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Lisznyai Kálmán:
A szerelem bora

Hulló szőlőszem az
Édes szempillantás;
S legédesb a rizling:
A titkos kacsintás.

A mely egyenesen
A nyilt lélekbe foly,
S lesz belőle édes
Lelki must, a mosoly 

S erős bor, hű érzés,
A mely mentül régibb,
Azaz hűbb, tartósabb,
Annál jobb és égibb.

Ürmös az édeskín
Melyet a szív iszik;
S csodás mámorálmok
Eldorádóba viszik.

S aszúszőlőszemek
A szív reményei:
Mert meg van a boldogság!
Nem kell reményleni!

Balogh Ervin: Vitorlások (100x140 cm, akril, farost)



„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2

Balatonalmádi 1938 II. rész
ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet
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Helytörténet
A felsorolt létesítmények közül néhány magyarázatra szorul. Ne-

vezetesen:
16. jelű: „Szent Margit kútja.” A parkban fúrt artézi kút, ma a 

vízhálózatba kötve működik. A kútház 1960 körül bontásra került.
30. jelű: „Gyermek torna-tér”. A terület a Madách Imre út elején 

volt, az iskolától jelentős távolságra. (Nem emlékszem, hogy odajár-
tunk volna tornaórára.) 

35. jelű: „Beszélő kút” Az Öreghegyi vasútállomáson volt egy 
mély, falazott kút, amelybe belekiabálva visszhang keletkezett. In-
nen az elnevezés.

 o--  Autóbusz megállók jelzése. 
61. jelű: „Ruszinszkó panzió”. Téves elnevezés, mert a Családi 

panzió tulajdonosa volt Ruszinkó Ádám, aki községi bíró is volt. 
A Rusznszkó elnevezés abban az időben Kárpátaljára vonatkozott.

Schildmayer Ferenc

A Balaton egyik legnagyobb strandja
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Önkormányzat
Biztonság és elismerés

Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. július 5-én Békésen rendezte 
meg azt az Országos Polgárőr Napot, amelyen az egyesületek utóbbi 
5 évben végzett tevékenységének egyéni, szervezeti és együttműködé-
si munkáját értékelték. Ezen a rendezvényen Hansági Endre a Bala-
tonalmádi polgárőr egyesület vezetője komoly elismerést vehetett át, 
elmondta hogy 1987-től balatonalmádi lakos és 1995-től az egyesület 
tagja és elnöke. Jelenleg 22 fővel vesznek részt a polgárőr munkában.

– Miről szólt a pályázat?
– A Szövetség által kiírt pályázatok – „Polgárőr település” és „Pol-

gárőr város” cím elnyerésére – elbírálásának legfőbb szempontjai a 
helyi polgárőr egyesületek, a települési önkormányzatok és a rend-
őrség együttműködése és az ezzel elért eredmények voltak.

– Nehéz volt elkészíteni a pályázati anyagot?
– Nem, mert az igazat írtuk és nyertünk. Köszönöm polgárőr társa-

imnak önzetlen és kiváló munkájukat, mert ezt a magas kitüntető cí-
met az ő segítségük nélkül a várossal együtt nem sikerült volna elérni.

– Teljesen önállóak?
– Nem és nagyon örülünk neki, hogy Balatonalmádi önkormány-

zata támogatását élvezzük nemkülönben a Balatonalmádi rendőrkapi-
tányság vezetősége és munkatársai is komoly segítséget adnak a mun-
kánkhoz és értékelik is. Ezúton is köszönjük! Egy település jó közbiz-
tonságának megteremtéséhez szükséges a társadalmi összefogás és ez itt 
Balatonalmádi városában így is történik. A lakosság erkölcsi és anyagi 
támogatását szeretném kiemelni és tiszteletteljesen megköszönni!

 – 2015 egy jelentős év lesz.
– Igen 20 évesek leszünk, melyet szeretnénk méltóan megünnepelni.
 – Mik a további terveik?
 – Pályázunk egy alacsony fogyasztású és a terepet jól bíró autóra, 

ismerve településünk földrajzi adottságait.
– A nyári szezonra adna valami jó tanácsot?
– Igen, figyeljünk a házunkra, ha kimegyünk a kertbe és nem lá-

tunk rá az ajtóra és az ablakra, akkor zárjuk be! Ne felejtsük el, hogy 
a szúnyogháló nem vasrács! A strandon is vigyázzanak értékeikre az 
üdülők, ne hagyják azokat őrizetlenül. 

– Köszönöm a beszélgetést és jó egészséget kívánok önnek és min-
den kedves munkatársának! Pászti György

Elment egy „balatoni fiú”
Vitéz Tolner István halálára

2014. július 14-én, életének 79. évében meghalt vitéz Tolner Ist-
ván, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Veszprém Megyei szer-
vezetének elnökségi tagja, a Politikai Elítéltek Közössége ügyveze-
tésének tagja, az egykori „balatoni fiúk” egyike. Sarusi Mihály, a 
városunkban élő író nevezte így könyvében azokat a környékbeli 
15-20 éves fiatalokat, akik – az 1953-ban meghozott ítélet szerint – 
fegyveres ellenállást szerveztek a kommunista hatalommal szemben. 

A balatonalmádi Tolner Pista 17 éves gimnazista volt a veszprémi 
Lovassyban, amikor bekapcsolódott a szervezkedésbe. A fiatalokból 
álló csoportot, a Magyar Nemzetvédelmi Szövetséget a vörösberényi 
Ungár József hozta létre. A későbbi vádirat szerint a „demokrácia-
ellenes fegyveres szervezkedés feladata az volt, hogy harmadik vi-
lágháború esetén támogassák az imperialista haderőket és terrortá-
madásokat hajtsanak végre szovjet és magyar katonai alakulatok el-
len.” A csoport tagjait, köztük Tolner Pistát is, 1952 őszén letartóz-
tatták. 1953. február 5-én – amikor még be sem töltötte 18. élet-
évét – 12 év börtönre ítélték. Először a Fő utcába vitték, onnan 
Vácra, majd augusztusban a tatabányai szénbányába, a 14-es akna 
munkatáborába. Ott raboskodott 
és dolgozott egészen 1956. jú-
lius 4-ig, amikor az országos fe-
lülvizsgálatok nyomán 3 hónapra 
szabadon engedték. Hazajöhetett 
Almádiba, de felügyelet alá he-
lyezték és rendszeresen jelentkez-
nie kellett a rendőrségen. A gim-
náziumot nem folytathatta, laka-
tos szakmát szerzett. Évekkel ké-
sőbb kérelmezte ítéletének felülvizsgálatát és mivel kiskorúként ítél-
ték el, mentesítették a büntetett előélet hátrányos következményei 
alól. Csak ekkor tudott tovább tanulni és elvégezhette Körmenden 
a mezőgazdasági technikumot. 

Ezután mindvégig a gabonaiparban dolgozott, de évente bevitték 
a rendőrségre kihallgatásra és egészen 1985-ig küldték róla a jelen-
téseket. 1989-ben az elsők között lépett be a Politikai Foglyok Or-
szágos Szövetségébe, majd a Politikai Elítéltek Közösségébe. Egész 
életében azon dolgozott, hogy a kommunizmus áldozatainak sok-
sok szenvedése soha ne menjen feledésbe. A rendszerváltozás után 
számos kitüntetést kapott, Szabad Magyarországért Emlékplakett, 
Maléter Pál emlékérem, Honvédelemért Emlékplakett és a Magyar 
Köztársasági Érdemkereszt polgári tagozata. Az utóbbi években so-
kat betegeskedett, hónapokat töltött kórházban és műtétek hosszú 
sorát kellett végigszenvednie. Bár felesége, Éva és gyermekei gondo-
san ápolták, végül mégis legyőzte a halál. Városunk megbecsült pol-
gáraként élt és halt meg, családján, tisztelőin kívül bajtársai vettek 
tőle végső búcsút a vörösberényi temetőben. 

Kedves Pista, nyugodj békében!
Bálint Sándor alpolgármester

Hansági Endre a polgárőrök vezetője és Keszey János polgármester 
az oklevéllel

Fotó: Pászti György

Dr. Bíbor Jenőné (1920-2014)
Nem is olyan rég még örömmel üdvözöltük egymást egy találkozáskor. Kedves munkatársa volt a városi 

könyvtárnak évtizedeken keresztül dr. Bíbor Jenőné Margitka. 
A megbízhatóság, szolgálatkészség és kedvesség mintaképe volt és a bölcsességé is. Gondjainkra, bajaink-

ra mindig volt vigasztaló, megnyugtató szava. Kicsit mindnyájunk pót nagyija volt. Jobbak lettünk és gazda-
gabbak azáltal, hogy ismerhettük őt. Búcsúzunk az olvasók és könyvtárosok nevében. Isten veled Margitka!

 Hollóné Behring Anikó
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Krónika
Naplemente – tintatartó

A tintatartónak semmi köze a balatoni naplementéhez, csupán dalla-
mosan hangzik a két, teljesen  hétköznapi szó, ha egymás mellett ejtjük 
ki. Gyermekkori emlék csupán: a szülők szájából hangzott el néha és 
megmaradt, mint emlék, néhányunk immár idősödő fejében. 

A nyári naplemente itt az „Öreg hölgy” – a Balaton – partján 
mindig varázslatos. Akkorra  alábbhagy a forróság, kicsit könnyebb 
a lélegzetvétel, minden megváltozik. Halkabb lesz a strandok zsiva-
ja. Több tíz éve valaki ráérzett erre a hangulat-változásra és minden 
nap, naplementekor lejátszotta azokak a vendégeknek az Il Silenzio 
című trombitaszólót, akik záróráig maradtak a Wesselényi stran-
don. Ezzel jelezte, hogy ezután „elcsendesül” a part és a strand sze-
mélyzete is pihenőre kíván térni a napi munka után. Akik este nem 
sokkal 7 előtt akartak hazamenni, azok is szigorúan kivárták a szig-
nált. Ennek oka pedig az volt, hogy szervezetükben olyan hormo-
nok szabadultak fel a zene hallatán, amelyek igen kellemes érzések-
kel töltötték el őket. Ezt pedig ugye nem lehetett kihagyni. 

A múltban a szignál felhangzása ellen sem a lakosok, sem az üdü-
lők, sem a strand dolgozói nem berzenkedtek. Ez adta nekünk ta-
valy a bátorságot, hogy elevenítsük fel a régi gyakorlatot! Tavaly a két 
kis strandunkon – Budataván és Káptalanfüreden – már rendszeresen 
játszották is a vendégek nagy örömére. Sok jó visszajelzést kaptunk 
emiatt a fürdőzőktől, pl. hogy „milyen szép emlékek jöttek vissza  ne-
kem ezzel a zenével…” Szerettük volna, ha az északi part legnagyobb 
strandja, a Wesselényi strand dolgozói is átérzik, mi vezetett min-
ket arra, hogy javasoljuk a régi hagyomány újraélesztését – de sajnos, 
nem találtunk megértő fülekre. Igaz, júniusban és júliusban volt né-
hány alkalom, amikor  örülhettek a zenének a vendégek és az ott sétá-
lók, de voltak bizony csendes esték is. Például július 8-án borús idő-
ben, 12-én pedig gyönyörű strandidőben egészen biztos, hogy nem 
volt hallható a zene. Többször megkerestük a strand felügyeletét ellá-
tókat azzal a kérdéssel, hogy vajon mi lehet ennek az oka?

Tudjuk, olyat tenni, hogy mindenkinek egységesen jó legyen, nem le-
het. A strand dolgozóinak hozzáállásában számunkra csak az nem érthe-
tő, miért nem fogadnak el olyan javaslatot a munkájukhoz, amivel so-
kaknak örömet okoznának, ami nem kerül sok fáradságba és pénzbe? Aki 
hallja a zenét, egészen biztos, hogy nyaralása után még sokáig dicsérné az 
almádi nagy strandot ezért a  plusz szolgáltatásért. Mindenkinek szüksé-
ge lenne a mai összekuszálódott, sokszor embertelen világban egy kis lelki 
pluszra, amit ez a zene megadhatna. A jövőben egészen biztos, hogy több 
vendéget csalhatnánk ide ezzel, ami tudjuk, létfontosságú a város számá-
ra. Akkor is szeretnénk hallani a szignált, ha „nyáron piros hó esik”, tehát 
akkor is, ha süt a nap, de akkor is, amikor szeles, esős az idő és csak né-
hány esőkabátos rója az utakat a strand körül. Ebbéli reményünk soha 
nem hal meg. Honismereti és Városszépítő Kör

Nagy futam volt

A Hungarikum fesztivál megnyitásával megkezdődtek az Almádi 
nyári fesztiválok

Dr. Navrasics Tibor mondott ünnepi beszédet az I. világháború ki-
törésének 100. évfordulóján rendezett városi megemlékezésen

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György
Fotó: Pászti György
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Aktuális

Anyanyelvünkről  
     

Javítsuk ki!

Sokszor javítottam az alábbi és az azokhoz hasonló hibákat, de 
minduntalan visszatérnek, ezért érdemes velük foglalkozni. Vagy 
hiábavaló? Adjuk fel? Ne!

Az alábbi mondatokat mind a tévében hallottam, vagy a ripor-
tertől vagy a riportalanytól. Közel-Keleten a helyzet fokozódik. Azt 
hittem, hogy ilyen mondat csak a viccekben van! Talán nem a hely-
zet az, ami fokozódhat, hanem esetleg a helyzet súlyossága fokozód-
hat. Fokozódhat az összecsapások ereje stb., csak a helyzet nem fo-
kozódhat.

Számtalanszor mondják, a program este 22 órakor kezdődik. 
Csakugyan nem reggel 22 órakor? Mert, ugye, ilyen nincs. Azaz 
szószaporítás az este és a 22 óra együttesen. Vagy az egyik, vagy a 
másik elég.

Sajnos, igen művelt, vezető politikus szájából hangzott el: …
polgármesternek, amely … E hibának inkább a fordítottjával 
találkozhatunk gyakrabban, … a násznép, aki …, a házaspár, 
aki. Természetesen mindkettő hibás.  A polgármesternek, aki 
…, a násznép, a házaspár, amely.

A keretet maximálisan és optimálisan szeretnénk felhasználni. 
Mindkét szó azt szeretné kifejezni, hogy a legkedvezőbben, a legtel-
jesebb mértékben. A kettőt együtt szószaporításnak vélem. 

Ezután következett a következő fejezet. Jaj, de csúnya! Javít-
suk. Ezután jött a következő fejezet, majd új fejezet következett 
stb.

A palántázás úgy történik, hogy … Ebben a mondatban a tör-
ténik ige kitúrja a helyéről a lényeget kifejező igét, a palántáznit. 
Hagyjuk el a mondatból a befurakodót, magyarosabb, szebb és még 
rövidebb is lesz a mondatunk: Úgy palántázunk, hogy …

Egy alkalommal már szóvá tettem az egyik tévéadó szalag-
közleményének hibáját. A szöveg (évek óta, állandóan ismétel-
ve) így szól: … a szöveg szerkesztve kerül adásba. Ez a kerül is 
olyan, mint az előbb említett történik, nincs semmi keresni-
valója ebben a mondatban! Személytelenít. Helyesebb lenne e 
szót kihagyni, … a szöveget szerkesztve közöljük, … szerkeszt-
ve adjuk le stb. Mi, nem valaki más. Különösen feltűnő ez a hi-
bás közlemény akkor, amikor tudatják, hogy a szöveget valaki 
(hozzáértő) kijavítja, rövidíti, „szerkeszti”. Megírtam vélemé-
nyemet az adónak és a két műsorvezetőnek is, címzetten. Vá-
laszra se méltattak. 

A tévéadók sok-sok személyzettel dolgoznak. Nem lehetne egy 
hozzáértőt megbízni azzal, hogy ügyeljen a fogalmazásra, hiszen a 
tévé egyik feladata az, hogy szép kiejtésre, gondos, magyaros fogal-
mazásra „nevelje” a nézőket!

lang.miklos@chello.hu

Már augusztus van
„Útnak indult fecske, gólya,
búcsúcsókot hint a nyár,
minket újból hív a suli
csengőszóval visszavár.”
(Mentovics Éva)

Még – szerencsére – tart a nyár. Az augusztus azonban már a kö-
vetkező tanévre való felkészülés jegyében telik. A gyakorlott „isko-
lás szülőknek” ez részben kihívás, részben a megkönnyebbülésre vá-
rakozás, mert sokaknak gondot jelent a gyermekek nyári tartalmas 
időtöltésének megszervezése. A Balatonalmádi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ augusztus elsején befejezi az öt hétig tartó nyári 
napközis táborát. Balatonalmádi város önkormányzata a gyerekek 
táboroztatásához az alábbi támogatásokat biztosította: teljes (2600 
Ft/fő/hét) és 50%-ot fizető (1300 Ft/fő/hét) gyermek esetén: 9500 
Ft/fő/hét, térítésmentes étkezésben részesülő gyermekek esetén: 12 
100 Ft/fő/hét. Bízunk abban, hogy programunk az önök és gyer-
mekeik örömére szolgált így hozzájárult a nebulók színes nyári él-
ményeinek gyarapításához.

Júniusban és júliusban még felhőtlenül örülhetnek a gyermekek 
a szabadidőnek, de augusztus derekán már mocorognak a fejekben 
a gondolatok, hogyan készítsük fel gyermekeinket a következő tan-
évre?

A most első osztályba készülő gyermek izgalommal, érdeklődés-
sel, tettre készen várja az iskolakezdést, de csak abban az esetben, 
ha nem riogattuk őket a „Na, majd az iskolában móresre taníta-
nak” mondattal. Javasoljuk, hogy még a nyáron ismerje meg az is-
kola épületét! Sétáljuk vele arrafelé! A legjobb azonban, ha a leendő 
tanítóját is megismerheti, így nem szorong egész nyáron az ismeret-
len személytől és helytől. Úgy tudjuk, erre ma már az iskolák is nagy 
gondot fordítanak. Kezdetben segítsük, bátorítsuk és nagyon gyak-
ran dicsérjük meg az elsős lurkókat otthon is, bármilyen „esetlenre” 
sikerülnek a számok és a betűk!

Az ötödik osztályba készülő gyermekek már rutinos iskolába 
járók, de azért velük is beszélgessünk el a várható változásokról. 
A felső tagozatban több tanár, több tantárgyat tanít majd. Izgal-
masak lehetnek számukra a belépő új tantárgyak is. Ha valame-
lyiket mi is nagyon szerettük, osszuk meg velük emlékeinket. A 
gyerekek hálásak egy-egy történetért, amit szüleik is átéltek az 
iskolában. Olvassuk el közösen – akár saját szórakoztatásunk-
ra is – Karinthy Frigyes Röhög az osztály című történetet a „Ta-
nár úr, kérem”-ből!

Akik a középiskolát kezdik, felelősségtudattal, felkészülve indul-
nak tovább az újabb iskola felé. Ők már tudják, hogy esetleg leen-
dő foglakozásukat, jövendő életpályájukat készítik elő. A mai ma-
gyar iskolarendszerben – idő hiányában – nem kap kellő hangsúlyt 
a gyermekekben meglévő kreativitás, empátiás készség, a nem más 
kárára történő önérdek érvényesítés és hasonló készségek fejleszté-
se. Ennek ellenére mi szülők bátran bíztassuk őket erre a családban 
megtanult minták alapján!

Végezetül egy jó tanács, soha ne értékeljük negatív jelzőkkel gyer-
mekünket, „te rossz, lusta, buta, semmirekellő”… stb. vagy! De ne 
hagyjunk semmit szó nélkül, a nekünk nem tetsző tettel kapcsolat-
ban. „Ezt most nem jól csináltad! ...”, most rondán beszéltél.” Hasz-
náljunk szép anyanyelvünkben meglévő változatos igéket a leminő-
sítő melléknevek helyett!

Továbbit tartalmas, szép napokat kíván a nyár hátralévő részére a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

gyermekjóléti szolgálata

Tájékoztatás
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ értesíti a 

hozzá fordulókat, hogy 2014. augusztus 21. (csütörtök) - 22. (pén-
tek) zárva tart (Baross G. u. 32.).

Az Idősek klubja (Pannónia Kulturális Központ, tel.: +36 88 542 
556) és a házi segítségnyújtás (tel.: +36 88 5542-552) zavartalanul 
működik.

2014. augusztus 25-től (hétfő) a rendes nyitvatartási időben a 
Baross G. u. 32. szám alatt várjuk önöket!

BSZAK munkatársai



2014. augusztus

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 7

Krónika
Nemzetközi sakkverseny

Városunk, a hagyományoknak híven idén is otthont adott, 
Magyarország egyik leglátogatottabb sakkversenyének július 
23-27 között. A Vörösberény Szabadidő Egyesület által meg-
rendezett Pannónia-Ramada Kupa szám szerint 19. alkalom-
mal nyitotta meg kapuit a fekete- fehér bábuk kedvelői előtt. 
A résztvevőket és kísérőiket Keszey János polgármester úr kö-
szöntötte és sikeres versenyzést kívánt a játékosoknak, valamint 
invitálta őket egy kis kikapcsolódásra a Hungarikum Feszti-
válra.

A versenyzők A és B csoportban ültek asztalhoz mellyen az idei 
évben 7 ország 136 versenyzője jelent meg. A magyarokon kívül 
ukrán, osztrák, szlovák, angol és idén először spanyol és francia 
sakkozók is érkeztek a viadalra. A város szívében található Pannó-
nia Kulturális Központ hűsítő légkondicionált termeiben, ideális 
körülmények között zajlottak a nemes küzdelmek 7 fordulón ke-
resztül. A mérkőzések magas színvonalát tükrözi az 5 nemzetkö-
zi mester és a 4 Fide mester részvétele. A főversenyben az első hat 
helyen azonos pontszámmal holtverseny alakult ki, ami a spanyol 
Fide mesternek Cebezas Ayala Ivánnak kedvezett, aki ezzel maga 
mögé utasította mind az 5 nála erősebb nemzetközi mestert. A B 
csoportban szintén egy külföldi sporttárs diadalmaskodott a szlo-
vák származású Marcu Simon. A legjobb Veszprém megyei játé-
kosnak járó kupát Buzás Bertalan vehette át. Az 5-5 perces vil-
lámversenyen Zentai Péter magabiztosan győzött a tavalyi bajnok 
Bódi Tibort megelőzve.

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvona-
lú támogatását, valamint a szervezők igen színvonalas munkáját és 
kifejezték abbéli reményüket, hogy 2015-ben ismét találkozhatunk 
a Balaton e csodálatos városában.

Végeredmények: A csoport: 1. Cabezas Ayala Ivan, 2. Galyas Mik-
lós, 3. Nagy Bence. B csoport: 1. Marcu Simon, 2. Szunyogh István, 
3. Firnigel János. 5-5 perces villámverseny: 1. Zentai Péter, 2. Bódi 
Tibor, 3. Medvegy Zoltán

Különdíjak: Legjobb 1996. 01. 01 után született Zsirai Péter. 
Legjobb Szenior Dr. Kende György. Legjobb női Medvegyné Ba-
logh Emese. Legjobb 2001-2200 közötti Egresi Máté.

Fáncsy Imre szervező

Gombfoci Kupa
2014. július 4-én, rendhagyó helyszínen, a Wesselényi strandon 

rendezte meg a Balatonalmádi Hungarikum Klub a második Hagyo-
mányos Almádi Gombfoci Kupát. A valóságos futball világbajnok-
ság (és egy terebélyes fűzfa) árnyékában, folyamatos és szép számú 
(felnőtt és gyermek) érdeklődő jelenlétében zajlottak az események. 

Az egész napos programot Szabó Zoltán önkormányzati képviselő, 
a helyi Hungarikum Klub elnöke nyitotta meg. A résztvevők két 5 fős 
csoportban játszottak, a dr. Grundtner György, a Hungarikum Klub 
tiszteletbeli elnöke által rendelkezésre bocsátott versenypályákon.

Az izgalmas és fordulatokban gazdag, valamint szenvedélyektől 
sem mentes mérkőzések (pl. az egyik elődöntő itt is hosszabbítás és 
11-es rúgások után dőlt el), fölidézték a legszebb játékhagyományo-
kat és az 1950-es 1960-as évek almádi gombfoci életének emlékeit. 
Segítette ezt egy pihenőpadon – Gráfik Imre által rögtönzött – „mi-
ni-kiállítás” is. Az érdeklődők láthatták és tanulmányozhatták a he-
lyi gombfocizás több dokumentumát: a településen egykor megha-
tározó és legendás játékosok (a jelenlévő Csibi István, Gráfik Imre, 
Levelesi Andor és Nagy Sándor) 1958-as általános iskolai tabló-
ját, Gráfik Imre gombfocitörténetei írását  (Új Almádi Újság 2007. 
XIX./7 11. oldal), az ezredforduló utáni évek Almádiban rendezett 
Senior Kupa fénykép és jegyzőkönyv anyagát, továbbá Mérei Fe-
renc gyermekpszichológus 1937-es írását A gombozó gyermekről.

Az almádi strand, mint helyszín telitalálat volt! Az érdeklődők nem-
csak nézhették a mérkőzéseket, hanem, „élesben” is kipróbálhatták a 
játékot. Sokan éltek is e lehetőséggel, s az elkapott szóbeszédekből kö-
vetkezően elképzelhető, hogy az év hátralévő részében, születés- vagy 
névnapon, de legkésőbb karácsonykor néhány családban a „gombfoci 
szett” lesz az ajándék. A jó hangulatú és méltán sikeresnek tekinthe-
tő egész napos rendezvényt, melyről a Regina TV is tudósítást adott 
(lásd :http://www.reginatv.hu/videok/almadi-magazin/2014-07-09 - 
a 27. perctől), Szabó Zoltán elnök értékelő szavai zárták, majd dr. 
Grundtner György tiszteletbeli elnök adta át a győztesnek a kupát és 
a helyezetteknek az érmeket. A végeredmény: 1. Szathmáry Ferenc, 2. 
Gárday-Grundtner Gábor, 3. Gráfik Imre.

Köszönet a szervezőknek, támogatóknak, a Pannóniának, Nagy 
Zoltánnak, valamint a strand dolgozóinak, a résztvevőknek és az ér-
deklődőknek. Jövőre újra találkozunk! Gráfik Imre - Szabó Zoltán

Új képek kerültek az aluljáróba

A napokban nyílt meg a harmadik VASUTARTJÁRÓ kiállítás, „Almádi Képek” címmel. Jelentősen bővült a kiállítók köre, ezúttal már 19 al-
mádi és almádi kötődésű alkotó 72 munkájáról készült reprodukció került a falakra. A kiállítás a sokféle stílus és technika bemutatása ré-
vén ismét városunk kulturális gazdagságáról tanúskodik. A tárlat megvalósításához nyújtott segítségért köszönet a támogatóknak: Ba-
latonalmádi város önkormányzatának, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesületnek, az Almádi városgondnokságnak és a MÁV-nak.  Ez a ki-
állítás december elejéig lesz látható, akkor váltja majd az újabb Almádit bemutató fotókiállítás, már lehet készülni, a jelentkezés mód-
járól itt, az Almádi Újságban tájékoztatjuk majd az érdeklődőket.  A korábbi kiállításokon szerepelt egyes képek megvásárolhatóak, ér-
deklődni a Tourinform irodában lehet. Képünkön az előző és a mostani kiállításon szereplő képek alkotóinak egy része látható.

Fotó: Pászti György
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2014. augusztus Jöjjön el

Jótékonysági koncertek
Ezúton is szeretettel meghívok minden kedves érdeklődőt a 

vörösberényi református erődített templom leendő orgonájáért 
megszólaló 1+6 jótékonysági koncert augusztusi állomásaira!

Augusztus 2-án, szombaton a veszprémi Orlando Énekegyüt-
tes énekel nekünk. A méltán közkedvelt csapat művészeti veze-
tője Vikman Pál. Megszólal a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúrától 
kölcsönkapott ládaorgona is. Az est fővédnöke a Rómában tanult 
Takáts István atya, igei szolgálatot mond és áldást ad nagytiszteletű 
Németh Gyula nyugalmazott lelkipásztor.

Augusztus 16-án a balatonalmádi katolikus és református gyü-
lekezetek tagjai közül működnek közre szép számmal. Énekesek, 
zenészek, zenepedagógusok és további előadóművészek szerepel-
nek majd, akik szintén fontosnak tartják célunkat. Megszólal a 
Vörösberényi Református Gyülekezeti Kamarakórus is. A BKM 
Orgonaüzem Kft. által kölcsönadott ládaorgonát Rostetter Szilvesz-
ter orgonaművész fogja megszólaltatni. Az est fővédnöke nagytisz-
teletű Szabó János plébános úr. Igei szolgálatot mond és áldást ad 
Szabó János atya és Faust Gyula tiszteletes úr.

A két koncert mindegyike a vörösberényi református erődített 
templomban szólal meg 19 órai kezdettel. Koncertjeinkre a belépés 
ingyenes, perselybe helyezett adományaikat hálás szívvel köszönjük! 
További információk a vargaaron357@gmail.com ímél címen, vagy 
a +36 20 292 6926-os telefonszámon kaphatóak.

 Varga Áron főszervező református kántor, karvezető

Magyar Zongorás Négyes
Ezúton szeretettel meghívom önöket a szeptember 6-án, szombaton, este 19 órakor kezdődő 

zongora nyolckezes koncertre a vörösberényi református erődített templomba!
A „Magyar Zongorás Négyes hangversenyei a Balaton körül” sorozat utolsó állomása lesz ez, 

immáron kissé túl a nyári hónapokon. Két házaspár, 4 zongoraművész. Hegedűs Katalin és He-
gedűs Endre, valamint Várnagy Andrea és Farkas Zsolt kamaraestjén négykezes, kétzongorás és 
nyolckezes művek is megszólalnak majd. Válogatást hallhatunk a legnagyobb barokk, klasszikus 
és romantikus mesterektől. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Grieg, 
Liszt Ferenc, Bedrich Smetana, Frédéric Francois Chopin és Carl Maria Friedrich Ernst von 
Weber művei és műveinek átiratai közül csendül majd fel egy remek összeállítás.

A belépés díjtalan, perselybe helyezett adományaikat hálás szívvel köszönik a művészek.
További információk kaphatóak a www.facebook.com/magyarzongorasnegyes oldalon és a +36 

20 292 6926-os telefonszámon. Varga Áron református kántor, karvezető

Augusztusi programok
Aug. 01-20-ig  XI. Almádi Borfesztivál a Wesselényi strand előtt
Aug. 12. 18 óra  A kis vakond – bábelőadás. Helyszín Pannónia
Aug. 15. 18 óra Pannónia Tájkép Biennálé 2014. a Pannóniában
Aug. 16. 9-20-ig MŰVÉSZLIGET a Szent István Parkban
Aug. 20. 10 óra  Az államalapítás ünnepe a templomkertben  



ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság10

Zeneiskola
Országos szolfézsverseny
Debrecen, 2014. május 16-18.

„Debrecenbe kéne menni….” Így kezdődik a jól ismert népdal. 
Tudják ezt az almádi zeneiskolások is, ezért az országos szolfézsverseny 
elődöntőjében apait-anyait beleadtak, hogy eljussanak a döntőbe, ami 
Debrecenben került megrendezésre a május 16-18-i hétvégén. Ez igen 
sokaknak sikerült is, így hát május 16-án, péntek reggel, két részletben 
útnak indultunk, Gabi néni, Kati néni és a versenyzők: Bagoly Anna, 
Hódossy Réka, Kedves Lőrinc, Nádas András és Rézmüves Miklós, 
valamint a két kísérő: az egyik kisfiú anyukája és én.

Az út jó hangulatban telt, igaz, elég hosszúra nyúlt, hiszen Almá-
di és Debrecen közel 350 kilométerre vannak egymástól.

Ebédidőben érkeztünk meg, de szó sem lehetett meleg ételről, hi-
szen rohanni kellett a zeneiskolába regisztrálni, majd elkezdődött hi-
vatalosan is a XI. Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny.

A mieink közül mindenki írásbelizni ment, ahol népdalt, bécsi 
klasszikus dallamot és különböző szolfézs feladatokat oldottak meg 
a gyerekek. Kivéve a második korcsoportos Lőrincet, aki hamar túl-
esett a verseny egyik legnehezebb részén, a blattoláson.

Négy óra körül indulhattunk a szállásunkra, örülve, hogy végre le-
ülhetünk és letehetjük a csomagjainkat. Az ilyen esetekre mondják, 
hogy ne igyál előre a medve bőrére. Ugyanis amint beléptünk a Gu-
lyás Pál Kollégium ajtaján, mindenféle földön „csövező”, egymás há-
tát asztalnak használó, falnak támaszkodó papírkitöltő gyereket és fel-
nőttet találtunk. Hamar kiderült, hogy itt aztán nem olyan egyszerű 
megkapni a szobánkat, mint ahogy gondoltuk. Először sorba kellett 
állni egy köteg kitöltendő papírért, ezután ádáz küzdelmek során meg 
kellett szerezni a négy darab toll valamelyikét, végül kitöltve visszaad-
ni a papírokat, és húsz percet sorban állni a kulcsokért.

Végül csak feljutottunk a szobáinkba, és lepakolhattunk.
Lőrincre este még egy fellépés várt a zeneiskolában a népdaléneklési 

verseny résztvevőjeként. Mi többiek pedig - a társaságot kifárasztandó - 
sétálni mentünk. Mondanom sem kell, hogy senki nem bulizott éjsza-
ka. Sőt, sokan maradtak volna még aludni, mikor reggel megszólalt az 
ébresztő. Nem volt más lehetőség: ki az ágyból, gyerünk vissza a zene-
iskolába! A délelőtt és a délután nagy része keresztbetett ujjakról és vég 
nélküli szurkolásról szólt. Vacsorázni is alig volt időnk, máris kezdődött 
a műdaléneklési verseny, amin (Lőrinc kivételével) mindenki részt vett 
Almádiból. A műsorban sok szépen éneklő, tehetséges gyermek lépett 
fel, mind az első helyre pályázva. A zsűrinek biztosan nehéz dolga volt, 
de az almádi és a veszprémi csapatot ez este 9-kor, a műdaléneklési ver-
seny után már nem nagyon hatotta meg. Minket már csak az előre be-
ígért süti érdekelt, és miután kiderült, hogy a veszprémi gyerekeket is 
így „fizették le”, együtt indultunk cukrászdát keresni. 

Nem sikerült előbb nyugovóra térni, mint az előző nap. A csapat 
egyik fele másnap korán hazaindult, a másik fele viszont ott maradt, 
hogy megvárják a 13 órakor kezdődő eredményhirdetést. Nem hiá-
ba, ugyanis sok szép eredmény született. 

I. Korcsoport: Bagoly Anna, szolfézs 24. hely, Nádas András, 
szolfézs 20. hely, Rézmüves Miklós, szolfézs 26. hely.

II. Korcsoport: Kedves Lőrinc, szolfézs 16. hely.
IV. Korcsoport: Hódossy Réka, szolfézs 15. hely.
Az almádiak nagy büszkeségére két különdíjat is kaptunk. Kedves 

Lőrinc a kiemelkedő írásbeli teljesítményéért, Hódossy Réka pedig 
az improvizálásáért. 

A résztvevő gyerekek itt is szeretnék megköszönni a két felkészí-
tő tanár, Huiber Gabi néninek és Nádasné Varga Kati néninek az 
erőt nem sajnáló felkészítést. Remek út volt, mindannyian örülünk, 
hogy ott lehettünk a XI. Kodály Zoltán Országos Szolfézs- és Nép-
daléneklési Verseny döntőjében, Debrecenben. Nádas Panna

Versenyeredmények
XIV. Országos Koncz János Hegedűverseny

Szombathely, november 22–24. 
A három évenként megrendezett országos hegedűversenyen eb-

ben a tanévben Józsa Dalma továbbképző 3. évfolyamos növendék a 
döntőben a hatodik helyen végzett, dicséretet kapva a zsűritől.  Fel-
készítő tanára Horváthné Domonkos Tímea, zongorán közreműkö-
dött Fűkéné Sebestyén Mónika.

XI. Kodály Zoltán Országos Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny
Döntőbe jutott versenyzők: Kedves Lőrinc különdíj a kiemelkedő 

írásbeli teljesítményéért, Hódossy Réka különdíj az improvizációért, Ba-
goly Anna emléklap. Felkészítő tanár Huiber Gabriella. Nádas András 
és Rézmüves Miklós emléklap. Felkészítő tanár Nádasné Varga Katalin.

„Korról korra” országos zenei műveltségi vetélkedő
Területi forduló – Székesfehérvár, május 13.

Nádas Panna, Nánássy Emőke, Semsei Anna, Szénási Dóra, Tira 
Klaudia arany cum laude.

„Korról korra” országos zenei műveltségi vetélkedő
Országos döntő – Budapest, június 6.

Nádas Panna, Nánássy Emőke, Semsei Anna, Tira Klaudia arany cum 
laude. Felkészítő tanárok Nádasné Varga Katalin, Horváth Katalin.

Regionális trombitaverseny - Veszprém, december  4.
Mester Ádám ezüst oklevél. Felkészítő tanár Hóbor Bence, zon-

gorakísérő Tumpek Melinda.

Népdaléneklési verseny - Celldömölk, december 13.
   Ének kettős: Gergelyi Noémi és Kádár Panna arany oklevél. Szó-

lók: Nádas Panna ezüst oklevél. Morvai Anna, Nemes Virág, Réz-
műves Miklós bronz oklevél. Ének csoport: Almádi Kántálók (Ger-
gelyi Noémi, Kádár Panna, Kapus Zsófia, Mester  Ádám, Morvai 
Anna, Nádas András, Nemes Virág, Rézműves Miklós) bronz okle-
vél. Felkészítő tanár Nádasné  Varga Katalin. Ének kettős: Kedves 
Lőrinc és Nádas András bronz oklevél. Szóló: Gergelyi Laura bronz 
oklevél. Felkészítő tanár Huiber Gabriella.

Balaton-körüli Megyék Vonóstalálkozója - Siófok, január 7.
Morvai Anna  gordonka 2. helyezés. Felkészítő tanár Fűke Ákos, 

zongora kísérő Fűkéné Sebestyén Mónika. Szerdahelyi Boldizsár 
hegedű, 2. helyezés. Bagoly Anna hegedű, 3. helyezés. Felkészítő ta-
nár Horváthné D. Tímea, zongora kísérő Tumpek Melinda.

Sistrum versenyek - Szombathely
Cselló: Morvai Anna arany oklevél. Felkészítő tanár Fűke Ákos, zon-

gora kísérő Fűkéné Sebestyén Mónika. Gitár: Vecsey Körmendi Lau-
ra bronz oklevél. Felkészítő tanár Mátrai Balázs. Kamarazene: Bagoly 
Anna és Nemes Virág  ének, Hódossy Réka zongora ezüst oklevél. Bíró 
Virág és Gergelyi Laura ének, Hódossy Réka zongora arany oklevél. 
Felkészítő tanár Huiber Gabriella és Fűkéné Seberstyén Mónika.

Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója
Balatonalmádi, április 12.

Bíró Virág és Gergelyi Laura ének, Hódossy Réka zongora arany 
minősítés. Felkészítő tanár Huiber Gabriella és Fűkéné Sebestyén 
Mónika. Nádas András és Rézműves Miklós ének arany minősí-
tés. Felkészítő tanár Nádasné Varga Katalin. Nádas Panna, Nánássy 
Emőke és Tira Klaudia fuvola ezüst minősítés. Felkészítő tanár 
Horváth Katalin.  
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Zöld sarok

Operakaland
Nagyon szép, napsütéses tavaszi reggel volt. Balatonalmádiban, a 

vasútállomáson gyülekeztünk, ahol ismét találkoztunk új arcokkal. 
A Kósa György Zeneiskola igazgatónőjének jóvoltából részt vehet-
tünk az Operakaland rendezvénysorozat folytatásában. Ez alkalom-
mal két egy felvonásos operát néztünk meg az Erkel Színházban. Az 
első darab, amit láthattunk, W. A. Mozart, A színigazgató című ope-
rája volt. Mindenki kíváncsian figyelte az előadást, hiszen a szöveg-
könyv nagyon humoros volt, így a kisebbek is megértették és jót ne-
vettek rajta. Az első opera befejeztével, ami elég könnyedén felfogha-
tó és megérthető volt, Gabi néni végig kérdezte a kis társaságot, hogy 
mi a véleményünk és állíthatom, hogy senki se mondott negatív dol-
gokat. Azt is elmondta, hogy a szünet után Thomas Mann Mario és 
a varázsló című novellájából készült operát láthatjuk majd, melynek 
zenéjét Vajda János zeneszerző írta. Felkészített bennünket arra, hogy 
lesz benne 1-2 olyan jelenet, ami megrázó lehet. Persze a nagyobbak-
nak, akik már olvasták, nem lesz akkor meglepetés a történet vége. Jó 
ötletnek találom, hogy pont érettségik előtt mutattak be ilyen operát, 
hiszen azoknak, akik idén vizsgáznak, nagyon hasznos lehet.

Az operák befejeztével várt ránk még egy érdekesség. Gabi néni 
megszervezte nekünk, hogy meglátogassuk Ady Endre lakását, ahol 
a híres Csinszkával, vagyis Boncza Bertával lakott. A lakása most 
múzeumként üzemel és a hölgytől, aki a bemutatást tartotta, olyan 
érdekességeket is megtudtunk, amit az iskolákban nem nagyon ta-
nulnak a diákok. A legnagyobb hangsúlyt Ady és Csinszka kapcso-
latára helyezte, egészen az első levelüktől Ady haláláig. 

Véleményem szerint az egész kirándulás nagy élmény volt, amel-
lett, hogy tanulsággal is szolgált mindenkinek. 

Már 6 éve járok a Kósa György Zeneiskolába és sokszor voltunk kü-
lönböző kirándulásokon, amelyekre máig szívesen emlékezem vissza és 
úgy érzem, hogy ez a nap is hasonló élményt jelentett, nem csak ne-
kem, hanem mindenkinek, aki részt vett rajta.  Matijevics Manuela

Renaissance Művészeti Fesztivál
Balatonfüred, 2014. április 30.

Kéri Kincső arany oklevél. Felkészítő tanár Ihász Irén. Gergelyi La-
ura és Bíró Virág ének, Hódossy Réka zongora arany oklevél. Ba-
goly Anna és Nemes Virág  ének, Hódossy Réka zongora arany okle-
vél. Felkészítő tanár Huiber Gabriella és Fűkéné Sebestyén Mónika.

Diákmuzsika - Balatonszemes, május 10.
Kéri Kincső, zongora arany minősítés. Felkészítő tanár Ihász Irén. 

Kurucz Luca és Gelencsér András zongora négykezes arany minő-
sítés. Felkészítő tanár Tamás Béláné.

Megyei négykezes zongoraverseny
Tapolca, november 20.

Gergelyi Laura és Kedves Lőrinc ezüst oklevél. Felkészítő Tumpek 
Melinda.

Megyei trombitaverseny - Ajka, április 8. 
Selmeczi Bence arany minősítés különdíjjal. Mester Ádám ezüst 

minősítés. Felkészítő tanár Hóbor Bence, zongorakísérő Ihász Irén.

Lantos Magda megyei zongoraverseny
Veszprém, április 14.

Kéri Kincső ezüst oklevél. Felkészítő tanár Ihász Irén.

Megyei Hegedűverseny - Pápa, április 16.
Bagoly Anna arany minősítés. Szerdahelyi Boldizsár arany nívó-

díj. Felkészítő tanár Horváthné D. Tímea, zongorakísérő Ihász Irén.

A kerttulajdonok megnyugtatására
Sok aggódó arcot lát mostanában a berényi gazdabolt vezetője. 

Eddig még nem látott, falánk, zöld hernyók rágják a település buk-
szusait és ezek ellen keresnek szereket a tulajdonosok. A kártevő 
nagy étvágyú, szövedéket szövő, csinos, zöld ruháján fekete díszű, 
csupasz, kb. 4 cm-ig növő, karcsú hernyó, melynek fejtokja elegáns 
fekete színű. Új kerti lakótársunk a selyemfényű puszpángmoly 
(Cydalima perspectalis) nevet viseli. Az utóbbi idők ázsiai jövevé-
nye ő is, mint a kanyargós szillevéldarázs (2003), a selyemakác levél-
bolha (2005), a szelídgesztenye gubacsdarázs (2008), a babérhan-
ga-csipkéspoloska (2011). Mivel a hernyó táplálékspecialistaként a 
bukszus-féléken él, valószínűleg import útján került be a kedvelt 
puszpángbokrok levélzetén. Ázsiában akár 5, nálunk 2-3 nemze-
déke van, falánkul esznek, sok esetben tarra rágnak és ez megijeszti 
a kert tulajdonosokat. A telet a fiatal hernyók élik túl, ezekből kel-
nek a májusban repülő lepkék, az első nemzedék. A molyok között 
inkább termetesnek tűnő kb. 4 cm-es imágók biztos határozó jegye 
az első szárnyak fehér görbe foltja. Jellegzetes a háromszög alakú 
szárnytartás, a barna alapú szárnymező belsejének selymes fehéres 
színe, de nem ritkán ez is barna. A lepkék nappal a szomszédos nö-
vények levél fonákján pihennek. Megfigyelték, hogy kelési helyük-
től 5 km-re is elvándorolnak. A lárvák okozta kár képe a puszpáng-
elhalást okozó gombabetegség kárképéhez hasonlóan csúnya. Vi-
gasz a dologban, hogy a hernyók jól pusztíthatók. A biológiai véde-
kezésre a Bacillus thuringiensis alkalmas, a kémiai védekezés eszkö-
ze a motoros permetezőgép, amivel a nedvesítőszeres insecticideket 
minden részére eljuttathatjuk a sűrű lombozatnak. Hatásos sze-
rek a más növényeken bevált hernyóölők, mint a piretroidok, a ki-
tinszintézist gátlók, a vedlésgyorsítók. Alkalmasak a deltametrin, 
cipermetrin, acetamiprid, metoxifenoxid, diflubenzuron hatóanya-
gú rovarölő szerek.  Minden esetben a többi rovarra vigyázva, kí-
mélően permetezzünk. És azért ne bízzuk el magunkat, jönnek még 
rosszabb hódítók! tszabango@gmail.com
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Befejezéséhez közeledik a „Balatonalmádi városközpontjá-
nak funkcióbővítő  rehabilitációja – II. ütem„ című KDOP-
3.1.1/C-12-2012-0004 azonosító számú projekt megvalósítása.

Balatonalmádi város önkormányzata az Új Széchenyi Terv 
Közép-dunántúli Operatív program keretében 40 541 250 Ft 
uniós támogatási forrást nyert a „Kistelepüléseken a település-
kép javítása” tárgyú pályázati felhíváson. A beruházás célja a 
korábban megkezdett városközpont fejlesztéseihez kapcsolódó  
további projekthelyszínek rehabilitációja. A kivitelezési mun-
kák 2013. májusban  kezdődtek és 2014. május 30-án fejeződ-
tek be. A projekt teljes megvalósítása 2014. augusztus 10-én  
zárul.

A korábbi, városközpont megújításához kapcsolódó KDOP-
3.1.1/C-2008-0005 jelű projekt folytatásaként további négy 
helyszínen valósult meg az infrastrukturális jellegű beruházás-
felújítás, melyek a következők: 

• Babits utcai parkoló átépítése és gyalogos sétány kialakítása, 
• az Egészségügyi központ előtti közpark felújítása, 
•  Széchenyi sétány parkjában lévő játszótér korosztálybővítő 

fejlesztése,  
• Baross Gábor utcai járdaburkolat felújítás folytatása. 

A városközpont felújítás során a zöldfelületek intenzíven, 
több mint 30 %-kal növekedtek a cserjék, évelők beültetésének 
és új fák telepítésének köszönhetően. A térkő burkolatok kiala-
kításánál igazodtunk a korábbi burkolatokhoz és megvalósult a 
fizikai akadálymentes kialakításuk. Kerti berendezések, padok, 
hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, virágládák kerültek kihelye-
zésre.  Az új kandeláberek – köztük napelemes kandeláber is – és 
az alacsony világítótestek hozzájárultak a közvilágítás korszerű-
sítéséhez.

A támogatási forrás segítségével megvalósult közösségi terek 
nemcsak a város lakosságának elégedettségi szintjét emelik, ha-
nem hozzájárulnak a tradicionális vízparti település vonzerejé-
nek növeléséhez is. A közösségi terek rehabilitációjának gazda-
ságélénkítő szerepe is van, a vonzó környezet hosszú távon új ke-
reskedelmi, szolgáltató egységek létrejöttét segíti elő, a magántő-
ke által üzleti beruházásokat indukál.

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

Szemét körkép

A nyár folyamán több beszélgetés alkalmával is témaként jött elő 
Balatonalmádi hulladékgyűjtő szigeteinek állapota, környezete. Egy 
turisztikai szempontból jól sikerült hétvége után gyakran undort 
keltő mocsok található a konténerek mellett, vagy a buszmegállók 
szemétgyűjtői alatt, ahogy erről a június-július időszakban készült 
fényképek is tanúskodnak.

Kérjük Balatonalmádi állandó lakóit és a városunkban pihenő 
nyaralótulajdonosokat, hogy figyeljenek oda városunk tisztaságára! 
Szeretnénk, ha a nyaralótulajdonosok megkeresnék a legális lehető-
séget a szemét elhelyezésére, ha a Balkommal felvennék a kapcso-
latot (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., +36 88 438 688), ahol 
készséggel segítenek. Ne rontsuk el szép városunk képét! Egy olyan 
városban, mely a nyári időszakban a turizmusból él, nem engedhe-
tő meg a szemét ilyen módon történő hanyag kezelése. Valamint 
kérjük az illetékes személyeket, hogy próbáljanak megoldást talál-
ni az évről évre visszatérő problémára, hogy ne árassza el a szemét a 
közterületek egyes pontjait. Van olyan hulladékgyűjtő sziget, mely 
a 71-es főútról is jól látható, forgalmas kereszteződésben, cukrászda 
környékén helyezkedik el és ezek állapota rossz véleményt alakíthat 
ki városunkról az áthaladókban.

Fontos, hogy a zöld hulladék kezelése is megfelelően történjen, 
ne csúfítsa az utcaképet! A kirakott zöld hulladék mennyisége alkal-
manként ne haladja meg a 6 normál zsák vagy 6 köteg zöld meny-
nyiségét, mert többet nem tudnak egyszerre elszállítani. Valamint 
felhívnánk a figyelmet arra is, hogy a vízmű környéki nádas nem le-
rakó hely! Megvan erre a megfelelő szolgáltatás, kérjük, azt vegyék 
igénybe. Számfira Balázs

Ne rontsuk el szép városunk képét!

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 
Lapzárta: minden hónap 25-én.

(Illik komolyan venni!)
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, vagy a 

06 30 29 88 995 telefonszámon. 
Kéziratot nem őrzünk meg! 

Nyomdai kivitelezés:
Onyxprint Kft. www.onyxprint.hu

Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860
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1 oldal = 60 e Ft+áfa
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2014. augusztus 25-26.
Almádi Pálinkafesztivál
Balatonalmádi
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AKCIÓ! Az első elméleti vizsgát az iskola fizeti !!! 
Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-

mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 
vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség. 

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2014. augusztus 15. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. augusztus 18. 16.00 óra
Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.

Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.
30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Baksai Autósiskola T 
GéPjárművEzETő KéPzésT IndíT

MUNKAVÉDELEM ,  TŰZVÉDELEM
Érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi előírások szerint,  

megfelelő szaktevékenység alapján vállaljuk ezen feladatok végzését  
társaságoknak ill. magánszemélyeknek. 

 Üdülők, nyaralók bérbe adandó épületek játszóterek, gépek beren-
dezések és minden, ami e területhez tartozik  A–Z-ig.

Továbbá vállaljuk  hiányosságok megszüntetését, javítását, 
ügyintézését, munka- és tűzvédelmi szakvélemény kiadását, 

üzembehelyezési engedély kiadásához.

Kiss és társa biztonságtechnikai szolgáltató és karbantartó javító Bt. 
9028 Győr, Major u. 31.

Helyi képviselet és gyorsszerviz
8220 Balatonalmádi, Egri József u. 23. Kiss József üv. +36 20 98 28 597

 

BÁRmikor
Fröccsterasz – Koktélbár
A Wesselényi strand főbejáratánál
Nyitva: 10.00–02.00óráig.
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Ön is fél a fogorvostól?
Erre nálunk van a megoldás! Bármilyen

fogászati beavatkozás elvégezhető
szedálásban (altatás) is, így Önnek
szemernyi emléke sem lesz az átélt

kezelésről. Ráadásul, ha szeptember 10-ig
megkezdi a kezelését, 20% kedvezményt

biztosítunk az árból és ajándékba kap egy
strandlabdát is!

Hívjon minket bizalommal még ma a
+36 88 574 865 és a +36 20 9954 540-os

telefonszámokon.

A kedvezmény más ajánlattal össze nem
vonható, illetve már megkezdett kezelésekre

nem vonatkozik. Az akció csak a hírdetés
felmutatásával együtt érvényesíthető!

Érvényesség: 2014. szeptember 10.



Miként már olvasóink értesültek róla, a közel-
múltban városunkban is megalakult az Értéktár Bi-
zottság, amely folyamatosan számba veszi települé-
sünk kulturális vagyonát.

Ezen értékeket itt, az Új Almádi Újság hátoldalán 
folyamatosan bemutatjuk önöknek.

A Szent Jobb kápolna
A budai királyi vár Zsigmond kápolnájából nyílt 

– a főoltár mögött – az a kápolna-fülke, amelyben 
1901 és 1944 között Szent István jobbját őrizték. A 
harcok során a vártemplom teljesen elpusztult, de 
a Szent Jobb kápolna – bár súlyosan megrongáló-
dott –, csodálatosan megmaradt, mert a királyi pa-
lota egy emelete ráomlott, romjaival eltakarta és a 
további teljes elpusztulástól megmentette. A kápol-
nát Róth Miksa műhelyében készített Szent István 
aranymozaik díszítette, amelyet a millenniumra ter-
vezett. A trónon ülő alak mellett két oldalt az Ár-
pád sávos és a kettős keresztes címer látható. Érdekes 
ezen az ábrázoláson, hogy István király fején nem a 
ma ismert Szent Korona volt, hanem annak csupán 
a felső része, a Corona Latina. (Ily módon láthat-
juk egyébként az Országház kupolacsarnokában is 
első királyunk szobrát.) Az arany üvegmozaik Róth 
Miksa műhelyében készült. Tizenkét esztendeig ros-
kadozott terhével a romok alatt, míg az „utolsó órá-
ban” sikerült megmenteni a végső pusztulástól. Az 
ötvenes évek közepén Bicskei Karle János festőmű-
vész dolgozott a Szent Imre templom falképein, s ő 
értesítette az akkori plébánost, dr. Pintér Sándort a 
budai vár romjai között rejlő, pusztulásra ítélt ér-
tékről. Az ő kezdeményezésére és szervező munká-
ja eredményeként épült fel 1957-ben a Szent Jobb 
kápolna pontos mása a Szent Imre plébániatemp-
lom mellett. A boltozat mozaikját és a kápolna bel-
ső terének több részletét (az oltárt a tabernákulum-
mal, a gyertyatartókat, a kovácsoltvas kaput és már-
vány keretét) hozzáértő kezek gondos munkával re-
konstruálták a teherautókon ideszállított töredékek-
ből. A plébánia és a kápolna történetének egyedül-
álló szépségű napja volt 2000. május 13., amikor a 
Szent Jobb ereklye egy napra visszatért eredeti őrzé-
si helyére. A millenniumot záró ünnepségek része-
ként, 2001. augusztus 19-én a Szent Jobból szárma-
zó ereklyét (fragmentumot) adományozott a kápol-
nának Szabó Géza kanonok, a Szent István bazilika 
plébánosa, a Szent Jobb őre. Az utóbb kapott Szent 
Imre- és Boldog Gizella-ereklyékkel ismét együtt 
van Balatonalmádiban az első Magyar Szent Család.

A mozaik egyedülálló művészettörténeti értéket 
képvisel, az épület a Szent Jobb eredeti őrzőhelye 
volt, egyedi történelmi emlékhelyként ma már Szent 
István családjának valamennyi tagjától őriz ereklyét. 
A város, a turisztikai egyesület és a Honismereti és 
Városszépítő kör nagy hangsúlyt fektet ezen értékek 
minél szélesebb körű megismertetésére.

 A Szent Jobb kápolna a Balatonalmádi Értéktár 
része.


