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"így üldögél 
a világ hátán 
lógatva lábát 
dőlt kövön 
és lombjai 
és versei között 
lesi, várja tovább 
a sok-sok vanból a világ 
jól rejtett válaszát."

Takáts Gyula: Lesi, várja 
(részlet)

J á g e r  Is tv á n : F o lk ló r , r é z k a rc



Balatoni Szemle
II. FOLYTATÁS

Korábbi jelzésünknek megfelelően, folytatjuk a Szemlében, 
Almádival kapcsolatos írások és egyéb érdekességek közlését. 
1943. augusztus-októberi kettős számában jelent meg Váth 
János írása, amelyet szó szerint, teljes egészében ismertetünk.

Jánosi Gusztáv "Dodó"-ja

Kenese vizén 1887-ben jelent meg a D odó  vitorlás. A kényelmes 
mélyjáratú hajó ott pompázott a másfélméteres mélység felett, a 
hosszú kikötő végének irányában. Sudár árbocán feh ér  csillagos, 
bordópiros zászlócskát pattogatott a szél. Kötelei sugarasan fu
tottak le árbocáról. Fekete teste belesötétedett a víz tükrébe, 
mint árboca is. Ha meg felöltöztették, patyolatos álomként szök
kent a bójáján. Igazi sirály volt, nagy fehér szárnyaival; kettős 
orrvitorla, nagyvitorla s még külön csúcsvitorla is segítette a víz 
hasításában. A kikötő végéből lestük, mint suhant el az olívzöld 
vízen. Zöld moszatos oldalát kidüllesztve, büszke fejét oldalt 
fordítva siklott neki az almádi partoknak.

A D odó  gazdája Ján osi Gusztáv, a veszprémi székeskáptalan 
tagja. Már megjárta Rómát, az Adriai tengeren elvitorlázott M i
ramareig. Neves műfordító volt. Szinte minden nyugati nyelven 
beszélt és fordított. Művei -  eredeti és átköltött művei -  már 
nevet szereztek neki. A falu derekán, toronymagasságú parton 
ott áll úri laka, a nyaralója. Az irodalom és művészet felkent 
emberei látogattak el hozzá nyaranta s testvéreinek gyermekei 
rajongták körül. Népes család volt körÜle.

A balatonfüredi Stefánia Yacht Egyesület dalmata matrózokat 
hozatott a Balatonra, amikor Jánosi is kedvet kapott vitorlás 
sportra. Neki Giouvanni Caravanichot ajánlotta az egyesület 
vezetősége. A józan, derűskedélyű taliánt megszerette. Tizenhét 
éven keresztül szolgálta urát hűségesen, biztos hajóstudással, a ba
latoni szeszélyes időjárás és szélirány határozott kiismerésével. A 
faluban is népszerűségre tett szert. Mi, gyerekek, úszási bra
vúrunkban a vitorlást tűztük ki célul. Ha vízbe esett valami érté
kes tárgyunk, Giovannit kértük és matrózsapkájával kimerítette az 
iszapos fenékből az eltűnt tárgyat. Órák, fülbevalók, s más értékes 
holmik dicsérték derékségét. Egyben ellátta ura körüli inasi teen
dőket is. Ha meg alkalmas szél fújt, felvonta a vitorlákat és a fel- 
alá jártatással kívántatta meg gazdájával a hajórakelést.

Endrődi Sándor balatoni író is meglátogatta Jánosi tornyos, 
kényelmes, ízléssel berendezett nyári otthonát.
A feledhetetlen napról meleg emlékezést írt a Fővárosi Lapokba. 
Endrődi maga is űzte a vitorlás sportot. Jóka iv a l  volt is egy 
kalandja. Mikor alsóőrsi tanyájára, keresztelőre vitte magához a 
regényíró komát, a Balaton igen megcsúfolta. A csopaki öbölben 
ki kellett szállniok s csónakon folytatták az utat Örsig. De micso
da különbség az éjjeli szállással is berendezkedő vitorlás, és a 
kisebb hajók között! Azt a lelkeshangu cikk mondja el, melyről 
már említést tettünk Endrődinél. A kormányrudat rendesen 
maga Jánosi tartja kezében. Giovanni vitorlákat rendezi. Enyhe 
légáramlásban, igazi vitorlázó szélben, gyakran ítéletidőben is 
útrakeltek s bejárták a szelek szárnyán az egész Balatont. S J ánosi 
Gusztávnak, a műfordítónak ezek a vitorlázó évek a legtermé
kenyebbek.

1887-1904. év között jelentek meg a nagy klasszikusok tolmá
csolásai édes anyanyelvén. Még pedig Milton angol költőtől "Az 
elveszett Paradicsom". Torquato Tasso olasz epikustól "Megsza
badított Jeruzsálem." " Angol, francia, olasz költőkből". Giovanni 
Pascoli olasz költő latin műve a "Pedagogium" 1905-ben.

Ugyanis a derék, kiismert G iovanni szolgálata utolsó éveiben 
elbetegesedett s meg is halt. Jánosi -  emlékezem rá -  kísérletezett 
új dalmatával, de már nem tudott az új emberhez szokni. Azért 
1904-ben felhagyott a sok lelki s testi örömet szerző vitorlázás
sal s Kenese szegényebb lett a vízi csodával, mert a Stefánia Yacht 
Egyletnek ajándékozta hajóját.

Az 1920-as években meglátogattam gyermekemlékeim neto
vábbját a füredi klub kikötőjében, a vízrevontatás előtt. A hajó
munkások úgy ismerték, mint mi, s barátságosan mutattak a 
vízrebocsátást váró hajóra. Fehérre volt mázolva. Arbóctalanul 
várta, hogy igazi elemébe, a zöld vízbe engedjék.

Körüljártam nagy gyermeki csodálkozással. A bámulatot felvál
totta bennem a megértő szeretet. Hozzáképzeltem régi gazdáját, 
aki már tíz éve elment, a nagy szellemekkel együtt társalkodik 
közvetlenül az elíziumi mezőkön. Talán azon vitatkoznak, hogy 
egy-egy tolmácsolt kifejezés helyett melyik volna a megfelelőbb. 
G iovannit is ott látom körüle. Kék matrózruhában s horgony
jelzéses trikójának mellén és sapkája kerületén viseli a vitorlás 
felírását: D odó. Gazdája fehéren ment el; mi is őszülőfélben 
kerültük körül a hagyatékát, a D odót.

Jánosi Gusztávról százéves születése évfordulójának emlékére 
emlékfüzet jelenik meg, amelyben a kitűnő műfordítót ünne
peljük. E sorokban pedig a százados fordulón a balaton i vitorlás 
sport egyik nagy példam utatójáról emlékszünk.

Nemes alakját így óvjuk a ködösülés elől.
Váth János

A Dodón vitorlázó személyek, balról jobbra a következők:
Dr. Jánossy Aurél ügyvéd, dr. Jánosi József, Jánosi Gusztáv 
testvére Giovanni dalmát matróz, ismeretlen személy, Jánosi 
Gusztáv püspök, a hajó tulajdonosa. Dr. Jánosi András (Dr. 
Jánosi József fia) szíves közlése szerint.

A közölt írásnak, Váth János személyén kívül is van kötődése 
Almádihoz. Nevezetesen az, hogy a Jánosi család az 1800-as évek 
végétől Almádiban szőlőbirtokkal, azon egy régi lakóházzal ren
delkezett. Birtoklástörténeti ismertetés az Új Almádi Újság 1999. 
VI. számában olvasható. Jánosi Gusztávnak Kenesén volt nya
ralója, a jellegzetes, tornyos épület ma is áll. Ennek ellenére biz
tosak lehetünk abban, hogy szárazon és vízen is járt Almádiban.

Schildmayer Ferenc

D odóva l azonos korú vitorlások



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület a 2010 . január 28-i ülésén 27  napirendi 

pontot tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak.
Javaslat a "Kistérségi járóbeteg szakellátó központ" projekt 

önrész kiegészítésére
A Képviselő-testület 117/2008. (IV.24.) Öh. számú határoza

tával 100 millió forint összegű önrész vállalása mellett pályázatot 
nyújtott be a "Kistérségi járóbeteg szakellátó központ" kiala
kítására a KDOP-2007-5.2.1/B. kódszámú pályázati kiírásra. A 
közbeszerzési eljárás során azonban kiderült, hogy a szakellátó 
központ várható kivitelezési költsége jelentős mértékben megha
ladja a pályázathoz készített költségbecslést. A Képviselő-testület 
a K D O P-2007-5.2.1. kódszámú kistérségi járóbeteg szakellátó 
központok fejlesztése című pályázati felhívására Balatonalmádi 
Egészségügyi Központ kialakítás támogatásának benyújtásáról 
szóló 117/2008. (IV 24.) Öh. sz. határozatával megállapított 100 
millió forint összegű önrészt 133,6 millió forinttal egészítette ki.

A "Kistérségi járóbeteg szakellátó központ" közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatos döntés

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a "Balatonalmádi Városi Egészségügyi Központ kiépítése, 
meglévő épület bontása után" tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesének az SZL-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t, 
(8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.) nettó 3 8 4 .500 .000  Ft szer
ződéses összeggel, második helyezettként pedig a VEMÉV-SZER 
Építő- és Szerelőipari Kft.-t (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) jelölte 
meg, nettó 386 .900 .000  Ft szerződéses összeggel.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2010 . évi cafe
téria keretösszegének meghatározására

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. tv. többek 
között módosította a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
X X III. tv. (továbbiakban: Ktv.) egyes szakaszait is. A módosítás 
alapján hatályon kívül helyezték a köztisztviselők 13. havi illet
ményét és ruházati költségtérítését. A módosított Ktv. 49/F. §-a 
létrehozta a cafetéria rendszert, melynek elemeit a jegyző a köz- 
szolgálati szabályzatban határozza meg a Szja. tv. alapján, és min
den dolgozó maga határozza meg, hogy a lehetséges cafetéria ele
mekből mit választ. A cafetéria juttatás éves összege nem lehet 
alacsonyabb az illetményalap (38.650,- Ft) ötszörösénél és nem 
lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A Képvi
selő-testület a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
éves cafetéria keretét a köztisztviselői illetményalap 8,9 szere
sében állapította meg. A polgármester cafetéria juttatásainak 
szabályai megegyeznek a köztisztivelőkre vonatkozó szabá
lyokkal.

Tájékoztató a Borfesztivál 2009 . évi bevételeiről és kiadá
sairól

A Gazdasági Bizottság javaslatára a Képviselő-testület napi
rendjére tűzte a 2009. évi Borfesztivál bevételeiről és kiadásairól 
szóló tájékoztatót. A 2009. augusztus 7-23-ig  tartó fesztivál 
bevétele 27.216 .888  Ft, kiadása 24 .582 .462  Ft volt.

Javaslat "Testvérvárosi találkozók" európai uniós pályázaton 
való részvételre

Az Európai Bizottság "Európa a polgárokért" programjának 
keretében pályázatot hirdetett testvérvárosi találkozók támoga
tására. A pályázatra testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkor
mányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egye
sületei, bizottságai jelentkezhetnek. Megvalósulási időszak: 
2010. június 1 .-2011 . február 28. A projektbe legalább 25 meg
hívott résztvevőt kell bevonni, a találkozó időtartama legfeljebb 
21 nap lehet.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási kérelmet 
nyújt be az "Európa a polgárokért: Testvérvárosi találkozók" cí
mű pályázatra.

Javaslat "Hagyományok, értékek, hungarikumok Veszprém 
megyében" kötet támogatására

A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány és Veszprém Megye 
Közgyűlésének elnöke levélben fordult Önkormányzatunkhoz a 
"Hagyományok, értékek, hungarikumok Veszprém megyében" 
című kiadvány támogatását kérve. A Képviselő-testület döntése 
alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata 50 ezer Ft-tal tá
mogatja a kiadvány létrejöttét.

Javaslat pályázatírói és tanácsadói feladatok ellátására
Balatonalmádi Város Önkormányzata az elmúlt három évben 

megállapodást kötött a budapesti székhelyű ADITUS Tanácsadó 
és Szolgáltató Zrt.-vel az Európai Uniós pályázatokkal kapcso
latos tanácsadói munka elvégzésére. E szerződés keretein belül az 
ADITUS Zrt. havi rendszerességgel küldött információt az ön- 
kormányzat számára releváns pályázatokról, megküldte a saját 
kiadásában megjelenő Uniós Értesítő című szakmai kiadványt és 
a Forrás Értesítő szakmai CD-t. A szerződés részeként évente 
három, a strukturális alapokból finanszírozott programra be
nyújtandó pályázat ingyenes elkészítését vállalta úgy, hogy az 
eredményes pályázatok után sikerdíjat számolt el. Az elmúlt évek 
tevékenységének eredményeként számos sikeres -  összességében 
az 1 milliárd forintot is meghaladó költségű -  pályázatot nyújtott 
be önkormányzatunk. Tekintettel arra, hogy az ADITUS Kft. a 
szerződésben vállalt tanácsadói kötelezettségét ezidáig megbíz
ható módon teljesítette és a pályázatírásban is eredményesen 
kivette részét, Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képvi
selő-testülete a pályázatfigyelési, pályázatírási feladatokat 2010. 
évben az ADITUS Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés alap
ján látja el.

V V

KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulás januárban pályázatot nyújtott be a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "Egészségre 
nevelő és életmódprogramok a kelet-balatoni kistérségben" cím
mel, amelynek pályázati anyagát Lehoczkyné Vida Petra megbí
zott munkaszervezet-vezető és Sajtos Ildikó a Szociális központ 
vezetője együttesen készítették el.

Nyertes pályázat esetén 2010 . május -  2011 . május között a 
kistérség valamennyi településén szűrővizsgálatokkal egybekö
tött komplex életmódprogramok valósulnának meg előadások
kal, továbbá közösségi sportprogramok, kortárssegítő képzések, 
ifjúsági filmklubok, iskola védőnői program kerülne kistérségi 
szintű kiterjesztésre, valamint családi életre nevelő-, illetve drog, 
alkohol és dohányzással kapcsolatos prevenciós programok és 
nem utolsósorban interaktív rendezvény a fiatalok számára.

Idén februárban a tavalyihoz hasonlóan ismét elkészül "Kelet- 
Balatoni Tájoló" címmel a térség településeinek rendezvényeit 
tartalmazó éves programfüzet, melyek a művelődési házakban, 
könyvtárakban megtalálhatók lesznek.

Február 16-án 15 órai kezdettel a Pannónia Kulturális Köz
pont és Könyvtárban tartja ülését a Kistérségi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF), melyre várjuk már meglévő tagjainkat 
és a téma iránt érdeklődőket egyaránt. Bővebb információ: Le
hoczkyné Vida Petra, 88/542-570, 20/972-6332.

Megrendezésre kerül a Többcélú Társulás és Alsóörs Község 
Önkormányzata közös szervezésében február 20-án 15 órakor 
Alsóörsön a X . Fábián József Térségi Szőlész-Borász Találkozó, 
melyet február 5-én Balatonalmádiban a II. Fábián József Bor
verseny előz meg. Bővebb információ: Vargáné Hajda Tímea, 
88/542-570, 20/3777-417.

Szedlák Attila, elnök

Jáger István tollrajza



A KELET-BALATONI 
LÉGTÉRVÉDŐ EGYESÜLET 
BESZÁMOLÓJA

A K e le t-b a la to n i Légtérvédő 
Egyesület (K BLE) kezdem ényezésével 
történ ő  lakossági összefogás legered
m ényesebb m egnyilvánulása az egy 
évvel ezelőtti, 2 0 0 9 . február 16-ra  
összehívott "légtérvédő" dem onstrá
c ió , és az azt követő — a Székesfe
hérvári K örn y ezetvéd elm i, T erm é
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
által m egtartott — közm eghallgatás 
volt. Bár az egyesület internetes hon
lapján az azóta eltelt idő fontosabb 
esem ényeiről H írlevélben  fo lyam a
tosan tudósít, szükségét látja  az ese
m ények összefoglalásának a városi 
újságban is.

A februári közm eghallgatáson a 
K B L E  szakértő tagjai a tervezett rep
tér m egvalósulásakor fellépő környe
zeti terhelés következm ényeinek tu
dom ányos adataival szem besítették a 
kü lfö ld i beruházó kép viselő it, fe l
h ívták  a figy elm et a za járta lom  
tényleges hatására, a légi katasztrófa
veszély lebecsü lésére , az egészségi 
kockázatok növekedésére, az ingat

lanok értékvesztésére, a Balaton-alm ádira, a K elet-B alatoni kistérségre és 
az egész Balatonra leselkedő súlyos környezeti, ökológiai, egészségügyi és 
gazdasági veszélyekre. Felm erült a kérdés, mi lehet a h áttérben , hogy 
m egérje a beruházónak (érdem i gazdasági vizsgálatok nélkül) belevágni 
ebbe az előre láthatóan nagy indulatokat keltő  pro jektbe abban a térség
ben, ahol 2 0 0  km -es körzeten belül m ár nyolc repülőtér m űködik, több 
közülük veszteségesen, vagy nem  igazán eredm ényesen. A közm eghall
gatást követően -  a társadalm i érdeklődést, képviseletet és érték ítéletet 
érzékeltetve — közel ezren je lentkeztek  be ügyfélként az illetékes 
környezetvédelm i hatósághoz, am elyre a hatóság nyilatkozata szerint 
még nem volt példa.

2 0 0 9 . március 30 -á n  Balatonalm ádi V áros Ö nkorm ányzatának 
Képviselő-testülete tarto tt közm eghallgatást, am elyen bejelen tette, hogy 
zajvédelmi szem pontból fokozottan  védett területté je löli ki az Ö regh e
gyet és Káptalanfüred je lentős hányadát.

2 0 0 9 . május 10-én  dr. Sólyom  László Köztársasági E ln ök Ű r — 
országjáró körútja során — találkozott egyesületünk elnökével, dr. Dávid 
Gyulával és az egyesület tagjaival, s az országos m édia nyilvánossága előtt 
markánsan kiállt ügyünk m ellett. "Nem  lehet egy egészen szűk p rofit
érdeket egy nem zeti érték elé állítani, igazuk van azoknak, akik tiltakoz
nak a szentkirályszabadjai polgári repülőtér m egépítése ellen" -  nyi
latkozta. Ügyünket a "Szem pont" cím ű (M l)  televíziós adás is m űsorra 
tűzte, fe ltett kérdéseik nyom án egyértelm űvé vált a beruházók m egbí
zottjának felkészületlensége. Az objektív összeállítás áttekinthetővé tette, 
milyen veszélyekkel jár a szóban forgó repülőtéri beruházás.

Közben a Környezetvédelm i Felügyelőség több száz almádi lakos, 
nyaralótulajdonos — partnerségre jogosító  -  ügyféli jogálláskérelm ét elu
tasította. A K B LE beadványm intákkal segítette a lakosságot, hogy időben 
és szakszerűen fellebbezhessenek. M árciusban egyesületi tagtársunk 
kezdem ényezésére és közrem űködésével, valam int a veszprémi Csalán 
Egyesület tám ogatásával a Veszprém -Szentkirályszabadjai — tervezett — 
repülőtér problém ája m értékadó országos társadalm i-politikai fórum  elé 
került. Az országos találkozó szekcióülésen foglalkozott a magyarországi 
repülőtér-építési "járvány" jelenségével. A környezetvédő szervezetek a 
szekció javaslatára egyhangúan m egszavazott közös állásfoglalást adtak ki 
a regionális repülőtér-építésekkel kapcsolatban, m elyben egyebek m ellett 
nyom atékosan felhívták a m édia figyelm ét arra, hogy ne csak a befektető  
hírnökeként szerepeljenek, hanem  a lakosság teljes körű tájékoztatását is 
képviseljék, a repülőtérrel kapcsolatos befektetés tervezett hasznán túl 
annak racionalitásáról, a várható és valós környezeti hatásokról is szól
janak. A Közép-dunántúli Környezetvédelm i Felügyelőségre ellátogató 
egyesületi tagjaink megtudták, hogy a befektető Budawest Z rt. újabb 
határidőt kért a februári közm eghallgatáson felm erült kérdések érdemi 
megválaszolására, valam int azt, hogy az ügyféljogosultság körét a befektető

Budawest Z rt. által kijelölt hatásterületet alapul véve állapították meg. 
Kifogásunkat írásban is elküldtük a felügyelőségnek, és az eljárás jogel
lenessége m iatt levélben fordultunk a jövő nemzedéke ombudsmanhoz.

H arcunk nem  volt hiábavaló. A Közép-D unántúli Környezetvédelm i, 
Term észetvédelm i és Vízügyi Felügyelőség, m int első fokú hatóság 
4 9 6 2 4 / 2 0 0 9 . iktatószám on, 2 0 0 9 .  június 2 -a i dátum m al elutasító 
határozatot h ozott a Veszprém -Szentkirályszabadjai repülőtér építése 
ügyében. Küzdelm ünk azonban nem  ért véget! Az első fokú határozat 
ellen a beruházó off-shore cég -  Budaw est Z rt. -  fellebbezést nyújtott be! 
Figyelem be véve az első fokú hatóság indoklásában fellelhető kiskapukat, 
a határozat e része ellen a K B L E  és az Almádi Konzervatív K ör is benyúj
to tta  a fellebbezését, továbbá, m inden segítséget m egadtunk ahhoz, hogy 
polgártársaink egyéni fellebbezésekkel m egakadályozhassák Balatonal
mádi légterének, a város nyugalm ának m egsértését.

A nyár folyam án egyesületünk röpiratok, falragaszok formájában 
tá jékoztatta a nyaralókat a reptéri beruházás veszélyeiről, és szórólapok 
terjesztésével m egpróbálta figyelm eztetni Szentkirályszabadja lakosságát 
a ténylegesen várható következm ényekre.

2 0 0 9  novem berében m egszületett az Országos Környezetvédelm i, 
Term észetvédelm i és Vízügyi Főfelügyelőség m ásodfokú határozata. A 
határozat az elsőfokú döntést m egsem m isíti, és az elsőfokú hatóságot 
m egism ételt eljárásra utasítja. Indoklásuk: hiányos tényállás alapján, egy 
szakhatóság kihagyásával és nem  teljes előzetes vizsgálati dokumentum 
alapján történ t a döntés m eghozatala, így az első fokon jogszabálysértő 
volt. Új elbírálásra kötelezi a székesfehérvári felügyelőséget az ügyfél
jogállás m egítéléseinek tekintetében is.

Egy decem ber 4 -én  kézbesített levélben -  a két ingatlantulajdonos 
önkorm ányzat (Veszprém és Szentkirályszabadja) és a beruházó között 
kirobbant teljesítési viták következm ényeként -  a Budaw est Z rt. indít
ványozta a tervezett repülőtér területének értékesítése tárgyában 2 0 0 6  
szeptem berében m egkötött adás-vételi szerződésének m ódosítását. A fen
tiekre tekintettel Balatonalm ádi polgárm estere — a lakosok és üdülő
vendégek nevében -  ez év január elején arra kérte a tulajdonos önkor
mányzatok képviselő-testületeit, hogy a szerződésm ódosításról szóló 
álláspontjuk kialakítása során vegyék figyelem be a balatonalm ádiak rep
térlétesítéssel kapcsolatos álláspontját.

A 2 0 0 9 -e s  év végén, a légiközlekedési törvény módosításával 
érthetetlen  liberalizációt szavazott meg az országgyűlés az épülő repterek 
engedélyeztetésének m egkönnyítésére. A törvén ym ód osítás, puszta 
vélem ényezési joggá degradálva elveszi az érin tett önkorm ányzatoktól a 
repülőtér létesítése elleni hathatós tiltakozás jogát. E tekintetben egyesü
letünk alkotm ányossági aggályokat hangoztatva tesz erőfeszítéseket. Fe
nyegető a Reform szövetség, az ország logisztikai terveivel alátám asztott, 
lobbiérdekeket erősítő  tanulm ánya is. Eszerint a légi teherforgalom nak a 
jelenleginél több m int tízszeresére lenne szükség.

Legutóbbi fejlem ényként a Fővárosi Bíróság 2 0 1 0 . január 7-ei ítéleté
vel m egsem m isítette a N em zeti Közlekedési H atóságnak azt a törvény- 
sértő határozatát, amely m eghatározta a tervezett Veszprém-Szentki
rályszabadja repülőtér zajgátló védőövezetét. A bíróság egyúttal új eljá
rásra kötelezte a hatóságot, mely eljárásban ügyfélként részt vehet Bala
tonalm ádi Ö nkorm ányzata, a K elet-B alaton i Légtérvédő Egyesület, 
valam int várhatóan azok a helyi lakosok is, akik ügyféli jogállást kértek 
a N em zeti Közlekedési H atóságtól, de a hatóság -  a folyam atban levő 
bírósági eljárásra hivatkozva -  kérelm ük elbírálását felfüggesztette.

M in t látszik, önkorm ányzatunknak, egyesületünknek munkája van 
bőven. Ennek sokrétűségét, kom olyságát, bonyolultságát nagyobb részle
tességgel bem utatni itt nincs lehetőségünk. Érzékeltetésül még csak 
annyi: pillanatnyi kihagyást nem engedő, a törvényeket, rendeleteket, 
szakhatósági vélem ényeket, lobbi-tevékenységeket folyam atosan figyelő, 
a környezetvédelm i- és civil egyesületekkel, a hasonló problémákkal 
küzdő polgári szervezkedésekkel kapcsolatot kereső és tartó , tapasztala
tokat szerző és továbbadó állandó készenlét, m egterhelve a hatóságok 
által m egkövetelt jogi, pénzügyi, adm inisztrációs szabályok betartásával. 
Almádi lakosságának döntő többsége m ögöttünk áll, és tevékenységünket 
egyre több -  m unkánkat nagyra értékelő  -  szakember is segíti. Nagy 
szeretettel fogadnánk szakértői csapatunkba további repülési szakértő, 
madarász, m űem lékvédő, jogász kollégákat.

K érjük, hogy a 2 0 0 9 . és a 2 0 1 0 . évi, 100 0  Ft-os tagsági díj 
befizetéséről a rendes- és pártolótagok ne feledkezzenek meg, m ert mun
kánk végzéséhez az alapító tagok sorozatos felajánlása és önfinan
szírozása nem elegendő. Tevékenységünk segítéséhez ezenkívül köszönet
tel fogadunk m inden tám ogató pénzügyi felajánlást.

Bankszám laszám unk: 7 2 9 0 0 0 3 7  - 1 0 5 0 2 6 3 7  
Figyelje folyam atosan honlapunkat!

www.kble.eu 
e-m ail: kble@ balatonalm adi.hu 

K elet-balatoni Légtérvédő Egyesület

Jáger István tollrajza
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TIZENKÉT ÉVE CSEPEGTETIK A LELKEKBE 
A BALATON SZERETETÉT

Úgy tartják, a huszon
egy szerencsés szám. Nos, e 
feltevést tovább erősíthetik 
azok a hölgyek, akik tizen
két esztendővel ezelőtt,
1998. február 21-én a Liget 
Kávéházban megalakították 
a Nők a Balatonért Egyesü
let almádi csoportját.

S minden bizonnyal 
egyetértenek a huszonegy 
szerencsés megítélésében az 
almádi polgárok is, hiszen 
nekik, pontosabban velük 
együtt szépítették az egye
sület tagjai a tó környékét 
és kedvenc városukat, ren
deztek tavaszonként sze
métgyűjtést, előadóesteket 
a balatoni népdalok és 
mondák megőrzéséért, tökfesztivált és adventi koszorúkészítést 
novemberben, jótékonysági bált januárban.

Az évforduló egy kissé kerekebb formájára a megyei újság és 
a televíziók hívták föl figyelmüket: ezelőtt tizenöt évvel, január 
22-én Alsóörsön huszonkét elszánt hölgy alakította meg a 
Balaton védelmére az "anyaegyesületet". A füredi évfordulós 
megemlékezésen a krónikás is részt vett, lévén hogy az alapítók 
közé tartozik, s az első cikket is ő írta társai elhatározásáról. Nem 
csoda hát, hogy nagyon hiányolta az ünneplésről az almádi lá
nyokat és asszonyokat, kiknek energiáját, fáradhatatlanságát sok
szor megcsodálta. így hát jelentkezett az Almádi Újság szerkesz
tőjénél, ne felejtkezzenek meg a tucatnyi évet magába foglaló 
évfordulóról. A véletlen segítségére sietett, egy Balaton-parti séta 
során útjába hozta az almádi alapítók egyikét, Töltési Zsókát. 
Tekintettel a lapzártára, néhány óra alatt megszervezte a talál
kozót -  másoknak talán szokatlan időpontra, azonban Németh 
Jánosné Erzsi, Benedek Gyuláné Emese, Bartha Józsefné Lívia, 
Tóth Istvánné Ibolya, Tüű Ferencné Zsuzsi, Sándor Ferencné 
Marika és Töltési Zsóka nem először szervezték át pihenő
napjukat a közösség kedvéért (no, meg a csoport többi tagjai 
sem, akiket nem sikerült ilyen rövid idő alatt riadóztatni). 
Megszokták, ha munka van, akkor igyekszik mindenki úgy szer
vezni otthoni és munkahelyi teendőit, hogy közös céljaikat is 
elérjék. Fáradhatatlanul szerveztek kedvezményes virágvásá
rokat, parlagfű-mentesítési akciókat, melynek keretében a 
gyomért palántákat adtak, gyűjtötték a használt háztartási olajat.

Pihenőpadokat állítottak fel az Öregparkban, legutóbb pedig 
egy norvég pályázaton több mint ötven millió forintot nyertek, s 
abból varázsolták át azt. Évente legalább egyszer megtisztították 
a város környékét a szeméttől. Pályázatokat hirdettek Almádi 
kincseinek felkutatására, bemutatására. Elsősorban a gyerekekre 
kívántak hatni, hogy mielőbb megtanulják szeretni, becsülni, 
óvni a Balatont és annak környékét.

Hogy ez mennyire sikerült, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a NABE (Nők a Balatonért Egyesület) almádi hölgyei gyer
mekeikkel, mi több, unokáikkal együtt a Víznapi partyn dobják 
a koszorút a Balatonba, készítik a töklámpást vagy zsákolják az 
erdő mélyére eldobált kacatokat. Kitartóan gyártják a totókat a 
Balaton történeteiről, élővilágáról, megóvásának gyakorlati lehe
tőségeiről. Ügyeltek plakátjaik, meghívóik esztétikai szépségére, 
így aztán büszkék arra, hogy azokat az almádi egyesület alapító
ja, Molnár Annamária rajzolta.

S hogy miért vállalják a sok munkát? Nos, a vasárnap déli 
találkozón egymás szavába vágva meséltek a felejthetetlen élmé
nyekről, amikor a Tramontánán hajózhattak egyik tagtársuk fér
jének jóvoltából, vagy amikor férjeik fuvarozták a virágföldet. S 
ez itt a reklám helye: innen is köszönik megértésüket, türelmü
ket. Zsókát először a mottó, a Csepegtessük a gyermekek leikébe 
a Balaton szeretetét! fogta meg, s az, hogy nem újabb szervezet,

újabb tanácskozásokkal, hanem itt kézzel fogható munkával le
het tenni a Balatonért. Lívia rendszeretőnek tartja magát, a par
lagfű akció ezért hatott rá mélyen. Azóta is bármerre jár, nem tud 
elmenni egyetlen szál mellett sem. Ibolya másfél évig volt távol a 
Balatontól és a várostól, s akkor döbbent rá, milyen érzelmek kö
tik mindkettőhöz. Nem mellesleg a szemetelésért haragszik, s bi
zony őt sem hagyja nyugodni a nyilvános szemetelés. Emesét a 
kimeríthetetlen emberszeretet kapcsolja az egyesülethez. Úgy ér
zik, sokat tanulnak egymástól. Erzsi egy tanítványa révén került 
a csoportba, akkor még Veszprémben lakott, ma már csak ott 
tanít, de szíve is, háza is ideköti. Nagyon örül, hogy mind több 
veszprémi jár a NABE programjaira. Marika az alapítók egyike, 
szerinte attól sikeresek, hogy a mozgalomban mindenkire lehet 
számítani. A feladatokat nem kell felosztani, igyekszik mindenki 
kivenni azokból a részét, néha öten, néha tizen dolgoznak egy- 
egy akcióban. Zsuzsit jól eső érzéssel tölti el amint látja, az 
egyesület munkája eredményeképp is mennyit szépült a város, s 
ennek hogy örülnek az emberek.

A csoport vezetőjét, Horváthné Szokola Juliannát telefonon 
értem el. Julit a közösség vonzotta a balatoni nők közé, annak a 
lehetősége, hogy az emberek egymással találkozzanak, jóked
vűen, együtt tegyenek valamit. Nem volt könnyű sok-sok ember 
munkáját összehangolni, de a tizenéves lány köszönete, a kis
gyerekek öröme erőt adott az újabb feladatokhoz. Markó Raffa
elné Ottília szerint tartoznia kell az embernek valahová, s ő eb
ben a szervezetben megtalálta azokat az embereket, akikkel 
közös célokért dolgozni tudott. Mondata mindannyiunk mottó
ja lehetne: szeretek a lányok közé járni, mert "a munka éltet".

Így legyen!
Dallos zsuzsa

A fotók az almádi egyesület akcióin készültek

A Tökfesztiválon

A Szent Erzsébet-liget avatásán

SZENT ISTVÁN VÁROSA 2.
Az újság januári számában közzétett felhívással kapcsolatban 

folyamatosan tájékoztatni szeretnénk a lakosságot arról, hogyan 
is áll a "Táblakönyvek" ügye. Örömteli, hogy elkezdődtek a fela
jánlások, magánszemélyektől, és vállalkozásoktól már több, mint 
háromszázezer forint gyűlt össze. A felállításra tervezett 12 db 
táblakönyv (8 db a Szent István-parkban, 4 db a Szent Margit- 
kápolna mögötti parkban) várható teljes költsége, kb. 1,2 millió 
forint lesz. Az adományozók nevét e lap hasábjain szeretnénk 
közzétenni, hacsak külön nem kérik ezt inkognitóban tartani. 
A következő lapszámban illusztrálni fogjuk a táblakönyvek ter
vezett elhelyezési vázlatát.

Köszönjük az eddigi adományokat és várjuk a csatlakozó 
támogatókat.

"Csináljunk A lm ádit"
A Kezdeményezők



A GIMÁZIUM HÍREI
Először került iskolánkban megrendezésre a Karácsonyi Benn

alvós Hétvége, amely nagy sikert aratott a diákok körében. A  DÖK 
által szervezett közösségi program lényege az volt, hogy a tanulók 
az utolsó tanítási hét előtti hétvégén ünnepi színekbe öltöztessék a 
gimnáziumot, miközben különféle, érdekes programokban vehet
nek részt.

Péntek délután, tanítás után lehetőség volt sportolásra, és 
akik szeretnek kézműves dolgokkal foglalkozni, a selyemfestés 
különböző technikáival ismerkedhettek meg, közösen dolgozhat
tak. Mindemellett felsőbb éves diákjaink rendhagyó fizikaórán 
vehettek részt, melyet Uray Szabolcs tanár úr tartott a régi, szép 
idők emlékére. Délután 4-kor kezdődött el az évfolyamok vetél
kedője, amelyen minden bennmaradó diák részt vehetett. A két
órás programon különféle, játékos feladatokban mérkőzhettek 
meg a csapatok. A játék lényege az volt, hogy a krampuszok elra
bolták a Mikulást és az a csapat győzött, amelyik a legjobban és 
leggyorsabban oldotta meg a feladatokat, s így kiszabadította a 
Mikulást. A próbák között voltak tesztek, hogy mennyire ismer
jük iskolánkat, tanárainak, illetve különböző színdarabok és 
karácsonyi dalok előadása. A hangulat csúcspontja viszont az esti 
buli volt, ami hagyományosan, a felsőbb évesek által megszer
vezett party volt.

Szombaton, a nulladikos diákok által közösen készített reg
geli után, kitört az iskolában a karácsonyi hangulat. Délelőtt 
elkezdődött a karácsonyi díszek, ajándékok készítése, amíg a 
sportkedvelők a tornateremben megszervezett focibajnokságon 
vehettek részt akár játékosként, akár nézőként. Akiket igazán 
érdekel a rajzolás minden fortélya, Varsányi Emília, grafikus- 
művész előadását tekinthette meg, melyen rövid beszámoló volt 
a kurzusokról, illetve a rajzolás technikáiról, sőt résztvevőink ki 
is próbálhatták őket. Ebéd után mindenki elkezdte díszíteni az 
iskolát az előre elkészített díszekkel, melyekhez egy füredi család 
is hozzájárult, hiszen támogatva iskolánkat kölcsönadtak sok 
égősort a karácsonyi szezonban, melyekkel teljesen kivilágítottuk 
a gimnáziumot. Miközben az aulában karácsonyfát állítottunk, 
Czuczor Sándor tanár úr mesélt és válaszolt a diákok kérdéseire. 
Ám ezek után sem fejeződött be a sürgés-forgás, hiszen a közös 
vacsorakészítés következett. Este megtekinthettük az iskolai ze
nészek fesztiválját, melyen tanulóink szórakoztató előadást nyúj
tottak, majd a balatonalmádi mazsorett csoport látvány show- 
ját tekinthettük meg. A szombati nap pedig Dan'n'Rol koncerttel 
zárult, amely szintén nagyon jó hangulatot teremtett a diákok 
között.

Vasárnap is lehetőség volt a bennmaradásra, amikor minden
ki kipihenhette a mozgalmas hétvége fáradalmait. A közös prog
ramok akkora sikert arattak, hogy a DÓK jövőre is tervezi a 
Karácsonyi Bennalvós Hétvége megszervezését.

Az utolsó tanítási héten igazán karácsonyi hangulat volt a 
gimnáziumban és a kollégiumban egyaránt. Szünet előtti utolsó 
két napon, színvonalas előadásokra került sor, melyeken hagyo
mányos betlehemi színdarabokat és egyéni előadásokat tekint
hettünk meg.

Csütörtök este a kollégiumban gyűltünk össze, kollégisták és 
bejárós diákok egyaránt. Először egy vidám, betlehemi műsort 
adtak elő tizenegyedikes tanulóink, majd a szóló előadók követ
keztek: voltak hangszeres előadások, illetve énekes fellépők is, 
akik igazán megdobogtatták a diákok szívét a karácsonyi dalok
kal. Majd közösen sütiztünk, teáztunk és énekeltünk az aulában. 
Végül a végzős diákjaink betlehemi műsorára került sor. Az este 
hangulata annyira megható és ünnepi volt, hogy mindenki egy 
nagy "család tagjaként" ünnepelhette végig a kollégiumi kará
csonyt. Mindezek után, akinek kedve volt, az aulában közös 
filmnézésben vehetett részt.

Pénteken ismét együtt karácsonyozhattunk, ahol tanáraink és 
bejárós diákjaink is szép számban megjelentek. Itt a nulladikos 
diákoké volt a főszerep. Sokan hangszeres előadással léptek fel,

ám elhangzottak kedves karácsonyi versek is. Végül pedig egy 
humoros betlehemi színdarabot láthattunk, melyen több diákunk 
is megmutatta színészi tehetségét.

A hosszú, téli szünetet mindenki meghitt, ünnepi érzésekkel 
telve kezdte el.

Idén iskolánkban teljesen megújult a D ÖK, hiszen akkora a 
diákok közti összetartás, hogy egyre fontosabbá válik a közös 
programok szervezése. Felmerült, hogy gólyáinknak nemcsak a 
táborral és a gólyaavatóval segítünk beilleszkedni a gimnázium 
mindennapjaiba, hanem próbálunk személyes kapcsolatot ápolni 
velük. Ez nem is akadály a korban egymáshoz közel álló évfolya
moknál, ám a magasabb és a kezdő évfolyamok között nagy a 
szakadék. Ennek nemcsak az az oka, hogy nagy a korkülönbség, 
hanem az idősebb diákoknak jóval több dolga, tanulnivalója 
akad, mint a legfiatalabb évfolyamnak.

Felsőbb éves tanulóink ennek az enyhítésére szeretnének 
szervezni egy olyan patrónusrendszert, melynek segítségével 
több lehetőségük lesz megismerkedni, jó baráti viszonyt fenntar
tani egymással és bevezetni a gólyákat a gimnázium életébe, 
szokásaiba. Mindemellett fiatal diákjainknak nagy előnyt jelent
het egy idősebb diákkal kötött kapcsolat, hiszen kérheti a segít
ségét a tanulásban és magabiztosságot is adhat a gimnáziumi élet 
buktatóin. Egy ilyen jellegű barátság viszont nagy arányban jel
lemformáló lehet, ezért az is fontos, hogy olyan embereket bíz
zunk meg egy ilyen feladattal, akik felelősségteljesen tudják ke
zelni a dolgokat. Mindemellett egy ilyen rendszer kiépítése nagy 
együttműködést is jelent, ezért fontos a diákpárok közti feltétlen 
bizalom, és a patrónusok közti tapasztalatcsere is.

Reményeink szerint sikeres lesz az összhang és a megértés 
diákjaink között, ennek eredményeiről egy tanév végi cikkben 
fogok bővebb információt adni.

Kellei Szimonetta
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SZOKOLY TAMÁS EMLÉKÉRE
Megrendítő halálhírére so
kunk szívverése állt el egy pil
lanatra, s bizonyára mindnyá
jan úgy éreztük, hogy megint 
kevesebbek lettünk. S ez az 
érzés tán bűntudattal vegyült, 
mert -  mint a búcsúztatásán is 
kiderült -  nagyon sokan sze
rettük Őt, de talán nem elég 
jól szerettük, ha olyan ma
gányos lehetett ennyi szeretet 
mellett. Bár őt saját személyes 
gondjainál mindig jobban 
érdekelték a "világ dolgai", 
azok a jelenségek, történé
sek, amik körülvették. Soha 
nem szűnő szenvedélyes 
küzdelmet folytatott a jóért, a 
tisztességért, a kis és nagy 
hazugságok, elvtelenségek 
ellen, s ezt egyik éra sem vette 
jónéven. Járta a maga konok 
kitartásával a magának ki
szabott utat, s szóban, vers
ben, színházban, irodalmi 
színpadon keresztül ébreszt
getett, ostorozott, serkentett. 
Az almádi könyvtár fiatal

jaiból szervezett irodalmi színpad egy ünnepségen nagy sikerrel mutatta be 1976- 
ban az ő vezetésével Déry Tibor Egyesülni, terjeszkedni című lírai oratóriumát. Egy 
kitaszított időszakában az almádi könyvtárban talált munkalehetőséget is. Örökké 
vibráló szelleme senkire sem volt hatástalan, s csak örülhetünk annak, hogy ismer
hettük, hogy a barátai lehettünk. Lelkünkben és verseiben velünk marad.

Hollóné Behring Anikó

Szokoly Tamás 
MÁSOKAT VÉDENI KÉPES

Csikorogva, köpködve, megalázottan, 
mi tart lábon a csillagok alatt ?
Félelmeim holdudvara orcátlan 
merészségtől nő láthatóvá : 
teszem a lehetetlent, 
cincogok a szükséges Nagyzenekarban, 
cirpelésem porszemnyisége 
már elegendő dinamit, 
a Karmester leint, a Karmesterek 
leintenek, habot okádva borulok 
kótatartómra, -  nem, nem !
Nem szabad, gyönge vagy, fiú, 
gyönge, te magadnál nagyobb hírű, 
elhíresült mondhatatlan, kategóriák 
gyűrűiből folytonosan kisikló, 
győzelmeidtől keserülő, győzelmeidben 
megveretett, vereségeidben csak 
magadtól felülmúlható,
-  lásd : fölvállalhatatlan Világ ez,
hiába sisteregsz, hiába hallgatsz,
s vonulsz Fehér Országba
tűk és intő szavak pálcái alá,
hiába a színskála egésze benned,
szürke vagy, mattulsz, sajogsz,
hiába a sokszoros hiányok,
betöltetlen marad mindig egy lyuk,
űr tátongását látod a teljességben is,
mert nincs teljesség, részleges minden,
magad is, -  hagyd hát az öklendést,
helyette pontos kótát rajzolj,
abból játssz, tedd dolgodat,
viseld a sorsod szabta páncélt,
megvéd majd, meglásd :
ha magad már másokat védeni képes leszel !

A MAGYAR HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK
Ökomenikus megemlékezést tartottak a Don-kanyarban ele

sett magyar hősök emlékére a székesegyházban január 14-én.

-  A második magyar hadsereg 1943 januárjában Sztálingrád 
körzetében rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szen
vedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem 
legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és 
felszerelés nélkül kiküldött, teljesíthetetlen feladattal megbízott 
honvédek ezrei szenvedtek, és vesztek oda értelmetlenül a mí

nusz 40 fokos orosz télben -  idézte fel csütörtök este a világ- 
háborús történéseket Katona János alezredes. Ezután Márfi 
Gyula érsek hívta fel a figyelmet az elhagyott sírok ápolásának 
fontosságára és az emlékezés jelentőségére. Hangsúlyozta, a ha
lálba küldött katonák áldozatok és egyben hősök is, akik ha
zájukért áldozták életüket. Steinbach József református püspök 
az emberiség Istentől kapott legnagyobb ajándékáról, a szeretet, 
a remény és a hit nélkülözhetetlenségéről beszélt. Isó Zoltán 
evangélikus lelkész Isten jelenlétének fontosságát emelte ki.

KITÜNTETETT SPORTOLÓINK
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Oktatási és Kultu

rális Bizottsága 2009-ben
• a "Jó TANULÓ -  JÓ SPORTOLÓ" díjat: Horváth Szilveszternek, a 
Vörösberényi Általános Iskola tanulójának és Vadnai Benjámin
nak, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulójának;
• a "B a l a t o n a l m á d i  v á r o s  s p o r t j á é r t " díjat: Szentesi István
nak a Vörösberényi Lovas Egyesület elnökének adományozta.

Vadnai Benjámin jelenleg 8. osztályos. Szinte minden délután
ja vitorlás edzésekkel telik, mindemellett jó és jeles a tanulmányi 
munkája. Optimist hajóosztályban többszörös magyar bajnok, 
vezeti a magyar ranglistát. Az idei évben a szlovéniai Európa 
Bajnokságon elért 2. helyezése a magyar vitorlástörténelemben 
idáig példa nélküli. Ezenkívül számos dobogós eredménnyel 
büszkélkedhet Európa különböző vizein megrendezett versenye
ken. Emellett eredményesen atletizál és úszik. 2009-ben elnyerte a 
Veszprém megye legjobb ifjú sportolója kitüntetést. Legfrissebb
2009 decemberében elért kimagasló eredményei: Maláj bajnokság
2. helyezés, Ázsia bajnokság 5. helyezés.

Horváth Szilveszter Első osztályos kora óta futballozik. Tanul
mányi eredménye 4,3 és 4 ,7  között van. Az iskola sportéletének

példamutató sportszemélyisége. A Balatonalmádi Labdarúgó 
Sportegyesület meghatározó tagja. Több, jelentős eredmény elé
réséhez segítette csapatát. Labdarúgásban, atlétikában és kosárlab
dában a 2008/2009-es diákolimpia körzeti megmérettetésein do
bogós helyezéseket ért el. A Balatonalmádi Labdarúgó Sportegye
sületben elért eredményei: U.16. Veszprém megyei Bajnokság - 2. 
hely; U.16. Veszprém megyei Serdülő Bajnokság - 3. hely.

Szentesi István ma Balatonalmádi lovas-, sport- és kulturális 
életének egyaránt meghatározó alakja, motorja. Fiatal korától 
többféle sport vonzásában élt. A lovak szeretete családi örökség, 
próbálkozott labdajátékokkal, végül az atlétikában teljesedett ki 
sportpályafutása: öt magyar bajnoki címet szerzett és válogatott
ságig jutott. Az élsportolói korszak után a Veszprém Megyei 
Atlétikai Szövetség elnökségében is tevékenykedett. 1990-ben 
költözött Balatonalmádiba. 1997 óta foglalkozik lovak tartásával 
és a lovaglás oktatásával. A 2001-ben létrehozott Vörösberényi 
Lovas Egyesület alapító elnöke.

A díjakat ünnepélyes keretek között a bizottság 2010. január 
19-i ülésén Bálint Sándor, az OKB elnöke adta át.

(Bővebben az újság internetes oldalán)



Jáger István grafikusművész

„Sólyom” rézkarc

„Felhőlovas” tusrajz

„Palóznaki Krisztus” tollrajz

„Baláca” rézkarc
„Corpus” rézkarc



Jáger Istvánt viszonylag kevesen 
ismerik Almádiban, jó alkalom a mos
tani, hogy kicsit közelebbről megismer
jük munkáit, s kicsit talán őt magát is.

Jáger István Veszprémi kötődését 
cserélte fel a Balaton-parti életre, bár 
munkája a mai napig a megyeszékhely
hez köti, már jó ideje Almádiba jár 
haza. Hazajár a csendes utca végén lévő 
madár- és macskabarát kertbe, gyü
mölcsfái és grafikus szerszámai közé. 
Nyitott, barátságos, alapos ember, aki 
szeret mesélni, történeteket továbbad
ni, s ezekből képeket kerekíteni.

Eredeti végzettségét tekintve rajz
tanár, de már régóta nem gyerekeket, 
hanem -  mondhatni -  felnőtteket tanít, 
a felnőtt életre. Szinte naponta talál
kozik rettenetes emberi sorsokkal, de 
lapjain nem a drámát, hanem a békét, 
harmóniát -  vágyainkat -  sorolja elénk. 
Teszi ezt lefegyverző szakmai felké
szültséggel, biztos kézzel, biztos szem
mel és biztos lélekkel.

Egyedi tollrajzai ámulatra késztet
nek bennünket, szinte érezzük a toll 
rezdülését, szemünk végigsiklik a vona
lak ritmusán, amelyek foltokká, for
mákká, mítoszokká és mesékké állnak 
össze. A fekete vonalak a fehér lapokon 
képesek a teljességről szólni, képesek a 
formákkal, a formák hiányával vibráló 
feszültséget teremteni, majd elcsende
síteni, elsimítani a kép belsejét, önálló 
életre bocsátva a rajzot, képet, met
szetet. A népi kultúrával való látható és 
érzékelhető párhuzam is jelzi Jáger 
barátunk érdeklődési irányát, a rajz 
mellett örömmel és értően használja a 
fényképezőgépet, az erdélyi útjain 
készült képeiből szép kiállítást láthat
tunk jó néhány évvel ezelőtt.

Grafikusként rézkarcokat és vasma
ratásokat készít, ez a nagyon munka- 
igényes technika is kedvére való, érzé
kelhető, hogy milyen örömmel metszi, 
karcolja a lemezbe a vonalakat. A kis
grafikák konkrétabb világában, és a 
nagyobb méretű átírtabb formanyelvű 
nyomatok világában is otthonosan 
mozog, bravúros felületeket, varázs
latos figurákat csalogatva elő a leme
zekből.

Témái a népmesei ihletésű lapoktól 
a drámai feszültséget közvetítő nyoma
tokig ívelnek, erős, szuggesszív, embert 
féltő tartalommal. Színes nyomatai a 
sokszorosító grafika ritkábban alkalma
zott módszereivel készülnek, eseten
ként versenyre kelve a táblaképekkel, 
színes rajzokkal.

Tagja a Magyar Alkotóművészek 
Egyesületének, a magyar Grafikusmű
vészek Szövetségének, és az Ajkai Gra
fikai Műhelynek. Képei itthon és kül
földön sok helyütt szerepeltek, egyéni 
kiállításai is szép számmal voltak. 
Munkásságát számos díjjal ismerték el, 
jelezve, hogy az ő esetében a szakma és 
a laikusok egyetértenek abban, hogy jó 
úton jár Jáger barátunk.

FL

„Őrangyal” rézkarc

„Lélekcsapda” rézkarc

„Kossuth” tollrajz

„Tél” aquatinta

„Kitörés” rézkarc



STRANDHÍREK
Eltelt egy hónap. Strandjaink életében a szűk téli hónapok (decem

ber, január) nem a legmozgalmasabbak, kivéve, ha a tó jege korcso
lyázásra alkalmas. A veszély nélkül korizható (hiv.: jégen való tartóz
kodásra alkalmas) jégvastagság 15 cm. Ez a mai napon (január 19-én) 
méréseim szerint 7-8 cm között változik. Ezért kérek mindenkit, csak 
akkor menjenek a jégre, ha ezt a hivatal engedélyezi, és a pályákat 
kijelöltük.

ígértem, hogy az átépítésről-építésről tájékoztatom Önöket.
A bal oldali vizes blokk tetőzeti héjának bontása megtörtént, az 

elemeket a Rákóczi-telephelyre beszállítottuk, a deszka és szalufa
anyagot hiánytalanul depóztattuk. Ennek az épületnek a födémzsa
luzása ill. vasalása megtörtént. A födémbeton beöntésével folytatód
nak a munkák. A lebontott szerkezet felhasználására tett javaslatomat
-  ha az műszaki paramétereivel is adoptálható -  elfogadják, a Budatava 
Strandunk kabin- és öltözőszárnya elrohadt műanyag hullámlemezé
nek kiváltását is megoldhatjuk.

A jobb oldali blokk murvaágyazat-tömörítésén túl vagyunk, a gé
pészeti munkák, víz, csatorna ki- ill. bekötései után egy szerelőbeton
réteget kap az alap és ezt követheti a lemezbeton, ami után talán 
kibújunk a földből.

Ezek a munkák nem készülhettek volna el, ha az égiek nem kegye
sek hozzánk, hiszen a tél kellős közepén vagyunk, és nem tipikusan 
építkezési szezon.

A kivitelezővel napi kapcsolatban vagyok, vélemény szerint a má
jusi átadás tartható, amiben én, és gondolom Önök is nagyon bíznak.

Hegyi Zoltán Rókus 
vezető gondnok

CSALÁDSEGÍTŐS HÍREK!
TISZTELT OLVASÓ! Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Bala

tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ a megnövekedett la
kossági panaszok és segítségkérések miatt, a Banki Hitelkárosultak 
Egyesületével közösen, új szolgáltatást indít 2010. február 15-től.

Az új szolgáltatáson keresztül a következő lehetőségek lesznek 
elérhetők: Ügyfelmérés, konzultáció. Banki, végrehajtási, és bármely 
az üggyel kapcsolatos dokumentáció áttekintése, minősítése, vál
ságkezelési terv elkészítése.

Tárgyalás: Egyeztetés a pénzintézetekkel, APEH-hel, végrehajtó
val, stb.: a tartozásoknak megfelelően szerződés átdolgozása, tőke- 
törlesztési moratórium, futamidő-hosszabbítás, könnyítések, ked
vezmények, halasztás, felfüggesztés stb. kérése.

Adott esetben a tartozások kiváltása, összevonása, új hitelszer
ződés kötése, egyéb pénzügyi megoldások felszínre hozása.

Eredménytelenség esetén végrehajtási kifogás, megfelelő jogi
ügyvédi segítségnyújtás elindítása.

Behajtási, árverezési ill. kilakoltatási szakaszban az aktuális jogi 
lépések megtétele a helyzetnek megfelelően.

Célunk hogy banki pénzügyi és jogi ismeretekkel rendelkező 
szakemberek közreműködésével segítsük a hozzánk fordulókat abban, 
hogy kedvező alkupozícióban, eredményesen tudjanak egyeztetni a 
követeléskezelővel, könnyítések elérése, időnyerés, és a megváltozott

helyzethez történő optimális alkalmazkodás érdekében, végső esetben 
az új életvitel kialakításához szükséges lépések meghatározásával.

Sokan azért kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, mert soha nem 
tanulták meg a pénzügyi ismeretek alapjait, ez pedig súlyos helyzetbe 
sodorja a családokat. Az adósságok feszültséget okoznak, a kilátásta
lanság érzése pedig számos társadalmi, egészségügyi, mentális prob
lémát hordoz. Épp ezért munkánk fontos részének tekintjük, hogy a 
bajba jutott embereket megtanítsuk a reális pénzügyi tervezésre és 
ennek fontosságára: megmutassuk, hogy van lehetőségük kikerülni 
az adósságcsapdából, megismertessük őket a pénzügyi kultúra leg
alapvetőbb szabályaival.

A válságkezelési és életviteli tanácsadás a Családsegítő Szolgálat 
koordinálásán keresztül lesz elérhető. A személyesen (Balatonalmádi, 
Ady Endre u. 2.) vagy telefonon (88/542-552) hozzánk fordulóknak 
egyeztetés alapján tudunk időpontot biztosítani felmerülő problé
máik megoldásához.

Reméljük, hogy új szolgáltatásunk bevezetésével sikerül lehető
séget teremteni problémáik megoldásához!

Kérjük, időben vegyék igénybe szolgáltatásunkat és másokat is 
tájékoztassanak erről az új szolgáltatásról!

Báles János 
munkatárs

MILYEN SPORTOS ÚJÉVI FOGADALMAT TEGYÜNK?
1. Leírjuk, mi mindent szeretnénk az életben.
Látszólag ez egyszerű dolog: leülünk, rászánunk egy órát és 

megírjuk, mi mindent szeretnénk elérni az életben. A kutatások 
azt bizonyítják, hogy azok az emberek, akik megírták ezt a lis
tájukat, az életben 10-20-szor annyi eredményt érnek el, mint 
azok, akik nem csinálnak listát.

Ennek ellenére érdekes módon szinte minden kultúrában, a 
középosztályban az embereknek csak kb. 3% -a írja valaha is 
össze a céljait. Ez egészen megdöbbentően alacsony arány.

Az alkalmazott pszichológusok kutatásai szerint a sikeresség 
mértékét 300% -3000% (!)-al növeli, ha leírjuk a céljainkat és 
ezeket rendszeresen elővesszük, nézegetjük.

... mindenesetre, ha akarnak egy jó, és könnyen teljesíthető 
fogadalmat először válasszák ezt!

Meg kell mondanom, ez bár látszólag egyszerű -  de próbálják 
ki - ,  igazából nagyon nehéz! Az emberben iszonyú lelki gátlások 
támadnak, ha elhatározza, hogy leírja (nem kigondolja, le is kell 
írni!) mi mindent szeretne megvalósítani az életben. "

BALATONI JAVASLATUNK A KÖVETKEZŐ:

TE MÁR ÁTÚSZTAD?
Javaslom, hogy július 17-én ÚSSZAD át az Öbölátúszás során a 
3,5 km-es Füred-Tihany közti Öböltávot! 
www.messzeuszok.hu

TE MÁR MEGKERÜLTED?
Javaslom, hogy április 4. és október 25. között kerüld meg 
bringával a Balatont a kijelölt teljesítménytúrák során, vagy 
egyéni időpontban! Ha a 204 km-es táv még 3 napra is sok 
Neked, válaszd a Keleti Kört Almádi, vagy Siófoki indulással! 
www.balatonbringa.hu

TE MÁR ÁTEVEZTED?
Mi lenne ha megpróbálnád Alsóörsről indulva, Siófok érintésév
el oda-vissza átevezni a Balatont! Sokféle hajóval indulhatsz, a 
táv csak 22 km. 
www.marathon.hu

http://www.messzeuszok.hu
http://www.balatonbringa.hu
http://www.marathon.hu


TÉLI ÚTFENNTARTÁSI 
FELADATOK

Városunk közúthálózata majd 120 km hosszúságú. Ez alig ma
rad el a megyeszékhely, Veszprém útjainak hosszától. Fenntartá
sáról intézményünk -  Balatonalmádi Városgondnokság -  gondos
kodik az éves költségvetésben e célra megállapított összeg erejéig.

Ezen a szakfeladaton az alábbiakat látjuk el: aszfaltozott utak 
kátyúzása, útburkolati jelek festése, közlekedési táblák pótlása, 
portalanított (murvázott) utak egyengetése, kátyúzása, zúzaléko
lása, hóeltakarítás, síkosságmentesítés. E szakfeladaton is keret
összegből gazdálkodunk, melynek 2010. évre tervezett forrása cca. 
bruttó 21 millió Ft. Ebből cca. 4 millió Ft a sajátrezsis tevékenység 
(alkalmazotti állomány és technika) önköltsége, 17 M  Ft az alvál
lalkozói és egyéb (anyag) költségek.

Alvállalkozóinkat minden esetben pályázat útján választjuk ki.
A szakfeladaton belül az alvállalkozói és egyéb anyagköltségek 

tervezett megoszlása a következő:
-  aszfaltos utak kátyúzása: 5 ,4  M  Ft
-  murvás utak fenntartása: 4 M  Ft
-  útfestés, kresztáblák pótlása: 1 M  Ft
-  hóeltakarítás, síkosság-mentesítési alvállalkozói díj, 

ügyeleti szolgálat: 5 M  Ft
-  szóróanyag: 1,6 M  Ft
A téli időszak aktuális fenntartási munkája a hóeltakarítás, 

síkosságmentesítés.
A járdák és kerékpárutak fenntartását saját kivitelezésben 

végezzük. A közutak mentesítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó 
RD Master Kft.-vel szerződtünk. A rendelkezésünkre álló géppark 
lehetőséget ad akár városrészenkénti egyidejű munkavégzésre.

Síkosságmentesítésre kétféle anyagot használunk: a vízszintes 
utak szórása érdesítő anyaggal (dolomit zúzalék és fűrészpor 
70-30% -os keveréke), a meredek belterületi utak mentesítése 
murva-fűrészpor-konyhasó 65-25-5% -o s keverékével történik.

Balatonalmádi közúthálózatát a mentesítés, a beavatkozás mér
tékétől függően négy kategóriába soroljuk:

1. kategóriába tartozó kiemelt városi főutak. Tömegközle
kedési (távolsági és helyi) útvonalak és gyűjtőutak, intézmények 
megközelítését biztosító utak.

2. kategóriába tartozó utak. A város szilárd, aszfalt, vagy beton 
burkolattal ellátott, gépi úton tisztítható, és szórható útvonalai, 
melyeket a közforgalom is igénybe vesz.

3. kategóriába tartozó különleges domborzati viszonyokkal 
rendelkező területek, keskeny meredek utcák gépi vagy kézi szó
rással.

4. kategóriába tartozó utak a fentieken kívüli utcák, bejelentett 
állandó lakosokkal.

A beavatkozást a hó vastagsága, a síkosság mértéke határozza 
meg, arányosság, ésszerűség, takarékossági elvek érvényesítése 
mellett. A rendelkezésre álló géppark elvi lehetőséget biztosít 
munkánk maximális szinten történő ellátására, határt a szakfelada
ton rendelkezésre álló keretösszeg szab. A síkosságmentesítésre 
elköltött pénzből, nem fogunk tudni kátyúzni év közben. Ezért 
fontos megtalálnunk azt az ésszerű, viselhető kompromisszumot 
jelentő szolgáltatási színvonalat, ellátást, amellyel biztosítani 
tudjuk a lakóingatlanok biztonságos megközelítését téli útvi
szonyok között is, ugyanakkor marad forrás az egyéb, nem kevés
bé fontos útkarbantartási feladataink elvégzésére az év hátralévő 
időszakára.

A beavatkozás szokványos mértéke útkategóriák szerint: 
kiemelt és 2. kategóriás utak hótolás és síkosságmentesítés minden 
esetben, 3. kategóriában hótolás, szükség szerinti síkosságmente
sítéssel, 4. kategóriában hótolás, síkosságmentesítés csak különö
sen indokolt esetben.

Feladatellátásunk során számítunk a lakosság megértésére, egy
ben aktív közreműködésére. A járdák tisztítása az ingatlan szé
lességében a tulajdonos kötelezettsége és felelőssége. Munkánkat 
segítik azzal, ha főleg a keskeny utcákban nem várakoznak gépjár
művükkel az úttesten, és biztosítják tisztító járműveink részére a 
munkavégzést a teljes útszelvényben.

A meredek utcákban a tárolóedényekben kihelyezett síkosság
mentesítő anyag kiszórásával szintén nekünk segítenek, természe
tesen önnön magukon is.

Az öntevékeny egyéni védekezés is hathatós lehet főleg a mere
dek utcákban a háztartási fahamu vagy salak kiszórásával.

A gépjárművek téli felkészítése is nagyon fontos: téli gumi, 
hólapát és érdesítő anyag a csomagtartóban, újszerű ablaktörlő 
lapátok, típusválasztásnál a négy kerék meghajtású gépkocsi előny
ben részesítése. Gyalogszerrel történő közlekedésnél a bordázott 
gumitalpas cipő, szükség esetén a cipőre kívülről felhúzott zokni 
tökéletes tapadást biztosít még jeges útviszonyok mellett is. Ne 
röstelljük nagyszüleink praktikáit elővenni. A szükség nagy úr! Ne 
közpénzen várjuk a tökéletes körülmények biztosítását, mert az 
megfizethetetlen.

E rövid ismertetővel rá kívántam világítani intézményünk ez 
irányú feladatellátásának összetettségére, a döntést befolyásoló 
mérlegelési szempontokra. Kérem, higgyék el, tudjuk, hogyan kell 
csinálni és van mivel elvégezni a munkát, de pénzünk a feladat 
(jogosan?) elvárt szinten történő teljesítéséhez korlátozottan áll 
rendelkezésre.

És az utcán, ahol síkosságmentesítünk, tavasszal kátyúzni kell. 
Ha marad még miből.

Agg Z. Tamás 
Balatonalmádi Városgondnokság
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"BÜFÉ bérbe adó Balatonalmádi Sporttelepen 2010. március 
1-jétől 2010 . december 31-ig.
Szerződés megújítása lejáratot követően lehetséges.
A pályázati kiírás átvehető munkaidőben (8 -16  óráig) a Balaton
almádi Városgondnokság Rákóczi u. 43. sz. alatti telephelyén."

* * *
"Balatonalmádiban APARTMANOK és 2 db 43 m2-es faház bérbe 
adó a Sporttelep területén.
Részletes ismertető átvehető munkaidőben (8 -16  óráig) a Balaton
almádi Városgondnokság Rákóczi u. 43. sz. alatti telephelyén."

"Balatonalmádi Városgondnokság felvételt hirdet a Sporttelep 
gondnoki feladatainak ellátására.
Részletes feladatismertető átvehető személyesen, munkaidőben 
(8 -16  óráig) a Rákóczi u. 43. sz. telephelyünkön."

TISZTELT  
BALATONALMÁDI LAKOSOK!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Balatonalmádi 
Kommunális és Szolgáltató Kft. 2010. március 1-től

balatonalmádi központi 
budatavai 

vörösberényi
városrészeken a hulladékgyűjtő napokhoz (hétfő, kedd, péntek) 

igazodva házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést indít.
A lakosságot a következő lapszámban részletesen tájékoztatjuk. 

Balatonalmádi Kommunális Kft.



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
február 10. és március 10. között

A következő  szám  p rogram aján lata it feb ru ár  25-ig  várjuk  
a  p an n on iaku ltu ra@ chello .hu  illetve pan n on iakon yv tar@ chello .hu  cím re!

RENDEZVÉNYEK
FEBRUÁR 11. csütörtök
Kocsmaszínház vagy filmklub -  Méj'víz

FEBRUÁR 12. péntek -  7 éves a Pannónia
17 óra Ládafia Bábszínház előadása:
Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj
19 óra Latin érintés -  Papadimitriu Athina színházi koncertje. 
Közreműködik: Kutik Rezső (gitár, vocal), Lippai Andrea (tánc) 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

FEBRUÁR 18. csütörtök 17 óra -  Berényi esték.
6. előadás: A Sumiroktól a Magyarokig. Ea: Marton Veronika 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Információ: 20/991 6213

FEBRUÁR 18. csütörtök
Kocsmaszínház vagy filmklub -  Méj'víz

FEBRUÁR 19. péntek 17 óra
Hoffer Ildikó keramikus kiállításának megnyitója a Pannóniában

FEBRUÁR 19. péntek 19 óra
Tiszta tűz -  Vámos Miklós önálló estje.
Az est végén az író dedikálja kötetét.
Helyszín: Pannónia nagyterem

FEBRUÁR 20. szombat 19 óra
IV Sváb Bál. A bál védnöke: Keszey János polgármester.
Műsor: német néptánc, magyar néptánc.
A zenét szolgáltatja: Németh Tamás.
Vacsora, italbüfé, tombola.
Szervező: Német Kisebbségi Önkormányzat.
Helyszín: Pannónia.
Asztalfoglalás, jegyelővétel: Winkler Istvánné 20/393-9273

FEBRUÁR 20. szombat
Hivatalos jelmezbál -  Méj'víz

FEBRUÁR 25. csütörtök 17 óra
Autótörténeti előadássorozat. 2. rész -  előadó: Négyesi Pál.
Az előadás ingyenes.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Információ: 20/991-6213

FEBRUÁR 25. csütörtök 18 óra -  Megemlékezés 
A kommunizmus áldozatainak emléknapján.
Helyszín: Pannónia olvasóterem

FEBRUÁR 25. csütörtök
Kocsmaszínház vagy filmklub -  Méj'víz

FEBRUÁR 28. vasárnap 14 óra
Téltemető-tavaszköszöntő vigasság
Kereplő Színház -  Ludas Matyi a Szent Erzsébet-ligetben, majd 
néptáncosok búcsúztatják a telet. Ezt követően fürdőzés a 
Balatonban. Szervező: Pannónia

MÁRCIUS 4. csütörtök 17 óra
Autótörténeti előadássorozat. 3. rész -  előadó: Négyesi Pál.
Az előadás ingyenes.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Információ: 20/991-6213

MÁRCIUS 4. csütörtök
Kocsmaszínház vagy filmklub -  Méj'víz

MÁRCIUS 6. szombat 19 óra -  Rendhagyó Retro Est
-  a jótékonyság jegyében a Vörösberényi Általános Iskolában. 
Talpalávaló: Tyuki Dii -  Vacsora: Pireus étterem. Műsor: az isko
la diákjaitól. Belépőjegy: 2700  Ft (az iskolában megvásárolható) 
Érd.: 06-20/974-0860

KIÁLLÍTÁSOK

KÖ N YVTÁ R GALÉRIA
Almádi reklám városlődi és kislődi kerámián -  Schildmayer 
Ferenc gyűjteménye. Megtekinthető január 11-től március 7-ig a 
könyvtár nyitva tartási idejében.

PANNÓNIA
Bihon Győző-Bojtor Károly-Szalay László festőművészek kiál
lítása. Megtekinthető január 22-től február 15-ig az intézmény 
nyitva tartási idejében.

HOFFER ILDIKÓ KERAMIKUS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető február 19-től március 15-ig az intézmény nyitva 
tartási idejében.

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOM BÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Péntekenként 17 órától a Pannónia Olvasótermében. 
Információ: Szenthe László 88/438-224
Február 12. Gombák felismerése fotókról -  játékos vetélkedő. 
Az első három helyezettet díjazzuk!
Február 26. Az Őrség jellemző gombafajait fotókon és szóban 
ismerteti: Kalauz József meghívott előadó.

BABA-MAMA KLUB
Péntekenként 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Információ: Nemes Éva (30/9708-836), nemeseeva@gmail.com 
Február 19. 16 órától Bátyus Baba Farsang lesz a gyermek- 
könyvtárban.

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Február 20. Fábián József emlékére szervezett nyílt borászati 
tanácskozás Alsóörsön
Február 23. Meghívott vendégünk Schweiger Rezső balatonke
nesei borász
Február 27. Metszési bemutató a kijelölt helyen 
Március 9. Mester-Csiki Ferenc kertészmérnök tavaszi tanácsai 
Március 13. A Balatonalmádi Kertbarát Kör éves nyilt bor
versenye. Helyszín: Pannónia; időpont: 17 óra. Információ: 
Lőrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Szerdánként 17 -20  óráig a Pannónia Nagytermében. Karvezető: 
Demel Eszter. Titkár: Majbó Judit 70/4588-574

BO TORKA NÉPTÁNC EG YÜ TTES
Keddenként és csütörtökön 1 8 .3 0 -2 0  óráig a Pannónia nagyter
mében. Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561).

BRIDZS KÖR
Szerdánként 16 órától. Helyszíne: Pannónia 8. terem. Érdeklőd
ni lehet Garai Péternél 30/4297-444

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

CIM BORA KLUB
Február 28. vasárnap
Gyülekező 13.30-kor a gyermekkönyvtárban. Közös részvétel a 
Téltemető-tavaszköszöntő vigasságon az Öregparkban. További 
információ: Nagy Judit 88/542-508

mailto:pannoniakultura@chello.hu
mailto:pannoniakonyvtar@chello.hu
mailto:nemeseeva@gmail.com
mailto:lorincz.bereny@freemail.hu


CSILLAGNYÍLÁS
15.30-16 .15  óvodás balett, 16 .15-17  óráig iskolás balett, 17-18  
óráig iskolás haladó balett, 18 -1 9  óráig asszonytánc. Helyszíne: 
Pannónia 3. és 4. terem. Hétfőn és szerdán. Vezető: Vízhányó 
Katalin 70/3802-064

D IABÉTESZ KLUB
Helyszín: Pannónia. Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).
Február 9., 15 óra Farsangi összejövetel.
Március 9., 15 óra Kovács I.: Képes beszámoló Almádiról.

ÉR EM G YŰ JTŐ  KLUB
Foglalkozások: február 12-én, február 26-án. és március 12-én
16.30-tól a Pannóniában (1. vagy 8. klubszoba)
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

FOGYIKLUB
Minden páratlan csütörtökön (febr. 18. márc. 4.) 17 .15-17 .45-ig 
(utána torna). Helyszín: Pannónia 3. klubterem. Vezető: Töltési 
Erzsébet 30/9719-446

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

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSO PO RT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúr
házban. Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

H ONISM ERETI KÖR
Összejövetel: minden hónap második hétfőjén 1 6 .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. 
Gyógytornász: Schlakker Imréné (70/3793-573).
Vezető: Melnecsukné Vati Judit (20/4912-435). Jelentkezni 
lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia, Olvasóterem.

IDŐSEK KLUBJA
(Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ)
Városház tér 4. Telefon: 88/542-556.
Válogatás a programokból:
Február 3., 14 óra Mozidélután: három filmből, a klubtagok 
választása szerint.
Február 16., 14 óra Kovács István előadása IX . rész: 
Balatonalmádi régen és most -  képekben.
Február 18., 15 óra Jogi tanácsadás Dr. Gyürki Évával.

KID ROCK &  ROLL SE
Péntekenként a Pannónia Zöldtermében. Iskolás csoport 14 -16  
óra, oviroki 1 6 -1 6 .4 5 . A gyerekeket az oviból leviszik. 
Kapcsolat: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

KISMAMATORNA
Keddenként 17-18  óráig a Pannónia 4. termében.
Vezeti: Schlakker Imréné gyógytornász 70/3793-573

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSO PO RT
Keddenként 16 órától a Pannóniában.
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

N ÉM ET HALADÓ NYELVTANFOLYAM
Hétfőn és szerdán 17 .30 -19  óráig a Pannónia 5. klubtermében. 
Érdeklődni: Andreas Thimm 20/529-0921

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.
Február 11. Kártyadélután vagy téli séta.
Február 18. Kártyadélután, masszázs és zenés torna.
Február 25. Téli séta.
Március 4. Klubdélután Nőnapi köszöntéssel. Játékos vetélkedő. 
Március 11. Kártyadélután, programtervezés és zenés torna

SAKK KLUB
Vezetője: Fáncsy Imre 88/432-141, ill. 70/389-6049 
Felnőtteknek hétfőn és pénteken 15-19  óráig, gyerekeknek 
1 5 .1 5 -1 6 .15-ig a Pannónia 5. termében 
Február 21 ., 9 -1 5  óra
Sakkverseny: Balatonalmádi-Tapolca Városi SE mérkőzés 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

LAS SENORITAS TÁNCKLUB
Szerdánként 17 órakor a Pannóniában.
Információ: Veleginé Pavelka Gizella 30/9395-129

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

SOK NÉP TÁNCHÁZA
Minden második pénteken 17 órától. Helyszín: Pannónia 
A táncház a húsvéti böjt időszakában szünetel.
Vezető: Tímár Lajos. További információ: 30/429-5604

TÜ CSÖ KZEN E
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyer
mekkönyvtárában. Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598

V ÖRÖ SBERÉN YI FÁBIÁN JÓ ZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfőjén 18 órakor, a Vörös
berényi Kultúrházban. Vezető: Pandur Ferenc 70/339-5274 
Február 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
Vendég: Újlakiné Dr. Pék Éva jegyző
Konzultáció a Városgondnokság tevékenységéről. Vendég: Agg 
Z. Tamás intézményvezető
Február 15. A falugazdász munkája a kistérségben. Vendég:
Szentesi István falugazdász
Rendezvények
Február 5., 14 óra Kelet-balatoni kistérségi borverseny 
Február 20 ., 15 óra Fábián József szőlész-borász találkozó 
Alsóörsön. Helyszín: Eötvös Károly Művelődési Ház

VÖRÖSBERÉN YI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Február 11. Egészségmegőrző torna, masszázs
Február 13., 20 órától Jótékonysági farsangi bál a Vörösberényi
Kutúrházban. Élő zene -  Büfé -  Tombola.
Belépő: 2500  Ft, mely magában foglalja a vacsorát és az üdvözlő 
italt. Jegyelővétel, asztalfoglalás: a művelődési házban minden 
nap 16-18  óráig
Február 23. Elnökségi ülés -  tagdíjak, vacsorabefizetések 
Február 24. Beszámoló a 2009 . évi munkánkról, gazdálkodá
sunkról. A 2010. évi program ismertetése, elfogadása.
Zenés szülinapi rendezvény.
Március 10. Időskori reumatikus fájdalmak, izületi bántalmak. 
Előadó: Dr. Hajas Andrea reumatológus főorvos

VÖRÖSBERÉN YI NYUGADÍJAS KLUB 
BO RO STYÁN  NÉPDALKÖR
Péntekenként 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezető: Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉN YI NYUGDÍJAS KLUB 
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA
Minden kedden 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezető: Magda Balázs (30/566-4206).

VÖRÖ SBERÉN YI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap első keddjén 18 órakor a Vörösberényi Kultúr
házban.

VÖRÖ SBERÉN YI VÖRÖ SKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetőségi 
gyűlést tart a Vörösberényi Kultúrházban.

Összeállította: Fábiánná Sáray Anna

mailto:dietel@vnet.hu


FARSANG, FARSANG
Asszonyfarsang a Balaton-felvidéken

A farsang időszaka V ízkereszttől (január 6 .) H am vazószerdáig a tél 
végét, a tavasz kezdetét je lentő  évnegyedkezdet, am ikor a hiedelem  
szerint m egnő a gonosz, ártó  hatalm ak ereje , am elyek ellen fokozott 
védekezésre van szükség. H agyom ányai több pogánykori ünnepre vezet
hetők vissza. A hozzá kapcsolódó mágikus cselekm ények gonoszűzők, 
bajelhárítók, de term ékenység- és bőségvarázslók is.

A farsang három  utolsó napja (vasárnaptól szerdáig) a legjelesebb, leg
m ozgékonyabb, szokásokban  és h ied elm ek ben  a leggazdagabb. A 
farsangvasárnapot követő h étfő t a Balaton-felvidéken húshagyó h étfőnek 
vagy farsanghétfőnek nevezik. Ez a nap itt az asszonyoké, ez az asszonyi 
mulatságok ideje. V idékünkön legelevenebben és legtovább M on ostor- 
apátiban, Szentbékkállán és a Szent György-hegy tövében m eghúzódó 
Raposkán élt a szokás, de ism erték, sőt hajdan gyakorolták a közeli 
Salföldön is. A Balaton-felvidéken a hétfői napon nyolc-tizennégy 
rokon-, kom a- és szomszédasszony összefogott, egyikük házában talál
kozván. Ide belépve "Isten éltessen bennünket nevünk naptyán!" köszön
téssel üdvözölték egymást. A m ikor valam ennyien együtt voltak, akkor 
elindultak egyikük pincéjéhez a szőlőhegyre farsangolni. A m ulatsághoz 
az ennivalót: kövesztett sonkát, kenyeret és fánkot, valam int az ilyenkor 
hagyom ányos paprikás-zsíros pogácsát a fejükre te tt ebédvivő kosárban, 
gondosan letakarva szalvétával, v itték fel. M ár délután a hegyen voltak, 
s o tt m aradtak estig. A pincében m indent fe ltettek  az asztalra, az étel 
mellé bort is. Ettek , közben tréfálkoztak, de ittak is. A háziasszony szor
galmasan töltögette a poharakat. V égül énekelni kezdtek. Férfiak  ide 
nem  te h e tté k  be a lábu kat, kivéve az egyes falu kban m űköd ő 
parasztzenekar tagjait -  három  hegedűst és egy bogost -  akik ezen a 
napon pincéről pincére járva m uzsikáltak a m ulatozóknak. Gyakran elő 
fordult, hogy az asszonyok egymásba kapaszkodva táncra is kerekedtek. 
Az esetek többségében ez nem  volt igazi tán c, inkább forgás és ugrálás. 
M indez arra utal, hogy tevékenységük kultikus, mágikus cselekedet volt. 
Általában azt tartották : "hétfő az asszonyoké, kedd az em bereké" (férfi
aké). Ezekben a falvakban farsang h étfő jén  szabadjára engedett kedvvel 
m ulathattak az asszonyok, nem  illett m egszólni őket érte.

Végéhez közeledvén a mulatság, bem entek a p incébe, ahol "m eglo
vagolták" a hordókat, azaz ráültek egy-egy hordóra, hátul, m int a lovat, 
m egcsapkodták. M ind ezt harsány nevetés, kiabálás, éneklés közepette. A 
mulatság végeztével m inden asszony szalmát vagy zsúpot vett m agához a 
"tőkekötísbül", azaz néhány szálat kihúzott és hazavitte. O tthon  a tyúkok

alá tették , hogy sokat to jjan ak és a kotlós m ajd jó l m egüljön a tojásokon. 
A szalm ához ez esetben ugyanaz a hiedelem  kapcsolódik, m int a Luca- 
napi kotyoláskor. M ind kettő  középpontjában a term ékenység, az élet 
jelképe, a to jás áll. Az asszonyfarsang szokása a termékenységvarázsláson 
túl farsangi lakm ározás is, búcsú a bőségtől a hosszú b ö jt előtt. Raposkán 
a m ulatozó asszonyokat akkor tartották  még józannak, ha a mulatság 
végén a lehető leggyorsabb ritm usban három szor hibátlanul végigéne
kelték egy dal következő refrénjét:

Az én szoknyám száz ráncú,
Száz-száz ráncú, de száz ráncú.

Részlet Laczkovits Em őke gyűjtéséből
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MITŐL CINCOG AZ EGÉRFÁNK?
-  N em  eszel rendesen, és gyönge maradsz. El sem bírod m ajd az isko

latáskát -  ijesztgeti papa időnként a vékonyka T im itom it.
Tomi tényleg nagyon rossz evő. M a sem ette meg az ebédet, hiába 

főzte mama a kedvenc ételét, a borsófőzeléket. M ég húsos spagettit is 
készített hozzá, m ert tudta, hogy Tim itom i ezt is szereti. Rosszul tudta. 
Tim itom i -  nagy unszolásra -  alig ült le az asztalhoz, máris kijelen
tette: fúj!

-  Azt hittem , a borsófőzelék a kedvenced -  zsém belt mama.
-  U tálom  -  fanyalgott T im itom i.
-  A kkor egyél spagettit! -  to lta  elé mam a a m ásik tányért.
-  Azt is utálom  -  vágta rá T im itom i, és a nyom aték kedvéért még 

egyszer azt m ondta: mind a kettő t utálom .
-  Akkor nincs m it tenni -  állt fel az asztaltól m am a szom orúan - ,  jön  

a délutáni alvás. Egy gyerek az evéstől meg a pihenéstől nő nagyra. Aki 
nem eszik, annak sokat kell aludni. G yere csak Tom ikám !

Tim itom i m egm akacsolta m agát: -  N em  megyek aludni, nem akarok.
-  Akarsz vagy nem , muszáj -  erősköd ött mama. -  Én nem  szeretném , 

ha te kicsi, sovány, sápadt és beteges gyerek m aradnál. Enned kell vagy 
aludnod, válassz!

Tim itom i nagy kölletlenül fölvette a kanalat, és im m el-ám m al enni 
kezdte a borsófőzeléket. K ét pohár vizet is m egivott m ár hozzá, m égis
csak a tányér felénél tarto tt, am ikor kito lta  a pocakját, és nagyot szusz- 
szant: - H ú, nem  bírok többet. M ég a m ézédes barackból meg a csörgő 
levű dinnyéből sem tu dott enni egyetlen harapást sem.

-  Összeszűkült a gyomrod a nem evéstől -  korholta papa, de Tim itom i 
ezt már nem is hallotta, m ert fölugrott az asztaltól, és kiszaladt a kertbe.

-  N eveletlen ez a gyerek -  m orogtak a nagyszülők.
Tim itom i vacsorát sem eszik rendesen. A te je t ugyan m egitta, de a 

m ájkrém es kenyérrel nem  bír m egbirkózni. Paprikáról, paradicsom ról 
meg hallani sem akar.

-  Utálom  -  hajtogatja m egint, hiába m ondja neki m am a, hogy unal
mas a szöveg.

M ásnap m am a verset farigcsál T im itom inak, hátha tréfával rá 
lehetne venni az evésre. T im itom i jó k at derül a csúfolódó sorokon, 
együtt énekelgeti m am ával a versikét, de az étvágya ettő l se lesz

jobb. M am a m ár egészen kétségbe esik, nem  tudja, hogy mitévő le
gyen.

-  H át a fánkot szereted-e Tomikám? -  kérdezi. Lekvárosat, kakaósat, 
szalagosat, egérfánkot, csörögét?

-  U tálom  -  jön  a szokott válasz.
-  Én még olyan gyereket nem  láttam , am elyik a fánkot ne szeretné -  

dohog mam a, és dagasztani kezdi a tésztát. T im itom i először csak nézi, 
aztán dagasztja, aztán szaggatja, aztán sütni is segít, még porcukorral is 
meghinti a lekvárosat, a kakaósat, a szalagosat, az egérfánkot meg a 
csörögét. O lyan gusztusos lett a tál, hogy ennek még Tim itom i sem tud 
ellenállni. Kiveszi a csörögét, és rágicsálni kezdi.

-  H allod , hogy csörög a szádban? — kérdezi mama.
Tim itom i ropogtatja  a fánkot, és elneveti magát: -  Ezért hívják 

csörögének?
-  Ezért hát.
-  H át a szalagosat?
-  A nnak meg szalag van az oldalán -  m utatja mama a fehér csíkot a 

puffos hasú sütem ényen.
-  A lekváros meg lekváros, a kakaós meg k ak aós... de m ért hívják ezt 

meg egérfánknak? -  vesz ki egy újabb sütem ényt a tálból Tomi.
-  C incogni fog a hasadban -  vágja rá mama.
-  N em  hiszem -  vigyorog a kisfiú.
-  D ehogynem . Edd csak meg, és ebéd után hallgatózz! H a nagy a 

csönd, hallani fogod.
-  N em  is -  hitetlenkedik Tom i, de azért enni kezdi az egérfánkot. A 

harm adiknál tart, am ikor m egint kijelenti, hogy tele van. Beólálkodik a 
szobába, lefekszik az ágyra, és hallgatózik. Addig-addig hallgatózik, míg 
szépen el is alszik. Jó  idő után ébred csak fel.

-  M am a! -  kiabál ki a konyhába. -  Én nem  hallottam  sem m it, de még 
kérek abból a . ..  hogy is hívják? fánkból.

-  M égiscsak szereted? -  csiklandozza m eg mama Tim itom i hasát, 
m ire a kisfiú vékonyka egérhangon nevetgélni kezd.

-  Ugye, hogy cincog -  nevet m am a is, és T im itom i elé tolja a 
sütem ényes tálat.

Vecsey K. M ária



FENYŐPINTY /FRINGILLA MONTIFRINGILLA/
Almádi egész területén felbukkanhat az 

etetőn egy jó  tartású, csinos sárgásbarna
fekete ruhájú, cinke m éretű madár, kissé 
barnább színezetű "felesége" és csapattársai 
társaságában. Jellem zően északi elterjedé
sű, Skandináviától Kamcsatkáig fészkelő, 
m onotip ikus /azaz egyféle, m indenütt 
azonos külsejű/ faj. N álunk ja n .-feb r . 
hónapban tömeges. Magas inváziós hajla
mú! Egyes években és helyeken akár több 
milliós telelő csapatba verődik! 2009-b en  
Ausztriában Lödersdorfban m ajdnem  4  
m illiós csapatban telelt egy vegyes /60% 
lucos, 4 0 %  lombosfa/ erdőben. Az éjsza
kázó helyet idővel messziről elárulta a fák 
"deres" bevonata, de még inkább a fojtó 
nitrogén és foszfor szaga. Az esti beszállás 
naplemente előtt másfél órával kezdődik. A 
gyülekezők még csöndesek, de a letelepe
dettek, a helyet cserélők m ár hangosan "be
szélgetnek", ami jelentős zajjá áll össze! A 
felgallyazás előtt több tiszteletkört röpül
nek a terület felett, lágy könnyű röpképpel.
Tömegességük látványa nem  csak a madár
barátokat, fotósokat nyűgözi le, hanem a 
környék ragadozó m adarait is! A fotósok a 
fogyó napfénnyel, a ragadozók az egyed 
kiválasztásával küzdenek, nem mindig sikeresen!
Költőállom ánya nincs veszélyben. Európában 1 3 -2 2  m illió párra becsült. Költési és telelési 
sikeressége függ az araszolólepke-hernyóktól, a bükkm akk- és a lucm agterm éstől. Kedvelt 
élelme még a berkenyefélék, galagonya, fagyai. Szívesen m ozog együtt tengeliccel, kenderi
kével, sármányokkal, és erdei pinttyel. Etetőre is csapatostul jár. N éhány ezres csapatait 
hazánkban is, idén is észlelték, a madarászok nagy öröm ére.

A You Tube-on fenyőpinty vagy Lödersdorf keresőszavakkal több videón lehet látni és 
hallani madarunkat, az újság netes lapján szintén.

Végezetül a téli etetés tudnivalói: novem ber közepétől febr. végéig tartson; nem savanyodó konyhai hulladék jó  a "lágyevőknek"; az olajos magvak 
ne legyenek avasak; csonthéjasokat törjük fel; csak sótlan zsiradékféle jó ; az etető "macskabiztos" legyen; biztosítsunk ivóvizet is kosztosainknak!

tszabango@gm ail.com

Fotók: Novák L.

CSILLAGJEGYEK NYOMÁBAN
A V ÍZ Ö N T Ő  JE G Y É B E N

A fagyos tél ilyenkor, január 2 0 . és február 19 . között rúgja az utol
sókat. A Vízöntőben még a hideg szorításában a fák, a növények, az álla
tok  és az em berek. M ost kezdenek elfogyni a tavaly nyári és őszi tar
talékok, pedig még utolsó, a H alak jegy idejére is kellene m aradnia 
valam inek. A V ízöntő jegyéhez két görög m itológiai történ etet szokás 
kapcsolni: Uránusznak, az ég istenének a történ etét, aki K ronosz időisten 
apja volt, illetve D eukalionét, a híres hajósét.

Uránusz, az ég ura term ékenyítette meg a föld  istenn őjét G aiát, aki
nek öléből született a titánok testvéreként Kronosz. A m ikor ő felnőtt, 
m egfosztotta aty ját a h atalm ától, am it az ősi időkben a nem zőerővel tar
tottak azonosnak. Ekkor születtek Uránusz földre hulló véréből az eryni
sek a későbbi görög korok  isteneinél is nagyobb hatalm ú nőistenségek. 
Uránusz em léke azonban m inden, égből érkező csapadék idején újra fe l
idéződik a m ítoszok világában.

D eukalion a helléneknél a Bibliában szereplő N oén ak m egfelelő alak. 
Ő  kis sajkájában tudta átvészelni az istenek büntetéseként földre küldött 
vízözönt Pyrrhával, a feleségével. A m ikor Zeusz parancsára Poszeidon 
háromágú villája megszűnt döfködni a tengerek alját, és a vizek urának 
keze elnyugtatta a felkavart ta jték okat, D eukalion, Prom éteusz fia és h it
vese kétségbeesetten néztek körül az elnéptelenedett, iszaptól csöpögő, 
levéltelen ágú fákon. Them isz istennő tem plom ában im ádkoztak, hogy 
életre kelthessék a földet. A szentélyből hallott hom ályos utasítás nyo

m án, a szent helyről visszatérve, hátuk m ögé dobált kövekből keltek élet
re a nagy áradat utáni em berek. D eukalion köveiből férfiak, Pyrrháéból 
a nők.

A csillagjegyek között a V ízön tő  időszakát az égi erők hatják át. M íg 
az O roszlán az egyéniség kifejeződése, a vele átellenben elhelyezkedő 
jegyet, a V ízöntőt a közösségi erők jellem zik.

A régi asztrológusok szerint a világkorszakok sorában a X X L  Század 
a V ízöntő korszakba esik. A korszakot a szellem i alapon belátott nagy 
közös célok kellene hogy jellem ezzék. A született em ber a horoszkópban
-  ha a többi csillag és planéta is úgy áll -  mindig eredeti ö tletekkel áll elő. 
Ö nzetlen, jóindulatú és intelligens, bár találhatunk különös elem eket is 
viselkedésében. A közösséghez és a nagy eszmékhez vonzódik, elvontsá
ga m iatt ném elyek kicsit ridegnek érzik olykor. A hum anista eszm ékért a 
küzdelm et is vállalni m eri. A vitákban a meggyőzésre törekszik. Tetteit 
vállalja eladdig, hogy am ikor kéne, sincs bűntudata. Tulajdonságainak fő 
elem e a szókim ondás, ami nem egyszer vissza is üt rá. A szerelemben 
mindig egyenrangú társ. A csillagjegy szülötteinek az érrendszerükre és a 
lábukra kell vigyázniuk.
H íres vízöntő: Csehov, Brehm

Kilián László író 
Veszprém M űvészetek Háza igh. 

Elnézést kérünk Kilián Lászlótól, hogy a januári számunkban tévesen 
jelent meg a neve!

JELES NAPOK -  NÉPSZOKÁSOK
FEBRUÁR -  B öjte lő  hava 
Február 1 4 ., Bálint napja
Bálint napján ha hideg, száraz az idő, akkor jó  lesz a term és. Az ország 
különböző részein más-más hiedelem  kötődik ehhez a naphoz. A Szerel
m esek N apja. M agyarországon 1 9 90-b en  éledt fel e je les nap m egün
neplése.

Február 1 6 ., Ju lian n a napja
Ju lianna ókeresztény vértanú volt. Ezen a napon általában esik a hó, és 
ettől az időjárás enyhülését várják.

Február 1 9 ., Zsuzsanna napja
A népi hiedelem  szerint ha ezen a napon megszólal a pacsirta akkor közel 
a tavasz.

Február 2 2 .,  Ü szögös Szent Péter napja
Ezen a napon nem végeznek sem m ilyen m unkát, m ert a hiedelem  szerint 
szerencsétlen nap, és m inden am ibe belefognak üszkös lesz.

Február 2 4 .,  M áty ás napja
M átyás napján nagyon hideg van. Erre utal a következő népi szólás: "Ha 
M átyás jeget talál, akkor tö ri, ha nem talál, akkor csinál."

mailto:tszabango@gmail.com


LÉKHALÁSZAT 
A TÉLI BALATONON

Végre lesz telünk és jegünk! Hány nádvágó várta ezt az előre
jelzést évek óta a Magyar Tenger körül s legalább két Boros Laci 
itt Balatonalmádiban. A Meteorológiai Intézet mindenesetre 
fehér karácsonyt és fagyokat jósolt. Talán bejön nekik, mint 
nekem a kocsonya- és forraltboridény...

Az ocsovai szlovák mészáros és veszprémi magyar anya poli
hisztor gyermeke Bél Mátyás [1684-1749] éppen télidőben jött 
nevelősködni és továbbképezni magát Veszprémbe majd Pápára. 
A besztercebányai diák három nyelvet beszélt kiváló szinten, de 
írni főleg latinul írt, így az 1735-ben napvilágon látott fő művét 
is, amely az Új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése 
címen jelent meg. Természetesen nem ezért lett a besztercebányai 
líceum rektora, majd a pozsonyi gimnázium igazgatója, de leg
többen mégis e műve alapján ismerik és becsülik. Megjegyzendő 
azonban, hogy ősi rovásírásunk eredetére és egy tudós társaság 
felállításának fontosságára is figyelmeztetett, de az iskolai 
bürokrácia már akkor is túlburjánzó lehetett...

Fő művéből tudjuk, hogy egy tél nagyobb részét itt Balaton
almádiban -  ahogy ő írta Veres Berényben -  töltötte, ahol vörös
lött a falu egész határa, míg a többi a tó felé sötétszürke talajjá 
változik... "Csekély volt a legelője már akkor is, s a Balaton 
partján levő vajmi kevésnek a kivételével rétje sem volt. A szőlő 
sem volt sok a dél felé néző dombokon, de erős és nemes bort 
termett, haszna viszont idegen szőlősgazdáké lett". Mégsem a bor 
vagy a táj, hanem a lékhalászat hozta ide Veszprémből 208 évvel 
ezelőtt, mert ilyent még nem látott.

"A fajok változatosságát leginkább a Balaton mutatja, bősé
gük legfőképp a jeges halászat során szokott előtűnni; amit ifjú
ságomban, 1701-ben itt magam is megcsodáltam. És 6 apró
pénzért mindenféle halak, elsősorban csukák és pontyok akkora 
sokaságát vásároltam össze, hogy azt erős szolgám alig tudta 
Veszprémbe elszállítani, mert ott laktam akkoriban." Ebből az 
élményből fakadhatott komolyabb érdeklődése a "jeges halászat" 
után, amit aztán részletesen is leírt:

"Egészen más módja van a jég alatti halászatnak a Balatonon. 
Itt ugyanis azok a földesurak, akiknek birtokaik a tóig leérnek, 
bizonyos halászó területekre osztották fel maguk között a 
partjukkal határos vizeket. Itt mindegyik birtokosnak megvan
nak a maga halászó módszerei s a maga halászati felszerelései. 
Ezek húzóhálókat szerelnek fel, kb. száz vagy kétszáz öl hosszú
ságban és két, sőt három öl szélességben. A halászok kijelölik a 
meghalászandó kb. ezer m kerületű, jéggel borított térséget, ak
kor egy fejből kiindulva előbb mindkét oldalra és azután egymás
sal párhuzamos két sorban -  négyszög formájára -  lékeket vágnak 
egymástól egyforma távolságra. Ahol majd a hálót beeresztik, ott 
egy hosszúkás kapu módjára nyitják meg a jeget. Ugyanilyen 
nyílást csinálnak a másik végén, ahol majd a zsákmányt kiemelik, 
de kissé boltozatos formában. A hálót pedig, hogy kényelmesen 
lehessen a jég alatt vontatni, kötelekre erősített olyan hosszúságú 
rudakkal szerelik fel, hogy egyik léktől a másikig érjenek. Ezeket 
a vezérrudakat dugják be előbb mindkét oldal (léksor) sarka 
irányába, majd a hálót eresztik be a lehető leggondosabban, és a 
rudakat vasvillás hajtófákkal tolják egyik lék aljától a másikig, 
mindkét szárnyon egyforma egyforma idő- és helyköz szem
meltartásával, az egyes lékekből kihúzzák a kötelet, amelyre a 
háló rá van kötözve és húzzák azt annál nagyobb erővel, minél 
több hal van bekerítve. Ez a munka addig tart, amíg a meghalá
szásra kijelölt víztér (ma tanya vonyó vagy vető) át nincs szűrve 
és a hálót arra a pontra nem vontaták ki, ahol a zsákmányt napvi
lágra kell hozni.

Láttunk egy ilyetén vesződséges, számos halászlegény 
munkájával véghezvitt hálóhúzással 30, sőt több mázsa halat is 
kiemelni. Úgy mondják, hogy a befagyás elején és a jégveszte 
előtt szoktak a legjobb fogások jelentkezni. Akkor szokták a leg
nagyobb munkaerőt is erre befogni. Fognak pedig harcsát, már
nát, süllőt, ritkábban pontyot, csukát, legritkábban pisztráng
féléket, viszont leggyakoribbak a fehérhalak és sok más kisebb 
halak. Nagyobbára jó húsban vannak és finom ízűek. Szokásuk a 
halászoknak, hogy az idegenből jött és újonnan szegődött halá
szokat ünnepélyesen előbb bírsággal sújtják, aztán -  mintegy

azért, hogy jó emlékük maradjon -  kéretlenül hallal ajándékoz
zák meg."

Nos, eddig tartott az eredeti leírás, amit persze az 1989-es 
magyar fordításában idéztem, de nem ok nélkül fejeztem be az 
ünnepélyes megbírságolással. A minap olvastam az újságokban, 
hogy kisvárosunkban majdnem változatlan formában él még ez 
az ősi hagyomány: éppen decemberben találták meg a legna
gyobb rapsichálót a Balatonalmádi előtti vizeken az ellenőrök. 
Hja, kétszáz év ide vagy oda, háló még mindig akad, a fogási 
vágy sem apadt el! Csak én várom hiába, hogy kéretlenül hallal 
ajándékozzanak meg...

Czuczor Sándor

BALATONI HALAKRÓL 
MINDENKINEK

Végre itt a várva várt jég! A kijelölt helyek megtelnek csúsz
káló, korcsolyázó kicsikkel és nagyokkal, ismét nyüzsög a 
Balaton-part.

A megszállott horgászok elővehetik felszereléseiket és lék
fúrásra alkalmas eszközökkel megpakolva ismét célba vehetik a 
szeretett vizüket. A leggyakrabban fagyasztott vagy élő kishalak 
kerülnek ilyenkor horogra és vizeink egyik legjellegzetesebb 
halára, a csukára vadászhatunk. Természetesen a csuka egész év
ben fogható, de lékhorgászatának hagyományai vannak Magyar- 
országon, mely nem csak a horgászatra, de a baráti beszélgeté
sekre és forraltborozásokra is lehetőséget nyújt a jég hátán.

A csuka nem csak a Balatonban, de szinte minden más 
Magyar vízben őshonos hal. Folyóinkban, tavainkban egyaránt 
megtalálható és eredményesen horgászható. Nagyon könnyen 
felismerhető, más hazai fajokkal nem lehet összekeverni. Teste 
hosszúkás, állóvizekben kicsit kövérebb, folyókban nyúlánkabb, 
izmosabb. Színei a rejtőzködést szolgálják, oldala zöldes, sárga 
foltok tarkítják, úszói pirosak. Állkapcsa a krokodilra emlékez
tet, szájában tűhegyes fogak sorakoznak, melyekkel könnyedén 
megragadhatja zsákmányát. Táplálkozását tekintve ragadozó, el
fogyasztja az élő és a döglött kishalakat is. Általában lesből, 
búvóhelyéről támad. Kedveli a ritkás nádasokat, hínárral gazda
gon benőtt részeket. Kimondottan nagyra nő, akár a méter felet
ti hosszt is elérheti, testsúlya bőven tíz kiló fölé is mehet. Az ilyen 
nagy példányok gyakran öregebbek kifogójuknál is, ezért kiemelt 
tiszteletet és horogszabadítás után szabadságot érdemelhetnének. 
Azonban sokan elviszik őket, így a kapitális példányok száma 
folyamatosan csökken vizeinkben.

Általában kishallal horgásznak rá, de legsportszerűbb horgá
szatának a pergetést és a legyezést tartom. Sokkal nagyobb él
mény, amikor az általunk életre keltett műcsalival sikerül becsap
ni őket, különösen a nagyobb példányokat.

Kép és szöveg: Számfira B.



MINDENNAPI KENYERÜNK

Ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel! 
A legjobb barát = kenyeres pajtás.
Megette már a kenyere javát.
Olyan jó kedvű, hogy kenyérre lehet kenni. 
Úgy kéne, mint egy falat kenyér.
Kenyérharc

Utóbbiról szerencsére városunk két péksége között szó sincs; 
jól megfér egymással a tradíció és a nagyüzem. Ha valaki barna 
kenyeret szeretne venni a Szabó Péknél: "felküldik", aki dán 
kuglófot szeretne venni a Pufi Pékségben: "leküldik". Ez a pél
damutató hozzáállás természetes mindkét pékségünk tulajdono
sainál.

A "Szabó Pék"-ként emlegetett családi vállalkozás komoly 
múltra tekint vissza; 1936-ban alapították a mostani tulajdonos
-  Éva -  szülei.

A 74 év alatt itt valahogy megállt az idő. Tette ezt a legjobb
kor, valamikor olyantájt, amikor jobban figyeltek egymásra az 
emberek, többet beszélgettek, természetes volt a jó szó, a bajba 
jutottak megsegítése.

Az ajtó fölé helyezett kiscsengő figyelmezteti a bent lévőket, 
hogy vevő érkezett. Ettől valahogy már el is megy az ember 
kedve a rohanástól, kicsit lelassul, türelmesen vár egy percet. 
Közben körülnéz, és azt veszi észre, hogy jól érzi magát. Egysze
rűen más világba cseppen a látogató, szebbe, harmonikusabba a 
kintinél. Olyanba, ahol a szükségesnél háromszor több időt tölt 
el akkor is, ha sietnie kéne. Kár lenne kihagyni egy jóízű beszél
getést, megválaszolatlanul hagyni a kedves kérdéseket.

Tavasztól őszig ez az idilli állapot persze megváltozik. Megér
keznek a nyaralótulajdonosok, akik között sok a törzsvevő, jön
nek idegenek is, akik már hallották a sütöde jó hírét. Ilyenkor az 
utcára lóg ki a sor vége, és nincs sok idő a beszélgetésre.

Itt semmi sem modern, és ez így van jól. Fatüzelésű a kemen
ce, kézi készítésű a kovász, a dagasztáson kívül mindent kézi 
munkával végeznek.

Ha -  ne adj' Isten -  bekövetkezne egy tartós gáz- vagy/és áram- 
kimaradás, ők az egész városnak megsüthetnék a napi betevőt.

Este gyújtják be a kemencét, kovászolnak, és amikor mi 
éppen a másik oldalunkra fordulunk, akkor kezdik a dagasztást. 
A kovászolástól számítva 7-8  óra elteltével sül ki a kenyér, mert 
az ő kenyerüket nem lehet különböző technikákkal és adalék
anyagokkal siettetni.

Nem sütnek túl sok kenyeret, csak annyit, amennyibe a 
lelküket is bele tudják tenni. Nincs kifli, sem zsemle, mert 
ezekhez gépek kellenének. Van viszont többek között foszlós 
kalács, finom kakaós csiga, friss pogácsa és persze a legendás dán 
kuglóf.

Éva tartja magát a hagyományokhoz, szülei értékrendjéhez, 
mi pedig reméljük, hogy a Szabó Sütödében még sokáig sül 
nekünk a friss, ropogós kenyér.

Nem kell sokat gyalogolni, és megint finom kenyérillatot 
érezhetünk a Pufi Pékség épülete felé közeledve.

Ők még "csak" 10 éve gondoskodnak rólunk: a nyári időszak
ban 24 órán keresztül, télen reggel hattól este tízig válogathatunk 
a 8 -10  féle kenyér, édes és sós péksütemények között.

Itt nincs hétvége, nincs ünnepnap: folyamatos munka van. 
Évente egy alkalommal találjuk zárva az ajtót: december 25-én.

Több mint 20 alkalmazott -  a többség helyi lakos -  teszi 
lehetővé, hogy a bolti forgalom és a helyi kiszállítás mellett 50 
km-es körzetben mozgóárus-hálózatot tudnak működtetni. Így

sikerül a létszámot télen is megtartani, dolgozóiknak biztos 
megélhetést nyújtani, évente egy tanulót képezni.

Három kemence, két kelesztő, kifli és zsemlegyártó gép segíti 
munkájukat.

A tulajdonosok itt sem ülnek ölbe tett kézzel. Nem sütnek 
ugyan kenyeret, de nem is ez a dolguk. Nekik a napi koordiná
ciót kell elvégezni, a napi problémákat megoldani. Éjjel-nappal 
bekapcsolt telefon mellett élni, hiszen éjjel kettőkor is elromol
hat valami, történhet valami baj. Olyan pedig nem fordulhat elő, 
hogy reggelre ne legyen minden a pulton, ne legyen minden 
kiszállítva.

Mohos János és Mohos Róbert tulajdonosok szívesen fejlesz
tenének, vásárolnának új berendezéseket, de ez a válsággal teli 
időszak egyenlőre nem teszi lehetővé terveik megvalósítását.

A városi rendezvényeket azonban rendszeresen támogatják 
termékeikkel, ezt még a válság sem változtathatta meg.

Vörösberény sem marad ellátatlanul, ott a Németh Pékség 
termékei vásárolhatók meg. Németh Attila, a pékség 2007-ben 
elhunyt vezetője helyett most özvegye -  Nyíregyházi Ibolya -  
viszi tovább a vállalkozást. Németh Attila szíve csücske volt 
Balatonalmádi, 6 évig sütötte nekünk helyben saját receptjei 
alapján termékeit, köztük a legkedveltebbet, a nagy sós kiflit. A 
helyi sütés ugyan megszűnt, de összességében 25 éve vásárol
hatunk az általuk készített pékárukból.

Ezúton is köszönjük pékségeinknek kitartásukat, fáradhatat
lanságukat.

Sz.M.
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MEGJELENT 
AZ ALMÁDI FALINAPTÁR!

A boltokban van az ajándéknak is kiváló, A3 méretű falinaptár, 
amely ezúttal a Polgármesteri Hivatal és a Balatonalmádi Turisz
tikai Egyesület által meghirdetett "Almádi évszakok" című fotópá
lyázat nyertes alkotásait tartalmazza. A tervezés Áfrány Gábor, a 
nyomdai előkészítés Zachar István munkája. A naptár az almádi 
Tourinform irodában, a Pannónia Kulturális Központ és Könyv
tárban, papír-írószer és hírlapüzletekben vásárolható meg.



VÁROSLŐDI KERÁMIÁKRÓL
Egy fürdőhely reklámozása széleskörű, a kerámiáktól a pénzesutalványokig, nem 
beszélve a direkt kiadványokról. Mindenféle reklám beletartozik a település törté
netébe, mert nemegyszer olyan adatot hordoznak, amelyek másutt már nem lelhetők 
fel. Valójában az történt, hogy a nagy szériában előállított tárgyak egy kis részére a 
"Balatonalmádi emlék", "Balatonalmádi fürdő" felirat került. E felirat miatt tartozik 
gyűjtési körömbe, mert egyébként csak Városlőd település történetének, a helyi 
ipart ismertető része. Városlődi kerámiák különlegessége, legalábbis szerintem, 
hogy nem csupán dísztárgyak, hanem elsősorban a háztartásokban használatos 
edényekként jelennek meg, ami jól látszik egyes darabokon. Így a feliratok napi 
használatban is emlékeztethetnek egy kellemes nyaralásra, vagy jól sikerült kirán
dulásra. A kiállított darabok kis része Kislődön készült, ahol rövid ideig működött egy 
kerámiákat előállító gyár. A különbség a festett mintán alig érzékelhető, a tárgyak alján 
levő feliratból (Városlőd, Pannónia Kislőd) látszik az eredetük. A kiállítás megtekinthető 
a Pannónia könyvtárának nyitva tartási idejében, március 7-ig. SF

-ra, -re vagy -ba, -be?
Van egy falucska a Dunántúlon, így hívják: UZSA. Kérdezi 

tőlem valaki, hogy melyik a helyes: Uzsára megyek vagy Uzsába. 
Kénytelen voltam azt válaszolni, hogy nem tudom, legjobb lenne, 
ha egy odavalósit kérdezne meg. Erre ugyanis nincs határozott 
szabály. Az ismert városokkal, helységnevekkel nincs gondunk; 
tudjuk, hogy Pécsre, Miskolcra megyünk, de Sopronba, Zebe
génybe, és így tovább. Valakitől ezt hallottam: a nyáron elme
gyünk Kenesére, Almádira, meg Füredre is. Ugye, különös.

Ezek tehát a hová kérdésre használt ragok. Nézzük meg a hol 
kérdés ragjait is: a -ra, -re ragoknak az -on, -en, -ön, -bán, 
-ben rag felel meg. Tehát ha Miskolcra megyünk, akkor Miskol
con vagyunk; ha Debrecenbe, akkor Debrecenben vagyunk, ha 
Öcsödre, akkor Öcsödön vagyunk, ha Sopronba, akkor Sopron
ban vagyunk. Itt megemlítem a hagyományőrző kivételeket is: ha 
Pécsre megyünk, akkor Pécsen vagy Pécsett vagyunk. Ugyanígy 
mondhatjuk: Vácott, Győrött, Székesfehérvárott is.

A hazai helységnevekhez használandó ragokkal azért van 
bajunk, mert erre vonatkozóan nincs határozott helyesírási sza
bály. Természetesen ugyanez a helyzet a Kárpátokon belüli, a 
határainkon kívüli helységnevekkel is. Ha Aradra megyünk,

akkor Aradon vagyunk; ha Kolozsvárra megyünk, akkor Kolozs
váron (esetleg Kolozsvárott) vagyunk. Ha Pozsonyba megyünk, 
akkor Pozsonyban vagyunk stb.

Más a helyzet a Kárpátokon kívüli helységnevekkel. Ezekhez 
ugyanis van szabály, e helységnevekhez csak a -ba, -be, -ban, -ben 
ragokat használjuk. Tehát a világ bármely részén is fekszik 
valamely helység, érvényes ez a szabály: Bécsbe, Bécsben, Ró
mába, Rómában. Azt mondják, nincs szabály kivétel nélkül. Nos, 
itt is lehet kivétel, pl. Szentpétervárra megyünk, mert ez a név 
"annyira magyaros".

Akad, aki nem tudná ezeket? Akad. Ezt a címet olvasom egy 
folyóiratban

"... MÁRIA TERÉZIA NAGYSZOMBATON ALAPÍTOTTA 
AZ ELSŐ EGYETEMÜNKET"

A cím olvastán eltűnődtem: a "nagyhéten", éppen nagypéntek 
és húsvét között alapította volna a királynő az egyetemet? 
Nem valószínű. Inkább a fogalmazó (vagy a nyomda) tévedett, 
mert az alapítás nem nagyszombaton történt, hanem Nagyszom
batban!

Ha bizonytalanok vagyunk, akkor inkább forduljunk a 
megfelelő helyi lakoshoz; az ő véleménye, szóhasználata az 
irányadó!

Láng Miklós

MISS KÖZÉPISKOLA NEMZETKÖZI SZÉPSÉGVERSENY: 
BALATONALMÁDI

KÉPVISELD TE BALATONALMÁDIT A MISS KÖZÉPISKOLA SZÉPSÉGVERSENYEN!

2010 júliusában Balatonalmádiban kerül megrendezésre a 
középiskolás lányok részére kiírt szépségverseny, a Miss Közép
iskola. A versenyre december végéig lehetett jelentkezni. A 
szervezők nemcsak Magyarországból, hanem Szlovákiából és 
Romániából is várták a szép diáklányok jelentkezését. Versenyre 
közel 150 szép lány nevezett be. A castingok, a válogatások már 
elindultak, most az Almádiban élő lányokon a sor, hogy jelent
kezzenek a versenyre és képviseljék a várost a nemzetközi szép
ségversenyen.

Az első alkalommal kiírt szépségversenyre 1991. január else
je után született középiskolás lányok jelentkezését várjuk.

Fontos, hogy nem bombázókat keressünk, hanem egyszerű, 
szép, értelmes, kedves, aranyos lányokat! Versenyünk érdekes
sége, hogy szép, sikeres modell lányok szervezik, akik már több

versenyen is bizonyítottak, most a verseny szervezésében szeret
nék kamatoztatni az eddig megszerzett tapasztalataikat.

Várjuk azoknak a Balatonalmádiban élő lányoknak a jelent
kezését, akik a 2009/10-es tanévben Magyarország valamelyik 
középiskolájában tanulnak és 1991. január elseje után születtek. 
Jelentkezz e-mailben: írj magadról rövid bemutatkozást, és mel
lékelj magadról néhány fotót is!
Nevezési díj nincs!
A casting időpontja: 2010 . február 27.
Döntő: 2010.Július 10.
Helyszíne: Pannónia Kulturális Központ Balatonalmádi 
E - mail: misskozepiskola@gmail.com 
Információk: misskozepiskola.com
Helyi főszervező: Meiczinger Barbara • Tel: 30/585-38-18

GYERMEK HORGÁSZFOGLALKOZÁSOK
Újra indul a horgászfoglalkozás gyerm ekeknek 2 0 1 0 -b e n ! A márciusi 
foglalkozások a Pannóniában lesznek, a következő napokon: március 3. 
péntek, m árcius 6 . szom bat, m árcius 2 0 . szom bat, március 2 7 . szom bat, 
minden alkalom m al 1 4 .3 0 -1 8  óra között. A foglakozások áprilisban a

H orgásztanyán folytatódnak, időpontok : április 3 . szom bat, április 10. 
szom bat, április 18 . vasárnap, április 2 4 . szom bat, minden alkalommal 
9 - 1 2 .3 0  között. A  foglalkozásokat Szenthe László vezeti. További infor
m áció: 88/ 438-224

mailto:misskozepiskola@gmail.com


FIGYELEM!
VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSI 
SZABÁLYOKBAN

A közlekedési szabályok megváltoztatása mindig a baleseti sta
tisztikák elemzésén, a mindennapi életben bekövetkezett változások 
praktikus követésén alapul. Az új szabályok bevezetésével azonban 
a közlekedésben részt vevők biztonságának az erősítése a cél.

A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, nem
csak a jármű műszaki állapotát (kormányberendezés, fékberendezés, 
gumiabroncsok, valamint világító- és fényjelző berendezések), ha
nem a hatósági jelzések, rendszámtáblák meglétét, állapotát is köte
les ellenőrizni. A hatósági jelzéseket, rendszámtáblákat a járművön 
kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoz
tatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

A jogszabály lehetőséget ad a különböző fényviszonyok és idő
járási körülmények között egyaránt jól látható, a forgalmi helyzet
hez rugalmasan alkalmazkodó információs és egyéb közlekedési táb
lák széles körű használatára, amellyel számos baleset megelőzhető.

A vasúti átjáró megközelítésekor már nem kötelező a sebesség 
csökkentése, de mindenképpen fokozott óvatossággal kell köze
ledni, hogy az áthaladás során eleget tegyünk a vasúti átjáró biz
tosítására szolgáló közúti jelzéseknek, ill. szükség esetén meg tud
junk állni. Január első hétvégéjén a vasúti átjárókban bekövetke
zett 4 halálos balesetben a működő jelzőberendezések ellenére haj
tottak a felelőtlen, ill. figyelmetlen járművezetők a sínekre. Ez ellen 
sajnos a KRESZ szigorítása és enyhítése sem tud védelmet nyújtani.

Járművel az úttesten -  az előzés és kikerülés esetét kivéve -  
annak menetirány szerinti jobb oldalán jobbra tartva kell közleked
ni. Lassú járművel, állati erővel vont járművel, kézi kocsival, haj
tott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel lehetőleg 
szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni.

A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos és a kerékpáros egymás 
közlekedését nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti, csak a 
kijelölt sávban haladhatnak.

Új elemként szerepel:
-  a nyitott kerékpársáv, amelyet erre szolgáló tábla jelöl, az 

úttesten kerül kijelölésre. A nyitott kerékpársávot más járművek is 
igénybe vehetik az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok meg
tartása mellett.

-  az előretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó 
kerékpárosok számára. A felálló helyre a kerékpárosok nem csu
pán kerékpársávon, hanem az út jobb szélén kijelölt kerékpáros 
nyomon is megérkezhetnek. (Az úttesten, burkolati jellel kijelölt 
kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő 
haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan 
számolni kell kerékpárosok közlekedésével.)

-  ha az "Egyirányú forgalmú út" jelzőtáblák alatt elhelyezett 
kiegészítő táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik 
meg, akkor az egyirányú forgalmú úton az autóbuszok és kerék
párok a megjelölt iránnyal szemben is közlekedhetnek. A kerékpá
rosok ezt az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az 
úttest jobb széléhez húzódva, vagy az autóbuszok részére kijelölt 
irányban az általuk igénybe vehető buszsávban tehetik meg.

-  járda, járdasziget, gyalogút, gyalog- és kerékpárút, kerékpár
út, nyitott kerékpársáv és kerékpársáv mellett tilos úgy haladni, 
hogy a jármű szerkezeti eleme vagy rakománya ezek fölé benyúlik.

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállni, és azt tolva -  a 
gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint -  kell az 
úttesten áthaladnia.

Azokat a helyeket, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű 
vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy az 
elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. Például a jár
mű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet olyan sebességgel 
szabad megközelítenie a járművével, hogy ha szükséges, meg is 
tudjon állni.

Ismételjük át a megengedett sebességhatárokat, mert a közigaz
gatási bírság kiszabása súlyosan érinti mindnyájunk zsebét! Az elő
írt sebességhatárok ugyanis már a 2500 kg össztömegű gépjármű
vek helyett a 3500 kg-ot meg nem haladó gépjárművekre vonat
koznak.

Stanka Mária r. őrgy.

A VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYE  
KAPCSÁN...

A rohanó, elanyagiasodó, nehéz gazdasági válság sújtotta 
világunkban sokan úgy érzik, kiveszett az emberekből a segítő
készség, a jóság, a szeretet, sokan úgy vélik, a fiatalok nem tisz
telik az időseket, az emberek nem figyelnek egymásra, mindenütt 
az önös érdek a meghatározó, a legfontosabb.

Hála az égnek, nem így van. Ez csak a felszín, a látszat, az 
általánosítás.

Végtelen jó érzéssel és büszkeséggel töltött el, hogy Balaton
almádiban ennek az ellenkezőjéről győződhettem meg a Vörös
berényi Nyugdíjas Klub jótékonysági rendezvénye kapcsán.

Az alacsony nyugdíjjal rendelkező időskorúak klubjában a 
tartalmas programok, kirándulások költségeinek előteremtése 
céljából hagyományként minden évben szilveszteri bált szervez a 
vezetőség.

Ennek érdekében segítőket, támogatókat kerestünk fel: 
intézményvezetőket, egyéni vállalkozókat, magánembereket, és 
hihetetlennek tűnik, senki nem utasította el kérésünket, minden
ki szívesen segített.

Sőt! Természetes egyszerűséggel szívesen ajánlottak fel vacso
rameghívásokat a Pireus, a Porció, a Határ étterem vezetői, kész
séggel segített a RAMADA fiatal, kedves szállásigazgatója, Gye
nes Ákos, aki az idősek iránti tiszteletből, szeretetből közel öt
venezer forint értékű Wellness-szolgáltatást ajánlott fel fődíjként 
a klubnak, de a Forrás Takarék szövetkezet, az OTP, a Hattyú és 
a Polyák CBA is ajándékcsomagot adott, tortával és pogácsával 
kedveskedett a VRTEL cukrászda fiatal, bájos tulajdonosa, segí
tett a Pufi és a Szabó Pékség, magánvállalkozóként Zsapkáné 
Adél asszony fáradhatatlan dekorációs munkája mellé kellékeket 
és egy gyöngyékszert is adományozott, Blaha János /Lujzi/ pedig 
egy újévi 30 kg-os élő "szerencse"-malacot ajánlott fel tombolá
zásra. A továbbiakban -  részletezés nélkül -  álljon itt az a lista, 
melyen azok nevét olvashatjuk, akik az említetteken kívül támo
gatták jótékonysági rendezvényünket:

Optimum Gyógyszertár, Gizella szalon-egészségház, Jakab 
Attila Oázis Csemege bolt, Dr. Mauerné Márti Divatszaküzlet, 
Zsóka asszony, Veszprémi Favorit Ajándéküzlet, Rubin Divatáru, 
Vörösberényi Gazdabolt, Reidling T Veszprém, Jutka Divatüzlet, 
Sebestyén Imréné, Csomay Attila, Kánya Béláné, a vörösberényi 
lakosok, a Nyugdíjas Klub tagjai és a Máltai Szeretet Szolgálat.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub több mint 140 tagja nevében 
hálás köszönetet mondok az említetteknek, a felsoroltaknak, 
továbbá mindazoknak, akik hozzájárultak szilveszteri rendezvé
nyünk sikeréhez, akik bebizonyították, hogy nem veszett ki az 
emberekből a segítőkészség, azoknak a fiatal vezetőknek, vállal
kozóknak, akik megható tisztelettel és szeretettel odafigyelnek az 
idős korúakra, azoknak a nyugdíjasoknak, akik a közösségért, 
mint rendezők estétől reggelig fáradhatatlanul dolgoztak és végül 
mindazoknak, akik emberségből jelesre vizsgáztak.

Lencse Sándor 
a klub elnöke

TISZTELT OLVASÓK!
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a Vörös- 

kereszt jótékonysági bálját. Ezúton szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindazoknak a Magánszemélyeknek, Üzleteknek, 
Civilszervezeteknek és Vállalkozóknak, akik felajánlásaikkal hoz
zájárultak a sikeres és hangulatos rendezvényhez.

Köszönettel:
Vörösberényi Vöröskereszt Alapszervezet Vezetősége



 VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY II.
T isztelt V á lasz tóp o lg ár!

A 2 0 1 0 . évi országgyűlési képviselők választása első forduló ját a 
köztársasági elnök 2 0 1 0 . április 11 . napjára, a m ásodik fordulót 2 0 1 0 . 
április 25-re  tűzte ki.

176  országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben választunk 
meg, 15 2  képviselő területi választókerületi listán kerül megválasztásra, 
a pártok országos listá járól 5 8  mandátum  pedig a pártok m andátum ot 
nem szerzett egyéni je lö ltje ire  lead ott szavazatok, ill. a területi listáira 
leadott, de m andátum ot szintén nem  eredm ényező szavazatok (töredék
szavazatok) arányában kerül kiosztásra.

Balatonalm ádi a Veszprém megyei 2 . számú országgyűlési egyéni 
választókerülethez tartozik , székhelye: Balatonfüred.

A választás k itűzését köv etően  ö sszeállíto tt névjegyzék szerint 
Balatonalm ádiban a választójoggal rendelkező polgárok száma: 7 6 8 5 .

A névjegyzékbe való felvételről szóló választási É rtesítő t és a 
képviselőjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt a választópolgárok 
postán kapják meg 2 0 1 0 . február 8 . és február 1 2 . között. (Am ennyiben 
a kézbesítés valamely okból elm aradt, a postán, ill. a Polgárm esteri 
Hivatalban lehet érdeklődni). A névjegyzéket 2 0 1 0 . február 10-tő l 
február 17-ig  közszem lére kell tenni, m egtekinthető m unkaidőben a 
Polgármesteri H ivatalban. Ez idő alatt lehet kifogást benyújtani a név
jegyzékből való kihagyás, törlés, ill. a névjegyzékbe való felvétel m iatt.

A m ódosított névjegyzék 2 0 1 0 . április 9-én  1 6 .0 0  óráig m ásodik fo r
duló esetén április 2 3 -án  1 6 .0 0  óráig tekinthető meg a polgárm esteri 
hivatalban. A névjegyzéket 2 0 1 0 . április 10 . után lakcím változás m iatt 
nem lehet m ódosítani.

AZ A JÁ N LÁ SR Ó L :
Egy választópolgár csak egy egyéni választókerületi je lö ltet a ján lhat, 

és csak abban az egyéni választókerületben, ahol lakóhelye van.
(A területi választókerületben -  területi listát -  a törvényben m egha

tározott feltételeknek m egfelelő pártok állíthatnak.)
Je lö ltet ajánlani 2 0 1 0 . m árcius 19-én  1 6 .0 0  óráig
-  a k itö ltö tt (az ajánló választópolgár neve, lakhelye, személyi száma, 

az ajánlott je lölt neve, valam int a je lö ltet állító  párt neve (közös je lö lt 
esetén valamennyi párt neve), illetőleg a független jelölés ténye)

-  saját kezűleg aláírt,
-  hivatalos ajánlószelvény -  a je löltnek, illetőleg a je lö lő  szervezet 

képviselőjének történő — átadásával lehet.
Az ajánlás nem  vonható vissza. Aki ugyanazt a jelöltet többször aján

lotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása 
érvénytelen. Ajánlószelvényt az állam polgárok zaklatása nélkül -  az aláb
bi kivételekkel -  bárhol lehet gyűjteni. N em  gyűjthető ajánlószelvény: 
munkahelyen m unkaidőben, vagy m unkaviszonyból, illetőleg m unka
végzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség 
teljesítése közben; a fegyveres erőknél és rendvédelm i szerveknél szol
gálati viszonyban lévő szem élytől a szolgálati helyen vagy szolgálati fe l
adat teljesítése közben; töm egközlekedési eszközökön; állam i és helyi 
önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben. Az ajánlásért az a jánlónak 
vagy rá tekintettel m ásnak előnyt adni vagy ígérni, valam int az ajánlásért 
előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

Á SZAVAZÁS H E L Y E  M A G Y A R O R SZ Á G O N :
• A választópolgár az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. 

(A 8 balatonalmádi szavazókörhöz tartozó utcajegyzék -  a legutóbb lebo
nyolított európai parlamenti képviselő-választási jegyzékhez képest -  B ala
tonalmádiban jelentősen változott! (Lásd: Almádi Újság márciusi száma!) 
A szavazás helye az értesítőkön m ár a változásnak m egfelelően szerepel.

• Ha a választópolgár M agyarországon, de lakóhelyétől eltérő tele
pülésen tartózkodik a választás napján, a jegyzőtől kapott igazolással 
szavazhat.

Igazolást -  a választás első és m ásodik ford u ló jára  egyaránt (!) -  
személyesen vagy m eghatalm azott útján legkésőbb 2 0 1 0 . április 9-én
16 .00  óráig, a ján lo tt levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 
20 1 0 . április 6 -án  m egérkezzen a H elyi Választási Irodába.

Igazolást -  a választás első és m ásodik forduló jára is -  legkésőbb
2010 . április 9-én  1 6 .0 0  óráig lehet kiadni. A kérelem  benyújtásához 
letölthető nyom tatvány áll rendelkezésre www.valasztas.hu honlapon, 
illetve elérhető bárm ely választási irodában.

Az igazolási kérelem ben meg kell adni a nevet, személyi azonosítót 
(személyi szám), lakcím et, annak a településnek a nevét, ahol a polgár a 
szavazás napján szavazni kíván, valam int, hogy az igazolást az első, 
a második vagy m indkét fordulóra kéri-e. Az igazolás birtokában az 
igazoláson m egjelölt településen és szavazókörben lehet szavazni.

• Balatonalm ádiban az igazolással szavazásra k ijelö lt szavazókor a 
4. sz. (Pannónia Kulturális K özpont felső szint)

SZAVAZÁS K Ü L F Ö L D Ö N
• H a a választópolgár a szavazás napján  külföldön tartózkod ik, 

hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek 
érdekében a lakcím e szerinti jegyzőnél kell kérnie a külképviseleti név
jegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét személyesen vagy 
m eghatalm azott útján, illetve a ján lott levélben lehet kérni, amelynek 
legkésőbb 2 0 1 0 . március 19-én  1 6 .0 0  óráig kell m egérkeznie a jegy
zőhöz. A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem ben meg kell 
adni a nevet, személyi azonosítót (személyi szám), születési helyet és időt, 
anyja nevét, m agyarországi lakcím et, annak a külképviseletnek a meg
nevezését, ahol választójogát gyakorolni kívánja, illetve külföldi értesítési 
cím et, ha a kérelem m el kapcsolatos döntést nem a magyarországi lak
cím ére kéri a választó. K érelem nyom tatvány igényelhető a helyi válasz
tási irodában, vagy letölthető  az internetről (www.valasztas.hu). (A meg
hatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a m eghatalmazást 
sajátkezűleg írta és aláírta. H a a m eghatalmazás nem sajátkezűleg került 
megírásra, azon -  a választópolgár aláírása m ellett -  szükséges két tanú 
nevének és lakóhelyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása is.)

FONTOS TUDNI, hogy a választás első forduló jára külföldön
2 0 1 0 . április 4-én  (az am erikai kontinensen 2 0 1 0 . április 3-án ), a 
m ásodik fordulóra 2 0 1 0 . április 25 -é n  (az am erikai kontinensen 2 0 1 0 . 
április 24-én ) kerül sor.

SZAVAZÁS LA KÓ H ELY-VÁ LTO ZTA TÁ S E SE T É N
• Az első és m ásodik választási forduló között lakóhelyet változtató 

választópolgár a m ásodik fordulóban nem  az új, hanem a korábbi 
lakóhelyén szavazhat. A választópolgár az új lakcím e bejelentésekor az 
ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcím igazolást kap. Ezen igazolás bir
tokában lehet felkeresni az É rtesítőben  m egjelölt szavazóhelyiséget. 
(1 9 9 7 . évi C.tv.89/A.§)

A választási kampány 2 0 1 0 . április 9-én  2 4 .0 0  óráig és április 11-én
1 9 .0 0  órától április 23-án  2 4 .0 0  óráig tart. K am pányt folytatni 2 0 1 0 . 
április 10-én  0 0 .0 0  órától április 11-én  1 9 .0 0  óráig és 2 0 1 0 . április 24 - 
én 0 0 .0 0  órától április 25 -é n  1 9 .0 0  óráig tilos!

A választási kampány során városunk közterületein  plakátot elhe
lyezni csak a jogszabályokban foglaltaknak m egfelelően lehet. (A plaká
tozni szándékozóknak a közterület-felügyelők adnak tájékoztatást: Pol
gárm esteri H ivatal, Településfejlesztési- és Üzem eltetési Osztály, II. em. 
43-es szoba, te l.: 88/ 5 4 2 -4 6 0 .) A p lakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek 
érdekében elhelyezték, 2 0 1 0 . m ájus 25-ig  köteles eltávolítani.

A választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Polgármesteri 
H ivatalban (Balatonalm ádi, Széchenyi sétány 1.) m űködő H elyi Válasz
tási Iroda, illetőleg a Választási Inform ációs Szolgálat munkatársai adnak 
hivatali m unkaidőben:
Ujlakiné Dr. Pék Éva H V I vezető (I. em. 2 3 . szoba) telefon: 88/542-410 
Kovács Piroska Rózsa H V I vez.h. (I. em. 3 6 . szoba) telefon: 88/542-414 
Göndöcsné Sashegyi Csilla FTVI tag (I. em. 2 9 . szoba) telefon: 88/542-447

-  általános választási tudnivalók,
-  szavazatszámláló bizottságokba történ ő  személyi delegálás,
-  jogorvoslat.

Kosztecky Zsuzsanna H V I tag (O km ányiroda) te lefon : 88/ 542-464  
Dr. Tallai Z soltné H V I tag (O km ányiroda) te lefon : 88/ 542-417

-  választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
-  külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
-  választási értesítő , ajánlószelvény kézbesítésének elmaradása,
-  igazolás kérése,
-  lakcím nyilvántartás.
A választással kapcsolatos inform ációk a www.valasztas.hu, illetőleg 

helyi inform ációk a város hivatalos honlapján: ww w.balatonalm adi.hu 
olvashatók.

Az újonnan kialakított szavazókörökhöz tartozó utcajegyzék m egte
kinthető a városi honlapon, valam int az Almádi Újság honlapján, nyom 
tato tt form ában pedig az Almádi Újság márciusi számában!

Helyi Választási Iroda 
Balatonalm ádi

FELHÍVÁS 
EMLÉKDIPLOMA IRÁNTI KÉRELEM 
BENYÚJTÁSÁRA
Kérjük azokat a Balatonalmádiban élő nyugdíjas pedagógusokat 
(óvónőket, tanítókat, tanárokat), akik diplomájukat 50-60-65-70 
évvel ezelőtt vették át, hogy az emlékdiploma iránti kérelmük
kel a Polgármesteri Hivatal oktatási referensét 2010. február 
26-ig ügyfélfogadási napokon keressék fel. (1. emelet 26. szoba, 
Tel.: 88/542-459) A kérelemhez szükséges dokumentumok: 
szakmai önéletrajz, eredeti diploma másolata, munkaviszony iga
zolása. Ha a kérelmező rendelkezik már valamilyen fokozatú 
emlékdiplomával, akkor a munkaviszony igazolására elegendő az 
előző fokozatú emlékdiploma másolata.

http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
http://www.balatonalmadi.hu


BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDIK A TO RN ATEREM -ÉPÍTÉS!
A Györgyi Dénes iskola tornatermében már a belső munkák 
folynak, a tető felére felkerült már a "rheinzink" (fémlemez) 

burkolat, helyükre kerültek a külső nyílászárók is.
A következő hetekben a parketta felrakása, 

csiszolása, lakkozása, valamint a parafa falburkolat felszerelése 
lesz a legjelentősebb lépés.

Jelenleg a belső festés, mázolás, fűtésszerelés folyik. 
Amennyire az időjárás engedi, az épület körüli tereprendezés, 

lépcsőépítés, térburkolás is folyamatos.

Felelős Kiadó: "Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma
B alatonalm ádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztő bizottság • Felelős szerkesztő: Fábián László 

e-mail: baujsag@ gm ail.com  
Tel.: 06 20 567  95 87 

Lapzárta: minden hónap 25-én . (I llik  k o m o ly a n  venni!) 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén 

vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
Kéziratot nem őrzünk meg.
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CENTRUM GYORSNYOMDA-KULCSMÁSOLÓ

Borok Háza
R endezvényközpont
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Magyar Szocialista Párt 
Balatonalmádi Helyi Szervezete

a támogató ajánló szelvények elküldését 

8221 Balatonalmádi Pf.: 127 címre, 
felajánlását a 

06- 20-2011468
telefonszámon várja.

UNIQA Biztosító Zrt.

P É T A -C O O P  K F T  Z IR C , V A S Ú T Á L L O M Á S
A  fe n ti á r a k  Z ir c  5 0  k m -e s  k ö r z e té b e n  é rv é n y e s e k . 

T e l.:0 6 / 3 0 -9 5 6 5 -6 6 0  
Á rv á lto z á s  jo g á t  fe n n ta r t ju k .

K A T T IN T S O N  R Á !
www.pkkk.hu - >  almádi újság 

www.balatonalmadi.hu 
www.oboltv.hu 

www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton

MINŐSÉGI VETŐMAGOK ÉRKEZTEK
BALATONALMÁDI

G A Z D A B O L T

ALMÁDI ÜVEGES

Anna Grand Motel

http://www.pkkk.hu
http://www.balatonalmadi.hu
http://www.oboltv.hu
http://www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton


A Felsőörsi út 
környékéről 

megszökött egy 
hat hónap körüli 

komondor 
kutyakölyök.
A megtaláló 
jutalomban 

részesül, 
kérem hívjon!

06-30/959-0815

FIDESZ
KUTYA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ

EGZAKT Ü g y v ite l i  S z o lg á lta tó  B t.



. . .  BO TO R K A .../ti-ti-tá/...

M ár a névválasztás is kissé b otorka volt, és ez ebben a táncos m űfajban nem  is 
szokványos, viszont kellőképpen kedves és visszafogott. Egyszerűen jól illik az 
almádi néptáncegyütteshez.
A mi ifjonc városunk nem arról híres, hogy veretes, ősi népi kultúrája és hagyo
mányai vannak. N em  is sorolh ató  a népművészet, a népzene és néptánc je l
legzetes tájaihoz. Talán éppen ezért kell őszintén és szívből örülnünk annak, 
hogy valami igazi, szép, nemes érték sarjadt ezen a vörös hom okköves agyagon, 
itt A lm ádiban, a harm adik évezred kezdetén, az egyre inkább elvadult világban, 
hogy idevarázsolják nekünk szép hazánk kincseit, a mi gyönyörűségünkre. 
Persze, kellett hozzá egy és más, egy jó helyszín; a Pannónia, egy önzetlen, k i
tartó , ráadásul kiváló táncos, aki lelkes am atőrökből -  a sok-sok szem élycsere 
m ellett -  ilyen rövid idő alatt, m ajdhogynem  profi együttest kovácsolt. M eg
győződhettünk erről évek óta a városi rendezvényeken való szerepléseik során, 
kiváltképpen a Borfesztiválokon, vagy a m ost másodízben megrendezett Almádi 
N éptánc Esten, ahol más neves együttesekkel is összevethették tudásukat. 
Becsüljük meg, segítsük, tám ogassuk Ő ket, vendégeink és a magunk öröm ére, 
épülésére. K öszönjük K iki, köszönjük lányok/asszonyok, köszönjük fiúk.
H ajrá B O T O R K A  !  -zé-


