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Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba, 
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.

Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.

Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.

A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.

Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, 
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk

Pászti György felvétele



Balatoni Szemle
I. FOLYTATÁS

Mint a múlt számunkban jeleztük, folytatjuk a Szemlében, 
Almádival kapcsolatos írások ismertetését egyéb érdekességek 
mellett. 1942. augusztusi számban jelent meg

Szociális nyaraltatás Balatonalmádin

Balatonalmádin járva, a sok derűs kép között is kicsillanó 
kedves jelenetnek voltunk szemtanúi Egy cukorkákat oszto
gató urat és hölgyet boldog, hangosan nevető vidám gyerek- 
csoport vett körül, két m arokkal kapkodva az édességek után. 
Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a gyermekek a Richards 
Richard győri finomposztógyára r. t. munkásainak gyermekei 
és ahhoz a 100 főnyi csoporthoz tartoznak, amely a vállalat 
áldozatkészsége folytán ezidén Balatonalmádin töltötte a nya
rat. A Richards-gyár nagyszabású szociális intézményeinek ke
retébe már évek óta beletartozik a munkásgyermekek üdül
tetése, amelynek céljára eddig Horányt, ebben az évben pedig 
Balatonalmádit jelölte ki a vállalat ügyvezető igazgatója.

Ugyanekkor a Richards-gyár budapesti központi irodájá
nak, valamint a győri gyárnak közel 100 főnyi tisztviselő 
gárdája és hozzátartozóik is Balatonalmádin töltötték el 
szabadságukat, ugyancsak a vállalat jóvoltából. A tisztviselők 
és családtagjaik részére a jónevű Jákóy penziót bérelte ki a vál
lalat, ahol a nyaralási idény folyamán közmegelégedésre 
kitűnő ellátásban részesültek. A tisztviselők is vidáman és 
megelégedetten töltötték el pihenőjüket Almádin és élvezték a 
strand és a vizisportok üdítő hatását

A Szemle októberi számában, a következők szerint értékelik a 
gyerekek nyaraltatását.

Kitűnő tapasztalatok a Balatonalmádi
gyermeknyaraltatásról

Ha a többinél is hangosabban túláradó örömmel vihán
coló boldog önfeledtséggel játszadozó gyermekeket láttunk a 
nyáron a Balaton partján, biztosak lehettünk benne, hogy 
azok győri munkások gyermeki, akik szüleik munkaadójának 
jóvoltából tölthették vakációjukat a Magyar Tenger mellett 
Balatonalmádin gyönyörködtünk az egyik ilyen exportban. A 
Richards Richard Győri Finomposztógyára rt. munkásainak 
gyermekei töltötték itt szünidejüket. Az említett vállalat, 
amelynek nagyvonalú szociális intézményei immár ország
szerte ismertek, minden évben nyaralni küldi a munkásgyer
mekeket, eddig Horányba, ezidén először Almádiba.

A mostani tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyermekekre 
a balatoni üdülés minden várakozáson felül jó hatással járt és 
kivétel nélkül testben megerősödve, lélekben vidáman tértek 
haza Győrbe szüleikhez. Talán seholsem ontja oly tökéletesen 
áldásait a természet a Balaton partján, mint éppen Almádin, 
amelynek éghajlata, kiválóan megfelelt a gyermekeknek, min
dannyian barnárasülve, pirospozsgásan és testsúlyban kilók
kal gyarapodva érkeztek haza.

Meg kell jegyezni, hogy ebben a szép eredményben igen 
nagy része volt az ottani Gyermekvédő Liga-telep vezetősé
gének és a kirendelt gyermekgondozóknak. Egyikük túltett a 
másikon, gondosságban és igyekezetben, úgyhogy öröm volt 
ránézni a munkásgyerekekre, akik ragyogóan tiszták és ápol
tak voltak. A Richards-gyár pedig, amely eddig is igen sokat 
tett munkásgyermekeiért, az eredménnyel elégedetten még to
vább fejleszti a nyaraltatást, úgyhogy jövőre még nagyobb 
számban fognak a Balatonban lubickolni a győri munkásgyer
mekek.

A győri gyerekek nyaraltatásáról írt beszámolók képet 
adnak, az 195 0-es évek eleje óta nevelőotthonként ismert 
épületben, egykor folyt életről. Az Új Almádi Újság 2001. 
augusztusi számában ismertetésre került az Országos Gyer
mekvédő Liga által 1911-ben építetett Zsófia Gyermek
szanatórium története.

HÍREK

1942. május. "A Balatonalmádi Villamosipari Rt. köz
gyűlésén Varga Péter üzemvezető-főmérnök ismertette a je
lentést, a banktartozás 25.950 pengőre csökkent. A közgyűlés 
Pongrácz Antal (helyesen Andor) elnök javaslatára a régi 
tisztikart újra megválasztotta."

1942. december. "József kir. Herceg Ő Fensége a Főren
diház decemberhavi ülésén lelkes szavakkal emlékezett meg 
az Orsz. Természetvédelmi Tanácsnak arról a tervévről, hogy 
Tihany Nemzeti Parkká alakítassék, mert ezzel a félsziget 
nagyszerű természeti és történelmi emlékei valóban védelem
ben részesülnének s idegenforgalmi szempontból ez az 
intézkedés igen nagy jelentőségű volna. Megemlítette Ő Fen
sége azt is, hogy nincs szó a falu kitelepítéséről, de a ma 
nyomorgó falusi nép így biztos és szép keresethez jutna. A 
Balaton minden igaz barátja hálásan köszönheti meg Ő 
Fenségének, hogy Balatonunk érdekében szólalt fel s a fejlesz
tését célzó törekvéseket hathatós szavával méltányolta"

Főszerkesztőnket (Dr. Cholnoky Jenő) "a finn földrajzi 
társaság december havi közgyűlésén tiszteletbeli tagjává 
választotta. Ez egyik jelensége annak a meleg barátságnak, 
amelyet a két rokon nép érez egymás iránt."

Schildmayer Ferenc
A Richards gyári leánygyermekek egyes csoportjairól készült 
kedves felvételek.



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a december 17-i ülésén 27 napirendi 

pontot tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak.

Javaslat a Balatonalmádi Városgondnokság telephelyének hő
energia ellátás-racionalizálására megújuló energiával

A Balatonalmádi Városgondnokság kezelésében lévő, önkor
mányzati tulajdonú Rákóczi utca 43. sz. alatti telephely 
fejlesztésének döntés előkészítő tanulmányát a Balatoni Integ
rációs és Fejlesztési Ügynökség az ősszel elkészítette. A tanul
mány nem terjed ki a jövőbeni funkciók részletes kidolgozására, 
konkrét energetikai és műszaki paraméterek meghatározására, 
piackutatásra, marketing és üzleti terv kidolgozására. Az ezeket 
felölelő részletes megvalósítható tanulmány és energetikai terv 
elkészítésének időszükséglete cca. 8-10 hónap, költsége pedig 
5-12 millió Ft közé tehető a megrendelői igények függvényében. 
Figyelemmel a Rákóczi utcai telephely -  mint fenntarthatósági 
park -  fejlesztési elképzeléseire, irányvonalára, a telephely jelen
legi gázfűtésének alternatív energiahordozóra történő átállása 
rövid idő alatt megtérülő beruházás lenne. Ez ügyben kereste 
meg önkormányzatunkat, Keszey János polgármestert és Agg Z. 
Tamás intézményvezetőt a Comme il faut Kft. képviseletében 
Mádai Sándor projektigazgató, aki felajánlotta együttműködési 
szándékát e területen. Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a megalapozó tanulmány elkészí
tését a Rákóczi utca 43. sz. alatti telephelyének, jelenlegi földgáz 
üzemű hőenergia ellátásának megújuló energiával történő 
kiváltására.

Megállapodás hajléktalan személy ellátására
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló -  több

ször módosított -  1993. évi III. tv. 7. § (1) bekezdés alapján: "A 
települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és 
illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, 
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló
nak az életét, testi épségét veszélyezteti". A fenti jogszabályban 
meghatározott kötelezettség ellátására Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 421/2008 (XII. 18.) Öh. sz. határozata alapján 
a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével ellátási 
szerződést kötött egy fő hajléktalan személy átmeneti szállásának 
biztosítása érdekében 2009. december 31. napjáig. A Magyar 
Vöröskereszt Megyei Szervezetének titkárával történt egyeztetés 
során a Vöröskereszt az általa fenntartott hajléktalan szállóban -  
soron kívül -  2010. évre is biztosítaná egy fő elhelyezését, az 
ellátási szerződés megkötése esetén. Az ellátás igénybe vétele a 
hajléktalan személy részéről önkéntes. A szerződés megkötése 
esetén a támogatási összeg fedezetét a 2010. évi költségvetésben 
kell biztosítani, amely összege 44.750,- Ft/fő/hó. Ennek értelmé
ben a szerződés 6 hónap időtartamra: 2010. január 1. napjától 
2010. április 15. napjáig, és 2010. október 15. napjától 2010. 
december 31. napjáig szól, melynek összege 268.500,- Ft, illetve 
az ezen felüli időszakra vonatkozó térítés: 150.000,- Ft. Balaton
almádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést 
köt a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével 1 fő 
hajléktalan személy átmeneti ellátásának biztosítására.

Javaslat a Wesselényi strandon lévő Újság-hírlap könyv üzlethe
lyiség bérleti ügyében

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2003. október 10-én 
bérleti szerződést kötött a Wesselényi strandon lévő 6,4 m2 
területű Újság-hírlap könyv üzlethelyiségre a Lapker Zrt. 
jogelődjével, a Bakonyhír Hírlapkereskedelmi Kft.-vel. A bérleti 
szerződés határozott időtartamra, 2003. október 15-től 2014. 
október 15-ig szól. Az egység bérleti jogáért a bérlő 3.000.000,- 
Ft +  Áfa 25% 750.000,-Ft =  3.750.000 Ft-ot fizetett ki a 11 évi 
időtartamra. Az 2004. évi bérleti díj összege: 300.000,-Ft/szezon 
+  Áfa 25% volt. A 2009. évben fizetendő bérleti díj mértéke: 
370.030,- Ft +  Áfa. A Bérlő levélben fordult az Önkormányzat
hoz. Álláspontja szerint bérleti szerződése ellehetetlenült olyan 
oknál fogva, melyért sem a Bérlő, sem a Bérbeadó nem felelős, 
ezért tevékenységét befejezi és az üzletet átadja. A bérleti szerző
désére hivatkozva kéri, hogy az Önkormányzat a bérleti jog

megváltása jogcímén megfizetett 3.750.000,- Ft díj időarányos 
részét fizesse vissza számára, azonban az érdekbeli és a gazdasági 
lehetetlenülés jogviszonyunk tekintetében nem áll fenn, a 
kereskedelmi kockázatot a bérlőnek kell viselnie. Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti szerződés 
2010. január 31-ével, közös megegyezéssel történő megszün
tetéséhez hozzájárul, amennyiben a Bérlő nyilatkozik, hogy a 
bérleti jog megváltása jogcímén megfizetett összeg időarányos 
részének visszatérítési igényéről lemond és Balatonalmádi Város 
Önkormányzatával szemben a továbbiakban sem támaszt sem
miféle igényt erre vonatkozóan.

Javaslat a Balatonalmádi Városgondnokság eszközbeszerzésére
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 301/2008. (XI. 03.) 

Öh. sz. határozatával az intézményi hálózat hatékonyabb 
működtetési feltételeinek biztosítása céljából, valamint a 
városüzemeltetési kötelező szakfeladatok költségtakarékosabb 
ellátására 2009. január 01-től önállóan működő és gazdálkodó 
jogkörrel ruházta fel a Balatonalmádi Városgondnokság 
Intézményét. Ezzel egy időben az intézmény által ellátandó 
feladatokat az alábbi tevékenységekkel bővítette: önkormányzati 
intézményeket ellátó kisegítő szolgáltatás; saját és bérelt ingat
lanok fenntartása; vízkárelhárítás; közvilágítás; állategészségügyi 
tevékenység; közérdekű, közcélú, közhasznú foglalkoztatás. Az 
intézményi bővített feladatellátáshoz a tárgyi-műszaki feltételek 
csak részben állnak rendelkezésre. Balatonalmádi Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete támogatja a Balatonalmádi 
Városgondnokság kérelmét és engedélyezi a 2009. évi költ
ségvetés felhalmozási célú tartalékában a CÉDE pályázat 
eszközbeszerzés önrész számára biztosított keret maradványának 
terhére (3.503.000 Ft), valamint a VGO intézmény eszközbe
szerzéseire a megalakítás során elkülönített 40 millió Ft keret
összegből megmaradt 500. 000 Ft terhére -  összesen 4. 003.000 
Ft értékben -  a szükséges gépek beszerzését.

Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervére
A Képviselő-testület jövő évi munkatervének összeállításánál 

Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző figyelembe vette a Polgármesteri 
Hivatal osztályvezetőinek javaslatait, valamint azt, hogy számos 
napirendi pont megtárgyalását jogszabály, illetve korábbi hatá
lyos Kt. döntés teszi kötelezővé. A 2010. évi munkatervben a 
képviselő-testületi ülések időpontját -  eltérően az előző évektől
-  minden hónap utolsó keddjére javasolta meghatározni, melyet 
a Képviselő-testület elvetett. Július hónapra -  a nyári szünet 
miatt -  nem javasol ülést, a decemberi ülés kezdési időpontját -  
a hagyományoknak megfelelően -  pedig 09.00 órára tűzte ki. Az 
ülések rendje egyebekben a hatályos SZMSZ-ben előírtakon ala
pul. A fő napirendek megvitatását megelőzi, a Polgármester tájé
koztatója a két testületi ülés között történt fontosabb esemé
nyekről, a Városi Rendőrkapitány tájékoztatója a város aktuális 
közbiztonsági helyzetéről, a bizottságok átruházott hatáskörben 
végzett munkájáról készült tájékoztató, illetve a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés előter
jesztése. A fő napirendek tárgyalását az "Aktualitások" megvi
tatása követi.

Varga Veronika



MI JÖN A KIRÁLYI ESZTENDŐ UTÁN?
Évbúcsúztató -  évindító beszélgetés Keszey János polgármesterrel

Ha húsz-tízben is ennyi újdonsággal szolgál Almádi, mint tavaly, az király! -  csíptem el egy monda
tot szilveszter éjszakáján. Kétségtelenül szokatlan stílusban fogalmazta meg a jókedvű tizenéves, amit a 
képviselő-testület számokban kétmilliárd forintos költségvetésben, 1,2 millárdos uniós pályázatban 
foglalt össze tavaly év elején. Hogy ez miképp épült bele a városba, azt ki-ki láthatja. Az persze nagyon 
izgalmas, mennyiféleképp értékelik ezt Almádi polgárai. Keszey János polgármester hasonlóképp pozití
van, mint az említett ifjú, persze, ha nem is ugyanazokkal a szavakkal.

-  Jó érzés Balatonalmádiban körülnézni. Látványosan fejlődött a város, ezt az itt élők és a hozzánk 
látogatók egyaránt méltányolták. Egy sor olyan beruházást fejeztünk be, amelyik szebbé, kényelmesebbé 
tette életünket. Engedtessék meg nekem némi szubjektivitás, a szökőkutat említem először ebben a sor
ban. Tudom, vannak bírálói is, de az a közösségi tér, amit ez a tárgy formált, nagyon kedves számomra. 
Bármikor jártam arrafelé, beszélgető emberekkel találkoztam körülötte, és ez óriási nyereség. Hogy 
mások is így érzékelik, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a kútért kapta az önkormányzat a legtöbb di
cséretet.

-  S ha már térben itt járunk, feltételezem, hogy az aluljáró felújításáért a legtöbb elmarasztalást.
-  Vannak még dobogós témák... Félre az iróniával, az szerintem természetes, hogy az itt élők min

denből a legjobbat szeretnék, s hiába egy sor eredmény, valaki mindig talál hibát abban, amit csinálunk. 
Az aluljárót valóban úgy lett volna szerencsés fölújítani, hogy a mozgáskorlátozottak és a kismamák is 
tudják használni, de a MÁV saját költségvetéséből hozta helyre, s egyelőre ennyire futotta. Biztos vagyok 
benne, a 71-es út átalakítása során módunk lesz ezen változtatni.

-  Utak. Sokan áldják a képviselő-testületet a kátyúk megszűnéséért.
-  Ez természetesen jólesik, soha ennyi utca nem kapott új burkolatot, de azt is tudom, legalább 

annyian várják a folytatást is. Az Öreghegyen dolgozunk az idén nagyobb ütemben. Kétségtelen, a 
környező településekhez képest az utak állapota nálunk a legrosszabb. S hogy minden mindennel össze
függ, azt az utak kapcsán is elmondhatom: Almádiban kevés az ipar, a vállalkozás, így a befolyt adóból is 
kevesebbet költhetünk az utcák javítására.

-  A Györgyi Dénes Iskola valóban gyönyörű lett!
-  A gyerekeknek is tetszik, a nevelők munkája is könnyebbé vált. Több, mint ötszáz millió forintot 

költöttünk az épületek korszerűsítésére, ennek kétharmadát pályázat útján nyertük. Megértem azonban 
azokat is, akik az átalakítás elhúzódása miatt tettek csípős vagy olykor goromba megjegyzéseket. Nehéz 
mindig elmagyarázni, hogy a pályázaton elnyert pénzek sokat segítenek nekünk, de egy sor olyan megkö
tést is tartalmaznak, amelyek nehezítik a beruházások lebonyolítását. Például amíg nem kötöttük meg a 
szerződést az Unióval, az előkészítést ugyan megkezdhettük, ám a konkrét lépések megtételéig várnunk 
kellett, így a tanév végén nem ugorhattunk egyből neki a falaknak. Azt viszont itt is szeretném hangsú
lyozni, hogy a tartalmi munka feltételeit is igyekeztünk megteremteni, örülök, hogy mind a két iskolában 
sikerült két-két első osztályt indítanunk.

-  Vörösberény, Budatava, Káptalanfüred lakói olykor szemrehányást tesznek, hogy az idén nekik 
kevesebb jutott.

-  Talán így is van, de nem tehetjük folyton patikamérlegre a beruházásokat, ráadásul a bürokráciával 
is meg kell küzdenünk. Vörösberényben a temető felújítása simán ment, azonban a posta előtti tér át
alakításáért már régóta egyezkedünk a műemlékvédelmisekkel, akik a szabályok betartásából jottányit 
sem engednek. Szerencsére az idén készen lesz. És engedtessék meg egy megjegyzés: örömmel várunk 
minden olyan civil kezdeményezést, amelyik városrészének fejlesztését tűzi ki célul. Igyekszünk az önkor
mányzat eszközeivel annak megvalósítását támogatni, forrásokat keresni különböző pályázatokon.

a Balaton partján.
-  A Szent Erzsébet-ligetet egy norvég alapú pályázatból a Nők a Balatonért Egyesület révén sikerült 

átalakítani. A Szent István-park is szép lett, s decemberben az árusok a korszerűsített piacra is vissza
költözhettek.

-  Úgy tűnik, az Egészségházban nem egyhamar vizsgálnak bennünket.
-  Az előkészületeket megtettük, fél milliárdnál is többe kerül kialakítása a volt napközi otthonban, 

egyelőre még százharminc milliót kell hozzá előteremtenünk. Eredményeképp viszont egy helyre kerül
hetnének az alap- és a szakellátási orvosi rendelők, méltó lehetne a kistérségi központhoz. Bízom benne, 
hogy ebben az évben nagy része elkészül.

-  Beszélgetésünk egyik leggyakoribb kifejezése az elnyertük és a pályázat szavak voltak.
-  Bevallom, erre büszke vagyok. Igyekszünk indulni minden olyan pályázaton a jövőben is, amelyek 

révén városunkat szebbé tehetjük. Tavaly például a "Kistelepüléseken településkép javítása" elnevezésű 
pályázaton kilencvennégy millió forintot nyertünk, összesen százharminc milliót költhettünk a városköz
pont rekonstrukciójára.

-  2010., vagy ahogy a bevezetőben említett tizenéves amerikai megfogalmazásában húsz-tíz ugyan
ilyen "király" lesz?

-  Pokolian nehéz év vár ránk! Az intézmények működését minden körülmények között biztosítjuk, 
erőnkön felül. Igyekszünk nemcsak a kötelező feladatokat megoldani, de olyanokat is, mint amelyek nem 
előírtak, de hozzátartoznak egy város életéhez, mint például a zeneiskola. Egyelőre százötvennégy millió 
hiányzik a képviselő-testület által összeállított költségvetésből. Rendelkezik az önkormányzat egy 
százhuszonöt millió forint értékű ingatlannal a nevelőotthon mellett, azt szeretnénk értékesíteni. 
Szerencsére azok közé az települések közé tartozunk, amelyek ezt nem működési költségre kell fordítsák, 
ebből a további fejlesztéseket finanszírozzuk. Szeretném, ha ebben az esztendőben Balatonalmádi lakosai 
örömüket lelnék városunkban, az ideérkezők pedig kellemesen töltenék nálunk napjaikat.

dallos zsuzsa



Magyar sors-kockákon ez ígyen döntődött, 
Mind összekerülünk közös mártír-hősök 
S ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni,
Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni. 
(Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz)

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Himnusz kéziratának tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 

1823. január 22-én tisztázta le nemzeti imánk szövegét. 1989 óta 
ezt a napot hivatalosan a Magyar Kultúra Napjaként tartjuk szá
mon és ünnepeljük meg. A tény, miszerint az ünnep hivatkozási 
pontja egy vers lett, bizonyítja, hogy anyanyelvünk nem csak az 
irodalom alapanyaga, de a nemzeti identitás alapköve is. Kultú
ránk, szokásaink, hagyományaink, történelemre vonatkozó kö
zös emlékeink egyaránt merítenek a magyar nyelvből, s általa 
örökítjük tovább mindazt, amit generációkon keresztül köte
lességünk továbbadni.

A Magyar Kultúra Napján azonban nem csak a rostán átszűrt, 
válogatott értékek csillogását kell meglátnunk és büszkén felmu
tatnunk, hanem a hétköznapok kulturális állapotát is górcső alá 
kell vennünk. Hogyan beszéljük, használjuk anyanyelvünket, mi
vel töltjük a szabadidőnket, szánunk-e egy kis időt nap mint nap 
arra, hogy olvassunk, zenét hallgassunk, közösségeket összeková
csoló programokon vegyünk részt?

A kultúra teszi az életet élhetővé, ad célt, irányt, elégedett
séget, bölcsességet az embernek -  írja Csányi Vilmos, a kulturális 
evolúció neves kutatója.

A magyar kultúra -  bár az iskolapadokban tesszük elsősorban 
magunkévá -  nem csupán iskolai tananyag. Talán nem vesszük 
észre, de minden nap vizsgázunk belőle. Hogy milyen ered
ménnyel, azt csak visszatekintve, hosszabb időszakokat -  éveket, 
évtizedeket -  mérlegre téve tudjuk megítélni.

És amikor visszatekintünk, egyúttal előre is kell, hogy néz
zünk, tudva és értve, hogy az egyes emberekből áll a tömeg, s a 
hétköznapi tettekből az egész élet, s hogy mindez együtt egy 
nemzet kultúrájának lenyomata. WDR

BEFEJEZŐDTEK A GYÖRGYI DÉNES ISKOLÁBAN 
A BELSŐ MUNKÁK

Köszönjük a szülők és tanulók munkáját, amit a tantermek berendezésénél végeztek.
Képeinken: érkeznek az új bútorok -  új világítás, új ablakok, új parketta várja a gyerekeket, akik december 21-én birtokba vették

az új tantermeket.



Egy író, aki miatt törvényt módosított a Parlament

POLGÁRTÁRSUNK, A KILENCVEN ESZTENDŐS LÁNG MIKLÓS

Kilencven esztendő majd 
két emberöltő. Láng Miklós 
könyveiben kilenc évtized 
tapasztalatait sűríti egybe. A 
tizennégy kötetet egyetlen 
fonal kapcsolja össze: szer
zőjük ma ugyanúgy hisz az 
emberi jóságban, mint ami
kor cserkészként el kezdett 
naplót vezetni Békéscsabán. 
Ezekből a szemérmes vallo
másokból indult el az írás 
útján. Lelkes magyartaná
rának sokat köszönhet, 
nemcsak csiszolgatta stílu
sát, de bátorította, biztatgat

ta. A tizenéves diák képzelőereje akkor még jóval nagyobb 
volt teremtő erejénél, ám egy percre sem merült föl benne, 
hogy a művészi létet válassza, vagyis az írásból éljen meg. 
Közgazdász lett, kitűnően eligazodott a számok tengerében. 
Olvasói örömmel nyugtázhatják, hogy szakmája alap- 
követelményei: a rendszerezett, pontos gondolkodás, a 
tények tisztelete, a tiszta, világos megoldások mennyire 
meghatározzák Láng Miklós írói eszközeit. Az almádi 
könyvtárban mind a tizennégy kötete megtalálható, ha csak 
éppen ki nem kölcsönözték (vagy el nem lopták!) azokat. 
Novellái, regényei egyaránt kedveltek, szeretik történeteinek 
bonyolítását, jól követhető meseszövését.

Láng Miklós maga is gyakran megfordul a könyvtárban, 
itt kaptam randevút én is, hogy legutóbbi kitüntetése kap
csán beszélgessünk. (A kitüntetést a Magyar Gyógyszeré
szettudományi Társaság elnöksége adományozta Láng Mik
lósnak, aki a Társaság szenátora is.) A jeles alkalom kilenc
venedik születésnapja volt, mikor is városunk polgármestere 
a lakásán kereste fel jókívánságaival.

Személyesen eddig nem ismertem a Két rövid, egy hosszú, 
az Útravaló, a Hadifogság asszonyostól, a Legénylakás Cara
casban, A Pityó, a Találkozás szerzőjét, s még sorolhatnám 
köteteit, így aztán alaposan meglepett, hogy egy jó vágású, 
hetven körülinek látszó úrral beszélgethettem. Hátha még 
módja lenne kedvenc időtöltésére, az úszásra ma is! Az év ele
jén azonban a Balaton Uszodában úgy döntöttek, a hetvenen 
felüliek tovább nem szelhetik ingyen a habokat, Láng Miklós
nak pedig honoráriumából nem futja, hogy egy forintot fizes
sen minden leúszott méterért. (Ez itt a reklám helye: az uszo
dának nem kellene jobb reklám egy olyan kilencvenéves úr
nál, aki az ő medencéjükbéli mozgással tartja frissen magát!)

Láng Miklós azóta sétál, a Balaton partján napi egy órát. 
Nem az a személyiség, aki dohog vagy sajnálja magát, ha a 
dolgok számára nem kedvezően alakulnak. Keres magának 
más elfoglaltságot. Ezt tette akkor is, amikor pályája delén 
Miskolcra helyezték belső ellenőrnek. Szakmai munkáját 
méltányolva később kinevezték főkönyvelőnek, ám ez mit 
sem változtatott azon, hogy szülőhelyétől, családjától, 
budapesti lakásától, barátaitól távol esténként ne legyen 
egyedül. Írással töltötte az időt, regényeivel azonban hiába 
próbálkozott a kiadóknál. Ez idő tájt jegyezte el magát egy 
életre a nyelvműveléssel. A Gyógyszerészet című szaklap 
indulásakor -  mellékállásként -  vállalta a lap technikai

szerkesztését. A beérkező kéziratok hibáit nyesegette, majd 
nyelvművelő rovatot indított az újságban. Igyekezett meg
magyarázni a hibák eredetét, s népszerűsíteni a helyes 
megoldásokat. A szerkesztők váltották egymást, a "jogfoly
tonosságot" harmincöt esztendőn át Láng Miklós képviselte, 
s írta az anyanyelvi rovatot.

Így történt, hogy javaslatára törvényt módosított az 
Országgyűlés. A reklámokból azóta jól ismert szöveg: "a 
kockázatok és a mellékhatások tekintetében kérje orvosa..." 
volt olvasható minden gyógyszeres dobozon. A német 
nyelvre jellemző szerkezetet, az úgynevezett germanizmust 
kitörölték az utasításból, s maradt pusztán "a kockáza
tokról". Csakhogy az öt szótagot a gyógyszergyárak csak 
úgy nem törölhették a szövegből, majd kétéves előkészítés 
után fogadta el a Parlament az egyszerűsítést!

Láng Miklós a sokat megéltek tapasztalatával mosolyog 
a történteken, viszont szívósan küzd ma is anyanyelvünk 
szépségének megőrzéséért, többek között az Almádi Újság
ban is olvashatjuk ezzel kapcsolatos írásait, de okos tanácsai 
rendszeresen megjelennek nyelvművelő lapokban is. Húsz 
éve állandó szerzője az Édes Anyanyelvünknek, ahová 
nyelvi játékokat, rejtvényeket is készít.

Az Ország Házához más személyes élmény is fűzi: annak 
a Vidovszky Bélának, kinek öt festménye látható a Parla
mentben, centenáriumára szülőhelye, Gyoma állított 
emléket, s Láng Miklóst kérte fel a festő életrajzának 
megírására. A Békéscsabán ezer példányban kiadott mű pil
lanatok alatt elfogyott, majd két évtizeddel később 
Gyomaendrődön megjelent e biográfia második kiadása is. 
Vidovszky Béla csaknem kétezer festménnyel gazdagította a 
magyar alkotások palettáját, ezek közül húsz a Nemzeti 
Galériában látható. Néhány év múlva Vidovszky műveinek 
emlékhelyét is megszervezte.

Láng Miklós műveinek viszont nincs szükségük emlék
helyre, azok egytől egyig elfogynak, de nem talál rájuk 
kiadót, mert a könyvterjesztés az író szerint manapság siral
mas. Három könyvének második kiadása is elfogyott, s 
hiába keresik az olvasók, terjesztésüket annak ellenére sem 
tudja megoldani az író, hogy 2000-ben már magánkiadásra 
is vállalkozott. A Művészetbarátok Egyesülete gondozta 
többi kötetét, ám az olvasókhoz ők sem tudják eljuttatni a 
kiadványokat. Láng Miklós évek óta tagja a társaságnak, sőt 
Veszprém megyében száz új tagot is szerzett a műpártolók
nak. Azt remélte, hogy választott "hazájában", Almádiban is 
föllendítheti majd az egyesület által szervezett előadó
estekkel a szellemi életet, csakhogy reményeiben csalatko
zott. Mostanság kevesen kíváncsiak az alkotókra. Ez persze 
Láng Miklóst nem tántorítja el kitűzött céljaitól, kitartó 
őrzője ma is anyanyelvének, s nem hagyott föl a szépírással 
sem. S változatlan rajongója a balatoni tájnak, az almádi 
lankáknak. Véletlenül került ide egy tragikus eseményt kö
vetően. Felesége halála után egyedül maradt, és egy kedves 
almádi rokona hívta magukhoz Balatonalmádiba. Ő pedig 
beleszeretett a dombok ölelésébe, a tiszta levegőbe, a kedves 
városba. Tizenhárom éve él a magyar tenger partján. A 
város polgármesterei szeretettel fogadták, büszkék az íróra, 
s örülnek, hogy annak hírnevét Láng Miklós is öregbíti. Az 
olvasók pedig élvezik sorait, szellemes írásait.

dallos zsuzsa



Érdi Tamás születésnapjára

MŰVÉSZTÁRS, KÖSZÖNTELEK!
Mikor is volt -  lassan már ködbe vész az emlék! Kis, vékony

ka fiúcska voltál, édesanyád kezébe kapaszkodva jöttél be a 
kertbe. Megölelgettünk, örültünk jöttödnek. A terasz asztalára 
röpke időn belül egy tál "világfinomja" sütemény került, amit jó 
anyám készített neked, csak neked. Később ebből hagyomány 
lett, hiszen a Mária néni világfinomját nyaranta emlegetted, igé
nyelted, és ő mindenkor szeretettel tette eléd.

Öröm volt nézni, ahogy szád szélén megjelent az a ma már 
ismert, karakteres mosoly, amikor kezedbe vetted a krémes 
finomságot. De sokszor láttam ezt a mosolyt! A csak rád jellem
zőt! Fotókon, újságokban, és főleg egy-egy koncerted végén, 
amikor meghajoltál, majd felemelted fejed, sötét szemüveged 
alól ez a mosoly sugárzott a közönség felé. A közönséged felé, 
akikért élsz, akiket elkápráztatsz, akik rajonganak érted.

Igen, Tamás, Érdi Művész Úr -  mert ma már így szólítanak - , 
csodálunk téged, tudjuk, hogy életed a muzsika, a zene, a zongo
ra, amely betölti mindennapjaidat. Tudjuk, hogy -  több évtize
des, hatalmas munkával, összeszorított foggal, kitartással és belső 
erővel -  olyan szintre fejlesztetted művészetedet, ami csak keve
seknek adatott és adatik meg. Hiszen most már ott van neved a 
legjobbak között, tárt karokkal várnak világhírű koncerttermek, 
sikert sikerre halmozol.

Ugye, Tomi, most már elhiszed, hogy különleges ember vagy, 
s hogy nagyon nehéz, de kiváltságos sors adatott neked! Elhi
szed, hogy abban a sötétségben, amit kénytelen vagy elviselni, 
most már megjelentek a fénypontok, a csillagok, amelyek Isten és 
szüleid segítségével vezérlik utadat...

Most, amikor harminc éves lettél és köszöntelek, felelevene
dik bennem az a sok közös élmény, amit mi együtt éltünk át. 
Előbukkan képzeletemben Kuwait, amikor a véletlen úgy hozta, 
hogy nagykövetségünk meghívására közösen képviselhettük or
szágunkat a távoli földrészen. Kiállításom megnyitója után a te

koncerted olyan kerek 
egységbe foglalta az 
estet -  megmutatva a 
magyar kultúra egy kis 
szeletét -  ami ritkaság
nak számít. Büszkék vol
tunk, amikor a kuwaiti 
televíziónak nyilatkozva 
hazánkról, szeretett Al
mádinkról, a művészet 
és az ember kapcsoló
dási pontjairól szólhat
tunk. Ott, akkor, meg
mondom őszintén: na
gyon boldog voltam, és 
talán jobban örültem a 
te sikerednek, mint a magaménak.

Már elég régóta komoly férfiként tiszteljük egymást, néha 
koccintunk szeretett vörösboroddal, s ha jókedvünk van, eljárjuk 
Zorba táncát, élvezzük az együtt töltött perceket.

Ahogy elnéztelek Almádiban a karácsonyi koncerten, láttam, 
hogy most már lepergett rólad minden, ami gyermeki. Ott élt a 
színpadon a muzsikával együtt egy meglett fiatalember, komo
lyan, megfontoltan, művészi alázattal, és adott, adott mindent 
önmagából, elfeledve az idei harminchárom koncert fáradalmait.

Itthon voltál karácsonykor nálunk, a Balaton partján! Hófú
vásban jöttél, és csendes, csillagos ég alatt mentél el ismét, hogy 
hírül vidd a világban: akarattal, tehetséggel fényt lehet varázsol
ni az emberek leikébe.

Gratulálok, Művésztárs, a jó Isten éltessen sokáig, mind
nyájunk örömére!

Veszeli Lajos

"KÖSZÖNET MINDENÉRT. .."
Rövid gondolkodás után ezt a dalcímet választottam, amit 

egykor szépemlékű Domján Edit színművésznő (hogy imádtam!?!) 
énekelt őszinte, mély átérzéssel és szépséggel. Miért is kerestem 
egy találó címet? Mert elmentem ismét Érdi Tamás jótékonysági 
zongorakoncertjére a Pannóniába, december 20-án.

A karácsonyi készülődésben, amikor az ember érzelmileg 
különösen fogékony és ráhangolódik minden szépségre, külö
nösen jólesik egy ilyen szívet melengető zenei élmény, a Meg
váltó születésének ünnepi várakozásában.

Szép volt ez az este, bár a hirtelen jött havazástól nehezen 
járható utak miatt kevesen, alig hatvanan voltunk jelen, de a hall
gatóság oly lelkesen ünnepelt, akár egy teltházas rendezvényen. 
Sajnálkozhatnak, akik nem jöttek el.

A köszönet elsősorban Tamásnak szól, az előadás gyönyörű
ségéért, aki két ráadás számmal hálálta meg a lelkes közönség 
tapsát, ünneplését.

Ma újraélhettem az élményt. Más közegben, más nézőpont
ból. Ez késztetett írásra. Az Öböl Televízió készített felvételt a 
koncerten, amit magazin műsorában az év végén sugárzott. 
(Interneten még bárki megnézheti.) A koncert alatt szinte csak a 
zenére tudtam figyelni, mivel az egyik kamera mögött ülve, alig 
láttam valamit az előadóból és a hangszerből. Kárpótlást kaptam 
viszont a remek, kitűnően vágott és szerkesztett televíziós kép
anyagból, amit szebbnél szebb külső felvételekkel fűszereztek, 
amitől a csodálatos zene hangsúlyosabb lett a téli Almádi park, 
vízpart és városkép, valamint Fűzfőgyártelep zenéhez illő hát
térképeivel.

Hát, köszönet mindenért, elsősorban Érdi Tamásnak, másod
sorban az ismétlésekért az Öböl Televíziónak és az operatő
röknek: Balázs Gyulának és Marton Gergelynek.

Remetei



ISKOLÁSOK A TÉLRŐL

A Vörösberényi Általános Iskola 
tanulóinak gondolatai

A tél

A tanító néni megkérdezte a negyedikeseket:
-  Gyerekek! M it jelent számotokra a tél?
Molli kezdte a sort:
-  Nekem a környezetünk hóba borulását és a szeretet 

szívünkben való újra fellángolását.
Anna folytatta:
-  A gyönyörű havas táj, s a befagyott Balaton jut róla 

eszembe.
Márk közbevágott:
-  Zsuzsa néni! Számomra a hideg szépség. A kabát, a 

sapka és a sál, no meg a hó angyalkák az udvaron.
Benjáminban az első hó, a véget nem érő hócsaták és a 

mosolygó hóember ötlött fel.
Réka így szólt:
-  Kint esik a hó, bent ropog a tűz. Az otthon melege járja 

át szívünket.
A többiek is mind szóhoz jutottak és említették a deret, a 

fagyos időt, a csípős hideget, a füstölgő kéményeket, az 
ünnepek illatát, a vidám játékot, mókát, korcsolyát és faku
tyát.

Végül Lotti kapott szót:
-  Nekem a tél a karácsony. A finom bejgli az asztalon. Az 

asztal mellett az illatos fenyő. Rajta számos dísz, szinte már 
nem is látszik, hogy zöld. Alatta ajándék a sok vidám gyermek 
között.

Az osztály tanulói jókat beszélgettek, sokszor kacagtak, 
nevettek, végül gondolataik mind-mind papírra kerültek. 
Előveszik majd újra, sok-sok év múlva, mikor osztály- 
találkozóra jönnek össze, talán 2020-ban.

Versek a 8/a és b osztályos tanulóktól

Alig várjuk, hogy befagyjon a Balaton,
És menjünk korcsolyázni minden szombaton.
Előkerül a kori a pince mélyéről,
S teázgatva lesünk a nagystrand széléről.
Itt van mindenki, aki él és mozog,
A Viktor, az Ádik, a Máté meg a Balogh.
Ezt csinálnánk mindig, hogyha tehetnénk, 
így kívánunk Önöknek sok-sok szerencsét!

(Pordán Vivien, Simon Krisztina, Stifter Barbara)

Mikulás sapkában megyek az utcára,
És rámosolygok minden kislányra.
Osztom a csokit, mintha muszáj lenne,
Csak ne állnék itt kint dideregve.

M ert sajnos, hideg van és esik a hó,
De nem baj, hisz rám vár a Télapó.
Hozza a cukrot, amit majd szétszórok,
Én leszek a jó fej, többet már nem szólok.

De mégis! A Mikulás buli nagyon klafa,
Eljött mindenki, nincs is semmi para.
Szól a zene, minden gyerek táncol,
Itt a vége, ennyi volt, szevasztok, srácok!

(Horváth Szilveszter, Rompos Gergő)

Újévi kívánságok

Lehullott a hó,
A szél hideget fújdogál,
Madarak dideregnek a fán,
Boldog új évet kívánok, Kedves Olvasó!

Az új esztendő hozzon sok jót, 
Betegeknek gyógyulást,
Mindenkinek gazdagodást,
Boldog új évet, Olvasó!

A nap már lenyugvóban,
Fény csillan az ablakban,
Az új év áll az ajtóban,
Zsákjában sok földi jó,
Boldog legyen ez az éved, Olvasó!

(Kiss Zoltán Gábor)

Sutyinszki Aliz (8/b) versei

Kis hópelyhek szállnak az égen,
Kecses tüllszoknyában keringőznek éppen. 
Csendesen hullanak a kopár földre,
Házra, fára, hegyre vagy völgybe.

Karácsony szelleme itt járt köztünk,
Még szívünkkel is ünneplőbe öltöztünk.
Béke, boldogság, minden mi jó,
S ajándékbontásra hívó csengőszó.

Befagyott a tó,
Leesett a hó,
Elillan a szó,
Jön a Télapó.

Karácsony van

A lucfenyő illata lengi be a szobát, 
Felszeleteljük a pulykát,
Örülünk az ajándékoknak,
De főleg annak, hogy együtt vagyunk.

Itt a tél

Újra itt a tél,
Erősebben fúj a szél.

Karácsonyi gondolat

Az adventi koszorún négy gyertya ég,
Beengedi szobánkba a békét és a fényt. 
Betemeti a rétet vastag hótakaró,
Itt van minden kedves ember, sok jót akaró.

De a látszat oly sokat csal, nem ez van most! 
Utcánkban tombol a ricsaj és sok a kosz. 
Hírekben hallani a rémisztő gonoszokról, 
Dílerekről, gyilkosokról és a közelgő pokolról.

Elromlott a karácsonyunk, boldogtalan.
Sok ember szívében még gonoszság van. 
Visszahozzák-e nekünk az ünnepet, a békét? 
Vagy átélhetjük hamar a világvégét?



A Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulóinak írásai
5. osztályos tanulók a téli Balatonról

Nekem a téli Balaton egy új világot jelent, egy csupa fehér tájat.

Nekem a téli Balaton az örömet, az együttlétet a családommal és 
sok-sok nevetést jelent.

Én azért szeretem a téli Balatont, mert lehet korcsolyázni és szép 
a táj.

Én azért szeretem a téli Balatont, mert jó ott a hangulat.

Én azért szeretem a téli Balatont, mert lehet ismerkedni és nevetni.

Nekem a téli Balaton gyönyörű tájat jelent.

Télen, amikor a gyönyörű jégen csúszik a korcsolya engem a 
világ legjobb érzése tölt el.

Nekem a téli Balaton azt jelenti, hogy találkozhatok a barátaim
mal.

Nekem a téli Balaton azért tetszik, mert télen ugyanolyan festői, 
mint nyáron.

Nekem a téli Balaton azt jelenti, hogy szép a táj, jó játékot és 
barátokat.

Én azért szeretem a téli Balatont, mert gyönyörű, mikor a felkelő 
vagy lenyugvó nap rásüt a jégre.

Nekem a téli Balaton sportolásra alkalmas helyet jelent.

Én azért szeretem a téli Balatont, mert jókat lehet rajta kor
csolyázni és nagyon szép.

Én azért szeretem a téli Balatont, mert egy meseszerű világban 
élhetek.

A téli Balatonon sokat szoktunk korcsolyázni, játszani, találkozni 
ismerősökkel, összehozza az embereket.

A téli Balaton azért jó, mert ha a hegyről lenézek, az gyönyörű 
látvány.

Nekem a téli Balaton nagyon sokat jelent, mert ahová nézek, 
mindig a gyönyörű befagyott vizet látom. CSODA, HOGY 
OLYAN HELYEN ÉLHETEK, AHOL CSAK EGY LÉPÉS ÉS 
MÁRIS A TÓPARTON ÁLLHATOK.

A téli Balaton

A Balaton minden évszakban gyönyörű, de én télen szeretem 
a legjobban. Csodás látvány, amikor a szilád jégen állsz és 
nézed a tájat. Nekem ez a tó egy csupa fehér világot jelent. 
Sok barátot szereztem már a Balatonon. Rengetegen irigyel
hetik azokat, akik itt laknak e tó környékén. Itt sokszor meg
marad a hó és a jég. Büszkék lehetünk arra, hogy itt, Ma
gyarországon van Európa legnagyobb tava. Sok turista jön ide 
minden évszakban. Örülök, hogy ilyen helyen születtem. 
Szeretem ezt a helyet.

Jósa Adél

A téli Balaton

A téli Balaton olyan, mintha a tündérek tava lenne. Gyönyörű 
tükörsima jégpáncél borítékja ilyenkor. Egyik reggel sétáltam 
a partján. A kecses hattyúk még szundikáltak, de a kacsák már 
totyogtak. Gyönyörű volt, ahogy a nádason végigsüvített a 
szél, és ahogyan a jég és a hó visszaverte a napsugarakat. A 
téli Balaton szépsége már sok költőnek és festőnek adott 
ihletet. Ugyanakkor nagyon jókat lehet rajta játszani. Örülök, 
hogy itt élhetek ennek a csodálatos tónak a partján.

Bors Luca

A téli Balaton

Az a jó, hogy itt van nekünk a Balaton, és pláne a téli Balaton. 
A téli Balaton rengeteg játék- és sportlehetőséget ad. Lehet 
korcsolyázni, szánkózni rajta, csúszkálni és hallgatni azt, 
ahogyan rianások keletkeznek. Aztán nemcsak a Balatonon 
lehet elfoglaltságot találni. Lehet gyönyörködni is a téli 
Balatonban. Olyan szép, amikor elkezd befagyni! Először a 
szélén jégtáblák lesznek a jéghártyákból, aztán híznak, híz
nak, amíg az egész Balatont beborítják és összeforrnak. Aztán, 
amikor a szélénél megállsz és látod, hogy a nád szára be van 
fagyva és még hó is borítja, akkor is gyönyörű. Tehát nincs 
olyan, amikor a Balaton nem gyönyörű.
Hát ezért jó, hogy itt van nekünk a Balaton, és pláne a téli 
Balaton!

Felföldi Luca



Eötvös Károly

UTAZÁS
A BALATON KÖRÜL
A téli Balaton 
-  Vőlegény, menyasszony együtt a halálban

Mi más a téli Balaton!
Megállsz az akarattyai szilfánál, s szemed körüljár a messze 

vidéken. Előtted valami fehér szürkeség. Az volt egykor a 
Balaton vidám arca. Most nem ismersz rá. Tihany ködfelhőnek 
látszik. Tornyát a hegyen s jegenyefáját a révnél elnyelte a télnek 
sugara vesztett világossága. Az örsi, lovasi, csopaki és arácsi 
hegyek egymásba olvadnak, s lábaik összenőttek a parti jéggel. 
Erdők, mezők, nyaralók egy színre váltak. A fényes víz helyén 
fénytelen avar. Imitt-amott hófuvatagok nyoma. Se madár, se 
ember, se vitorlás, se gőzös sehol. Még a nádat is eltemette a hó. 
Túl a réven, túl Tihanyon a bogiári és fonyódi domboknak 
nyomuk se látszik. A tudomány nem ismer világos sötétséget, a 
természet ismer. Előtted áll a nagy világ, s te nem látsz belőle 
semmit. Néha délelőttönként itt-ott a messzeségben néhány 
fekete pont. S mintha mozogna is. Ezek halászok. Vagy léket vág
nak, vagy a kerítőhálót szedik össze.

Ezenkívül semmi élet. S ha szél nincs: a teremtés előtti 
némaság vesz körül. Ennek a némaságnak nincsen súlya, de azért 
nagyon nyomja lelkedet. Hangod pedig mérhetetlen messzeségbe 
hatol el.

A Balaton jege megbírja az embert. Megbírja a terhes kocsit 
is. De azért nem örül rajta, ha az emberek tipródnak fölötte. 
Néha bosszút is áll érte. S vannak jegén olyan részek, amelyeken 
nem tűri meg a rajta levőt.

Ilyen van a tihanyi templom irányában.
A harmincas évek végén történt. Egy Somogy megyei kálvi

nista lelkész Balatonfüredről nősült, onnan vitt menyasszonyt.
Megvolt az esküvő, megvolt a lakodalom, ebéd után kocsira 
ültek, hogy indulnak hazafelé. Vőlegény, menyasszony, kocsis.

Marasztották őket. Esdve kérték: ne menjenek. Rövid a nap, 
korán leszáll az est, hátha eltévednek a jégen. A vőlegény marad
ni akart, a menyasszony bátor volt. Egy óra a jégen, egy óra a 
szárazon: öt órára Látrányban lehetnek.

Elindultak, köd szállt le reájuk, eltévedtek, kényes jégre 
kerültek.

A barátok fönn a zárdában elköltötték már sovány esteli
jüket, s szobáikba vonultak. Öreg este volt már, nyolc óra is 
elmúlt, le kellett feküdni.

Ott imádkozott az öreg Aniánus barát egy zsámolyra térdelve 
ágya előtt. Ablakát kinyitotta az ima alatt, hogy fohásza szabadon 
mehessen föl istenhez a magasságba.

Imája közben hangot hall a mélységből és a messzeségből.
-  Szerelmes Jézusom, vedd kezedbe lelkeinket!
A jó öreg barát e szóra föl se kelt helyéről, hanem elmondta 

áhítattal a haldoklókért való szent imádságot. Azután fölkelt, 
kinézett az ablakon, letekintett a mélységbe, s tekintete elréve
dezett a ködös végtelenbe.

Nem látott semmit, s nem hallott többé hangot.
Korán reggel szólítja társait.
-  Testvéreim, szerencsétlen utast elnyelt az éjjel a Balaton. 

Elmondtam a haldoklókért való imádságot. Jertek, keressük föl.
A harangozót nyomban küldték a faluba. Jöjjenek az emberek 

deszkákkal és kötelekkel és tolószánokkal.
A magasból egy fényes foltot láttak a jégen. Oda tartottak.
A kocsi alatt leszakadt a jég, s lovak és emberek a víz alá 

merültek. A kocsirúd vége kiállott a vízből, hátulsó kerekei a 
feneket érték. Lovak a rúd mellett, emberek a kocsiban, mintha 
semmi se történt volna. Halott volt valamennyi. De a kocsis 
akkor is tartotta a gyeplőt, s a vőlegény akkor is tartotta 
menyasszonya kezét, s a menyasszony nyitott szemmel akkor is 
mosolygott.

Nagy gonddal kivették, egy koporsóba zárták, egy sírba 
temették a két boldog halottat. Fejfájukra ezt a jámbor verset 
vésette az apátúr:

-  Jézus szent nevével istennek szavára -  Vőlegény menyasz
szony együtt a halálba. -  Szűz testük a mélyben, szűz lelkük az 
égben, -  Örök üdvösségük istennek kezében.



JANUÁR, FEBRUÁR, 
ITT A NYÁR!

Nem egyszerű feladat a téli Balatonról írni, hiszen megih
letett már vers és prózaírókat, festőket, fényképeszeket, 
amatőröket és profikat egyaránt. Ráadásul annak, aki itt él, nem 
is csak a szépség jut belőle -  már ha elvonatkoztatunk magától a 
tótól. így aztán én most nem vonatkoztatok el, és csak a szépre 
koncentrálok.

Ha befagy a Balaton, miénk Közép Európa legnagyobb kor
csolyapályája, amit gyalogosan bármikor megközelíthetünk, így 
aztán még a jégen kapható forralt bort is megkóstolhatjuk.

A téli Balatonon töltött órákért nem kell belépődíjat fizetni, 
sem bérletet váltani.

Hát..., született napimádóként itt egy kicsit elakadtam, és 
azonnal a Téltemető nevű városi rendezvény jutott eszembe, 
amikor egy-két Boros Laci megmártózik a jeges vízben. Ezt az 
attrakciót mindig szent borzadállyal figyelem, annál is inkább, 
mert gyermekkoromban egyszer nekem is sikerült kipróbálnom. 
Nem szabad akaratomból ugyan, nem is fürdőruhára vetkőzve, 
hanem jól felöltözve, vaskorcsolyával a lábamon. Utána séta haza 
a rám fagyott lasztexnadrágomban -  100 % nylon - ,  ami csak 
langyos vizes beáztatásomkor jött le rólam anélkül, hogy a 
bőrömet is lenyúzta volna.

Ja, hogy a Téltemetőnél tartottam! Igen, a Téltemetőben már 
ott van a remény, hogy hosszabbodnak és melegednek a nap
palok, elrakhatjuk a nagykabátokat, kisebb lesz a gázszámla. Már 
nincs sok hátra, addig is hozzuk ki a télből, ami benne van, 
sétáljunk le gyakran a partra, ami tényleg szemet gyönyörköd
tető, csúszkáljunk, fakutyázzunk, korcsolyázzunk a gyerekkel. 
Akinek van kutyája hozza le őt is, hadd mosolyogjanak sokan az 
ebek jégen való botladozásain.

Találkozzunk a jégen, utána a Téltemetőn, és ne feledjék: 
Január, február, itt a nyár!

Sz.M.

A TÉLI BALATONRÓL
A Balatonra gondolva többnyire a napfényes, vidám csil

logás, a selymes víz jut az emberek eszébe. Csak kevesek gon
dolnak a tó téli szépségeire, még kevesebben ismerik a téli 
"működését", jelenségeit, a lakosság életében betöltött 
szerepét!

CHOLNOKY JEN Ő  /1 8 7 0 -1 9 5 0 / földrajztudós a 
Balatoni Szemle 1942. dec. számában írja:

"a természet legcsodálatosabb tüneményei közé tartozik a 
tó jegének durrogása. Csendes, derült, hideg éjszakában men
jünk le a szilárd jégre. ... dörrenéseket, majd sikoltáshoz 
hasonló hangokat, tompa nyögéseket, ... éles csattanást hal
lunk, s a zenebona fokozódik, úgy 9 -1 0  óra tájban éri el 
tetőpontját, aztán ... kiegyenlítődik minden feszültség, s a tó 
némaságba borul. "

"A repedések között vannak olyanok, melyek a legna
gyobb feszültségek mentén keletkeztek, s legszélesebbre tá
gultak. Ezeket főrepedéseknek nevezzük. ... Ha hosszan tartó 
hideg után egyszerre melegszik föl az idő, ... Hatalmas 
nyomófeszültség támad ... a jégben, s ennek hatása alatt fel
torlaszolódik ... Kitűnő magyar szóval turolásnak nevezik a 
balatoniak az ilyen jégtorlaszokat. M ellékelt térképünk 
mutatja, hogy ezek a ... legnagyobb körök mentén keletkez
nek, némileg hozzáidomulva a partokhoz. Gyönyörű látvá
nyok! "

"De ezek a turolások veszedelmes helyek. ... Amint az idő 
felmelegszik, összeomladoznak, és nyílt vízsáv keletkezik a 
helyükön. Ezeket nevezi a nép rianásnak, s nagyon fél tőlük.

... azért nevezik rianásnak, mert a ló megrian, amikor 
közeledik a rianás felé, érzi lába alatt ingani a jégtáblát. Télen 
ugyanis azelőtt nagyban ment a kőszállítás az északi partról a 
délire.

Kővel megrakott szekerek dübörögtek át a jégen.
Két télen át sátorban aludtunk a jégen báró Eötvös 

Loránddal felváltva ... Akkor próbáltuk ki az azóta világhírű 
Eötvös-féle csavaros mérleget." ... Ragyogó holdvilág ömlött 
végig a hófoltos jégmezőn, a csillagok szinte sziporkáztak, s a 
végtelen nyugalmat és csendet csak a jég hatalmas durranásai 
szakították meg."

Fontos szerepe volt a balatoni jégnek a téli halászatban, de 
a jégvermek feltöltésében is.

Bővebbet A MINDIG SZÉP BALATON /2004/-ben és a 
TAVUNK A BALATON-ban olvashatnak.

tszabango@gmail.hu

mailto:tszabango@gmail.hu


RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
január 10. és február 10. között 

A következő szám programajánlatait december 20-ig várjuk 
a pannoniakultura@chello.hu illetve pannoniakonyvtar@chello.hu címre!

JANUÁR 14. CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA
Berényi esték előadássorozat: Nincs titkuk, de azért jól őrzik a 
szabadkőművesek címmel Kiss Ulrich jezsuita atya tart előadást a 
Vörösberényi Kultúrházban.

JANUÁR 21. CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA
Méj'víz -  Kocsmaszínház
Örkény +  Bukowski Belépő: 300 Ft. További inf.: 20/449-9374

JANUÁR 22. PÉNTEK, 17 ÉS 19 ÓRA
A Magyar Kultúra Napja alkalmából:
17 óra Válogatás a 10 éve elhunyt Gizella-díjas festőművész, 
Bojtor Károly alkotásaiból. Az emlékkiállítás megnyitóján 
vendégünk Bojtor Márta, a művész özvegye. Helyszín: Pannónia, 
Olvasóterem.
19 óra II. Almádi Néptáncest -  Folklórbolondok Napja. 
Fellépnek Balatonalmádi és Vörösberény gyermek-, felnőtt- és 
nyugdíjas néptánccsoportjai, vendégünk a Veszprém Tánc- 
együttes. Zenei házigazda a veszprémi Kőris Zenekar és muzsi
kus barátaik. A műsor után mindenkit táncház vár az előcsarnok
ban. Helyszín: Pannónia.

JANUÁR 23. SZOMBAT, 19 ÓRA
A Vöröskereszt Vörösberényi Alapszervezetének jótékonysági 
bálja. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház.
Információ: 30/505-0376.

JANUÁR 28. CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA
Méj'víz -  Filmklub 
Holdfény szelence 
További információ: 20/449-9374

JANUÁR 29. PÉNTEK, 10.45 ÓRA
A Pegazus Színház Aladdin című előadása a Pannónia nagyter
mében. Jegyek korlátozott számban kaphatók az előadás előtt a 
helyszínen (800 Ft, 3 év alatti gyermekeknek ingyenes).

JANUÁR 30. SZOMBAT, 16 ÉS 19 ÓRA
Hétéves a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
16 órától gyermekprogramok, 19 órától ünnepi est felnőtt 
közönségünknek. Ünnepeljenek velünk, mindenkit szeretettel 
várunk a Pannóniába!

FEBRUÁR 4. CSÜTÖRTÖK, 9 ÓRA ÉS 10.45
A Kabóca Bábszínház előadása a Pannónia nagytermében. Címe: 
A kalapba zárt lány. Jegyek korlátozott számban a helyszínen az 
előadás előtt vásárolhatók (800 Ft).

FEBRUÁR 4. CSÜTÖRTÖK, 16 ÓRA
Könyvbemutató a Pannónia könyvtárában. Varga Béla Veszprém 
város lexikona című könyvét bemutatja és a szerzővel beszélget 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész.

FEBRUÁR 6. SZOMBAT, 8.30 ÉS 19 ÓRA 
8.30 A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület évi rendes köz
gyűlése (megismételt közgyűlés 9 órakor). Helyszín: Pannónia, 
Nagyterem.
19 óra Horgászbál. Helyszín: Pannónia, Nagyterem. Jegyek 
Gönczi Györgynél (70/392-7186) vásárolhatók 2010. január 15- 
től a Vízi Múzeumban. A közgyűlés és a bál részletes programja 
január elejétől elérhető a www.bashe.hu honlapon.
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület Vezetősége boldog 
karácsonyt és halban gazdag, békés új évet kíván tagjainak és az 
Almádi Újság olvasóinak!

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK:

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Foglalkozások az alábbi időpontokban, péntekenként 17 órától a 
Pannónia Olvasótermében.
Január 15. Gombák bemutatása videofilmen. Fényképezte: 
Szenthe László.
Január 29. 66 gombafajt mutat be fotókon Szenthe László. 
Február 12. Gombák felismerése fotókról -  játékos vetélkedő. Az 
első három helyezettet díjazzuk!

BABA-MAMA KLUB
Összejövetelek péntekenként 10 órától a Pannónia gyer
mekkönyvtárában. Tervezett témák: babatáplálás, szülésélmé
nyek, receptcsere, Valentin-napi kézműves foglalkozás. Informá
ció: Nemes Éva (30/9708-836), nemeseeva@gmail.com

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Január 12. Beszámoló a 2009-es évről.
Január 26. Vendégünk a Diabétesz Klub.
Február 9. Tavaszi növényvédelem. Előadó: a Csopaki Növény- 
védelmi Állomás munkatársa. Információ: Lőrincz József 
(70/366-0181), lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Foglalkozások szerdánként 17-20 óráig a Pannónia Nagytermé
ben. Karvezető: Demel Eszter.
Titkár: Majbó Judit (70/4588-574).

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Minden kedden és csütörtökön 18.30-20 óráig a Pannónia 
Nagytermében. Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561).

BRIDZS KÖR
Elméleti oktatás, majd kötetlen játék várja minden szerdán 16 
órától az érdeklődőket! Licitrendszerek ismertetése, versenypar
tik elemzése, családias társasági játszmák jó hangulatban. 
Helyszíne: Pannónia 8. terem. Érdeklődni lehet Garai Péternél 
(30/4297-444).

BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) évek 
óta működik a Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16- 
tól 20 óráig. A hónap utolsó foglalkozásán közös születésnap.

CIMBORA KLUB
Január 23. szombat, 15 óra
A foglalkozás címe: Híres emberek a Balaton körül 
Helyszín: Pannónia könyvtár

CSILLAGNYÍLÁS
15.30-16.15 óvodás balett, 16.15-17 óráig iskolás balett, 17-18 
óráig iskolás haladó balett, 18-19 óráig asszonytánc. Helyszíne: 
Pannónia 3. és 4. terem. Hétfőn és szerdán. Vezető: Vízhányó 
Katalin (70/3802-064).

DIABÉTESZ KLUB
Összejöveteleinkre nem csak diabéteszeseket, hanem pártoló 
tagokat, hozzátartozókat, érdeklődőket is várunk. Helyszín: 
Pannónia. Információ: Dr. Árkai Anna (88/782- 947).
Január 12. kedd, 15 óra A 2009-es év értékelése, további prog
ramok megbeszélése.
Február 9. kedd, 15 óra Farsangi összejövetel.

mailto:pannoniakultura@chello.hu
mailto:pannoniakonyvtar@chello.hu
http://www.bashe.hu
mailto:nemeseeva@gmail.com
mailto:lorincz.bereny@freemail.hu


ÉREMGYŰJTŐ KLUB
Foglalkozás helyszíne: Pannónia, 1. vagy 8. klubterem. 
Információ: Balogh Pál (70/339-6347).

FOGYIKLUB
Hogyan éljünk egészségesebben és nyerjük vissza régi alakunkat? 
Fogyás gyógy- és csodaszerek nélkül, az életmód változtatásával! 
"Gyors, biztos, karcsú!" Januártól minden páratlan hét keddjén 
találkozunk! Foglalkozások keddenként 17.15-17.45-ig (utána 
torna). Helyszín: Pannónia 3. klubterem. Vezető: Töltési 
Erzsébet (30/9719-446).

GRÁNÁTALMA HÍMZŐKÖR
Foglalkozások: hétfőnként 16-18 óráig a Varrótű Tanodában 
(Veszprémi út 11.) További információ: Cz. Tóth Hajnalka 
(30/611-0242).

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúr
házban. Vezető: Kreutz Károly (70/383-4455).

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: minden hónap második hétfőjén 16.30-17.30 
óráig (január 11., február 8.). Vetítés Almádi képeken címmel 
minden hónap második péntekén 17 órától (február 12.). 
Helyszín: Pannónia 1. terem illetve Olvasóterem.
Hozd magad formába!
Torna minden kedden és csütörtökön 18-19 óráig. Gyógy
tornász: Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezető: Melnecsukné 
Vati Judit (20/4912-435). Jelentkezni lehet a 88/542-552-es tele
fonszámon vagy a helyszínen: Pannónia, Olvasóterem.

IDŐSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ) Városház tér 4. Telefon: 88/542-556.
Válogatás a programokból:
Január 13. szerda, 14 óra Mozidélután: három filmből, a klub
tagok választása szerint.
Január 14. csütörtök, 15 óra Jogi tanácsadás dr. Gyürki Évával. 
Január 19. kedd, 14 óra Balatonalmádi régen és most -  Kovács 
István előadássorozatának 8. része.
Január 26. kedd, 14 óra Beszélgetés Stanka Mária rendőrszáza
dossal az idősek biztonságáról.

KID ROCK & ROLL SE
Edzések péntekenként a Pannónia Zöldtermében. Iskolás cso
port 14-16 óra, oviroki 16-16.45. A gyerekeket az oviból levi
szik. Kapcsolat: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

KISMAMATORNA
Minden kedden 17-18 óráig a Pannónia 4. termében. Vezeti: 
Schlakker Imréné gyógytornász (70/3793-573).

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Foglalkozások keddenként 16 órától a Pannóniában. Vezető: 
Kreutz Károly (70/383-4455).

NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM
Kedden és csütörtökön 16.30-18 óráig a Pannónia 5. klubter
mében. Első találkozó január 14-én, csütörtökön 16.30-kor. 
Érdeklődni: Andreas Thimm (20/529-0921).

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Összejövetelek csütörtökönként 15 órától a Pannónia
3. termében.
Január 14. Kártyadélután és tagdíjfizetés.
Január 21. Masszázs a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány tag
jainak közreműködésével.
Január 28. Kártyadélután vagy téli séta.
Február 4. Klubdélután könyvbemutatóval (Varga Béla: Veszp
rém város lexikona) és tagdíjfizetés.
Február 11. Kártyadélután vagy téli séta.

SAKK KLUB
A játék közben elsajátított ismereteket kiválóan alkalmazhatjuk a 
mindennapi életben is. A sakkozás fejleszti a koncentrációt, a 
memóriát, a logikai- és problémamegoldó képességet, s egyúttal 
fegyelemre nevel. Érdeklődő gyerekek és felnőttek jelentkezését 
várja a Sakk Klub vezetője, Fáncsy Imre (88/432-141 vagy 
70/389-6049).
Foglalkozások felnőtteknek hétfőn és pénteken 15-19 óráig, 
gyerekeknek 15 .15-16 .15-ig a Pannónia 5. termében (december
11., 18. és január 8.)

LAS SENORITAS TÁNCKLUB
Diplomás táncpedagógus segítségével sajátíthatja el a salsa, a 
csa-csa-csa, a mambó és a tangó lépéseit. Latin táncok, forró rit
musok, jó hangulat szerdánként 18 órától a Pannónia olvasóter
mében, Forgács Anita profi versenytáncossal. Középkorúak 
jelentkezését (is) várjuk a 30/9395-129 telefonon (Veleginé 
Pavelka Gizellánál).

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Foglalkozások péntekenként a Pannónia 4. termében, 17 órakor 
kezdőknek, 18 órakor haladóknak.
Információ: Vattai Rita (70/5582-729).

SOK NÉP TÁNCHÁZA
A foglalkozásokon (péntekenként 17 órától) minden alkalommal 
más-más nép táncait ismerjük meg.
Helyszín: Pannónia.
Vezető: Tímár Lajos.
További információ: (30/429-5604).

TÜCSÖKZENE
Foglalkozások 10 órakor és 10.50-kor minden csütörtökön a 
Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Nádasné Varga Katalin (70/25-25-598).

VÖRÖSBERÉNYI BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Péntekenként 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezető: Tóth László (70/224-7222).

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Foglalkozások minden hónap 1. és 3. hetének hétfőjén 18 
órakor, a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezető: Pandur Ferenc (70/339-5274).
Január 4. Újévköszöntő.
Január 18. Beszámoló a 2009-es évről.
Február 1. Foglalkozás.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Január 20. szerda, 16-17 óra Ügyelet: befizetés a pótszil
veszterre, valamint gyógytorna és masszázs.
Január 27. szerda, 16 óra Svédasztalos pótszilveszter pezsgős 
koccintással és zenés szülinapi rendezvény.
Február 10. szerda, 16 óra Tanácsadás és kötetlen beszélgetés 
helyi gyógyszerész vendégünkkel.

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap első keddjén 18 órakor a Vörösberényi 
Kultúrházban.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Ringató Balaton Néptánc Csoportja
Minden kedden 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban. Vezető: 
Magda Balázs (30/566-4206).

Összeállította: Wibornyné Dobos Rita

mailto:dietel@vnet.hu


KÖNYVTÁRI HÍREK
-  karácsonyi ajándék a könyvtárnak, 
bővülő szolgáltatás az új évben az olvasóknak

A balatonalmádi városi könyvtár 2009 novemberében részt 
vett a TIOP által meghirdetett pályázaton, amelyet a könyvtárak 
technikai fejlesztésére írtak ki.

A pályázatot Balatonfüred és Zirc városi könyvtárával együtt
működve adtuk be, amelynek a címe "Bakony-Balaton együttmű
ködés: könyvtári infrastruktúra fejlesztése az oktatást segítő tartal
mak és a helyismereti gyűjtemények hozzáférhetővé tételére". A 
támogatási szerződést karácsony előtt küldte meg a minisztérium, 
így 2010-ben a három könyvtár 7 millió 700 ezer forintot költhet 
fejlesztésre, ebből Almádira 2 millió 100 ezer forint jut.

A pályázati összegből megvalósul a teljes számítógépes rendszer 
fejlesztése, három számítógéppel bővül az olvasók által használható 
gépek száma, valamint kicseréljük a szervert. Mindezek mellett 
olyan szoftvercsomagot is vásárolunk, amelynek segítségével a már 
meglévő helytörténeti gyűjteményt az interneten közreadhatjuk. Az 
együttműködés keretében közös internetes felület készül, ahol 
mindhárom könyvtár anyaga elérhető lesz a használók számára.

Tekintettel azokra az olvasóinkra, akiknek meggyengült a látá
sa, két elektronikus nagyítót is beszerzünk, amely segítséget nyújt 
az olvasásban.

Mindezek mellett gondoltunk a turistákra is: bővítjük az inter
net-lefedettséget egy nagyobb teljesítményű antenna segítségével, 
reményeink szerint így már nem csak a könyvtárban, hanem a 
város központjában és a Wesselényi-strandon is elérhető lesz az 
internet mobil eszközökön.

2010 tavaszától meginduló fejlesztések hosszú távon meghatá
rozzák a könyvtárban folyó munkát, amelynek egyik legnagyobb 
eredménye, hogy hozzáférhető lesz a könyvtárakban őrzött hely- 
történeti anyag. Ezen együttműködés keretében készülünk a kö
vetkező pályázatra, amely a TAMOP-ban került kiírásra. Ennél a 
pályázatnál a már megvásárolt technikai eszközök felhasználásával 
a könyvtári szolgáltatások bővítését, valamint különböző számítás- 
technikai képzéseket, és az iskolákkal együttműködve a 14 év alat
ti gyerekek részére olvasásfejlesztési programokat tervezünk.

Dankó Friderika

MESEVETÉLKEDŐ

A Cimbora Alapítvány 2009 januárjában mesevetélkedőt 
hirdetett Benedek Elek születésének 150. évfordulójára. Az egész 
évben tartó (6 fordulós) feladatlapos vetélkedőn Benedek Elek 
meséit kellett megismerni a gyerekeknek. A balatonalmádi Cim
borák közül 20-an vettek ezen részt. A közel 600 résztvevő közül 
50-en jutottak be a decemberi döntőbe, ami Budapesten a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban került megrendezésre.

Balatonalmádiból Buda Virág, Keő Péter, Nádas Panna (a 
Györgyi Dénes Alt. Isk. tanulói) nyerték el a részvétel jogát. A 
balatonfőkajári Cimbora Klub 3 tagjával kiegészülve alkották a 
Hammas Jutka csapatot. A vetélkedőn II. helyezést értek el. 
Kuthi Boglárka különdíjban részesült. Gratulálunk nekik.

A mai Cimborák bebizonyították, hogy méltó utódai 
Benedek Elek Cimboráinak.

OLVASNI JÓ,
DE HALLGATNI IS JÓ !

Biztos szívesen gondolunk vissza arra, amikor nagymamánk 
vagy édesanyánk mesét olvasott fel nekünk. Kisgyermekként 
kényelmesen elhelyezkedhettünk és nyugodtan hallgathattuk a 
meséket, a fantáziánkat szabadon engedtük, megelevenedett a 
történet. Később mi is megtanultunk olvasni, és örömünket 
leltük az olvasásban, hiszen így is átélhettük a könyvek lapjain 
kibontakozó eseményeket. Megtudtuk, hogy olvasni jó. Manap
ság mindenki azt mondja, hogy nincs semmire ideje. Ennek az 
időhiánynak leggyakrabban az olvasás esik áldozatul. Én is 
gyakran olvasok utazás közben a vonaton. Néha még az utcán is, 
ami nem veszélytelen dolog. (Gondolok itt a zebrán való átke
lése.) Este már fáradt a szemem, sem olvasni sem tévézni nem 
tudok. Ezért nagyon örültem, amikor találkoztam a hangosköny
vekkel. Pontosabban egyszer csak rájuk találtam. A könyvtárban 
már két éve vannak hangoskönyvek, minden nap dolgozok 
velük, egyre többen kölcsönzik. Ennek ellenére még nem sikerült 
kipróbálnom, egészen tavaly tavaszig. Hazavittem egy a Piszkos 
Fred, a kapitány című hangoskönyvet. Bodrogi Gyula előadásá
ban felejthetetlen élmény volt Rejtő műve. Nagyon megtetszett, 
ezért tovább folytattam a Piszkos Fred közbelép című Rejtő 
regénnyel, amit Rudolf Péter ad elő. Szombathelyre oda-vissza 
"ki is hallgattam" ez utóbbit. Esténként otthon a Bridget Jones 
naplója szórakoztatott Udvaros Dorottya előadásában. Erről 
jutott eszembe, hogy majdnem olyan, mint régen, csak hallgatni 
kell, a szemem pihenhet. Nem altatja el az embert, mert mozgal
mas, "megrendezetten" felolvasott művekről van szó. A hangos
könyveket lehet útközben is hallgatni, persze megfelelő lejátszó 
segítségével. Autóban egy hosszabb utazáskor, munkába menet 
busszal-vonattal, sőt akár az utcán sétálva is, nem kell attól tar
tani, hogy nekimegyünk valakinek, vagy elbotlunk, mert épp egy 
fejezet utolsó két mondatát olvassuk. Lehet otthon, nyugalom
ban, egy bögre forró tea mellett is hallgatni, lehet a strandon, a 
törölközőnkön napozva. El lehet helyezkedni kényelmesen, mint 
régen, és semmi másra nem kell koncentrálni, csak a történetre. 
A Rejtő-regények és a Bridget Jones után a listámon van még 
Emile Ajar: Előttem az élet című műve, Orwelltől az Állatfarm, 
Fable Mesemaratonja, a Karácsonyi ének, az Iskola a határon, 
Szabó Magda művei, Wass Albert, Örkény és még rengeteg más. 
A könyvtárban számos szórakoztató regény, klasszikus irodalmi 
mű, mese, ifjúsági (hangos)könyv is megtalálható. Különleges 
élmény a Micimackó Koltai Róbert, vagy A hobbit Kaszás Attila 
előadásában. A könyvből már olvasott műveket is meg fogom 
hallgatni, kíváncsi vagyok, hogy mennyivel ad többet a hangos
könyv. Bodrogi Gyula felolvasásában a Piszkos Fred egy kicsit 
többet adott, mint a könyv. Hozzájutni nem csak a könyvtárban 
lehet. A Magyar Elektronikus Könyvtárból (www.mek.oszk.hu) 
is lehet hangoskönyvket letölteni, majdnem 200 felvétel közül 
lehet választani. Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a fajta 
"olvasást". Azoknak is, akiknek van idejük olvasni, mert van 
benne egy kicsi plusz. Akiknek nincs idejük olvasni, azoknak 
pedig azért, mert rugalmasabban kezelhető egy hangoskönyv, 
mint egy "csendes" könyv.

Szóllás Péter

http://www.mek.oszk.hu


REPTÉRI HÍREK
Újraindul az engedélyezési eljárás a Veszprém-Szentkirály- 

szabadjai tervezett repülőtér ügyében a székesfehérvári Környe
zetvédelmi Felügyelőségen!

A Környezetvédelmi Főfelügyelőség 2009. november 18-i 
határozatával új eljárás lefolytatására utasította az első fokú ható
ságot, többek között azért, mert:

-  A Budawest Zrt. érvénytelen megbízást adott a Vibrocomp 
Kft.-nek a környezetvédelmi hatóság előtti képviseletre.

-  A Vibrocomp Kft. által készített dokumentum nem felelt 
meg a tartalmi követelményeket előíró 314/2005. (XII.25.) sz. 
Kormányrendeletnek.

-  A székesfehérvári hatóság nem vonta be az eljárásba Felső
örs jegyzőjét.

-  A dokumentumban nem vizsgálták kellő mélységben a ter
vezett repülőtér környezeti hatásait (milyen hatást gyakorolnak 
például a repülőgépek azokra a madarakra, amelyek a Natura 
2000-es védelem alatt álló reptéri területen és a Ramsari Egyez
mény hatálya alá tartozó Balatonon élnek).

A Főfelügyelőség határozata azt jelenti, hogy újraindul az 
egész eljárás, melynek során vizsgálni kell a Főfelügyelőség által 
előírtakat is. Az új eljárásban ismételten lehetősége lesz Bala
tonalmádi lakosainak és civil szervezeteinek véleményük kinyil
vánítására.

Módosította a balatonalmádi önkormányzat a környezet 
védelméről szóló rendeletét.

Az eredeti rendelet -  amely a tervezett repülőtér várható ked
vezőtlen hatásainak csökkentését is célozta -  nem vonatkozott a 
folyamatban levő hatósági eljárásokra. Ezt a hiányosságot küszö
bölte ki a decemberi önkormányzati ülés, amely úgy módosítot
ta a rendeletet, hogy az vonatkozzon a folyamatban levő, és az 
újrainduló eljárásokra is. Ezzel a jogtechnikai megoldással meg
előzhető, hogy alacsonyan szálló nagy utasszállító gépek meg
sértsék a szigorú üdülőhelyi zajvédelmi előírásokat.

Bálint Sándor

SZENT ISTVÁN VÁROSA
Hálásak lehetünk a sorsnak, és kiváltképpen azon jeles 

személyeknek, akik közreműködtek abban, hogy ifjú városunk az 
új évezred elején azzal dicsekedhet, hogy Szent István városa lett. 
Itt őrizhetjük első, Szent királyunknak, feleségének, Boldog 
Gizellának és fiúknak, Imre hercegnek ereklyéit.

Országalapító királyunkról a városközpontban levő parkot 
neveztük el nemrég, amely mostantól megújulva várja a tavaszt 
és a látogatókat. S hogy dicső királyunk iránti tiszteletünknek 
még nagyobb hangsúlyt adjunk, egy kedves almádi lakótársunk 
ötlete alapján, kezdeményezzük István királynak fiához, Imre 
herceghez írott intelmeiből vett idézetek megjelenítését e köz
ponti helyen.

Tervezzük nyolc darab fa táblakönyv felállítását, a rájuk 
vésett évezredes, de örökbecsű idézetekkel. A táblakönyvek a 
Szent István-parkban, a címerjelkép kettős kereszt környékén 
kerülnének felállításra.

F E L H Í V Á S S A L  fordulunk hát mindenkihez, aki 
egyetért ezzel a gondolattal és anyagi erejéhez mérten, bármilyen 
összegű támogatást tud és akar nyújtani, csatlakozzon a kezde
ményezéshez, s felajánlását az "Almádiért Közalapítvány" szám
lájára történő befizetéssel tegye meg.

A "Táblakönyvek" feliratú alapítványi csekkeket a Városháza 
és a Pannónia KKK portáján és a Könyvtár recepcióján lehet 
kérni. Részletesebb tájékoztatást személyesen Töltési Erzsébettől, 
Kovács Istvántól, Bálint Sándortól, Agg Z. Tamástól, vagy Boros 
Lászlótól lehet kérni. A városszépítő kezdeményezés a képviselő- 
testület jóváhagyását bírja.

Köszönettel várjuk az adományokat:
a kezdeményezők

A STRANDRÓL
Tisztelettel köszöntöm az olvasókat. Ha nem tartják tolakodásnak, 

az elkövetkezendő hónapokban rendszeresen beszámolok az Almádi 
Strandfürdők életéről, fürdőinket érintő eseményekről.

Az elmúlt hat szezon sem telt el eseménytelenül. Mint Önök is tud
ják, a 2003-as szezon végén vette vissza saját kezelésébe vállalkozóktól a 
budatavai-káptalanfüredi-Wesselényi-strandokat az Önkormányzat.

2004 . évben a strandok működési bevétele 82 M  Ft, működési kiadá
sai 45 M  Ft volt. 2009  évben 150 M  Ft működési bevétel, tervezett 79 
M  Ft működési kiadás ellenében.

Ha a látogatottságot, tehát a belépőt váltó vendégek számát vizs
gáljuk 2004-ben a három fürdő 191 .569  látogatót fogadott, amíg 2009- 
ben 27 2 .3 3 9  főt.

A számok tükrében láthatjuk, hogy stabil dinamikus fejlődésen men
nek keresztül strandjaink, és válnak az Önkormányzat meghatározó 
bevételi forrásává.

Ezen számok ismeretében helyes és megalapozott volt a város testüle
tének döntése, hogy pályázat segítségével átépíti, illetve felújítja a Wesse
lényi jobb és bal szárnyát egyaránt.

November utolsó hetében megtörtént a hivatalos munkaterület
átadás, és reményeim szerint, mire e sorokat olvassák, már a bontási 
munkák folynak.

Káptalanfüredi strandunkon az épület szinte újnak mondható, így a 
belső utak járófelület cseréjére (terméskő helyett járólap) tettem javasla
tot a következő év koncepciójának tárgyalására.

A budatavai strandunk főépületének átépítése a következő évek nagy 
feladata, de ha javaslatomat -  hogy a strandok nettó árbevételének min. 
50% -át strand beruházásra és felújításra visszaforgathassuk, ez a feladat 
is megoldható, természetesen az adódó pályázatok maximális kihasználá
sával. így nagy valószínűséggel minden évben tudunk új attrakcióval 
megjelenni, és a jelenlegi fejlődés ütemét megtartani.

Tudva, hogy a fenti tájékoztató, a januári számban jelenik meg, 
engedjék meg, hogy utólag kívánjak mindnyájuknak eredményes, sors
fordító új esztendőt és jó egészséget.

Hegyi Zoltán Rókus 
Vezető strandgondok

POLGÁRŐR HÍREK
Ezúton tájékoztatjuk Almádi polgárait a Polgárőrség decemberi akci

óiról.
December 6-án délután Almádi, Fűzfő és Kenese polgárőrei 14 

órától 20 óráig tartottak a rendőr kollégákkal közösen közterületi (nya
ralóövezet) és közúti ellenőrzést. December 12-én 14 órától 20 óráig az 
egész ország területén egy időben volt közbiztonsági akció, melyen min
den Polgárőr Egyesület részt vett a rendőrséggel közösen. Az Almádi ré
gióban Világostól Alsóörsig 90 polgárőr és 20 gépkocsi járta ellenőrizte 
a területet.

A karácsonyi ünnepek előtt a járőrszolgálatot fokoztuk különös fi
gyelemmel a nyaralóövezetre, december 23-án 8 órától 20 óráig rendőr, 
polgárőr közösen tartott ellenőrzést a város területén. A két ünnep között 
a polgárőrök ismét az egész város területén adtak szolgálatot.

Kérjük Almádi lakóit, hogy ha a téli idő alatt komolyabb problémá
juk adódik, nagy hó, betegség, sérülés, jelentsék be a rendőrségen (107 
telefonszám ingyenes) és ha lehetőségünk van rá, terepjáró Niva gépko
csinkkal segítséget nyújtunk.

Balatonalmádi Polgárőrség 
Hansági Endre



Balatoni halakról mindenkinek 3.

MIT CSINÁLNAK A HALAK 
TÉLEN?

Bizonyára sokak fejében felmerül ez a kérdés. A jég beálltáig 
láthatunk halakat a parti zónában, de ahogy jön a hideg, a jég, a 
halak eltűnnek. De hova? Az 1 méternél mélyebb vizek nem fagy
nak be fenékig. Az alsó réteg hőmérséklete tartósan 4 Celsius fok 
körül van és a halak is ebben a mélységben gyűlnek össze a nagy 
hidegekben.

A halak különböző módon reagálnak a hideg vízre. A piszt
rángfélék a nulla fok körüli közegben is táplálkoznak, ellentét
ben a pontyfélékkel, akik abbahagyják a táplálékfelvételt és ver
melni indulnak. Előtte természetesen jól belaknak, hogy kibírják 
azt a pár hetet, amíg nem kezd el melegedni a víz. Fontos, hogy 
jól tápláltan kezdjenek neki ennek az időszaknak, mert ha le
gyengülnek, akkor a betegségek is könnyebben megtámadják 
őket. Na, de akkor mit csinálnak? Semmit. Úgymond kipihenik 
az év fáradalmait. Mélyedésekbe húzódva fekszenek. Ez idő alatt 
horgászatuk nem túl sikeres, bármit tehetünk eléjük, nem nyúl
nak oda érte. Sajnos a gereblyéző horgászok leginkább ebben az 
időszakban tizedelik meg a halállományt, hiszen sokan vannak 
egy helyen így rövid idő alatt ki lehet "termelni" őket. Szeren
csére sokukat megfogják és megbüntetik.

A ragadozó halak nagy része, különösen a süllő és a csuka 
télen is táplálkozik. Az őszi, hűlő vizekben kimondottan aktívak, 
készülnek az ínséges időkre, amikor táplálékaik vermelni indul
nak. így az ősz a ragadozóhal-horgászok kedvenc időszaka. Fia 
megfelelő vastagságú a jég, lékről is próbálkozhatunk. A csuka 
nem szívesen hagyja el búvóhelyét, a jég alatt is a fás, bokros, 
nádas részeken marad, ahonnan a kishalak elvonulnak a mély 
részekre. így táplálék hiányában könnyebben horogra csalható. A 
hideg víz lelassítja biológiai folyamatait, emésztését, így lehet, 
sokáig kell várni, mire kapásunk lesz.

Ebben az időszakban az orvhorgászok mellett a hó a másik 
nagy ellenségük. Ugyanis ha a jeget vastag hótakaró borítja, nem 
jut fény a vízbe. Ez azért veszélyes, mert leáll a növények oxigén
termelése, azok rothadásnak indulnak. így a halak oxigénhiány
ban elpusztulhatnak. Fontos ezért a víz lékelése, különösen a 
kisebb tavak esetén. Szerencsére a Balaton elég nagy, így ez a 
veszély nem fenyeget.

Természetesen nagyon sok mindenről lehetne még írni, hi
szen ez a téma nagyon színes. Például arról, hogy a halak több 
csoportba sorolhatóak hőmérsékletszükségletük alapján, vagy, 
hogy egyes, különösen tengeri fajok, a nulla fok körüli vizekben 
is vígan elúszkálnak. A könyvtárban bizonyára található olyan 
szakirodalom ahol részletesen megismerhető a halak téli 
viselkedése, biológiai változása. De akár bátran kereshetnek 
engem is, tudásomnak megfelelően nagyon szívesen válaszolok 
minden felmerülő kérdésre.

Számfira Balázs

MADARAK 
A TÉLI BALATONON

A Balatonnak, Közép-Európa legnagyobb tavaként (59800 
ha), ősztől tavaszig kiemelkedő szerep jut a vonuló, vagy hazánk
ban telelő vízimadarak életében. Az egy időszakban a tavon tar
tózkodó madarak száma ezekben a hónapokban meghaladja a 20 
ezret. Védelmük érdekében a Balaton 1989-ben felkerült a nem
zetközi jelentőségű vizes élőhelyek jegyzékébe (Ramsari Egyez
mény). Az egyezmény értelmében minden év október 1-jétől 
április 30-ig időszakos ramsari területnek minősül a tó. Ebben az 
időszakban tilos a tavon a vízimadarak vadászata és zavarása.

Augusztus végétől folyamatosan növekszik a Balatonon pihe
nő, táplálkozó vízimadársereg. Faji összetételük az időjárás sze
rint alakul. A vizes élőhelyek védelme a természetvédelem és va
lamennyi itt lakó és idelátogató kiemelkedő feladata, hiszen az 
emberiség évszázadok óta tartó természeti környezetet átalakító 
tevékenysége a tört részére zsugorította eredeti területüket.

Mindannyiunk számára fontos, hogy megőrizzük a Balaton 
sokrétű arculatát, melynek téli madárvilága sok színfoltja közül 
csupán az egyik.

Dr. Nagy Lajos (www.balaton.tourism.hu)

MADÁRETETÉS
Sok ember gondolja úgy, hogy a madarak téli etetése nagyon 

fontos dolog. A rendszeres etetéssel elérhetjük, hogy sokkal több 
színes madarunk énekeljen vagy éppen pusztítsa a rovarkártevő
ket jövőre a kertben.

Mivel etessünk?
A télen nálunk maradó és költési időben fiókáit rovarokkal 

etető énekesmadarak, például cinegék, csuszka, harkályok, de 
még a verebek is kénytelenek magokat enni. Legjobb számukra a 
napraforgó magja, mely olajtartalma miatt jelentős energiatar
talékot ad a hideg napokon.

Mivel ne etessünk?
A kenyérmorzsa olyan eleség, mellyel vigyázni kell. Valójában 

jó táplálék, de csak annyit adjunk a madaraknak, amennyit még 
aznap elfogyasztanak. Nedves időben a kenyérmorzsa maradéka 
könnyen megromlik, a rajta elszaporodott baktériumok megsa
vanyítják. Ettől viszont a madarak bélhurutot kapva elpusztul
hatnak.

Hol etessünk?
A cinegéket lehet az ablakra kívül fölerősített etetőben, vagy 

egy közeli faágra függesztett etetőn is táplálni. Aki város vagy 
község szélén kertes házban lakik, saját lábon álló dúcetetővel is 
etethet.

MADÁRITATÓ
A madaraknak fontos az ivóvíz is, ahol kerti itatóban folya

matosan biztosítunk számukra friss vizet, ott szívesebben költe
nek tavasszal. Ráadásul fürdeni is szeretnek, de az átázott toll
ruhával nehezen repülnek föl. Emiatt jobb, ha az itató-fürdetőt 
nyílt füves területre, bokroktól távolabb tesszük, ahonnan már 
nagyobb távolságból észreveszik a macskát. Ha télen minden reg
gel friss vizet öntünk ki nekik, hamar megtanulják, hogy addig 
jöjjenek inni, míg meg nem fagy a víz.

MILYEN MADARAKRA SZÁMÍTHATUNK?
Az etetőn a cinegék közül a szén-, kék-, barát-, fenyvescinege, 

a csuszka, a nagy-, közép-, kistarkaharkály, pintyfélékből az 
erdei, fenyőpinty, meggyvágó, zöldike, tengelic és csíz, a sár
mányokból a citromsármány szokott megjelenni leggyakrabban. 
Ha a földön is etetünk, vagy oda lehull a maradék, akkor fekete 
rigó, sőt egy-egy áttelelő vörösbegy, ritkán barátposzáta is sze
münk elé kerülhet. Házi és mezei veréb, balkáni gerle ott fordul 
elő nagyobb számban, ahol még háziállatokat tartanak.

MACSKA, KARVALY...
A nagy "madársűrűség" vonzza a macskákat és télen a könnyű 
préda reménye a karvalyt is. A macskák ellen azzal védekezhe
tünk, hogy sűrű, jó fedezéket adó bokroktól távol vagy jó maga
san etetünk. Ha a karvaly időnként elfog egy-egy verebet vagy 
más énekest, az az élet rendje... Nem öl meg többet, mint ameny
nyit elfogyaszt.

http://www.balaton.tourism.hu


JELES NAPOK- NÉPSZOKÁSOK

JANUÁR -  Boldogasszony hava

Január 1. Újév
A polgári év kezdőnapja. A pogány Rómában az évkezdetet 

Janus tiszteletére tartották, kicsapongással ünnepelték. Az embe
rek jókívánságokat mondtak, ajándékokat adtak egymásnak. A 
január eleji évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált 
általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a télközépi 
ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a 
naphoz, amelyet napjainkban már csak kevesen ismernek, 
használnak. Egyik népszerű szokás volt az újévi jókívánságok 
elmondása házról házra járva, amiért a háziak almával, dióval 
kínálták a köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek 
biztosítani, nagyon fontos volt a jó cselekedet az év első napján, 
és sokféle tiltással is találkozhatunk.

Január 6. Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. 

Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születés
napját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház 
ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, és Jézus 
megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti 
egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz megke
reszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt elne
vezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a 
templomban, de haza is hordták meghinteni vele a házat, a 
gonosz szellemek ellen. Ezenkívül hittek gyógyító hatásában, 
mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a mezőgaz
daság és állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséből 
alakult ki a házszentelés, melyet ma már kevésbé használnak.

Január 18. Piroska
Piroska napjához fűződik ez a mondás: "Ha Piroska napján 

fagy, negyven napig el nem hagy".

Január 22. Vince napja
A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt vágtak, amit a szobá

ban vízbe állítottak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a követ
kező év termését. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell 
inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt, 
például szép, napos idő esetén jó bortermést reméltek, rossz idő 
esetén viszont rossz bortermést jósoltak.

FEBRUÁR -  Böjtelő hava

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Ezen a napon (a római katolikus egyház) Szűz Mária megtisz

tulására emlékezik. A templomok körül körmenetet tartottak, és 
közben zsoltárokat énekeltek. Nagyon fontos dolog volt a gyer
tyaszentelés. A szentelt gyertya Krisztus jelképe. Úgy tartották a 
gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betege

ket, a halottakat. Nagyobb ünnepeken is meggyújtották a szen
telt gyertyákat. Ehhez a naphoz kapcsolódik az a hiedelem is, 
miszerint ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve meglátja az 
árnyékát, akkor visszamegy, és még negyven napig tart a tél.

Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspök nevéhez fűződik a balázsolás. Ilyenkor a 

pap a gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe és imát mond. 
A népi hiedelem szerint ez jó a torokfájás ellen. A legenda szerint 
ugyanis Balázs püspök megmentett egy fiút akinek halszálka 
akadt a torkán, és a fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. 
Ezen a napon az iskoláskorú gyermekek úgynevezett "balázsjárás" 
keretében házról házra járnak, adományokat gyűjtenek.

www.tujumkvk.hu - népszokások

http://www.tujumkvk.hu


Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

NYERT A TDM-PÁLYÁZAT!
A hazai turizmus fejlődésének egyik fő problémája, hogy 

hiányzik a fogadóterületek (turista számára utazási célterület 
azaz desztináció) turizmusának fejlesztéséért és menedzsment
jéért felelős, szakismeretekkel rendelkező szervezeti rendszer. 
Ennek kialakítása nélkülözhetetlen a fenntartható és verseny- 
képes turizmus megteremtéséhez.

A turisztikai desztináció menedzsment (röviden: TDM) 
kiépítése, kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában 
a legfontosabb szervezet- és rendszerfejlesztési célként van meg
határozva.

A TDM szervezeti rendszer kialakításában három alapelv 
érvényesítése kiemelt feladat: fenntarthatóság, versenyképesség, 
valamint a területi szempontok érvényesítése. Ezeknek az 
alapelveknek csak akkor lehet megfelelni, ha irányítását, 
koordinálását olyan szervezet végzi, amelyben minden turizmus
ban érdekelt szereplő részt vesz, vagy képviselteti magát. Mivel 
ez a rendszer nem felülről determinált, hanem alulról építkező, 
itt hívom fel a figyelmet először arra, hogy a Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület, mint TDM-szervezet akkor működik a 
leghatásosabban, akkor tud megfelelni a Nemzeti Turizmus
fejlesztési Stratégiában megfogalmazottaknak, ha minél több tu
risztikában érdekelt tagot tud soraiban. Ezért az Egyesületi 
feladatok a gyakorlatban minden szinten jelentkeznek: partner
ségek kialakítása, koordináció, kutatás, termékfejlesztések, pro
jektmenedzsment, pályázatírás, fejlesztések, szakmai képzések 
tanácsadás, adminisztráció...

Az átfogó desztinációs munka legkisebb egysége és fő színtere 
a régió. Hiszen a hatalmas turisztikai versenyben csak kivételes 
esetben játszhat szerepet az egyéni jelenlét, az egyéni megjelenés, 
az összefogott régiós megjelenéssel, az összefogott turisztikai 
attrakciókkal szemben. Gondoljunk csak bele! Nem azért utazik 
a turista példának okáért Gyulára, mert ott nagyon jó "kol
bászsütőt" javasoltak, hanem azért hogy fürödjön, megismerked
jen a nevezetességekkel, részt vegyen a Tavaszi Fesztiválon, a 
Végvári Estéken stb. Ezért invitál tagjai közé minden turisz
tikában érdekelt valamennyi szereplőt a Turisztikai Egyesület. 
Alakítsuk ki együtt azt a régiós kínálatot, attrakciót, amiért 
városunkat, Balatonalmádit és térségét fogja választani a cél
területet (desztinációt) keresgélő turista. Ennek megvalósítására 
a tagságon, a munkán és az akaraton kívül anyagi forrás is szük
séges.

Ezért nagyon nagy eredmény és óriási jelentőségű a TDM 
pályázat elnyerése!!

2009. június 15-én pályázatot nyújthattunk be a Regionális 
Operatív Program Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek támogatására kiírt KDOP/2008/2.2.1 D. kódszámú 
pályázati felhívásra. Pályázatunkat pozitívan bírálták el és az 
országban másodikként (Keszthelynek ítélték meg elsőként) 
érdemesnek tartották támogatásra.

58,8 millió Ft-os projekthez 50 millió Ft támogatást kértünk. 
A döntéshozó a projektet 5,7 millió Ft-tal csökkentette, 45 mil
lió Ft támogatást ítélt meg. E döntéssel szemben november 5-én 
panasszal éltünk, s várjuk annak pozitív elbírálását, hogy a teljes 
tervezett projektet megvalósíthassuk.

A pályázat többek között az alábbi lehetőségeket nyújtja:
-  Megújulhat az információs iroda, Európai szintű felszere

léssel és kiszolgálással. A Tourinform iroda új bejáratot kap a 
Városház tér felől, így nyitva tartása már a vendégforgalomhoz 
igazodhat, a mozgásra nyíló-záródó ajtón akadálymentesen 
juthatnak be a kerekesszékkel érkezők is. Továbbá az új bejárat 
indokolja az iroda előtti térrendezést. A jelenlegi füves terület 
díszkő burkolatot kap, két oldalán pihenő padokkal, árnyéko
lókkal.

Az iroda külső és belső technikai védelmét a térfigyelő 
kamerákkal kívánjuk biztosítani.

-  Kültéri érintőképernyős információs terminál létesül. A 
TDM szervezet helyi turisztikai információszolgáltatási és láto
gatómenedzsment rendszerének egyik fontos eleme a város tu
risztikailag frekventált területein az információs pontok 
kialakítása (touch info, információs faházak, információs táblák 
és hirdetőoszlopok).

-  Új PR-filmet, új kiadványokat, készíthetünk, amiben szere
pel és bemutatkozhat minden Egyesületi (TDM) tag.

-  Helyi ajándéktárgyakat terveztethetünk és értékesíthetünk 
a megújult Tourinform irodában.

-  Elkészíthetjük a desztináció új honlapját.
-  Részt veszünk kül- és belföldi turisztikai vásárokon 2010 

elején.
Felhívom tagjaink és leendő tagjaink figyelmét, hogy a 2010. 

évi kiállításokon való megjelenés, és a január végéig elkészülő 
2010. évi marketinganyagok miatt keressék fel a Tourinform 
irodát!

-  Study-tourokat fogadhatunk, tanulmányutakat szervezhe
tünk.

-  Szakmai és nyelvi képzésben részesíthetjük tagjainkat.
-  Turisztikai kutatást és felméréseket végezhetünk a desztiná

ció turizmusának nagyságáról, a költési, utazási szokásokról, 
igényekről, véleményekről, döntési okokról, fejlesztési szük
ségletekről, vendégelégedettségről.

Városunk egyedüli meghatározó ereje a turizmus. Ez adhat a 
város lakóinak munkát, ez hozhat a városnak és lakóinak 
jövedelmet.

A város és mindannyiunk jövője érdekében össze kell fog
nunk, hogy holnap és holnapután is ezt a régiót válassza a desz
tinációt keresgélő turista.

Dudás Zsolt 
elnök

ALMÁDI KÉPEK A VITRINBEN
Ha betérünk a Pannónia Kulturális Központ és könyvtárba, 

bal oldalon egy üveges tárlóban almádi képeket látunk.
A 2004 decemberétől, 2010 decemberéig tervezett kiállítás 

célja Balatonalmádi bemutatása fotókon, a kezdetektől -  nap
jainkig (1867 -  2010).

A tárlók mérete miatt csak rövid szövegeket tudok mellékel
ni a képek mellé, bővebb ismertetéssel állok rendelkezésére min
den kedves érdeklődőnek minden hónap második péntekén, 17 
órai kezdettel a könyvtár olvasótermében. Az előadásokon 
vetítéssel egybekötött beszélgetéssel mutatom be a település 
múltját és jelenét.

Tevékenységemet a Honismereti Kör tagjaként folytatom, 
amelyet az Almádiért Közalapítvány és a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár támogat.

Kovács István



TÉLI GYERMEK 
LABDARÚGÓ TEREMTORNÁK 
A BALATONALMÁDI FOCISULI 
ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN

A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány az 
elmúlt évekhez hasonlóan 2009 decemberé
ben is megszervezte és lebonyolította a ha
gyományos téli teremlabdarúgó tornákat. A 
Mikulás-kupa az óvodás és alsó tagozatos 
gyerekeknek, míg a Karácsony-kupa elneve
zésű torna az 5 -6 . osztályosoknak lett kiírva.
A Focisuli edzésein részt vevő Vörösberényi és Györgyi Dénes 
iskolák csapatai eredményesen és sikeresen mérték össze tudá
sukat a környékbeli iskolák együtteseivel.

Az óvodások és az 1-2. osztályosok Mikulás-kupája decem
ber 3-án a vörösberényi tornateremben, míg a 3-4. osztályosoké 
egy nappal később az alsóörsi sportcsarnokban került megren
dezésre. A két nap során több mint 90 labdarúgó-palánta rúgta 
lelkesen a labdát. A 11-12 évesek Karácsony-kupája december 
11-én szintén az alsóörsi sportcsarnokban került lebonyolításra. 
A négy csapat játékosai színvonalas és izgalmas mérkőzéseket ját
szottak egymással.

A sportesemények mindenki megelégedettségére jó hangulat
ban, sportszerűen zajlottak le. Az 1-3. helyezett csapat tagjai 
éremdíjazásban részesültek. Mindegyik csapat egy-egy kupát és 
oklevelet vihetett haza. A tornák végén minden résztvevő édes
ség- és gyümölcscsomagot kapott ajándékba. A gyerekek kitűnő
en érezték magukat, a rendezvények jól szolgálták a fiúk téli 
versenyeztetését.

EREDMÉNYEK:

Mikulás kupa
Óvodások, 1. osztályosok: 1. Györgyi D. Alt. Iskola

2. Vörösberényi Alt. Isk.
3. Alsóörsi Ált. Isk.

2. osztályosok: 1. Vörösberényi Ált. Isk.
2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. Alsóörsi Ált. Isk.

3-4 . osztályosok: 1. Györgyi D. Ált. Isk.
2. Vörösberényi Ált. Isk.
3. Irinyi J. Ált. Iskola B.fűzfő
4. Alsóörsi Ált. Isk.

Karácsony kupa
5-6. osztályosok: 1. Györgyi D. Ált. Isk.

2. Vörösberényi Ált. Isk.
3. Alsóörsi Ált. Isk.
4. Irinyi J. Ált. Iskola B.fűzfő

Ács Attila

TÉLI SPORTOLÁSI 
LEHETŐSÉGEK 
BALATONALMÁDIBAN

A hideg idő beköszöntével a szabadtéri sportolási lehetőségek 
egyre inkább beszűkülnek. Noha a legjellemzőbb sportolási lehető
ségek között van olyan, ami télen is űzhető, a mínuszok könnyen 
elveszik a mozgás barátainak kedvét. Mások a hóval borított pálya 
miatt kénytelenek kedvenc sportáguknak ilyenkor a teremben hódol
ni, ha ez egyáltalán lehetséges. A téli időszakban fellendül az uszodák 
forgalma is, sokan szaunázással igyekeznek felvértezni immunrend
szerüket. De sokan vannak azok is, akik már alig várják, hogy bekö
szöntsön ez az időszak, és a téli sportágaknak élhessenek.

Balatonalmádi városa a havas-jeges sportok tekintetében igen
csak szerencsésnek mondható, hiszen a természet által kínált alap- 
feltételek (dombok, befagyásra alkalmas vízfelület) adottak a helyszí
nen. A nagyközönség számára a fő vonzerőt természetesen a befa
gyott Balaton jege jelenti, már amennyiben az adott évben elég hideg 
van ehhez. Nem lehet elégszer elmondani, hogy csak a biztonságos 
10 centiméteres vastagság elérése és egybefüggő területen való kiala
kulása után szabad a jégre rámenni. Amikor ez megvan, akkor vi
szont hétvégente meg is telik a mólótól a nyolcméteresig terjedő 
partszakasz. Legjellemzőbb a korcsolyázás, néhányan próbálkoznak 
jégkoronggal (sajnos szervezett formában a környékünkön nem mű
ködik sportegyesület), de reneszánszát éli a fakutya is. Hétvégente 
vidám, zenés, animációval egybekötött műsoros jégkarnevál színesíti 
a programot.

A jég mellett a másik sportolási lehetőséget kínáló időjárási elem 
a hó. A gyerekek már alig várják, hogy akkora mennyiség essen, ami 
elegendő egy jó szánkózáshoz. Nagyon fontos, hogy a szánkópálya 
olyan helyen legyen, ahol gépkocsiforgalom nincsen, és ami talán 
még fontosabb, hogy a pálya vonala illetve annak folytatása ne is 
keresztezzen gépjárműforgalommal rendelkező utakat. A balesetek 
számát csökkenti az is, ha egy fákkal minél kevésbé szegélyezett sza
kaszon szánkózunk. Városunkban népszerű szánkózóhelyek talál
hatók a Vödör-völgyben, ahol elég meredek és hosszú lejtők vannak 
és a biztonsági kritériumoknak is megfelelnek. A szánkózás remekül 
megmozgatja a gyerekeket, mivel minden egyes lecsúszás után újra 
vissza kell mászniuk a domb tetejére, ráadásul szánkóval együtt.

A hó nem csak szánkózásra, hanem síelésre is alkalmas, azonban 
ez kevésbé jellemző Almádiban. A sífutáshoz nyomokat kellene fek
tetni, amihez nincsen megfelelő gép a városban, így aki erre adja a 
fejét, kénytelen saját sílécével kiépíteni az utakat. A lesiklás pedig 
kellően kiépített infrastruktúra (pályák, felvonók) nélkül alacsony 
élvezeti értékkel bír, ráadásul az eplényi pálya közelsége megfelelő 
helyszínt is kínál a sí és a snowboard kedvelőinek.

Akinek semmilyen felszerelése sincs a téli sportokhoz, egy erdei 
túrával is könnyen felfrissítheti magát. A havas erdei táj látványa 
felemelő, a levegő tisztább a téli időszakban és a hóban menetelni 
fizikailag is jobban igénybe veszi az embert.

Akármilyen sportot is választunk, érdemes ebben az évszakban is 
gondoskodni róla, hogy heti egy-két alkalom beiktatásával szinten 
tartsuk a kondíciónkat, a sport ugyanis egészségőrző funkciója mel
lett a rekreációnak is legalább olyan fontos eleme.

Molnár Péter
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Eplény: négyüléses felvonó működik

Az eplényi 
Nordica Síaréná
ban átadták Ma
gyarország első 
négyüléses felvo
nóját. Az ünnep
ségen köszöntőt 
mondott Laszto
vicza Jenő, me
gyei elnök és Fis
kál János, Eplény 
polgármestere. A 
beszédeket követően közösen pezsgőtöréssel felavatták, majd 
elsőként kipróbálták a libegőként is funkcionáló, 757 méter 
hosszú a "Szent Sólyom" elnevezésű sífelvonót a minap.

A hivatalos megnyitó után a meghívott vendégek sajtótá
jékoztatóval egybekötött előadást hallgathattak Holle Anyó 
éttermében.

A három éve kezdődött sípályafejlesztés során 800 millió 
forintos beruházással Magyarország egyik legmodernebb síterepe 
jött létre. Az idei felvonó fejlesztéssel duplájára növekszik a 
völgyből a hegytetőre szállító felvonók kapacitása, ezzel a leg
nagyobb kapacitású síterep lesz hazánkban.

A Nordica Síaréna Kft. által megvalósuló beruházás ered
ményeként a korábbi -  három darab csákányos és két tolókaros
-  felvonókapacitás a duplájára növekszik. A 2008/2009-es sze
zonban az eplényi sícentrumban több mint 25 ezren fordultak 
meg. Az új függőszékes lift kapacitása 2400 fő/óra így az eddigi 
felvonókkal együtt a sícentrum már óránként 4800 főt tud feljut
tatni a síterep tetejére. Az új felvonóhoz tartozó mozgójárda 
megkönnyíti a lécekkel és deszkákkal felszerelkezett vendégek 
mozgását.

A lift a nyári időszakban libegőként üzemel majd a tervek 
szerint, 757 m hosszúságával ez lesz Magyarország harmadik 
leghosszabb, és egyetlen négyüléses felvonója. A Bakony szívében 
elhelyezkedő pálya mikroklímája, és a közel 40, korszerű beren
dezéssel rendelkező hóágyúpark révén, képes az 5 pályából álló, 
4,5 kilométer hosszú pályarendszert már akár mínusz két Celsius 
foktól hóbiztossá tenni. A sícentrum az előző szezont folyamatos 
nyitva tartás mellett 78 havas nappal zárta, az üzemeltetők az 
idén 90 napos szezonban bíznak. A pálya hóállapota a kihe
lyezett webkamerán (www.skiarena.hu) keresztül folyamatosan 
nyomon követhető.

Magyarországon egyedülálló módon már az elmúlt szezon
ban sikeresen működött az esti sízés a teljes pályarendszeren. A 
szezon idején minden nap este 9 óráig várja az esti síelés ked
velőit az eplényi pálya, és idén decembertől a tervek szerint 
közvetlen buszjáratok indulnak majd a pályához Budapestről.

Az eplényi síterepen található továbbá egy a Snowpark, ahol 
búboskemence kis fabüfével, a snowboard és a sí merészebb vál
lalkozói próbálhatják ki magukat egy 10-es bigair-en, korláton, 
egyenes boxon és fából készült stash elemeken.

Eplény ezzel a fejlesztéssel már valóban vetekedhet jó néhány 
szlovák vagy határ menti osztrák síterep felszereltségével. A 
pálya a felvonók mellett rendelkezik minden egyéb szolgáltatás
sal és felszereltséggel, ami a téli sportokat kedvelő közönség 
kiszolgálásához szükséges. A síterep zárt oktató területén tanuló 
liftek várják a kezdő síelőket, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 
Kölcsönző és szerviz, valamint a síeléshez és a hideg elviseléséhez 
elengedhetetlen hütték is megtalálhatók a pályához kapcsoló
dóan. A sícentrum része egy síház -  panzióval és 150 fős étterem
mel - ,  körbár a hegy tetején, jégbár és hangulatos búboskemence 
kis fabüfével.

HIRDETMÉNY
Tisztelt Balatonalmádi Polgárok !

A 2010. évi országgyűlési, továbbá önkormányzati képvise
lők megválasztásának lebonyolításához a következő választási 
ciklusra szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk.

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak elsődleges feladata a 
választás szavazóköri eredményének megállapítása, a választás tisz
taságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesí
tése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Várjuk mindazon balatonalmádi lakóhellyel és választó jogosult
sággal rendelkező lakosok jelentkezését, akik 2010-2014-ig terjedő 
időszakban a szavazatszámláló bizottság munkájában tevékenyen 
részt kívánnak venni. A szavazatszámláló bizottságok tagjait, illetve 
a póttagokat a képviselő-testület választja meg.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottsági tag
ság a választás napján egész napos elfoglaltságot jelent, amiért tisz
teletdíj jár. A póttagság esetén egész napos készenlétet várunk el.

Jelentkezési határidő: 2010. január 29.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok átvehetők a 

Polgármesteri Hivatal portáján (Balatonalmádi, Széchenyi st. 1.)
A nyomtatványon, zárt borítékban leadott jelentkezésüket a 

következő címre várjuk:

Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztály 
Információt a következő telefonszámon kérhetnek: 88/542-419

Ujlakiné dr. Pék Éva 
jegyző

Választási Irodavezető

http://www.skiarena.hu


CSILLAGJEGYEK NYOMÁBAN
Az állatövi jegy vagy zodiákus tizenkét, csillagképek által jelölt részre (csillagjegyre) osztja az ekliptikát, 

azaz azt az utat, amin a Nap a Földről nézve végighalad egy év alatt.
Az ókori Babilonból származik; ez az első ismert égi koordinátarendszer.

Ma az asztrológiában használják.

A BAK JEGYÉBEN

Amikor a Nap útja a Bak csillagképen halad át decem
ber 21. és január 19. között akkor az egész világ teljesen 
magába fordul.

A növények a hó alatt, az állatok téli állomba szen
derülve és az emberek is többször merengenek el helyzetü
kön, érzéseiken. Talán ezért sem véletlen, hogy ez az 
időszak, a nagy évi pályán a legalacsonyabb pont, az, 
amikor megszületett Jézus Krisztus, aki világosságot, a 
megváltás kegyelmét hozza. Olyankor kell megszületnie, 
amikor minden elkomorul. Mintha a legelbizonytalaní
tóbb éjfél csendje, a szegénység, az elhagyatottság legmé
lyén kellene világra jönnie, hogy a titkokkal teli, zord 
alvilági erőkkel szemben ragyogjon fel és legyőzze azokat.

A legrövidebb nappal a Bak jegyében következik el, 
hogy aztán nyárig folyamatosan növekedjék a fény ideje és 
ereje.

De miért éppen a Bak a jelképe, és hogy is néz ki a 
zodiákus ezen alakja? A választ a görög mitológiában talál
juk meg: Pán istennek, Zeusz tejtestvérének megtestesülési 
formája. Fejétől hasáig kecske, alsó teste pikkelyes, amely 
farokuszonyban végződik. Pán isten azért kényszerült ezt a 
formát választani, mivel az idők kezdete előtt a hatalmas 
tengeri kígyó elől kellett menekülnie a vízbe uszonyával, a 
parti sziklákon bakpatáival lehetett a leggyorsabb.

Talán a Bak jegyében a legfontosabb, a zodiákus ural
kodó bolygólya, a Szaturnusz. A római istenség görög 
megfelelője Kronosz, az idő istene. Gyakran olvashatunk a 
mitológiákban Janusról is, aki valójában maga Kronosz. A 
két arc, a múltba révedő aggastyáné és jövőt fürkésző ifjúé 
csakúgy az idő légyeges jelképei, mint a Janus-arcú isten
ség kezében a jövő kapuját nyitó kulcs és a hosszú ván- 
dorutat jelképező bot. Kronosz a még kiszolgáltatottan 
gyenge, bár a Nap melegére aztán megerősödő mag 
rejtekhelye. Ő nyeli el a termékenységet, hogy amikor 
elérkezett az idő, visszaadja a világnak. Az asztrológiai 
hagyomány szerint a Bak jegy Kronosz az apaság kifejező
je, miként a zodiákus átellenes pontján a Rák és a ter
mékenységet kifejező Hold az anyaságé.

A Bak ember kitartása, becsvágya és szorgalma a párját 
ritkítja. Távoli célokat is el tud érni, mivel a fegyelme
zettség mellett -  kedvező csillagállásnál -  előrelátó, 
beosztó és igénytelen is tud lenni. A hátrányos konstellá
cióban zsugori, szűk látókörű emberré válhat, ha nem 
vigyáz. Elszántsága, vezetői képességei, megszállottságig 
fokozódó adottsága magasra emelhetik a társadalmi rang
létrán, de a hatalom birtokában hajlamos lehet a kegyet
lenségre is. Hajlamossá válhat a depresszióra, hiszen -  bár 
elkendőzi -  betegesen fél a másik erejétől.

Érzelmeiben is könnyen gátlásossá válhat, aki nem 
ismeri eléggé, nem látja meg: ugyan nem tudja kimutatni, 
mégis mélyen érző. A házasságban nagy biztonságot 
nyújthat, de szigorú társ. A Bak ember kedveli a magányt.

A térdével, ízületeivel és a fogaival vigyáznia kell.
Híres bak: Michelangelo

Kilián György író 
Veszprém Művészetek Háza igh.

A V ÍZÖ N TŐ  JEGYÉBEN

A fagyos tél ilyenkor, január 20. és február 19. között 
rúgja az utolsókat. A Vízöntőben még a hideg szorításában 
a fák, a növények, az állatok és az emberek. Most kez
denek elfogyni a tavaly nyári és őszi tartalékok, pedig még 
utolsó, a Halak jegy idejére is kellene maradnia valaminek. 
A Vízöntő jegyéhez két görög mitológiai történetet szokás 
kapcsolni: Uránusznak, az ég istenének a történetét, aki 
Kronosz időisten apja volt, illetve Deukalionét, a híres 
hajósét.

Uránusz, az ég ura termékenyítette meg a föld isten
nőjét Gaiát, akinek öléből született a titánok testvéreként 
Kronosz. Amikor ő felnőtt, megfosztotta atyját a 
hatalmától, amit az ősi időkben a nemzőerővel tartottak 
azonosnak. Ekkor születtek Uránusz földre hulló véréből 
az erynisek a későbbi görög korok isteneinél is nagyobb 
hatalmú nőistenségek. Uránusz emléke azonban minden, 
égből érkező csapadék idején újra felidéződik a mitoszok 
világában.

Deukalion a helléneknél a Bibliában szereplő Noénak 
megfelelő alak. Ő kis sajkájában tudta átvészelni az istenek 
büntetéseként földre küldött vízözönt Pyrrhaval, a felesé
gével. Amikor Zeusz parancsára Poszeidon háromágú vil
lája megszűnt döfködni a tengerek alját, és a vizek urának 
keze elnyugtatta a felkavart tajtékokat, Deukalion, Pro- 
méteusz fia és hitvese kétségbeesetten néztek körül az 
elnéptelenedett, iszaptól csöpögő, levéltelen ágú fákon. 
Themisz istennő templomában imádkoztak, hogy életre 
kelthessék a földet. A szentélyből hallott homályos utasítás 
nyomán, a szent helyről visszatérve, hátuk mögé dobált 
kövekből keltek életre a nagy áradat utáni emberek. 
Deukalion köveiből férfiak, Pyrrháéból a nők.

A csillagjegyek között a Vízöntő időszakát az égi erők 
hatják át. Míg az Oroszlán az egyéniség kifejeződése, a 
vele átellenben elhelyezkedő jegyet, a Vízöntőt a közössé
gi erők jellemzik.

A régi asztrológusok szerint a világkorszakok sorában a 
X X I. Század a Vízöntő korszakba esik. A korszakot a 
szellemi alapon belátott nagy közös célok kellene hogy 
jellemezzék.

A született ember a horoszkópban -  ha a többi csillag 
és planéta is úgy áll -  mindig eredeti ötletekkel áll elő. 
Önzetlen, jóindulatú és intelligens, bár találhatunk 
különös elemeket is viselkedésében. A közösséghez és a 
nagy eszmékhez vonzódik, elvontsága miatt némelyek ki
csit ridegnek érzik olykor. A humanista eszmékért a 
küzdelmet is vállalni meri. A vitákban a meggyőzésre 
törekszik. Tetteit vállalja eladdig, hogy amikor kéne, sincs 
bűntudata.

Tulajdonságainak fő eleme a szókimondás, ami nem
egyszer vissza is üt rá. A szerelemben mindig egyenrangú 
társ.

A csillagjegy szülötteinek az érrendszerükre és a lábuk
ra kell vigyázniuk.

Híres vízöntő: Csehov, Brehm.
Kilián György író 

Veszprém Művészetek Háza igh.
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Továbbra is várjuk a híreket, tudósításokat, hirdetéseket, 

de változott azok leadásának lehetősége:
Az új e-mail cím: baujsag@gmail.com 

Személyesen a PKKK könyvtári pultjánál lehet leadni 
az írásokat, de természetesen postai úton is érkezhetnek, cím: 
Almádi Újság szerkesztősége, Balatonalmádi, Városház tér 4.

A szerk.

Felelős Kiadó:
"Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Szerkeszti az Alapítvány Kuratóriuma

e-mail: baujsag@gmail.com

Tel.: 06 20 567 95 87
Lapzárta: minden hónap 25-én.

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén 
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon. 
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VÖRÖSBERÉNY LOVAS EGYESÜLET

A Vörösberény Lovas Egyesület szeretettel vár min
den érdeklődőt! Egyesületünk 2001-ben alakult. Azóta 
több mint 300-an tanultak meg nálunk lovagolni, kerül
tek közelebb a természethez, megismerték a LOVAS- 
ÉRZÉS-t ami egyenlő a szabadságérzéssel.

Öt ló és két póni várja a patakparton, a Kővirág u. 
7/A alatt a pónizni, lovagolni, kocsikázni, vagy hintózni 
vágyókat. Lovaink kiemelkedően gyermekbarátok. 
Naponta van lehetőség tanulni futószáron, túrázni a 
Malomvölgy-Vödörvölgy térségében, hintóra vagy ko
csira ülni (időpont-egyeztetés: 06/30-6059828).

Hétvégeken az egésznapos és többnapos túrákra is 
lehetőség van.

Nyáron bentlakásos LOVAS ÉLETMÓD táborokat 
szervezünk a fiataloknak. Lovas polgárőreink felügyelik 
a várostól távolabb eső területek nyugalmát, engedély 
nélküli fakivágások, tűzgyújtások, pincebetörések stb. 
esetén jelzik az eseményt az illetékesek felé. 
Hagyományőrző huszáraink emelik a városi ünnepségek 
fényét, gyalogos- vagy lovashuszár-sorfallal, felvezetnek 
meneteket (fáklyás felvonulás, szüreti felvonulás stb.).

Állandó rendezvényeink a LOVASKAVALKÁD (min
den június 2. szombatja) és a Berény Kupa LOVAS 
TÁJÉKOZÓDÁSI verseny (minden szeptember 1. szom
batja).

Az esküvői hintóinkat sokan megcsodálják Balaton
almádiban és a kör
nyék településein.

Reméljük, hogy a 
LÓ megmarad mint 
Hungaricum, mi min
dent megteszünk a 
magunk részéről, hogy 
így legyen!

Egészségben és 
lovasélményekben gaz
dag új évet kívánok 
mindenkinek.

Szentesi István 
VLE elnöke

www.szentesifarm.hu

http://www.szentesifarm.hu

