mária r. őrnagy

A megemlékezők az emlékműnél

Fotó: SM
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Augusztus 4. rendőreink gyásznapjaCimborák Balatónián Rendőrségi hírek
Szeptemberre készülve

A nyári forróságnak lassan vége, az enyhülő hőség az ősz közeled-
tét jelzi. Szeptemberben a családok életébe nagy változást hoz a tan-
évkezdés, megkezdődnek a dolgos hétköznapok.

2008-ban hirdette meg az Országos Rendőr-főkapitányság az „Is-
kola rendőre” programot, amely a rendőrség tanintézményekben 
végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét foglalja keretbe 
már nemcsak az általános, hanem a középiskolákban is.

Mit takar a program? Minden iskolának van egy kapcsolattartó 
rendőre, ő az „Iskola Rendőre”. Rendszeresen megjelenik a tanin-
tézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős progra-
mokon, igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezle-
teken, tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és szü-
lőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel 
már nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban, rajta keresztül az iskola 
jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülő problémáit, 
észrevételeket, amelyek a rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez 
kötődnek. Az Iskola Rendőrétől ill. rajta keresztül is kérhetik elő-
adások, foglalkozások, jogi felvilágosítás tartását az intézményekben 
akár közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkö-
vetéssel, áldozattá válással kapcsolatban.

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, min-
den olyan ötletét, igényét, amellyel a program hasznosabbá, ered-
ményesebbé tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett ÖT-
LETLÁDÁK. 

Az évszakváltás nemcsak az iskolák zajosabbá válását hozza magá-
val, hanem megkezdődik az őszi betakarítás, a kertekben, a gyümöl-
csösökben, a szőlőkben beérett termények begyűjtése. 

Erre az időszakra jellemző bűncselekmény a besurranás. A ház, 
nyaraló, pince körül, mögött szorgoskodó tulajdonosok, családtag-
ok, segítők nyitva hagyják a kaput, az ajtót, az ablakokat, a gépko-
csit az udvaron, utcán. Ilyen alkalmat a nem igazán jó szándékkel 
arra sétálgató elkövetők nem hagynak ki. Szó szerint pillanatok alatt 
„dolgoznak”. Felkapják és viszik, ami szem előtt van, az autóban ha-
gyott értékeket, a legkülönbözőbb helyiségekben asztalon, ágyon, 
fogason hagyott táskákat, pénztárcákat. Nem töltik az időt forga-
tással, kutatással.

A besurranások megelőzése érdekében
Zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai és bejárati ajtóit, akkor 

is, ha otthon vagy a kertben tartózkodnak, amennyiben riasztóbe-
rendezéssel ellátott a nyaraló, azt éjszakára és távollétükre minden 
esetben aktiválják, a nyaralóba, pincébe, házba megérkezve a szemé-
lyes okmányaikat és pénztárcájukat tartalmazó táskákat ne tartsák 
jól látható és elérhető helyen.

A gépjármű lopások elkerülése érdekében
A gépkocsik kulcsait ne hagyják a járműben és látható helyen a 

nyaralóban, az épületben, a gépkocsik összes biztonsági berende-
zését aktiválják parkolás után, lehetőség szerint az ingatlanokon 
belül parkoljanak úgy, hogy több kormányozási manőverrel lehes-
sen az ingatlant a gépjárművel elhagyni, közterületen történő par-
kolás esetén igyekezzenek forgalmas, jól látható helyen megállni, 
soha ne hagyjanak értéket, táskát, műszaki cikket látható helyen 
a gépkocsiban. Az ülés alá helyezett táska az elkövetőknek látha-
tó hely!

Vigyázzanak értékeikre, mert a megelőzés áldozattá válástól és fő-
leg sok bosszúságtól menti meg Önöket!

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. szeptember

Készül a díszlet az esti előadáshoz

Fotó: Pászti

A csoport tagja még a balatonalmádi Keö Péter, aki komoly fia-
talember a 10-11 évesek között. Ő ősszel már a nyolcadik osztály 
padjait fogja koptatni, a blog írás mellett zongorázik, zeneiskolá-
ba jár és szintén több éve tölt el egy kellemes nyári hetet a Cim-
boráknál.

Pászti György több éve mindenhova követi a Cimborákat és örö-
kíti meg az élményeket, de ezen az idei találkozón még ennél is ko-
molyabb szerepet vállalt. A fotózás iránt érdeklődő gyerekeket vá-
rosnézésre vitte, ahol az emlékhelyeket és érdekességeket az ő szak-
mai iránymutatása mellett közösen fényképezték le, hogy estére a 
már az előhívott képekből kis kiállítást rögtönözhessenek. 

Az Almádiért Közalapítvány ötletgazdag elnöke pedig hamar 
megálmodta a folytatást, aminek köszönhetően már szerveződik is 
a „Cimbora Objektív” nevű klubcsoport, ahol kedves fotósunk fog 
elméleti és gyakorlati oktatásokat tartani az almádi diákoknak, az-
zal a nem titkolt reménnyel, hogy az élménynyújtáson túl egy fotó-
riporter, esetleg egy fotóművész karrierjét sikerül elindítania!

Összességében tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy újabb 
tartalmas, szórakoztató, élménydús hetet sikerült a szervezőknek 
varázsolni, amire minden Cimbora sokáig, szeretettel fog visszaem-
lékezni.  Szolga Mária

Cimbora jubileum
Kerek évfordulók, emlékezések, nosztalgiák, találkozások. Össze-

jönnek mindazok, akik szerették, és készítették, nézték és szerepel-
tek a 40 éves Cimborában, örömöket keresünk, régi emlékek után 
kutatunk, és nemcsak a 40 évre emlékezünk vissza, amelynek utol-
só évtizedei szorosan kötődnek Balatonalmádihoz, hanem annak az 
ifjú, 10 éves Cimbora csapatnak is köszönetet mondunk, akik hű-
ségesen őrzik a város régi emlékeit, amikor még százával jöttek ide a 
gyerekek a televízió hívására határon innen és túlról. Emlékeket ke-
resünk és emlékeket ápolunk. A kerek évfordulók mindig alkalma-
sak arra, hogy megvizsgáljuk mit tettünk jól, mit kellett volna más-
képp és végül ami a legfontosabb, a hogyan tovább?

A Magtár hatalmas termeiben megtekinthetőek lesznek azok a 
fényképek, amelyek a Cimbora táborok emlékeit őrzik. A kiállítás-
ból kiderül, hogy Kányádi Sándor költő a kezdetektől velünk volt, 
alapítója volt a Cimborának, ő volt Benedek Elek követe Erdélyből, 
akinek Cimbora újságját mindig példaképünknek tekintettük. Vár-
juk őt is, talán velünk lesz ezen a szép kerek érvfordulón, ahova ter-
mészetesen Almádi apraját nagyját is szeretettel várjuk, hiszen ők a 
mi őslakóink.   

Júliusban egy teljes hétre meseországgá változott a Wesselényi 
Strand egy darabkája. A gombaként kinőtt kis sátrakba csillogó sze-
mű, szépséges hercegnők és lovagok költöztek városunk kiemelt 
rendezvényének köszönhetően. 

A Cimbora találkozókat több, mint húsz éve É. Szabó Márta ál-
modta meg, majd Perus Zsuzsával karöltve Balatonalmádiban ti-
zenegy éve rendezik meg a Cimbora Vakációt, ahova az ország leg-
különbözőbb pontjairól érkezik feltöltődni a gyereksereg. 

A dráma-, blog-, kézműves- és fotós csoport tagjai szakavatott ve-
zetők felügyelete mellett ügyeskednek választott területükön. Véle-
ményük egybehangzó: imádják a rendezvényt és nagyon sajnálják, 
hogy tavaly elmaradt a Vakáció. Sok a visszatérő vendég, akik a ta-
valy előtti nyáron itt töltött napokat érezhetően a szívükbe zárták, 
és lelkesen mesélik akkori élményeiket. Még az a felhőszakadás is 
kedves emlékű kaland nekik, ami kiöntötte őket sátraikból, és be-
űzte őket az iskola falai közé, ahol matracokon töltötték az éjszakát. 

Ott jártamkor a dráma csoportban hatalmas volt az izgalom, min-
denki lázasan készülődött a fellépésre. A díszletek készen álltak, a sze-
repeket pár nap alatt megtanulták a gyerekek, és már csak az volt a 
nagy kérdés, hogy eljön-e Jeney Zoltán író megnézni a fellépést, amit 
Rév Fülöp című könyve ihletett. A főszerepben Szekeres Kinga almá-
di és Szabó Gergő dunaújvárosi cimborák. Mindketten a színpad-
ra termettek, imádnak szerepelni. Kinga kedves és szép, pont olyan, 
mint ahogy az ember elképzeli Akarattya hercegnőt. Gergő Rév Fü-
löpöt alakítja, de már nagyon várja, hogy egyszer kitörjön az „alvós” 
szerepből, ugyanis az eddigi darabokban, amikben szerepelt, túl sokat 
kellett aludnia, és ő igazából beszélni szeret a legjobban. 

Bérces Bíbor egyszerre két szereplőt is alakít: ő Ádánd lovag, aki a 
történet végén átváltozik Alma hercegnővé.

Kiss Kata Vaszit játssza majd el, remélhetőleg nagy sikerrel.
Lesz miről írni a bloggereknek! Ez a csoport az idén alakult, és 

naprakészen tájékoztatják az érdeklődőket a Cimbora Táborról, in-
terjúkat készítenek, az interneten mesélnek élményeikről: meglá-
togatták a Péter-Pál Napokat, író-olvasó találkozón vettek részt a 
Strandkönyvtárban, egy nagylelkű támogatónak köszönhetően ha-
jókáztak a Balatonon. 

Kedves tárnoki testvérpárral is sikerült beszélgetni, ők már má-
sodik éve lelkes résztvevői a rendezvénynek, a tavalyelőtti kézmű-
ves csoportban készített alkotásaikat anyukájukra bízták megőrzés-
re, idén inkább az írásra adták a fejüket. 

„Van már cimborám…”
Ünnepeljük együtt a 40 éves Cimborát és a 10 éves Almádi Cim-

bora klubot!

2013. szeptember 20. péntek 17 óra
Cimborás emlékeink - fotókiállítás megnyitó É Szabó Mártával 

beszélget Fábián László

2013. szeptember 21. szombat 14 óra
Nagy Cimbora Ünnep egész délután- bábkészítés - cimbora fej-

törők - filmvetítés - kézművesség - közös játékok

Helyszín: Magtár Rendezvényház
Balatonalmádi, Thököly u. 1., tel.: 70-455-4100

Már három éve, hogy szolgálatteljesítés közben halálos lövés érte 
Gamauf János r. főtörzszászlós kollégánkat és az általa éppen igazol-
tatott gépkocsiban utazó 21 éves Németh Ádám főiskolai hallgatót. 
Ma sem tudjuk, értjük, mi vezethette annak a fiatal férfinak az el-
méjét és kezét, aki ezt a rettenetes tettet véghezvitte.

 A tragédiára történő megemlékezés a bajtársak, munkatársak részéről, 
nemcsak saját hiányérzetük enyhítésére, hanem a család fájdalmában való 
osztozásra is szolgál. Az emlékezés szeretteinkre, a főhajtás a sírnál, tiszte-
letadás egy tragédia helyszínén felállított emlékműnél lehetőséget ad arra, 
hogy megálljunk egy pillanatra rohanó életünkben, és elgondolkodjunk. 

Olyan rövid az emberi élet, de valójában rajtunk múlik, milyenné 
tesszük! Nem tudjuk, mi történik holnap, ezért kellene minden per-
cét úgy megélni, hogy a szeretet érzése töltse el szívünket.

Ilyen kollégánk volt Gamauf János, a mi Janikánk, az arcáról soha 
el nem tűnő mosolyával, kedves hangjával, segítőkészségével! Így 
emlékezünk rá.  Stanka Mária r. őrnagy

A megemlékezők az emlékműnél

Fotó: SM
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Gondolatok egy családban III. 
Ünnepnap volt, szél és telihold. 
Ő pedig türelmetlen… Ki tudja, talán jobb kint, mint bent. 
Gyors volt, nekem szinte felfoghatatlanul gyors. 
És hangos. Sírt, hogy mindenki meghallja. 
Aztán csendben odabújt, hogy elmondja, itt vagyok már, nem 

kell tovább várnotok. 

„Óriásként, felhők 
közül, félszegen 
hajlok rád köszöntőn, 
köszöntlek e földön, 
pici idegen!” 
 Illyés Gyula

JVE

A Mandulás táborról
Ősz lett, egyik napról a másikra. Itt az ideje elszámolni a nyárral. 

Egy álmunk valóra vált megint, s remélem rajtunk kívül még sok 
más táborszervezőnek is. Hiszen, amennyire tudom nagyon sok jó 
tábor és sok más jó program volt Almádiban.

A Mandulás tábor nagyon jól sikerült, mondhatnám, sajnálhat-
ja, aki nem jött el! Viszont, mivel teljesen megtöltöttük a helyszíne-
ket - 90 gyerek vett részt -, tulajdonképpen pontosan annyian vol-
tunk, ahányan lennünk kellett.

A résztvevő gyerekek részben bemutatkoztak a tábort köve-
tő Százszínű tánctalálkozón, de igazán hosszan mesélhetnék arról, 
hogy mi minden volt abban, amit ott láthattak és nagyon jó mesé-
lőnek kellene lennem, hogy tényleg el is mondjam.

Így aztán szeretnék csak egy kis köszönetnyilvánításra szorítkoz-
ni, a részletezés igénye nélkül. Legelőször a gyerekeknek köszönjük, 
hogy eljöttek! Hogy zenéltek, táncoltak, énekeltek velünk, és hogy 
jól érezték magukat és köszönjük a sok-sok embernek, akik segítet-
tek a táborunkat megvalósítani! 

Idén Az Égig Érő Fa volt táborunk címe. Ez volt az ihletadó mese, 
ami köré kigondoltuk a foglalkozásokat. De egyben mottónak is te-
kintjük hosszútávon. Ha van egy cél, amiben igazán hiszünk, akkor 
sok nehézséget kell ugyan leküzdeni, de megéri. Reméljük ez a fa 
nagyon nagyra fog még nőni, és sok hasonló táborban lesz részünk!

Ez a mese, ez a tábor egy fergeteges bulival végződött, aminek a 
hangulata sokáig elkísér bennünket.  Kis Elvira 

Helyiek büszkesége az élen

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. szeptember

A táborban 90 gyerek vett részt 

2013. július 24 és 28 között került megrendezésre a  
XVIII. Pannónia-Nitrokémia Kupa Nemzetközi Nyílt Egyéni 
Sakkverseny.

A rekkenő hőségben, ideális körülmények között ültek asztalhoz 
a sakk játék szerelmesei a Pannónia Kulturális Központ légkondici-
onált nagytermében. A verseny történetének eddigi legnemzetkö-
zibb mezőnye gyűlt össze Balatonalmádiban. 12 országból 162-en 
mérkőztek meg egymással A és B csoportban.

A főversenyben, az eddigi legerősebb mezőnyben, 7 nemzetkö-
zi mester mellett 5 FIDE mester indult el. A 97 fős mezőnyt a pa-
pírformának megfelelően, az 1. kiemelt Aczél Gergely, végig vezet-
ve magabiztosan nyerte Szabolcsi János előtt. A 3-6 helyen holtver-
seny alakult ki, amely a szlovák Milan Michalicka-nak kedvezett, 
ezzel a dobogós helyezésről lecsúszott Koczó Kristóf és Nagy Gá-
bor. A szintén 5,5 ponttal végzett ifjú tehetség, Szajbély Zsigmond, 
helyt tudott állni a mesterek között, mellyel ismételten magáénak 
tudhatja az értékes különdíjat. A legjobb Veszprém megyei játékos-
nak járó kupát Bodó Bence vehette át. B csoportban a 8 helyen ki-
emelt Juhász Nagy Sándor, a helyiek büszkesége, a Kelet- Balatoni 
Sakkegyesület játékosa, 6-ból 6 győzelem után az utolsó fordulóban 
egy döntetlennel bebiztosította első helyét. Második helyen végzett 
a 13 éves Kaufmann Péter, aki nagyon szépen helyt állt a felnőttek 
között. Az 5-5 perces villámviadalon a fiatalok diadalmaskodtak. 
A hármas holtversenyből a 17 éves Bódi Tibor került ki győztesen. 

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvona-
lú támogatását és kifejezték abbéli reményüket, hogy 2014-ben is-
mét találkozhatnak a Balaton e csodálatos városában.

Végeredmények:
A csoport (97 induló)
1. Aczél Gergely 2. Szabolcsi János 3. Milan Michalicka 4. Koczó 

Kristóf 5. Nagy Gábor 6. Szajbély Zsigmond 
B csoport (65 induló)
1. Juhász Nagy Sándor 2. Kaufmann Péter 3. Besenyi Tibor 4. 

Papp Levente 5. Buchholz Ralf 6. Gyimesi Péter 
5-5 perces villámverseny (36 induló)
1. Bódi Tibor 2. Radnai Ádám 3. Koczo Kristóf 4. Haszon Dávid 

5. To Nhat Minh 6. Fodor Balázs
Különdíjak:
Legjobb női: Für Katinka, legjobb szenior: Rigó János, legjobb 

1996. 01. 01 után született: Szajbély Zsigmond
Fáncsy Imre szervező

Balatonalmádi belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Balatonalmádi Város önkormányzatának 

(8220 balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) közleménye 2013. augusztus

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-dunán-
túli Operatív program keretében 75 millió Ft uniós támogatási forrást nyert 
a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tár-
gyú pályázati felhíváson. A beruházás célja a belterületi csapadékvíz elve-
zetési gondok megnyugtató és végleges rendezése. A kivitelezési munkák 
2012. őszén kezdődtek és 2013. augusztus 1-jén befejeződtek. A projekt 
teljes megvalósítása 2013. augusztus 31-én zárul.

A projekt Balatonalmádi Endre utca, Vörösmarty utca, valamint a kör-
nyezetük csapadékvíz-elöntésekkel veszélyeztetett területén valósult 
meg. Minden esőzés alkalmával a sajátos mély-fekvésű, lefolyástalan terü-
leten a környező utcákból lezúduló víz elárasztotta a településrészt. A fej-
lesztés eredményeként létrejött csapadékvíz elvezető rendszer alkalmas a 
megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, ezáltal a lakosság és önkor-
mányzat jelentős anyagi károktól mentesül.

Az új elvezető rendszert alkotó zárt csapadék csatorna és nyílt árok 
együttes hossza 0,8 km, mely a már korábban kiépített rendszerhez kap-
csolódva jut el a végső befogadóig, a Balatonig. A bel- és csapadékvíz ká-
roktól megvédendő terület 21,16 ha, a projekt által érintett szakaszon 220 
fő lakos veszélyeztetettsége csökken.

Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén be-
lül a „Balatonalmádi belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” 
című, KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009 azonosító számú projekt összköltsége  
83 528 013 Ft, amelyhez a város 75 175 211 Ft vissza nem térítendő európai 
uniós támogatást nyert el. A támogatást az önkormányzat 8 352 802 Ft sa-
ját erővel egészítette ki.

A támogatási forrás segítségével a vízügyi szakmai előírásoknak meg-
felelően valósult meg a korábban rendezetlen terület csapadékvíz elveze-
tése. A beruházás hozzájárult a város környezeti állapotának javításához, a 
belvíz- és helyi vízkár veszélyek csökkentéséhez, valamint további környe-
zeti káresemények megelőzéséhez.

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-

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

Asztalitenisz oktatás indul
Balatonalmádinak van egy NB III-as és egy megyei első osztály-

ban szereplő asztalitenisz csapata. Az asztalitenisz egy olyan közked-
velt sportág, melyet országszerte nagyon sokan játszanak gyermek-
kortól az idősebb korosztályig. Nagyon jó szabadidő eltöltést, ki-
kapcsolódást tesz lehetővé mindazok számára akik valamilyen szin-
tig elsajátítják ezt a szép sportágat. Szeptembertől szeretettel várjuk 
a régi és leendő sportolásra vágyó fiatalok jelentkezését a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában minden hétfőn és csütörtökön. Az edzé-
seket egy tapasztalt oktató vezeti, az NB III-as csapat vezetőedző-
je. Az évek során felnevelkedett egy kétszeres országos diákolimpia 
második helyezett, nemzetközi mini diákolimpia első helyezett, me-
gyei felnőtt TOP 12-ek első helyezett és a megyei felnőtt ranglista 
első helyezettje, valamint szá-
mos további jó helyezést elért 
sportoló. 

Az edzésekre jelentkezni, 
az oktatással kapcsolatban ér-
deklődni az alábbi elérhetősé-
geken lehet: tel.: 06-20-985-
68-36, e-mail: nyulcsaba@
freemail.hu

Juhász Nagy Sándor ellenfele lépéshez készülődik

„Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítő hálózat ki-
építése a kelet-balatoni kistérségben” című TÁMOP 5.2.5./A-10/2-
2010-0036 azonosító számú pályázati program avagy 

FRISS HÍREK a GIRBEGURBA PROGRAMRÓL

A támogatási forrás a Kelet-Balatoni kistérség településein, 11 ál-
talános iskolában egységes iskolai szociális munka és ifjúságsegítő 
hálózat létrehozását és működtetését teszi lehetővé.

A GIRBEGURBA néven futó program keretében 2013. szeptem-
ber 19-én 17 órai kezdettel dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos 
tart előadást Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár nagytermében, melyre sok szeretettel várunk minden ér-
deklődőt!

Az előadás témája: Mit tehet a szülő? A szülők szerepe, fele-
lőssége a fiatalok droghasználatával kapcsolatban

Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad: Sajtos Ildikó 
szakmai vezető a 88/542-555-ös, valamint Csonka Gabriella pro-
jektasszisztens a 88/542-553-as telefonszámon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
E-mail: kbtot@keletbalaton.hu   
www.keletbalaton.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Gondolatok egy családban III. 
Ünnepnap volt, szél és telihold. 
Ő pedig türelmetlen… Ki tudja, talán jobb kint, mint bent. 
Gyors volt, nekem szinte felfoghatatlanul gyors. 
És hangos. Sírt, hogy mindenki meghallja. 
Aztán csendben odabújt, hogy elmondja, itt vagyok már, nem 

kell tovább várnotok. 

„Óriásként, felhők 
közül, félszegen 
hajlok rád köszöntőn, 
köszöntlek e földön, 
pici idegen!” 
 Illyés Gyula

JVE

A Mandulás táborról
Ősz lett, egyik napról a másikra. Itt az ideje elszámolni a nyárral. 

Egy álmunk valóra vált megint, s remélem rajtunk kívül még sok 
más táborszervezőnek is. Hiszen, amennyire tudom nagyon sok jó 
tábor és sok más jó program volt Almádiban.

A Mandulás tábor nagyon jól sikerült, mondhatnám, sajnálhat-
ja, aki nem jött el! Viszont, mivel teljesen megtöltöttük a helyszíne-
ket - 90 gyerek vett részt -, tulajdonképpen pontosan annyian vol-
tunk, ahányan lennünk kellett.

A résztvevő gyerekek részben bemutatkoztak a tábort köve-
tő Százszínű tánctalálkozón, de igazán hosszan mesélhetnék arról, 
hogy mi minden volt abban, amit ott láthattak és nagyon jó mesé-
lőnek kellene lennem, hogy tényleg el is mondjam.

Így aztán szeretnék csak egy kis köszönetnyilvánításra szorítkoz-
ni, a részletezés igénye nélkül. Legelőször a gyerekeknek köszönjük, 
hogy eljöttek! Hogy zenéltek, táncoltak, énekeltek velünk, és hogy 
jól érezték magukat és köszönjük a sok-sok embernek, akik segítet-
tek a táborunkat megvalósítani! 

Idén Az Égig Érő Fa volt táborunk címe. Ez volt az ihletadó mese, 
ami köré kigondoltuk a foglalkozásokat. De egyben mottónak is te-
kintjük hosszútávon. Ha van egy cél, amiben igazán hiszünk, akkor 
sok nehézséget kell ugyan leküzdeni, de megéri. Reméljük ez a fa 
nagyon nagyra fog még nőni, és sok hasonló táborban lesz részünk!

Ez a mese, ez a tábor egy fergeteges bulival végződött, aminek a 
hangulata sokáig elkísér bennünket.  Kis Elvira 

Helyiek büszkesége az élen

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. szeptember

A táborban 90 gyerek vett részt 

2013. július 24 és 28 között került megrendezésre a  
XVIII. Pannónia-Nitrokémia Kupa Nemzetközi Nyílt Egyéni 
Sakkverseny.

A rekkenő hőségben, ideális körülmények között ültek asztalhoz 
a sakk játék szerelmesei a Pannónia Kulturális Központ légkondici-
onált nagytermében. A verseny történetének eddigi legnemzetkö-
zibb mezőnye gyűlt össze Balatonalmádiban. 12 országból 162-en 
mérkőztek meg egymással A és B csoportban.

A főversenyben, az eddigi legerősebb mezőnyben, 7 nemzetkö-
zi mester mellett 5 FIDE mester indult el. A 97 fős mezőnyt a pa-
pírformának megfelelően, az 1. kiemelt Aczél Gergely, végig vezet-
ve magabiztosan nyerte Szabolcsi János előtt. A 3-6 helyen holtver-
seny alakult ki, amely a szlovák Milan Michalicka-nak kedvezett, 
ezzel a dobogós helyezésről lecsúszott Koczó Kristóf és Nagy Gá-
bor. A szintén 5,5 ponttal végzett ifjú tehetség, Szajbély Zsigmond, 
helyt tudott állni a mesterek között, mellyel ismételten magáénak 
tudhatja az értékes különdíjat. A legjobb Veszprém megyei játékos-
nak járó kupát Bodó Bence vehette át. B csoportban a 8 helyen ki-
emelt Juhász Nagy Sándor, a helyiek büszkesége, a Kelet- Balatoni 
Sakkegyesület játékosa, 6-ból 6 győzelem után az utolsó fordulóban 
egy döntetlennel bebiztosította első helyét. Második helyen végzett 
a 13 éves Kaufmann Péter, aki nagyon szépen helyt állt a felnőttek 
között. Az 5-5 perces villámviadalon a fiatalok diadalmaskodtak. 
A hármas holtversenyből a 17 éves Bódi Tibor került ki győztesen. 

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvona-
lú támogatását és kifejezték abbéli reményüket, hogy 2014-ben is-
mét találkozhatnak a Balaton e csodálatos városában.

Végeredmények:
A csoport (97 induló)
1. Aczél Gergely 2. Szabolcsi János 3. Milan Michalicka 4. Koczó 

Kristóf 5. Nagy Gábor 6. Szajbély Zsigmond 
B csoport (65 induló)
1. Juhász Nagy Sándor 2. Kaufmann Péter 3. Besenyi Tibor 4. 

Papp Levente 5. Buchholz Ralf 6. Gyimesi Péter 
5-5 perces villámverseny (36 induló)
1. Bódi Tibor 2. Radnai Ádám 3. Koczo Kristóf 4. Haszon Dávid 

5. To Nhat Minh 6. Fodor Balázs
Különdíjak:
Legjobb női: Für Katinka, legjobb szenior: Rigó János, legjobb 

1996. 01. 01 után született: Szajbély Zsigmond
Fáncsy Imre szervező

Balatonalmádi belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Balatonalmádi Város önkormányzatának 

(8220 balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) közleménye 2013. augusztus

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-dunán-
túli Operatív program keretében 75 millió Ft uniós támogatási forrást nyert 
a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tár-
gyú pályázati felhíváson. A beruházás célja a belterületi csapadékvíz elve-
zetési gondok megnyugtató és végleges rendezése. A kivitelezési munkák 
2012. őszén kezdődtek és 2013. augusztus 1-jén befejeződtek. A projekt 
teljes megvalósítása 2013. augusztus 31-én zárul.

A projekt Balatonalmádi Endre utca, Vörösmarty utca, valamint a kör-
nyezetük csapadékvíz-elöntésekkel veszélyeztetett területén valósult 
meg. Minden esőzés alkalmával a sajátos mély-fekvésű, lefolyástalan terü-
leten a környező utcákból lezúduló víz elárasztotta a településrészt. A fej-
lesztés eredményeként létrejött csapadékvíz elvezető rendszer alkalmas a 
megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, ezáltal a lakosság és önkor-
mányzat jelentős anyagi károktól mentesül.

Az új elvezető rendszert alkotó zárt csapadék csatorna és nyílt árok 
együttes hossza 0,8 km, mely a már korábban kiépített rendszerhez kap-
csolódva jut el a végső befogadóig, a Balatonig. A bel- és csapadékvíz ká-
roktól megvédendő terület 21,16 ha, a projekt által érintett szakaszon 220 
fő lakos veszélyeztetettsége csökken.

Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén be-
lül a „Balatonalmádi belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” 
című, KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009 azonosító számú projekt összköltsége  
83 528 013 Ft, amelyhez a város 75 175 211 Ft vissza nem térítendő európai 
uniós támogatást nyert el. A támogatást az önkormányzat 8 352 802 Ft sa-
ját erővel egészítette ki.

A támogatási forrás segítségével a vízügyi szakmai előírásoknak meg-
felelően valósult meg a korábban rendezetlen terület csapadékvíz elveze-
tése. A beruházás hozzájárult a város környezeti állapotának javításához, a 
belvíz- és helyi vízkár veszélyek csökkentéséhez, valamint további környe-
zeti káresemények megelőzéséhez.

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-

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

Asztalitenisz oktatás indul
Balatonalmádinak van egy NB III-as és egy megyei első osztály-

ban szereplő asztalitenisz csapata. Az asztalitenisz egy olyan közked-
velt sportág, melyet országszerte nagyon sokan játszanak gyermek-
kortól az idősebb korosztályig. Nagyon jó szabadidő eltöltést, ki-
kapcsolódást tesz lehetővé mindazok számára akik valamilyen szin-
tig elsajátítják ezt a szép sportágat. Szeptembertől szeretettel várjuk 
a régi és leendő sportolásra vágyó fiatalok jelentkezését a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában minden hétfőn és csütörtökön. Az edzé-
seket egy tapasztalt oktató vezeti, az NB III-as csapat vezetőedző-
je. Az évek során felnevelkedett egy kétszeres országos diákolimpia 
második helyezett, nemzetközi mini diákolimpia első helyezett, me-
gyei felnőtt TOP 12-ek első helyezett és a megyei felnőtt ranglista 
első helyezettje, valamint szá-
mos további jó helyezést elért 
sportoló. 

Az edzésekre jelentkezni, 
az oktatással kapcsolatban ér-
deklődni az alábbi elérhetősé-
geken lehet: tel.: 06-20-985-
68-36, e-mail: nyulcsaba@
freemail.hu

Juhász Nagy Sándor ellenfele lépéshez készülődik

„Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítő hálózat ki-
építése a kelet-balatoni kistérségben” című TÁMOP 5.2.5./A-10/2-
2010-0036 azonosító számú pályázati program avagy 

FRISS HÍREK a GIRBEGURBA PROGRAMRÓL

A támogatási forrás a Kelet-Balatoni kistérség településein, 11 ál-
talános iskolában egységes iskolai szociális munka és ifjúságsegítő 
hálózat létrehozását és működtetését teszi lehetővé.

A GIRBEGURBA néven futó program keretében 2013. szeptem-
ber 19-én 17 órai kezdettel dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos 
tart előadást Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár nagytermében, melyre sok szeretettel várunk minden ér-
deklődőt!

Az előadás témája: Mit tehet a szülő? A szülők szerepe, fele-
lőssége a fiatalok droghasználatával kapcsolatban

Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad: Sajtos Ildikó 
szakmai vezető a 88/542-555-ös, valamint Csonka Gabriella pro-
jektasszisztens a 88/542-553-as telefonszámon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
E-mail: kbtot@keletbalaton.hu   
www.keletbalaton.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A kutyák szív-és bőrférgességéről
Nyáron a médiában nagy visszhangot kapott a szívférgesség ha-

zai megjelenése kutyákban. Annak ellenére, hogy nem egy új beteg-
ségről van szó – hiszen a kórokozó magyarországi első előfordulását 
már öt évvel ezelőtt leírták –, az állattartók körében mégsem általá-
nosan ismert e betegség, pedig jelentősége nagy, mivel a leírt esetek 
száma évről-évre nő és a szívférgességgel, valamint a vele rokon bőr-
férgességgel az emberek is megfertőződhetnek.

A szív- és bőrférgességet két vékony, kb. 10-30 cm hosszú fonálféreg-
faj (Dilofilaria immitis és repens) okozza, melyek fejlődésében és terjesz-
tésében a szúnyogoknak, mint köztigazdáknak van szerepük. A beteg-
ség kutyáról-kutyára, illetve kutyáról-emberre közvetlenül nem terjed. A 
fertőződés egyedüli lehetséges módja egy féreg lárvával fertőzött szúnyog 
okozta csípés. Bőrférgesség esetén a lárvák hónapok alatt a bőrben fejlőd-
nek kifejlett férgekké. A fertőzött kutyáknál a bőrben csomók jelenhet-
nek meg, továbbá viszketéssel, szőrhullással járó panaszokat tapasztalnak 
a tulajdonosok. Emberi fertőződés esetén gyakori, hogy a lárvák az arc és 
a szem környékére vándorolnak, ott alakulnak ki a férgeket tartalmazó 
csomók. Szívférgesség esetén a kifejlett példányok, mint a betegség neve 
is mutatja elsősorban a szívben, valamint a nagyobb erekben élősködnek. 
A betegség kezdetben, főleg a féreg kifejletté válása előtti 6-9 hónapban 
tünetmentes. Később köhögés, légzési nehézségek, fáradékonyság hívhat-
ja fel a betegségre a figyelmet, esetenként a felköhögött váladék véres le-
het, súlyos esetben hirtelen elhullás is előfordulhat. Emberben a fertőző-
dést követően a lárvák nem tudnak kifejlett férgekké fejlődni, a lárvák a 
tüdőbe vándorolnak és ott eltokolódnak. Korábban mindkét betegség el-
sősorban a mediterrán országokban fordult elő, de az utóbbi években ha-
zánkban is egyre nagyobb terület tekinthető fertőzöttnek, köztük a nagy 
természetes vízfelületet biztosító Balaton környéke is. A betegség hazai 
terjedését segíti a fertőzött szúnyogok számának növekedése, a kutyák 
mind nagyobb arányú utazása az erősen fertőzött országokba, valamint a 
fertőzöttség fel nem ismerése.

Mindkét betegségnél a legfontosabb a megelőzés és a korai di-
agnózis. Míg a bőrférgesség az érintett csomók eltávolításával ke-
zelhető, addig a szívférgesség esetében a kifejlett férgek elpusztí-
tása rendkívül kockázatos, költséges és gyakran sikertelen terápiás 
mód. Ezért fontos már kora kölyök kortól kezdve a szúnyogszezon-
ban (kora tavasztól késő őszig) a lárvák elleni védekezés. A védeke-
zés történhet nyakba cseppenthető un. spot on készítmények, vagy 
tablettás készítmények havonkénti adagolásával. A védekezést segíti 
továbbá a szúnyogok elleni spot on készítmények használata, azon-
ban ezeknek önmagukban nincs megbízható hatásuk. A fertőzött-
ségre vérvizsgálattal deríthető fény, mely vizsgálat elvégzése a kezelés 
megkezdése előtt a korábban Dilofilaria lárvák ellen nem kezelt fel-
nőtt állatoknál javasolt. A betegségekkel és a védekezés további rész-
leteivel kapcsolatban forduljon állatorvosi rendelőnkhöz.

dr. Dani Katalin www.negylabupatika.hu

Felhívás
Balatonalmádi Városgondnokság tisztelettel kéri a városunkban 

ingatlannal rendelkezőket, hogy a magáningatlanról közterület-
re kilógó fás szárú növények ápolását legkésőbb szeptember 30-
ig elvégezni szíveskedjenek.  Az akadálymentes hulladékbegyűj-
tés érdekében az űrszelvényt minimum 4 méter szélességben és 
magasságban szükséges megtisztítani. Mulasztás esetén hatósági 
végrehajtást fogunk kezdeményezni. Köszönjük együttműködé-
süket! Balatonalmádi Városgondnokság

•	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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házhoz megy. Tyúkszem, benőtt köröm szakszerű ellátása. 
Telefon: +36 30 297 6413

Gátolja Önt valami a magabiztos mosolygásban?

• letört vagy hiányzó fogak?
• fogak közötti rések?
• egyik foga nagyobb mint a másik?
• jelentősen elszíneződött 1-1 foga?

A megoldás:
Válassza a Globe Dental Fogászati Centrum

100% bio, szövetbarát, porcelán restaurációit! 

Miért éppen most? Ajándék: ha 2013. okt. 4-ig 
megkezdi kezelését, amely tartalmazza legalább 

egy porcelán korona vagy héj elkészítését,  
a fogkövét díjmentesen távolítjuk el!

Kérjen időpontot még ma a  
06 88 574 865 telefonszámon!

Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.  
(Polgármesteri Hivatal melletti utca)

Fontos: az ajánlat igénybevételéhez  
hozza magával ezt a kupont!
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KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
www.balatonalmadi.hu,

www.oboltv.hu, 
www.vikipedia.org/wiki/

portal:balaton

GyÓGy PEdIKűRÖS
húsz éves gyakorlattal Balatonalmádiban és vonáskörzetében 

házhoz megy. Tyúkszem, benőtt köröm szakszerű ellátása. 
Telefon: +36 30 297 6413

Gátolja Önt valami a magabiztos mosolygásban?

• letört vagy hiányzó fogak?
• fogak közötti rések?
• egyik foga nagyobb mint a másik?
• jelentősen elszíneződött 1-1 foga?

A megoldás:
Válassza a Globe Dental Fogászati Centrum

100% bio, szövetbarát, porcelán restaurációit! 

Miért éppen most? Ajándék: ha 2013. okt. 4-ig 
megkezdi kezelését, amely tartalmazza legalább 

egy porcelán korona vagy héj elkészítését,  
a fogkövét díjmentesen távolítjuk el!

Kérjen időpontot még ma a  
06 88 574 865 telefonszámon!

Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.  
(Polgármesteri Hivatal melletti utca)

Fontos: az ajánlat igénybevételéhez  
hozza magával ezt a kupont!
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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!

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 09. 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 09. 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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Néhány szó a pillangófélékről..
A tavaszi esőzésben dúsan fejlődő tápnövények kedveztek a 

lepkehernyók fejlődésének, ezért virágos rétjeinken a nyárra 
meglehetősen sok pillangó röptében gyönyörködhettünk! Kü-
lönösen aktívak a hűvös, energiaigényes éjszakát követő verő-
fényesen induló reggeleken. Nektárt és párt keresve, de még az 
„üzemi hőmérsékletüket” el nem érve, kevéssé óvatosak, mint 
a déli órákban, ilyenkor közelükbe lopózhatunk, megfigyelni, 
fényképezni őket.  

Minden földrészen élnek, kb. 800 fajt  írtak le. A legna-
gyobb, legszebb nappali lepkék, olyannyira hogy többüket 
üzemileg tenyésztik és csomagban küldik!  Jellemző a vi-
torlázó repülésüket felváltó erős, csapongó menekülés. Ná-
lunk három alcsaládjuk él. Az apollólepke formák, hegy-
vidéki fajok, csak az északi féltekén élnek, szárnyuk jel-
legzetesen  zsírfényű, a testük erősen szőrözött, a nősté-
nyek spermatartót, pontosabb nevén „párzótokot” hordoz-
nak a potrohukon. Almádiban közülük a kis apollólepke él 
(Parnassius mnemosyne mnemosyne), április végétől jú-
lius elejéig láthatjuk. Kolóniái helyhez kötöttek, az egye-
dek nem vándorolnak, hernyójuk  tápnövényei a keltikefé-
lék (Corydalis ssp.) melyeket éjjel rágnak. Domb és hegy-
vidéken egyaránt él, a  síkságon a nagy folyók mentén, de 
itt veszélyeztetett, mert a talajvíz süllyedése és a nitrátoso-
dás miatt a síkvidéki erdők aljnövényzete változik, a kelti-
kékkel együtt lepkénk is eltűnik. Dombvidéken a települé-
sek közelében a turizmus veszélyezteti (Bálint Zsolt megfi-
gyelése: Budapest, Kolozsvár, Brassó).  A második alcsalád 
a farkasalmalepke-formák ősiek, fosszilis leleteik a harmad-
időszakból vannak. Csak az Óvilágban élnek,  színpompá-
sak, rajzosak, egy vagy több faroknyúlványuk van a hát-
só szárnyon. Tápnövényük a farkasalmafajok (Aristolochia 
spp.) mérgezőek, így a lárva és imágó is, és figyelmeztetőül  
mindketten élénk  színűek. Nálunk a Megye-hegyen sétál-
va, májusban találhatunk a hernyóra, láthatjuk a gyors-röp-
tű  lepkéket. A  csipkésszárnyú farkasalmalepke  (Zerynthia 
polyxena) 22-27 mm nagyságú,  rendkívüli  színvilágú, de 
nagyon stabil genetikai alapú, egyedi eltéréseket alig mu-
tat. Ahol a tápnövénye megjelenik, ott a lepke is feltűnhet. 
Sajnos azonban egyre kevésbé terjed, sőt a Barcaságból ki-
pusztult, Szlovákiában, Burgenlandban, Erdélyben jelentő-
sen ritkul. Okai a beépítés, a parlag gyümölcsösök újramű-
velése, a járműszennyezés.

  A harmadik alcsalád a fecskefarkúpillangó-formák, bár 
kozmopoliták, mégis a trópusokon a legszínesebbek. Él-
nek a tundrán, de az őserdő lombkoronájában is. Többük 
faroknyúlványos. Hernyóik fején kitüremíthető, színes,  és ri-
asztó szagú villás tömlő van. Faunaterületünkön két fajuk for-
dul elő.

A fecskefarkú-pillangó (Papilio machaon és a kardospillangó 
Iphiclides podalirius). A laikus számára egyformának látszó lep-
kéket a rajzolat alapján könnyen elkülöníthetjük. A kardos szár-
nya csíkos mintázatú, a fecskefarkúé négyzetes. A tápnövénye a 
fecskefarkúnak a kapor és egyéb ernyősvirágzatúak, a kardos-
nak a kökény, a törpemandula, a szilva, a mandula. Mindkettő-
nek két nemzedéke repül, árnyalatnyi színeltéréssel. Mindket-
tőt a kiskerti és a nagyüzemi növényvédelem veszélyezteti. A 
második nemzedék hernyói szinte biztosan a vegyszerezés áldo-
zatai lesznek.

Valamennyi pillangófélénk védett, értékük 10 000 Ft, csak a 
fecskefarkúé 2000 Ft.

Megfigyelésükre a reggeli órák, szélcsendes, napsütötte, virá-
gos rétek, édes-nektárú bokrok, pláne a „lepkebarát kertek” a 
legalkalmasabbak. tszabango@gmail.com

Farkasalma lepke, Balatonalmádi, Megye-hegy

Kis apolló a kertben, gomba a padodból

Kardospillangó

Fecskefarkú pillangó napozik

Fotó: : Novák és Tszab

Fotó: : Novák és Tszab

Fotó: : Novák és Tszab

Fotó: : Novák és Tszab

Felavattuk 
a szoborparkot Fotó Kovács Piroska Rózsa
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