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Dsida Jenő: Karácsonyi utazás

Készülődés Karácsony közeleg.
Én állok itt az ablakom előtt
nézem a halkan pihéző havat
s egy kis bokrétás, száradó fenyőt 
törölgetek.

Ma szivem is van, 
Meg-megdobban a kabátom alatt
és csilingeli ezer kicsi csengő:
Karácsony közeleg!
Karácsony közeleg!

Címlapunk Veszeli Lajos alkotásának felhasználásával készült.
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Helytörténet
BUDATAVA

BALATONALMÁDI RÉSZE
FOLYTATÁS

Balatonalmádi község rendezési és szabályozási tervének
elkészítését az elöljáróság tervpályázat formában kívánta
beszerezni, mint ezt a Közgyűlés 1935. július 17-én kelt,
57. számú véghatározata rögzíti. E döntést vita előzte meg
abban, hogy országos pályázat, vagy a felkért szakember
legyen a terv készítője. Bejelentették továbbá, hogy a terv
készítésébe Vörösberény község is csatlakozott, a határá-
ban levő budatavai körzetre kiterjedően.

1935. december 16-i rendkívüli közgyűlés 122. sz. végha-
tározata szerint „országos tervpályázattal kívánja megol-
dani, mert egyrészt ez felel meg a közszállítási szabályzat
szellemének, másrészt így véli legjobban megoldhatni a
Fürdőközség egész jövőjét eldöntő helyes és célszerű
általános rendezését.” A rendezési tervet Györgyi Dénes
készítette el.

1928. évi térkép részlete. Két vendéglő és két fürdő szere-
pel a térképen egymás közelében. Jól beazonosítható a
helyszín, mivel a térképen levő „Őrház” felirat a későbbi
Balatongyöngye, illetve Budatava vasúti megállóhelyet
jelöli.

A Budataváról kiadott képes levelezőlapokon látható
épületek különböző időpontokban készült felvételeken
alapulnak. Ha a térképet vizsgáljuk, akkor a víz felől
tekintve a baloldali vendéglő a Timár-féle és a jobboldali
pedig Mester János tekintélyes méretű fürdőháza.

A Balaton csárda néven említett épületek Mester János
vendéglőjét ábrázolják, különböző fázisokban. Mindegyik
hátterében látszik a fürdőház bejárat felőli oldala, „Isten
hozott” felirattal. A kiadott képeslapokon látható épületek
alapján nem lehet pontosan meghatározni a budatavai
fürdőházak és vendéglők építési, illetve átépítésének ide-
jét. Meg kell elégednünk annyival, hogy a képeken Buda-
tava látható, valamilyen időpontban. 

Így kezdődött, az első fürdősátrak Budataván.

Timár-féle vendéglő, a későbbi Halászcsárda.

Mester János vendéglője.

Mester János fürdőháza.
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Helytörténet

Mester János fürdőházának képe a víz felől. A fürdőzők
montírozva vannak, a víz ezen helyen 50–60 cm lehetett. A Balaton csárda, azaz Mester János vendéglőjének to-

vábbi bővítése háttérben a fürdőházzal.

Mester János vendéglőjének képe, a vendégek öltözete
alapján 1910 körül készülhetett a felvétel.

Valószínűleg Mester vendéglőjének legkorábbi képe. Az
eredeti felvétel retusálva lett, ez látszik a zászlón, valamint
a fákon.

A Budatava Halászcsárda az utca felőli és a kerthelyiség
felöli képe. A kerthelyiség tekintélyes mérete mutatja a
maga idejében kedvelt vendéglátóhelyet. Az 1930-as évek-
ben számos rendezvény színhelye volt, mint erről a kora-
beli újság, a Veszprémi Hírlap tudósított.

A budatavai strand 1940 körül készült felvételen láthatóan
teljesen kiépült. A fák között látszik az emeletes bejárati
épület, amely az 1985. évi földrengés következtében
megsérült és 1989-ben lebontásra került. A képen látható az épület bővítése és Mester fürdőháza.
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Helytörténet

Nagyított kép, érdekes kapcsolat a két fürdőhely között.

Szerződésekben is előfordul Budatava név, például a
Veszprémi Káptalan Rozmán Istvánnal 1823. március 19-
én kötött megállapodás egyik pontjában:
„3szor Az Almádi Réten a Sarjunak betakarittása, és öszve
hordása után az Őszi legellőnek használlása is ,,a Buda
tavában azon darabb Nádlással együt mell a mult Esz-
tendőben az Öszi legellőhöz hozzá adva volt a haszon
bérlőnek átal adatik.”

1841. január 31-én Fejes Sándorral kötött szerződésből:     
„Mely haszonvételhez adatik ezen kívül a Buda tavánál a
Tisztség kimutatása szerint két holdra való Sarju Rét.”

E két szerződésből kiderül, hogy a Káptalan a Séd patakon
túli vörösberényi területből bérelt részt is haszonbérbe
adta az ő bérlőjének. Vélhetően ezért mondta némelyik
tanú, hogy a Séd patak a határ Almádi és Vörösberény
között, holott „ősidők” óta a „dombháton” húzódott a
határ. A kérdés változatlan: melyik terület Budatava
valójában?

Schildmayer Ferenc

A budatavai strand képe az 1930-as években. Elkészült a
közvetlenül a vízparton álló, még ma is meglevő
étterem–büfé épület.

Budatava  nagyított képe látható, nehezen beazonosítható
épületekkel. A kép bal szélén valószínűleg a Timár-féle
fürdősátrak látszanak.

Egy másik „sokképes” lap budatavai részlettel.

1905 körül készült képeslap téves felirattal, nem Budatava
látható rajta, hanem Almádi beépítetlen központja.

Az úgynevezett „sokképes” lap budatavai részlettel.

Érdekes felvétel a Budatavát reklámozó füzetben.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Novemberi képviselőtestületi döntések
A november 14-i rendkívüli ülés határozatának értelmében a képviselő-
testület akkor hozza meg az állami fenntartásba kerülő iskolák „működ-
tetésére” vonatkozó végleges döntését, amikor ismertté válik, hogy nemleges
döntése esetén mekkora összeggel kellene hozzájárulnia a városnak az isko-
lák működtetéséhez.
A november 29-i ülés fontosabb eseményei:
2012. évi költségvetés: Az év első 9 hónapjának ismeretében a Város idei
költségvetése – az eddigi takarékos és megfontolt gazdálkodás folytatása
esetén –  sikeresen teljesíthető.
A szilárdhulladék-gyűjtési rendelet módosításai: Megszűnik a lomtalanítás
eddigi gyakorlata, helyette: „A díjtartozással nem rendelkező lakossági
fogyasztó évente egy alkalommal jogosult a külön térítés nélküli lomtalaní-
tásra, melyet a közszolgáltatónál igényelhet, előzetes időpont-egyeztetés
alapján. A lomot közterületre kitenni csak a közszolgáltató által megadott
időpontban lehet. A külön térítés nélküli lomtalanítás nem eshet július és
augusztus hónapokra.” Egész éves szolgáltatás esetén az 1–2 személyes ház-
tartások 60, az 1–3 személyes háztartások 80 literes gyűjtőedényt igényelhet-
nek (az eddig használatos 110 literes helyett).
A turisztikai szezon értékelése: Ellentmondásos nyári szezont zárt Balaton-
almádi. Annak ellenére, hogy csökkent a vendégéjszakák száma, az idegen-
forgalmi adóbevétel várhatóan teljesül. A strandi bevételek örvendetesen
emelkedtek, mintegy 20 millió forinttal meghaladták a tervezettet. A képvi-
selő-testület elhatározta, hogy új szerkezetben kívánja áttekinteni a város
idegenforgalmi teljesítményét, a következő év feladat-kijelölésével együtt.
Borfesztivál: A jövő évi Borfesztivál főszervezőjének a Turisztikai Egyesületet
kérte fel a képviselő-testület, s pontosította, ill. néhány helyen módosította
a Fesztiválszabályzatot.
Pannónia: A testület elfogadta a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
2012. évi beszámolóját, valamint 2013-as munkatervét.
Wesselényi strand: A képviselő-testület pályázatot ír ki a strandi főépület
keleti szárnya feletti nyitott terasz turisztikai célú hasznosítására, s ezzel
összefüggésben elfogadta a helyi környezetvédelmi rendelet felülvizsgálati
koncepcióját.
Önerős útépítés: A testület javaslatot fogadott el az önerős útépítésekkel
kapcsolatban, s módosította az önerős útépítési együttműködésre vonatkozó
rendeletét (magasabb jogszabály miatt pontosította, ki tekinthető érdekelt-
nek a közút használatában).
Helyi adórendelet módosítása: A képviselőtestület az iparűzési adót 1,95%-
ról 2,0%-ra, az idegenforgalmi adót 440-ről 450 Ft/éjszaka/fő-re emelte. Az
építményadó változásai: a vállalkozók kereskedelmi egysége, szállásépülete,
és egyéb, nem lakás céljára szolgáló építménye után az adó mértéke 630
Ft/m2, míg az „állandó lakosok” építményadójánál az egy fő után járó „adó-
mentes négyzetmétert” 30-ról 25-re csökkentette.                          

Bálint Sándor

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

BALATONALMÁDI FÜRDŐ
VASÚTÁLLOMÁSOK

A Balaton északi partján 1909-ben indult meg a vasúti közlekedés. A
családi fényképek között két képeslapot találtam, amelyek a vasútállo-
mások emlékét őrzik.  

Az első a száz évvel ezelőtti régi állomás. Édesanyám a kép hátuljára
írta, hogy ugyanilyen a kenesei állomás, ahol 1936. december 10-től
1938. március 19-ig voltunk.

A második fénykép az „új” állomás Balatonalmádiban – a mai –, ahol
szintén a kép hátulján olvasható feljegyzés szerint 1938. március 19-től
1940. május 30-ig éltünk. Ezt követően Édesapám Balatonfüreden tel-
jesített szolgálatot egy negyedszázadon át, amely időszak magában  fog-
lalta az 1945-ös front átvonulást és 1956-ot. 

A fényképek összehasonlítása arra is módot ad, hogy megfigyeljük az
épületek szerkezetét, az emeletes törzsépületet és a nyugati szárnyat, az
új toldalékot.

Tisztelettel: Honti József

HIRDETMÉNY
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) vízjogi létesítési
engedélyt adott 22008/2009. ügyszámon Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata kérelmére a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére.

Az engedély az alábbi utcákat érinti: 
Malomvölgyi, Alkotmány Vajda, Balázs Béla, Vadvirág, Hegyalja,
Meredek, Glóbusz, Sátorhegyi, Vöröshegyi, Bodza, Aranyeső, Szömörce.
Árok, Blaha L. sétány, Lejtő, Borgazda, Must, Prés, Töltés.
Székely B, Paál L, Madarász V, Barabás M, Galagonya, Fagyal köz.
Tűzmadár, Csendes, Fürj köz, Fürj utca, Tücsök köz, Könyök, Síp köz,
Szúnyog, Pinkóczi, Dobó, Csárda, Szent Imre herceg, Park, Juhar, Fenyő,
Panoráma sétány, Boróka, Perem.
Teleki Blanka, Felsőörsi.

A határozatok és a tervek megtekinthetők a Felügyelőségen (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. H: 8.30–12.00, SZ: 8.30–16.00, P:
8.30–12.00 óra között), továbbá a Polgármesteri Hivatal földszint 17.
szobában 2012. november december hónapban (H: 8–17, SZ: 8–16, P:
8–12 óra között).

Keszey János polgármester

FELHÍVÁS
Tisztelt Balatonalmádi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012 szeptemberében a képviselő-
testület elfogadta a város településfejlesztési koncepcióját és integrált
városfejlesztési stratégiáját, amelynek folytatásaként 2013-ban elin-
dul Balatonalmádi településrendezési tervének felülvizsgálata. 

Amennyiben a rendezési tervvel kapcsolatban kérelmük van,
2013. január 31-ig írják meg a foepitesz@balatonalmadi.hu, vagy a
koncepcio@balatonalmadi.hu e-mail címre, illetve írásban küldjék
meg Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalába.

Üdvözlettel: Bogdán László - főépítész

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hálásan köszöni az almádiak-
tól egész évben kapott adományokat!

November 23–24-én a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
kezdeményezésére tartós, nem romlandó élelmiszereket gyűjtöttünk
a rászorulók részére két másik civil szervezet, a Nagycsaládosok
Egyesülete és a Nők a Balatonért Egyesület önkénteseivel. Közel 600
kg élelmiszer gyűlt össze, melyet a környékbeli rászorulóknak osz-
tunk szét.

Kérjük, aki tud nélkülözőről, említse meg neki a Veszprémi út
87. alatt működő Máltai Szeretetszolgálatot, ahol minden csütör-
tökön 15–17 óra között várjuk a rászorulókat!

Kérjük, aki fel tud ajánlani VEGYESTÜZELÉSŰ KÁLYHÁT,
téli ruhaneműt, férficipőt, gyertyát, ugyenide hozza! Köszönjük!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Balatonalmádi csoportja
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Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
Karácsony felé közeledve melegség tölti el a szívünket, egy-

egy pillanatra megállunk a rohanó világban, és számvetést készí-
tünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és min-
den szépségét, jóságát elraktározzuk lelkünkbe, hogy ebből
merítsünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangu-
latában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra.
Ez a mi legemberibb értékünk.

Mi tehát a Karácsony? Megmutatja a szeretet útját. A
szeretet, mely nem forradalmakkal és törvényerejű rendeletek-
kel, határozatokkal, többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy,
hogy rájövünk, szükség van egymásra. Nem drága ajándékok
jelentik szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk.
Az az ember, aki nemcsak saját magáért él, az igazi harmóniát tud
teremteni belső világában, saját lelkében és a maga környeze-
tében, mindenek előtt családjában, amit talán kisugározhat a
barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van,
ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet
teremteni. Az előző esztendő a CSALÁDOK ÉVE volt. A Szent
Család vasárnapján kezdődött és végződött. Fontos feladatai:
tanúság a hitről, szeretet az emberek szívében, felelősségérzet
felkeltése a társadalom legfontosabb intézménye a család iránt. A
család, mely a jövőnk záloga.   

Egy réges-régi karácsonyi rege, a négy gyertya története
jutott eszembe róla. A karácsonyi csendességben egymással be-
szélgettek. Megszólalt az első gyertya: én vagyok a BÉKE. Az
emberek azonban nem képesek életben tartani. S néhány pillanat
múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan
fényesen tündöklő lángra. A második azt mondta: én vagyok a
HIT. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme
tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat
kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: én a
SZERETET vagyok. Az emberek nem törődnek velem, semmibe
veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt
gyertyát, felkiáltott: De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek
kéne mindörökké. Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor
megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj, amíg nekem van lángom,
újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a REMÉNY.
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát,
s lángjaival új életre keltette a többit. Add urunk, hogy soha ki ne
aludjon bennünk a remény, hogy meg tudjuk őrizni a hit, remény,
szeretet és béke lángját.

Hát ez a karácsony szelleme: békesség, otthon, család, gyer-
mek, szeretet, várakozás, hit, reménység, öröm. Mindezek ha-
gyományai a szépen csengő karácsonyi dalok, a terített asztal az
ilyenkor szokásos ételekkel, az ünnep szeretteinkkel, a kará-
csonyfa fényei, az ajándékok, nem feledve, hogy nemcsak kapni
jó, hanem adni még inkább.

Sok változással teli mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött.
• Az előző év utolsó hónapjában átadott új Egészségügyi

Központunk szépen beindult, biztosítja a környező települések,
mintegy 30 ezer lakosának ellátását. Az iskola-egészségügyi fela-
datokat is megoldja.

• Balatonalmádi Város gesztorságával a szociális és gyer-
mekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése intézményfenntartó
társulásaink intézményeiben (Balatonfűzfő, Felsőörs, Szentki-
rályszabadja) Európai Uniós pályázatból, közel 150 milliós
támogatásból befejeződött és átadásra került.

• Balatonalmádi a korábbi orvosi rendelő félemeletének
felújításával 56,8 milliós beruházással korszerű körülmények
között tudja feladatait megoldani: az otthonközeli ellátás, házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, gyermek jólét és család-
segítés területén.

• Megalakultak a járások, s köztük városunk, Balatonalmádi
is járási központ lett. A Járási Kormányhivatal január elsejével

kezdi meg működését, részben a Polgármesteri Hivatal
épületének földszintjén, ahol az okmányiroda is tovább
működik, majd 2013 októberétől kormányablakká alakul át.
Másrészt a volt orvosi rendelő (Baross Gábor u. 32. sz.
épületében), ahova a gyámhatósági, szociális, valamint
szabálysértési ügyek kerülnek.

• Felsőörs Község Önkormányzata – mivel a település lakos-
ságának létszáma 2000 fő alatt van – bejelentette csatlakozását
önkormányzatunkhoz. Az önkormányzati törvény értelmében
képviselő-testületünk elfogadta szándékukat. 2013. január
elsejétől „Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal” néven
közös hivatal alakul.

• Változást jelent a köznevelési törvény alapján a Klebers-
berg Kunó Intézmény Fenntartó Központ keretében szintén
január elsejével létrejövő tankerületek megalakulása. A járás mel-
lett Balatonalmádi is tankerületi központ lesz, és ellátja a kör-
nyező települések oktatási-nevelési intézményeinek fenntartását,
működtetését. Ide tartoznak a mi általános iskoláink, zeneisko-
lánk, és a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium is.
Óvodáinkat továbbra is önkormányzatunk működteti.

• Általános iskoláink TIOP-pályázat keretében közel 15 mil-
liós informatikai eszközfejlesztést hajtottak végre. Számítógépek
felújítása, újak beszerzése, szervergép, mely a Györgyi Dénes és
a Vörösberényi Iskolákat összekapcsolja, valamint az új oktatási
módszereket szolgáló érintőképes táblák beszerzése. A TÁMOP
pályázaton nyert 8 milliós összeg pedig a könyvtári és közműve-
lődési lehetőségek kihasználását teszi lehetővé, mely a tanulók
hasznos szabadidő eltöltésére szolgál.

• Elindult az Európa Szoborpark projekt az Erzsébet liget-
ben, melynek művészeti vezetője Veszeli Lajos, a megyei Prima
Primissima közönségdíjas festőművész. Célja egységes arculatú
szoborpark kialakítása, nemzetközileg is elismert turisztikai
vonzerő igényes helyszínen hazai és nemzetközi kulturális prog-
ramok lebonyolítására.

• A nyári programok keretében megnyitották kapuikat Bala-
tonalmádi műemlék templomai. Minden szombaton „Templomi
körtúra” indult szakmai vezetéssel, rövid orgonakoncert bemu-
tatókkal.

• Milyen várost akarunk? címmel közvélemény-kutatást
végeztünk, mely ugyan nem tekinthető a kis létszámú részt vevő
miatt reprezentatívnak, de mégis tanulsággal szolgál távlatainkat
illetően. Lakosaink legnagyobb értékünknek a tájat, a Balaton
közelségét, a vízpartot tekintik. Életminőség szempontjából fejlő-
dést regisztráltak, nem véletlen legtöbben elégedettek az
egészségügyi ellátással. Rendezvényeink közül a Borfesztivált, a
Hungarikumok fesztiválját, és a Pálinka napokat, valamint a
képzőművészeti kiállításainkat említették a legtöbben. Keveslik
viszont a munkalehetőségeket, igény mutatkozik több virágos
közterületre Budatavától Káptalanfüredig, az utak javítására, a
fiatalabb korosztály pedig több szórakozási lehetőséget szeretne.
Kitörési pontot a turizmus fejlesztésében képzelik el, de nem
riadnának vissza – természetesen környezetet kímélő – gazdasági
beruházástól, fejlesztéstől sem.

Az új esztendőhöz közeledve Arany János Alkalmi versének
soraival kívánok áldott, békés, boldog új évet városunk vala-
mennyi polgárának!

„Az új évet (ócska tárgy), kell megénekelnem,
Zene-bona, babona, huza-vona vesszen,
Hálálkodva, ahogy illik, poharat emelnem.
Visszavonás, levonás, minket ne epesszen.
Mit van mit kívánni még illy áldott időben? –
Legyen egység, türelem, hit a jövendőben
Adjon Isten, ami nincs,  ez új esztendőben!
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben!”

Keszey János
polgármester

KARÁCSONYI  KÖSZÖNTŐ
„Lobogjon csak tovább
gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség,
köszönts a világra!”
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NAPTÁMADAT
Adventi – karácsonyi gondolatok

Gyönyörű helyen élhetünk, a Balaton partján. Nagy ajándék ez. Én
mindennap megköszönöm ezt az Istennek. Reggelente többször
gyönyörködhettem már a balatoni napfelkeltében, amely tiszta időben
ezer színben pompázva készülődik. Ilyenkor a víztükrön csillogó „arany-
híd” olyan, hogy az ember legszívesebben rálépne és átgyalogolna rajta a
túlsó partra. Aztán a pazar előkészületek után a napkorong hirtelen fel-
szakítja az eget, és ránk köszönt a világosság. 

Erdélyből, Parajdról érkeztem meg nemrég. Hazafelé éjszaka kellett
levezetnem a 750 km-es távot, mert másnap már Budapestre hívott a
feladatom. Sötétben, erdélyi utakon kellett teljesíteni a hosszú utat, szinte
megállás nélkül, szerpentineken és olyan ködben, hogy az orromig sem
láttam. Több szakaszon csak lépésben lehetett haladni. Nagyon kime-
rültem. Féltem, nem érek kellő időben a fővárosba. Magamban így
fohászkodtam: „Üdvözítő, szakítsd fel az eget” – legyen már világosság;
elemészt a bizonytalanság és a sötétség. Ekkor értettem meg igazán, mit
jelent a világosság, a napfelkelte: reggelre elmúlt a bizonytalanság, fel-
oszlott a köd, láthatóvá vált az irány, és az út menti táj.

Ezeknek a képeknek karácsonyi üzenete van, mert karácsonykor
éppen ez történt. Isten sokféle bizonytalanság és köd sűrűjében aján-
dékozott meg bennünket a világossággal. Felszakította az eget! Jézus
Krisztusban eljött hozzánk, hogy a számos halál-erők szorításából felold-
jon, az árnyakat feloszlassa, és biztos irányt adó világossággal ajándékoz-
zon meg. Ez a karácsony üzenete. Ez a megváltás. Erre van szükségünk

"Istenünk könyörülő irgalmáért,
amellyel meglátogat minket 
a felkelő fény a magasságból;
hogy világítson azoknak, 
akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak..."

(Lukács 1,78-79)

Ez a világosság nem váratlanul ragyogott fel. Isten évszázadokon
keresztül készítette elő Jézus Krisztus születését és megváltó munkáját.
Erre a „naptámadatra” nekünk is készülni kell. Készüljünk az ünnepre, és
méltóképpen tegyük ezt!  

A karácsony előtit idő, advent a felkészülés ideje. Elfelejtettünk
készülni. Sokan alaposan felkészültek közülünk, a szakmai tökéletesség
ma alapelvárás. De más felkészültnek lenni, és más készülni. Az egyik a
rideg profizmus, a másik pedig a lelkület, az emberség, Isten-jelenlét.
Bizony elfelejtettünk megállni, elcsendesedni, készülni arra, ami előtt
állunk, ehelyett csak úgy nekiesünk dolgoknak, feladatoknak, egymás-
nak, mindenféle értelemben. Lehet, hogy felkészültek vagyunk a szak-
mánkban, de mégis készületlenek vagyunk a hétköznapokban, és
készületlenül érnek bennünket életünk nagy eseményei is. 

Készülni nélkülözhetetlenül fontos! A napfelkelte is ezer színben
pompázva készülődik a boltozaton, hogy aztán ránk köszönthessen a
nyomasztó sötétséget elűző világosság. Nem elég felkészültnek lenni,
készülni kell, és készülni istentisztelet és emberszeretet együtt, mert
ebben a készületben időt áldozok végre Istenre, mégpedig úgy, hogy időt
áldozok a másik emberre.

Áldott készülődést, áldott adventi időt és karácsonyi ünneplést kívá-
nunk mindenkinek; hogy felragyogjon nekünk az Úr világossága. Min-
den mesterséges fényforrás áldott a vaksötétben, de csak egy ideig vezet,
aztán belevakul a szemünk minden emberi mécsesbe és gyertyába, vagy
akár villanykörtébe is; mik ezek a természetes fényhez képest. Fontos
minden szép és nemes emberi gondolat és cselekvés, de több kell.
Üdvözítő, szakítsd fel az eget és ragyogj fel nekünk; házasságunkban,
családunkban, egymáshoz való viszonyulásunkban, országunkban, túlha-
jszolt világunkban!

Steinbach József

HA GYERTYA LÁNGJA LIBBEN…
Karácsony készül szerte a Világban. Megtelnek fénnyel az áruházak, az

utcák. Minden díszben áll. Mosolyogva téblábol az ember, nézi a villódzó
fényeket. Állok egy égőkkel telizsúfolt, hatalmas műfenyőfa előtt. Még
mosoly játszadozik arcomon. De valami jeges fuvallat éri el a szívemet.
Szorosabbra húzom sálamat. Fázom. Vajon miért? Hisz az öröm melege
kellene, hogy átjárja lelkemet! Lassan tovább ballagok, s nem érzek már
különösebben örömöt.  

Karácsony közeleg. Nálunk hogyan is volt? Napokkal ünnep előtt már
sütemény illata járta át a lakást. Kezdődtek a suttogások, a titokban készült
ajándékok dugdosása fiókba, ruhák alá, szekrény tetején ott gyűlt a
gyümölcs, az ünnepi sütemény. Az utolsó nap reggelétől áhítatos orcával
jártunk föl s alá, mindegyikőnk végezte a rá osztott feladatát. Ebéd után a
konyhában kalács sült. Utolsó simítások a szobában, mert a Vendéget nem
illik rendetlenségben várni. Azután sétára indultunk, néha nagymamával,
máskor csak magunk, a gyertyagyújtás előtt. Emlékszem, hogy néha a
sötétedő utcán, a lámpák gyatra fényében egyszerre fehér, szikrázó csil-
lagocskák ereszkedtek egyre alább, alább. Az első hó abban az évben! Erre,
mint egy jelre, visszafordultunk, hogy hazaérjünk, mire a fenyőfán kigyúl-
nak a gyertyák.

Hazaérve letopogattuk cipőnkről a havat, leráztuk a sapkát, kabátot.
Felsorakoztunk a szobaajtó előtt, s a csengettyű ezüstös hangjára bevonul-
tunk. Ott állt a fácska, feldíszítve, ágain gyertyák lángja libbent. Fenyő és
viaszgyertya illatozott. Csak álltunk megilletődve, tágra nyílt szemmel, és
melegség áradt lelkünkre. Talán ez volt a legszebb csoda, amire rég vár-
tunk. A gyertyalángocskák tüze fogta tekintetünket, és Jézusról énekeltünk.
Bíztatón lebegett az aprócska láng, mosoly ült arcunkon. 

Igen. Ez a meleg fény, az igazi öröm fénye: melengető, örömhozó.   
Boda Zoltánné

nyugalmazott tanító

ÜDVÖZLET KARÁCSONYRA!
Nem tudom föltettük-e már magunkban a kérdést, elgondoltuk-e vala-

ha: mi lenne velünk, hogyan zajlana életünk ünnepek – Ádvent, Karácsony,
Húsvét… – nélkül. Lehet, hogy nem tettük föl még ezt a kérdést, mert,
mint annyi mindent – ami jóllehet egyáltalán nem természetes hogy van…,
mondjuk saját magunk… – természetesként fogadunk. Talán a fárasztó
előkészületek, vagy éppen az ünneplés néhány percében megfordul a
fejünkben egy-két „ az ünnepet a csudába kívánó” gondolat, de ezt nyilván
sohasem gondoljuk igazán komolyan. 

Mert szeretünk készülődni, szeretünk ünnepelni… mert szeretjük
megélni az ünnep adta „fölemelkedés varázsát”, amit annál elevenebben
tapasztalunk meg, minél inkább közel „helyezkedünk” el az ünnep elénk
adta Igazsághoz: az Ádventben és a Karácsonyban Isten emberszereteté-
nek szemléletéhez és a hit által történő befogadásához. Persze, ha így áll
a dolog, akkor itt már egyáltalán nem beszélhetünk „természetes” törté-
nésről ünnepeink – és a legszeretettebb, a Karácsony – kapcsolatában!
Ünnepeinkben azt a természetfölöttit érintjük meg, abba a világba
emelkedünk fel, ahová – ha soha ki nem mondjuk is – de mindnyájan
vágyódunk: az örök szeretet, és békesség: egyszóval a boldogság vilá-
gába! Nem létezőre nem lennénk képesek vágyódni. 

A Karácsony az egyik legdrágább bizonyítéka az örök isteni világnak,
hiszen minden igazságot kereső és igaz szívvel ünneplő ember maga
élheti át – ha most még csak néhány múló órára is – azt a kimond-
hatatlanul felemelő élményt, amely egyre elragadóbban szövi át az
ádventi hajnalokat, napokat, mígnem a Szenteste meghitt óráiban és
Karácsony ünnepében teljesen föl nem ragyog. És ez az élmény az isteni
világ és a feléje vágyódva tekintő emberi világ különleges összekap-
csolódásából fakad. Ez nem hallucináció és önszuggeszció, hanem az
Igazságot, az Isten szeretetét átölelni és befogadni kívánó embernek jut-
tatott drága ajándék. Ráadásul mindebben az is különleges, hogy ezt
képesek vagyunk magányosan is átélni. A Karácsonyt – főleg akik valódi
tartalmával nem tudnak mit kezdeni – szívesen nevezik a családok
ünnepének, ami egyfelől igaz, de gondoljuk meg hányan élnek egyedül,
kényszerűségből, vagy mert így hozta az élet, megörgedtek, megöz-
vegyültek… ők sincsenek kizárva a Karácsonyból, ha igyekeznek annak
lényegére odafigyelni. 

Papi életemnek egy különös tapasztalata, hogy ezen ránk váró szent
időben, az Ádventben és a Szentestén még inkább tudom szeretni az
egyedüllét csendes, termékeny óráit, lelkemet, emberségemet jobban át
tudom adni Annak, Akiről ezt olvassuk a Szentírásban: „Íme az ajtó előtt
állok és zörgetek…” (Jel 3,20) Szeretettel kívánom, hogy akár családban
élve, akár magányosan készülődünk, ünnepelünk – lehalkítva környe-
zetünkben, bensőnkben, minden „zajt” – halljuk meg az Úr kopogtatását
és nyitott szívvel forduljunk Őfeléje, Aki megnyitotta értünk Szívét! 

Áldott Karácsonyt kíván! János atya
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Az idő gyorsan múlik, az élet megy tovább, miközben ismerősök 
hagynak itt minket, és egyre fogyatkozunk. A hajdani görög otthonban a
gyerekek közt „népszerű” tanítók, nevelők és dolgozók közül többel is
találkoztam odakerülésen idején, de az idő múlásával egyre többtől kellett
szomorú szívvel elbúcsúznunk. Nincsenek már köztünk a Beckerék (Laci és
Szevdá), nincs köztünk Tosku Szofiá néni, sem Angéla néni, nem is oly
nagyon régen elhagyott minket a Földes Jenő bácsi és felesége Magdi néni
is. És még nagyon sokan. Ki tudja felsorolni az összes érintett „Kedves”
személyt, akik minket annakidején „babusgattak”? 

Hogy is ne használhatnám rájuk a „Kedves” jelzőt, amikor, mint pél-
dául, ez év október 30-án búcsúztattuk el Czittel Lajosnét (Jucika nénit),
aki Tiszadobon szolgálta a görög gyerekeket, majd amikor ott, a távoli
alföldi településen megszűnt a görög gyerekotthon, átköltözött Balaton-
almádiba, hogy itt szolgálja tovább őket? Ő szakácsné volt a konyhán, férje
(Lajos bácsi) pedig a cipészműhelyben dolgozott és mindenféle szerelési
munkát elvégzett. (Ő jelenleg Kissomlyón él). 

Az idő múlásával emlékeink egyre homályosabbak lesznek. Mégis! A
tanár–diák kapcsolatra nagyon sokan, több évtized elmúltával is előszere-
tettel gondolnak. Ezt tapasztaltam a megkérdezett hajdani iskolatársak
körében is. Legtöbbjük a Földes Jenő bácsira és feleségére, Magdi nénire,
Elvira nénire és Balog Jenő bácsi tanítókra emlékeznek előszeretettel.
Elvira néni régóta Budapesten él.

Balogh Jenő bácsi halálával, a görög Gyermekotthonban tanítók közül,
nagyon kevesen maradtak az élők sorában, akik Almádiban laknak. 

Balogh Jenő 1916-ban született. Az ötvenes évek elején fiatal tanító-
ként került Balatonalmádiba, ahol a görög Gyermekotthonban testnevelés
és ének tantárgyakat tanított. Egyben nevelő-tanító szerepet is kapott a
délutáni foglalkozásoknál. A megkérdezettek közül, arra szinte mindenki
emlékezett, hogy családjának az otthonát a gyermekotthontól nem nagy
távolságra képzelte el felépíteni, a Ferenczy Károly utcában. Felesége a
gyermekotthon konyháján dolgozott. A görög Gyermekotthon megszűnése
után az Állami Nevelőotthonban, majd a Komárom város egyik általános
iskolájába került, ahol szeretettel foglalkozott (testnevelő tanár lévén) és
oktatta a gyerekeket a vízi sportokra és egyéb sportokra. Ezt a képességét
a görög otthonban is gyakorolta, erről olvashatunk a „Köszönjük Magyar-
ország” c. könyv 115. oldalán található újságcikkben. Komárom után visz-
szatért Almádiba. A hetvenes évek közepén ment nyugdíjba, és élete végéig
Almádiban maradt. 96 éves korábban, 2012. november 21-én halt meg.

Hívő ember volt, nem volt templomba járó. Temetésén nem voltak
sokan. Előtte fél órával Vörösberényben, az 1779-ben Loyolai Szent Ignác
tiszteletére szentelt római katolikus templomban, abban a csodálatos
barokk freskókkal díszített templomban (Bucher Xavér Ferenc alkotása)
misét mondattak a hozzátartozók. Ezen a családtagokon kívül, csak mi vet-
tünk részt. A temetési szertartás is egyszerűen zajlott le, ami nagyon is illett
Balogh Jenő tanítóbácsi egyéniségéhez. A tisztelendő atya a temetési szer-
tartást Kosztolányi Dezső „Halotti beszéd” c. versének idézésével zárta le,
melynek utolsó versszakának néhány sora – Jenő bácsira gondolva – a
jelenlevők szívében mély fájdalmat ébresztett:

Az élet egyszer csak őrája gondolt, // mi meg mesélni kezdtünk róla:
„Hol volt….”, // majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, // S mi ezt
meséljük róla sírva: „Nem volt…..”

Amikor az egy szál piros rózsát a sírgödörbe dobtam, még egyszer
rágondoltam a görög Gyermekotthonokra és a görög Honfitársaimra.
Fogynak tanítóink, és fogyunk mi is.

Jenő bácsi, görög volt tanítványaid búcsúznak Tőled: „Nyugodj
békében!” 

A régi tanítványok

MERT MEGÉRDEMELTE 
Tud lelkesedni, és lelkesíteni. A jó és a

szép mellett elkötelezett, igazi közösségi
ember, de persze elsősorban festőművész, aki
a képeiben fejezi ki önmagát, lelkiállapotát,
érzéseit. Ám ha éppen lerakja az ecsetet,
akkor épít. Közösséget, szoborparkot, kiál-
lítást, házat, vagy bármit, ami eszébe jut. És
soha nem adja fel…. Minden elkészül,
felépül, megvalósul, vagy éppen megszépül,
amit  szívéhez közel érez, és célként tűz ki. 

Veszeli Lajosról szólnak ezek a sorok.
Amikor meghallottuk, hogy a Megyei

Prima Díjra jelölték, sokan éreztük közösnek
a célt: szavazatainkkal hozzá kell segíteni őt a
kitüntető cím elnyeréséhez. Mert megérdem-
li. Nem mintha a tízes listára bárki „véletlenül” felkerülhetett volna;
kivételes tehetségű jelöltek szerepeltek rajta egytől egyig, köztük a szin-
tén balatonalmádi, ugyancsak rendkívül népszerű, híres sportolónk:
Csoknyai István. 

A művész felé sugárzó szeretet ékes bizonyítéka, a rengeteg ismerős,
barát és rajongó elismerésének méltó kifejezése volt a rengeteg szavazat,
ami a komoly társadalmi rangot kivívott díj elnyeréséhez segítette.

A díj átadása a veszprémi Megyeháza Szent István termében zajlott le
ünnepélyes keretek között, rendkívül színvonalas gálaműsorral és állófo-
gadással megkoronázva. 

Veszeli Lajos az ott tartott előadásában meghatottan emlékezett
vissza arra az időre, amikor a megyébe került: az Állatkert feletti kis
lakásra, amit kiutaltak neki, és ahol olyan hideg volt, hogy hősugárzóval
kellett melegíteni a kezeit, hogy festeni tudjon.

Hosszú volt az út ebből a hideg kis lakásból a díszteremig. Hosszú és
küzdelmes. De útközben rengeteg barátot gyűjtött, akiket előadásában
szeretettel említett meg, és akiknek a nyilvánosság előtt is többször
megköszönte, hogy szavazataikkal eljuttatták őt életének ehhez az állo-
másához. 

Szeretettel gratulálunk a díjhoz és kívánjuk, hogy őrizze meg mind-
azt a szeretet,  barátságot és a tiszteletet, ami eddigi pályafutása során
övezte.

Szolga Mária
Fotó: Pászti György

KULCS A GIZI NÉNINÉL!
Véletlenül találkoztunk. Egy kulcsért kellett becsengetnem, amit a

szomszéd adott le nála. Kedves volt, mosolygós, semmi bizalmatlanság nem
volt benne, amikor nekem, mint idegennek kinyitotta a kertkaput. Kicsit
hosszúra nyúlt a beszélgetés a nyirkos novemberben, ezért aggódva kér-
deztem:

– Nem tetszik megfázni?
– Dehogy fázom, idáig a kertben dolgoztam – mutatja földes kezét.
– Hány éves tetszik lenni?
– Kilencvenkettő.
Döbbent arcomra nézve hozzáteszi: 
– De felásni is magam szoktam a kertet.
– Nincs gyerek vagy unoka, aki segítene?
– Van egy fiam, de ő nem szereti a kerti munkát. – Mosolyogva mond-

ja ezt, panasz semmi nincs a hangjában.
Gyors fejszámolás után rájövök, hogy a „gyerek” is meglehet már vagy

hetven éves, valószínűleg  azért nem ragaszkodik annyira az ásáshoz.
Beszélgetünk tovább, kiderül, hogy 1959 óta lakik Balatonalmádiban,

özvegy, egyedül él, fia hetente egyszer látogatja, ilyenkor a finomabb
ingeket elhozza a mamához kimosni, mert azért mégiscsak az az igazi, amit
ő mos ki a két kezével.

Egyébként köszöni, jól van, bár néha egyszerűen összeesik. Ilyenkor,
mivel nem veszti el az eszméletét – „csak” az erő szalad ki hirtelen belőle –,
felkecmereg és végzi tovább a teendőit.

Újabb tíz perc szaladt el. Lehet, hogy ő nem fázik, én viszont már igen.
– Sajnos  mennem kell! Jó egészséget kívánok! – köszönnék el.
– Ne azt kívánja nekem, kedvesem! Tudja, mit kívánjon nekem? Gyors

halált! – és mosolyog. Tudja, egyszer mindenkinek menni kell! De jó lenne
gyorsan!

Megdöbbenve ülök be a kocsiba! Tudom, hogy Gizi néninél sokkal
komolyabb kulcsok vannak, mint az az egy, amiért beugrottam hozzá. 

Visszajövök majd, ha több időm lesz! Beszélgetnünk kell még, hátha
megtalálom nála azokat a kulcsokat, amiket rábízott az élet! Talán a titkot
is, ami ott van valahol a földes kezében, a mosolyában, az egész lényében!
És ha megtalálom, megosztom Önökkel is, ígérem!

Szolga Mária

BALOGH JENŐ
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Dienes András író és irodalomtörténész balatonalmádi halálának 50.
évfordulója alkalmából a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém
Megyei Tagozata és a Pannónia könyvtára megemlékezést tartott az
Intézmény olvasótermében. Brassai Zoltán író előadását hallgathatták meg
a jelenlévők Dienes életéről, munkásságáról. A vendégek kis száma ellenére
a megemlékezés jó hangulatban zajlott. Az előadó hangulatoldásképp a
következő anekdotával élt: a szentmisét sem az embereknek, hanem
Istennek tartják, még akkor is, ha egy hívő sincs jelen – így elkezdődhetett
a megemlékezés.

Dienes András egy átfogó Petőfi életrajzi kiadást szeretett volna megal-
kotni, mely mentes a költő körül kialakult mítoszoktól. Élete 58 éve alatt
volt katonatiszt, halálraítélt, majd fegyházbüntetést töltő, az MTA munka-
társa, szakíró, szépíró, regényíró. Művei között legjelentősebbek Petőfiről
írt könyvei, bár ezek méltatlanul háttérbe szorulnak.  

Első irodalomtörténeti munkája a Petőfi titok címet viseli, mely a tudo-
mány és szépirodalom határára sorolható. Dienes olyan tudásanyagot
hozott a költő életművébe, mellyel jelentős életrajzi kérdéseket tisztázott.
Fényt derített többek között arra is, hogy a versíró soha nem láthatta a
tengert, pedig rengeteg versében szerepel az.

1959-ben jelenik meg fő munkája a Petőfi a szabadságharcban. A kri-
tika elismerően fogadja, de egyoldalúnak tartja, viszont ezt az egyoldalúsá-
got is pozitívan értékeli, mivel katonai szemmel követhetjük végig költőnk
’48–49-es helytállását.

Az előadó kiemelte, hogy valósághűség kedvéért Dienes több hely-
színre ellátogatott, melyek Petőfi életével kapcsolatos kérdéseket vetettek
fel. A költő születésének, katonai éveinek és halálának titokzatos körülmé-
nyeivel kiemelten foglalkozott. A helyszíneken pontos méréseket végzett az
irodalomtörténész. Anyakönyveket, levéltárakat, feljegyzéseket kutatott át
minden egyes pontos adatért, nemcsak a költővel kapcsolatban, hanem a
költő környezetében élt barátokkal, iskolatársakkal kapcsolatban is. Sze-

rette volna a Szendrey Júliáról kialakult addigi negatív képet is megváltoz-
tatni, mert azt nem látta bizonyítottnak.

Nem az irodalom felől vizsgálta Petőfi életét, így műveiben nem
találkozhatunk például a költemények megírásának körülményével, inkább
a történeti szemléletmód a fontos nála. A fiatal irodalomkutatókat buzdí-
totta, hogy ne hanyagolják el nagyjaink emlékét. Folyamatosan előadáso-
kat tartott, népszerűsítő cikkeket írt, irodalomtörténeti riportokat készí-
tett. Ha Petőfiről kérdezték kortársai, órákat tudott róla beszélni, vitat-
kozni lankadatlan lelkesedéssel. Sajnos, a megalkotott Petőfi életrajz 1842-
ig tart, ez maradt meg nyomdakészen, a további kutatásokról csak kézi-
rataiból értesülhettek, akiknek módjukban volt látni azokat. A Dienes által,
az irodalomkutatásba beemelt szemléletmód, egy teljesen más „Petőfi
élményben” részesíti az olvasót, melynek fő erénye a hitelesség.

Balassiról is ír regényt, de élete utolsó két évében Radnótival kezdett
el foglalkozni. 1962 augusztusában Balatonalmádiba utazott vonattal, hogy
az addig elért eredményeit, illetve az összegyűjtött dokumentumokat kiér-
tékelje és papírra vesse. Azonban a vonatúton váratlan esemény történt: az
iratokat tartalmazó táska tisztázatlan körülmények között eltűnt. Pár napra
rá elhunyt az irodalomtörténész, egyesek szerint szívrohamban, mások
szerint szívelégtelenségben. A történtek hátterében azóta sem tudni, hogy
mi állhatott. Talán a hatalom befolyása? Az addig teljesen egészséges kato-
naember halála – aki egész életében a „nép fiának” kikiáltott Petőfivel
foglalkozott – további kérdéseket vethet fel bennünk. Ezek megválaszolása
a jövő nemzedékének egy fontos feladata lehet.

A megemlékezés végén kialakuló kisebb beszélgetés lehetőséget adott a
hallgatóságban felmerülő kérdések megvitatására. A város kulturális prog-
ramjai sokszínűségével megfelelő szellemi táplálékot biztosít az itt lakóknak,
ezeket a lehetőségeket érdemes lenne kihasználni minden polgárnak, hiszen
a közösségért jönnek létre.

Hetyei Szandra

Azt röviden elmondom, 1951-ben megnősültem. A XIII. kerületi
Tanács Házasságkötő helyiségében, két utcaseprő lelkes tanúskodása mel-
lett feleségül vettem egy elvált asszonyt, kinek egy aranyos kétéves kislánya
is volt. Mire megtudtam, hogy férjes asszony, már tombolt a szerelem!

A férje felkeresett budapesti albérleti szobámban (utolsó éves tanárkép-
zős voltam), és arra kért, ne „dúljam” szét a családját… Együtt sírtunk a kis
szobában, és megegyeztünk, hogy nem találkozom többé a feleségével…

Eltelt vagy másfél hónap, amikor megjelent újból a férj, és azt mond-
ta: A felesége nem hajlandó tovább vele együtt élni. Ezért visszaadja az
adott szavamat… Elhatározta, hogy disszidálni fog – Ausztrián, Svájcon át
Ausztráliába, és akkor mi összeházasodhatunk. Egyet fogadjak meg, hogy
Julikát (a kislányát) nagyon fogom szeretni.

Később megtudtam, el is jutott Ausztráliába.
... Még azt tudniuk kell, hogy feleségem teljes családja Auschwitzban

pusztult el, csak Ő – egy nagy csoda folytán maradt életben. (Lehet, hogy
egyszer majd ezt is leírom.)

Azt a 3 évet, amit együtt éltünk, nem kívánom most részletesen leírni.
Biztos, hogy nekem is volt szerepem abban, hogy kapcsolatunk megrom-
lott, mert ami szabadidőm volt, azt nyáron tenisszel, télen sízéssel, kor-
csolyázással töltöttem, és Juditnak az ilyen időtöltés nem tetszett. Inkább a
barátok, presszók világa volt az ő élete, és ez elválasztott minket egymástól.

Még azt leírom, hogy robbant a „bomba”. Apropó! Azt is tudniuk kell,
hogy házasságom első évében még főiskolás voltam: hogy hozzá tudjak járul-
ni a családi kassza feltöltéséhez, színjátszó csoportokat vállaltam Újpesten és
Pesterzsébeten. Délelőtt főiskola, délután csoportfoglalkozások, amik estébe
nyúltak, és akkor még az államvizsgára készülés. Elképzelhetik, milyen fe-
szültséget váltottak ki ezek.

Akkor most jöhet a „bomba”.
Egyik nap valami okból elmaradt 2 óránk, így 12 előtt egy kicsivel ha-

zamentem a Pozsonyi úti lakásunkba. A postaládában egy levelet találtam.
Tartalma röviden a következő: Amíg Varga elvtárs délelőtt a Cukor utcá-
ban órákat hallgat, délután pedig a magyar ifjúságot színjátszásra tanítja,
addig a kedves felesége a Rózsadombon egy fiatalemberrel sétafikál. Ha
bővebbet akar tudni, itt és itt, ekkor és ekkor várom magát. Elmentem…
Egy erkölcsvédelmi Ávós alhadnaggyal találkoztam, aki elmondta a „rész-
leteket”. Rá 2 napra én már Csillaghegyen laktam egy albérleti szobában…
Ennyit az első házasságomról.

Ja, az egyik csoportomat az MTH központi irodája benevezte az akko-
ri Ki Mit Tud-ok egyikébe és Gogol a Revizor c. művének egy jelenetével
az előkelő II. helyet szereztük meg. (Szép jutalmat kaptam az MTH-köz-
ponttól). Most a mellékelt képekkel próbálom bizonyítani, hogy azért szép
volt az a 3 év. 

Azért elgondolkoztató, hogy a szocializmus kibontakozó szakaszában
hogyan vigyáztak az erkölcsökre, és milyen tájékozott volt az erkölcsvédel-
mi Ávós tiszt Varga László tanulóval, hogy a Cukor utcai főiskolába jár,
színjátszó csoportokat tanít Újpesten és Pesterzsébeten. Ezek voltak ám a
boldog szép idők… ?!

Persze érthető… Ugye emlékeznek, erről már írtam; 1945 májusától
kb. másfél évig voltam internálva, ill. rendőri felügyelet alatt. (Nem kap-
hattam erkölcsi bizonyítványt.) Egy ilyen emberre oda kell figyelni, merre
jár, mit csinál… ? Már nem lepődtem meg,  csak egy kicsit rosszul esett,
hogy a 20 filléres adományomnak – amivel 1944 őszén „támogattam” a
hatalomra került Nyilas-keresztes pártot –, ilyen súlyos következményei
vannak… !

Egyébként nem bántam meg, hogy tanár lettem, mert az irodalom és
történelem óráim megannyi színházi előadások lettek.

Áldott karácsonyt kíván:                                          Varga Laci bácsi

HÁROM EGYMÁST KÖVETŐ „RÉGI NYÁR”, 
AMIT GYÖNYÖRŰ TELEK TETTEK MÉG SZEBBÉ

(2.  rész)

DIENES ANDRÁSRA EMLÉKEZTÜNK
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A Györgyi Dénes Általános Iskola 4. a. osztályos tanulói az
Alexandra Kiadó által meghirdetett pályázatra jelentkeztek.
Témának Balatonalmádi „kincsét”, a vöröskövet választották.
Olyan tartalmas és igényes anyagot gyűjtöttek össze a gyerekek,
hogy úgy gondoltuk szívesen megosztanánk az Almádi Újság
olvasóival is. Ebből való a következő történet:

A VÖRÖSKŐ LEGENDÁJA
Egyszer régen, itt Balatonalmádiban, állt egy hatalmas vár-

kastély. Abban lakott egy nagyon kapzsi királykisasszony. 
Egyik nap, erdei sétája során, egy barlang bejáratára bukkant.

Mellette a sziklafalon eme sorok álltak: 
„Bejöhetsz és ki is mehetsz,
Kincset innen elvihetsz,
De ha mértéket nem ismersz,
Gazdagságod semmivé lesz.”
A királykisasszony belépett a barlangba és hatalmas halmok-

ban kincseket pillantott meg. Azonnal a szolgáiért küldetett és
megparancsolta nekik, hogy az összes kincs szállíttassék a palota
kincseskamrájába. 

Amikor másnap belépett a terembe, hogy szemügyre vegye a
mesés értékeket, elhűlve látta, hogy a drágakövek helyén érték-
telen vörös kövek éktelenkedtek.

Dühében valamennyi követ belehajíttatta a Balatonba. A tó
hullámai azonban partra vetették az összeset. 

Ezért lehet Balatonalmádiban és környékén vöröskövet találni. 
Írta: Gelencsér András

(Folytatjuk!)

MESEMADÁR-MŰHELY HÍREK
Az idei tanévben is folytatjuk az alkotó munkát régi és új

tanítványaimmal a Mesemadár-műhelyben. 
Szeptember óta két

országos rajzpályázaton
is részt vettünk. Legna-
gyobb örömünk idén a
műhely költözése volt.
Maradtunk a Györgyi
Dénes Általános Iskola
kapuin belül, de Fábián
László támogatása ré-
vén megvalósulhatott
egy régi álmunk – új
teremben folytathatjuk
működésünket. A köl-
tözésben sok-sok segít-

séget kaptam tanítványaim szüleitől, akiknek ezúton is szeretném
még egyszer megköszönni azt a bizonyos pakolásban gazdag pén-
tek délutánt. Nagyon jól esett látni, hogy az elmúlt két év alatt
egy kedves, segítőkész közösség lettünk. 

Szeretnék arról is mesélni, hogy nagy megtiszteltetés ért min-
ket a hetekben. Az interneten felfigyelt tanítványaim alkotásaira
Imrehné Sebestyén Margit, aki „A képzelet világa” című rajz-
tankönyv-sorozat írója. Felvette velem a kapcsolatot, mivel az
Apáczai Kiadó felkérte a könyvek átdolgozására. Tanítványaim
több alkotása is meg fog jelenni a következő években könyvei-
ben, legelőször 2013. szeptemberében.

Jelenleg az immár
hagyománnyá vált Ka-
rácsonyi Kézműves Vá-
sárunkra készülünk a
gyerekekkel, amit har-
madik alkalommal ren-
dezek meg. Pontos idő-
pontját hirdetni fogjuk
plakátokon a városban,
a karácsony előtti hétre
tervezzük. Szeretettel
várunk majd minden
érdeklődőt!

Szirbek Szilvia

Nádas András 10 éves

Vaczkó Levente 8 éves

Pató Bálint Gábor a Györ-gyi
Dénes Általános Iskola 5/b osztályos
tanulója öregbíti Balatonalmádi
hírnevét, aki Veszprémben a Petőfi
Színház „Oliver!” című musi-
caljében „Dörzsölt” szerepét játssza.

A szerepig több állomáson
keresztül vezetett az út. A kezdeti
bíztató szavakat Völler Adél
énekművész, ma-gánénektanár és
Módri Györ-gyi színművésznő
intézte Bálinthoz gyönyörű ének-
hangját, tehetségét és jó hallását dic-
sérvén.  A szerep elnyeréséhez hoz-
zásegítette Bálintot, többéves verse-

ny-táncokat tanuló múltja a HEMO Winner Versenytánc
Egyesület-nél, ahol Vajda Dóra és Vajda Ádám tánctanárok
tanítják.

Az Oliver musical meghallgatásai májusban kezdődtek, ahol
több fordulón is részt kellett venni verseléssel, énekléssel,
valamint egy koreográfia és a hozzá kapcsolódó ének helyszíni
betanulásával és előadásával.  Bálint a nyári szünetben is készült
a színházi szereplésre, ezért VII. Országos Musical Kurzuson
fejlesztette magát Falusi Mariann, Szabó Szilvia, Peller Anna,
Demcsák Ottó, Somogyi Szilárd és Szeles József irányítása alatt.
A kurzus lezárásaként egy nagy sikerű előadásban mutatták meg
a tudásukat a résztvevők a székesfehérvári Vörösmarty Szín-
házban. 

A nyári szünetet követően heti rendszerességgel tartottak a
gyermek szereplők részére tréningeket a veszprémi játékszínben
és színházban, a musicalt rendező Nagy Viktor vezetésével. A 23
fős „gyerekbandából” a főbb szerepekre 5 gyermeket választot-
tak ki. Pató Bálint Gábor az alapos válogatás és tréning során
meggyőző teljesítménye miatt megkapta „Dörzsölt” szerepét,
amit kettős szereposztásban játsszanak Dani Mátyással. Olivert is
kettős szereposztásban Arbas Socias Carlos és Patkós Márton
alakítja, míg Charleyt a legidősebb tolvajgyereket Oszvald Balázs
játssza. A kettős szereposztás miatt, amikor Bálint nem
Dörzsöltet kelti életre, akkor „dologházi” gyereket és tolvajban-
datagot alakít az „Oliver!”-ben. A munka java ezt követően
kezdődött el, a sok időt lekötő próbák során a gyerekek ko-
reográfiákat, énekeket, szövegeket tanultak, ismerkedtek a szín-
ház világával, a díszletekkel, és ruhapróbákon vettek részt. 

A Petőfi Színház színpadjára a díszletet és a jelmezeket is
Kentaur Jászai-díjas tervező álmodta
meg. A musicalt Gyenes Ildikó kore-
ografálta. A musical zenéjét veszp-
rémi művészek szólaltatják meg
Oberfrank Péter Liszt Ferenc-díjas
karmester vezényletével. 

November 6-án játszották 2 hó-
napos próbaidőszak után először az
Oliver! című musicalt a Petőfi Szín-
házban. A nagyszabású produkció
első előadásában Bálint alakította
profi színészek mellett kiváló teljesít-
ménnyel „Dörzsölt”, a kis tolvaj sze-
repét, amelyet hatalmas közönségsi-
ker kísért.  

Januárban ismét felhangzik a
kulisszák mögött: „Dörzsölt – Pató
Bálint, sürgősen színpadra”!

Bálint szülei külön köszönik a
Györgyi Dénes Általános iskola tanári
karának, igazgatójának – Fábián
László Igazgató Úrnak – és
Osztályfőnök Asszonynak – Nagyné
Farkas Andrea Tanárnőnek –, hogy
támogatásukkal lehetőséget adtak
arra, hogy Bálint részese legyen
ennek a rendkívüli élménynek.

BÜSZKESÉGÜNK!



2012. december

11Az újság új e-mil címe: baujsag@gmail.com

VALAMI ELKEZDŐDÖTT
Vajk dédapja, vitéz Szenczi Feördeős Gyula az 1930-as évek-

ben többszörös hadsereg-bajnok volt fogathajtásban. 
A dédunoka ez évben meglepetést meglepetésre halmozott.

Amíg a dédpapa számára a Királyi-hadsereg legjobb lovai álltak
rendelkezésre (számtalan segítsége volt, miután már akkor száza-
dosi rangban vezette a Kiskunhalasi ménest), addig a dédunoka
azokkal a lovakkal (Csöpkével és Kicsivel) versenyzett, amelyek
előző nap még a vendégeket segítették lovasélményhez nyereg
alatt. Sem szponzora, sem edzője nincs Vajknak, csupán kedvte-
lésből, a saját erejéből érte el ezeket az eredményeket.

Május 28-án Lovason kezdte az idényt, a verseny előtt dél-
előtt még túráztak a lovak, ez kicsit látszott a mozgásukon is, de
a korábbi rohanások helyett, megfontolt hajtásokat láttunk Vajk-
tól úgy az akadályhajtásban mint a vadászhajtásban.

Június 16-án a Lovaskavalkádon Vajk megnyerte a vadászhaj-
tást imponáló biztonsággal, és bemutatóhajtást mutatott be a
„király kategóriában” négyesfogatával.

Július 8-án Tihanyban, ahol mindig igen sok jó fogat jön
össze, bombameglepetésre vadászhajtásban az előkelő IV. helye-
zést szerezte meg. Ekkor határozta el, hogy több „C” kategóriás
liszenchez kötött, jegyzett versenyen is elindul.

Július 21-én Balatonöszödön hajtott, akadályhajtásban V.
helyezést, vadászhajtásban VI. helyezést szerzett.

Július 28-án Pátkán CAN-C kettes fogathajtó versenyen a
vadászhajtásban V. helyezést ért el.

Szeptember 2-án Szántódpusztán 40 fogat indult a Somogy
megyei bajnoki fordulóban CAN-C kettes fogathajtó versenyen.
A kétfordulós, összevetéses küzdelemben, Vajk segédhajtójával
Rácz Rolanddal,  tripla hibátlant hajtott Csöpkével és Kicsivel, és
2,5 másodperces időhátránnyal a kiváló II. helyezést érték el,
ami egészen kiváló teljesítmény.

Szeptember 9-én Lovason úgy az akadályhajtásban, mint a
vadászhajtásban II. helyezést ért el.

Szeptember 15-én Tab volt a helyszín, akadályhajtásban V. a
vadászhajtásban VI. helyezést gyűjtött be lovaival.

Ezen sikereken úgy felbátorodott Vajk, hogy elhatározta
megméreti magát maratonhajtásban is.  Zics volt a rajt helyszíne
október 22-én, a pálya Nágocs és Somogyegres településeket
érintette.

Ez már nem piskóta ahogy mondani szokták, eddig is nagy-
szerű segédhajtójára Rácz Rolandra, a lovakra Csöpkére és Kicsi-
re, és Vajkra is nagy kihívást jelentett a 22 km (melyet pontosan
meghatározott idő alatt kellett végighajtani), közben három
akadálypálya (sejbás), és a 7 maratonakadály. A verseny felénél
állatorvosi vizsgálat döntötte el, hogy a fogat versenyezhet-e
tovább, hogy csak a leglényegesebbeket említsem. A 29 induló-
ból Vajk és Roland a XII. helyet szerezte meg, ami elsőre igen
szép eredménynek mondható. 

Az tény, hogy jelen körülmények között ez óriási eredmény-
nek számít, bizonyítja, Vajknak hihetetlen jó keze és érzéke van a
hajtáshoz. Hogy előre tudjon lépni, nagy anyagi ráfordításokat
kell(ene) eszközölni. A lovassport már csak ilyen. Mindenesetre
bízunk a lottó ötösben, és az Isteni-gondviselésben.

Szentesi István, VLE-elnök

ISMÉT „TOMBOLT A HOLD…”
E lap 1998 októberi számában jelent meg egy írásom ezzel a cím-

mel, és hogy mire képesek a mozgássérült emberek (természetesen az
egészségesek maximális támogatásával) had osszam meg most az
olvasókkal:

1998-ban is Josef Mühlthaler szociálpedagógus vezette testvér-
településünk Eggenfelden mozgáskorlátozott csoportját. Akkor a
Malomvölgyben szerveztünk a csoportnak egy lovasdélutánt, ahol is
Josef Hahnt a tolókocsiból felsegítettük a ló hátára és ez egy külön-
leges érzés volt a jelenlévők számára.

Ez év nyarán ismét Mülthaler úr vezette testvértelepülésünk
mozgáskorlátozott delegációját, (segítői: Annemarie, Barbara,
Sabrina és Uwe). A népes csapat városunkban nem tudott megszáll-
ni, mert nincs olyan szálloda-panzió-szálláshely, amely alkalmas
mozgáskorlátozottak elhelyezésére, de Josef Hahn ragaszkodott
ahhoz, ha már a közelben vannak egy hétig, akkor Ő nálunk ismét
lóra akar ülni!!!

A két kisbusszal boldogan érkeztek meg Almádiba, és töltötték el
az egész napot a Vödörvölgyben, lovak között. Volt lovaglás, kocsi-
kázás, állatsimogatás, gulyásparti. 12 év után Josef Hahn ismét
nyeregbe szállt Balatonalmádiban.

Már elképzelésének megvalósítási
időszakában is nagyon jó érzések vettek
körül, de lovaglásának  pillanataiban, és
mikor visszaültettük a ló hátáról a toló-
kocsijába, akkor egészen különleges
elégedettség uralkodott el rajtam, és az
ehhez hasonló érzések lendítik át az
ember fiát a nehézsé-geken és adnak
erőt például ahhoz, hogy a lovardát
továbbra is fent tudjuk tartani.

Mindnyájunknak azt kívánom, hogy ez a történet még vagy
háromszor ismétlődjön meg, természetesen 12 évenként, és szerin-
tem sem lovas, sem lovagoltató, sem az olvasó nem fogja bánni az
egyhangúságot.

Szentesi István
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság alelnöke

LEÁNY KÉZILABDA-OKTATÁS 
A GYÖRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN

A Györgyi Dénes Általános Iskolában nagy népszerűségnek
örvend a lányok körében a kézilabdázás. A tavalyi tanévben
indult a sportág oktatása az iskola diáksport egyesületének
keretei között. Eleinte a 10–13 éves korosztály, majd az idei
tanévtől az alsó tagozatos lányok is nagy lelkesedéssel és szorga-
lommal látogatják a sportfoglalkozásokat. A kisebbek szivacs-
kézilabdázás formájában ismerkednek a sportág alapjaival. A
több mint 40 fő leányzó szakmai munkáját az iskola testnevelőin
kívül Bartalos Béla korábbi világválogatott kézilabda kapus és
Kiss Szilárd korábbi női szövetségi kapitány, jelenleg az NB I-es
Siófok edzője irányítja, segíti.

Az idősebb korosztályú csapat idei első megmérettetése a
közeljövőben sorra kerülő diákolimpiai mérkőzések lesznek,
ahol remélhetőleg eredményesen szerepelnek majd a lányok.

ÁA
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban december 7. és február 13. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja!

A programokat a következő címre várjuk: www.pannoniakultura@gmail.com
A programajánlót összeállította: Juhászné Vincze Eszter (20/97-03-479)

Decemberben és januárban minden pénteken 19 órakor „BORVARÁZS”
Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból.
6 boros borkóstoló 10 fő jelentkezését csütörtökig! 
A program ára: 2500 Ft/fő. 
Borkóstolók megbeszélés szerint más időpontban is előzetes egyeztetés-
sel. Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

GYERKŐCÖK FIGYELEM! Balatonalmádiban újra indulnak a Balaton-
füredi Gumiasztal Egyesület foglalkozásai! 
BABA–MAMA TORNA hétfőnként 11.30–12.30 óra között a Siluett
Sport Szépségszalonban (B.almádi Baross G. u.). 
ÓVODÁS TORNA hétfőn 17.15–18 óra között és szerdán 17.30–18.30
óra között a Siluett Sport Szépségszalonban (B.almádi Baross G. u.). 
ISKOLÁS TORNA hétfőn 14–15 óra között a Györgyi Dénes Iskolában.
Tel.: 30/639-64-81 (Balai Zsanett óraadó) 

December 7. péntek, 17 óra MAGTÁR GALÉRIA 
2013. BALATONALMÁDI NAPTÁR FESTMÉNYEI 
Fekti Vera festőművész „Hogyan születtek a naptárlapok?”
Beszélgetős tárlatnézés forró teával és forralt borral 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

December 8. vasárnap, 15–20 óra között
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR 
Helyszín: Városház tér 
PROGRAM: 
December 8. szombat, 15 óra BABRÁLÓ – karácsonyi ajándék-ötletek
Ficsorné Grósz Mónika játszóházi foglalkozásvezetővel (Pannónia alsó
aulája). Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

December 8. szombat, 15 óra 
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ ZSAPKÁNÉ ADÉLLAL 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

December 8. szombat, 17 óra
ADVENTI TÁRLAT 2012. 
A kiállítást megnyitja Fekti Vera és Fülöp Lajos, almádi festőművészek.
Közreműködnek Dominek Anna és Hatás Andrea színművészek. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

December 9. vasárnap, 7.3–15 óra között 
VÖDÖRVÖLGYI MIKULÁS TÚRA
Helyszín (rajt és cél): Pannónia Kulturális Központ alsó szintje 
Szervező: Bauxitkutató Természetjáró Sport Egyesület 
Tel.: Baross Gábor, titkár – 88/491-642; 

December 9. vasárnap 15-20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR 
Helyszín: Városház tér 
PROGRAM: 15.30 NYITOTT TEMPLOMOK ADVENTI SÉTÁJA –
Orgona Koncerttel egybekötött tárlatvezetés Töltési Erzsébettel és
Kovács Istvánnal. A tárlatvezetés a Tourinform Irodától indul 15.30-kor
és a Szent Imre templomba és a Szent Jobb kápolnába tart. A templom-
ban orgona koncertet ad Kruppai Tamás kántor.
16–18 óra között TELES – HAVAS – HEVES – JEGES GYER-
KŐCPROGRAM téli népi játékok kicsiknek és NAGY(i)oknak
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

December 11. kedd, 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Karácsonyi előzetes. 
Vörösberényi iskolások karácsonyi műsora. 
Ajándékozás, beszélgetés 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

December 12. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
SÜTI-PARTY 
Karácsonyi receptek, sütési praktikák – előadó: Vrtel Márti, cukrász;
Karácsonyi díszek, kopogtatók készítése Zsapkáné Adél segítségével.
Befizetések a karácsonyi ünnepi vacsorára. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

December 14. péntek, 10 óra 
BABA–MAMA KLUB PROGRAMJA 
Szeretetnyelvek a családban. Vendégünk Soós Attila családmediátor.
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

December 14. péntek, 16.30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA
IRÁNI UTAZÁSOK VI. – Előadás képvetítéssel
Előadó: Kovács Attila Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

December 14. péntek, 16 óra  
MANDULÁS TÁNCHÁZ – KARÁCSONYRA KÉSZÜLÜNK! 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/383-44-55 (Kreutz Károly) 

December 15. szombat, 15–20 óra között
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Helyszín: Városház tér 
PROGRAM: 
15–15.30 óra között a Kósa György Városi Zeneiskola növendékeinek
előadása
16–16.40 óra között JÁTÉK SHOW Műsorvezető, show-vivő: Tari Tibi
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Tel.: 88/542-580 

December 15. szombat, 15 óra 
CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
LUCULLUSI LAKOMA – Saturnalia 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Részvétel csak előzetes foglalás alapján! 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Decemberi 15. szombat, 17 óra 
ALMÁDI KARÁCSONYI KONCERT 
Balatonalmádi Város Vegyeskarának karácsonyi koncertje a Pannónia
Kulturális Központ nagytermében. Közreműködnek a Kósa György
Városi Zeneiskola növendékei. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/458-85-74 (Vajainé Majbó Judit – titkár) 

December 16. vasárnap 15-20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR 
Helyszín: Városház tér 
PROGRAM: 
14–19 óra között TELES – HAVAS – HEVES – JEGES GYER-
KŐCPROGRAM téli népi játékok kicsiknek és NAGY(i)oknak
15–15.15 óra között Balatonalmádi Református Gyülekezet Kórusa és a
Kósa György Városi Zeneiskola fuvola tanszakos növendékeinek közös
előadása
15.30 órától Betlehem Kis Falucskába – Fellép Matyi a Hegedűs
16.30 órától KARÁCSONY AZ ERDŐN – a Mesetarisznya Bábszínház
mesejátéka
17.30 órától KIS KARÁCSONY – NAGY KARÁCSONY,  HOL  A
KALÁCSOM? – Blackjack együttes zenés ünnepi műsora
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

December 17. hétfő, 18 óra 
FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR KARÁCSONYI PROGRAMJA 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc) 
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December 19. szerda, 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Csillagfényes karácsony a klubban 
Ünnepi műsor – meglepetés – vacsora 
Zenés születésnapi rendezvény 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

December 21. péntek, 15-20 óra között
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR 
Helyszín: Városház tér 
PROGRAM: 
15–16 óra között BABRÁLÓ – karácsonyi ajándékötletek Ficsorné Grósz
Mónika játszóházi foglalkozásvezetővel (Pannónia alsó aulája)
16–18 óra között TELES – HAVAS – HEVES – JEGES GYER-
KŐCPROGRAM téli népi játékok kicsiknek és NAGY(i)oknak
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Tel.: 88/542-580 

December 22. szomba, 15-20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Tel.: 88/542-580 

December 22. szombat, 16 óra 
ALMÁDI VÁROSI KARÁCSONY 
Ünnepi beszédet mond Szabó János római katolikus plébános és Stein-
bach József református püspök. Betlehemes műsorral közreműködik a
Tördemic Táncegyüttes (Szabó Csaba) és a Gurgolya Néptánc Csoport
(Kreutz Károly). 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

December 23. vasárnap, 15-20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Tel.: 88/542-580 

December 23. vasárnap, 16 óra 
MINDENKI KARÁCSONYA – VÖRÖSBERÉNY
Ünnepi beszédet mond: Faust Gyula református lelkész
Közreműködnek a Vörösberényi Általános Iskola 3. osztályos tanulói.
A Polgári Olvasókör rendezésében a gyerekeknek csomagokat osztanak,
illetve teát és forralt bort osztanak.
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Helyszín: Vörösberény – Ady tér 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2012.
DECEMBER 23. ÉS 2012. JANUÁR 6. KÖZÖTT ZÁRVA TART!
Kivétel: SZILVESZTERI BÁL – dec. 31. hétfő 19 órától hajnalig  
Nyitás: 2013. január 7. hétfő 10 óra

December 31. hétfő, 19 órától
HAGYOMÁNYOS SZILVESZTERI BÁL A PANNÓNIÁBAN 
Éjfélkor TŰZIJÁTÉK!
Asztalfoglalás helyszínen 3.000 Ft/fő, előzetesen, dec. 28-ig 2.500 Ft/fő
áron a 20/621-74-56 számon, munkanapokon.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

Január 11. péntek, 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROG-RAMJA 
Ehető vagy mérgező? Gombapárok bemutatása fotókról.
Fán–tuskón élő gyakori gombáink.
Szenthe László előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Január 11. péntek, 10 óra 
BABA–MAMA KLUB PROGRAMJA
Meglepetés vendég. Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

Január 12. szombat, 17 óra 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS BALATONALMÁDI, SZENTKIRÁLYSZA-
BADJA ÉS VÖRÖSBERÉNY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓINAK TISZ-
TELETÉRE
A kiállítást megnyitja: Wiborny József tűzoltó őrnagy úr
Közreműködik a Séd-party zenekar Veszprémből.
Tárlatvezető: Szegedi József
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Január 16. szerda, 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Események, ünnepek a klub életéből képeken – zenei aláfestéssel
(ismétlés). Közreműködik: Csetényi Kristóf informatikus 
Befizetések a pótszilveszterre
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Január 18–27. között PANNÓNIA 10. SZÜLETÉSNAPJA jubileumi
rendezvénysorozat – közben: január 22. kedd MAGYAR KULTÚRA
NAPJA Programsorozat koncertekkel, táncos és énekes színpadi produk-
ciókkal, gyerekprogrammal, kiállítás megnyitóval. 
A RÉSZLETES PROGRAMOT KERESSE PLAKÁTJAINKON,
SZÓRÓLAPJAINKON, ÉS A WWW.PKKK.HU HONLAPON! 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

Január 19. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ. 
Tel.: 70/455-4100

Január 19. szombat, 16 óra 
MANDULÁS TÁNCHÁZ  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/383-44-55 (Kreutz Károly) 

Január 23. szerda, 16–17 óra között 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: befizetések a pótszilveszterre, tombolatárgyak leadása
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Január 25. péntek, 10 óra 
BABA MAMA KLUB PROGRAMJA 
Vendégünk Klein Annamária. Bemutatkozik az új védőnő. 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

Január 25. péntek 
HIT ÉVE 2013. – előadás sorozat nyitóprogram 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

Január 30. szerda, 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Batyus, svédasztalos PÓTSZILVESZTER a klubban – jótékonysági
tombolázás      
Egészségben, biztonságban – Előadó: Balog Csaba
Zenés szülinapi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 8. péntek, 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Gomba a konyhán (diavetítéssel)
Kalauz Katalin és Kalauz József előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Február 13. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Az egészséges életmód követelményei, a mozgás szerepe korunkban.
Vendégünk: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos 
Befizetések a vacsorára.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 



Néhány napja felkerestem az Almádi Gombászok Asztaltársaságának a vezetőjét Szenthe Lászlót, mert úgy hallottam, hogy egy igen ritka
gombát talált. 

– Laci! Azt hallottam valakitől, hogy a közelmúltban egy olyan gombát találtál, amely hazánkban különleges ritkaságnak számít.
– Azt a bizonyos gombát nem én találtam. Pár hete az egyik gombásztársam Molnárné Gyenge Irén hozott a lakásomra néhány – számára

ismeretlen – gombát, melyeket tihanyi munkahelyének a parkolójában talált. Az elmúlt években ismerősök és mások is sok olyan gombát hoz-
tak a lakásomra határozásra, melyekkel még sohasem találkoztam. A sikeres határozással az én ismereteim is bővülnek, ezért mindig öröm-
mel és kíváncsian látok ilyenkor "munkához".

– Ezúttal milyen eredményt hozott a határozás?
– Nehéz elmondani azt az örömöt, amikor a gombák alapos megvizsgálása, a szakkönyvek és az interneten talált információk összevetése

után megtudtam, hogy a kezemben a nagy galócát (Amanita ovoidea) tartom. A következő percben már Miskolci Gombász Egyesület (az
országban talán övék a legterjedelmesebb fajlista) kiváló honlapján böngésztem a fajlistájukat. Arra voltam kíváncsi, hogy ők milyen fotókat
tettek fel a nagy galócáról. 

– És mit láttál? 
– Azt, hogy ez a gomba nem szerepel a fajlistájukon. Mint megtudtam, a nagy galóca – ez az Európa déli országaiban ismert faj –

Magyarországon még nem került határozásra. 
– Ez azt jelenti, hogy Te vagy az első gombaszakértő, aki hazánkban ezt a gombát határozta? 
– Igen, de a történetnek még nincs vége. Egyik barátomnak – aki országosan is elismert gombász szaktekintély – megmutattam a

galócákról készített fotóimat. Ő egyetértett a határozásommal, de emlékeztetett rá, hogy a Magyarországon talált gombákból készített
preparátumokat és spóramintákat a Magyar Természettudományi Múzeumban őrzik. Ennek a "területnek" a felelőse  Dr. Vasas Gizella. Az Ő
kezébe a fotókon és a gomba lelőhelyének pontos leírásán kívül friss gombákat is el kell juttatnom, hogy a szükséges vizsgálatokat

elvégezhessék. Néhány galócát másnap már vit-
tem is a múzeumba, Budapestre. 

Pár nappal később levelet kaptam Dr. Vasas
Gizellától, melyben a következőt írja: "Gratulá-
lok a határozáshoz. Hárman (Vasas, Locsmándi,
Siller) is a nagy galócára határoztuk meg a gom-
bát a vizsgált anyag alapján ".

Ha valaki több fotót is látni szeretne erről az
igen ritka és mutatós gombáról, látogasson el a
MIGE  honlapjára, és ott a fajlistán találkozhat
a "gombáimmal". 

– Köszönöm a beszélgetést.
– Én köszönöm. 

Tóth Szabolcs

ALMÁDI ÚJSÁG
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A kikötőben sétálva meglepődve láthatjuk, hogy néhány szür-
kemellényes varjú szedeget élelmet a parti kövek között, otthonosan
mozogva a bohém kacsák és a kimért modorú hattyúk között, vagy
fürdőzik a sekély vízben, még a fényképező lakosságtól sem zavar-
tatva magát.

Miért érdekes ez? Mert a varjúfélék eredetileg rendkívül óvatos,
az embert lőtávolon kívül kerülő madarak voltak! „Ezeknek hátul is
szemük van!” – mondták az öregek.                         

Ki is a rokonság? A holló, a vetési varjú, a csóka, a kormos 
varjú /jelenleg alfaj/, a szarka, a szajkó, és még három, nálunk nem
költő faj. 

Újabb városlakó társunk, „aki” életmódváltást hajtott végre, a
dolmányos varjú /Corvus corone cornix L/. Ez a folyamat nem
nálunk, és nem most kezdődött. Például Debrecenben, ahol a vetési

varjúból is egymillió példány él, a dolmányos varjú 1970-től fészkel. Számuk itt az utóbbi öt év alatt megkétszereződött! Húsz éve a dolmányos csak
a külterületeken, erdősávokban, erdőszéleken fészkelt, táplálkozott, párosával keresgélve. Ekkor telente a vetési varjú járta a városi diófákat,
csapatosan, és dobálta a diót a műútra, hogy feltörje a kemény héjat. Ő itt is fészkelt, telepesen, pl. az Öregpark platánsorán! /Ilyen félre dobált
diókból nőtt fák sárgállanak ősszel, Káptalantól a volt alsóörsi vasúti őrházig, a nádasban./ Míg a vetési vándorol, a dolmányos varjú helyben él,
magányosan fészkel, közel az előző évihez, nem telepesen. Kettőjük közül a dolmányos a robosztusabb, az agresszívebb, territorialitása erős. 10 évet
is megél. Gyerekkoromban az alsóörsi határban láttunk néha fogolycsapatot, meg egy-egy „szürkét”, ma meg az iskola körüli utakon törik a diót a
dolmányosok! Hát a többi rokonnal mi van? A hollóról már írtam, hogy terjedőben, de még nem városlakó. Csókánk tudtommal nincs, kormos
varjú csak a nyugati országhatárnál várható. 

A szarka a nagyvárosokban már néhány éve megjelent, és mintha Almádiban is egyre többször lenne látható, hallható. Jellemző revírje a sínek
mentén, Alsóörs felé, könnyen felismerhető a jól szerkesztett, fedeles fészkéről.

A szajkó, melyet szintén leírtam már, az utóbbi években szinte kertvárosi madárrá lett! Egész évben, bandázva járja a kerteket, akár csak a rigók,
cinkék. Feltűnő egyedszám-növekedésében része volt a gyapjasszövő lepke többszöri túlszaporodásának, mint bőséges táplálékforrásnak.

Mi teszi lehetővé urbanizálódásukat? Magas intelligenciájuk, mely elengedhetetlen az örökös alkalmazkodáshoz. A városi specializált körül-
mények különleges mikroevulóciós folyamatokat vezérelnek. Itt előnyben vannak a találékonyak, a merészek, a stressztűrők! A város egyeseknek
koncentrált táplálékforrás  – galambfélék –,  másoknak – dolmányos varjú – vadászmentes övezet, vagy lehet kiváló fészkelőhely –  csóka, sarlós-
fecske –, ivóhely – a kerti tavak a bokorlakó kis énekeseknek – , előnyös a fényözönben megnyújtható táplálékfelvétellel –, megint másoknak ezek
összessége. A város kimeríthetetlen erőforrásaira táplálékláncolatok épülnek, csúcsragadozókkal. Például a varjúfélék fészkeiben költő ragadozókkal,
mint a vörösvércsék telepei, és az erdei fülesbaglyok.

A nyáron egy dolmányos a kultúrház előtti platánfa csúcsában rakta a fészkét néhány napig, de nem lett fészkelés belőle..! Pedig nagyon
drukkoltam a sikeréért! Elhagyott fészke meghozhatná a mára szintén városlakóvá is lett vörösvércsét!

Ajánlott irodalom: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány: VARJAK ÉS EMBEREK                           Írta: tszabango@gmail.com
Foto: novaklaszlo.hu

AMANITA OVOIDEA

A VARJÚFÉLÉK HELYZETE VÁROSUNKBAN
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"ÉBRESZTŐ, ALMÁDIAK!
Még nincs itt a téli álom ideje. November 27-én fantasztikus han-

gulatban lezajlott rendezvényen, az Egészségnapon szerzett ismeretei-
met szeretném megosztani azokkal, akik nem tudtak azon részt venni.

Az ételkóstolási lehetőségeken túl négy érdekes előadást is hallhat-
tunk a Pannónia barátságos, meleg előadótermében és kérdéseket
tehettünk fel az előadóknak. A távol maradók ezekről lecsúsztak, nem
úgy, mint az ott levők. Tudjuk, hogy rengeteg buta reklámmal bombáz-
nak naponta mindenkit, de az igazi értékek mellett nem volna szabad
elmennünk! Lehetőség volt véradásra is. 

Hallhattunk egy fiatal doktornőt, aki az első csigolya helyzetének
fontosságára hívta fel a figyelmet. Azok, akiknek balesete volt és azóta
fájdalmaik vannak, vagy olyan szülők, akiknek migrénnel küszködő kis
gyereke van, különösen hasznosnak találták volna. 

Azután az egészséges ivóvíz  fontosságáról beszéltek nekünk.
Tudjuk, hogy a vezetékes vizünk nemcsak H2O. Tartalmaz klórt, nehéz
fémeket, szennyvíz-maradványokat, gyógyszer-maradványokat. Fo-
gamzásgátló szerek maradványait!  (Talán épp emiatt folyamodik ma
olyan sok fiatal nő a mesterséges megtermékenyítés hosszadalmas,
drága  módszeréhez?)  Ezeknek az anyagoknak  a kiszűrésére is kap-
tunk jó tippet. 

Az ételallergia okának kimutatásáról is hallottunk néhány monda-
tot. A mai széles körben ismert vizsgálati módszerek az előadó szerint
nem térnek  ki 46(!) féle élelmiszer bűnösségére, ő viszont ezt meg
tudja oldani. 

Érdekes volt hallani azt, mennyire rontja közérzetünket, teljesít-
ményünket, ha testünk hajszálereiben a vérkeringés nem megfelelő.
Ma már van arra is lehetőség, hogy ezen a téren is rendet teremtsünk.
Rávilágítottak, hogy világhírű sportolók is igénybe veszik ezt a
kezelést. 

Azért jó ilyen előadásokat hallgatni, mert az ember előre "feltan-
kolhat" információkkal és ha jönnek az egészségügyi problémák – mert
azok idővel csak gyűlnek – beugrik majd, hogy: Hiszen erről én hallot-
tam!  Máris tudom, hova kell forduljak a gyógyulásért és nem kell sok
időt elpocsékolni, hanem azonnal a kezemben lesz a megoldás lehető-
sége. 

Akinek részletesebb információra van szüksége, hozzám fordulhat.
Remélem, hogy jövő ősszel többen megtisztelik bizalmukkal a jól
megszervezett rendezvényt. Az Almádi Újság  akkor is  hírül adja majd,
mikor  számíthatunk rá. 

Győr Miklósné "

KUTYA KERÜL A CSALÁDBA
Már régóta nyúz a gyerek, hogy kiskutyát szeretne… Nem jó egyedül.

Jó lenne, ha valaki várna, mikor hazaérkezem… Kellene egy kis szőrös ked-
venc, aki végre rávenne a mindennapos sétára, hétvégi kirándulásokra…
Nagy ez a kert, kellene egy kutya, aki éberen őrzi… Szegény kutyát befo-
gadom, hogy segítsek rajta…. Ahol egy kutyának jut étel, ott jut étel egy
másodiknak is….

Ugye ismerős gondolatok? A gondolatok gyökere bár különböző, de
eredményük ugyanaz: KUTYÁNK lesz. Mielőtt meghoznánk azonban ezt a
felelősségteljes döntést, több szempontot kell mérlegelnünk, hogy valóban
olyan kutyára essen végső választásunk, akivel hosszú évekig boldogan
megosztjuk az életünket.

Hol fogjuk tartani?
Döntésünk egyik legfontosabb tényezője, hogy majdani ked-

vencünknek hol lesz a lakhelye. Egy kis lakásban? Kertben? Vagy nagy
területet járhat be szabadon? Amennyiben lakásban szeretnénk kutyánkat
tartani, mindenképpen mérlegeljük a testméretét, szőrzetét, habitusát. Sok
kellemetlenségtől kíméljük meg magunkat, ha inkább egy kis-közepes mé-
retű kutyát választunk, akinek a szőrzetét könnyen tudjuk ápolni, mozgás-
igényét pedig életmódunkhoz igazodva ki tudjuk elégíteni. Hasztalan
próbálhatunk olyan kutyafajtát keresni, amely jól viseli az egésznapos egye-
düllétet és bezártságot. Ha olyan a napi beosztásunk, hogy kora reggeltől
késő estig nem tudunk a lakásban hagyott kutyánkkal foglalkozni, jobb, ha
leteszünk arról, hogy kutyánk legyen. Amennyiben kertes házba szeretnénk
kutyát, a választási lehetőségeink már szabadabbak. Viszont itt is ügyeljünk
arra, hogy vannak olyan rövid szőrű kutyák, akik a nagy téli hidegekben
nem tarthatóak csak kint a kertben, illetve vannak szökésre különösen
hajlamos fajták, akiknél egy biztonságos kerítés, vagy kennel nélkül sok
bosszúságban lesz részünk. Külön csoportot képeznek egy terület őrzésére
tartott kutyák, ezeket a fajtákat különösen nagy felelősséggel válasszuk ki,
lehetőleg akkor döntsünk mellettük, amennyiben már szereztünk kellő
tapasztalatot kutyanevelésben. 

Keverék vagy fajtatiszta?
Közismert tény, hogy a fajtatiszta kutyák felnőttkori mérete, termé-

szete kiszámíthatóbb, mint keverék társaiké. Ami kétségtelen előny, hiszen
könnyebben tudunk olyan kutyát választani, ami valóban hozzánk passzol.
Ugyanakkor könnyen csapdájába eshetünk a magukat tenyésztőnek nevező
kutyaszaporítóknak, akik jellemzően kedvezőbb áron kínálják a kölyköket,
melyekről pár hónap múlva derül ki, hogy közelről sem úgy néznek ki,
mint „fajtatársaik”. Amennyiben tehát fajtatiszta kutya mellett döntünk, a
kutyát megbízható tenyésztőtől vásároljuk meg, valamint kevésbé ismert,
hogy sok fajtatiszta felnőtt kutya vár gazdára a különböző fajtamentő
egyesületeknél, amelyekről az interneten tudakozódhatunk. A keverék
kutyák vonzereje ugyanakkor épp megkapó egyediségükben rejlik. Bár
nem nemes ősökre visszavezethető pedigrével érkeznek, de szerető nevelés-
sel ugyanúgy a család kedvenceivé válhatnak.

Kan vagy szuka?
A kan kutyák fajtától függetlenül általában mindig agilisabbak, hajlam-

osabbak a csavargásra, a szukák általában könnyebben kezelhetőek, ugyan-
akkor félévente tüzelnek, és ha nem ügyelünk eléggé, akaratunk ellenére
könnyen megsokszorozzák kutyaállományunkat. Bármilyen ivarú kutya
mellett is döntünk, egészségi, nevelési, és állatvédelmi okokból javasolt
ivartalanításuk. A műtéttel ugyanis megelőzhetünk gyakori daganatos meg-
betegedéseket, csökkenthetjük a csavargási hajlam kialakulását, valamint
elkerülhetjük a nem kívánt szaporulatot.

Kölyök vagy felnőtt?
Általában a választás kölyökkutyára esik, mert kedvesek, aranyosak,

továbbá reméljük, hogy így lesz a legerősebb a kötődése hozzánk, valamint
nevelését nem szeretnénk másra bízni. Ennek az egyébként helyes alap-
elgondolásnak azonban sokan később munkájukra, hobbijukra hivatkozva
nem tudnak eleget tenni, és nevelés helyet a kutyának csak a növekedés jut,
aminek a végeredménye egy teljesen neveletlen felnőtt kutya. Ha időnk
nem engedi, hogy egy kölyökkutyához szükséges többlet időt ráfordítsuk,
valamint otthonunk, kertünk nincs felkészülve a potenciális csapásra, amit
egy kölyökkutya érkezése okozhat, akkor egy jól szocializált felnőtt kutya
az ideális választás számunkra. Más részről szomorú látni, ha egy idős
ember mellé került fiatal kölyökkutya, mely túléli szeretett gazdáját a csa-
ládtagok gondoskodását tovább már nem élvezve az utcára, menhelyre
kerül. Sok felnőtt, vagy épp korosodó kutya keres gazdát, akik ugyanolyan
hűséges, ragaszkodó társsá válhatnak, mint a kölyökként családba került
kutyák.

Menhelyről?
Az előző gondolat folytatása lehet, ha menhelyről, állatvédő szerveze-

tektől fogadunk be kutyát. Vagy mert segíteni szeretnénk, vagy mert nem
szeretnénk pénzt kiadni a kutyára. DE, itt rögtön álljunk is meg. Ingyen
kutya nincs! Akkor sem, ha nem kell pénzt adnunk érte, mikor elhozzuk.
A menhelyről befogadott kutyát ugyanúgy etetnünk, oltatnunk, ivartalaní-
tatnunk kell, ha megbetegszik, állatorvoshoz kell vinnünk. Ne támasszuk
azt az illúziót, hogy nem kerül semmibe. A kutyára költenünk kell. Miként
költenünk kell az autóra is, ha úgy döntünk, hogy egy autóval megvásá-
roljuk az utazás kényelmét. Míg ezt általában belátják az emberek, de

ugyanakkor még ma is sokan tévesen úgy vélekednek, hogy egy kutya nem
jár különösebb kiadással. Csak abban az esetben döntsünk kutya mellett, ha
költségvetésünk megengedi azt a sokszor több ezer forintos havi kiadást,
amivel a kutyatartás együtt jár. Ha nem spórolni megyünk a menhelyre,
hanem őszinte állatszeretetből, akkor ott a helyünk. De tudnunk kell, hogy
miként múltjuk, úgy pontos koruk, viselkedésük, egészségük is bizony-
talan. Egy menhelyről, vagy utcáról befogadott kutyánál a felelősségünk
tehát, ha lehet még nagyobb. Számukra mi vagyunk a második, de talán az
utolsó esély egy boldog kutyaéletre.

„Szeresd csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, fáradhatatlan
barátodat, aki nem kér barátságáért mást és többet, mint valamilyen
szerény koncot és egy-egy simogatást. Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés
késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben ké-
szültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb,
mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet,
gúnyoljanak ezért, te sétálj csak kutyáddal." (Márai Sándor)

Cikksorozatunk folytatásaként az első állatorvosi látogatásról olvashat.
dr. Dani Katalin

www.negylabupatika.hu
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ANYANYELVÜNKRŐL
Ismét vége van egy évnek;
karácsonyfán gyertyák égnek.
Félre kard és félre puska -
szeretetben jöjj, Jézuska!

CSAK ÉRDEKESEK

Ma lazítsunk és játszadozzunk! Egész évben komoly dolgok-
ról írtam e rovatban, télvíz idején, kell egy kis pihenő. Több,
nagy írónkról is tudjuk, hogy szerettek játszani, kedvelték az
anyanyelvi játékokat. Kövessük e hóban Őket!

Jó néha eltűnődni azon, hogy milyen érdekes is a magyar
nyelv. Természetesen minden más nyelvnek is megvannak a maga
érdekességei, amelyeket talán még az úgynevezett „anyanyelvi
szinten” beszélők sem ismernek. De mi saját anyanyelvünk érde-
kességeire figyelünk fel. Ezekből nyújtok át néhányat. Ilyen
érdekesek például (ami alighanem magyar specialitás, ahogy ma
mondanánk HUNGARIKUM) az oda-vissza olvasható és azonos
értelmű szövegek. Már gyermekkoromban hallottam ezt: „Indul
a kutya s a tyúk aludni.”, aztán: „Arat a víz, óh Csát, raktárakat
iktat ki, takar át kartácshó zivatara.” Aztán nemrég találtam egy
olyan hosszú, oda-vissza olvasható mondatot, amiről azt állítják,
hogy ez a leghosszabb, ami nyelvünkön egyáltalán összeállítható.
Így is tisztelet érdemli meg az alkotóját: KIS EREK MENTÉN
LÁP SÍK ÖLÉN ODA VAN A BÁNYA RABJA AJ BARANYÁ-
BAN A VADON ÉLŐ KIS PÁLNÉT NEM KERESIK.

A visszafelé olvasás megkönnyítésére aláhúztam azokat a
betűket, amikkel a visszafelé olvasásban a szavak kezdődnek. 

Apróságok következnek. Megjegyzem, hogy a csúcsok elérése
érdekében az ilyen szövegek erőltetettek: A legtöbb tagból álló,
összetett szó: KÖLDÖKZSINÓRVÉRŐSSEJT-BANK.

A leghosszabb magyar szó (ilyet biztos nem tud más nyelv,
hiszen a mi nyelvünk „toldalékoló”): LEGESLEGMEGKÉRDŐ-
JELEZHETETLENEBBJEIKÉBŐL.

Csupa A magánhangzókból alkotott szó: TAPASZTALHA-
TATLANABBAKAT.

E-betűs, hosszú szó: BELEFELEDKEZHETTETEK
É-vel is van hosszú szó: CÉGRÉSZVÉNYNÉVÉRTÉKMÉ-

RÉS-KÉRÉS
O-val: ORVOSKORCSOPORTOTOKHOZ
Ö-vel: KÖRÖMPÖRKÖLTÖTÖKHÖZ
Elő lehetne még keresni a legrövidebb magyar helységneve-

ket: ÁG – BŐ – ŐR – SÉ.
Kereshetünk olyan szavakat, amikben „túltengenek” az egy-

más mellé került magánhangzók: KÓREAIAK – FIAIÉIÉRT.
Vagy amikben a mássalhangzók torlódnak: KARSZTSTRAND
Szó, amiben. minden magánhangzó ékezetes: TÜKÖRFÚRÓ-
GÉP. Vagy olyan, amiben csak egyféle mássalhangzó van: ÁTITA-
TOTTAT, KAKUKKOKKÁ. És van a legtöbb „pontos” betű:
KIJÖJJÖN (a nagy I-és J betűn nincs pont, tehát: kijöjjön, így
jobban láthatók a pontok).

Lehet játszani a magyar helységnevekkel. Alkossunk mondato-
kat, amelyekben (akár ismert, akár kevésbé ismert) magyar hely-
ségnevek szerepelnek. (Nem baj, ha ezek a mondatok kissé döcö-
gősek!) Pl.: Az ő BAJA (9500), BÁR (7711) az ÁRPÁS (9132)
SÓSKA (8308) is LUDAS (3274) az ÜRÖM-ben (2096) stb.

Szókincsünk bővítésére szolgál az a játék, amiben valaki ki-
mond egy szót, és a következő játékosnak ugyanazzal a szóval
kezdődő, másik szót kell mondania. Ha nem jut eszébe ilyen,
akkor kimarad egy körből. Megy a játék addig, amíg a végén már
csak egy játékos marad. Ezt a játékot lehet folytatni, közben, míg
törjük a fejünket, tanuljuk, jobban megértjük anyanyelvünk
csodáit. Jön a karácsony, jön a hosszú vakáció, a nyelvi játékok
nagyon szórakoztatóak lehetnek, akár egyedül vagyunk, akár
társakkal. Ne pocsékoljuk az időnket az állandó tévézésre és
internetezésre; azaz ne töltsük szabadnapjainkat egyedül, hívjuk
össze barátainkat – és játsszunk!

Kellemes ünnepeket, és boldog új évet kívánok minden
kedves Olvasómnak, minden almádi lakosnak, minden hazánk-
fiának – az egész világnak!

Láng Miklós
vipo: lang.miklos@chello.hu

LOGOPÉDIA - SZAKMAI NAP
2012. 11. 23.

Logopédiai Intézetünk második tanévét éli, mint a Györgyi Dénes
Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakszolgálati tevékenységet végző
intézményegysége. 

Öten, gyógypedagógus-logopédus végzettségű pedagógusok, a Kelet-
Balatoni Kistérség valamennyi településének logopédiai feladatait látjuk el.
(A gyerekeket anyanyelvünk hangjainak tiszta kiejtésére, bőséges szókin-
csének használatára, a szavak segítségével gondolataik pontos, gondos
megfogalmazásra tanítgatjuk.) Mindennapi munkánkat e települések óvo-
dáiban, iskoláiban végezzük, ám szakmai tevékenységünk szellemi hátterét
a Balatonalmádiban elhelyezkedő Logopédiai Intézet épületében alkotjuk
meg. Ide hívtuk, vártuk szeretettel a települések óvodapedagógusait, általá-
nos iskolákban dolgozó pedagógusait, polgármestereit. Valamint tágabb
szakmai körből a Sárbogárdi Általános Művelődési Központ logopédusait
és gyógytornászát, akikkel a 2011/12-es tanév elején kötöttünk ismeret-
séget.

Ki-ki teszi a dolgát saját szakterületén, ami összefűz bennünket: a ránk
bízott óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel való foglalkozás, melyhez
elengedhetetlenül szükséges az együtt gondolkodás, együtt cselekvés. Időn-
ként az a néhány óra – mikor megtörjük a napok szokásos ritmusát, és
kilépünk megszokott életünk tennivalóiból –, hozhat új ismeretségeket,
megcsillanthat egy-egy értékes, később továbbgondolkodásra érdemes gon-
dolatot. Ennek jegyében töltöttük együtt a napot.

A délelőttöt, az iskola könyvtárában, Fábián László igazgató úr nyitot-
ta néhány gondolatával, többcélú intézményünk többnyire napos és né-
hány árnyékos oldalát rajzolva elénk. Mivel a napsütést mindannyian sok-
kal jobban szeretjük, ezért szép, napsugaras dallamokat hallgattunk Bogdán
Somától és Gelencsér Andrástól zongorán, Bérces Bíbortól hegedűn. Ők
mindhárman a Kósa György Városi Zeneiskola növendékei, felkészítő és
kísérő tanáraik: Tamás Béláné Rozika és Domonkos Tímea. Nekik megkö-
szönjük, hogy színesítették a napunkat. Ezt követően meghívott vendé-
günk, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának veze-
tője, Szűcs Attila tájékoztatott bennünket az előttünk álló intézményi és
szakmai változásokról. Törvényi módosításokról, az ezekhez szükséges
megoldási formulákról, lehetséges, ám részleteiben még kidolgozatlan
megoldásokról beszélt.

Ezek után a logopédiai foglalkozások titkaiba, egy-egy kattintással
megörökített pillanataiba néztünk bele. Majd műhelymunka következett:
vizsgálatok alkalmával használt diagnosztikai eszközök kipróbálása, bemu-
tató óra foglalkozásra járó gyerekekkel, saját élménycsoport keretében –
komplex művészeti terápiás foglalkozás. Valamint mindenki kipróbálhatta
a Játéktárban azokat az eszközöket, játékokat, melyeket logopédiai mun-
kánk során használunk.

Majd egy csésze kávé mellett gazdát cserélt pár mosoly és gondolat,
amit mindannyian hazavihettünk. Kívánjuk mindenkinek, aki elfogadta
meghívásunkat, hogy a mosoly sokáig megmaradjon!

Köszönjük a jelenlétet Küngösről Szabó Gergely polgármester úrnak,
és Alsóörsről Hebling Zsolt polgármester úrnak. Reméljük adódik
lehetőségük arra, hogy a településükön élő gyermekekért jó döntéseket
hozzanak!

Útravalóul:
"A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még az ág is húzza. Pedig

gyönyörű tartományai vannak. A legszebb országon húzódnak folyamai. A
vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők
vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, amíg járni tanult. Néha eldugdosták,
mint a bujdosó kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek borházaiban, kollé-
giumok üres padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél zúgásá-
ban élt."                                                               (Krúdy Gyula: Felhő)

Kutiné Béza Gabriella logopédus, tagintézmény vezető
Baki Beáta logopédus
Kiss Anikó logopédus

Soltész-Takács Melinda logopédus
Molnár Enikő logopédus
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Mozgalmas és egyben sikeres évet zárt 2012-ben a tenisz
klub. Számos csapat és egyéni versenyen vagyunk túl, melyeken
igen jól szerepeltek a klub felnőtt és ifjúsági sportolói. 

Összefoglalómat kezdem a megyei tenisz eredményekkel.
Mivel a Megyei Tenisz Szövetség elnökségi tagjaként lehetősé-
gem nyílik a megyei teniszélet nyomon követésére, büszkén
mondhatom, hogy Veszprém Megye e tekintetben kiemelkedik
az ország megyéi közül. Itt intenzíven folyik, és nagy igény is van
a megyei első és másodosztályú, valamint a szenior bajnoksá-
gokra. Ez sok megyében egyáltalán nincs.

Balatonalmádi két kategóriában is képviselteti magát. Nagy
siker, hogy a megyei első osztályban szereplő csapat 2012-ben
megnyerte a bajnokságot!

A csapat tagjai: Győri Viktor, Varga László, Murgás Marcell
Dudás Tamás, Csörnök Dániel, Fehér Csaba, Kónya József,
Kerekes András, Kiss Tibor.

Szenior csapatunk is rendkívül energikusan és egyben
sportszerűen helyt állt a bajnokságban! A csapat tagjai: Kónya
József, Tóth István, Rajnai Kálmán, Róka István, Rothweil Gábor,
Kiss Antal, Papp István, Tóth László, Korb Gábor, Dr. Kurbucz
Ferenc, Gadzojannisz Panajotisz. Ezúton köszönöm Kiss Antal
elnökségi tag, szenior csapatkapitány munkáját! A klub azt
tervezi, hogy a következő évben egy utánpótlás csapatot indít a
megyei másodosztályban. Így mindhárom megyei csapatbajnoki
versengésben képviselni tudjuk városunkat.

A megyei bajnokságon túl a „nagy csapat” az országos máso-
dosztályú bajnokságban indult. A tavaszi és őszi fordulóból álló
bajnokin csapatunk a nagyon előkelő második helyezést érte el!
Ez nagyon szép eredmény, hiszen együttesünk kizárólag hazai
versenyzőkből áll. Több olyan csapatot győztünk le, ahol számos
külföldi játékos is erősítette a mezőnyt. Az OB-II csapat nevezett
tagjai: Hitter Csaba, Solymosi László, Gellén László, Dudás
Zsolt, Győri Viktor, Rajnai Csaba, Varga László, Kiss Tibor,
Murgás Marcell, Dudás Tamás, Fehér Csaba. 

Hitter Csaba nevét külön ki kell emelnem, aki tizenegyedik
alkalommal nyerte meg a megyei felnőtt egyéni bajnokságot, egy-
két év megszakítással, de tizenegy alkalommal nem talált a me-
gyében legyőzőre! Még jó pár évig, évtizedig nem lesz olyan
teniszező a megyében, aki ezt a sorozatot meg tudná ismételni.
Bátran mondhatom, hogy beírta nevét azok közé, akik a me-
gyében sokat tettek a teniszért! OB-II-es csapatunkat irányítja
csapatkapitányként, és az elnökség munkájában is részt vesz.

Az utánpótlás tekintetében is értékes eredmények születtek.
Megyebajnoki címek, diákolimpiai helyezések, országos verse-
nyeken való eredményes szereplés mind szerepel a palettán.
Ezért szeretném kiemelni a legtöbb eredményt és a legtöbbet
fejlődött fiataljaink nevét: 

Dudás Tamás, aki eredményei révén a „nagy csapatban” a 4.
helyről, a felnőtt országos magyar ranglista 397. helyéről, a 18
éves korosztályos országos ranglista 79. helyéről várja a követ-
kező évet.

Kónya Ákos, aki 12 éves korosztályos országos ranglista 77.
helyen szerepel, 

Rothweil Dávid, aki a 14 éves korosztályos országos ranglista
104. helyén zárta az évet,

Csörnök Dániel, aki a 18 éves korosztályos országos ranglista
108. helyén áll.

Mind kiemelkedő és példamutató eredmény! Gratulálunk
fiataljainknak!

Felnőtt egyéni versenyeink idén nyáron is megrendezésre
kerültek, melyek immár az ország két legnagyobb másodosztályú
versenyévé nőtték ki magukat. Júliusban zajlott az Almádi Kupa,
augusztusban adtunk otthont a Fesztivál Kupának, melyet 2013-
ban ONYXPRINT KUPA néven ismét meghirdetünk, folytatva a
régi idők nagy teniszét Almádiban. Hazánk hasonló versenyei
közül magasan a legtöbb nevezővel bírunk. Munkánkra, verse-
nyeinkre, versenyzőinkre a Magyar Tenisz Szövetség is felfigyelt.
Kiemelt Klubként kezelne minket abban az esetben, ha kiszolgáló
egységeink a kívánt szinten lennének. A nagy nevezési létszámra
való tekintettel várom azon szállásadók jelentkezését, akiket a

tenisz klub honlapján (www.almaditenisz.hu) szerepeltethetünk,
és ajánlhatunk azoknak is, akik versenyeink idejére szállást keres-
nek. 

Több éve vártunk olyan lehetőségre, amellyel pályáinkat
fejleszteni tudtuk volna. 2011-ben nyújthattunk be pályázatot a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület Leader helyi akció-
csoportjához. A pályázattal a teniszpályák kivilágítását kívántuk
megoldani. Erőfeszítéseink sikeresek voltak, a megvalósításban a
város vezetése is mellénk állt. A világítás 3 pályára elkészült!
Ezzel Almádi teniszezőinek régi álma vált valóra. A megvalósult
fejlesztéssel természetesen még nagyobb sport és turisztikai
vonzerőt képvisel létesítményünk. 

13 éve, mióta a Klubot vezetem, az elért sportbeli ered-
mények, a megvalósult beruházás miatt a 2012-es esztendőt az
egyik legsikeresebb évnek tartom. Remélem, annak ellenére,
hogy a civil szervezetek sorsa sem lesz könnyebb az elkövetkező
években, további sikereket tudunk elkönyvelni. Ehhez azonban
további összefogásra, összetartásra, egymás segítésére van szük-
ség!  

Kívánok sikereket, összefogást, sportot és egészséget 
mindenkinek a 2013-as évre!

Köszönöm mindenki munkáját!

Dudás Zsolt
Elnök

Családi páros, 2012., az első 3 pár

SIKEREK ÉS BERUHÁZÁS 
A BALATONALMÁDI TENISZ KLUBNÁL!
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T-DAY
Mint minden évben, idén is megünnepelte a Magyar–Angol

Tannyelvű Gimnázium a Hálaadást. De mielőtt belecsapnánk a
lecsóba, néhány történelmi háttér. Mi is az a Hálaadás?

"A mai Egyesült Államok területén az első hálaadást a hagyo-
mányok szerint 1621-ben ünnepelték a Mayflower fedélzetén az
előző évben Plymouth-hoz érkező, az Újvilágba, az európai
vallásüldözések elől menekült telepesek, akiknek mintegy fele a
hideg, az éhezés és az idegen, mostoha környezet áldozata lett az
első télen. A telepeseket a wampanoag indián törzs segítette
ezekben a nehéz időkben, megtanítva nekik többek közt a helyi
halászatot és vadászatot, a kukoricatermesztést, a juharszirup ki-
nyerésének titkát. A történet szerint az őszi bőséges termés után
az életben maradt 51 telepes vezetője, William Bradford nagy
ünnepséget rendezett, ahová az indiánokat is meghívták.

A hálaadás hagyományok szerinti történetének egyes részletei
csupán az 1890-es és 1900-as évek elején alakultak ki, mikor az
amerikaiakat megosztó polgárháború sebeinek begyógyítása és a
nagyszámú bevándorló asszimilációjának megkönnyítése érdeké-
ben az amerikaiak igyekeztek megteremteni egységes nemzeti
identitásukat."

Modern feldolgozásban az amerikaiak November 4. csütör-
tökén a kanadaiak pedig október 2. hétfőjén ünneplik, a pulykák
tömeges "levadászásával" és "felfalásával" hálát adván mindennek,
aminek kell. Az egyik legfontosabb nemzeti ünnepük, a csütörtök
munkaszüneti nap. Ilyenkor összegyűlik a család és együtt ünne-
pelnek. A vacsora legfontosabb tartozéka a fent említett pulyka,
de szerepelnek olyan fogások mint az áfonyaszósz, krumplipüré,
zöldbab, spaciális töltelék a pulykához és a nélkülözhetetlen
sütőtökpite.

Amerikában a Hálaadás a karácsonyi szezon kezdetét is jelen-
ti, illetve rengeteg a leárazás a boltokban. Mókás, hogy minden
évben egy pulyka "kegyelmet kap" az elnöktől...

Itt a DLSB-ben kicsit másképpen történik az ünnep meg-
tartása de pont ezért egyedi.

Iskolánkban kb. 5–6 évvel ezelőtt kezdődött el a Hálaadás
ünneplése, eredeti célja az amerikai kultúra megismertetése a
diákokka,l de valószínűleg mára már többet jelent mindenki
számára. Ez a nap igazából a diákokról szól (és persze a hálaadás-
ról is:). Tanáraink a főszervezők, ők készítik el a finomságokat,
ami 300 diákra nézve nem kis feladat. A 2. óra utáni szünetben
kipakolják az asztalokat az aulába és elkészül a terülj-terülj asz-
tal-kám. Nekünk diákoknak is meg kell dolgoznunk a betevő
falatért, ki kell töltenünk egy qiuzt (természetesen az ünneppel
kapcsolatban és angolul) majd utána választhatunk a sütik közül.
Szokott lenni tökös és almáspite, "cookies" és rengetek féle
finomság. (Személyes kedvencem a tököspite... idén is előhozta a
versenyszellememet a megszerzéséért vívott harcban.) Ebben az
évben volt egy kis újítás is. Az angoltanárokon kívül mások is
becsatlakoztak a sütikészítésb,e és a DLSB alapítvány is támogat-
ta ezt az akciót.

Pénteken este tanáraink és családtagjaik szoktak összegyűlni
az iskola ebédlőjében, hogy hálát adjanak. Nekik autentikus
pulykavacsora van mindennel, ami ehhez szükséges. Természe-
tesen mindenki hozza azt, amivel hozzájárul a vacsora teljessé-
géhez (pl.: üdítők, sütik stb.) Személy szerint nem vettem részt
ilyen "összeröffenésen" (hiszen diák vagyok), de úgy gondolom
fontosak az ilyen közös dolgok, mert hatalmas összekovácsoló
erejük van. Ilyenkor a tanárok is kikapcsolódhatnak, félretehetik
a problémákat, az iskolai teendőiket, és egymásra koncentrálhat-
nak. Olyan lehet ez, mint egy baráti vacsora 40 vendéggel. Kicsit
hangos, de mindenképpen vidám este. 

Magyarországon nem ünnepeljük a Hálaadást, viszont szá-
munkra fontos, hogy betekinthessünk egy ország kultúrájába a
tankönyveken túl is. Ilyenkor az angol órák is kicsit lazábbak,
inkább a Thanksgiving a fontos, erről beszélgetünk vagy ehhez
kapcsolódó filmet nézünk. Szóval mindenképp jól jártunk ezzel a
nappal. Jövőre is szeretnénk egyet:)

Forrás: Wikipédia
Korsós Dóra

11. osztályos tanuló

KÉSZÜLÜNK AZ
ÜNNEPEKRE, A TÉLRE

Hamar elröpült ez az év is. Közel a szeretet ünnepe, a Kará-
csony. Ilyenkor járjuk a bevásárló központokat, karácsonyi
vásárokat, ajándékboltokat, hogy szeretteinknek kellemes megle-
petést tudjunk okozni. Ez az időszak a bűnözőknek is fontos,
mivel ebben az időszakban sokszorosára nő a forgalom, többet
költünk a megszokottnál, és óvatlanabbá válunk, talán kénye-
lemből.

A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándé-
kokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsúfolt üzletek-
ben, piacon, nagy tömegben, könnyebben válhatunk bűncselek-
mény áldozatává. De óvatosság az otthonunkba belépő idege-
nekkel szemben sem árt!

Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni, 
• olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzá-

férhető; 
• ne hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándéko-

kat, táskánkat, különösen a gépkocsiba történő bepakoláskor;
• a bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tartsuk a

kártya mellett. 
Legyünk gyanakvóak, 
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó

tárgyakat eladni; 
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú

vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati ter-
mékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra.

Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy
nemcsak az idős embereknél jelennek meg olyan személyek, akik
a megtakarított pénzünk megszerzésére különböző trükköket
alkalmaznak: vizet kérnek, tisztába tevéshez helyet, gyógyszer-
bevételhez innivalót, rosszullétet szimulálnak, pénzváltás, tele-
fonálási segítség, mosdóhasználat. Az ünnepek előtt aktuális
mese „a segélyt hoztam” az önkormányzattól, volt munkahely-
ről, nyugdíjintézettől, „visszatérítést hoztam” valamilyen köz-
üzemtől, például az EON-tól. A szolgáltatók szakemberei mindig
formaruhában jelennek meg, igazolványt mutatnak be, pénzt
nem hoznak és nem is kérnek.

A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG POSTÁS HOZZA, 
VAGY BANKSZÁMLÁRA UTALJÁK!

Ősszel találkozunk krumpli, káposzta más termények árusí-
tóival, ugyanakkor gyakori a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megje-
lenése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a már ismert eladó-
kat, forgalmazókat keresse. Az újságokból, internetről választott
ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhető személyek körében
fordul elő gyakrabban, hogy nem a kialkudott fajta, nedves vagy
jóval kevesebb fát szállították le, esetleg a kifizetett előlegre nem
is szállítottak semmit.

A termény, a fa felvásárlók, eladók, a házalók köréből is kike-
rülhetnek a terepszemlét tartó bűnözők, akik időseket, értékes
dolgokat őrző vagy szállásnak használható lakatlan nyaralókat,
eltulajdonítható fémtárgyakat keresgélve járják a környéket. Kér-
jük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idegenek-
től, mit keresnek az utcánkban, és értesítsük a rendőrséget!

A szervezett csapatként működő csalók újabban a ház elől
hívják fel a tudakozót, cím szerint érdeklődnek az ott élők neve
felől. A becsengetéskor néven szólítják az ajtót nyitó személyt,
így könnyebben férkőznek a bizalmába.

Az óvatosság a legjobb megelőzési módja annak, hogy bűn-
cselekmény áldozataivá váljunk!

Figyeljünk egymásra, szomszédjainkra, ismerősökre, idős
rokonainkra, elesett embertársainkra!

Stanka Mária r. őrnagy
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ÚJ ÉLET
István két éve vesztette el a feleségét. Jó házasság volt az övék

Erzsikével, ritka veszekedéseik pedig kizárólag az asszony rend-
mániájának voltak betudhatók. Nem voltak ezek veszélyes viták,
mivel Erzsike nem volt betegesen rendmániás, csak egy-két do-
lognak nagyobb jelentőséget tulajdonított, mint ami István sze-
rint normális volt. Ez okozott némi tányérzörgést, ajtócsapko-
dást, de a több mint 40 együtt leélt év alatt ennél komolyabb
problémájuk nem akadt. Szépen felnevelték a gyerekeiket, ké-
sőbb pedig együtt örültek az unokáknak.

Erzsike váratlanul lett beteg, és nagyon gyorsan adta vissza
lelkét a Teremtőnek. István pedig gyászában szépen, lassan fel-
vette elhunyt hitvesének a takarítással kapcsolatos szokásait,
majd hamarosan túl is szárnyalta azokat.

Először a barátok maradtak el, amikor a szombati kártya-
partikon már a teraszon sem volt szabad rágyújtaniuk, mert
István nem engedte bepiszkolni a hamutartókat.

Aztán a lányával zördült össze egy nyári délután, amikor a
felnőtt „gyerek” a teraszon leejtett egy falat sárgadinnyét.

– Hogy lehetsz ilyen ügyetlen, Zsuzsa?
Olyan durván csattant a hangja, hogy Zsuzsa, aki addigra

már felvette a leejtett gyümölcsöt, és éppen bekapta volna azt –
hiszen arról a kőről szó szerint enni lehetett –, mérgében vissza-
dobta a járólapra, és közben azt kiabálta:

– Hát így…
Majd bepattant a kocsijába, és úgy hajtott el, hogy porzott

utána a beton.
István nem értette ezt a helyzetet, mert nem fogta fel, hogy

ez a beszólása volt az úgynevezett „utolsó csepp” abban a
bizonyos pohárban.

A fiával a gyerekek miatt ugrottak össze, akik egy ideje már
amúgy sem nagyon szerettek menni a nagypapához, mert „ott
semmit nem szabad”. Ha szaladgáltak, akkor a papa rájuk szólt,
hogy összekócolják a szőnyeg rojtjait. Ha ettek, akkor perlekedés
volt a lehullott morzsák miatt. Egyszer aztán a kisebbik beszaladt
cipővel a konyhába, István pedig úgy kioktatta a menyét és a fiát,
hogy többet ők sem kívánkoztak oda.

A második egyedül töltött karácsonyán aztán István azt vette
észre, hogy három képeslapon és két telefonhíváson kívül nem
történt körülötte semmi. Pedig a névnapja és a születésnapja is
ezekre a napokra esett, mégis elmaradtak a barátok, és nem jött
a család sem.

Szenteste magányosan üldögélt a műanyag karácsonyfa alatt
– azért választott ilyet, mert ez nem hullik –, és átgondolta az
elmúlt időszakot.

Kedves felesége tanítása szerint elkezdte először magában
keresni a hibát…., és hát talált egy párat.

Az elmélkedés után szépen levette a viaszosvászon terítőt az
étkezőasztalról – amit azért tett fel, mert könnyű lemosni –,  
kikereste a legszebb fehér damasztot a tálalószekrényből, majd az
ily módon újraterített ünnepi asztalon megette a korábban
elkészített halászlét. Mosolyogva figyelte, ahogy a merőkanálról
két csepp vörös lé is az abroszra hullik, aztán felemelte a telefont. 
Tárcsázott, beszélt, majd újra tárcsázott, újra beszélt, majd újra,
és megint csak újra.

Először felhívta a gyerekeket, aztán a legkedvesebb régi bará-
tokat, és mindenkitől elnézést kért. Elmondta, hogy ő nem
január elsején kezd új életet, hanem december huszonnegye-
dikén, azaz pontosan  a mai napon.

Szilveszterre pedig összejövetelt szervez, és szeretettel meg-
hívja rá a családot és a barátokat. Nyugodtan hozhatja mindenki
a gyerekeket is, mert biztos benne, hogy ők is jól fogják érezni
magunkat.

Amikor István az utolsó hívás után letette a telefont, boldo-
gan sóhajtott fel. Tudta, hogy tényleg új életet kezdett. Elővett
egy üveg konyakot a bárszekrényből, töltött a legszebb pohárba,
amit még Erzsike vett, majd felrakta a lábát az asztalra. És nem
igazította meg a közben összekócolódott szőnyegrojtokat.

Szolga Mária

RECEPT
A következő receptet egy barátunk készítette, én is elkészítettem. A

családunknak nagyon ízlett. Az elkészítése nagyon egyszerű, ha végig
követjük az elkészítést. A hozzávalók könnyen beszerezhetők, nem is
drága. Természetesen a köret rizs.

MOGYORÓS CSIRKE
Hozzávalók 4 személyre: 
2 darab filézett csirkemell (egyenként kb. 20 dkg)
A pác elkészítéséhez:
1 evőkanál szójaszósz, 1 evőkanál száraz fehérbor, 1 evőkanál húsleves,
2 teáskanál kukoricaliszt
A szószhoz: 
3 evőkanál szójaszósz, 1 evőkanál ecet, 1 evőkanál csirkehúsleves, 3
teáskanál kristálycukor, egy fél teáskanál só, néhány csepp szezám olaj, 1
teáskanál kukoricaliszt
Egyéb hozzávalók: 
6–8 darab chilipaprika vagy Erős Pista, 2 gerezd fokhagyma, 15 dkg
hámozott mogyoró, olaj
Elkészítés: 

Vágjuk fel a csirkét apró kockákra (kb 2 cm). Keverjük össze a pác
alapanyagait (a szójaszószt, a rizsbort, kukoricalisztet stb.), rakjuk bele a
kockára vágott húst és hagyjuk pácolódni 30 percig. 

Egy kis tálban keverjük össze a szósz hozzávalóit, a kukoricalisztet
hagyjuk utoljára. Távolítsuk el a chilipaprika magjait, majd vágjuk fel a
paprikát. Ezután hámozzuk meg és aprítsuk fel a fokhagymát is. Egy
evőkanál szezámolajon pirítsuk meg a mogyorót, gyakori kevergetés
közben. Vigyázat, ha már ideális a színe, ki kell venni a serpenyőből, mert
keserű lesz, ha túlpirul. 

A sütéshez melegítsük fel az olajat 180–190°C-ig, ezután lassan
csúsztassuk a csirkét a wokba és süssük így körülbelül 1 percig, amíg a
kockák jól elkülönülnek egymástól és fehéres színűvé nem válnak. (Tedd
félre.) 

Kevés olajba tegyük bele a chilipaprikát és kevergetve süssük addig,
amíg a külső héj kissé megbarnul. Ha Erős Pistával dolgozunk, akkor azt
a szószba tegyük bele. Adjuk hozzá a fokhagymát. Kevergetve süssük
körülbelül fél percig, majd jöhet bele a megsütött csirke. Rövid ideig
sütjük tovább, majd húzzuk ki a húst a serpenyő vagy wok szélére és
öntsük bele a szószt a közepébe és gyorsan keverjük össze a csirkével.

Legvégül keverjük bele a mogyorót és melegen tálaljuk.
Ö.Á.

ÜNNEPI SZÉPSÉGRECEPT:
Csokoládé, méz, tejszín, narancs...

Nos, ezeket nemcsak fogyasztani lehet, de az arc bőrével is
csodákat tud tenni.

A kakaó segíti a sejtregenerációt, antioxidáns, hidratálja a
bőrt, valamint ásványi anyagokkal látja el azt. Boldogsághormo-
nokat termel. A méz baktériumölő, sebgyógyító, bőrpuhító hatá-
sú. A tejszínnek magas a zsírtartalma, táplálja a száraz bőrt. A
narancs pedig telis-tele van vitaminokkal (C, A, B, P...), frissíti a
bőrt.

Először leradírozzuk a bőrt, eltávolítjuk az elhalt hámsejteket
róla. Mielőtt az otthoni bőrradírjukért nyúlnának elárulom,
hogy méz és só keverékéből kiváló bőrradír készíthető. Ha már
tiszta, sima a bőrfelszín, jöhet a pakolás: Magas kakaótartalmú
étcsokoládét olvasszunk fel, keverjük össze 1 ek. mézzel, kevés
tejszínnel, pár csepp narancslével. Száraz bőrűek a tejszínből,
zsíros bőrűek a narancsléből használjanak nagyobb mennyi-
séget. Vigyük fel a bőrre, majd
száradás után mossuk le. Puha,
friss, hidratált bőrképet ka-
punk.

A pakolás lemosása előtt ér-
demes megtréfálnunk valame-
lyik családtagunkat, ettől is sok
boldogsághormon fel fog sza-
badulni.

Kellemes ünnepeket, jó
készülődést:

Herendiné Anilla
(kozmetikus)
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,,Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak”
(Ady Endre: Kiskarácsonyi ének)

Az ünnepi időszakban az ügyfélfogadás rendje megváltozik.             
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat év végi nyitva

tartása az alábbiak szerint alakul.

Balatonalmádiban:  utolsó nyitvatartási nap 
2012. december 21. péntek: 8.00–13.00-ig

Az ünnepi időszakban két alkalommal az ünnepközi munka-
napokon ügyeletet tartunk:

2012. december 24. Hétfő ZÁRVA
2012. december 25. Kedd ZÁRVA – Ünnepnap      
2012. december 26. Szerda ZÁRVA – Ünnepnap
2012. december 27. Csütörtök 9.00–14.00 – Ügyelet                          
2012. december 28. Péntek 9.00–14.00 – Ügyelet
2012. december 31. Hétfő ZÁRVA

Első munkanap 2013. január 02. szerda:  8.00–16.00 óráig.
Elérhetőségük: 88/542-551, Balatonalmádi, Baross G. u. 32.

Ezúton kérjük a segíteni vágyókat, hogy amennyiben lehető-
ségük engedi, támogassák a nehéz helyzetben lévők karácsonyát
adományaikkal. A tavalyi évhez hasonlóan elsősorban gyümölcs,
szaloncukor, konzerv és gyertya (világításhoz) adományokat vá-
runk december 15-ig az intézményben (Baross G. u. 32.). Az
elmúlt évben az Önök adománya által számos család és gyermek
karácsonya vált szebbé. (Természetesen az adományokról és an-
nak felhasználásáról pontos elszámolást készítünk, mely a Szo-
ciális Központban megtekinthető.)

Bízunk benne, hogy az egyre nehezedő körülmények ellenére
ez évben is van lehetőségük segíteni. 

TUD RÓLA?
Az ünnepek alatt nincs egyedül, ha magányos, lelki válságba

került a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat ingyenesen hívható az
ország területén a 24 órás ügyelet vezetékes és mobilhálózatból,
116-123; vagy: 88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak
áldozatává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában veze-
tékes és mobilhálózatról. 06-80/20-55-20 Országos Kríziskezelő
és Információs Telefonszolgálat.

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre
szorul, hívja az Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális
Diszpécserszolgálatát a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hívható tele-
fonszámon.

Minden Kedves Olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
az Új Esztendőre jó egészséget, örömteli derűs évet kívánunk!

Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket bizal-
mukkal, örülünk, hogyha segíthettünk. Kérjük, a
következő évben se feledjék, ránk mindig számíthat-
nak!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
munkatársai

A házigazda Balatonalmádi Shotokan Karate-Do SE.
(Nippon-dojo) rendezésében rangos, nagyszerű versenyre került
sor 2012. november 25-én vasárnap. A verseny helyszíne a Bala-
tonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola sportcsarnoka volt. A
versenyen részt vevő csapatok  a Shotokan Dojok Szövetségének
Tagszervezetei, az ország tizenkét helyszínéről érkeztek. A tizen-
két csapat 187 versenyzői létszáma biztosította a verseny magas
színvonalát. A karatékák 33 versenyszámban – kata, kumite,
egyéni és csapat – mérték össze tudásukat. Az indulók között ott
voltak a legutóbbi világverseny élvonalbeli versenyzői. 

A verseny megnyitóján Balatonalmádi város polgármestere
Keszey János köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket. Réz-
müves Miklós 5. Dan által vezetett Almádi csapatot Balaton-
almádi város önkormányzata különdíjjal jutalmazta.

Az Almádi csapat, mint nemrég alakult SE, szép eredmé-
nyeket ért el. Az induló 12 versenyző 14 érmet szerzett.
15 ÉV ALATTIAK
– Gondos Dániel: egyéni kata 2. hely, egyéni kumite 3. hely
– Gondos Dávid: egyéni kata 3. hely, egyéni kumite 3. hely
– Rézmüves Ádám: egyéni kumite 3. hely
– Nádas Panna: egyéni kata 2. hely, egyéni kumite 2. hely

A Felsőörsi Malamvölgyi Általános iskolában negyedik alkalommal került megrendezésre a fenntarthatósági napok. Ezúttal azokat
a felsős diákokat látta vendégül az iskola, akik Felsőörsön laknak, de már nem ebbe az iskolába járnak. A jó hangulatú napon a
gyerekek fenntarthatósági témájú filmet néztek, ökológiai lábnyomot számítottak, a témához kapcsolódó internetes honlapokat
néztek meg. Délután a civil ház udvarán vettek részt a szelektív hulladékgyűjtéshez, tudatos vásárláshoz kapcsolódó játékos
foglalkozáson és zöldségszobrászkodtak. 

A fenntarthatósági napok megszervezésére a Felsőörsi Önkormányzat nyert támogatást az Új Széchenyi Terv KEOP-610/A/11-2011-
126 pályázati kiírás keretében. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

ALMÁDI KUPA
ORSZÁGOS SHOTOKAN KARATEVERSENY BALATONALMÁDIBAN

FELNŐTTEK
– Kovácsné Péter Anikó: csapatkata 2. hely, csapatkumite 2. hely
– Zajacz Katalin: csapatkata 2. hely, csapatkumite 2. hely, egyéni
kumite 3. hely
– Szakály Szilvia: csapatkata 2. hely, csapatkumite 2. hely

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do SE. hagyományt sze-
retne teremteni azzal, hogy minden évben megrendezi az Almádi
Kupát.

Ezúton szeretnénk megköszönni a város vezetésének –
Keszey János polgármester úrnak, Nagy Zoltán úrnak –, a
Györgyi Dénes ált. isk. igazgatójának Fábián László úrnak, a
Pannónia Kulturális Központ vezetőjének Bati János úrnak,
Huszka Róbert úrnak, Károlyi Imre úrnak, az almádi szülőknek,
Sárossy Tibornak és családjának, Kovácsné Péter Anikónak és
családjának, Szakály Szilviának és családjának a támogatást és a
segítséget, amivel a verseny szervezéséhez hozzájárultak.

Szeretettel várunk mindenkit, aki meg szeretne ismerkedni a
tradicionális Shotokan Karate Harcművészettel.

Edzések helye: Györgyi Dénes ált. isk. tornacsarnoka
Edzések ideje: hétfő 18.00-tól, csütörtök 16.30-tól 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> almádi újság

www.balatonalmadi.hu
www.oboltv.hu

www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 EFt + áfa

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelõs kiadó:

„Almádiért” Közalapítvány
Kuratóriuma

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

e-mail: baujsag@gmail.com
Tel.: 06 20 377 2157

Lapzárta: minden hónap 25-én.
(Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel 
a szerkesztõség címén, vagy a 

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

Készült: Veszprémi Nyomda Zrt.
Eng.sz.: 005-18/1989. ISSN:

0864-7860

JIN-JANG  GYÓGYMASSZÁZS  SZALON    
A gyógy- és frissítő masszázs, talpmasszázs mellett új profillal bővítettem tevékenységemet: 

A továbbiakban már BEMER terápiás kezelésre is várom Kedves Vendégeimet!
„A BEMER terápia bizonyítottan hat az érfalak mozgására nem csak a vénákban, de a hajszálereknél is. 

Már 2 perc BEMER kezelés után nő a szövetekben az  oxigénfelvétel”.
(Dr. med. R. Klopp: Mikrozirkulation Im Focus der Forschung)

BEMER kezeléssel leggyakrabban az alábbi panaszoknál érhető el pozitív változás 
Fejfájás I Fülzúgás I Érszűkület I Diabétesz szövődményei

Derék, hát, váll fájdalma I Sportsérülések I Teniszkönyök I Potenciazavarok
BEMER kezelés önállóan vagy a különböző masszázsokkal együtt is igénybe vehető! 

Üzletemben lehetőség van a készülék ingyenes kipróbálására, kibérlésére és készülékvásárlásra is.
Karácsonyi BEMER akciók! I Bejelentkezés, időpont egyeztetés: +36/30/9758501

Balatonalmádi-Budatava, Füzfői út 75. ( MOL benzinkútnál) I http://www.jinjangszalon.hu
Szlamek Tibor gyógymasszőr, talpreflexológus és akupresszőr, BEMER szaktanácsadó



KARÁCSONYRA  VÁSÁROLJON  EGÉSZSÉGET!
Melegítő párna, melegítő ágybetét, melegítő takaró,

sóterápiás készülék, sólámpa, sópipa,
infralámpa, arcszauna, párásító, 

kosmodisk, tens készülék, masszírozó,
koleszterin mérő, vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, 

tesztcsíkok, mágneses ékszer, mágneses deréköv, 
térdpánt, könyökpánt.

SÍELÉSHEZ: bokavédők, térdvédők, derékvédők, 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ BOLT 
Balatonalmádi, Baross G. u. 40/A
88/780-540  I 30/349-4977

Nyitva:  H–P:     8.30 – 17.00 óra
Sz: 8.00 – 12.00 óra

www. almadimed.hu  I e-mail: almadimed@gmail.com

KEDVES 
BALATONALMÁDI LAKOS! 

Megbízható fogorvost keres elérhető áron?
Megtalálta! 

Ez a hirdetés egy kupon, amelynek beváltásával Ön 
a következő egyszeri kedvezményekre jogosult 

a Globe Dental Fogászati Centrumban 
2013. január 31-ig:

– 50% kedvezmény a röntgenfelvétel árából
– 10% kedvezmény az első kezelés árából

Barátságos környezet, szakértelem, 
fájdalommentes kezelések, minden, 

ami fogászat egy helyen! 

Ne késlekedjen 
időpontot kérni a 
06-88/574-865 vagy a 
06-20/9954-540 számon!

www.globedental.eu
Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese Táncsics M. u. 6.

BÍZZA SZAKEMBERRE  
VÁLLALKOZÁSA KOMPLEX GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉSÉT!

AZ ARIADNELLI KÖNYVELŐIRODA
20 éves szakmai tapasztalattal vállalja cégek, 

egyéni vállalkozók, magánszemélyek 
adó- és járulékbevallásainak elkészítését, könyvelési, 

munkaügyi és bérelszámolási 
feladatainak ellátását, 

adó- és pénzügyi tanácsadást, hitelkérelmek, pályázatok elkészítését.

Forduljon hozzánk bizalommal!
CÍMÜNK:

8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 16.
Tel: 88/583-930, 
Fax: 88/583-931, 

Mobil: 30/277-65-66
email: ariadnelli@chello.hu

Dr. Wilde Róbert  
bőrgyógyász – Veszprém

06/20-418-5542

Saját termesztésű házi fűszerpaprikát házhoz 
szállítok. 2.800 Ft/kg, kisebb kiszerelésben is! 

20/3244-194



Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi szolgáltásokat nyújtjuk:

- Építési törmelék telephelyi átvétellel
- Konténeres hulladékszállítás
- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet
- Komposztáló láda
- Ingyenes sérülésmentes elektronikai hulladék átvétel

Érdeklődni:
Telefon: 88/ 438-688; web: www.balkom.hu

Baksai Autósiskola

Következő tanfolyam: 2013. január 17.

BALATONALMÁDI
BAKSAI AUTÓSISKOLA, LEHEL ÚT 27.

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.
autosiskola@baksaibt.hu  •  www.baksaibt.hu/autosiskola

Telefon: 30/916-3286, 88/430-107

T

ALMÁDI ÜVEGES
Balatonalmádi,

Veszprémi u. 87.
(Vörösberényi katolikus

templom mellett, a
festékbolt udvarában)

Nyitva:
H–P: 7–16 óra

Sz: 7–12 óra

Épület és bútorüvegezés
Hőszigetelt üveg gyártása
Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása, készítése
Képkeretezés közel 600 féle
keretválaszték
Helyszíni munkavégzés

Tel./fax: 88 593 930 és 30 277 9270
E-mail: almadi-uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és balesetmentes boldog új évet kíván mindenkinek!
Meglepetésként adjon szeretteinek karácsonyra 
ajándékutalványt, a jogosítvány megszerzéséhez!



Advent (adventus domini, az Úr eljövetele) szép régi magyar szóval Úrjövet. A kará-
csony előtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét, másképpen a Szent András apostol
ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnappal. Mindig november 27. és decem-
ber 3. közé esik. Advent első vasárnapja az egyházi év kezdete, amely időpontot a
protestáns egyházak is átvettek. A karácsonyi ünnepkör része, amely advent első vasár-
napjától vízkeresztig (január 6.) tart. Advent az Úr, a világosság eljövetelének (világ vilá-
gossága, Ómagyar Mária-siralom), születésének várakozási ideje, amely annak eljövetelé-
ben nyeri el jutalmát. Egyúttal a téli napforduló, a természet és benne az ember örök
újjászületése előkészítésének az ideje.

A várakozás, készülődés ideje alkalmat ad arra, hogy a hosszú téli órákon magunkkal
foglalkozzunk elvonulva kis időre a ricsajos világtól, magunkba szálljunk, és belső lelki
értékeinket gyarapítsuk. Ha befelé figyelünk, békességgel ajándékozzuk meg magunkat.
Gondoljuk végig: mennyire gyengék vagyunk a szeretetben és tökéletlenek az erényben.
Pedig a szeretet minden jónál nagyobb. Egymaga könnyűvé tesz minden terhet, méltóság-
gal visel minden méltatlanságot, arra bíztat, hogy mindig a tökéletesebbre vágyakozzunk,
fölfelé igyekszik, nem akar semmi alantasba bonyolódni.

Mit sem értett meg advent szellemiségéből az a személy, aki egy szép munkahelyi
kezdeményezés során, amikor egyik kollega a másiknak kis ajándékot vásárol, ám úgy,
hogy csak a kihúzott cédula felnyitása során tudja meg a nevet, visszadobta a cédulát
a kalapba, mondván, ennek nem vásárol ajándékot. Képtelen volt lelkében emelkedni, lelke
érdességét csiszolni.

A katolikus egyházban a pap lila ruhába öltözve misézik, mert advent liturgikus színe
a viola, amely a bűnbánatot, az összeszedettséget és a szent fegyelmet jelképezi. Mintegy
utal arra az érzésre, amellyel várni illik az Úr születését. Régen kisböjtnek is nevezték
ez időszakot, amelynek idején a hangos mulatságokat tiltották. A böjtölés a 20. század
közepén szűnt meg.

Az advent igazi szakrális ízét, amint Bálint Sándor írja, a hajnali mise, vagy angyali
mise, a régiségben aranyos mise, liturgikus szóval roráté adja, amely a középkor óta él
Közép-Európában, amikor a hívek a sötétségben várják a világosságot, a hajnalt, mint
hajdan a próféták a Messiást. A hajnali mise sejtelmes varázsához még a múlt század
fordulóján is számos hiedelem (a hiedelem olyan vallási képzet, amely nem tartozik a hiva-
talosan elismert vallási rendszerek által elfogadott hittételek közé) fűződött. Az Alföldön,
ha rorátéra harangoztak, cukrot vagy mézet evett a lány, hogy megédesített nyelvével fér-
jet édesgessen magához. A szerelmi varázslat igazi ideje az advent. Jeles napjai: Szent
András, Borbála, Luca és Tamás, beköszöntőül pedig Katalin.

Az adventhez az idők folyamán változó különböző szokások kapcsolódtak. A 20. század
elején honosodott meg a Szent Család járás a kis Jézus szállást keres kezdetű mondat-
tal, amely arra a bibliai eseményre utal, hogy a menekülő Mária és József Betlehemben
szállást keresett. A Szent Családot ábrázoló képet minden nap más házhoz viszik, ahol
imával és szent énekeket énekelve tisztelik meg emlékezve a megható történetre.

Az adventi naptár népszokása a 20. század elején kezdődött. Egy a karácsonyi
ajándékokat türelmetlenül váró kisfia számára az édesanyja egy 24 részre felosztott lapra
egy-egy csokoládét ragasztott, és a fiú minden nap egyet levéve onnan megehetett. Ebből
fejlesztette ki a felnőtté lett fiú a 24 ablakos adventi naptárt, amelynek ablakai mögött
egy-egy ajándék található. Ebből kiindulva gyerekeink karácsonyi lelki felkészítése során
minden nap egy-egy szép történetet mondhatunk el, illetőleg olvashatunk fel talán éppen
a Kis hercegből.

Az adventhez kötődő szokások közé tartozik az adventi koszorú készítése, amelyet
először Johann Heinrich Wichern evangélikus lelkész állított össze 1839-ben Hamburg-
ban, veszélyeztetett fiatalok számára létrehozott intézetében. Egy felfüggesztett kocsi-
kerékre 23 gyertyát helyezett el, és minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.
A következő évben a kereket fenyőgallyal vették körül. A koszorú, amely előbb a temp-
lomokban, majd a 20. század második felében a családi otthonokban és másutt is
elterjedt, ma fenyőágból készül. Négy gyertyával díszítik, amelyek színe katolikus körök-
ben lila, csak a harmadik rózsaszín. A négy gyertya mindegyike ugyanis egy-egy fogal-
mat: hitet, reményt, örömöt (a harmadik vasárnapi mise introitusa: Gaudate ’örvendjetek’
nyomán) és szeretetet szimbolizál. Közülük az örömé a rózsaszín. A gyertyákat vasárnap
este gyújtják meg. A negyedik vasárnap minden gyertya ég. A gyertyák folyamatos
meggyújtásával egyre növekvő fény szimbolizálja a világosságot, amelyet Isten Jézus
születésével ad az emberek számára.

Az adventi koszorú győzelmi koszorú. Kereksége azt jelenti, hogy készülődve a kará-
csonyra a várakozás és remény idején legömbölyíthetjük a szögletességünket és kedvessé
lehetünk embertársaink előtt. Ezáltal összeköti az embereket. Biztat arra, hogy gyakoroljuk
a jóságot, amelynek hitéből kiábrándult ember ma ajándékozásba merül, pedig az ajándé-
kok keresésén fáradozás éppen azt mutatja, kiürül lassan az ünnep szellemisége, amely
a kisded, a világosság születésének, a várakozásnak, a rá való lelki készülődésnek a
jegyében kell hogy megnyilvánuljék. A koszorú intsen bennünket a lelki készülődésre,
amely ha sikerül, szép adventünk és még szebb karácsonyunk lesz.

Kívánom e sorok olvasójának: úgy legyen.
Dr. Blazovich László

Fotó: Pászti

Ádvent
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