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Új

Néhány esetben olvashatunk híreket
arról, hogy õsszel szüreti bálokat ren-
deztek, megpróbálván a szezon meg-
hosszabbítását. A nyári bálokhoz képest
nagyon szerény sikerrel. Az 1904-ben
alakult Almádi Kör Budapesten gyakran
rendezett társas vacsorát és bált, a sze-
zonban itt nyaralók részvételével. A szó-
rakozáson túl eltervezték a következõ
nyár programjait, amelyet általában meg
is valósítottak. Ezek a pesti programok a
szezon meghosszabbításának is tekinthe-
tõk, sajnos nem a helyi vendéglátásból
élõk számára.

MÁR AKKOR IS…
Az 1899. május 1-én jóváhagyott

és életbe lépett 
Almádi fürdõszabályzat szerint

2.§. A fürdõévad tart június hó 15-tõl
szeptember hó 15-ig.

A korabeli hetilapok írásaiban úgy említet-
ték, hogy a fõszezon július és augusztus hó-
napokra terjed ki. A júniusi és szeptemberi
idõszak pedig elõ- és utószezon. Hozzá kell
tenni, hogy akkoriban még sok szõlõ volt
Almádiban és "zengett a hegy a szüretelõk
dalaitól", mint ezt az újságok hírül adták.
A szüretelõk azonban nem nyaralók, ha-
nem helyi szõlõbirtokosok voltak.

Az Almádi Fürdõ és Építõ Rt. és a megelõzõ Almádi Fürdõ Rt. sok mindent megtett annak érdekében, hogy a két nyári
hónapon kívül is legyen élet a fürdõhelyen. Minden módon propagálták a téli Balaton szépségeit, valamint a téli
sportolási és szórakozási lehetõségeket. E tevékenységük szép 1937. évi példáját láthatjuk újságunk címoldalán.

SF
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ALMÁDI KÉPES
LEVELEZÕLAPJAIRÓL

HARMADIK RÉSZ

Mint korábban jeleztük az Új Almádi Újság hasábjain folytatjuk a
képeslap kiadók ismertetését. Természetesen elsõdlegesen a
veszprémi illetõségûekkel, akik az egykori Almádit ábrázoló
képeslapok zömét készítették. Az októberi és novemberi szá-
mainkban Köves és Boros, valamint Krausz Á. fia kiadók bemu-
tatására került sor.

Ezúttal Pósa Endre veszprémi könyv- és papírkereskedõ, nyom-
datulajdonos kiadásaival foglalkozunk. Két lényeges különbséget
találunk közöttük. Egyik az, hogy Pósa üzlete hosszabb ideig
létezett. A másik az, hogy Almádiban fióküzletet nyitott, igaz
ekkor már veje, Kálmán István vezette a céget. Az almádi üzlet a
Baross Gábor út 17. szám alatt volt. Az üzlet megszûnése folytán
az épület jelentõsen átalakítva ma is áll.

1. számú kép. Az 1935-ben feladott képeslapon az épület tetõsíkján a
PÓSA felirat látszik, az Öreghegyrõl jól láthatóan reklámozva a céget.

2. számú kép. Az egykori Perczel villa a Pinkóci úton, változatlanul õrzi
eredeti architektúráját. 1901-ben adták postára.

7. számú kép. 1902-ben készült kép az egykor pince-présház épület
nyaralóként történt használatáról.

6. számú kép. Almádi részlet az 1899–1900-ban létesített légsátor teleppel.

5. számú kép. Az 1900-ban felavatott Községháza  épülete. 

4. számú kép. 1902-ben felavatott hajóváróterem, késõbb cukrászdaként
mûködött. A Petõfi-szobor közelében történt elhelyezését kifogásolták a
kikötõtõl való jelentõs távolsága miatt.

3. számú kép. Almádi részlete látható az 1901 körül készült képen.
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8. számú kép. Az Óvári Ferencrõl elnevezett kilátó (épült 1900-ban?)
háttérben látszik az 1899-ben épült Kneipp Gyógyház.

12. számú kép. Az Öreghegyrõl 1902 körül készült képen Almádi mai
központjának helye látszik. A "Buda-tava" elnevezés téves.

9. számú kép. Kitekintés az Óvári kilátóból Vörösberény felé. A kép
elõterében látható épületek, részben átépítve ma is állnak.

13. számú kép. Az 1902 körül készült kép jobb szélén a mai Baross
Gábor és a Kossuth Lajos utcák találkozása látható.

10. számú kép. A képeslapon "Füredi útnak" nevezett út nem más, mint
a mai Baross Gábor út. A kép közepén látható kis nádtetõs épület
átépítve és bõvítve létezik. 

14. számú kép. A Balatonalmádi-Öreghegy vasútállomás 1910-ben.

11. számú kép. Az 1902-ben készült képen a Községháza mellett álló
épületek, valamint a Szent Margit-kápolna látható.

15. számú kép. Látkép az Öreghegyrõl 1910 körüli képen. A tornyos
épület a Magda-lak, késõbbiekben "Közösségi Ház".

Folytatás következik. Schildmayer Ferenc
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Balatonalmádiak!

A nemrégiben városunkban járt,  Kányádi Sándor költõnek
ezzel a kedves, játékos, de mégis nagyon találó versével köszön-
töm Önöket az év fordulóján Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata és a magam nevében.

Mögöttünk van egy nagyon nehéz esztendõ: egyéni és csalá-
di életben, közösségi és önkormányzati, társadalmi és nemzeti
szintéren sok-sok munkával a túlélésért és megmaradásért, a jövõ
elõkészítéséért végzett, bizony gyakran nehézségekkel is kísért év,
amelyben nem tudtunk volna megmaradni a Remény nélkül. A
költõ verse is erre bíztatott bennünket, hiszen ez a Remény a
2010-es évben is megtartott minket. Az ország túl van a tavaszi
országgyûlési választásokon, az Európában is páratlan kétharma-
dos többségû kormányválasztáson, nem kisebbítve az õszi önkor-
mányzati választások eredményét sem. Mindez természetesen
kötelez bennünket, hogy erõnk szerint tegyük a legjobbat váro-
sunkért.

Tisztelt Balatonalmádiak!
Az elmúlt évben  – minden nehéz külsõ körülmény ellenére –

sokat tettünk településünk fejlõdése, s az itt élõk életkörülmé-
nyeinek javítása érdekében. Sikerült megõriznünk az önkor-
mányzat és intézményeink mûködõképességét. Megújult a század
eleji polgári értékeket képviselõ Györgyi Dénes Általános Isko-
lánk, és elkészült a várva várt tornaterme, amely városi igényeket
is kielégít. Az akadálymentesített létesítménybe esélyt biztosítot-
tunk valamennyi polgárunknak a szabadidõsport hasznos eltöl-
tésére.

Régi igény valósult meg a strand rekonstrukcióval, a jövõben
pedig ezt a munkát tovább folytatjuk, hogy mindegyik város-
részben korszerû strandok fogadják az ittenieket és az ideláto-
gatókat. Önállósodva, sikeres pályázattal megújult a Tourinform
Iroda, mely bizonyára több vendégforgalmat hozhat a szálláski-
adóknak.

A városközpont több fejlesztése, piac, szökõkút, parkok,
utcák, terek, ligetek rendbe hozása is azt célozza, hogy Balaton-
almádi megfelelõ színvonalú üdülõvárossá fejlõdhessék.

Mint a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásának köz-
pontja, átadás elõtt áll az Egészségház beruházásunk, mely a
kistérségi igények kielégítésére is szolgál.

Szent István, államalapító királyunk, Gizella Királyné és Imre
herceg Szent Jobb Kápolnánkban õrzött ereklyéi eszmeiségük
megtartására köteleznek bennünket. Állampolgári kezdemé-
nyezésre a köztéren elhelyezett kõtáblák intelmei is azt mutatják,

hogy szükségünk van egymásra, szükségünk van a Reménységre.
Az új esztendõ új lehetõségeket és háromszázhatvanöt napi Re-
ménységeket hoz.

Kívánok egyéni életükben, szeretteiknek, közösségeiknek,
egészséges, békés új esztendõt, megtartó, bizakodó Reményt. Isten
áldja meg és tartsa meg Balatonalmádit és a balatonalmádiakat!

Kányádi Sándor szavaival: 

"Szaporodjon ez az ország
Emberségbe, hitbe, kedvbe, 
S ki honnan jött, soha-soha
ne feledje.
Mert míg tudod ki vagy, mért vagy,
Vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként 
Megcsináljuk..."

Keszey János 
polgármester

GONDOLATOK AZ
ÉVFORDULÓN

"Mindegyikünk maga fog magáról számot adni az Istennek!"
(Róma 14,12)

Régóta izgat ez a bibliai vers. A számadás az évforduló táján
ismert fogalom és gyakorlat. Nehéz azonban a számadás során
tárgyilagosnak maradni. Óvakodjunk a túlzásoktól, akár "felfelé",
akár "lefelé" történik is az a túlzás. Ezért az Úr színe elé kell áll-
nunk mégpedig nem egyedül, hanem valakivel, akit valóban
szeretünk, hogy õ segítsen, mint az Isten eszköze, a tárgyilagos
számadásban. E számadás során nem az a lényeges, hogy körülöt-
ted, veled, vagy ellened mi történt. Ezt vég nélkül tudnánk sorol-
ni. Fõleg a sérelmeinket, amiket mások okoztak nekünk.
Ilyenkor a felelõsséget is kényelmes másra hárítani. 

Az Úrnak kedves számadáshoz most csak egy szempontot
említek, és mindjárt példával világítom meg ezt a szempontot.
Ideális esetben is fizetésünknek csak töredékével rendelkezünk
szabadon, nagy részét rendszeresen kifizetjük rezsire, megél-
hetésre, törlesztésre. Életünk ehhez hasonló. Idõnk nagy része
ugyanazzal telik, ismétlõdõ mechanizmusok sorozata. Ezen nem
tudunk változtatni. De marad egy töredék. Az a nagy kérdés,
hogy ezzel a töredékkel mit teszek. Életünk minõsége azon dõl
el, hogy mit teszek azzal, ami szabadon marad. Ez mutatja, hogy
ki vagyok igazán. A számadásban is ez a szempont a döntõ. 

Nem az a kérdés, hogy mi történt körülöttem, velem, elle-
nem, hanem mi történt bennem, és ennek nyomán általam.
Nemcsak a mechanikusan mûködõ, kötelezõ tevékenységekben,
hanem ebben a "szabadon maradó" töredékben is. A számadás-
ban soha nem rólunk van szó, hanem mindig arról a másikról
(sokakról), akit (akiket) az Isten rám (ránk) bízott. Év végén
megint csak az lesz a kérdés, hogy több lettem-e, mint az év ele-
jén voltam? E tekintetben az élet krisztusi görbéje, nem az
emelkedés, a csúcsra jutás, és aztán a hanyatlás; ez csak a testi
mutató görbéje. Az igazi görbe folyamatosan emelkedõ: több
szeretet, türelem, megértés, hit; még akkor is, ha közben a testem
hanyatlik. Ez a kérdés: lett-e általad több valaki? Lett-e az egybõl
kettõ, a kettõbõl négy? Közülünk senki sem él önmagának
(Róma 14,7)! Persze az egészséges szemlélet miatt hozzá kell
tenni: ahhoz hogy ezt teljesíteni tudjuk, kellenek olyan idõsza-
kok, amikor önmagunknak élünk.

A számadás kapcsán jó tudni, hogy ha mindent megtettünk,
akkor is haszontalan szolgák voltunk, és azt tettük, ami a köte-
lességünk (Lukács 17,10). Az Úr pedig kegyelmével kipótolja azt,
ami fogyatékos. A görög eredetiben nem számadásról, hanem
"szó-adásról", beszélgetésrõl olvasunk. A számadás egy beszél-
getés Krisztussal. Krisztusnál ugyanis nem a teljesítmény, a szá-
mok számítanak; hanem hogy abban a munkában találjon ben-
nünket, amibe állított, miközben mi mindent megteszünk, ami
rajtunk áll, és várjuk, hogy a többit (a nagyobb részt) kegyelmé-
vel az Úr majd a kellõ pillanatban hozzáteszi.

Steinbach József 

ÚJÉVI   KÖSZÖNTÕ

Kányádi Sándor: Új esztendõ 

Új esztendõ, új esztendõ
Nem tud rólad a nagy erdõ. 
Sem a hó alatt a határ, 
Sem a határ felett szálló
Árva madár.

Új esztendõ, új esztendõ
Nem volt a nyakadban csengõ,
Nesztelenül érkeztél meg,
Lábad nyomát nem érezték 
az ösvények

Csak a hold, az elmerengõ,
Csak a nap az alvajáró, 
Jelezték, hogy újra megjõ, 
Éjfélkor az esedékes 
Új esztendõ

Csak mi vártunk illendõen,
Vidám kedvvel, ünneplõben,
Csak a népek vártak téged, 
Háromszázhatvanöt napi 
Reménységnek.
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Láng Miklós
EGY ESZTENDÕM

Január, január -
hó áll a kapunál;
kesztyûben a kezem,
a telet szeretem.

Február, február -
messze van még a nyár;
hosszabbak a napok,
már erõre kapok.

Március, március -
ide fuss, oda fuss!?
várom  már a tavaszt:
virágokat fakaszt.

Április, április -
te dilis, én dilis;
megtréfál az idõ:
hol derû, hol esõ.

Májusunk, májusunk -
illatozik az utunk;
akácfa, orgona  -
valódi orgia!

Június, június -
daloló, lírikus;
ami szép, ami jó:
jön a vakáció!

Július, július -
kincset oszt Dáriusz;
kincse a víz, a nap:
kell a szalmakalap!

Augusztus, augusztus - 
mindenre van gusztus:
fánkra és lepényre,
leányra, legényre.

Szeptember, szeptember -
õszben jár az ember;
suli nyitva, tárva:
a diákot várja!

Október, október -
must kell most és nem ser;
puttony telik sorra:
várunk az újborra!

November, november -
bánjuk már ezerszer:
nem lakunk délebben,
hol felhõ se rebben.

December, december -
készül a hóember.
Jézus születése:
legyen áldás, béke!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2010. decemberi ülésén tárgyalt napirendi pontok közül a fontosabb
kérdések és döntések az alábbiak:
Javaslat a települési szilárd hulladék közszolgáltatásáról szóló 28/1995. (XI. 30.) rendelet
módosítására

A Társulási Tanács a 2011. évre a közszolgáltatási díjat a Regionális Hulladékkezelõ
Központ próbaüzemének végéig tartó idõszakra a 2010. évi értékekkel javasolja megállapí-
tani, majd a próbaüzem befejezése után a 120 l ûrtartalmú edényzetnél 534 Ft + áfa értékre
javasolja megállapítani heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén. Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a települési szilád hulladék közszolgáltatás 2011. évi díjá-
nak megállapítása során a következõ határozatot hozza: Felhívja a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft-t, mint közszolgáltatót, hogy a 2011. évre megállapított
emelt díj számlázásakor érvényesítse a fogyasztó által 2010. és 2011. évben befizetett többlet
díjat.
Javaslat a települési zöldhulladék kezelésére

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a települési zöldhulladék
kezelésére vonatkozóan a következõ határozatot hozza: 1. A tavaszi és õszi idõszakban egy-
egy alkalommal a közszolgáltatással ellátott területen, a közszolgáltatás részeként bevezeti a
zöldhulladékgyûjtést, -elszállítást. A képviselõ-testület felkéri a Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft-t, hogy részletes költségszámítást mutasson be a költségekre vonatkozóan.
Ennek ismeretében a képviselõ-testület 2011. januári ülésén dönt arról, hogy a Környezet-
védelmi Alap terhére milyen összeget tud biztosítani erre a célra. 2. Házhoz menõ zöldhul-
ladékgyûjtés kísérleti jellegû megszervezésére és lebonyolítására felkéri a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft-t a Lehel, Árpád, Vörösmarty utcák területén, április–október
közötti idõszakban, kétheti rendszerességgel. A képviselõ-testület felkéri a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft-t, hogy részletes költségszámítást mutasson be a költségekre
vonatkozóan. Ennek ismeretében a képviselõ-testület 2011. januári ülésén dönt arról, hogy
a Környezetvédelmi Alap terhére milyen összeget tud biztosítani erre a célra. 3. A házi kom-
posztálás népszerûsítésére a Nõk a Balatonért Közhasznú Egyesülettel, a kertbarát körökkel
és más civil szervezetekkel együttmûködik. A forrást a pályázati lehetõségek felhasználása
útján biztosítja. 4. Felkéri a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft-t, hogy a közterü-
leti zöldhulladék elszállítását a Balatonalmádi Városgondnoksággal együttmûködve biztosít-
sa. 5. A kerti hulladék és avar égetését megtiltja a város teljes területén 2011. április 1.
napjától.
Javaslat a helyi adókról szóló 26/2008.(XII.19.) Önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

A 2011. évi adórendelet-módosító javaslat a 2011. évi költségvetési koncepcióban
elõirányzott bevételi tervhez igazodik; egy adónemben, az idegenforgalmi adó vonatkozá-
sában tartalmaz adóemelést. A helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény értelmében
2011. évben az idegenforgalmi adó mértéke 431,17 Ft/vendégéjszaka lehet. A rendeletter-
vezet 2. §-ában foglaltak szerint jövõre 400 Ft-ról 420 Ft-ra emelkedne az adó mértéke. Az
adóemeléssel 2011. évben, amennyiben a vendégéjszakák száma az idei évhez hasonlóan
alakul, az állami támogatással együtt 4,8 millió Ft bevételi többlet várható.
Javaslat a Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium fenntartása tárgyában

A Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium fenntartása és felügyelete átadása
tárgyában – Balatonalmádi Város Önkormányzata (207/2007.(VI.28.)Öh.) és a Veszprém
Megyei Önkormányzat  (63/2007.(IV.19.)MÖK sz. hat.) között létrejött,  2007. július 1-jétõl
érvényes megállapodás 2011. június 30-án lejár. A Megyei Önkormányzat Közgyûlésének
elnöke a megyei közoktatási feladat-ellátási kötelezettség számbavétele, a 2011. évi költ-
ségvetés reális tervezése érdekében a képviselõ-testület álláspontját kérte az intézmény jövõ-
beni fenntartásáról. Balatonalmádi Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium felügyeletét és fenn-
tartását 2011. július 1-jétõl 2015. június 30-ig a Veszprém Megyei Önkormányzatnak – rész-
letes megállapodás keretében – átadja. Ugyanakkor szükségesnek tartja a fenntartás esetleges
átvételének részletes megvizsgálását, amellyel megbízza a Humán Bizottság elnökét. 
Javaslat a médiaszerzõdések meghosszabbítására

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2010. évi költségvetés
mûködési célú általános tartalék elõirányzata terhére az Öböl Tv Kft. (8174 Balatonkenese,
Mikes u. 8/5.) és a Vesz-Pannon Média Kft. (8200 Veszprém, Zrínyi u. 3/2.) szerzõdését
2011. február 28. napjáig meghosszabbítja. A támogatási összeg, illetve a szolgáltatási díj a
2010. évi összeg idõarányos része (Öböl TV Kft. 458.000 Ft, Vesz-Pannon Média Kft.
375.000 Ft).
Megállapodás hajléktalan személy ellátására

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezetével 1 fõ hajléktalan személy átmeneti ellátásának biztosítására
szerzõdést köt. 
Az egészségügyi menedzser pályázat elbírálása

A képviselõ-testület a 279/2010.(XI.25.) Ö. határozatával pályázatot írt ki a KDOP 5.2.1
Balatonalmádi kistérségi járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése címû uniós projekt szakmai
tartalma végrehajtásának – megbízásos jogviszony formában történõ – elõkészítésére. A
beérkezett pályázatok elbírálását követõen Balatonalmádi Város Önkormányzata megbízási
szerzõdést köt Dr. Németh Ilona fõorvossal (Balatonfüred, Jókai Mór u. 21.) a nevezett pro-
jekt szakmai tartalma végrehajtásának elõkészítésére 2011. január 1-jétõl határozatlan idõre,
2 havi felmondási idõvel, havi 200.000 Ft + áfa megbízási díjért.
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1. Claudius Ptolemaiosz, az ókor görög-egyiptomi csillagásza szerint
– a napéj-egyenlõségi pontoktól számítva – a világ különbözõ földrajzi
területekre osztható fel. Noha Ciceró is elítélte az asztrológusokat, mégis
a sok száz éves tapasztalat alapján Magyarország a Nyilas jegyébe tar-
tozik. A derûlátás és az optimizmus jellemzõ ránk, de az aggályoskodás
is. Bár a legutóbbi évtizedek szociológiai felmérései a pesszimizmus voná-
sait vélik fontosabbnak hazánkban, mindazonáltal ez a bölcselkedõ,
"sírva-vigadó" típus, sok-sok itt megforduló népcsoporttal szemben –
évszázadokon keresztül – létjogosultságot vívott ki magának.

Honfoglaló elõdeink íjásztudását, nyilaik kegyetlen kiszámíthatat-
lanságát évtizedekig rettegte az akkori Európa Pisától Brémáig, az
Ibériától Rómáig. A "véreskezû" Bulcsú, Lehel és Botond cikáztak a
Szászföldön, Frankhonban, és aztán egyszer a Bódeni-tó környékén –
Szent Gallen szerzeteseit nem találván helyükön –, szóba elegyedtek az
egyetlen ott maradt baráttal, akit társai "féleszûnek" neveztek. Ekkehardt
volt a szerzetes neve, akit nem koncoltak fel, hanem – lovas játékaikat
mutogatva – próbálták kivenni belõle, hová menekedtek a többiek.
Ekkehardt volt az, akitõl az elsõ "jelentõs" írásos emlékeket olvashatták
rólunk a krónikákban Európa népei. A harcosok, akiknek számán még a
mai tudomány sem tud megegyezni, könnyen lelkesedõk, de haragra
gyúlók is voltak. Harciasságuk ellenére emberszeretõk, örökké
elégedetlen, néha panaszkodókká váltak. A nagy "vágták" és tombolások
után fokozatosan jöhettek rá arra, hogy nem Európa ostorának születtek,
mint "Attila és az õ hunjai." És akkor jött 955, az augsburgi vérmezõ, ahol
Lehel és Bulcsú sorsa megpecsételõdött. Igaz, késõbb István emeltetett a
trónra, de Géza bölcsessége, kiegyezni tudása, megfontoltsága, a régi és
az új közti kapcsolatteremtõ képessége adta ehhez a támaszt. Mi volt az
erõ, mi volt az az akarat, melyek voltak azok a körülmények, amelyek
segítették egy nép, egy nemzet megmaradását? Mi lehet a példa, amelyet
követni kell, amelyet tovább kell fejleszteni az elkövetkezendõ korokban
is? Mi lehet a megmaradás, az évezredes siker titka, amelyet utódainkra
hagynunk kell, amellyel az új Európában emelt fõvel járhatunk majd?

Látom Árpádot és követõit Szent Márton dombján, látom az érkezõ
melki bencéseket, az évezredes "iskolát", Pannonhalmát, amely szik-
laszirtként állt és áll az ország szívében. Ez a jelkép és valóság kötelez.

2. Életem, pályám a tanársághoz köt, a fiatalsághoz, a neveléshez.
Büszkén idézhetem azokat a sorokat, amelyet 1956. október 31-én a
Veszprém Megyei Hírlapban írtam le egy újságcikkben: "Nehéz, nagyon
nehéz napokat élünk. De további harcra lelkesít bennünket az a tudat,
hogy amiért harcoltunk, Magyarország függetlensége és szabadsága nem
lesz álom, hanem a legrövidebb idõn belül megvalósul." Úgy vélem, ez a
gondolat ma már valóság, mert Magyarország megváltotta magát. 1990
óta – 1956 mártíromsága jegyében – minden jövõbeli tervünket, vágyun-
kat igazában ennek jegyében éljük. A modern kor legendás, fejlett
nemzetei tudják, hogy a nemzeti függetlenség, a polgári értékek, a család,
a szilárd erkölcs, mindazon tulajdonságok, amelyek nélkül nincs jövõkép,
nincs sikeres nemzet, nincs gazdasági-szellemi felemelkedés.

3. A XXI. századi Magyarország remélhetõ "magáratalálása"
elképzelhetetlen karizmatikus személyiségek, látnoki képességgel ren-
delkezõ kiemelkedõ államférfiak, de elkötelezett állampolgárok nélkül
sem. Jól tudjuk, a magyar történelem számos karizmatikus vezetõje
csodákra volt képes Gézától – Istvántól Antal Józsefig, s a sor nem ért
véget, hogy egy népet kivezessenek a "bajból", hogy mintát mutassanak,
hogy Európa egyenrangú partnerként nézhessen ránk. A széthúzás, az
urbánus népi évszázados vita véget kell, hogy érjen egyszer, mert drága
árat fizetett már a nemzet eddig is a pártoskodásért.

Olyan karizmatikus vezetõrõl beszélek, aki tudja, mikor kell felemel-
ni a zászlót és azt is, hogy nem szabad elõre szaladni akkor, amikor a
sereg messze hátra marad, aki tudja azt, hogy mi a sorscsapás, és látja
elõre az árkokat, és azt is felismeri, mikor kell "ugorni". Ma már 2010-
ben, két katartikus választási gyõzelem után bizton mondhatjuk, van
ilyen vezetõnk és a 2011 elsõ féléve után Európa nemzetei, vezetõ poli-
tikusai is, minden bizonnyal, el fogják ismerni Magyarország katalizátor
szerepét az EU-ban.

HOL LESZ A HELYÜNK, HOL LEHET MAGYARORSZÁG
HELYE A VILÁGBAN A XXI. SZÁZAD ELSÕ

ÉVTIZEDEIBEN?

Fotó: SR
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A nyugati demokráciák példáiból, kudarcaiból, sikereibõl is kell ta-
nulnunk, hiszen, ha a XXI. század elején Magyarországon nem jött volna
létre egy igazi, gyûjtõfogalmú polgári párt, az "újra befogadás" Európá-
ban kétségessé válhatott volna. Mi most nem "belépünk", hanem a
"szövetséget" újítjuk fel, a kézfogás erõs és határozott kell, hogy legyen,
mert ez a nép, ez a történelmi nemzet azokat az értékeket viszi tovább,
hordozza, amelyrõl Európa nem mondhat le és nem is mondott le soha.
A "szövetség" modern jelképe akár Buda visszafoglalását is felidézheti
bennünk vagy bennük, de kell a biztonság, kell Közép-Európában lenni
valaminek, ami támogat bennünket napi gondjainkban, gondolkodá-
sunkban, növeli biztonságérzetünket! Elég volt a rettegésbõl, a "rabigák-
ból"! Trianon szelleme még ugyan felettünk jár, de bíznunk kell egy
demokratikus Európa jogszerû nemzetpolitikájában, amely meghozza a
várva várt közeledést nép és nép, ország és ország, család és család
között, itt, Közép-Európában is!

4. Lehel kürtje, a sikertelenség diadala akár a magyarok
"Marathónja" is lehetne, hiszen egy pillanatra úgy tûnt, minden véget ért.
De ez volt a forrás is, hiszen minden siker alapja tán egy olyan kudarc is
egyben, amely megváltoztatja a politikát, a gazdaságot, egy nép gondol-
kodását. Az "annyi balsors és oly sok viszály" évszázadokon keresztül
kísérték útunkat. Tán még az a majd két évszázados "török átok" is
belénk nõtt, színezve a magyarság "génparadicsomát", hiszen mindig újra
kellett kezdeni. Felperzselt házak helyén új falvak, városok nõttek ki a
földbõl, olajjal szennyezett reptereken, mezõkön most búza érlelõdik, s
lehet a "kibicsaklott erkölcs" is negyven év után, megtalálja régi búvó-
patakrendszerét, és a XIX. századi gyönyörû Petõfi-álom a XXI. század-
ban megvalósul. Az újrakezdés Hegel-spirálja itt él emlékünkben, vérün-
ket, agyunkat ingerli, de össze is köt bennünket. Egy legendás hírû,
kitartó, néha emberfeletti teljesítményekre kényszerülõ nép világos és
határozott jövõképet képes magának kialakítani ma is, amelynek elemei
a keményen dolgozó, modern teljesítményorientált vállalkozásokban
érdekelt polgár, akinek mikrovilága karizmatikus jegyekkel kell, hogy
rendelkezzék, az eredeti ötlettõl a megvalósításig. A költõ által megéne-
kelt "magyaros lendület és hírnév" és néha a tradíció követése is kell
ahhoz, hogy megvalósuljon a terv, a gondolat.

5. Hogy a XXI. század második évtizedében a magyar mezõgazdaság
újra sikeres legyen, és ne a ma "sebeit" nyalogassuk még akkor is, az
évszázados értékekbõl, mezõgazdasági kultúrából, a honi klímából, a
Kárpát-medence földjeinek értékeibõl és a pozitív jövõképbõl fakadó
vágyakból kell építkeznünk.

Emlékeim között felvillan 1989-bõl az a látogatás, amelyet
Fulbright-os tanárként tettem az Egyesült Államokban, egy a Kansas
állambeli Lawrence városka melletti farmon, ahol három generáció élt
egymás mellett. A negyvenhektáros magángazdaságban harminc év mun-
káját – szakértelmük és verejtékük eredményeképpen –, a sikeres magán-
vállalkozás összes kínját, keservét, de gyõzelmét is láttam. A hétgyer-
mekes apa mindegyik fia és leánya egyetemet és fõiskolát végzett. Az
iskola után "visszajöttek" a farmra, és kicsiben megvalósították azt, amit
Németh Lászlóék a "dán álomban" és gyakorlatban véltek megtalálni:
gépek és tõke, szaktudás és földbirtok, persze mindazon áldozatokkal,
amelyet akár az angol vagy amerikai mezõgazdaság is megszenvedett.

Ez a magyar föld a lakosság egyharmadát nem tudja munkával ellát-
ni a XXI. század elején, de teljesítményével ott tud lenni Európában a
legjobbak között. Kellenek szövetkezetek is, olyanok, amelyek "alulról"
indulnak, és a termelõ érdekeit szolgálják. Ez a gondolat ma még nem
egységesen elfogadott Magyarországon, természetesen azért sem, mert a
már "bent ülõk" versenyfélelme nemigen örül az új "látogatónak". Aki
friss, aki eleven és várja a sikert, tesz is érte, õ lesz a korszerû magyar
gazda a XXI. század elején.

6. Hogy milyen szükségletek lesznek a XXI. század elején, hogy azok
hogyan alakulnak és változnak termékrõl termékre, szolgáltatásról szol-
gáltatásra, majd a vágyból hogyan lesz a hétköznapi élet szimbólumává
vált termék vagy fogyasztás, nem könnyen elemezhetõ, de szakértelem,
szaktudás nélkül tervezhetetlen. Itt jutunk el ahhoz a faktorhoz, amely
ma már az egyik legnagyobb ellentmondást hordozza: az oktatás, az
általános iskolától az egyetemig bezárólag. Korunkban közhelynek
számít, hogy a fejlett államok oktatási struktúrájának jellemzõ vonása a
18–26 év közötti korosztály iskolázottsági szintje és nagyságrendje. Bár a
statisztikák "javultak", mégis egyértelmûen látszik, egy társadalom
minõségét, versenyképességét az oktatás fejlettsége, színvonala döntõen
meghatározza.

A XXI. század küszöbén elfogadhatatlan például az a helyzet, ami ma
Magyarországon létezik: a 30–40 év közötti egyetemi oktató és kutató
gárdából mintegy 40–50% külföldön tartózkodik huzamosabb ideig, és
lehet, vissza sem tér soha már, mert nem találja meg magának azt a
közeget, amelyben tovább építkezhet, amelyben kutatásait folytathatja. A
Szilárd Leók, Szentgyörgyi Albertok és Wiegner Jenõk eltávozásának
nemcsak politikai, szociológiai okai voltak. Legújabb magyar származású
Nobel-díjasaink példája is azt bizonyítja, nem elég a tehetség, kellenek a
körülmények is, és ott, ahol ez megadatik, a siker egyértelmû. Olyan
kiemelkedõ tudósokra, kutatókra, szakemberekre van szükség az új kor-
ban, akiknek példája az adott nép, nemzet kultúrájába beágyazva

hatványozódik. Azokat az alapértékeket kell a magyar értelmiségnek
megtalálnia, felmutatnia, amelyek a nagy globális változások idején az
elkötelezettséget, a hazai értékeket, az egyén, a vállalat, a közösség, a
nemzet értékeit versenyhelyzetben tudja ütköztetni azokkal az érté-
kekkel, amelyek a fejlett világban jelen vannak. Ez az új gondolkodás –
szakmai kultúra – látható és láthatatlan erekbõl áll, és ez az értelmiségi
tudat lényege Közép-Európában. Az a közeg, amelyben hat egy új tár-
sadalom, azaz az emberi kommunikáció, amely megvalósítja ezt, a nyelv
eszközével teszi.

7. Negyven éve foglalkozom az anyanyelv és az idegennyelv (angol)
tanításával elsõsorban egyetemen. Szakmai, emberi meggyõzõdésem az,
hogy a XXI. század elején az európai polgár, így a magyar polgár is,
anyanyelvén kívül legalább két idegennyelvet kell, hogy magas szinten
beszéljen, értsen. Ma már csak rémálomnak tûnik Trianon után az a fran-
cia nyelvész, Martinet, aki a nyelveket kettõs piramisrendszerben építette
fel táblázatában. A "kettõs piramis" csúcsán természetesen az angol és
francia állt, a piramis talpazatánál többek között a magyar és a szláv
nyelvek is. Az az indok, amely vérlázító volt: a magyar nyelv alkalmatlan
a tudományos gondolkodásra! Ma már a tudomány bizonyította ezen
teória ellenkezõjét, de az is igaz, hogy az angol nyelv világméretû
elõretörése nem szabad, hogy veszélyeztethesse az anyanyelv ápolását,
tisztaságát, szeretetét, különösen akkor, ha arra gondolok, hogy a
váteszek, a látnokok, a karizmatikus egyéniségek elsõsorban azok közül
kerültek ki az évszázadok során, akik az irodalmat, a költészetet
mûvelték, akik képesek voltak a "jövõbe látni", "megjósolni" mindazon
eseményeket, amelyek késõbb rendre be is következtek. Az anyanyelv az
a közeg, amelyben élünk, amely megtart bennünket, ami múltunk, ami
jelenünk és jövõnk. Az anyanyelv kultúránk része, apánk, anyánk és édes
gyermekünk. Még Teller Ede is bevallotta, legjobb ötleteit, gondol-
kodását az anyanyelv határozza meg. A nagy ötletek sohasem egy másik
nyelven születnek, és sohasem egy végsõ mûszaki megoldásként pattan-
nak ki agyunkból. Az az ötlet, amely meghatározza a sikerre vezetõ utat,
az elsõ láncszem, amely szemünk elõtt lebeg, szinte betegségként kísért
bennünket: a magyar álom, a vízió. Aztán a költõ, az író, a látnok szak-
ember keze nyomán beépül a nemzet agyába, kultúrájába. Amíg ez a
folyamat lezajlik, a profizmus száz és száz eleme kívántatik meg hozzá,
amelynek részei a hatékony oktatástól és kutatástól elválaszthatatlanok.

8. Zsigereinkben a fáradtság, a megpróbáltatás, a megaláztatás,
hiszen a nemzet sok évtizedes megpróbáltatása után vagyunk, de ha azt
akarjuk, hogy legyen valami más, legyen valami jobb, tudnunk kell: nem
elég a "hûbelebalázs" nekibuzdulása, nem elég az egyszeri nekiugrás,
nincs egyetlen megoldás, nincs egyetlen napon beköszöntõ siker!

Sokszor megfordult már a fejemben a magyar történelmen
elmerengve, talán túl jók vagyunk Európának? Talán túl erõs szellemi,
történelmi versenytársak lennénk? Talán ez a "katalizátorország", a
"pogrom-ûzötteknek" menedéket adó föld többet hisz magáról, mint amit
Európa megenged neki? Hol látjuk a folyamatos fáradozást, az újra és
újrakezdést, a világ kritikájának magunkra vételét és arra történõ választ
mint itt, a "kényszer szorongatta" Közép-Európában, a politikai rend-
szerek összeomlása, a gazdasági rendszerek katasztrófája után.

Túl hamar ébredünk, és aztán talpra ugrunk? De hiszen mindenki
tudja Bécstõl Nyugatra, hogy itt "folyvást-folyvást küszködni kell". A
tökéletes felé törekszünk, de tudjuk, hogy sose érjük el azt. Elképzel-
hetetlen változások tanúi vagyunk. Valami megindult Közép-Európa felé,
felénk. Valami vonzotta õket, hogy itt legyenek, vállalatokat alapítsanak,
kérjék a munkaerõt, és aztán maradjanak egy ideig vagy örökre?
Remélem, a XXI. század elején – Széchenyi szellemében – a magyar gaz-
daság termelésének nagy részét a hazai tulajdonosok, a fõként hazai
befektetõk termékei, vállalkozásai fogják uralni, amellett, hogy a
"globális versenyben", tudjuk, nemcsak mi leszünk jelen. Olyan preferált
hazai szemléletû gazdálkodásra, gondolkodásra van szükség, amely
egyenlõ esélyt nyújt belföldinek és külföldinek a gazdaság, az oktatás és
a kultúra minden területén.

Bizton nem fogjuk elérni azt, amit a mai amerikai állampolgár,
akinek vagyona elsõsorban garantált részvényekben fekszik a XXI.
század elején, de megteremthetjük sikerorientált gondolkodással és gya-
korlattal azt az alapot, amelyen az új versenyképes Magyarország meg
tud állni a maga lábán. Persze, ehhez tovább is kell tudni élni a Duna
mentén, a társadalom és az egyén biológiai állapotát fel kell javítani, a
"keringési rendellenességeket" meg kell elõzni. Mindezeket csak egy
gazdagabb, versenyképesebb, az új kihívásokra képes társadalom tudja
megtenni. Úgy tûnik számomra, a jelenlegi változások efelé mutatnak.

Rövid dolgozatomban szándékosan nem tértem ki szakmai rész-
letkérdésekre, mert úgy gondolom, a tendenciák, a trendek, a tanulsá-
gok, a várható lehetõségek számbavétele ennél fontosabb. Vízióim a
jövõrõl szólnak, a jelenben gyökereznek és körbefonják a múlt tragédiái
és nagy tettei!

Vörösberény, 2010. december 24.

Németh Attila
ny. egyetemi oktató
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"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja"

Augusztus 20-án, a Vörösberényi Katolikus Templomban
megrendezett ünnepi koncerten annyian voltunk, hogy egy tût
nem lehetett volna leejteni. Sokan kívül is rekedtek, a templom
kapujában megállva hallgatóztak, vagy nagy sajnálkozva hazain-
dultak. Bent csodálatos szoprán hangon dalok, áriák csendültek
fel, nyomukban vastaps csattant. Pitti Katalin énekelt átszelle-
mült arccal. Az Ómagyar Mária siralommal indítva, válogatott,
gazdag anyagot hozott az almádi hallgatóság nagy gyönyörû-
ségére. Tavaszi autóbalesete óta ez volt az elsõ olyan fellépése,
amit tolószékébõl kiszállva, állva mutatott be. Lélektõl-lélekig
zengõ hangjával a saját rezonanciájára hangolta a hálás közön-
séget, és fájdalmait legyûrve több mint két órán át énekelt.
Gyönyörû hangjával, szép szavaival, kedves közvetlenségével
felforrósította az ünnepi hangulatot.

Most a karácsonyi ünnepekre készülve sorolja elfoglaltságait,
ahogy – éppen csak hazaérve – leül beszélgetni. A jövõ heti prog-
ramja például ilyen: Hétfõn és szerdán egész napos tanítás a
szombathelyi egyetemen. Szerdán este – tanítás után – jótékony-
sági koncert a kékesdi szív alakú templom javára, a pécsi székes-
egyházban. Csütörtökön adventi koncert a veszprémi kórház
Csillag-termében a reuma- és rehabilitációs osztályért. Pénteken
a székesfehérvári székesegyház Barátok templomában megint egy
adventi koncert. Szombaton fellépés egy növendék-koncerten
Nemesbõdön. Vasárnap adventi koncert Balatonfüreden a refor-
mátus templomban, a következõ hétfõn pedig áriaest Tatabá-
nyán, aminek próbája a vasárnapi koncert elõtti délelõtt lesz. Ma
különleges megtiszteltetés érte – osztja meg velem örömét –, a
kiváló akusztikájú és szépségû Szent Mihály Székesegyházba
kapott meghívást, a Liszt Ferenc-év januári nyitányaként a hatal-
mas géniuszú zeneszerzõ dalaiból, szakrális mûveibõl adhat elõ a
királynék templomában, Veszprémben. Magasztosan szép, ám

fizikailag, szellemileg, technikailag rengeteg munkát igénylõ,
nehéz feladatok. 

Az Állami Operaház magánénekeseként megismert, Liszt
Ferenc-, Déryné-, Bartók Béla-, Pásztori Ditta-, Artisjus- és több-
szörös nívódíjas, Olah Gusztáv emlékplakettes mûvésznõ manap-
ság szabadúszóként járja az országot. Megélhetési problémáiról,
gondjairól keserûen, keveset és nem szívesen beszél. Inkább
jótékonysági munkáit említi, amiért a péceli szociális otthon
Egymást Segítõk Egyesületétõl Teréz anya-díjat is kapott.
Tehetségének misszióként vállalt alázatával lelki szükségletként
éli meg az éneklést, repertoárját állandóan bõvítve képezi magát,
hogy képessége legjavát nyújtva továbbadhassa a benne rejlõ
értékeket.

– Az elõadómûvész dolga minden mûfajban, hogy jó hírt
vigyen a világba, és megmutassa, hogy a nehézségek ellenére
ezért is, azért is élni érdemes. A tehetséget a Teremtõtõl kapjuk,
a legkitartóbbak belsõ kényszere ezt úgy kimûvelni és Kodály
szavaival élve úgy átadni, hogy "eltûnik az anyag, és csak a lélek
muzsikál" – vallja, és Hamvas Bélát idézve mosolyog: "a
boldogságot csak az bírja el, aki elosztja, a fény csak abban válik
áldássá, aki másnak is ad belõle".

Pitti Katalin bõven osztogatja az áldást, mindenkinek akar
adni belõle. Tanítványainak Tatán a zeneiskolában, Budapesten a
Csányi Valéria alapítványi iskolában és Szombathelyen, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem zenei tanszékének docenseként.
Állítja, hogy a nagyon fárasztó, de változatos, élvezetesen izgal-
mas napi minimum nyolc órás tanítás közben maga is sokat
tanul.

Amikor Almádihoz való kötõdésérõl kérdezem, elmeséli,
hogy gyakran látogatja három éve itt élõ húgáékat és beteg édes-
anyját. Balesetébõl adódó kényszerûségbõl ápolásra szorulva
tavaly szinte az egész nyarat velük töltötte, és annyira meg-
szerette ezt a kedves kisvárost, hogy õ is ide tervezi a letele-
pedést. Egy olyan Balaton-parti fészekrõl álmodik, ahova a
Teremtõtõl kapott segítséggel magasba emelkedõ küldetésbõl
visszaröppenve örömteli együttlétekben lehet része családjával,
négyéves kisunokájával és húga Skóciából hazalátogató gyere-
keivel, unokáival. 

Azt meg én teszem hozzá, hogy boldogan várjuk, hiszen
Balatonalmádi sokat fog gazdagodni a jelenlétével. 

Vecsey Kiss Mária

ADVENTI DÉLUTÁN
2010. december 11-én, délután fél ötkor kezdõdött az iro-

dalmi, zenés mûsor, melyet a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör
szervezett a Vörösberényi Általános Iskola tanulóinak, és min-
den kedves érdeklõdõnek. 

Szentirmai Edit és Búzás Csaba elõadó mûvészeket kértük
fel adventi rendezvényünkön szereplésre. 

A gyönyörûen feldíszített Vörösberényi Kultúrház méltó
helyszíne lett az igényesen összeválogatott, és hangulatos
mûsornak.

Szentirmai Edit mesélt a gyerekeknek az advent szó jelen-
tésérõl. A mûvészek bevonták a gyermekközönséget is Lázár
Ervin mesejátékának elõadásába: A négyszögletû Kerekerdõ
címû mesébõl jelenítettek meg egy részletet, mely a szeretet
lényegérõl szólt. Búzás Csaba pedig megzenésített gyermek-
verseket énekelt gitárkísérettel. Záró számként Csaba külön-
féle népi hangszereket adott a kicsik kezébe, és kolompok,
csengõk szava mellett ismerõs karácsonyi dalokat énekeltek
közösen.

A mûsor után aprósütemény, citromos tea várta vendégein-
ket.

Karácsonyi díszek készítésével folytatódott a délután.
Ferenczy Mónika ötleteivel és segítségével készültek a szebbnél
szebb asztali díszek, gyertyát öntöttek a gyerekek. Halkan
szóló karácsonyi dallamok töltötték be az épületet.

Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat, ezt
a szép délutánt.

Boda Zoltánné titkár
És a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör Vezetõsége 

PITTI KATALIN
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MIKULÁS
VÖRÖSBERÉNYBEN IS JÁRT

2010. december 6-án a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör
kérésének eleget téve, Mikulás ismét felkereste a Mogyoró úti
óvodásokat, a Varázssziget Óvoda kicsinyeit, és a Vörösberényi
Általános Iskola tanulóit. 

Meglátogatta a rend szigorú õreinek intézményét is. 
Járt a Városházán és a Pannónia Kulturális Központban. 
A Vrtl Cukrászdába is betért, mert azt halotta, hogy az ott

dolgozók szívesen támogatják a Vörösberényi Polgári Olvasó
Kör rendezvényeit. Zsákja kiürült, mire beült egy kávét meginni,
de így is nagy szeretettel fogadták itt. A Krampusznak ebben az
évben nem sok tennivalója volt, kicsik és nagyon rendesen visel-
kedtek az elmúlt egy év leforgása alatt. 

Jövõ decemberben is szeretettel hívjuk és várjuk Õt.
Boda Zoltánné titkár 

és a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör vezetõsége

MINDENKI KARÁCSONYA
VÖRÖSBERÉNYBEN

2010. december 23-án

Ebben az esztendõben is, mint sok év óta, díszes karácsonyfát
állított fel a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör a Templom téren
(mely terület most már a Vrtl Cukrászda udvara). December 21-én
a vezetõség tagjai elkészítették a szeretetcsomagokat, megbeszélték
az ünnep elõtti teendõket. 23-án délután fél négytõl már karácso-
nyi dallamok töltötték be a környéket. A kellemes decemberi
alkonyban lassanként emberekkel telt meg a tér. Megérkeztek a
Vörösberényi Általános Iskola harmadik osztályosai Laczkó
Anita tanító nénivel, és az iskolai kórus tagjai.

Dr. Vollain Mária – a VPOK elnöke – köszöntõje, és a Kis
karácsony, nagy karácsony kezdetû dal közös eléneklése után
kezdõdött a mûsor. A gyerekek a szeretetrõl és a családról szóló
verses, zenés mûsort adtak elõ. Majd Isó Zoltán evangélikus
lelkész szavait hallhattuk karácsony jelentésérõl. Beszédében
párhuzamot vont a legszegényebbek és a leggazdagabbak "kará-
csonya" között. Végezetül az egybegyûltekkel elénekeltük a
Mennybõl az angyal eljött hozzátok kezdetû éneket.

Ezután szétosztottuk a szeretetcsomagokat. A Vrtl Cukrászda
frissen sült, illatozó süteményeivel és forró citromos teával, for-
ralt borral kínálgatták a polgári kör tagjai az egybegyûlteket.
Keszey János polgármester úr is megtisztelte jelenlétével rendez-
vényünket.

A közönség kisebb csoportokban még sokáig beszélgetett a
karácsonyfa fénykörében.

Boda Zoltánné titkár 
Köszönjük a fenyõfa adományozójának, a vörösberényi iskolá-
nak, Isó Zoltán lelkésznek, a Vrtl Cukrászda tulajdonosának,
hogy segítségünkre voltak a Mindenki Karácsonya hangulatának
megteremtésében.

a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör vezetõsége

BOTORKA
SZÜLETÉSNAP

Mégpedig az ötödik!
Az ember életében ez még

igencsak a kezdet, a gyermekkor-
nak is alig harmada. De mennyi
is öt év egy együttes életében?
Bizony itt sem sok, de nem is
kevés. Ez már figyelemreméltó,
értékelhetõ kor. Különösen ma-
napság, ebben a gyorsan változó,
túlságosan mobil világban. Ilyen kisvárosban, mint Almádi,
ahol az ifjú nemzedék helyben maradására nem sok lehetõség
van, fiatalokra épülõ együttest létrehozni, megtartani, bizony
nem kis feladat. 

Immár öt esztendeje, hogy Kiki, alias Kovács Krisztián,
gondolt egy merészet, s a Pannóniában belefogott egy nép-
tánccsoport szervezésébe. Sokakat megkérdezett, lenne-e
kedvük egy kis táncikálásra?

A kezdeti lépéspróbák úgy zajlottak, mint a szokásos
táncházi közönségtáncoltató programok. Aztán szép lassan
kezdett átformálódni a társaság. A ház érdeklõdõ munkatár-
sai lecserélõdtek, s egyre több olyan fiatal jelentkezett,
akiknek volt már kapcsolatuk a néptánccal s örömmel csat-
lakoztak, rövidebb-hosszabb ideig a lelkes társasághoz.

Mire az elsõ fellépés elérkezett, nevet is kellett találni az
együttesnek. Hangzatos, komolykodó név helyett a vidám,
játékos BOTORKA nevet választották, jelezve ezzel is, hogy
kezdõ amatõrök.

Nem kellett sokáig várni az elsõ fellépésre sem, a Péter-Pál
napi Vigadalomban már sikerrel mutatkoztak be. Ettõl
kezdve, szinte minden jelentõsebb városi rendezvényen,
ünnepségeken a Botorka Táncegyüttes fellépése a fõ attrak-
ció.

Általában heti két próba, sportolókat megszégyenítõ
bemelegítéssel, nem kis lekötöttség. Az ember azt hinné, hogy
a fárasztó kezdés után már nem is lesz erejük a táncra. De
van, nem is kevés, és a kedvük is töretlen. Az évek során
sokan fordultak meg az együttesben, mégis, a gyakori váltás
ellenére, egyre bõvül a repertoár, és nõ az elõadások mûvészi
színvonala. Hogy ez így van, ahhoz elsõsorban az együttes
vezetõinek eltökéltségére, kitartására és sok-sok áldozatára
van szükség.

Hát, ami az odaadó áldozatos munkát illeti, abban Kiki és
Eszter (Gizi!) részérõl nincs hiány. Az õ munkájuk nem merül
ki a próbákkal, fellépésekkel. Zenét, táncokat, koreográfiákat
gyûjtenek-válogatnak, sõt saját koreográfiákat írnak, gyako-
rolnak be, programokat, fellépéseket szerveznek, oktatnak
itthon és külföldön, utaznak s tanulnak egyfolytában, mint a
jó pap.

Az eredményt bárki láthatja, ha megnézi fellépéseiket,
különösen azokat, ahol, mint például a borfesztiválokon,
mód van a más együttesekkel való összehasonlításra. És
láthatta mindenki, aki eljött a születésnapi mûsorra,
Berénybe.

Remélem, senki nem csalódott. A tapsokból, éljenzésbõl
csak erre lehetett következtetni. A Botorka, lelkét kitéve, fer-
geteges szülinapi ajándékot adott a lelkes közönségnek.
(Lehet, hogy ideje lenne nevet változtatni; Botorkáról
Sziporkára?) S, hogy az élmény teljes legyen, ha csak tehetik,
élõ zenével kísértetik táncukat, amiben jó társuk a veszprémi
Kõris Zenekar, Farády Tamás vezetésével.

A születésnapi gálán is õk szolgáltatták a zenét, de kitûnõ
vendégtáncosok és zenészek közremûködése színesítette a
mûsort, s szolgáltak az azt követõ jó hangulatú táncházban.
Csodálatos élmény volt.

Kedves BOTORKA, Kedves ESZTER és KIKI!
Köszönjük nektek az eddigi szép szolgálatot és kívánunk

mindnyájatoknak, a volt és leendõ tagoknak is sok-sok együtt
töltött, Boldog Születésnapot!

r.p.
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ZENEISKOLAI EREDMÉNYEK
ÉS ESEMÉNYEK 
A TANÉV ELSÕ FELÉBEN

Józsa Dalma a XIII. Országos Koncz János-hegedûverseny
válogatóján túljutva 17 növendékkel együtt bekerült a verseny
elõdöntõjébe – Szombathely, 2010. november 26–28. Tanára:
Horváthné Domonkos Tímea, zongorakísérõje: Fükéné Sebes-
tyén Mónika.

Szalai Lotti arany-nívódíj minõsítést szerzett az V. Regionális
Gitártalálkozón – Tapolca, november 24. Tanára: Fekete Gábor.

Selmeczi Bence arany oklevelet, Hódossy Gergely ezüst
oklevelet kapott a Veszprémi Regionális Trombitaversenyen –
december 1. Tanáruk: Pártai Attila, zongorakísérõ: Tumpek
Melinda.

Az Ádám Jenõ Népdaléneklési Versenyen az 5. osztályos
szolfézscsoport – Bendicsek Bendegúz, Felföldi Luca, Hódossy
Gergely, Hódossy Réka és Semsei Anna – bronz oklevelet szerzett
– Celldömölk, dec. 10. 

Mezõ Imre zeneszerzõ legújabb kottájának bemutatója
december 4-én Budapesten került megrendezésre Kiss András
(Balatonfüred) és Tumpek Melinda (Balatonalmádi) zongo-
ratanárok növendékeivel. Almádiból Kedves Áron, Kedves
Lõrinc, Kedves Máté és Kövécs Adél  játszott a gyerekeknek
komponált darabakból.

– Szeptemberben és októberben megtartottuk a hagyomá-
nyos kishangversenyeket. 

– Veszprémben részt vettek a "B"-tagozatosok a zenemûvé-
szeti szakközépiskola konzultációin.

– Az almádi óvodásoknak tartott hangszerbemutatóra 2010.
november 9-én került sor.

– Gitáros szakmai napot tartottunk november 9-én, melynek
meghívott vendégtanára Nagy Csaba gitár- és lantmûvész volt
(Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola tanára). A
tanár úr meghallgatta az érdeklõdõ gyerekeket, akik a házigazda
almádiak mellett Pápáról és Tapolcáról érkeztek. A délutáni órák
után a veszprémi szakközépiskolásokkal közös hangversenyt
adtak a részt vevõ gyerekek, s a tanár úr – miután bemutatta a
lantot s egy különleges lantkottát – játszott is ezen a szép régi
hangszeren.

– Szerepeltek zeneiskolások a Szociális Alapszolgáltatási
Központ megyei rendezvényének megnyitóján – nov. 16.,
a Postás Üdülõ ünnepségén – okt. 15., kiállítás megnyitón
– dec. 11. és a Városi Vegyeskar karácsonyi hangversenyén –
dec. 12.

– A Dohnányi Zenemûvészeti Szakközépiskola 12. osztálya
adott Mikulás-napi hangversenyt a zeneiskolában. 

– A fuvolisták rendeztek házi fuvolaversenyt. 

– Robert Schumann zeneszerzõ születésének 200. évforduló-
ja alkalmából Tumpek Melinda zongoratanár a szerzõ G-moll
szonátájának I–II. tételét szólaltatta meg a zeneiskolás
növendékeknek.

– Az Erkel-év alkalmából több zeneiskolai rendezvényt
támogatott az iskola alapítványa. Október 30-án Erkel, a
Zeneakadémia igazgatója c. kiállítást, a Nemzeti Múzeum prog-
ramsorozatát – benne Erkel-hangversennyel –, majd az 1800-as
járaton berendezett kiállítást néztük meg. November 14-én a
zeneszerzõ Bánk bán c. operáját és az Operaházat tekintettük
meg. A zeneszerzõ születésének 200. évfordulójára – november
7. – a Harsona (a zeneiskola információs füzete) különszáma is
megjelent, benne Erkel munkásságával kapcsolatos rejtvé-
nyekkel.

ZENEISKOLÁSOK TOLLÁBÓL
Erkel emlékkirándulás

2010. október 30-án reggel Gabi néni vezetésével útnak
indultunk Budapestre. Elõször a Liszt-múzeumba látogattunk,
ahol megnéztük a zeneszerzõ budapesti otthonát. Lisztnek na-
gyon sok zongorája volt. Például a kicsi üvegzongora – amit mi
is kipróbálhattunk –, az úti zongora, amelynek nem volt hangja,
és az íróasztalába épített komponáló zongora.

Liszt Ferencet nagyon sokan tisztelték. Ezért sok értékes
ajándékot kapott, többek között a többkilós ezüst kottatartót. 

Érdekes volt olvasni a múzeum bejáratánál lévõ díszes táblán,
hogy "Liszt Ferenc úr" kedden, csütörtökön és szombaton
délután 3-tól 4 óráig található a lakásán. Szívesen meglátogattuk
volna, de sajnos épp nem tartózkodott otthon. 

A múzeumlakás étkezõjében rendezték be Erkel Ferenc
születésének 200-ik évfordulójára a róla szóló kiállítást.

Ezután a Nemzeti Múzeumba mentünk, ahol "Harci herce-
hurca" címmel hallhattunk hangversenyt a MÁV Szimfonikus
Zenekar elõadásában. Utána a Múzeum kézmûves foglalkozásán
huszárcsákót és tarsolykát készíthettünk. Majd megnéztük a
17–18. század Magyarországáról rendezett kiállítást. 

Kirándulásunk utolsó állomása az 1800-as járat volt. A kiál-
lítás különlegessége, hogy egy buszon rendezték be, témája Erkel
Ferenc és kora kulturális élete. Nagyon sok érdekes játékot
kipróbáltunk. Többek között megpróbálkozhattunk a vezénylés
nehéz tudományával, valamint zenét hallgathattunk és Erkel
Ferencrõl szóló fejtörõt oldhattunk meg. 

Este fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk haza.
Nádas Panna

BÁNK BÁN AZ OPERAHÁZBAN
2010. november 14-én a zeneiskola operalátogatást szerve-

zett. Bár a busz fél órát késett, idejében felértünk Budapestre. 10
órakor a mû ismertetõjét és Erkel munkásságáról szóló beszá-
molót hallhattunk az Operaház szép, Székely Bertalanról elne-
vezett termében. Sok érdekességet megtudhattunk.

Utána meghallgattuk a Bánk bán c. operát. A három felvoná-
sos mû zenéjét Erkel Ferenc komponálta Katona József törté-
netéhez, amihez Egressy Béni írta a librettót (szövegkönyvet). A
mû sokat merít a magyaros hangzású dallamokból és a verbunkos
muzsikából (toborzó dalok). A darabot az almádi születésû
Kerényi Imre rendezte. A gyönyörû zene és a csodálatos korhû
jelmezek visszarepítettek bennünket II. Endre magyar király
korába – XIII. század. Szolfézs órákon már betekintést nyertünk
a mûbe, de az élõ elõadás, hang és látvány világa minden
várakozásunkat felülmúlta. 

A darab után körbevezettek minket az Operaház varázslatos
épületében, s megcsodálhattuk a szebbnél szebb termeket.
Idegenvezetõnktõl sok érdekes dolgot megtudtunk az épületrõl
és  építésének történetérõl.

Élményekben gazdag napot búcsúztattunk és vidáman gon-
doltunk vissza a történésekre hazafelé menet.

Valaczkai Réka, Nagy Eszter, Szénási András

Mezõ Imre zeneszerzõvel
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ZENEI TÁBOR BUDAPESTEN
ALMÁDI ZENEISKOLÁSOK A
BARTÓK KONZIBAN

Az õszi szünetbõl három napot Budapesten töltöttünk. A
Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola (konzi) zenei  tábort
szervezett ifjú tehetségeknek. Az iskola tanárai a szabadidejüket
feláldozva foglalkoztak a zenei pálya iránt érdeklõdõkkel. Az
ország minden részérõl száznyolcvan zeneiskolás érkezett.
Almádiból hatan vettünk részt a táborban. 

Bendicsek Bendegúz (gitár): "Azért jelentkeztem ebbe a
táborba, mert nagyon szeretek gitározni és szívesen tanulok más
tanároktól is. Eddig nem gondolkoztam zenei pályán, de ez az
élmény megváltoztatta a véleményemet."

Felföldi Luca: "Nagyon szeretem az operákat és szeretnék
énekes lenni, ezért énekórákat hallgattam, s próbálgattam a "kis
hangszert a torkomban".

Hódossy Gergely (trombita): "Nagyon szeretek, de még csak
három éve trombitálok, sok tanulni valóm van még. Két tanárnál
is fújhattam és sok tanácsot kaptam.

Hódossy Réka (hegedû): "Azért mentem ebbe a zenei tábor-
ba, mert erõsen gondolkodom a hegedû és a szolfézs továbbtanu-
lásán".

Nádas Panna (fuvola): "Izgalmas kalandnak ígérkezett ez a tá-
bor. Én fuvolázom, s Pesten Romos Zsolt volt a tanárom. Sok jó
tanácsot adott, igyekszem megfogadni õket. Jó érzés volt rátalál-
ni édesapám érettségi tablóképére. Vajon oda kerül egyszer az
enyém is?"

Selmeczi Bence (trombita): "Azért jelentkeztem a táborba,
mert én is gondolkozom a zenei pályán. Két tanár segített és
tanácsokat adott: Komlóssy Gábor  tanár úr háromszor, Skultéty
Zsolt tanár úr egyszer hallgatott meg bennünket. Nagyon jól
éreztem magam, mert nagyon jó hangulatúak voltak az órák és
meghallgathattuk egymás "nótáit". 

Az utolsó nap szolfézstesztet is írhattunk, melyben a felvételi
feladatait oldhattuk meg. Aki akart, szóbelizhetett is, s meghall-
gathatta a tanár értékelését, ami egyben útmutatás is a zenei
pályára készülõknek. A hangszer mellett ugyanis szolfézs tárgy-
ból is meg kell felelni a felvételi vizsgán. Ebédszünetekben 17
kérdésbõl álló zenei totókat töltöttünk ki, melyben zenetörténeti
kérdések és zenefelismerési kérdések is szerepeltek.

Elsõ este vendéglátóink adtak hangversenyt, melyen a zongo-
ra és õsei játszották a fõszerepet. Nem csak hangzásban, de
képekben is ismerkedtünk a klavikorddal, spinéttel, csembalóval
és zsiráfzongorával, mivel a zenedarabok közben kivetítõn
láthattuk a hangszerek képeit. Eckhardt Gábor tanár úr még vic-
ces képeket is mutatott a legújabb és legextrémebb zongorákról
(pl. hullámos manuállal építettet zongora).

Szabadidõnkben be-beültünk egymás hangszeres óráira, meg-
néztük a Szabó Ervin könyvtár zenei részlegét, sokat sakkoztunk
és malmoztunk. 

Remekül éreztük magunkat, nem bántuk meg, hogy jelent-
keztünk.

Bendicsek Bendegúz, Felföldi Luca, Hódossy Réka

GITÁRTÁBORBAN FÜREDEN
2010. június 19-én az oly régóta várt V. Balatonfüredi

Nemzetközi Gitárfesztivál táborában voltam. A Tagore Hotelben
szállásoltak el, ahonnan jó volt a kilátás. 

Elsõ nagy élményen a szombat esti Eötvös József-koncert
volt. Ami megmaradt bennem: Bartók Béla: Gyermekeknek címû
ciklusa. Népi gyerekdalok átírva gitárra.

Egy másik nagy élményem, amikor a kb. 15 fõbõl álló Gödi
Gitártársaságnak elmentem a koncertjére. Õk nem egészen
klasszikus zenét játszanak, inkább a flamenco-könnyûzene név
illene rá legjobban. Szóval elmentem a mûsorukat megnézni
Dörgicsére, és nagyon tetszett, ahogy játszottak. Jó volt a fla-
mencos rész is. Másnap odajött hozzám András bácsi (Türke
András), hogy volna-e kedvem beszállni az együttesbe. Rögtön

ANYANYELVÜNKRÕL
Január, január -
hó áll a kapunál.
Kesztyûben a kezem;
a telet szeretem.

Olvastam... (1. rész)

Nem vagyok nyelvész, de "átlagolvasóként" is megállít az
olvasásomban a hibás vagy pongyola fogalmazás. Ha lehet, kivá-
gom a szöveget, ha nem, akkor felírom. Ebbõl a gyûjteményem-
bõl valók a következõk. 

Az olimpia sorsjegyen találkoztam ezzel a szöveggel: "... a
fémes színû réteg lekaparható, miután láthatóvá válik a
nyeremény." Szóval, hogy van ez? Mikor láthatóvá vált a
nyeremény, akkor lekaparható a fémes színû réteg? Ennek bizony
így nincs értelme, hiszen elõbb kell lekaparni a réteget, aztán
válik láthatóvá a nyeremény. Tehát ez a "miután" kötõszó itt nincs
a helyén! Sok jó fogalmazás is adódik: ez után láthatóvá válik...
– így láthatóvá válik – ezzel vagy mire láthatóvá válik.

Egy elterjedt napilapunkban találkoztam ezzel a szöveggel:
"A belpolitikai helyzet fokozódott..." Az elmúlt rendszerben már
találkoztam ezzel a szöveggel, de vicc formájában. Most nem
tudom, hogy mire gondolhatott az írás fogalmazója, minek a
fokozásáról szándékozott írni, de az biztos, hogy nem a
helyzetrõl. Fokozódhatott a belpolitikai érdeklõdés, a nyomás, az
aktivitás, a tevékenység – és sok egyéb, csak a helyzet nem.

Fennakadtam egy olyan szövegen, ami százezrekhez jutott el:
a telefon elõfizetõkhöz: "A nagy mennyiségû igény miatt azon-
ban a házhoz kézbesítést csak a megrendelés beérkezését követõ
60–90 napon belül tudjuk kézbesíteni, augusztus 15. után,
folyamatosan, házhoz kézbesítési díj fizetése ellenében."  Ami
elõször bántja a szemünket, az a háromszori szóismétlés. De a
mondat egyébként is zavaros. Fésüljük át, és hagyjuk is ki a
fölösleges részt "augusztus 15. után", mert ezt már a 60–90 nap
jelzi. Így a mondat a következõként alakulhatna: A várható nagy
igény miatt a telefonkönyvet csak a rendelés beérkezését követõ
60–90 napon belül tudjuk postára adni; ezután a kézbesítési díj
a címzettet terheli. Ennyi. És a tanulság: ne bonyolítsuk
fölöslegesen a közölnivalóinkat!

Még egy szóismétlést teszek szóvá: egy beküldött fényképrõl
ezt olvastam: "... hátlapján az ábrázolt személy foglalkozását
ábrázolja."  Kerüljük el a fölösleges szóismétlést: ... hátlapján az
ábrázolt személy foglalkozását jeleníti meg (vagy: mutatja be).
Ugyanitt találtam ezt a szöveget is: "Örömét fejezte ki a témáért."
Talán szebb lenne átfogalmazva: Kifejezte a téma feletti örömét.

Olvastam, megálltam és följegyeztem. Most pedig közre-
adom...

Láng Miklós
Vipo: lang.miklos@chello.hu

(Elhangzott a Kossuth Rádió Tetten ért szavak c. mûsorában.)

"igen"-t mondtam. Felmentem a hotelszobába és gyakoroltam,
mert délben már volt is próbánk. A nap folyamán már volt a
Gitártársasággal fellépésünk is. 

Kedden Pusztai Antal mûsorát hallgattuk meg. Játszott saját
számokat is. Azokat inkább jazz-klasszikus mûfajba lehetne
besorolni. Ezek a mûvek nagyon tetszettek, õ volt talán a legjobb
elõadó a héten. Következõ napokon 2–2 koncertem volt. Kettõ
a Gitártársasággal, kettõ szólóban. Aránylag jó volt mind a négy
mûsor. 

Vasárnap reggel vittek haza, de soha nem feledem az itt
töltött idõt, és remélem, sokat tanultam ebbõl a gitártáborból!!!

Szalai Lotti
3. osztályos gitár tanuló 
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
január 10. és február 10. között

A következõ szám programajánlatait január 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!

RENDEZVÉNYEK
JANUÁR 15. SZOMBAT, 17 ÓRA – "HÉTKÖZNAPI CSODÁK"
Találkozás a népi iparmûvész és a népmûvészet mestere 
Cz. Tóth Hajnalkával és gyönyörûséges alkotásaival. 
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

JANUÁR 15–16. SZOMBAT–VASÁRNAP – JEGES BALATONI
HÉTVÉGE (Megfelelõ jég esetén) Szervezõ: Pannónia 

JANUÁR 19. SZERDA, 16 ÓRA – CSODATÁR "Van egy hely a vilá-
gon" – Ramazuri Játszóház. Belépõ: 500 Ft 
Kézmûves pillanatok – a színek világa: üvegfestés, selyemfestés.
Anyagköltség: 1500 Ft
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

JANUÁR 20. CSÜTÖRTÖK
17 óra Beszélgetés a kultúráról – Dr. Koncz Gábor
18 óra Borvarázs – Borkóstoló a  Balaton Borrégió boraiból. 
Pintér Zsolt a Balaton Borgaléria borszakértõje
Belépõ 2500 Ft
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

JANUÁR  21. PÉNTEK, 17 ÓRA – FILMVETÍTÉS
Hong-Kong Challenger. Kopár István Föld körüli útja
Helyszín: Pannónia. Szervezõ: Honismereti Kör

JANUÁR 22. SZOMBAT, 10 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG – MAGTÁR
MÛVÉSZETI ÉS BORPIAC
Festmények, grafikák, fotók, könyvek, népmûvészeti alkotások és a
Balaton Borrégió boraival várjuk az érdeklõdõket. 
Csodatár – Van egy hely a világon 
Ramazuri Játszóház és Kézmûves Pillanatok – rajzolás és festés

JANUÁR 22. SZOMBAT – MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkal-
mából a Váci Pap László Modern Mûvészeti Gyûjtemény kiállításá-
nak megnyitója a Pannóniában

JANUÁR 22–23. SZOMBAT–VASÁRNAP – JEGES BALATONI
HÉTVÉGE (Megfelelõ jég esetén) Szervezõ: Pannónia

JANUÁR 26. SZERDA, 16 ÓRA  – CSODATÁR "Van egy hely a
világon". Bábelõadás, Ramazuri Bábszínház. Belépõ: 700 Ft
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

JANUÁR 28. PÉNTEK, 18 ÓRA – MAGTÁR GALÉRIA
KIÁLLÍTÁS
Bátai Sándor képzõmûvész
A kiállítást megnyitja és a mûvésszel beszélget Szombathy Bálint
képzõmûvész és mûvészeti író
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

JANUÁR 29. SZOMBAT, 10 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG – MAGTÁR
MÛVÉSZETI ÉS BORPIAC
Festmények, grafikák, fotók, könyvek, népmûvészeti alkotások és a
Balaton Borrégió boraival várjuk az érdeklõdõket. 
Csodatár – Van egy hely a világon 
Ramazuri Játszóház és Kézmûves Pillanatok – rajzolás és festés

JANUÁR  29. SZOMBAT – ALMÁDI PÓDIUM BESZÉLGETÉS
A PANNÓNIÁBAN

JANUÁR 29–30. SZOMBAT–VASÁRNAP – JEGES BALATONI
HÉTVÉGE (Megfelelõ jég esetén) Szervezõ: Pannónia 

FEBRUÁR 2. SZERDA, 16 ÓRA –CSODATÁR Van egy hely a vilá-
gon – Ramazuri Játszóház Belépõ: 500 Ft 
Kézmûves pillanatok – a színek világa: üvegfestés, selyemfestés.
Anyagköltség: 1500 Ft
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

FEBRUÁR 4. PÉNTEK – PEGAZUS SZÍNHÁZ BÁBELÕADÁSA
a Pannóniában

FEBRUÁR 5. SZOMBAT 9 órától a Balatonalmádi Sporthorgász
Egyesület évi rendes közgyûlése, 19 órától horgászbál. Báli belépõk
Kalauz Miklósnál (30/912-4259) vásárolhatók a Vízimúzeumban
minden nap munkaidõben.

FEBRUÁR 9. SZERDA, 16 ÓRA – CSODATÁR Van egy hely a vilá-
gon – Ramazuri Játszóház. Belépõ: 500 Ft 
Kézmûves pillanatok – a színek világa: üvegfestés, selyemfestés.
Anyagköltség: 1500 Ft
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

FEBRUÁR 10. CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA  – BORVARÁZS
Borkóstoló egy balatoni borász boraiból. Találkozás a borásszal.
2500 Ft
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

FEBRUÁR 12. SZOMBAT – BÁLINT NAP – Valentin napi prog-
ram a Pannóniában

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Január 10-tõl Mosonyi Emese kiállítása. Megtekinthetõ február 10-
ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

MAGTÁR – BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
www.almadirendezvenykozpont.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 16–18 óráig vagy telefonon egyez-
tetett idõpontban 70-455-4100
Cz. Tóth Hajnalka kiállítása megtekinthetõ január 15-tõl február 
15-ig.
Bátai Sándor képzõmûvész kiállítása január 28-tól február 21-ig láto-
gatható.

PANNÓNIA
Adventi kiállítás. Az Ige testté lett – Muzsinszki Nagy Endre fes-
tõmûvész kiállítása megtekinthetõ január 20-ig az intézmény nyit-
vatartási idejében.
Váci Pap László Modern Mûvészeti Gyûjtemény kiállítása jan. 22-tõl
a Pannóniában

KISCSOPORTOK, KLUBOK,
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

3-1-2 MERIDIÁN TORNA
Éljünk 100 évig a 3-1-2 kínai meridián torna segítségével. A Vörös-
berényi Kultúrházban 2011. január 27-én csütörtökön 18 órakor tart
foglalkozást és elõadást Czabuláné Nagy Andrea a kínai meridián
torna jótékony hatásairól.
Jó testmozgásra, és hatékony öngyógyító módszerek elsajátítására
lesz lehetõség.  Minden érdeklõdõt várunk szeretettel. Telefon: 
20-991-62-13

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: Szenthe László. 88/438-224 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Január 28. péntek, 17 óra: Gombák bemutatása videofilmen. 
Fényképezte: Szenthe László 
Február 11. péntek, 17 óra: A Magyar Gombász fõszerkesztõ-
helyettesének, Pálfalvi Györgynek az elõadása. 
Az elõadás témája: A Magyar Gombász c. folyóirat bemutatása – a
gombák tájnevei (az ebbõl adódó félreértések, zavarok) – taplógom-
bából használati és dísztárgyak készítése (bemutatóval) 
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BABA-MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Vezetõ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-88-92 hadliv@gmail.com
Január 14. Szülésélmény-feldolgozás. Terápiás beszélgetés Drozdik
Dollival, szülésünk során szerzett fel nem dolgozott élményeinkrõl.
Január 21. Hogyan segít az akupresszúra kisbabáknak, kismamáknak
problémák esetén. Beszélgetés Nyakas Krisztina akupresszõrrel. 
Február 11. Szülésélmény-feldolgozás 2. Terápiás beszélgetés Droz-
dik Dollival, szülésünk során szerzett fel nem dolgozott élménye-
inkrõl.

BABA–MAMA TORNA
1–3 éves korig; torna kisóvodások részére 3–4 éves korig; torna nagy
óvodások részére 5–6 éves korig
Helyszín: Sziluett, Baross u. 18.
További információ: Farkasné Bóna Ivett 30/7488-029 ill. Balai
Zsanett 30/639-64-81

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében
Információ: Lõrincz József 70/366-0181
lorincz.bereny@freemail.hu
2011 elsõ összejövetele: január 11-én

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Titkár: Vajainé Majbó Judit 70/4588-574

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Keddenként és csütörtökön 18.30–21 óráig a Pannónia nagyter-
mében.
Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561)

BRIDZS KLUB
Szerdánként 14–19 óra. Helyszíne: Pannónia 8. terem. 
Vezetõ: Dr. Sinka László 70/379-7113

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

CIMBORA KLUB
Információ: Kripli Bernadett 88/542-508 

CSILLAGNYÍLÁS
Hétfõn, szerdán 15.30–19 óra, csütörtökön 15.30–16.15-ig. 
Helyszín: Pannónia 3–4. terem. 
Vezetõ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).

ÉLETMÓD KLUB
Elõadások, gyakorlatok, meditációk a testi-lelki egészség megõrzése
érdekében. Minden hónap 3. csütörtök 17.30–19.00. Részvételi díj
nincs, felajánlást elfogadunk.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház.
Szervezõ: Kaposvári Zsuzsanna, önismereti oktató 30/323-1150

ÉREMGYÛJTÕ KLUB 
Minden második pénteken 17–18 óráig a Pannónia 8. klub-
szobájában
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16–18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.)
Elsõ alkalom szeptember 6. További információ: Cz. Tóth Hajnalka
30/611-0242

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban. Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: A hónap második hétfõjén 16.30-tól a Pannónia 1. ter-
mében.
Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden hónap
második péntekén 17 órától a Pannónia 1. termében.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 18–19 óráig. Gyógytornász:
Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit
(20/4912-435). Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen:
Pannónia, 4. terem

IDÕSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ) Városház tér 4. Telefon: 88/542-556

KID ROCK & ROLL SE
Péntekenként 14 órától a Pannónia zöld termében. 
Információ: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

KISMAMA TORNA
Minden kedden 17–18 óráig a Pannónia 4. termében. Vezeti:
Schlakker Imréné gyógytornász 70/3793-573

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

KRISTÁLY KÖR
Játékos angol foglalkozások kétéves kortól. Hétfõn, szerdán 10
órától, kedden 17.30-tól, csütörtökön 17 órától 1–1 óra idõtartam-
ban. Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár
További információ: Nánai Rita 30/491-9507

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL 
Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.

SAKK KLUB
Vezetõje: Fáncsy Imre 88/432-141, ill. 70/389-6049 
Péntekenként 15–19 óráig a Pannónia 5. termében

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként 17–19 óráig a Pannónia 4. termében. 
Információ: Vattai Rita 70/5582-729

TÜCSÖKZENE
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyermek-
könyvtárában. Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfõjén 18 órakor, a Vörösberényi
Kultúrházban. Vezetõ: Pandur Ferenc 70/339-5274
Január 17. Metszésbemutató teremben – gyümölcsfák, szõlõ

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Január 12. szerda, 16 óra – A csontrikulásról magunk között és mérés
a klubtagoknak. Elõadó: Dr. Pulai Judit reumatológus fõorvos 
Január 19. szerda, 16–17 óráig Ügyelet: befizetések: tagdíjak, vacsora
Január 26. szerda 16 órától Svédasztalos, batyus Pótszilveszter a
klubtagoknak. Pezsgõs koccintás, zenés szülinapi rendezvény
Németh Tamással
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Péntekenként 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezetõ: Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA
Minden pénteken 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezetõ: Magda Balázs (30/566-4206).

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap elsõ csütörtökén 18.30 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi gyûlést
tart a Vörösberényi Kultúrházban.
Január 22. Jótékonysági bál
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A szõlõtermesztés és a borkészítés úgy 8000 éve, a neolitikumtól ját-
szik fontos szerepet a különbözõ kultúrák életében. A bor a legrégebbi
civilizációk vallási szertartásait, ünnepi összejöveteleit volt hivatva
kísérni, hozzájárult a vallásos érzület felfûtéséhez, de gyógyító, fer-
tõtlenítõ szerepet is betöltött. Mennyei nedûnek számított már az egyip-
tomiaknál is, de a zsidók, a föníciaiak, a görögök és a rómaiak  életében
kitüntetett szerephez jutott.

,,Noé pedig földmûvelõ kezde lenni, és szõlõt ültete.
És ivék a borbol, s megrészegedék, és meztelen vala sátra közepén." 

Mózes I.  9, 20–21.
A szõlõkultúra õshazája Transzkaukázia, a mai Örményország, Azer-

bajdzsán, Grúzia, részben Irán és Törökország területe. Az itt élõ népek
8000–7000 évvel ezelõtt már termelték az apró bogyójú ligeti szõlõt
(vinis silvestris). Ebbõl fejlõdik ki két-háromezer év alatt a változatos
színû, alakú, nagyobb bogyójú kerti szõlõ a vinis vinifera, ami aztán elter-
jedt az egész világon.

A Biblia és a történelem egybevág: Noé bárkája az Ararát hegyén
állapodott meg. Valószínûleg alacsony termetû bokorként vagy nyitvater-
mõ fákra felfuttatva gondozták a növényeket. A fazekasmûvesség kiala-
kulása pedig megteremtette a bor készítésének és tárolásának az alapjait.

Friss régészeti leletek a mai Irán területérõl, Kr. e. 5400–5000 körüli
idõbõl pedig még meglepõbb eredményeket mutatnak. Hajji Firusz Tepe
területén feltártak egy újkõkori települést, ahol boroskupákat és égetett
agyagedényeket találtak. A kupákban beszáradt bort sikerült kimutatni,
illetve terpentines gyantát, amit a késõbbi korokban az egyiptomiak, de
fõleg a görögök a bor újbóli erjedése és ecetesedése ellen használtak.
Tehát a legegyszerûbb borkezelési eljárások is ilyen régi múltra vezet-
hetõk vissza. Tudták azt is, hogy a borosedényeket hûvös helyen kell
tárolni, és agyagdugóval  zárták le õket. Kr. e. 3500 körül Mezopotámia
térségében már a borkereskedelem nyomai is kimutathatóak.

Az elsõ jelentõsebb borkészítõk az egyiptomiak voltak. A szõlõ itt
nem volt õshonos, tehát a kereskedelmi kapcsolatok juttatták el az elsõ
borokat a fáraók földjére a Közel-Keletrõl.

A szõlõtermesztés nyomai Kr. e. 2700-tól megtalálhatóak. Hosszúkás
egyiptomi agyagedényeken szõlõre és borra utaló hieroglifákat találtak,
amik valószínûleg a mai borcímkék ókori változatai lehettek. Nakht
fáraó sírjában falfestmény mutatta be a szõlészetet az ókori Egyiptomban.

A szõlõt  a mai pergolákhoz hasonló rácsozatra futtatták fel. A megérett
termést vesszõkosarakba gyûjtötték, a taposásra váró szõlõt pedig nagy,
nyitott kádakba hordták és itt taposták ki. A nagy melegben az erjedõ
mustot nagyméretû, hosszúkás agyag vagy kõkorsókba töltötték, a vissza-
maradt gyümölcshúst pedig szövetbe tették, és ütlegelve préselték ki a
maradék levet. Az erjedés e nagy korsókban fejezõdött be. A meleg és
napsütéses éghajlat miatt a borok nagyon koncentráltak és magas alko-
holtartalmúak voltak, ezért hosszabb ideig el lehetett tartani õket.

Meglepõ, de a hétköznapi életben inkább a sört részesítették elõny-
ben. A bort nagy becsben tartották a fáraók és a fõpapok, s gyakorta
áldozatként mutatták be az isteneknek, de fõleg a halál utáni életre
számított az elitnél kívánatos nedûnek. Az evilági életben viszont csak a
szolgák és a pornép fogyasztotta a bort agyagedényekbõl szalmaszállal.

Az Égei-tengeri szigetekre és a mai Görögország területére a Kr. e. II.
évezred elején hatolt be a szõlõkultúra, s a görögök emelték mûvészi
fokra a bor készítését, de mindenek felett az ivását.

A bor az ihlet felettébb gyümölcsözõ forrása volt a görög filozófusok,
festõk, szobrászok, költõk és a történészek világának. Dionüsszosz a
legkedveltebb isten volt, aki a bor, a mámor és a szõlõtermesztés istene.
Athénban fõleg termékenység-kultuszként és emelkedett szellemiségû
kulturális események központi alakjaként tisztelték, nem úgy mint
késõbb Rómában, ahol a vad bacchanáliák inspirálójaként szolgált.
A görögök azok, akik tudatosan alkalmaznak borkezelési eljárásokat. A
bort nagy amforákban tárolták. Sokszor a borkészítés során mézet, ma-
zsolát adtak a musthoz, hogy növeljék az alkoholtartalmat, mert az a szál-
lítást és az eltarthatóságot így jobban biztosította. Sok bornak különbözõ
anyagok hozzáadásával adtak különleges zamatot. Gyógy- és fûszernö-
vényeket, virágokat, gyantát, gyümölcsleveket használtak ilyen célra.
Furcsa, de a kivégzésre is a bort használták, Szókratésznek, a híres filozó-
fusnak egy pohár borba bürökreszeléket tettek, s ezt a méregpoharat kel-
lett kiinnia.

A görög gyarmatosítással és a kereskedelemmel az egész Földközi-
tenger vidékén  magukkal vitték a szõlészeti és borászati szokásaikat,
eljárásaikat, s így a mai Dél-Franciaország, Szicília, Dél-Itália borter-
melése szinte az õsi görögöktõl örökölt.

2500 évvel ezelõtt a kelták is ismerték már a szõlõ és a bor fel-
használását. Papjaik, a druidák összegyûjtötték egy nagy szemû szõlõfaj-
ta a vitis labrusco bogyóit. A frissen gyûjtött szõlõbõl, gyógynövényekbõl
és mézbõl különbözõ varázsszereket kevertek. Már ekkor használtak
fából készült dézsákat és hordókat az így készült nedû érleléséhez és
tárolásához. Lehet, hogy ez volt a gallok, Asterix és Obelix varázsitalá-
nak a titka? 

Itáliában a Kr. e. VII. századtól kezdve lendült fel a szõlõkultúra, s a
mezõgazdaság legfontosabb ága lett. Róma valódi borkereskedelmi
metropolisszá vált. Soha nem volt ekkora fejlõdés a borivás és a bor-
készítés terén. A városokban majdnem minden utcasarkon állt borárus
bódé. Az elit életében különösen fontos ital a bor. A legkiválóbb és
legritkább borok patakokban folytak összejöveteleiken, míg a köznép és
a katonák a gyengébb minõségû, sokszor a borecetnek való lõrét itták,
sokan azt is vizezve. Mint manapság.

A szõlõtermesztés és a borkészítés a római hódító légiókkal együtt
terjeszkedett a provinciákban: a Rajna és Mosel völgyében, Galliában,
Hispaniaban és Pannoniában is.

A rómaiak készítették az elsõ fahordókat és voltak már fából készült
bálványsajtóik is (prések).

A borbetegségek megelõzésére és a bor stabilizálására is voltak már
eljárásaik, s ezeket a Mediterráneumban egészen a XIX. Század végéig
általánosan alkalmazták.

A Római Birodalom területén kialakuló kereszténységnél így termé-
szetes módon a bor játssza a kultikus szerepet. Példázat a szõlõmûve-
sekrõl : ,,…Egy ember szõlõt ültetett és körbevevé gyepûvel, és sajtót ása,
és tornyot építe…"  Márk evangéliuma, 12,1.

Magától értetõdõ volt hogy az utolsó vacsorán Jézus bort iszik, s
nem sört. ,,…És vévén a poharat, és ivának abból mindnyájan. És mondá
nékik: Ez az én vérem… Bizony mondom néktek, nem iszom többé a
szõlõtõnek gyümölcsébõl…"  Márk evangéliuma, 14,23-24-25.

Az V. századtól a VII. századig az összeomló Római Birodalommal
együtt az európai borkultúra is szinte eltûnt. A sörivó barbár germán
törzsek északról, az ,,absztinens" mohamedán mórok délrõl mértek
csapást Európa szõlészeti kultúrájára, melyet csak nagy nehézségek árán
a katolikus egyház és az utolsó vacsora hagyománya mentett meg a teljes
eltûnéstõl.
(Folytatjuk.) Csizmazia Csaba

A SZÕLÕTERMESZTÉS ÉS A BORKÉSZÍTÉS 
RÖVID TÖRTÉNETE



2011. január Események

15Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com

A tavalyi sikerre való tekintettel idén második alkalommal került
megrendezésre az Egészségnap a Szülõi Munkaközösség és a Diák-
önkormányzat szervezésében. A tavalyi alkalom az SzM kezdemé-
nyezésére jött létre, és szerencsére nem maradt el a színvonalas foly-
tatás sem.

Amikor október 21-én, csütörtökön beléptünk az iskolába, nem
hittük, hogy most is ennyi izgalmas program vár ránk. Az elsõ három
órát tartottuk meg, majd az egész iskola betódult az aulába, ahol a nul-
ladikosok gyümölccsel, zöldséggel és "egészséges szendviccsel" megra-
kott asztalokkal vártak minket. A bátrak még a céklalevet is megkós-
tolhatták.

A tízórai után kiterített szivacsokon ülve két elõadást hallgattunk
meg. Az egyik címe A drogokról másként, a másiké Életkerék volt. Ez
utóbbi még hosszú hetekig beszédtéma volt a diákok körében. Délután
szabadon választható programok vártak minket, az érdeklõdõk meg-
nézhették a hastánc- és taekwondo-bemutatót, részt vehettek kinezio-
lógiai és grafológiai elõadáson, kipróbálhatták a mandalakészítést és a
szeretetmasszázst is, míg a védõnõnél egészségi állapotot felmérõ tesz-
tek elvégzésére volt lehetõség.

Összességében nagyon hasznos és élményekben gazdag napot tud-
hattunk magunk mögött. Köszönjük a Szülõi Munkaközösségnek az
ötletet és a szervezést, a nulladikosoknak a szendvicseket és a logisz-
tikai feladatok ellátását. Külön köszönettel tartozunk az elõadóknak,
akik áldoztak ránk az idejükbõl és gazdagították tudásunkat.

Október 22-én, pénteken délután és este igazán maradandó
élményben volt részünk. Egy közösség új tagjaivá váltunk, számunkra
addig ismeretlen embereket ismerhettünk meg közelebbrõl, de ami a
legfontosabb: fontos feladatot kaptunk.

Pontosan hogy is történt ez? A következõ pár sorból kiderül.
Akkor kezdõdött a történet, amikor a gólyatáborban velünk, tu-

datlan nulladikosokkal közölték, hogy létezik demokrácia, választás,
és egy nagyon jó hangulatban együttmûködõ csapat, a Diákönkor-
mányzat (DÖK). Ekkor persze még csak pislogtunk, hiszen a gólyák
nagy részének ötlete sem volt, hogy mit kezdjen ezzel az információ-
val. "Hát majd megtudják!" – képzelem el az elnökök gondolatait az
arcunkat látván. Mennyire igazuk volt!

Most pénteken alkalmunk volt megismerni, hogy mi is a feladata
ennek a kis álomcsapatnak. Lehet, hogy írásunk könnyed hangvételé-
bõl nem derül ki, de DÖK-tagnak lenni nem gyerekjáték.

Délután nagy adag várakozással és egy kis izgalommal felvértezve
érkeztünk a megbeszélt terembe, majd a szokásos bemutatkozó szer-
tartást követve két csoportra osztva ismerkedünk meg a DÖK
mûködésével és feladataival. Az elnökök, Lenner Júlia és Farkas Bence
elmondták az alapszabályokat, beszélgettünk a diákjogokról, a hangu-
latot pedig csapatépítõ játékokkal oldották. A kezdeti feszültség el-
szállt, csak a boldog tudat maradt, hogy "dökösök" lettünk.

Miután a komoly témákat kimerítettük, hideg vacsora következett,
majd levezetésként egy kis foci és közös filmezés volt a program. Szom-
baton reggel egy gyors pakolás és takarítás után széledt szét a társaság.

A mozgalmas fél nap alatt örök élményeket szereztünk, és egy jól
mûködõ csapat tagjaivá váltunk. Az együtt töltött idõ fáradalmaira és
örömeire gondolva csak ennyit mondhatok: megérte!

November 27-én a Magyar–Angol Tannyelvû Gimnáziumban
megrendezésre került a végzõs évfolyam szalagavatója. Az elmúlt évek
során ez a rendezvény gyakran más almádi helyszíneken volt megtart-
va, de az idei évfolyam úgy döntött, hogy "hazai pályán" bonyolítja le
az ünnepséget.

Méghozzá nem is akárhogyan! Az iskola tornaterme erre az egyet-
len napra teljesen kicserélõdött: gyönyörû drapériák borították a fala-
kat, a padlót szõnyegekkel fedték le.

Mindezekhez persze óriási szervezés és munka kellett, és ebben a
negyedikesek óriási segítséget kaptak osztályfõnökeiktõl – Keczer
Zoltántól és Várkuti Attilától –, valamint az egy évvel alattuk járó har-
madik évfolyamtól.

De minden fáradság és izgalom tovaszállt amint megkezdõdött az
est. A majdnem kétórás mûsor során a vendégek többek közt meg-
tekinthették a szalagtûzést, a nyitó- és zárótáncokat (elõbbit Ignácz
Adrienn utóbbit Klósz-Rukk Henriett tanította be a végzõsöknek), egy
pezsgõ néptánc-elõadást, valamint meghallgathatták Nagy Alexandra
és Patkó Viktória gyönyörû énekét.

A mûsor után kötetlen beszélgetés vette kezdetét, melyhez a finom
falatokat az iskola konyhája biztosította. Tanárok, diákok, szülõk, hoz-
zátartozók egyaránt jól érezték magukat, "kedves volt, és meghitt" –
ahogy egy vendég találóan megjegyezte.

Nem tudni, hogy a következõ évfolyamok hol és hogyan fogják
megrendezni saját szalagavatójukat. Az viszont bebizonyosodott, hogy
nem kell messzire menni, ha az ember egy színvonalas, szeretetteljes
estét akar adni azoknak, akik gimnáziumi évei alatt segítették és támo-
gatták.

Iskolánkban a téli szünet elõtti héten teljes volt a karácsonyi
hangulat, amit a december 11–12-i karácsonyváró hétvégén alapoz-
tunk meg. Így a szombati tanítással hosszabbított hét végén nem
maradtak mézeskalács nélkül a kollégisták sem, akik az egész hétvégét
a kollégiumban töltötték. A programok pénteken kezdõdtek egy fer-
geteges, teaházas hangulatú Dan'n'Roll koncerttel. Másnap ugyan
tanítás volt, de a szünetben a szaloncukoresõ jelentõsen javította a
hangulatot. Délután Uray tanár úr elõadását hallgathattuk meg egy
friss, sok vitát kiváltó felfedezéssel kapcsolatban; este énekelve han-
golódtunk a hagyományos karácsonyi vetélkedõre és az azt követõ
mazsorett-bemutatóra. Mindeközben a fenyõfák is a helyükre kerültek
mindkét aulában, és többé-kevésbé egyenesen állva várták további sor-
sukat. Vasárnap a reggeli után indulhatott az alkotás, hiszen a fákra és
kollégiumi szobákba díszek kellettek, otthonra pedig saját gyártmányú
ajándékok. Ebéd után elkészültek a mézeskalácsok, és Czuczor tanár
urat is körünkben üdvözölhettük – neki egy tanulságos beszélgetést
köszönhettünk a hétvégén. Estére felkerültek a díszek a fákra és a tan-
termekbe is, hogy az utolsó héten mindenki érezze: nemsokára itt a
Karácsony!

Összeállították: Dávid Dóra, Kelemen Tamás, Révai Aliz, Szalai
Rebeka, Sztunyiszki Aliz

GIMNÁZIUMI HÍREK
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A HÉTVÉGI  KERT NAGY
ELLENTMONDÁSA

Városunkban sok kertet csak valamelyik hétvégén lát – a
többnyire városi – gazdája, pedig a "jó gazda szeme hizlalja a
jószágot" bölcsessége a kertre is fennáll. Nézzük a hétvégi kertre
ható fõbb tényezõket:

– kevés, rendszertelen jelenlét,
– hiányos mûvelési eszközpark,
– hiányos gazdálkodási ismeretek,
– sokszor nagy vegyszerterhelés,
– mindezzel szemben az árudákban fõleg a sok törõdést

igénylõ intenzív fajtákat lehet kapni.
Az ajánlható jó stratégia kétirányú lehet:
– régi, ellenálló gyümölcsfajták ültetése!
– újonnan terjedõ, különleges gyümölcsfajták ültetése, me-

lyek nem igényelnek vegyszerezést!
Városunkban biztonsággal termeszthetõ újdonságok például:
· datolyaszilva /Diospyros kaki/ fajták
· lótuszszilva /Diospyros lotus/
· virginiai szilva /Diospyros virginiana/
· indiánai banán /Asimina triloba/
· akébia /Akebia quinata/
· jujuba /Zizyphus jujuba/ fajták
· kék mézbogyó /Lonicera caerulea/
· kínai egres /Actinidia chinensis/ fajták
· japánegres /Actinidia arguta/ fajták
· amúregres /Actinidia kolomikta/
· nashi /Pyrus pyrifolia/ japánkörte fajták
Néhányukból többéves termõ példányok díszlenek, ezek bio-

gyümölcsként nevelõdnek, vegyszer nélkül. A régi és/vagy külön-
leges gyümölcstermõk beszerzésére az internetet ajánlom, esetleg
segíteni tudok én is.

Ismerkedjünk meg az ötlevelû akébiával.

A rokonságot bíborszínû virágáért és bronzos leveléért ülte-
tik. Az  ötlevelû azonban gyümölcstermõ. Fás szárú csavarodva
kúszó növények. Csak porzós párral (pl. Akebia quinata 'Alba')
hozza ehetõ termését ez a Japánból származó fás szárú kúszó-
növény, teljesen télálló, enyhe teleken örökzöld. Földön futtatva
örökzöld árnyéki gyeppótló, de így nem terem. Közepesen
vízigényes. Termése általában októberben érik. Hazájában zöld-
ségként is fogyasztják, pl. bõ olajban kisütve. Gyógynövénynek is
használják, levelébõl teát fõznek. Indájából kosarat fonnak.
Balatonfüreden majd 10 m magasan takar házfalat, nagy felüle-
ten. Nálam fára fut és a borostyánnal vetélkedik sok éve, még
nem virágzott. Kedvelik a napfényt, de elviselik az északi és
keleti fekvést. A jó talajt meghálálják. Japánban a gasztronómián
túl a bonsai kultúrában is szerepel.

GYERE, MEGNÉZZÜK A
JÉGMADARAT, ÉL-E MÉG?

Fûzfõ és Berény határán járunk, decemberi hóban, Laci bará-
tommal. A patakon jég mindenütt, csak a vasúti híd alatt és
környékén mozog, csillog szabadon a víz, pár négyzetméteren. A
vízfelszín kisebb részét üde zöld növényszõnyeg borítja. Minden
idilli, minden "mûködik" – mondhatná az erre sétáló. Csakhogy
a zöldben ott fekszik ragyogó kék hátát mutatva, félrefordult fej-
jel a jégmadár! Gyönyörû és megrázó egyszerre.

Mi történt, és miért? – Több éve, rendszeresen találok elhul-
lott, üres gyomrú példányokat. Megjelennek a patakjainknál, és
néhány nap alatt legyengülnek, majd éhen vesznek!

Akkor a patak nem ad élelmet nekik? – Régebben a patakok
hídjai alatt ezrével vermeltek a halivadékok, ma már nem, pedig
ezek a madarak a telet csak így tudják átvészelni.

Ez összefügg a nagy víz, a Balaton ivadékszegénységével,
gondoljunk csak vissza a hajókikötõ körül egykoron úszkáló
kishal felhõre? – Igen a Balaton és a patakok partvonalát egya-
ránt rendezték, az ember érdekében, ettõl a mocsaras élõhelyek
mennyisége lecsökkent, ettõl kevés az ivadék, éhezik a jégmadár
télen, de a ragadozóhalaink is ezért fejlõdnek lassabban. A tet-
szetõsnek tûnõ mederkövezés a fõ ártalom!

Tehetetlenül gondoltam bele a "repülõ drágakõ" jövõjébe.
Mivel 6–7 utódot is fölnevel, max. 1600 fészkelõ pár állomá-
nyunk még nincs veszélyben, de Európa már jelez: ott állománya
csökkenõ, VESZÉLYEZTETETT  az IUCN szerint. – Ne feled-
kezzünk meg arról, van nekünk egy másik patakunk is ahol min-
den évben hasonló tragédiák történnek. Utolsó szakasza ennek is
betonos, pedig meanderezhetne is. Hidja alatt, a veremben alig
van ivadék.

Találó neve van: 
Sóhajok hídja.

Írta: tszabango@gmail.com
Fotó: www.novaklaszlo.hu

Irta: tszabango@gmail.com
Fotó: internet
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Érdeklõdéssel olvastam az Új
Almádi Újság 2010. decemberi
számában közölt fenti témájú cikket,
mivel magam is érintett vagyok ebben a
foglalatosságban, észleléseim tovább-
adásának szándékától fûtve. Kereken
négy évtizede, Debreczy Zsolt "Télen is
zöld kertek" c. könyvének hatása alatt
kezdtem örökzöldeket telepíteni kápta-
lanfüredi ikerházunk kertjébe. Az erede-
tileg feketefenyõkkel (Pinus nigra) és
borókákkal (Juniperus communis) ele-
gyes cseres-tölgyes karsztbokorerdõben
nem tûnt idegennek a folyton zöld fács-
kák és cserjék választéki növelése a már
honosnak is tekinthetõ Meténg (Vinca
minor) és Mahónia (M.aquifolium)
díszítésû környezetben. Sok éven át
gyönyörködtetett az újabb és újabb kü-
lönlegességek növekedése, amelyek
között a fenyõ- és ciprusfélék díszítõ-
érték tekintetében 2–3 méteres koruk-
ban érték el az esztétikai látványcsúcsot. Késõbb növekedéssel
járó élettér, vagy klimatikus igényû problémák, majdan férõhely-
gondok jelentkeztek a beültetett egyedeknél fajtánként vál-
tozóan. A közel félévszázados állomány képe mára már megvál-
tozott. Egyesek keményen dacolnak az idõvel és térrel, mások
erõsen megsínylették a viszontagságokat, többen a végzet sorsára
is jutottak. Az öreg telepítvény állományában és fiatalos látvá-
nyában már rég megfogyatkozott, de a vele való együttélés gaz-
dag tapasztalatokat eredményezett. Ezeket szeretném megosz-
tani az érdeklõdõ olvasókkal, már amennyire a helyszín sajá-
tosságainak és ültetési anyagának vázlatos jellemzése ezt lehetõvé
teszi.

Elöljáróban említem, hogy az atlantikus éghajlaton honos
fenyõk nem sok sikerrel telepíthetõk a mediterránhoz közelebb
álló klímájú itteni tájakon, ahol ráadásul másik végletben még
kemény fagyokkal is kell számolni esetenként. Még a népszerû
lucfenyõ (Pices Abies) is legfeljebb a párásabb helyi környezetben
virul szépen (nálam 6 méteres korában kellett kivágni gubacstetû
károsítástól torzult példányát, aminek emlékét a törzsébõl
faragott zászlórúd õrzi). De nem is érdemes erõltetni ezek
telepítését, hisz sokféle – bár talán kevéssé ismert – szép fenyõ-
és ciprusféle közt válogathatunk helyettük a szárazságtûrõk
között. Errõl magam is meggyõzõdtem a délkelet irányban a
Balaton felé lejtõ kertemben, amit északnyugat felõl erõs emelke-
dõn honos erdõ véd. Hamar rájöttem, hogy melegfekvésû és tala-
jú területtel van dolgom, amit alulról a vörös alapkõzet is fût a
rajta lévõ löszbemosódásos tenyészrétegen át, görgeteg és törme-
lékes kövek hõraktározásával. Felszíne erdei avarú lombföld,
enyhén savas kémhatású. 

Kifejezetten jól fejlõdnek itt a régi feketefenyõkön kívül az
ezüstfenyõ néven közismert szúrósfenyõk (Picea pungens), a
Kolorádó és oregon duglászfenyõk (Pseudotsuga glauca és men-
siesii), a nevadai corbolyfenyõ (Pinus flexilis), a Kolorádó (Abies
consolor), a görög (Abies cephalonica), az andalúziai (Abies pins-
abo), és a szerb (Picea omorica) fenyõk, továbbá az Atlasz-kék-
cédrus (Cedrus Atlantica glauca). Jól érzik magukat az arizonai és
a valódi ciprus (Cupressus arizocia és sempervirens), bár az utób-
bi néha sérült a fagyoktól és a hónyomástól.

Nagyméretûre nõtt az impozáns Himalája selyemfenyõ
(Pinus wallichiana), annak ellenére, hogy õshazájában sok a
csapadék.

Más a helyzet már a kevéssé szárazságtûrõ, kényesebb
álciprusokkal, holott ezek körébõl került ki a legtöbb mutatós
kerti változat. Közülük legtovább az oregoni hamisciprus
(Chamaecyparis lawsoniana) bírta a szárazságot, 5 métert elérve
pusztult ki. Különös, hogy az alacsony, gömb alakú változatok

ennél és a nyugati tujánál is (Thuja occidentalis) ellenállóbbak és
egészségesen fejlõdnek.

Említést kíván még a fenyõk térigényének problematikája,
aminek csapdájába szinte minden amatõr telepítõ beleesik.
Elõbb, utóbb minden fenyõ nagyobb lesz, mint amit elképzeltünk
róla. Különösen a cédrusok, a Himalája selyemfenyõ és a nálunk
nem régóta elterjedt, szárazságot és fagyot egyaránt tûrõ
Leyland-ciprus (Cupressocyparis leylandii) nõnek nagyméretûre.
A megnevezettek közül egyetlen ellenpélda kivételt említhetek az
elegánsan karcsú szerb fenyõre célozva. Valóban igaz róla, hogy
nincs az a kiskert, amit kinõne (nálam 10 méter magas példánya
legalul is csak 1,5 méter széles).

Nem tekintettem a hozzászólás tárgyának az örökzöld
lomblevelûek, a kúszófenyõk és borókák, továbbá az örökzöld
indázó és aljnövényzet gondozásával nyert tapasztalatokat.
Ugyancsak mellõztem a nyíltfekvésû veteményes kertnél 25 éve
telepített mamut- (Sequoiadendron giganteum) és más hegyi-
fenyõk (Pinus montana) viselkedésével szerzett észrevételek
ismertetését. Terjedelmi tapintatból most el kell vágnom az írás
fonalát. Talán egyszer késõbb lesz alkalom a folytatásra.

Lechner László
Káptalanfüred – Budapest

HOZZÁSZÓLÁS
a "Fenyõfélék Almádiban"

címû cikkhez
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SZÉP VOLT, BENJI!

A horvátországi HVAR szigetén december 28–31. között ren-
dezték meg a Laser Európa Kupa-sorozat utolsó versenyét. A
több mint 20 nemzetet felvonultató mezõnyben harmadik lettél,
így fölényes gyõzelmet arattál az Európa Kupán úgy, hogy nem-
csak a saját korosztályodat gyõzted le, hanem az idõsebb ver-
senytársaidat is magad mögé utasítottad. 

"Almádi gyerek" vagy, tehát néhány eredményedrõl írtunk is
hasábjainkon, de legtöbbet mégis a vitorlás ágazat szaklapjai
foglalkoztak veled, amiket viszont csak egy szûkebb réteg olvas.

Felsorolnád, hogy amióta vitorlázás szempontjából "bezárt a
Balaton", mivel töltötted az idõdet?

VADNAI BENJAMIN:
Különbözõ edzõtáborokban, versenyeken vettem részt, és

igyekszem az iskolában is helytállni. A Lóczy Lajos Gimnázium
9. osztályába járok, ahol szerencsére támogatják a sporttal kap-
csolatos törekvéseimet, és ha úgy alakul, hogy hiányoznom kell
az órákról, akkor elengednek.

Az erõnléti edzéseket a Ramada Hotel uszodájában és kon-
ditermében tartjuk, éves bérletünk Wossala Gyuri bácsi hozzájá-
rulása a sportbeli sikereimhez.

Az említett Európa Kupán elért helyezésemhez 14 versenyen
kellett részt vennem, ezeknek a versenyeknek az összesített ered-
ménye alapján nyertem. Ez nagyon sok idõmet elvette, még a
karácsonyi ünnepekben, szilveszterkor is úton voltam a szüleim-
mel.

2009-ben és 2010-ben is te voltál a megye legjobb sportoló-
ja, nyáron Európa Bajnok lettél, öt éve folyamatosan Magyar
Bajnok vagy. 15 évesen mit lehet még kívánni?

Sok mindent! Ezeket az eredményeket is, és az összes többit
is már felkészülésnek veszem a 2016-os Olimpiára, de odáig még
hosszú az út. Rövid távú célom jövõre a hollandiai Európa
Bajnokság, majd a san franciskói Világbajnokság dobogós helye-
zése.

Korodhoz képest nagyon céltudatos vagy. Azt is tudod már,
hogy felnõttként mit szeretnél majd csinálni?

Vitorlázni! De azért tanulok is, jó lenne egy diplomát
szerezni.

Szerencsés gyerek vagy, ezt biztos tudod. A tehetségen kívül
rengeteg minden kellett ahhoz, hogy idáig eljuss. A szüleiden kívül
támogatja még valaki az elképzeléseidet?

Eddig nem nagyon volt szponzorom, ha erre tetszik gondol-
ni, de kisebb támogatásokat kapok. Tudom, hogy a szüleim min-
dent megtesznek értem, de azt is sejtem, hogy az olimpiai
felkészülésemet nem tudják majd finanszírozni. Az olimpia az
már más kategória, de remélem, hogy az eddigi eredményeim
alapján majd találunk valakit, aki mellém áll. 

Köszönöm a beszélgetést Benji, és bízom benne, hogy egy
leendõ olimpikont sikerült bemutatnom az olvasóknak.

Sz.M.

BALATONALMÁDI VÍVÓK
SIKEREI

Az Sz-L BAU Kft. BALATON Vívóklub régi nevén BALA-
TON Isover Vívóklub Keszthely (edzõ: Borosné Eitner Kinga),
Tapolca (edzõ: Szalay Gyöngyi), Balatonfüred után, már
Balatonalmádiban is foglalkoztat "vívópalántákat". 

Közülük két versenyzõnek is sikerült az elmúlt versenyidõ-
szakban jól szerepelni és eredményekben sikeres évet zárni. Tóth
Marianna és Rakk Laura a Györgyi Dénes általános iskola ta-
nulói.

Eredmények:

Utánpótlás Párbajtõr Vidék Bajnokság Veszprém: a klub bala-
tonfüredi szakosztálya leány versenyzõi csapatban elsõ helyen
végeztek, így csapattagként Tóth Marianna (8. o. tanuló) és Rakk
Laura (6. o. tanuló) utánpótlás Vidék Bajnoka lett. 

Ugyanezen a versenyen egyéniben döntõbe jutottak, ahol
Tóth Marianna 5., Rakk Laura (a nála 2 évvel idõsebbek között)
a 7. helyen végzett.

Magyar Bajnokság Keszthely, gyermek korcsoport csapat-
versenyén Rakk Laura, a füredi Csima Szabinával és a tapolcai
Monostori Sárával, 17 csapat közül a 4. helyen végzett.

Országos Vidék Bajnokság Szolnok, Rakk Laura (most már 7.
o. tanulóként) az újonc korosztályban Csima Szabina (Füred),
Siffer Klaudia és Monostori Sára (Tapolca) versenyzõtársaival az
elõkelõ 3. helyen végeztek, 11 induló csapat közül.

Laura 2009. õszén kezdett vívni. Szorgalmas és kitartó edzés-
munkával  hamarosan (8 hónap) már jól szerepelt az elõbbiekben
ismertetett utánpótlás Vidék Bajnokságon. Mindezek mellett a
tanulásban is helyt áll, hiszen iskolájában a jó tanulók közé tar-
tozik.

Sajnos a szintén nagyon tehetséges és szorgalmas Tóth Marianna,
aki jelenleg már Balatonalmádi kéttannyelvû gimnáziumának
tanulója – iskolai, tanulási elfoglaltsága miatt –, felfüggesztette a
versenyzést.

Laura  jelenleg is nagyon szorgalmasan látogatja az edzéseket
a balatonfüredi – országosan is irigyelt, korszerûen berendezett –
új vívóteremben, ahol Némethné Szkalla Ilona és Keszler Dávid
edzõk foglalkoznak a klub tagjaival és várják szeretettel továbbra
is bármely korosztályból a vívás iránt érdeklõdõket, hétfõtõl
péntekig 16 órától. Cím: Eötvös L. Általános Iskola,
Balatonfüred, Zrínyi utcai kapu. Érdeklõdni telefonon is lelhet:
Némethné Szkalla Ilona 06-20/53-52-570, vagy Keszler Dávid
06-30/43-97-096 edzõknél.

Némethné Szkalla Ilona
vívó szakedzõ
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"EGÉSZSÉG
BÉRESSEL,
SZEBB
KÖRNYEZETTEL"

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ ezzel a
pályázati szlogennel hívja fel a lakosság és a fiatalság figyelmét
saját egészségük védelmében és környezetünk megóvása
érdekében.

A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány "Jövõ Egészség-
õrei" pályázatát elnyertük, és ennek keretében rendezzük meg a
négy alkalomból álló egészségmegõrzõ programot. 

2010. október 9-én, közel 100 fõ részvételével zajlott a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ és a SANKI szervezésében tartott
egészségmegõrzõ program. Akik eljöttek, részt vehettek bicikli-
túrán, szabadtéri zumbán, lehetett menni gyalogtúrára a Vörös
Homokkõ Tanösvényen és a gyermekeket játékvárral vártuk. Ez
volt a programsorozat elsõ, beharangozó rendezvénye, ahol a
résztvevõk megismerhették a Szociális Központ törekvéseit
egészségünk megõrzése és környezetünk szebbé tételében.

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ fontos-
nak tartja az ifjúsági közösségek, csoportok létrejöttét, figyelem-
be veszi a közösségi érdekeket, célokat. A mai társadalom elma-
gányosodó, rideg, rohanó világában intézményünk kiemelkedõ
szerepet tölt be annak érdekében, hogy ezeket az ifjúsági közös-
ségeket összefogjuk, tartalommal töltsük meg mindennapjaikat.
Célunk a közösségi szervezõdéseken túlmenõen a szabadidõ
hasznos eltöltése, az egészséges életmódra nevelés, melybe nem-
csak az egészséges étkezési szokások kialakítása, a sport szeretete
tartozik, hanem nagy hangsúlyt kap az egészséges környezet, a
fenntartható fejlõdés szemlélete is. 

A program összeállításánál fontos szempont volt a környezet-
és egészségtudatos magatartás kialakítása. Csatlakozni kívánunk
a Béres ars poétikájához abból a szemszögbõl, hogy nemcsak
saját egészségünk fontos, hanem környezetünké is. Azok a fiata-

lok, akik részt vesznek, nemcsak egy közösségi érzést kapnak,
hanem egy jövõorientált gondolkodásmódot, ami a generációk
közötti kapocs is lehet, hogy gyermekeiknek is megtanítsák, és
elõtérbe helyezzék az egészséges életmód - és környezet szem-
léletet a jövõjüket illetõen. 

A programban fontos szerepet kap az, hogy "fogadj örökbe
egy fát", amiért te vagy a felelõs, a jövõnek ülteted, generációk
egymást követõi láthatják, megteremtve egy újfajta gondolkodást
Balatonalmádi lakótelep sivárságában, valamint a fa gyökerei
egyben a kötõdést is szimbolizálják a lakóhelyhez és a remé-
nyeink szerint a programban részt vevõ kisközösséghez is. Te-
remts teret az egészségnek. A fa alatt jól megfér egy pad, amely
hívogat a szabad levegõre, akár egy jó könyv, vagy jó barát tár-
saságában!

A fiatalság akkor kreatív, alkotószellemû, tevékeny egészsége
érdekében, ha ott ahol él, természetes közeg hat rá. Progra-
munkban fák ültetésével kívánjuk ezt elérni, mely jótékony ha-
tással van a lakótelep arculatára, az ott élõ fiatalok életérzésére,
akik részt vesznek környezetük egészségesebbé tételében, job-
bításában. Zöld terek kialakítása színesebbé teszi a lakótelep
szürke hangulatát. 

A második rendezvényünk november 6-án volt Balatonalmá-
diban, a Fórum melletti lakóépületeknél (Budatava). Ezen a ren-
dezvényen zöld övezetet alakítottunk ki az ott élõ lakosság köz-
remûködésével, hogy a jövõ nemzedéke számára példát mutas-
sunk azzal, hogy ne csak egészségükért tegyenek valamit, hanem
környezetük szebbé tételében is mûködjenek közre zöld terek
kialakításával.

Ennek a programnak a keretében  FÁKAT ÜLTETTÜNK a
lakótelepen. A fákat a HM Verga Zrt. (HM Veszprémi Erdõgaz-
daság Zrt.) biztosította 50 db facsemetével.

A fákat a budatavai lakosok örökbefogadták! Köszönjük a
helyi lakosság aktivitását és közremûködõ részvételét egy ilyen
felhívás jellegû rendezvényen!

A rendezvénysorozat négy alkalmat ölel fel, a harmadikat
december 4-én tartottuk, amikor betakartuk a fákat télire és csat-
lakoztunk a Bauxitkutató Természetjáró Sport Egyesület
Mikulás-napi teljesítménytúrájához. 

A záró eseményre 2011 tavaszán kerül sor, amikor padokat
helyezünk el az elültetett fák mellé a Budatavai lakótelepen.

Együttmûködõ partnereink:

Balatonalmádi
Csoportja 

Csalán
Egyesület

Bauxitkutató
Természetjáró SE

Szociális Központ munkatársai
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ITT A TÉL
Már megtapasztaltuk, hogy mit jelent a téli idõjárás. A szép-

ségek mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a veszé-
lyekrõl sem!

Mind gyalogosan, mind gépjármûvel közlekedve számíta-
nunk kell a megváltozott látás és útviszonyokra. Gépkocsival
történõ hosszabb utazás elõtt pedig készüljünk fel arra, hogy
elakadhatunk.

A zord téli idõjárási körülmények között a biztonságos
közlekedés feltételei a jó állapotú téli gumik, az útra bõven ele-
gendõ mennyiségû üzemanyag, felkészülés az elakadásra, várat-
lan hóesésre takaróval, meleg itallal, ruhával, esetleg élelem-
mel, és nagyon hasznos tud lenni a lapát és a nem mindenütt
kötelezõ hólánc. Felhívom a figyelmet az út és látási viszonyok-
nak megfelelõ sebesség megválasztására és a gépjármûvek
mûszaki állapotára is. 

A tél kapcsán, a Balaton-parton említést kell tenni a téli
sportok veszélyeirõl, különösen a befagyott vizeken történõ
korcsolyázásról.

Rendelet szabályozza, hogy a szabad vizek jegén tartózkod-
ni csak abban az esetben szabad, ha azon a jég kellõ mértékben
megszilárdult, nem olvad, nem mozog. A rendelet ugyan nem
részletezi a felelõsség körét, azonban azt mindenkinek szem
elõtt kell tartani, hogy a gyermekek testi épségéért a szülõket,
nevelõket, de végül is, minden felnõttet terheli a felelõsség.

A gyermekek veszélyérzete még nem fejlõdött ki, ne felejt-
sük el!

A rendelet értelmében tilos szabad vizek jegén tartózkodni:
· éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
· jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
· kikötõk és veszteglõhelyek területén;
· folyóvizeken.

A télre való felkészülés otthonainkban is fontos. Az idõsek
és gyermekek biztonságos ellátását jelentõ tartalékok képzése
mellett ellenõriztessük a fûtésre használt – különösen a gázzal
mûködõ – eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a
tragédiát elkerülhessük. Legyen elegendõ tüzelõ anyag a ház-
nál, ne alkohollal tartsuk melegen magunkat, mert az bágyadt-
sághoz, csökkenõ fizikai teljesítõ képességhez, így könnyen
kihûléshez vezethet.

Beszélnünk kell az ünnepekhez kötõdõ balesetveszélyes
helyzetekrõl is.

Karácsony önfeledt napjai után se feledkezzünk meg a min-
den évben elõforduló karácsonyfatüzekrõl. Ne hagyjuk égve a
gyertyákat hosszan, különösen, ha elmegyünk otthonról vagy,
ha már száraz a fa. 

A Szilveszterrel kapcsolatban, pedig az utóbbi idõben nagy
népszerûségnek örvendõ petárdázásról kell szólnunk. PETÁR-
DÁZNI TILOS! A lakosság által is elérhetõ, kis tûzijátékokkal
kapcsolatos szabályozásról és használatról elhangzó informá-
ciókat, tájékoztatásokat vegyük komolyan, mert a saját testi
épségünkért, a mások, akár gyermekeink sérülésével járó bal-
esetekért csak magunkat okolhatjuk. A médiában pontos infor-
mációkat kapunk arról, hogy a megmaradt tûzijátékokkal mi a
teendõ.

A Balatonalmádi Rendõrkapitányság állománya nevében
kívánok mindnyájuknak békés, balesetmentes, boldog újesz-
tendõt!

Stanka Mária

SZOCIÁLIS KÖZPONT
HÍREI...

A Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és csa-
ládsegítõs csoportja Karácsonyi Ünnepséget tartott az intézmény
székhelyén, Balatonalmádiban, december 22-én és 23-án. Az
ünnepséget a gyermekjóléti szolgálattal szoros kapcsolatban lévõ
családok részére szervezte. Az ünnep pillanatai meghitt légkör-
ben teltek el. A családias ünnepség keretében kézmûves foglal-
kozást tartottunk és szerény megvendégeléssel fogadtuk õket.
Köszönjük a családoknak, hogy elfogadták meghívásunkat.

Örömünkre szolgál, hogy az Új Almádi Újságban közzétett
kérésünk – hogy szaloncukor és gyümölcs adományt kérünk –
sok Balatonalmádiban élõ szívéhez elért. Az így összegyûlt ado-
mányokból a meghívottak részére az ünnep hangulatát emelõ
csomagokat tudtunk összeállítani.

A családsegítõ csoport a látókörében élõ otthontalan, egye-
dül élõket hívta meg és látta vendégül egy ízletes babgulyásra. Az
igen finom ételt egy helyi vállalkozó ajánlotta fel. A meghitt mû-
sor mellé, az adományból összeállított csomaggal tudtunk örö-
met szerezni meghívott vendégeinknek. Köszönjük adományo-
zóinknak, hogy segítettek szebbé tenni az ünnepet.

Figyelem! Figyelem! Új év, újra, még mindig Hozd magad
formába! Folytatódik az alakformáló torna. A torna a régi, az
idõpont változott. Kedd–csütörtök 17.00–18.00 között. Hely-
szín változatlan: Pannónia KK. Városház tér. 4. Várjuk régi és új
tagjainkat. Elsõ foglalkozás: 2011. jan. 11. kedd, 17.00 óra.
Melnecsukné Vati Judit szervezõtõl lehet érdeklõdni az 542-554-
es telefonszámon, munkaidõben.
Boldog Új Évet kívánunk!

Szociális Központ
munkatársai

A TÉMA AZ UTCÁN HEVER
Ballagok az utcán. Minden csupa latyak, olvad a hó, de nem

olvad persze a rászórt vöröses barna síkosság mentesítõ anyag.
Összekeveredik az idõközben amúgy is piszkossá vált hóval,
jéggel, nem gyõzöm kerülgetni a pocsolyákat, maradék jégbor-
dákat. Utálatos idõ. 

Nicsak! Ott csillog valami a szinte észre sem vehetõ napfény-
ben! Közelebb megyek, látom ám, hogy egy fél maroknyi 1 és 2
forintos. Mozdul a kezem, hogy felvegyem õket. Mozdul az
agyam is: nehogy felszedegesd, minek összekenni magad, nem
érnek semmit! 

Még egy kicsit gondolkozom, mert van otthon egy doboz,
tele maradék, forgalomból kivont érmékkel, abba belerakhat-
nám. Sajnálom itt hagyni az út közepén, mégiscsak pénz, vagyis
inkább nem olyan régen még az volt. 

A tiszta kéz megóvását védõ gondolat gyõz, ráadásul fehér
kabát van rajtam, így a kb. 15-20 forint a latyakban marad. Vajon
hány ember ment már el mellette, mennyi ember jutott ugyan-
erre a következtetésre, mennyi ideig fognak még ott feküdni?
Esetleg majd egy barkácsoló férfiember felcsipegeti? Azt hallot-
tam, hogy alátétnek használják õket….

Ballagok tovább, leköti a gondolataimat az apró. Valaki
kidobta még a havazás elõtt, vagy csak kirántotta a zsebébõl? Ez
már örök talány marad, de a téma nem ereszt olyan könnyen.
Eszembe jut a gyerekkorom. Két forintból vehettünk egy
zacskó cukrot, vagy öt kiflit. Egy "bélásból" (fiatalabbak ked-
véért: 2 forintból), telefonálhattunk. Esetleg, ha raktunk hozzá
50 fillért,  beülhettünk a moziba. Egy forint volt egy gombóc
fagyi. A választék: csoki vagy vanília, ha szerencsénk volt pun-
csot is kérhettünk. Egy kedves rokonom minden látogatásánál
adott nekem húsz forintot. Ropogós, papír húszast. Hogy örül-
tem a számomra akkor kisebb vagyonnak! 

Most pedig már le sem hajolok ennyi pénzért, mert nem
akarom összekenni a kezem, nem is beszélve a fehér kabátomról.
Ennyire öreg vagyok? Vagy ilyen gyorsan változik a világ?
Esetleg az inflációval találkoztam ilyen szemléletesen? 

Nem tudom, de a téma továbbra is az utcán hever.
Sz.M.
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ORVOSLÁS VAGY
KERESKEDELEM?

Ismerõs ez az ábra? Ugye találkoztunk már vele
valahol?

Igen, patikákon illetve egyes
mentõautók oldalán az élet csillagá-
nak közepén már fellelhettük.

Azonban sokan nem tudjuk,
hogy mit is jelképez (azon kívül, hogy kígyó teke-
redik egy botra)?

Ez egy ókori görög szimbólum, amely a csil-
lagászattal, gyógyulással valamint az orvoslással áll
összefüggésben. (Ezért sem véletlenül látjuk ott
ahol.)

A rúd, amely köré a kígyó tekeredik Aszklépiosz
botja. Õ a gyógyítás istene volt az ókori görög mitológiában.
Apollón és Korónisz nimfa fiaként, egy Kheirón nevû kentaur
nevelt és tanított a gyógyításra. Aszklépiosz az Argó nevû hajón
dolgozott híres orvosként. S mivel, a legenda szerint embereket
a halálból is visszahozott, az istenek megbüntették. Az égboltra
helyezték a "Kígyótartó" csillagkép formájában.

Aszklépiosz botja a gyógyítás mûvészetét szimbolizálja. Ez a
bot, a hatalom és gyógyítás istenének megtestesítõje.

Mit jelent a kígyó (amely eredetileg erdei sikló, vagy más
néven Aszklépioszi kígyó)? Ez a bot köré tekeredõ hüllõ, amelyet
a rómaiak honosítottak meg gyógyító tulajdonságai miatt,
Európa déli és középsõ részén, leginkább ásványvízforrások kö-
rül honos. A kígyó a termékenység, újjászületés, a változás kife-
jezõje, mely képes bõrének levedlésével újra és újra megújulni.

Más feltételezések szerint ez az ábra valaha egy botocskára
tekeredõ fonalférget szimbolizált. Az ilyen típusú élõsködõk
mindennaposak voltak az antik idõkben. A fonalférgek bõr alól
kibukkanó részét kis pálcákra tekerték és így távolították el a
betegbõl.

Úgy tartja a görög mitológia, hogy miközben Aszklépioszt
Kheirón a gyógyítás mûvészetére tanította, magyarázatához egy
botot használt, s arra egy kígyó volt feltekeredve.

Az emberek többsége irtózik a kígyótól, pedig elõdeink úgy
tekintettek rá és más élõ kultúrák a mai napig is, mint a gyó-
gyulás eszközére.

Aszklépiosz botját gyakran
összetévesztik a Caduceus-szal, ami
viszont a kereskedelem jelképe. Ez
egy õsi asztrológiai szimbólum,
Hermész görög isten tartozéka. A
Caduceus egy hírnök bot, amely
köré két kígyó tekeredik. A pálcát
néhol szárnyakkal, néhol két
rákötözött fehér szalaggal ábrá-
zolják. Tulajdonképpen a szalagok
alakultak át a nyolcas alakban te-
kergõ kígyókká. 

A nyolc fontos alapszám az
asztrológiában. A legtöbb kultúra a
nyolcashoz a feltámadás és a meg-
váltás képzetét társítja.

Találkozhatunk eltérõ ábrázolással is. A rúdon a kígyók úgy
keresztezik egymást, hogy kört alkotnak és a fejük, mint egy
szarv néznek egymásra. Ebben a formában, a Merkúr bolygó
ábrázolására hasonlít. Merkúr pedig Hermész római neve, aki
nem más, mint a Caduseus hordozója.  A késõbbi idõkben ez a
szimbólum lett a nyugati orvoslás jelképe – talán nem véletlenül.

A két ábrázolás könnyen összekeverhetõ. Viszont fontos
odafigyelni rájuk, mert a két jelkép teljesen eltérõ tartalommal
bír! Aszklépiosz botja valódi orvosi szimbólum, míg a Caduceus
a kereskedelem megtestesítõje.

Jó egészséget, boldogságot kívánok mindenkinek!
Kerekes Anita

KEDVES BETEGEIM!
Búcsúzom Balatonalmáditól, Vörösberénytõl!
Háziorvosi tevékenységem során mindvégig éreztem, most

mégis meglepett és mélyen megérintett az a hihetetlen szeretet,
megbecsülés és tisztelet, melyet Önöktõl távozásom ismertté
válása óta kaptam! Ezzel életre szóló hitet, erõt is adtak nekem,
hogy igenis érdemes ma az egészségügyben dolgozni! Köszönöm!
Kérem, fogadják hasonló szeretettel utódomat, Dr. Kulcsár
Enikõt is, hiszen általa egy rendkívül szimpatikus doktornõvel
gazdagodik Balatonalmádi.

Örökre szívembe zártam Önöket, a Várost!
Dr. Cziniel Szabolcs, Balatonalmádi-Vörösberény háziorvosa

KEDVES DOKTOR ÚR!
Mindannyian tudjuk, hogy a szeretet és tisztelet senkinek

nem jár automatikusan az élettõl: ezeket a kincseket csak kiér-
demelni lehet. Önnek ez városunkban sikerült, és biztosan nem
lesz másként új körzetében sem.

Az emberekhez való hozzáállásával, türelmével, szakértelmé-
vel méltán lett paciensei körében ilyen népszerû.

Örülünk, hogy megismertük, és köszönjük a törõdést, figyel-
met, amit kaptunk Öntõl!

Betegei nevében sok sikert kívánunk további munkájához!

MEGHÍVÓ
Dr. Tóth Zoltán József

egyetemi docens tart elõadást
"A Szent Korona helye és szerepe Magyarország Történeti

Alkotmányában és a mai alkotmányozási folyamatban" címmel
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Idõpont: 2011. január 17. hétfõ, 18.00 óra
Mindenkit szeretettel vár a

Konzervatív Kör

K Ö S Z ÖN E T
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében köszönetet mondok

mindazoknak, aki segítették, támogatták adományaikkal,
felajánlásaikkal jótékonysági szilveszteri rendezvényünket:
Ramada szálloda, Jutka Divatáruház, Határ Étterem, Porció

Vendéglõ, Posta, OTP, Tûzvirág, Stylus Fodrászat, Szépségkuckó,
Baross úti Fodrász Szalon, Eszterlánc Virág, Márta butik, Polyák
CBA, Hattyú CBA, Vörösberényi Gazdabolt, Vrtel Cukrászda,

Méteráru bolt, Fantázia Virágszalon, Tarsó Lászlóné, Sörös
Istvánné, Gitta Imréné, Rendesné Szabó Éva, Nagy Lajosné, a

Mesebolt és a Nyugdíjas Klub tagjai
Lencse Sándor
a klub elnöke

FARSANGOLJON BERÉNYBEN
február 5-én, szombaton 20 órától
a Vörösberényi  Nyugdíjas Klub,

a Borostyán Népdalkör és
a Ringató Balaton Néptánccsoport

szeretettel meghív minden érdeklõdõt
a Vörösberényi Mûvelõdési Házban tartandó

jótékonysági
fergeteges farsangi bálra

üdvözlõ ital, kitûnõ vacsora, élõ zene, büfé,
tombola értékes nyereményekkel

Asztalfoglalás, jegyelõvétel: a Mûv. Házban
hétköznapokon 16–17-ig

Érdeklõdni: a 30/902-4268 számon.



Meghívó
Meghívó

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt
a havonta tartandó csillagászati elõadásunkra

és az azt követõ beszélgetésre. 

Az elõadás címe: 
Õsrobbanás és csillagászat

Idõpont:
Január 22., du. 5 óra

Elõadó:
Fülöp János amatõr csillagász, tanár

Helyszín:
8220 BALATONALMÁDI, ENDRE u. 11 sz.
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KEDVES OLVASÓ!
Az új évben is számítunk minden olvasónkra, írónkra. Köszönjük a

cikkeket, tudósításokat, várjuk a továbbiakat. Ezt megkönnyítendõ, néhány
praktikus tudnivaló: 

– Lapzárta: minden hó 25-én (illik komolyan venni, a nyomda nem vár).
– Leadás helye: vagy a baujsag@gmail.com email címre, vagy a városi

könyvtár pultjánál.
– Formátum: lehetõleg Word-ben (újságoldalanként 9000 karakterrel

számolhatunk, ezt az "eszközök>szavak száma>karakterek száma
szóközökkel" módon ellenõrizhetjük.)

– Minden mellékletet csatolt fájlként kérünk (fotót is!), ne legyen a
word-be beleszerkesztve.

– Általános szabály: a tördelés során kapja meg a szöveg az újságban
megjelenõ végsõ formáját, ezért a cikket a lehetõ legegyszerûbben cél-
szerû formázni.

– Fotó: csak jó minõségû fotót tud a nyomda használni, ezért minimum
200–240 dpi felbontású kellene, ne ún. "nézõkép" legyen! (Ha képernyõ
méretûre nagyítjuk számítógépen, ne essen szét a kép.)

– Egyéb probléma esetén: beszéljük meg: 36 20 377 21 57
Boldog és szerencsés új évet kívánva minden olvasónknak, a

Kuratórium nevében: 
A szerkesztõ



Intézze biztosítási ügyeit helyben!
UNIQA Biztosító Zrt.

Balatonalmádi Ügynöksége
8220 Balatonalmádi, Martinovics I. u. 2.

Tel.: 88/574-400, Fax: 88/574-401
Mobiltel.: 20/932-4411, 20/414-3943

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk 
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség!  Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõség,

vizsgára való felkészülésre.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2011. 01. 18. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2011. 01. 20. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
MAGYAR–ANGOL TANNYELVÛ GIMNÁZIUMBAN

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

E-mail: baksai@upcmail.hu
Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107



Gratulálunk!

A NÉPMÛVÉSZET MESTERE

CZ. TÓTH HAJNALKA

PRIMA PRIMISSIMA

ÉRDI TAMÁS

Városunk két neves mûvésze a közelmúltban
jeles kitüntetéseket vehetett át. 

Cz. Tóth Hajnalka népi iparmûvész, munkássága
elismeréseként, 2010. december 14-én Budapes-
ten, a Népmûvészet Mestere kormánykitüntetés-
ben részesült.

Érdi Tamás 2010. december 3-án vehette át a
zenemûvészeti kategória Prima Primissima 2010.
díját.

Mindkettõjüknek szívbõl gratulálunk. Legyenek
példák, hogy tehetséggel, szorgalommal, a
mûvészet iránti alázattal milyen messzire lehet
jutni. Büszkék vagyunk rájuk, Almádi elhíresült
polgáraira.
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