
Szabó pékség kenyere

Szabó Gyula 1936-ban érkezett Almádiba, mint munkát ke-
reső péklegény. Az Albrecht pékségnél talált állást, majd két év-
vel később 1938-ban a bátyjával kibérelte a Hattyú pékséget, 
és a hozzá tartozó épületet. A napi munka mellett két kezével 
hozta rendbe a lerobbant állapotban lévő épületet és műhelyt, 
amit aztán 1945-ben bombatalálat ért és teljesen elpusztult. Az 
újjáépítés 1946. december 25-re fejeződött be.

1952-ben államosították az üzletet, amiről Szabó Gyula ezt 
mondta: „...a saját helyemen, mint vállalati munkás dolgoz-
tam...”. Innen ment nyugdíjba 1978-ban, ám a munkát foly-
tatta és egy reggelizőt is üzemeltetett a pékség mellett.

Jelenleg a lánya Nagy Árpádné Szabó Éva és férje üzemelte-
tik a pékséget, amelyben fatüzelésű kemencében készítik a mai 
napig a kenyeret, olyan mintha megállt volna az idő. 

A kenyér készítéséhez csak az alapvető alapanyagokat hasz-
nálják: liszt, só, víz és élesztő, kovászos technológiával, így a ke-
nyér egy egész hétig friss tud maradni. Sem a kenyérhez sem a 
süteményekhez adalékanyagot nem használnak. A munka nagy 
része kézimunka, ezért a kenyér átlagosan 12 óra alatt készül el, 
amelyhez tizenegyszer kell hozzányúlni, megforgatni, áthelyez-
ni, mire a vevőkhöz kerül.

A sütés hagyományos magyar kemencében történik, amely 
boltozata samott téglából készült tufa aljzattal, a felfűtés során 
áthevül és tartja a meleget.

 A kemencébe a fát délben berakják, estére átszárad, akkor 
elgyújtják és leég, mire a bedagasztott kenyér megkel. A ke-
mence felső részében a meleg hatására a kenyértészta felemel-
kedik, ezután átrakásra kerül az alsó részbe és ott készre sül. Ezt 
nevezik rávetéses technikának.

Hogy mitől is finom a Szabó kenyér? Talán erre ad választ a 
pékségről készült dokumentumfilm, melynek a címe „...A ke-
nyérben a lelkünk is benne van...”

A pékségnek   Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011-
ben (222/2011. (VII. 20.) önkormányzati határozatával) a vá-
ros gasztronómiai gyarapításában és védelmében kifejtett több 
évtizedes tevékenysége elismeréseként – alapításának 75. év-
fordulója alkalmából – Balatonalmádi város érdemérmet ado-
mányozott.
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HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Az Új Almádi Újság 2015. év januári számában, ezen a címen 
ígértük a cikk folytatását, erre azonban nem került sor. Az írás 
Székelyderzs unitárius templomával foglalkozik, amelyet most ki-
egészítünk. A templom az erődített templomok kategóriájába tar-
tozik, azaz a korábban épült templomot „védművel” megerősítet-
ték, alkalmassá téve a falu lakósainak a védekezésre. Két részből állt 
ennek lehetősége, egy erős körítő fal építése, valamint egy „védelmi 
szint” ráépítése, rendszerint együttesen alkalmazva. Következéskép-
pen a vörösberényi templom az „erődített templomok” sorába tar-
tozik, nem taglalva azt, hogy a támadás és védekezés mértéke mi-
lyen lehetett.

Szász erődtemplomok. 
A következő néhány képen látszik, hogy a hatalmas épületek mi-

ként uralkodnak a néhány házból álló falvakban. Külön meg kell 
említeni a Prázsmáron levő, hírek szerint nagyon szépen helyreállí-
tott, vártemplomot. A forrásként megjelölt szerzők következetesen 
Kirchenburg megnevezést használják, ami tükörfordításban „temp-
lomvár”-nak felel meg. Tehát a címben feltett kérdésre vitatható vá-
laszt kaptunk.

Erődtemplom, templomerőd, erődített templom?

A települések nevei német, magyar és román nyelven szerepelnek. 
Forrás: Hermann und Fabini. Kirchenburgen in Siebenbürgen.
Koehler & Amelang, Leipzig 1985

Tájékoztató
Mint lapunk olvasója tapasztalhatta, a helytörténet téma 

négy hónapig nem szerepelt a szokott helyen, ráadásul a januá-
ri számban folytatást ígérünk. Úgy véljük magyarázattal kell szol-
gálnunk, erre és a jövőre vonatkozóan is. Az Új Almádi Újság 
első száma 1989. júliusában jelent meg, 26 évvel ezelőtt, így je-
len szám kis jubileumnak tekinthető. A fennemlített négy hónap 
„szünet”egészségi okból jelentkezett, amelyet a jövőben sem le-
het kizárni.

A tájékoztatás mellett köszönetet mondok minden a helytörténet 
iránt érdeklődő olvasónak az érdeklődéséért és a visszajelzésekért. 
Ezek nagyban segítették Almádi településtörténetének megismeré-
sét, valamint széleskörű ismertetését. 

Schildmayer Ferenc

Schönberg, Lesses, Dealul Frumon. Templom képe északnyugat 
felől

Deutschweißkirch, Szászfehéregyháza, Viscri. Templom képe dél 
felől

Wurmloch, Baromlaka, Valea Viilor. A templom képe délkelet felőlHonigberg, Szászhermány, Harman. Kapubejárat képeBaromlaka, Wurmloch, Valea Viilor. Alaprajz és északi homlokzat

Berethalom, Birthälm, Biertan. Erődtemplom alaprajza Prázsmár, Tartlau, Prejmer. Kamrák a vártemplom falánál

Mozsna, Meschen, Mosna. Templom képe északnyugatról

Honigberg, Szászhermány, Harman. Templom belső képe
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AktuálisAktuális

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Íme, a júliusi hírcsokrunk. Célunk továbbra is az, hogy 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek olvasóink az önkor-
mányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a közös 
önkormányzati hivatal munkájáról. 

Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben foly-
tatódnak a megkezdett fejlesztések, melyekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szol-
gálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egész-
ségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Új-
ság e páros oldalain, illetve a város honlapján adunk informáci-
ókat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás so-
rán, most is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kér-
jük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sé-
tány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu 
– eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, 

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Itt a strandszezon!
Bár kicsit áprilisi az idei szezonkezdet, bizakodhatunk abban, 

hogy jó nyarunk lesz sok-sok vendéggel. Mi azt szeretnénk, ha a ta-
valyinál jobb, kellemesebb körülmények közepette tölthetnék sza-
badidejüket a városunkba érkezők és az itt lakók egyaránt. Ezért is 
szükségesek – a szikrázó napfényen túl – a fejlesztések, melyek oly-
kor kisebb-nagyobb kellemetlenségeket is okozhatnak a munkála-
tok során. Ha már nyár, akkor strand. Az új homokos partszakasz 
mellé került új napozó ágyak nagy népszerűségnek örvendenek.

Közös örömünk lehet, hogy a Szent István sétány felújítása teljes 
hosszában elkészült. A főbejárat előtti rész is megújult, s a színpad el-

fordításának lehetőségével egy új, a korábbinál nagyobb rendezvény-
tér alakult ki. Egyben reméljük azt, hogy a zeneszolgáltatás miatti pa-
naszok számát is sikerül csökkenteni általa. A háttérben ott a strand-
bejárat egyedi épülete, mely a meghatározó vöröskővel hangsúlyozza 
is az almádiságot. Korábban már köszönetünket tolmácsoltuk azok-
nak, akik növényekkel ajándékozták meg a várost. A sétány teljes 
hosszában már virágoznak a lakosság által adományozott leanderek.

Nemcsak a Martinovics utca lakói, hanem az útszakaszt haszná-
lók is megkönnyebbülhetnek, mert a Strabag Kft. kivitelezésében 
elkészült a burkolat felújítása, s a piac előtti részen (a patak fölött) 
kialakítottak egy parkolót is, mely főképp a piacnapokon lehet nép-
szerű.

A kissé koros büfék is megújultak az új napvitorla árnyékolással, 
így a sorban állás alatt nem kell a napszúrástól tartani.

Párakapukkal nem minden strandon találkozhatunk, Almádi 
Wesselényi strand keleti kapujánál azonban ott vannak, s kelleme-
sen hűsíthetnek a kánikulában.

Vörösberény és Káptalanfüred sem maradt le
A vörösberényi buszmegálló is elkészült Kiss Viktor építész tervei alap-

ján. Az itt is visszaköszönő vöröskő az üveg–látszóbeton együttessel har-
móniát sugall. A napelemes közvilágítási kandeláber felállítása még fo-
lyamatban van, s mivel nincs vezetékes közvilágítás kiépítve, itt napele-
mes lesz a világítás, mely hosszabb távon energiát, pénzt takaríthat meg.

A Kompolthy-szobor környéke is megérdemelte már, hogy mél-
tó legyen névadójához. 

A strandra igyekvők közül nagyon sokan használják az Iker sétányt. 
Nos, ez is, illetve a József Attila utca járdájának burkolata is elkészül rö-
videsen a Folyondár Kft. kivitelezésében. Akik jártak már erre esőzések 
idején, tudják, milyen bokáig tapicskolni a vízben. Mára a vízelvezetés, 
ami Almádiban egyébként sok helyen okoz gondot, itt végre megoldó-
dott. Rövidesen befejeződik az ehhez kapcsolódó parkosítás is. 

söröshordót, ezzel is jelezve, hogy az átlagosnál nagyobb horderejű 
esemény történt a városrészben.

Többször is elhangzott már különféle almádi fórumokon a civil 
kezdeményezés szerepe. Jó példa erre a fenti, melyben Zsitnyik Béla 
vállalt jelentős szerepet. Június végére (ugyanezen program kereté-
ben) befejeződött a Szilva köz felújítása is a Renesis Kft. és a Vak 
Bottyán utca a Baumeister Kft. kivitelezésében.

Elkészült a műfüves focipálya!
Ács Attila, a Balatonalmádi SE elnöke elmondta, hogy Balatonal-

mádi Város Önkormányzata 2014 tavaszán döntött arról, hogy pá-
lyázni kíván a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályaépítési 
programjában egy 20 x 40 méteres műfüves sportpálya megépítésére.

A pályázat sikeres volt, s az MLSZ elnökségének 2015. januárban 
meghozott döntése értelmében támogatta, hogy Balatonalmádiban 
műfüves pálya épülhessen. Az MLSZ által kiírt Országos Pályaépí-
tési Program (OPP) nyolcadik ütemében – 70 %-os MLSZ támoga-
tással – megépült palánkkal, lelátóval, villanyvilágítással is rendelke-
ző műfüves sportpálya a város sportéletében óriási előrelépést jelent.

Városunkban a labdarúgás a gyerekek és a fiatalok körében nagy nép-
szerűségnek örvend. A fiúgyermekek, fiatalok (5–18 évesek) jelentős 
része, mintegy 160 fő, rendszeresen, szervezett formában sportol, edz 
a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány és a Balatonalmádi Sportegyesület 
keretei között. Jelenleg az óvodásoktól az U19-es ifjúsági csapatig bezá-
rólag 8 különböző korosztályú csapatban sportolnak az almádi ifjú fo-
cisták. Ezen kívül a Balatonalmádi Sport Egyesület felnőtt labdarúgói 
és több baráti társaság is heti rendszerességgel űzi ezt a sportot. Mivel 
a balatonalmádi sportpálya élőfüves játéktere a Balaton közelsége (ma-
gas vízállás) miatt gyakran (az év öt hónapjában nagyon mély, sáros) al-
kalmatlan a sportolásra, így a megépült új műfüves pálya óriási segít-
ség, előrelépés elsősorban a város utánpótlás-csapatai részére. A meg-
épült műfüves pálya egész évben, de főként a kedvezőtlen téli időszak-
ban (októbertől április végéig) teremt lehetőséget arra, hogy a szabad-
ban űzhessék a gyerekek kedvenc sportágukat, ami hozzájárul a város 
labdarúgó utánpótlás képzésének további fejlődéséhez.

Az új pálya az egyesületi és iskolai sportprogramokon túl a sza-
badidős sportolás lehetőségeit is képes lesz kielégíteni. Várhatóan 
több baráti társaság fogja igénybe venni a pályát, akár egy városi 
kispályás labdarúgó bajnokság életre hívását, elindítását is segítheti.

Befejezésül egy kis előzetes a főszezon megkezdődése előtti felújí-
tások elkezdéséről (és remélhetőleg gyors befejezéséről): az Árnyas, 
a Kürt, a Kővirág, a Vöröskő, a Vessző és a Hold utca lakói, haszná-
lói érezhetik magukat még ebben az évben komfortosabban. A ter-
vek közt szerepel a Madách tér parkosítása is.  Zatkalik András

A Veszprémi úti járda – a Madách tértől a Glóbusz csárdáig – a 
Víz-Szerviz Kft. munkáját dicséri. Csökkent a balesetveszély is, s 
esztétikailag is kifogásolhatatlan a járda.

A budatavai tömbbelső pergolájáról előző számunkban még csak 
azt írhattuk: június közepére elkészül. Immáron múlt idejű lehet a ki-
fejezés, mert Klimkó Zoltán almádi vállalkozó kivitelezésében már ez 
a létesítmény is birtokba vehető gyermekeknek, szülőknek egyaránt.

A beültetett futó növények öntözését, gondozását az itt élő közös-
ség Számfira Balázs vezetésével magára vállalta.

Külön története lehetne a káptalanfüredi Hóvirág utcának, hi-
szen önerős útépítési program keretében ez is elkészült a Colas Út 
Zrt. kivitelezésében. A térköves útburkolás tetszetős, s minden bi-
zonnyal tartós is. Az ünnepélyes avatáson Keszey János polgármes-
ter, Zsitnyik Béla és az utcában lakó gyermekek gurították végig a 
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tatódnak a megkezdett fejlesztések, melyekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szol-
gálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egész-
ségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Új-
ság e páros oldalain, illetve a város honlapján adunk informáci-
ókat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás so-
rán, most is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kér-
jük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sé-
tány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu 
– eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, 

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Itt a strandszezon!
Bár kicsit áprilisi az idei szezonkezdet, bizakodhatunk abban, 

hogy jó nyarunk lesz sok-sok vendéggel. Mi azt szeretnénk, ha a ta-
valyinál jobb, kellemesebb körülmények közepette tölthetnék sza-
badidejüket a városunkba érkezők és az itt lakók egyaránt. Ezért is 
szükségesek – a szikrázó napfényen túl – a fejlesztések, melyek oly-
kor kisebb-nagyobb kellemetlenségeket is okozhatnak a munkála-
tok során. Ha már nyár, akkor strand. Az új homokos partszakasz 
mellé került új napozó ágyak nagy népszerűségnek örvendenek.

Közös örömünk lehet, hogy a Szent István sétány felújítása teljes 
hosszában elkészült. A főbejárat előtti rész is megújult, s a színpad el-

fordításának lehetőségével egy új, a korábbinál nagyobb rendezvény-
tér alakult ki. Egyben reméljük azt, hogy a zeneszolgáltatás miatti pa-
naszok számát is sikerül csökkenteni általa. A háttérben ott a strand-
bejárat egyedi épülete, mely a meghatározó vöröskővel hangsúlyozza 
is az almádiságot. Korábban már köszönetünket tolmácsoltuk azok-
nak, akik növényekkel ajándékozták meg a várost. A sétány teljes 
hosszában már virágoznak a lakosság által adományozott leanderek.

Nemcsak a Martinovics utca lakói, hanem az útszakaszt haszná-
lók is megkönnyebbülhetnek, mert a Strabag Kft. kivitelezésében 
elkészült a burkolat felújítása, s a piac előtti részen (a patak fölött) 
kialakítottak egy parkolót is, mely főképp a piacnapokon lehet nép-
szerű.

A kissé koros büfék is megújultak az új napvitorla árnyékolással, 
így a sorban állás alatt nem kell a napszúrástól tartani.

Párakapukkal nem minden strandon találkozhatunk, Almádi 
Wesselényi strand keleti kapujánál azonban ott vannak, s kelleme-
sen hűsíthetnek a kánikulában.

Vörösberény és Káptalanfüred sem maradt le
A vörösberényi buszmegálló is elkészült Kiss Viktor építész tervei alap-

ján. Az itt is visszaköszönő vöröskő az üveg–látszóbeton együttessel har-
móniát sugall. A napelemes közvilágítási kandeláber felállítása még fo-
lyamatban van, s mivel nincs vezetékes közvilágítás kiépítve, itt napele-
mes lesz a világítás, mely hosszabb távon energiát, pénzt takaríthat meg.

A Kompolthy-szobor környéke is megérdemelte már, hogy mél-
tó legyen névadójához. 

A strandra igyekvők közül nagyon sokan használják az Iker sétányt. 
Nos, ez is, illetve a József Attila utca járdájának burkolata is elkészül rö-
videsen a Folyondár Kft. kivitelezésében. Akik jártak már erre esőzések 
idején, tudják, milyen bokáig tapicskolni a vízben. Mára a vízelvezetés, 
ami Almádiban egyébként sok helyen okoz gondot, itt végre megoldó-
dott. Rövidesen befejeződik az ehhez kapcsolódó parkosítás is. 

söröshordót, ezzel is jelezve, hogy az átlagosnál nagyobb horderejű 
esemény történt a városrészben.

Többször is elhangzott már különféle almádi fórumokon a civil 
kezdeményezés szerepe. Jó példa erre a fenti, melyben Zsitnyik Béla 
vállalt jelentős szerepet. Június végére (ugyanezen program kereté-
ben) befejeződött a Szilva köz felújítása is a Renesis Kft. és a Vak 
Bottyán utca a Baumeister Kft. kivitelezésében.

Elkészült a műfüves focipálya!
Ács Attila, a Balatonalmádi SE elnöke elmondta, hogy Balatonal-

mádi Város Önkormányzata 2014 tavaszán döntött arról, hogy pá-
lyázni kíván a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályaépítési 
programjában egy 20 x 40 méteres műfüves sportpálya megépítésére.

A pályázat sikeres volt, s az MLSZ elnökségének 2015. januárban 
meghozott döntése értelmében támogatta, hogy Balatonalmádiban 
műfüves pálya épülhessen. Az MLSZ által kiírt Országos Pályaépí-
tési Program (OPP) nyolcadik ütemében – 70 %-os MLSZ támoga-
tással – megépült palánkkal, lelátóval, villanyvilágítással is rendelke-
ző műfüves sportpálya a város sportéletében óriási előrelépést jelent.

Városunkban a labdarúgás a gyerekek és a fiatalok körében nagy nép-
szerűségnek örvend. A fiúgyermekek, fiatalok (5–18 évesek) jelentős 
része, mintegy 160 fő, rendszeresen, szervezett formában sportol, edz 
a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány és a Balatonalmádi Sportegyesület 
keretei között. Jelenleg az óvodásoktól az U19-es ifjúsági csapatig bezá-
rólag 8 különböző korosztályú csapatban sportolnak az almádi ifjú fo-
cisták. Ezen kívül a Balatonalmádi Sport Egyesület felnőtt labdarúgói 
és több baráti társaság is heti rendszerességgel űzi ezt a sportot. Mivel 
a balatonalmádi sportpálya élőfüves játéktere a Balaton közelsége (ma-
gas vízállás) miatt gyakran (az év öt hónapjában nagyon mély, sáros) al-
kalmatlan a sportolásra, így a megépült új műfüves pálya óriási segít-
ség, előrelépés elsősorban a város utánpótlás-csapatai részére. A meg-
épült műfüves pálya egész évben, de főként a kedvezőtlen téli időszak-
ban (októbertől április végéig) teremt lehetőséget arra, hogy a szabad-
ban űzhessék a gyerekek kedvenc sportágukat, ami hozzájárul a város 
labdarúgó utánpótlás képzésének további fejlődéséhez.

Az új pálya az egyesületi és iskolai sportprogramokon túl a sza-
badidős sportolás lehetőségeit is képes lesz kielégíteni. Várhatóan 
több baráti társaság fogja igénybe venni a pályát, akár egy városi 
kispályás labdarúgó bajnokság életre hívását, elindítását is segítheti.

Befejezésül egy kis előzetes a főszezon megkezdődése előtti felújí-
tások elkezdéséről (és remélhetőleg gyors befejezéséről): az Árnyas, 
a Kürt, a Kővirág, a Vöröskő, a Vessző és a Hold utca lakói, haszná-
lói érezhetik magukat még ebben az évben komfortosabban. A ter-
vek közt szerepel a Madách tér parkosítása is.  Zatkalik András

A Veszprémi úti járda – a Madách tértől a Glóbusz csárdáig – a 
Víz-Szerviz Kft. munkáját dicséri. Csökkent a balesetveszély is, s 
esztétikailag is kifogásolhatatlan a járda.

A budatavai tömbbelső pergolájáról előző számunkban még csak 
azt írhattuk: június közepére elkészül. Immáron múlt idejű lehet a ki-
fejezés, mert Klimkó Zoltán almádi vállalkozó kivitelezésében már ez 
a létesítmény is birtokba vehető gyermekeknek, szülőknek egyaránt.

A beültetett futó növények öntözését, gondozását az itt élő közös-
ség Számfira Balázs vezetésével magára vállalta.

Külön története lehetne a káptalanfüredi Hóvirág utcának, hi-
szen önerős útépítési program keretében ez is elkészült a Colas Út 
Zrt. kivitelezésében. A térköves útburkolás tetszetős, s minden bi-
zonnyal tartós is. Az ünnepélyes avatáson Keszey János polgármes-
ter, Zsitnyik Béla és az utcában lakó gyermekek gurították végig a 
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Három napig mulatott a város
Péter Pál napi vigadalmat tartunk a Szent Erzsébet Ligetben

Véget ért az idei mulatság, 13. alkalommal is nagy sikerrel zajlott 
le az Almádiért Közalapítvány által szervezett Péter Pál napi viga-
dalom! Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a pénteki napsütés után 
szombaton a szemerkélő eső ellenére kitartóan zajlottak a progra-
mok, vasárnap pedig kora délután szakadt ránk az égi áldás, ám este 
már ragyogó időben zárhattuk a vigadalmat. A közönség pedig nagy 
tapssal és elismerő szavakkal dicsérte a mulatságot, bár a legnagyobb 
dicséret a nézők létszáma, hiszen a szomorú időjárás ellenére is több 
százan látogattak el a programra minden este. 

Idén is velünk voltak a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesü-
let tárgyalkotói, akik minősített termékeiket kínálva mutatták be 
mesterségük fortélyait. Ízletes ételek és finom italok mellett vidám 
vásári forgatag várta a bámészkodókat, s közben a színpadon kiváló 
táncosok, énekesek, zenészek, komédiások szórakoztattak. 

A rendezvény végén a legfontosabb feladat, hogy köszönetet 
mondjunk mindenkinek. Annak, aki részt vett, aki dolgozott ben-
ne, rajta, vele. Aki eljött és bemutatta áruját, termékét, szolgáltatá-
sát. Aki eljött és a színpadon mutatkozott be. És főként annak, aki 
eljött és jól érezte magát. Egyszóval mindenkinek, aki velünk volt, 
mert a siker közös, mindannyiunké! 

Találkozzunk jövőre is, a 14. Péter Pál napi vigadalmon, amely a 
hétvégén szőtt tervek szerint még nagyobb, még különlegesebb lesz, 
mint valaha! A szervezők 

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület hírei
A Káptalanfüredi Fürdőegyesület június 28-án délután tartotta 

évi rendes közgyűlését. 
Az egyesület elnöke – Kacskovics Lajos – beszámolt az elmúlt év 

eseményeiről: a vasút állomás állapota miatti levelezésről, a volt „bá-
nyászüdülő” előtti lezárt partszakasz és a Nádas utca melletti játszó-
tér vagy pihenőpark ügyéről, a tavaly augusztusi Weöres Sándor est-
ről, valamint tájékoztatta az egyesület tagjait az év során megtartott 
civil fórumokon elhangzottakról. Ezután a pénzügyi beszámolót, és 
a 2015. évi költségvetést vitatták meg és fogadták el a jelenlévők. Az 
ez évi tervek közül az augusztus 8-ára tervezett kulturális estet emel-
te ki Kacskovics Lajos. A meghívott Ars Renata együttes „ A felüdü-
lés kertje” címmel reneszánsz és kora-barokk műveket fog előadni.

A beszámolók és ismertetések után az egyesület tagjai mondták el tapasz-
talataikat és véleményüket. Örömmel üdvözölték, hogy Káptalanfüreden 
több út kapott burkolatot: Iskola, Hársfa, Vadrózsa, Kőrisfa, Cserfa, Hó-
virág és végül az Árnyas utca két lejtős vége, valamint, hogy a Páfrány ut-
cában lévő „zöld sziget” kamerás védelmet fog kapni. 

Felvetették az alábbi problémákat, gondokat: a „100” lépcsőnél meg-
szüntetett gyalogátkelőhely visszaállítását, az Óvári F. utca és a 71-es út 
csatlakozásánál a gyalogos átkelés megoldását, a Mókus lépcső csapa-
dékvíz elvezetésének megoldatlanságát, valamint a kerítéseken lógó ká-
bel áthelyezését, védőtető készítését a 71-es út melletti „Káptalanfüred 
alsó” buszmegállóba, a 71-es út melletti zárt ABC táblája akadályozza a 
biztonságos átkelést az főúton. Végül felmerült, hogy az almádi rendez-
vényekről kevés információ jut el Káptalanfüredre, jó lenne a meglévő 
két hirdetőtáblán ezeket közzétenni.

Befejezésül örömmel és szeretettel hívunk és várunk minden ér-
deklődőt augusztus 8-án 18.30-kor a káptalanfüredi kápolna (Isko-
la utca) kertjébe „A felüdülés kertje” című reneszánsz és kora-ba-
rokk zenés estünkre.  MSÉ

 
Szeged – kickbox világkupa

A Balatonalmádi Taekwon-do klub edzője Bécsi Nikolett él-
sportoló, két versenyszámban bizonyult eredményesnek. Szomba-
ton Point Figting-ban az elődöntőben Szlovák ellenfelével szemben 
maradt alul, így a harmadik helyet szerezte meg. Másnap Niki fő 
versenyszámában Light Contact 50 kg kategóriában már az arany-
éremmel együtt a világkupát vehette át a dobogó legfelső fokán. Ni-
kolett ezt a világkupát valójában egy utolsó élesben tartott gyakor-
lásnak tervezte a világbajnokság előtt, itt még utoljára tesztelhette 
a legújabb technikáit és taktikai elemeket. Niki idei edzésmunkája 
a világkupán elért eredményekből, láthatóan jó kilátásokkal kecseg-
tetnek az elkövetkező versenyeken. A Szegedi Világkupáról tovább 
indulva Nikolett csatlakozott a Magyar Taekwondo Válogatotthoz, 
akikkel néhány nappal később már az olaszországi világbajnoksá-
gon versenyeznek. 

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a februárban elfogadott 2552 ezer forinthoz ké-
pest mintegy 336 millió forinttal növekedett. A jelenlegi költségve-
tési rendelet módosítása többek között a 2014. évi maradvány fel-
osztását, az állami támogatások változásait, a képviselő-testület elő-
ző döntéseinek (2015. május 31-ig) rendeletbe foglalását, a belső 
feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdál-
kodók rendelkezései szerint, illetve a pályázatokon elnyert összegek 
költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

A „Kézfogás” Európa Szoborpark újabb szobrokkal bővül. Az 
Egyesült Királyságból Shivashtie Poonwassie szobrászművész 
„Perspective III” című, téglából és acélból készült szobrát ado-
mányozza a város részére. Ezen kívül Farkas Ferenc bronzból ké-
szült „Kis balerina” című, Szabolcs Péter szintén bronz „Repülő 
szerelmesek”, Vanyúr István műgyanta-üvegszál „Ikarusz”, vala-
mint Dechandt Antal tölgy és diófából készült „Hajósok oszlo-
pa” című szobra szintén megtekinthető lesz a Szent Erzsébet li-
getben.

A Magyar Zarándokút Egyesület megkereste az önkormányzatot 
a Magyar Zarándokút nyugati ágának kiépítésével kapcsolatban. A 
fejlesztés lényege, hogy a meglévő észak-déli útvonalat hazánk kö-
zépső részén – keleti és nyugati irányba egyaránt – kiterjesztik az Ár-
pád-kori Magyarország kiemelt szakrális helyeit keresve és Nemze-
ti Zarándokúttá fejlesztik a hálózatos rendszert. Az önkormányzat 
pártoló tagként kéri felvételét, melyért cserébe az egyesület marke-
tingmunkával, 10 db zarándok-csomaggal és az arculati elemek ki-
helyezésének segítésével támogatja őt.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a központi költségvetésből 
biztosított támogatási keretre a lakossági víz- és csatornaszolgálta-
tás díjának csökkentésére. A pályázat elsődleges célja azon telepü-
lések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve 
egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvíz-
ellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgál-
tatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt je-
lentősen meghaladják.

A MÁV Zrt. területi igazgatója támogatási kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz. A vállalat 2014-ben felújította a fenntartá-
sában álló gyalogos aluljáró lépcsőkarjait, lépcsőkorlátjait és vilá-
gítását. Akkor pénzügyi fedezet hiányában nem volt mód az alul-
járó padozatának felújítására, melyre jelenleg nettó 2 millió fo-
rint támogatást kér. A képviselő-testület megszavazta a felújítás-
ra szánt összeget.

Közbeszerzési eljárást bírált el a képviselő-testület, így a Magyar - 
Angol Tannyelvű Gimnázium kollégiumi épületének rekonstrukci-
ójának II. üteme, a vizesblokk felújítása is hamarosan megkezdőd-
het. A beruházás összértéke bruttó 14,6 millió forint.

A képviselő-testület felülvizsgálta a környezetvédelem helyi sza-
bályairól szóló rendeletet, mely várhatóan egyeztetési eljárást köve-
tően kerül jóváhagyásra. A rendelet tervezet tartalmazza többek kö-
zött az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának, a közhasznála-
tú zöldterületek fenntartásának és használatának szabályait, az avar 
és kerti hulladékégetés, a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályait, va-
lamint zaj- és rezgésvédelmi rendelkezéseket is.

„Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul. 
A központi program keretében az önkormányzatok és önkormány-
zati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónapra, 2015. július 1. 
és 2015. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek 
16 és 25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához, 

A képviselő-testületi ülésről munkaviszony keretében, teljes bérköltség támogatással. E program 
keretében a városgondnokság és a Pannónia Kulturális Központban 
vállalhatnak munkát a diákok a nyár folyamán.

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát, hatályon kívül helyezte a közműnyilvántar-
tásokról szóló rendeletet, és jóváhagyta a Balatonalmádi Szociális 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátásokról szóló rendeletet, valamint a gyermek és fiatal 
felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatásokról szóló ren-
deletet is.

Módosították a helyi kitűntetésekről és díjakról szóló rendele-
tet, mely szerint a helyi kitüntetések átadása nem csak a nemze-
ti ünnephez kapcsolódhat, és az indoklással ellátott kitüntetési ja-
vaslatokat folyamatosan be lehet nyújtani. A díszpolgári cím posz-
tumusz adományozásának korlátozó feltételei is kikerültek a ren-
deletből.

A képviselő-testület döntött továbbá a Rákóczi u. 43. szám alat-
ti telephelyen lévő csarnokrészek, raktárak és szabad terület bérbe-
adása, a Hajnal u. 10. szám alatti és a 019/7 helyrajzi számú ingat-
lan hasznosítása ügyében.

Bolhapiac Almádiban 
Újságunk előző számában már megjelent egy írás arról, hogy bol-

hapiacot szeretnénk tartani a városban. Örömmel vettem, hogy na-
gyon sokan találták jónak az ötletet. Azok száma már kevesebb volt, 
akik át is válogatnák az egykor becses, ma már felesleges ingóságai-
kat és szabad idejükből fel is áldoznának néhány órát azok eladásá-
ra. Ennek ellenére optimista vagyok, és 2015. július 26-án, vasár-
nap reggel 6 órától délig a Baross Gábor utcai piac területén adunk 
helyet az első bolhapiacnak. Ha lesz rá igény, ezután augusztus és 
szeptember utolsó vasárnapján is – hiszen várhatóan akkor még jó 
idő lesz – lehetővé válik a kirakodás. Tavasszal, a jó idő beköszönté-
vel pedig ismét számítunk a vásározókra.

Kérem, hogy a használt cikkeket kínálók minden alkalommal 
előre jelezzék nálam, hogy helyet szeretnének foglalni a területen 
(Győri Miklósné, +36 20 55 66 594 vagy, gymarta56@gmail.com). 
Aki árulni szeretne, érkezési sorrendben kap helyet, és akkor 600 
Ft/asztal helypénz megfizetésével válthatja meg erre a jogosultságot. 
Erről mindenki nyugtát kap. A kirakott cikkek épek, tiszták, hasz-
nálhatóak legyenek. Magánember mindenféle ingóságot kivihet, 
ami otthon feleslegesé vált, kivéve az elektronikus cikkeket, amik 
220 V-os feszültséggel üzemelnek, hiszen azok akár balesetveszélye-
sek is lehetnek. Ami valakinek már nem túl nagy érték, az más va-
laki számára még használható lehet. Ne a kukába dobják a megunt 
vagy már régóta nem használt holmikat! Ha majd elhagyják a pia-
cot, tiszta területet hagyjanak maguk után.

Kérem, minél többen jelentkezzenek nálam eladóként, hiszen egy 
piac akkor működik jól, ha nagy az árukínálat, és első alkalommal 
július 24-ig jelezzék nekem részvételi szándékukat. Abban remény-
kedem, hogy bár sokan szenvednek időhiányban, a havi egyszeri al-
kalommal megrendezett vásárra azért sokan tudnak majd időt sza-
kítani. Vevőként is sok látogatót várunk, hogy eredményesen tel-
jen a délelőtt. Adják át ezeket az információkat másoknak is hogy 
egy új hasznos rendezvénnyel gazdagodhasson a város. Az volna iga-
zán nagyszerű, ha az időseket, és akiknek nincsen kocsijuk, segíteni 
tudnák abban, hogy az általuk felkínált portékák is kijussanak a pi-
acra. Ha valakinek gurulós bevásárló táskája van, abba is lehet sok 
mindent tenni, és a helyszínre kivinni. Mindenki csak a saját hol-
miját árulhatja. 

Győri Miklósné
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Három napig mulatott a város
Péter Pál napi vigadalmat tartunk a Szent Erzsébet Ligetben

Véget ért az idei mulatság, 13. alkalommal is nagy sikerrel zajlott 
le az Almádiért Közalapítvány által szervezett Péter Pál napi viga-
dalom! Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a pénteki napsütés után 
szombaton a szemerkélő eső ellenére kitartóan zajlottak a progra-
mok, vasárnap pedig kora délután szakadt ránk az égi áldás, ám este 
már ragyogó időben zárhattuk a vigadalmat. A közönség pedig nagy 
tapssal és elismerő szavakkal dicsérte a mulatságot, bár a legnagyobb 
dicséret a nézők létszáma, hiszen a szomorú időjárás ellenére is több 
százan látogattak el a programra minden este. 

Idén is velünk voltak a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesü-
let tárgyalkotói, akik minősített termékeiket kínálva mutatták be 
mesterségük fortélyait. Ízletes ételek és finom italok mellett vidám 
vásári forgatag várta a bámészkodókat, s közben a színpadon kiváló 
táncosok, énekesek, zenészek, komédiások szórakoztattak. 

A rendezvény végén a legfontosabb feladat, hogy köszönetet 
mondjunk mindenkinek. Annak, aki részt vett, aki dolgozott ben-
ne, rajta, vele. Aki eljött és bemutatta áruját, termékét, szolgáltatá-
sát. Aki eljött és a színpadon mutatkozott be. És főként annak, aki 
eljött és jól érezte magát. Egyszóval mindenkinek, aki velünk volt, 
mert a siker közös, mindannyiunké! 

Találkozzunk jövőre is, a 14. Péter Pál napi vigadalmon, amely a 
hétvégén szőtt tervek szerint még nagyobb, még különlegesebb lesz, 
mint valaha! A szervezők 

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület hírei
A Káptalanfüredi Fürdőegyesület június 28-án délután tartotta 

évi rendes közgyűlését. 
Az egyesület elnöke – Kacskovics Lajos – beszámolt az elmúlt év 

eseményeiről: a vasút állomás állapota miatti levelezésről, a volt „bá-
nyászüdülő” előtti lezárt partszakasz és a Nádas utca melletti játszó-
tér vagy pihenőpark ügyéről, a tavaly augusztusi Weöres Sándor est-
ről, valamint tájékoztatta az egyesület tagjait az év során megtartott 
civil fórumokon elhangzottakról. Ezután a pénzügyi beszámolót, és 
a 2015. évi költségvetést vitatták meg és fogadták el a jelenlévők. Az 
ez évi tervek közül az augusztus 8-ára tervezett kulturális estet emel-
te ki Kacskovics Lajos. A meghívott Ars Renata együttes „ A felüdü-
lés kertje” címmel reneszánsz és kora-barokk műveket fog előadni.

A beszámolók és ismertetések után az egyesület tagjai mondták el tapasz-
talataikat és véleményüket. Örömmel üdvözölték, hogy Káptalanfüreden 
több út kapott burkolatot: Iskola, Hársfa, Vadrózsa, Kőrisfa, Cserfa, Hó-
virág és végül az Árnyas utca két lejtős vége, valamint, hogy a Páfrány ut-
cában lévő „zöld sziget” kamerás védelmet fog kapni. 

Felvetették az alábbi problémákat, gondokat: a „100” lépcsőnél meg-
szüntetett gyalogátkelőhely visszaállítását, az Óvári F. utca és a 71-es út 
csatlakozásánál a gyalogos átkelés megoldását, a Mókus lépcső csapa-
dékvíz elvezetésének megoldatlanságát, valamint a kerítéseken lógó ká-
bel áthelyezését, védőtető készítését a 71-es út melletti „Káptalanfüred 
alsó” buszmegállóba, a 71-es út melletti zárt ABC táblája akadályozza a 
biztonságos átkelést az főúton. Végül felmerült, hogy az almádi rendez-
vényekről kevés információ jut el Káptalanfüredre, jó lenne a meglévő 
két hirdetőtáblán ezeket közzétenni.

Befejezésül örömmel és szeretettel hívunk és várunk minden ér-
deklődőt augusztus 8-án 18.30-kor a káptalanfüredi kápolna (Isko-
la utca) kertjébe „A felüdülés kertje” című reneszánsz és kora-ba-
rokk zenés estünkre.  MSÉ

 
Szeged – kickbox világkupa

A Balatonalmádi Taekwon-do klub edzője Bécsi Nikolett él-
sportoló, két versenyszámban bizonyult eredményesnek. Szomba-
ton Point Figting-ban az elődöntőben Szlovák ellenfelével szemben 
maradt alul, így a harmadik helyet szerezte meg. Másnap Niki fő 
versenyszámában Light Contact 50 kg kategóriában már az arany-
éremmel együtt a világkupát vehette át a dobogó legfelső fokán. Ni-
kolett ezt a világkupát valójában egy utolsó élesben tartott gyakor-
lásnak tervezte a világbajnokság előtt, itt még utoljára tesztelhette 
a legújabb technikáit és taktikai elemeket. Niki idei edzésmunkája 
a világkupán elért eredményekből, láthatóan jó kilátásokkal kecseg-
tetnek az elkövetkező versenyeken. A Szegedi Világkupáról tovább 
indulva Nikolett csatlakozott a Magyar Taekwondo Válogatotthoz, 
akikkel néhány nappal később már az olaszországi világbajnoksá-
gon versenyeznek. 

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a februárban elfogadott 2552 ezer forinthoz ké-
pest mintegy 336 millió forinttal növekedett. A jelenlegi költségve-
tési rendelet módosítása többek között a 2014. évi maradvány fel-
osztását, az állami támogatások változásait, a képviselő-testület elő-
ző döntéseinek (2015. május 31-ig) rendeletbe foglalását, a belső 
feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdál-
kodók rendelkezései szerint, illetve a pályázatokon elnyert összegek 
költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

A „Kézfogás” Európa Szoborpark újabb szobrokkal bővül. Az 
Egyesült Királyságból Shivashtie Poonwassie szobrászművész 
„Perspective III” című, téglából és acélból készült szobrát ado-
mányozza a város részére. Ezen kívül Farkas Ferenc bronzból ké-
szült „Kis balerina” című, Szabolcs Péter szintén bronz „Repülő 
szerelmesek”, Vanyúr István műgyanta-üvegszál „Ikarusz”, vala-
mint Dechandt Antal tölgy és diófából készült „Hajósok oszlo-
pa” című szobra szintén megtekinthető lesz a Szent Erzsébet li-
getben.

A Magyar Zarándokút Egyesület megkereste az önkormányzatot 
a Magyar Zarándokút nyugati ágának kiépítésével kapcsolatban. A 
fejlesztés lényege, hogy a meglévő észak-déli útvonalat hazánk kö-
zépső részén – keleti és nyugati irányba egyaránt – kiterjesztik az Ár-
pád-kori Magyarország kiemelt szakrális helyeit keresve és Nemze-
ti Zarándokúttá fejlesztik a hálózatos rendszert. Az önkormányzat 
pártoló tagként kéri felvételét, melyért cserébe az egyesület marke-
tingmunkával, 10 db zarándok-csomaggal és az arculati elemek ki-
helyezésének segítésével támogatja őt.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a központi költségvetésből 
biztosított támogatási keretre a lakossági víz- és csatornaszolgálta-
tás díjának csökkentésére. A pályázat elsődleges célja azon telepü-
lések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve 
egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvíz-
ellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgál-
tatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt je-
lentősen meghaladják.

A MÁV Zrt. területi igazgatója támogatási kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz. A vállalat 2014-ben felújította a fenntartá-
sában álló gyalogos aluljáró lépcsőkarjait, lépcsőkorlátjait és vilá-
gítását. Akkor pénzügyi fedezet hiányában nem volt mód az alul-
járó padozatának felújítására, melyre jelenleg nettó 2 millió fo-
rint támogatást kér. A képviselő-testület megszavazta a felújítás-
ra szánt összeget.

Közbeszerzési eljárást bírált el a képviselő-testület, így a Magyar - 
Angol Tannyelvű Gimnázium kollégiumi épületének rekonstrukci-
ójának II. üteme, a vizesblokk felújítása is hamarosan megkezdőd-
het. A beruházás összértéke bruttó 14,6 millió forint.

A képviselő-testület felülvizsgálta a környezetvédelem helyi sza-
bályairól szóló rendeletet, mely várhatóan egyeztetési eljárást köve-
tően kerül jóváhagyásra. A rendelet tervezet tartalmazza többek kö-
zött az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának, a közhasznála-
tú zöldterületek fenntartásának és használatának szabályait, az avar 
és kerti hulladékégetés, a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályait, va-
lamint zaj- és rezgésvédelmi rendelkezéseket is.

„Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul. 
A központi program keretében az önkormányzatok és önkormány-
zati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónapra, 2015. július 1. 
és 2015. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek 
16 és 25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához, 

A képviselő-testületi ülésről munkaviszony keretében, teljes bérköltség támogatással. E program 
keretében a városgondnokság és a Pannónia Kulturális Központban 
vállalhatnak munkát a diákok a nyár folyamán.

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát, hatályon kívül helyezte a közműnyilvántar-
tásokról szóló rendeletet, és jóváhagyta a Balatonalmádi Szociális 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátásokról szóló rendeletet, valamint a gyermek és fiatal 
felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatásokról szóló ren-
deletet is.

Módosították a helyi kitűntetésekről és díjakról szóló rendele-
tet, mely szerint a helyi kitüntetések átadása nem csak a nemze-
ti ünnephez kapcsolódhat, és az indoklással ellátott kitüntetési ja-
vaslatokat folyamatosan be lehet nyújtani. A díszpolgári cím posz-
tumusz adományozásának korlátozó feltételei is kikerültek a ren-
deletből.

A képviselő-testület döntött továbbá a Rákóczi u. 43. szám alat-
ti telephelyen lévő csarnokrészek, raktárak és szabad terület bérbe-
adása, a Hajnal u. 10. szám alatti és a 019/7 helyrajzi számú ingat-
lan hasznosítása ügyében.

Bolhapiac Almádiban 
Újságunk előző számában már megjelent egy írás arról, hogy bol-

hapiacot szeretnénk tartani a városban. Örömmel vettem, hogy na-
gyon sokan találták jónak az ötletet. Azok száma már kevesebb volt, 
akik át is válogatnák az egykor becses, ma már felesleges ingóságai-
kat és szabad idejükből fel is áldoznának néhány órát azok eladásá-
ra. Ennek ellenére optimista vagyok, és 2015. július 26-án, vasár-
nap reggel 6 órától délig a Baross Gábor utcai piac területén adunk 
helyet az első bolhapiacnak. Ha lesz rá igény, ezután augusztus és 
szeptember utolsó vasárnapján is – hiszen várhatóan akkor még jó 
idő lesz – lehetővé válik a kirakodás. Tavasszal, a jó idő beköszönté-
vel pedig ismét számítunk a vásározókra.

Kérem, hogy a használt cikkeket kínálók minden alkalommal 
előre jelezzék nálam, hogy helyet szeretnének foglalni a területen 
(Győri Miklósné, +36 20 55 66 594 vagy, gymarta56@gmail.com). 
Aki árulni szeretne, érkezési sorrendben kap helyet, és akkor 600 
Ft/asztal helypénz megfizetésével válthatja meg erre a jogosultságot. 
Erről mindenki nyugtát kap. A kirakott cikkek épek, tiszták, hasz-
nálhatóak legyenek. Magánember mindenféle ingóságot kivihet, 
ami otthon feleslegesé vált, kivéve az elektronikus cikkeket, amik 
220 V-os feszültséggel üzemelnek, hiszen azok akár balesetveszélye-
sek is lehetnek. Ami valakinek már nem túl nagy érték, az más va-
laki számára még használható lehet. Ne a kukába dobják a megunt 
vagy már régóta nem használt holmikat! Ha majd elhagyják a pia-
cot, tiszta területet hagyjanak maguk után.

Kérem, minél többen jelentkezzenek nálam eladóként, hiszen egy 
piac akkor működik jól, ha nagy az árukínálat, és első alkalommal 
július 24-ig jelezzék nekem részvételi szándékukat. Abban remény-
kedem, hogy bár sokan szenvednek időhiányban, a havi egyszeri al-
kalommal megrendezett vásárra azért sokan tudnak majd időt sza-
kítani. Vevőként is sok látogatót várunk, hogy eredményesen tel-
jen a délelőtt. Adják át ezeket az információkat másoknak is hogy 
egy új hasznos rendezvénnyel gazdagodhasson a város. Az volna iga-
zán nagyszerű, ha az időseket, és akiknek nincsen kocsijuk, segíteni 
tudnák abban, hogy az általuk felkínált portékák is kijussanak a pi-
acra. Ha valakinek gurulós bevásárló táskája van, abba is lehet sok 
mindent tenni, és a helyszínre kivinni. Mindenki csak a saját hol-
miját árulhatja. 

Győri Miklósné
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ALMÁDI ÚJSÁGJöjjön el 2015. július Jöjjön el
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2015. július közepétől augusztus közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk! Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi Városház tér 4.

Információ: +36 88 542 50,+36 88 542 514, www.pkkk.hu, www.strandkonyvtar.hu

Július 10. péntek 15 óra – Finn művészeti kiállítás megnyitó a Padlásgalériá-
ban
Július 10. péntek – ALMÁDI NAPOK 
Helyszín: Szent István park 
20.00 Free Dance Tánccsoport
20.30 Ajka Kristály Sportegyesület
21.30 5 órai Tea Nosztalgia Zenekar
Július 11. szombat 18 óra – Hungarikumok. MAFOSZ szenior csoport kiállí-
tása a Pannónia olvasótermében
Július 11. szombat 20.30 – Tercina Régizene Együttes koncertje
Régizenei hangversenyek a Szent Ignác templomban, Vörösberény, Veszprémi út
Július 11. szombat – ALMÁDI NAPOK
Helyszín: Szent István park
20.00 Rebel Lion Tánc-Sportegesület
21.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21.30 Ataru Taiko Japán Dobszínház
Július 12. vasárnap – ALMÁDI NAPOK
Helyszín: Szent István park 
20.00 Old Rulett Együttes
21.30 Fűzfő Band
Július 15. szerda 18 óra – meseelőadás a nagyteremben
Július 17. péntek – ALMÁDI NAPOK 
Helyszín: Szent István park 
20.00 Flash Dance 
20.30 Kid Fitness Hungary 
21.00 Aerofit Hungary 
21.30 Klubdélután Zenekar
Július 18. szombat – ALMÁDI NAPOK
Helyszín: Szent István park 
20.00 Dance Action
20.30 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21.30 Fun Thomas Band
Július 19. vasárnap – ALMÁDI NAPOK 
Helyszín: Szent István park 
20.00 Gurgolya Néptáncegyüttes 
20.15 Borostyán Népdalkör
20.30 Ringató Balaton Néptáncegyüttes
20.45 Botorka Táncegyüttes
21.30 Fláre Beás Hagyományőrző Együttes
Július 22. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben
Július 24. péntek 16 óra - Almádi Pódium
Vendég: Böjte Csaba ferences szerzetes 
Július 24. péntek – Szent Imre templom 18.30 keresztelők, 19 óra mise (Böjte 
Csaba atya és a Kodály gyermekkórus) (A gyermekek ebédjéhez hálásan köszön-
jük idén is a gyümölcs felajánlásokat!)
Július 25. szombat 20.30 – Musica Donum Dei Kamaraegyüttes koncertje. 
Régizenei Hangversenyek a Szent Ignác templomban Vörösberény, Veszprémi út
Július 29. szerda–augusztus 2. szerda-vasárnap – XX. PANNÓNIA – 
NITROKÉMIA KUPA Nemzetközi egyéni sakkverseny (társszervező)
Július 31. péntek 21 óra – Almádi Nyári Színház 
LESZEK AZ ÖZVEGYED Az Éless Szín vendégjátéka
Helyszín: Ramada Hotel
Augusztus 1. szombat 20.30 – Marianet Duo koncertje. Régizenei hangverse-
nyek a Szent Ignác templomban. Vörösberény, Veszprémi út
Augusztus 5. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben
Augusztus 7-23. – ALMÁDI BORFESZTIVÁL 2015
Helyszín: Wesselényi strand bejárat előtti fesztiválterület 
Augusztus 8. szombat 18 óra – BALATON TÁRLAT 2015
Helyszín: Padlásgaléria
Augusztus 12. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben 
Augusztus 19. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben 
Augusztus 20. csütörtök 10 óra – Városi ünnepség. Szent István és az új ke-
nyér ünnepe. 
Helyszín: templomkert
Augusztus 21. péntek 21 óra - Almádi Nyári Színház 
ÖBÖLBŐL VÖDÖRBE. Az Éless Szín vendégjátéka. 
Helyszín: Ramada Hotel
Augusztus 22. szombat 18 óra - Mazsola és Tádé

Könyvtári programok
Július 1-től augusztus végéig ismét megnyitottuk a strandkönyvtárat a Wesselé-
nyi strandon. Nyitva tartás: hétfő-szombat 13-18 óra. Naponta 17 órától Me-
seóra
Július 15-től szeptember 9-ig megtekinthető a Négyszögletű kerek kiállítás Láz-
ár Ervin emlékére.

Leader Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6. Információ: +36 20 991 6213
Augusztus 15. szombat 13-20 óráig – Kosárfonó nap és kosárkiállítás. Az ér-
deklődők apró ajándékokat készíthetnek Kaics Julianna vezetésével.

Turisztikai Egyesület
Balatonalmádi, Városház tér 4. 
Információ: www.balaton-almadi.hu, tellefon +36 88 594 081
Július 24 - augusztus 4. – Hungarikum Fesztivál 
Ízek aranyban, ezüstben, rézüstben! Balatonalmádiban egy helyen élvezhetjük 
mindazt, ami egyedi a magyar gasztronómiában és kultúrában. Íme néhány ér-
tékeink és hungarikumaink közül: kisüsti pálinkák, kenyérlángos, kürtöskalács, 
házi húzott rétes, mangalicából, szürke marhából készült nyalánkságok és persze 
a környék isteni borai. Itt mindenki talál valami ízletes fogást. 
Az ínyencségeken kívül népművészeti és kézműves bemutatók, a színpadon 
operett előadások, nóták, koncertek, a régiók és korok táncait bemutató elő-
adások és klasszikus magyar népmesék is várják a kedves látogatókat. Esténként 
retro diszkóban nosztalgiázhatunk a régi magyar slágerekkel.

BALATON JÁTÉKPONT 
Balatonalmádi, Városház tér 4. 
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 15–18 óra, péntek–szombat 14–18 óra
Információ: +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com
www.almadiert.hu, www.facebook.hu/balatonjatekpont 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Kovács István elnök +36 88 430 091, Töltési Erzsébet titkár +36 30 9719 446
Nyitott templomok, vezetett séták:
Július 18. 17.00 óra Erődített templom 
Július 25. 17.00 óra Szent Imre templom
Augusztus 1. 17.00 óra Erődített templom
Augusztus 8. 17.00 óra Szent Imre templom
Augusztus 15. 17.00 óra Erődített templom
Augusztus 22. 17.00 óra Szent Imre templom
Augusztus 29. és szeptember. 12. 17.00 óra Erődített templom
Július 10. péntek „Almádi fürdőélete” kiállítás megnyitó 18 órától a Balaton 
Játékpontban
Július 10-én és minden pénteken augusztus 28-ig 18 órakor „Régi villák 
nyomában” körséta a Tourinform Irodától. 

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
Augusztus 8. szombat 18.30-kor a Káptalanfüredi Kápolna kertjében az Ars 
Renata Régizenei Társaság ad hangversenyt a „Felüdülés kertje” címmel. A mű-
sorban reneszánsz és korai barokk muzsika hangzik el.
Az együttes tagjai: Zádori Márta Liszt díjas Kiváló Művész (szoprán), Hajdu 
Diána a Magyar Állami Operaház tagja (mezzoszoprán), Szabó István lant mű-
vész. Művészeti vezető: Virágh László Kölcsey díjas.
Mindenkit szeretettel vár az egyesület. (Káptalanfüred, Iskola u. 18.)

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor telefon +36 30 902 42 68 
Nyári kirándulások:
Július 18. Indulás 8 órakor a posta elől: Krisna-völgyi búcsú – Siófok
Augusztus 14. Indulás 7 órakor a posta elől: Kecskemét látnivalói – Bozsó gyűj-
temény
Szeptember 4. Indulás 7 órakor a posta elől: Kaposvár nevezetes épületei, 
Rippl-Rónai emlékmúzeum. Virágfürdő.

Meghívó
Szeretettel hívunk 2015 

július 25-én egy jó hangu-
latú „Fehérruhás vacsorá-
ra” 17 órától a zenepavilon 
környékére!

A részvétel ingyenes hozd 
magaddal a családodat, ba-
rátaidat, mindössze a feltétele, hogy fehér ruhában gyere, hozz magad-
dal asztalt, széket, vagy plédet, terítéket és vacsorát, és barátkozz, va-
csorázz, érezd jól magad. Meglepetés fellépőkről gondoskodunk!

Keress bennünket a facebookon Fehér vacsora, avagy Diner en 
Blanc Balatonalmádi 2! Érezd jól magad! Szervezők

Felhívás

KOSÁRFONÓ NAP  
ÉS KOSÁR KIÁLLÍTÁS

A LEADER HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTÚRKÖZPONTBAN 
Balatonalmádi-Vörösberény, Ady u. 2-6. (a gumis mellett)

2015. augusztus 15-én, 13–20 óráig

Az érdeklődők apró ajándékokat készíthetnek
Kaics Julianna vezetésével.

A rendezvény ingyenes, a felhasznált vessző árát  
kell megtéríteni.

Szeretettel várunk mindenkit!

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete napközis vízi tá-
bort szervez 6-16 éves korú gyermekeknek!

Időpont: 2015. 07. 27–2015. 07. 31. 
A táborban kipróbálhatjátok a sárkányhajózást, megismerked-

hettek a vitorlázással és elsajátíthatjátok a vitorlázás alapismerete-
it. Megyünk sétahajókázni és egész héten érdekes előadások for-
májában bővíthetitek ismereteiteket a balatoni vízi világról. 

Bővebb információ: 30 970 9488, nagycsalados.nbae@gmail.com

Felhívás
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, akkor mi segítünk.
Az Anonim Alkoholisták közössége minden kedden tart 

meetinget 17.00–18.00-ig. Helyszín: Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ, Baross G. u. 32. Bővebb információ: +36-30 
394 2920, T. András.

Flamenco tábor
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete napközis flamen-

co tábort szervez 6-16 éves korú gyermekeknek!
Időpont: 2015. 07. 20–24.
Ez a hét úgy lüktet majd, mint az ereidben a vér! Várunk, ha ed-

dig még csak vágytál rá, de még nem csaptál bele, és akkor is, ha 
szeretnél új tánc stílust megismerni, fejlődni. A táncórákat Bajnay 
Beáta flamenco táncos-koreográfus vezeti, ahol elsajátításra kerül-
nek a flamenco tánc alapelemei: láb-és kartechnikai valamint rit-
mus gyakorlatok. Ez a műfaj különösen fejleszti ritmusérzéket és a 
koordinációs készséget. 

Információ: +36 30 970 9488, nagycsalados.nbae@gmail.com

Felhívás
Augusztus 15-én immáron nyolcadik alkalommal megrende-

zésre kerül a „Három Grácia” elnevezésű nemzetközi halfőző ver-
seny! Helyszín a Wesselényi strand bejárata melletti füves terület.

Mindenkit szeretettel vár a rendező Herczeg család.

Jubileumi kiállítás
A 90. esztendős Balogh Er-
vin festőművész jubileu-
mi kiállítását Veszeli La-
jos festőművész június vé-
gén nyította meg a Pannó-
nia Kulturális Központ és 
Könyvtárban. Keszey Já-
nos polgármester a sok 
évtizedes, Almádi hírne-
vét is öregbítő művészi 
munkássága elismerésé-
ül adta át a Képviselő-tes-
tület által adományozott 
„Balatonalmádi Városért 
Érdemérmet” a sokak ál-
tal kedvelt és tisztelt alko-
tónak.
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ALMÁDI ÚJSÁGJöjjön el 2015. július Jöjjön el
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2015. július közepétől augusztus közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk! Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi Városház tér 4.

Információ: +36 88 542 50,+36 88 542 514, www.pkkk.hu, www.strandkonyvtar.hu

Július 10. péntek 15 óra – Finn művészeti kiállítás megnyitó a Padlásgalériá-
ban
Július 10. péntek – ALMÁDI NAPOK 
Helyszín: Szent István park 
20.00 Free Dance Tánccsoport
20.30 Ajka Kristály Sportegyesület
21.30 5 órai Tea Nosztalgia Zenekar
Július 11. szombat 18 óra – Hungarikumok. MAFOSZ szenior csoport kiállí-
tása a Pannónia olvasótermében
Július 11. szombat 20.30 – Tercina Régizene Együttes koncertje
Régizenei hangversenyek a Szent Ignác templomban, Vörösberény, Veszprémi út
Július 11. szombat – ALMÁDI NAPOK
Helyszín: Szent István park
20.00 Rebel Lion Tánc-Sportegesület
21.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21.30 Ataru Taiko Japán Dobszínház
Július 12. vasárnap – ALMÁDI NAPOK
Helyszín: Szent István park 
20.00 Old Rulett Együttes
21.30 Fűzfő Band
Július 15. szerda 18 óra – meseelőadás a nagyteremben
Július 17. péntek – ALMÁDI NAPOK 
Helyszín: Szent István park 
20.00 Flash Dance 
20.30 Kid Fitness Hungary 
21.00 Aerofit Hungary 
21.30 Klubdélután Zenekar
Július 18. szombat – ALMÁDI NAPOK
Helyszín: Szent István park 
20.00 Dance Action
20.30 Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21.30 Fun Thomas Band
Július 19. vasárnap – ALMÁDI NAPOK 
Helyszín: Szent István park 
20.00 Gurgolya Néptáncegyüttes 
20.15 Borostyán Népdalkör
20.30 Ringató Balaton Néptáncegyüttes
20.45 Botorka Táncegyüttes
21.30 Fláre Beás Hagyományőrző Együttes
Július 22. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben
Július 24. péntek 16 óra - Almádi Pódium
Vendég: Böjte Csaba ferences szerzetes 
Július 24. péntek – Szent Imre templom 18.30 keresztelők, 19 óra mise (Böjte 
Csaba atya és a Kodály gyermekkórus) (A gyermekek ebédjéhez hálásan köszön-
jük idén is a gyümölcs felajánlásokat!)
Július 25. szombat 20.30 – Musica Donum Dei Kamaraegyüttes koncertje. 
Régizenei Hangversenyek a Szent Ignác templomban Vörösberény, Veszprémi út
Július 29. szerda–augusztus 2. szerda-vasárnap – XX. PANNÓNIA – 
NITROKÉMIA KUPA Nemzetközi egyéni sakkverseny (társszervező)
Július 31. péntek 21 óra – Almádi Nyári Színház 
LESZEK AZ ÖZVEGYED Az Éless Szín vendégjátéka
Helyszín: Ramada Hotel
Augusztus 1. szombat 20.30 – Marianet Duo koncertje. Régizenei hangverse-
nyek a Szent Ignác templomban. Vörösberény, Veszprémi út
Augusztus 5. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben
Augusztus 7-23. – ALMÁDI BORFESZTIVÁL 2015
Helyszín: Wesselényi strand bejárat előtti fesztiválterület 
Augusztus 8. szombat 18 óra – BALATON TÁRLAT 2015
Helyszín: Padlásgaléria
Augusztus 12. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben 
Augusztus 19. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben 
Augusztus 20. csütörtök 10 óra – Városi ünnepség. Szent István és az új ke-
nyér ünnepe. 
Helyszín: templomkert
Augusztus 21. péntek 21 óra - Almádi Nyári Színház 
ÖBÖLBŐL VÖDÖRBE. Az Éless Szín vendégjátéka. 
Helyszín: Ramada Hotel
Augusztus 22. szombat 18 óra - Mazsola és Tádé

Könyvtári programok
Július 1-től augusztus végéig ismét megnyitottuk a strandkönyvtárat a Wesselé-
nyi strandon. Nyitva tartás: hétfő-szombat 13-18 óra. Naponta 17 órától Me-
seóra
Július 15-től szeptember 9-ig megtekinthető a Négyszögletű kerek kiállítás Láz-
ár Ervin emlékére.

Leader Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6. Információ: +36 20 991 6213
Augusztus 15. szombat 13-20 óráig – Kosárfonó nap és kosárkiállítás. Az ér-
deklődők apró ajándékokat készíthetnek Kaics Julianna vezetésével.

Turisztikai Egyesület
Balatonalmádi, Városház tér 4. 
Információ: www.balaton-almadi.hu, tellefon +36 88 594 081
Július 24 - augusztus 4. – Hungarikum Fesztivál 
Ízek aranyban, ezüstben, rézüstben! Balatonalmádiban egy helyen élvezhetjük 
mindazt, ami egyedi a magyar gasztronómiában és kultúrában. Íme néhány ér-
tékeink és hungarikumaink közül: kisüsti pálinkák, kenyérlángos, kürtöskalács, 
házi húzott rétes, mangalicából, szürke marhából készült nyalánkságok és persze 
a környék isteni borai. Itt mindenki talál valami ízletes fogást. 
Az ínyencségeken kívül népművészeti és kézműves bemutatók, a színpadon 
operett előadások, nóták, koncertek, a régiók és korok táncait bemutató elő-
adások és klasszikus magyar népmesék is várják a kedves látogatókat. Esténként 
retro diszkóban nosztalgiázhatunk a régi magyar slágerekkel.

BALATON JÁTÉKPONT 
Balatonalmádi, Városház tér 4. 
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 15–18 óra, péntek–szombat 14–18 óra
Információ: +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com
www.almadiert.hu, www.facebook.hu/balatonjatekpont 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Kovács István elnök +36 88 430 091, Töltési Erzsébet titkár +36 30 9719 446
Nyitott templomok, vezetett séták:
Július 18. 17.00 óra Erődített templom 
Július 25. 17.00 óra Szent Imre templom
Augusztus 1. 17.00 óra Erődített templom
Augusztus 8. 17.00 óra Szent Imre templom
Augusztus 15. 17.00 óra Erődített templom
Augusztus 22. 17.00 óra Szent Imre templom
Augusztus 29. és szeptember. 12. 17.00 óra Erődített templom
Július 10. péntek „Almádi fürdőélete” kiállítás megnyitó 18 órától a Balaton 
Játékpontban
Július 10-én és minden pénteken augusztus 28-ig 18 órakor „Régi villák 
nyomában” körséta a Tourinform Irodától. 

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
Augusztus 8. szombat 18.30-kor a Káptalanfüredi Kápolna kertjében az Ars 
Renata Régizenei Társaság ad hangversenyt a „Felüdülés kertje” címmel. A mű-
sorban reneszánsz és korai barokk muzsika hangzik el.
Az együttes tagjai: Zádori Márta Liszt díjas Kiváló Művész (szoprán), Hajdu 
Diána a Magyar Állami Operaház tagja (mezzoszoprán), Szabó István lant mű-
vész. Művészeti vezető: Virágh László Kölcsey díjas.
Mindenkit szeretettel vár az egyesület. (Káptalanfüred, Iskola u. 18.)

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor telefon +36 30 902 42 68 
Nyári kirándulások:
Július 18. Indulás 8 órakor a posta elől: Krisna-völgyi búcsú – Siófok
Augusztus 14. Indulás 7 órakor a posta elől: Kecskemét látnivalói – Bozsó gyűj-
temény
Szeptember 4. Indulás 7 órakor a posta elől: Kaposvár nevezetes épületei, 
Rippl-Rónai emlékmúzeum. Virágfürdő.

Meghívó
Szeretettel hívunk 2015 

július 25-én egy jó hangu-
latú „Fehérruhás vacsorá-
ra” 17 órától a zenepavilon 
környékére!

A részvétel ingyenes hozd 
magaddal a családodat, ba-
rátaidat, mindössze a feltétele, hogy fehér ruhában gyere, hozz magad-
dal asztalt, széket, vagy plédet, terítéket és vacsorát, és barátkozz, va-
csorázz, érezd jól magad. Meglepetés fellépőkről gondoskodunk!

Keress bennünket a facebookon Fehér vacsora, avagy Diner en 
Blanc Balatonalmádi 2! Érezd jól magad! Szervezők

Felhívás

KOSÁRFONÓ NAP  
ÉS KOSÁR KIÁLLÍTÁS

A LEADER HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTÚRKÖZPONTBAN 
Balatonalmádi-Vörösberény, Ady u. 2-6. (a gumis mellett)

2015. augusztus 15-én, 13–20 óráig

Az érdeklődők apró ajándékokat készíthetnek
Kaics Julianna vezetésével.

A rendezvény ingyenes, a felhasznált vessző árát  
kell megtéríteni.

Szeretettel várunk mindenkit!

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete napközis vízi tá-
bort szervez 6-16 éves korú gyermekeknek!

Időpont: 2015. 07. 27–2015. 07. 31. 
A táborban kipróbálhatjátok a sárkányhajózást, megismerked-

hettek a vitorlázással és elsajátíthatjátok a vitorlázás alapismerete-
it. Megyünk sétahajókázni és egész héten érdekes előadások for-
májában bővíthetitek ismereteiteket a balatoni vízi világról. 

Bővebb információ: 30 970 9488, nagycsalados.nbae@gmail.com

Felhívás
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, akkor mi segítünk.
Az Anonim Alkoholisták közössége minden kedden tart 

meetinget 17.00–18.00-ig. Helyszín: Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ, Baross G. u. 32. Bővebb információ: +36-30 
394 2920, T. András.

Flamenco tábor
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete napközis flamen-

co tábort szervez 6-16 éves korú gyermekeknek!
Időpont: 2015. 07. 20–24.
Ez a hét úgy lüktet majd, mint az ereidben a vér! Várunk, ha ed-

dig még csak vágytál rá, de még nem csaptál bele, és akkor is, ha 
szeretnél új tánc stílust megismerni, fejlődni. A táncórákat Bajnay 
Beáta flamenco táncos-koreográfus vezeti, ahol elsajátításra kerül-
nek a flamenco tánc alapelemei: láb-és kartechnikai valamint rit-
mus gyakorlatok. Ez a műfaj különösen fejleszti ritmusérzéket és a 
koordinációs készséget. 

Információ: +36 30 970 9488, nagycsalados.nbae@gmail.com

Felhívás
Augusztus 15-én immáron nyolcadik alkalommal megrende-

zésre kerül a „Három Grácia” elnevezésű nemzetközi halfőző ver-
seny! Helyszín a Wesselényi strand bejárata melletti füves terület.

Mindenkit szeretettel vár a rendező Herczeg család.

Jubileumi kiállítás
A 90. esztendős Balogh Er-
vin festőművész jubileu-
mi kiállítását Veszeli La-
jos festőművész június vé-
gén nyította meg a Pannó-
nia Kulturális Központ és 
Könyvtárban. Keszey Já-
nos polgármester a sok 
évtizedes, Almádi hírne-
vét is öregbítő művészi 
munkássága elismerésé-
ül adta át a Képviselő-tes-
tület által adományozott 
„Balatonalmádi Városért 
Érdemérmet” a sokak ál-
tal kedvelt és tisztelt alko-
tónak.
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Tudnivalók
Nyitott templomok éjszakája

Három felekezet összefogásával valósulhatott meg a nyitott templo-
mok éjszakája Balatonalmádiban. A rendezvény június 20-án, szomba-
ton 21 órakor kezdődött az Óvári utcai Szent Imre katolikus templom-
ban. Szabó János plébános úr részlet gazdag, érdekfeszítő előadást tartott 
az almádi templom keletkezésének körülményeiről, a Szent Jobb kápolna 
viszontagságairól, de új szemmel csodálkozhattunk rá a Szent Imre temp-
lom freskóira, építészeti jellegzetességeire is. A Baross Gábor utcai refor-
mátus templomban Steinbach József tiszteletes úr mutatta be a temp-
lom- és gyülekezetépítés sok áldást hordozó munkáját. Ezt követően a 
mintegy 60 fős csoport átsétált utolsó állomására, a Bajcsy úti evangéli-
kus templomba. A gyülekezet lelkésze, Isó Zoltán tisztelendő úr a kápol-
na minden szépséges részletére felhívta a hallgatóság figyelmét, majd Lu-
ther Márton szavaival a keresztény egység fontosságára világított rá. A sé-
tán résztvevő fiatal zenészek és énekesek Nádasné Varga Katalin vezeté-
sével a taizé-i közösség néhány dalával kísérték mindhárom alkalmat. Az 
esemény zárásaként az evangélikus templom kertjében kereszt alakzatban 
mécseseket helyeztek el a résztvevők. Laudate omnes gentes, énekeltük 
az alkalom zárásaként, és valóban, dicsérje minden nemzet az Urat, aki e 
három felekezet résztvevőinek szívében a közös ünneplést lehetővé tette.

Anyanyelvünkről
Ollózás (2., befejező rész)

A többértelműségről is olvashatunk. Közösen bérelt busz indul. 
Kérdezi egy utas a szervezőtől, a busz előtt állva: „Beszállhatok?” A 
kérdés az anyagi hozzájárulásra vonatkozott, de a felszállás lehetősé-
gére is vonatkoztatható. (Holczer József )

A magyar nyelvhasználatról olvashatunk egy írásban. Megtudhat-
juk, hogy a paraszt leányka nem tudta, mi a sertés, ő csak a disznó 
szót ismerte. (Molnár Zoltán Miklós)

A Bakancslista cikk szerint ez azt is jelenti, hogy mit kell vinni az 
üdüléshez. (Elek Lenke)

Nyelvünkben sok az összetett szó. Pénz tárolására szolgáló tárca = 
pénztárca; árvíz elleni védelem = árvízvédelem stb. (Minya Károly)

Néhány helyen ismerős a megnyugtatásul szolgáló kifejezés: Ne 
búsulj, Bartalis. Kitűnik a mondás eredete: Bartalis János egyik ver-
sében szerepel e mondat. (Kemény Gábor)

Készül a magyar Nagyszótár 6. kötete, amelyben az első szócikk 
a dia, az utolsó pedig az elzúg. A szótár igyekszik fölvenni minden 
magyar szót. (Simon László)

A folyóirathoz számos kérdés érkezik; most 13 kérdésre adja meg 
a választ a szerző. (Dede Éva)

Az Olvasónapló címe: Fej(ezet)ek a nyelvészet történetéből. Meg-
ismerhetjük Szépe György tanár úr: Nyelvészportrék c. könyvének 
néhány részletét. (Balázs Géza)

Szathmári István professzor véleménye szerint „Nyelvünk szépsé-
gét, sokszínűségét, használatbeli funkcióit Arany Toldijának egy egész 
éven át tartó tárgyalása, a stilisztika, a retorika, a poétika, valamint az 
irodalomtörténeti órákon folyó elemzés mutatta meg igazán.” A fo-
lyóirat végén híreket, tudósításokat olvashatunk; ismerkedhetünk új 
szavakkal, találunk benne rejtvényeket, végül K.G. a sajtóból bemu-
tat néhány hibát, elírást. Az anyanyelvünk iránt érdeklődő előfizetők 
várják a színvonalas folyóiratot. lang.miklos@chelo.hu

Hiba igazítása: Áprilisi számunkban hibásan jelent meg a követ-
kező szöveg: „De volt a polgárságnak egy rétege, akinek…” Helye-
sen: amelynek vagy amelyiknek. A hibáért elnézést kérek.

Már készülünk a nyárra!
Vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, fiatallal találkozunk 

a közterületeken. A megnőtt szabadidő hasznos eltöltésére valójá-
ban sok lehetősége van az ifjúságnak, de ezek nagy része anyagi fel-
tételekhez kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, fesztiválokon 
csellengő fiatalokra sok veszély leselkedik. 

A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni a „hangulatjavító” sze-
rek fogyasztását, hiszen a nyaralni, pihenni érkező, gyakran unatko-
zó fiatalok könnyen nyúlnak hozzá. Az utóbbi időben a már jól ismert 
tudatmódosító szerek mellett – és ide tartozik az alkohol is – egyre in-
kább az úgynevezett „dizájner”, „discó”, „party” drogok kerültek előtér-
be. Ennek oka részben, hogy olcsóbban szerezhető be, másrészt az in-
ternetes vásárlás nehezebben nyomon követhető. A veszélye viszont óri-
ási, mivel nem bevizsgált, tudományosan kikísérletezett gyógyszerekről 
van szó! A régi drogokkal kapcsolatba az orvosok, az egészségügyben 
dolgozók már szereztek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogyan hat az 
emberi szervezetre, és hogyan lehet, kell kezelni a magatehetetlen vagy 
önveszélyes állapotban kórházba kerülő embereket. Az új szerek szerve-
zetre gyakorolt hatása viszont teljesen ismeretlen! Arról nem is beszél-
ve, hogy már százas nagyságrendű a szám, ahány féle anyag található a 
„piacon”. A fogyasztó sohasem tudhatja, milyen szert/szereket, milyen 
mennyiségben összekeverve kapott a pénzéért, abból mennyit vegyen 
be a hatásért, és az hogyan fog hatni rá. Az illegális szerekre jellemző, 

hogy az ugyanabból a forrásból származó agyag összetétele is mindig 
más, a hatóanyag tartalma, így a hatása is változó. 

A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése, törődése a gyerekekkel, fi-
atalokkal, a beszélgetés velük, a figyelmük felhívása a veszélyekre nem 
egyszeri dolog, arra rendszeresen és folyamatosan szükség van, ha ered-
ményt akarunk elérni. Már „csak egy élet” megmentése is eredmény!

Nem illegális, de nagyobb mennyiségben elfogyasztott energiaitalok 
ugyanúgy felpörgethetik a szervezetet, mint a drogok, vagy az alkohol, 
és a vezetőre kifejtett, szokatlan hatása lehet közlekedési baleset oka.

A pihenésre vágyó vendégek mellett az idegenforgalmi idényben 
megnő az idegenek, az ismeretlen gépkocsival közlekedők száma 
is. Akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nya-
ralók óvatlanságát kihasználva bűncselekmény elkövetési szándék-
kal érkezik. Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók, 
a strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői.

Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! 
Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető, nézelődő em-
berek jelenlétére a rendőrség értesítésével hívják fel a figyelmet. A 
rendőrkapitányság minden elérhetősége és ügyfélfogadási rendje a 
www.police.hu oldalon megtalálható! 

Balatonalmádi, Hadak útja 4-6., e-mail cím: ugyelet.
balatonalmadirk@veszprem.police.hu, telefon: +36 88 438 711, +36 
88 593 910, +36 88 593920. Kellemetlen eseményektől mentes pihe-
nést kíván önöknek!  Stanka Mária r. őrnagy 

Lubickoljanak vendégeink a legjobb kedvezményekben
A Balaton Best Card (BBC) térségi – Balatonalmádi, Alsóörs, 

Felsőörs, Lovas, Csopak, Balatonfüred és Tihany – kedvezménykár-
tyát ingyenesen kapják a hozzánk érkező vendégek, amennyiben a 
Balaton Bestnek partnere a szálláshely, ahol minimum egy éjszaká-
ra megszállnak. A kártyával számtalan prémium előnyhöz jutnak a 
vendégek, ami olcsóbbá teszi az itt tartózkodásukat. A tapasztalatok 
alapján a szálláshely kiválasztásánál fontos szempont a plusz hoz-
záadott érték, pláne ha azzal egy hét alatt, akár 20–30 ezer Ft-ot is 
megspórolhatnak kiadásaikból a Best hét településén.

A BBC kártyával a „lassú turizmus szellemében” az autókat hátra-
hagyva, ingyen utazhatnak a kijelölt partner helyközi busz járatok-
kal Balatonfűzfő és Tihany között és a füredi helyi járatokon. In-
gyen járhatnak színházba, múzeumokba és strandra is.

A strandok kapui jóval olcsóbban nyílnak meg a vendégek előtt, 
hiszen: az első négy napon 40 % kedvezmény jár, ha pedig ennél 
többet tartózkodnak a Best-térségben, ingyen mehetnek fürdőzni – 
hangsúlyozza Gere Henriette menedzser. Számos egyéb szabadidős 
program mellett kártyatulajdonosként 20 % kedvezményt kapnak 
a turisták a Balatoni Hajózási Zrt. menetrend szerint közlekedő sze-
mélyhajói, sétahajói és gyorshajója díjaiból is, 20 % kedvezmény jár 

pl. a Szentesi lovardába, a Csalló Pálinka Manufaktúra kóstolójára, 
a Hotel Viktória kávézójába, 15 % a Ramada Hotel Mistral bárjá-
ba, 11–34 % közötti kedvezmények érvényesek a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park látogatóhelyeire, 25 % az Annagora Aquparkba, 15 
% a Brázay Kalandparkba, gyermekeknek ingyenes belépés a veszp-
rémi állatkert ZOO kalandparkjába stb.

A Balaton egyedülálló, új szolgáltatásként pedig már e-bike 
(elektromos kerékpár) használat is szerepel a BBC listáján. A Bala-
ton Best a balatonfüredi, alsóörsi és balatonalmádi Tourinform iro-
dákban élménykerékpározást kínál a BBC kártyával rendelkezők-
nek, ha szeretnék összekötni a balatoni nyaralást intenzív kerékpá-
ros élményekkel, anélkül hogy komoly fizikai felkészültséggel, ke-
rékpáros múlttal rendelkeznének.

Garantált programajánlatok részeként, elektromos kerékpárokkal 
tehetnek a különlegességekben gazdag túrát, fedezhetik fel közvet-
len és távolabbi balaton-parti települések nevezetességeit, látnivalóit. 

A kártya biztosította kedvezmények (a strand kedvezmények ki-
vételével) ráadásul nemcsak szezonálisak, hanem egész évben igény-
be vehetőek.

Bővebb infó: http://card.balatonbest.hu/
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Tudnivalók
Nyitott templomok éjszakája

Három felekezet összefogásával valósulhatott meg a nyitott templo-
mok éjszakája Balatonalmádiban. A rendezvény június 20-án, szomba-
ton 21 órakor kezdődött az Óvári utcai Szent Imre katolikus templom-
ban. Szabó János plébános úr részlet gazdag, érdekfeszítő előadást tartott 
az almádi templom keletkezésének körülményeiről, a Szent Jobb kápolna 
viszontagságairól, de új szemmel csodálkozhattunk rá a Szent Imre temp-
lom freskóira, építészeti jellegzetességeire is. A Baross Gábor utcai refor-
mátus templomban Steinbach József tiszteletes úr mutatta be a temp-
lom- és gyülekezetépítés sok áldást hordozó munkáját. Ezt követően a 
mintegy 60 fős csoport átsétált utolsó állomására, a Bajcsy úti evangéli-
kus templomba. A gyülekezet lelkésze, Isó Zoltán tisztelendő úr a kápol-
na minden szépséges részletére felhívta a hallgatóság figyelmét, majd Lu-
ther Márton szavaival a keresztény egység fontosságára világított rá. A sé-
tán résztvevő fiatal zenészek és énekesek Nádasné Varga Katalin vezeté-
sével a taizé-i közösség néhány dalával kísérték mindhárom alkalmat. Az 
esemény zárásaként az evangélikus templom kertjében kereszt alakzatban 
mécseseket helyeztek el a résztvevők. Laudate omnes gentes, énekeltük 
az alkalom zárásaként, és valóban, dicsérje minden nemzet az Urat, aki e 
három felekezet résztvevőinek szívében a közös ünneplést lehetővé tette.

Anyanyelvünkről
Ollózás (2., befejező rész)

A többértelműségről is olvashatunk. Közösen bérelt busz indul. 
Kérdezi egy utas a szervezőtől, a busz előtt állva: „Beszállhatok?” A 
kérdés az anyagi hozzájárulásra vonatkozott, de a felszállás lehetősé-
gére is vonatkoztatható. (Holczer József )

A magyar nyelvhasználatról olvashatunk egy írásban. Megtudhat-
juk, hogy a paraszt leányka nem tudta, mi a sertés, ő csak a disznó 
szót ismerte. (Molnár Zoltán Miklós)

A Bakancslista cikk szerint ez azt is jelenti, hogy mit kell vinni az 
üdüléshez. (Elek Lenke)

Nyelvünkben sok az összetett szó. Pénz tárolására szolgáló tárca = 
pénztárca; árvíz elleni védelem = árvízvédelem stb. (Minya Károly)

Néhány helyen ismerős a megnyugtatásul szolgáló kifejezés: Ne 
búsulj, Bartalis. Kitűnik a mondás eredete: Bartalis János egyik ver-
sében szerepel e mondat. (Kemény Gábor)

Készül a magyar Nagyszótár 6. kötete, amelyben az első szócikk 
a dia, az utolsó pedig az elzúg. A szótár igyekszik fölvenni minden 
magyar szót. (Simon László)

A folyóirathoz számos kérdés érkezik; most 13 kérdésre adja meg 
a választ a szerző. (Dede Éva)

Az Olvasónapló címe: Fej(ezet)ek a nyelvészet történetéből. Meg-
ismerhetjük Szépe György tanár úr: Nyelvészportrék c. könyvének 
néhány részletét. (Balázs Géza)

Szathmári István professzor véleménye szerint „Nyelvünk szépsé-
gét, sokszínűségét, használatbeli funkcióit Arany Toldijának egy egész 
éven át tartó tárgyalása, a stilisztika, a retorika, a poétika, valamint az 
irodalomtörténeti órákon folyó elemzés mutatta meg igazán.” A fo-
lyóirat végén híreket, tudósításokat olvashatunk; ismerkedhetünk új 
szavakkal, találunk benne rejtvényeket, végül K.G. a sajtóból bemu-
tat néhány hibát, elírást. Az anyanyelvünk iránt érdeklődő előfizetők 
várják a színvonalas folyóiratot. lang.miklos@chelo.hu

Hiba igazítása: Áprilisi számunkban hibásan jelent meg a követ-
kező szöveg: „De volt a polgárságnak egy rétege, akinek…” Helye-
sen: amelynek vagy amelyiknek. A hibáért elnézést kérek.

Már készülünk a nyárra!
Vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, fiatallal találkozunk 

a közterületeken. A megnőtt szabadidő hasznos eltöltésére valójá-
ban sok lehetősége van az ifjúságnak, de ezek nagy része anyagi fel-
tételekhez kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, fesztiválokon 
csellengő fiatalokra sok veszély leselkedik. 

A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni a „hangulatjavító” sze-
rek fogyasztását, hiszen a nyaralni, pihenni érkező, gyakran unatko-
zó fiatalok könnyen nyúlnak hozzá. Az utóbbi időben a már jól ismert 
tudatmódosító szerek mellett – és ide tartozik az alkohol is – egyre in-
kább az úgynevezett „dizájner”, „discó”, „party” drogok kerültek előtér-
be. Ennek oka részben, hogy olcsóbban szerezhető be, másrészt az in-
ternetes vásárlás nehezebben nyomon követhető. A veszélye viszont óri-
ási, mivel nem bevizsgált, tudományosan kikísérletezett gyógyszerekről 
van szó! A régi drogokkal kapcsolatba az orvosok, az egészségügyben 
dolgozók már szereztek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogyan hat az 
emberi szervezetre, és hogyan lehet, kell kezelni a magatehetetlen vagy 
önveszélyes állapotban kórházba kerülő embereket. Az új szerek szerve-
zetre gyakorolt hatása viszont teljesen ismeretlen! Arról nem is beszél-
ve, hogy már százas nagyságrendű a szám, ahány féle anyag található a 
„piacon”. A fogyasztó sohasem tudhatja, milyen szert/szereket, milyen 
mennyiségben összekeverve kapott a pénzéért, abból mennyit vegyen 
be a hatásért, és az hogyan fog hatni rá. Az illegális szerekre jellemző, 

hogy az ugyanabból a forrásból származó agyag összetétele is mindig 
más, a hatóanyag tartalma, így a hatása is változó. 

A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése, törődése a gyerekekkel, fi-
atalokkal, a beszélgetés velük, a figyelmük felhívása a veszélyekre nem 
egyszeri dolog, arra rendszeresen és folyamatosan szükség van, ha ered-
ményt akarunk elérni. Már „csak egy élet” megmentése is eredmény!

Nem illegális, de nagyobb mennyiségben elfogyasztott energiaitalok 
ugyanúgy felpörgethetik a szervezetet, mint a drogok, vagy az alkohol, 
és a vezetőre kifejtett, szokatlan hatása lehet közlekedési baleset oka.

A pihenésre vágyó vendégek mellett az idegenforgalmi idényben 
megnő az idegenek, az ismeretlen gépkocsival közlekedők száma 
is. Akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nya-
ralók óvatlanságát kihasználva bűncselekmény elkövetési szándék-
kal érkezik. Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók, 
a strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői.

Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! 
Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető, nézelődő em-
berek jelenlétére a rendőrség értesítésével hívják fel a figyelmet. A 
rendőrkapitányság minden elérhetősége és ügyfélfogadási rendje a 
www.police.hu oldalon megtalálható! 

Balatonalmádi, Hadak útja 4-6., e-mail cím: ugyelet.
balatonalmadirk@veszprem.police.hu, telefon: +36 88 438 711, +36 
88 593 910, +36 88 593920. Kellemetlen eseményektől mentes pihe-
nést kíván önöknek!  Stanka Mária r. őrnagy 

Lubickoljanak vendégeink a legjobb kedvezményekben
A Balaton Best Card (BBC) térségi – Balatonalmádi, Alsóörs, 

Felsőörs, Lovas, Csopak, Balatonfüred és Tihany – kedvezménykár-
tyát ingyenesen kapják a hozzánk érkező vendégek, amennyiben a 
Balaton Bestnek partnere a szálláshely, ahol minimum egy éjszaká-
ra megszállnak. A kártyával számtalan prémium előnyhöz jutnak a 
vendégek, ami olcsóbbá teszi az itt tartózkodásukat. A tapasztalatok 
alapján a szálláshely kiválasztásánál fontos szempont a plusz hoz-
záadott érték, pláne ha azzal egy hét alatt, akár 20–30 ezer Ft-ot is 
megspórolhatnak kiadásaikból a Best hét településén.

A BBC kártyával a „lassú turizmus szellemében” az autókat hátra-
hagyva, ingyen utazhatnak a kijelölt partner helyközi busz járatok-
kal Balatonfűzfő és Tihany között és a füredi helyi járatokon. In-
gyen járhatnak színházba, múzeumokba és strandra is.

A strandok kapui jóval olcsóbban nyílnak meg a vendégek előtt, 
hiszen: az első négy napon 40 % kedvezmény jár, ha pedig ennél 
többet tartózkodnak a Best-térségben, ingyen mehetnek fürdőzni – 
hangsúlyozza Gere Henriette menedzser. Számos egyéb szabadidős 
program mellett kártyatulajdonosként 20 % kedvezményt kapnak 
a turisták a Balatoni Hajózási Zrt. menetrend szerint közlekedő sze-
mélyhajói, sétahajói és gyorshajója díjaiból is, 20 % kedvezmény jár 

pl. a Szentesi lovardába, a Csalló Pálinka Manufaktúra kóstolójára, 
a Hotel Viktória kávézójába, 15 % a Ramada Hotel Mistral bárjá-
ba, 11–34 % közötti kedvezmények érvényesek a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park látogatóhelyeire, 25 % az Annagora Aquparkba, 15 
% a Brázay Kalandparkba, gyermekeknek ingyenes belépés a veszp-
rémi állatkert ZOO kalandparkjába stb.

A Balaton egyedülálló, új szolgáltatásként pedig már e-bike 
(elektromos kerékpár) használat is szerepel a BBC listáján. A Bala-
ton Best a balatonfüredi, alsóörsi és balatonalmádi Tourinform iro-
dákban élménykerékpározást kínál a BBC kártyával rendelkezők-
nek, ha szeretnék összekötni a balatoni nyaralást intenzív kerékpá-
ros élményekkel, anélkül hogy komoly fizikai felkészültséggel, ke-
rékpáros múlttal rendelkeznének.

Garantált programajánlatok részeként, elektromos kerékpárokkal 
tehetnek a különlegességekben gazdag túrát, fedezhetik fel közvet-
len és távolabbi balaton-parti települések nevezetességeit, látnivalóit. 

A kártya biztosította kedvezmények (a strand kedvezmények ki-
vételével) ráadásul nemcsak szezonálisak, hanem egész évben igény-
be vehetőek.

Bővebb infó: http://card.balatonbest.hu/
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Ú J A L M Á DI Ú JSÁG
Fe le lő s  k i adó: 

„ A l mád ié r t”  Köz a l apí t v á ny Ku ra-
tór iu ma 

Ba l a tona l mád i , 
S z é cheny i  s é t á ny 1. 

S z e rke s z t i  a  s z e rke s z tőbi z ot t s á g . 
Fe le lő s  s z e rke s z tő : 

Fábi á n L á s z ló 
e -m a i l : 

bauj s a g @ g m a i l . c om, 
t e l . :  0 6 2 0 37 7 2157 

L a p z á r t a :  m i nde n hón a p 25 - é n .
( I l l i k  komolya n ven n i ! )

H i rde té s f e l vé t e l  a  s z e rke s z tő s ég  c í -
mén,  v a g y a  0 6 30 29 88 995 t e -
l e fon s z á mon.  K é z i r a tot  nem őr-

zü n k meg ! 
Nyomd a i  k i v i t e l e z é s :

Ony xpr int  K f t . 
w w w.ony xpr i nt .hu

Eng.  s z . :  0 05 -18/1989.  ISSN: 
086 4 -7860

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

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

KATTINTSON RÁ!
www.almadiert.hu 

www.balatonalmadi.hu,
www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

KÖNYVKÖTŐ 
vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, vala-
mint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését.

20/9615-834 mvarnagy@freemail.hu

ALMÁDI VÖRÖS SZIKLA 
(homokkő) kedvezményesen eladó tulaj-

donostól, 80 köbméter mennyiségben.
További információ az alábbi  

telefonszámon: 06 20 212-3032.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS MÉLYMOSÁSSAL 
HÁZTÓL-HÁZIG

 Normál: 1100 Ft/m2  Bőr- szőrme-és szövet-
 Segi: 1300 Ft/m2  áruk tisztítása, javítása,
 Gyapjú: 1500 Ft/m2  átalakítása

Egyszeri kiszállási díj: 500 Ft
Átfutási idő: 1 hét

Tihanytól Balatonakarattyáig, 8-as útig bezárólag.

Fehér Imre
 Telefon: +36-20-3166-971

 E-mail: balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
 Weboldal: www.fehertisztito.hu

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem, vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 07. 17. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 07. 22. 16.00 óra

 B.almádi Baksai Autósiskola Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

 Dr. Buzás Ilona
ügyvédi iroda

 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

Köszönet
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja kö-

szönetét fejezi ki a Németh Pékségnek, Kiss Adriennek és Bognár 
Ferencnek.

Májusban a pékség kenyérrel segítette a rászorulókat. Ezt a ne-
mes segítséget szeptembertől szeretnék folytatni.

Köszönjük az adományokat, melyeket csütörtökönként kapunk. 
Ruhaneműt, bútorokat, háztartási eszközöket, gépeket, melyek 
nagyon sokat segítenek az almádi és a környező településen élő 
embereknek.

Várjuk a további adakozókat és a segítségre várókat.
A Máltai munkatársai
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Fogszabályozás fél évvel 
rövidebb idő alatt? Van rá 
lehetőség!
A „Szabályos fogak gyorsabban” akciónk keretében 
a rögzített fogszabályzó készülékekhez egy 50 000 
Ft értékű trainert adunk ajándékba, mellyel akár hat 
hónappal lerövidítheti a kezelés időtartamát. Fog-
szabályzó nem csak gyerekeknek!
A szünidő alatt rugalmas időpont-egyeztetés és na-
gyobb kedvezmény! 

Kérjen időpontot INGYENES állapotfel-
mérésre 06/88/574-865 vagy 06 20 995 
45 40 telefonszámon.
Akciónk érvényes: új kezelés megkezdése esetén, a hirdetés fel-
mutatásával, 2015. augusztus 31-ig.

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

www.globedental.hu

Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új, kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást 
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető 
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. 
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra 
előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

15
05
11
-A

Invitel Nap: Balatonalmádi, Városház tér 4. (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár), július 14., 28. és augusztus 11. 10.00 és 15.00 óra között
Értékesítőnk: Végh Annamária Tel.: +36 20 344 8129

IN_33012871_Julius_TVC2_UjAlmadiUjsag_180x265.indd   1 23/06/15   10:38
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Szabó pékség kenyere

Szabó Gyula 1936-ban érkezett Almádiba, mint munkát ke-
reső péklegény. Az Albrecht pékségnél talált állást, majd két év-
vel később 1938-ban a bátyjával kibérelte a Hattyú pékséget, 
és a hozzá tartozó épületet. A napi munka mellett két kezével 
hozta rendbe a lerobbant állapotban lévő épületet és műhelyt, 
amit aztán 1945-ben bombatalálat ért és teljesen elpusztult. Az 
újjáépítés 1946. december 25-re fejeződött be.

1952-ben államosították az üzletet, amiről Szabó Gyula ezt 
mondta: „...a saját helyemen, mint vállalati munkás dolgoz-
tam...”. Innen ment nyugdíjba 1978-ban, ám a munkát foly-
tatta és egy reggelizőt is üzemeltetett a pékség mellett.

Jelenleg a lánya Nagy Árpádné Szabó Éva és férje üzemelte-
tik a pékséget, amelyben fatüzelésű kemencében készítik a mai 
napig a kenyeret, olyan mintha megállt volna az idő. 

A kenyér készítéséhez csak az alapvető alapanyagokat hasz-
nálják: liszt, só, víz és élesztő, kovászos technológiával, így a ke-
nyér egy egész hétig friss tud maradni. Sem a kenyérhez sem a 
süteményekhez adalékanyagot nem használnak. A munka nagy 
része kézimunka, ezért a kenyér átlagosan 12 óra alatt készül el, 
amelyhez tizenegyszer kell hozzányúlni, megforgatni, áthelyez-
ni, mire a vevőkhöz kerül.

A sütés hagyományos magyar kemencében történik, amely 
boltozata samott téglából készült tufa aljzattal, a felfűtés során 
áthevül és tartja a meleget.

 A kemencébe a fát délben berakják, estére átszárad, akkor 
elgyújtják és leég, mire a bedagasztott kenyér megkel. A ke-
mence felső részében a meleg hatására a kenyértészta felemel-
kedik, ezután átrakásra kerül az alsó részbe és ott készre sül. Ezt 
nevezik rávetéses technikának.

Hogy mitől is finom a Szabó kenyér? Talán erre ad választ a 
pékségről készült dokumentumfilm, melynek a címe „...A ke-
nyérben a lelkünk is benne van...”

A pékségnek   Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011-
ben (222/2011. (VII. 20.) önkormányzati határozatával) a vá-
ros gasztronómiai gyarapításában és védelmében kifejtett több 
évtizedes tevékenysége elismeréseként – alapításának 75. év-
fordulója alkalmából – Balatonalmádi város érdemérmet ado-
mányozott.
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Szél fúj,
kioltja szívem,
elvisz
magával innen,
elvisz, ha
visszanézek,
a szélből

mit se látok,
mint véres
bokra mellől

elfúj, sötét

virágot,

olyasmivé
kell lennem,
olyasmivé
kell lennem,
ki voltam
virágtolvaj
koromban,

Kiss Anna: Hó fölé a rózsák

Balogh Ervin: Vitorlás


