
 

2013
BA

LA
T

O
N

A
LM

Á
D

I V
Á

RO
S 

LA
PJ

A
 A

z 
új

sá
g 

in
te

rn
et

es
 v

ál
to

za
ta

: p
kk

k.
hu

 >
 a

lm
ád

i ú
jsá

g

december

Új
ALMÁDI ÚJSÁGALMÁDI ÚJSÁG

Karácsonyi gondolatok

A karácsony keresztény gyökerű, egyetlen olyan ünnep, amelyet ma talán a világ minden táján 
megtartanak, mert a szeretet és az öröm, a legszebb emberi érzések tartoznak hozzá, és a szív me-
legségét hozza elő, amelyre minden ember vágyakozik. Nevét egyesek a latin incarnatio (megtes-
tesülés) szóból származtatják, mások szerint a korcun ’átlépő’, illetőleg a korciti, ’fordul, lép’ ige-
névi származéka, amely szláv jövevényszavaink legősibb rétegében található. Ez utóbbi átlépés, il-
letőleg fordul jelentésű szó magában hordozza a téli napforduló jelentését. Mint ismeretes, de-
cember 25-én ünnepelték a Mithrasz kultusz jegyében a rómaiak a nap születését, a sötétség fe-
letti győzelmét (Natalis Soli invicti). 

Bölcsen, praktikus ésszel eme örömünnepre tették a niceai zsinat (325) atyái Krisztus, a ’fel-
kent’, a messiás születésének ünnepét. A fogantatás napja ebből következően március 25, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napja lett. A nyugati keresztény világban az írásos források szerint 354. 
december 25-én ülték meg először karácsony ünnepét. Ugyanennek időpontja Galliában 361, 
Hispániában 380. Az ünnep tárgya Jézus Krisztus születése, amely a nem keresztény, valamint 
vallásukat nem gyakorló keresztények számára már elhomályosult. 

Karácsony misztériuma hármas születést hordoz magában. Egyrészt a kisded az Atyától a Szent-
háromságban, az idő kezdete előtt született fiú, az örökké való, másrészt a történelem során szüle-
tett gyermek, harmadsorban pedig annak, aki engedi, lelkében megszületik az üdvözítő Jézus. Az 
igazán létező nem a rangok világában, a tévében és a külső világ egyéb fórumain uralkodik, hanem 
a lélek legmélyén, ahová csak ő léphet be, és belépésével nagyobb kitüntetést ember nem érezhet. 

János evangéliuma szerint a kisded a világ világossága. E gondolatot számos festmény helyesen 
és hűen ábrázolja azzal, hogy a jászolban fekvő kisdedre és a körülötte állókra nem kívülről vetődik a fény, hanem a jászolból árad szét a kö-
rülötte állókra. Az ily módon alkotók tökéletesen megértették és kifejezték a gondolatot, amelyben a nap, a legyőzhetetlen fény születésé-
nek kereszténység előtti eszméje is ott rejtőzik.

Bár Jézus születéséről a négy közül két evangélista, Máté és Lukács ír, az mégis az üdvtörténet középpontját, fókuszát képezi. Jézusban be-
teljesednek a próféták szavai, a messiási jövendölések e születésről szólnak, és az utána történtek belőle következnek. E születés az időszámí-
tásunk kezdőpontja, amelyhez viszonyítva számítjuk a történelem eseményeit. Jézus így kezdi igehirdetését: „Az Úr lelke van rajtam, azért 
kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hozzak a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szaba-
don bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lukács 4. 18–19.)

A karácsony ünnepét lelki és szellemi elmélyedésre, készülődésre alkalmas hosszú őszi esték előzik meg azok számára, akik nem engednek 
a tévé csatornák műsorai legtöbbször üres csábításának. Bennük a külső jelenik meg, a belsőt lelkünkben belül kell megjárni. Az ünnepre, 
ezáltal készülhetünk, és így lehet lelkünkben gazdag ünnepünk.

A hosszú csendes esték a karácsonyhoz kötődő szokások kialakulását szintén segítették. Főképp a földműves világban alakultak ki, rész-
ben a kereszténység előtti pogány, részben a keresztény mitológiában gyökereznek. Közülük csak néhányat említünk. A karácsonyfa állítá-
sa a 19. században terjedt el. Németországból érkezett hozzánk, evangélikus környezetből. Főúri családoknál jelent meg először (Brunszvik 
Teréz, József nádor, Podmaniczky család, stb.). A karácsonyfa állításának szokása az életfa és termőág jelentés tartalmát is magában hordoz-
za. Mindkettő már a pogány szakralizmusban a kozmikus életerő szimbóluma volt.

Az életfa és a termőág egyúttal az évről évre megújuló természet ősi mágikus jelképe. Ünnepi jelenlétüket a 19. század óta a karácsonyfa he-
lyettesíti. Ide kapcsolódik Jessze vesszeje, illetve fája, amelynek virága Szűz Mária, gyümölcse pedig az alma. A szimbólum, amely erotikus tar-
talmat is hordoz, a szeplőtelen fogantatás képzetével függ össze. E gondolatsorból érthetjük meg, hogy a kisded jelképe részben miért az alma.

„A kis Jézus, aranyalma. Boldogságos Szűz az anyja.”
– mondja a népi rigmus. Régen a karácsonyfára almát tettek és diót, Krisztus másik jelképét. Mindkettő ugyancsak szerepet kapott a föld-

műves népi világban a karácsonyi asztal ételei között.
A karácsonyi szokások szóbeli formáihoz tartoznak a középkorban keletkezett paradicsom játékok, amelyek Bálint Sándor szerint ma már 

csak a katolikus székelység és a protestáns erdélyi magyarság között élnek. Ádám és Éva paradicsomi történetéről szólnak (Ádám és Éva nap-
ja karácsony vigíliája), majd folytatódnak a Megváltóról szóló ószövetségi próféciákkal, továbbá hittudós és rabbi Jézus messiási mivoltáról 
szóló vitájával, végül Jézus születésének történetével zárulnak. A betlehemezés a betlehemi történetre emlékeztető liturgikus eredetű elné-
piesedett, hagyományt őrző játék, amely számos helyen sok szövegváltozatban él ma is. A  betlehemesek házról házra járva adják elő a ka-
rácsonyi játékot. A szálláskeresés mint szokás csak a 20. század elején bontakozott ki.

A 20. század második felében a karácsony egyre inkább a szeretet ünnepe lett, amelyhez szeretteink ajándékozásának az üzleti haszon-
szerzésre sóvárgók által hajszolt egyre fárasztóbb, a lelki elmélyülést gátló szokása kapcsolódik. Közben alig marad idő átgondolnunk, mi 
a szeretet tartalma. A szeret, szeretet több jelentésű szavak. Valaki vagy valami iránti ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen, jóakarat-
ban megnyilvánuló érzelmet fejeznek ki. Bennük foglaltatik a szerelem, a baráti szeretet, a haza, a természet, a világ és Isten szeretete, a fel-
tétel és viszonzás vágya nélküli szeretet. Az ünnep lehetőséget ad a fenti érzések átélésére és együttlétre szeretteinkkel, akikkel a karácsony-
fa alatt együtt énekelhetjük karácsonyi énekeinket, köztük az éjféli misék kezdetén felhangzót, az ünnep misztériumát leginkább kifejezőt:

Fel nagy örömre! ma született,/Aki után a föld epedett./Mária karján égi a fény,/Isteni Kisded Szűznek ölén./Egyszerű pásztor, jöjj köze-
lebb,/Nézd a te édes Istenedet.

Kevesen tudják, mert szellemi értékeinket könnyen feledjük, hogy szövegét az éppen 150 éve született nagy írónk, Gárdonyi Géza írta, 
zenéjét is ő szerezte Devecserben 1882-ben. Szavaival kívánunk testi-lelki víg örömben eltöltött karácsonyt.

 Blazovich László

Paul Verlaine: Három királyok

Arany, tömjén, mirrha ma
nem oly kedves az imádott
drága Szemnek, mint ama
felkínált szerény ajándok,
és a jámbor óhajok
láttán szebben mosolyog.

Napkeleti Bölcsek útját
kedveli az Úr, igaz.
Adományukat ha nyújtják,
megbecsült lesz mindig az:
de a bűnös, aki megtér,
több számára kincseiknél.

A legelső tisztelet
oly magasztos versenyében,
ha egy nyomorult rebeg
hő imát, Jézusnak éppen
az a kedves, s őt különb
ország várja odafönt.

Pásztorokat költögetnek,
angyalok, arkangyalok,
jó szándékú embereknek
himnuszuk reményt adott,
s kitűzik a tiszta égnek
csillagát, a csodaszépet…

Koldus, gazdag, porszemek
legyünk, eléd hullva, Mester,
büszkeségünk szent neved!
Szemed tieidre ismer,
s fölmagasztaltatnak ők,
dús, koldus, minden hivők.

(Ford.: Kálnoky László)

Jáger István Három királyok grafikája

Jáger István Három királyok grafikája
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Helytörténet

Száz éve történt
Események, egyebek 1913-ban

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Manapság divatos dolog visszatekinteni az elmúlt 50, 75, 100, 
vagy még több évre, nosztalgiázni az egykor történtekre gondolva. 
Megfigyelték, hogy a régebbi, még gyerekkori eseményekre sokkal 
élénkebben emlékezünk, mint a 70-es éveinkben történtekre. Most 
mi is essünk ebbe a „hibába” és nézzük meg a Veszprémi Hírlap 
(mai Napló őse), 1913-ban megjelent, Almádival kapcsolatos híre-
ire, tudósításaira. Természetesen szó sem lehet a teljes közlésről, ezt 
csupán kivonatosan tehetjük meg, a következők szerint.

• Január 19. Almádi Kör választmányi ülésén beszámoltak a mű-
ködésről. Vagyon 2602,38 Kr , templomalap 1893,13 Kr szobor-
alap, könyvtár 4000 kötettel rendelkezik.

• Január 26. Almádi Kör igazgató választmánya ülésén az megál-
lapították az 1913 évi részletes programot.

• Február 9. Bélyegek a Balatonról. Balatoni Szövetség és a Ma-
gyar Iskola Egyesület levélzáró bélyeget ad ki. Megállapították Bala-
tonfüred és Balatonföldvár sikerült.

A hat darabból álló levélzáró bélyegsorozat képe

A fás térre szándékoztak a klubházat elhelyezni

Az 1902-ben kialakított sétány képe 1910 körüli felvételen

A képen a klubház látható, csónakkikötővel kombinálva építették 
meg, 1925 után raktárként szolgált

• Március 16. Almádiról szóló cikkben olvasható hír „Balatonal-
mádi-Budatava Szálloda és Fürdő Rt.” alakul. Szándékuk van 116 
szobás szállodát, szórakoztató termek és vendéglő építése.

• Március 30. Az Almádi szanatórium kibővítése már megkezdő-
dött. Új épület falait húzzák fel, Csomay Kálmán veszprémi építő-
mester emberei, 62. 000 Kr költségvetéssel.

• Balatonvidéki Villamos művek aszófői telepe elkészült, a II. ve-
zeték Almádiig megy, a világítás jövő héten kezdődik.

• Március 30. Balatonalmádi-Budatava Rt. alakult 500.000 Kr 
alaptőkével. Az alapítók élén Gyökeres János veszprémi építőmes-
ter áll.

• Május 4. Ha új komplikáció nem jön közbe május 15-én vil-
lanyvilágítás lesz Aszófőn, Füreden, Alsóőrsön és Almádiban.

• Június 29. Az Almádi Kör, egyetértve a Fürdő Rt.-vel,  elké-
szítette az 1913 évi programot. „Gömblövészet a káptalani réten „ 
program, mint érdekesség. 

• Július 6. Borzalmas szerencsétlenség a Balatonon. 4-én éjjel 
½ 12-kor Budataván felborult csónakban öten voltak. Belefulladt 
Csomay Kálmán munkavezetője Szűcs Gyula és Főczény László 
veszprémi kőműves. A gyermekszanatórium építkezésén dolgoztak.

• Július 13. Az Almádi Kápolna Bizottság Óvári Ferenc elnöklete 
alatt tartott ülésen, Baur György pénztáros 3 évről adott számadást.  
Elhatározták 10 új pad beszerzését és a sekrestye tetejének bádog-
gal való lefedését.

• Kerényi Andor (központi főszolgabíró) 25 éves szolgálatának 
megünneplése a községházán, majd 50 terítékes bankett a Haty-
tyúban.

• Badacsonyi kirándulást szervez az Almádi Kör a Baross hajóval. 
• Július 20. Képkiállítás Balatonalmádiban. Gerstner Ödön ké-

peiből augusztus 2-án. 40-50 főleg balatoni témájú képe kerül be-
mutatásra.

• Augusztus 3. Almádi Kör szervezésében 9-én Anna-bál lesz a 
templomok és szoboralap javára.

• Képkiállítás elmarad.
• Augusztus 10. Új fürdőorvos Almádiban. A községi képviselő-

testület dr. Kerényi Andor elnökletével tartott ülésén, dr. Lenkey 
Vilmos Dani halálával megüresedett állásra Szatmári dr. nyugalma-
zott főtörzs orvost kinevezte.

• 15-én a Baross hajóval kirándulás Kenesére.
• Augusztus 17. Fényesen sikerült az Anna-bál, a felülfizetők fel-

sorolása.
• Augusztus 24. Almádi Fürdő Rt. közgyűlése főbb témái:
• A fürdő megvételére nem jelentkezett senki a hirdetés dacára 

(az Rt. eladásáról van szó). A veszprémi Káptalan a község és az Rt. 
megkérdezése nélkül felparcellázta a réteket. Keskeny utat hagytak, 
hátrányos lesz a fejlődésben. A gyógy és zenedíj felemelése, a gyógy-
fürdő jelleg kiterjesztése egész Vörösberényre. Elhatározták egy ben-
zinmotoros hajó beszerzését. Száz Ferenc fürdőfelügyelő szerint a 
bevételek csökkentek.

• A Balatoni Yacht Club balatonalmádi osztálya augusztus 24-én 
½ 4 órakor a Hattyúban alakuló értekezletet tart. Tárgy: ha megala-
kul vezetőség választás, klubház építésére helykeresés.

• Augusztus 31. Elhatározták 24-én a „Balatonalmádi osztály” 
megalakulását. Választott vezetőség: Elnök dr. Kovács Gyula min. 
tanácsos, Alelnök dr. Vegele Lajos min. tanácsos, Jegyző dr. Jánosi 
József  tvsz. bíró, Kapitány Grofcsik János mérnök, Titkár Kopácsy 
József ny. fhdgy., Pénztáros Suly László földbirtokos, Közp. delegált 
Grofcsik János mérnök.

• Határoztak a klubház felépítéséről, a fürdőház délnyugati ol-
dalán levő térre. Így a jelenlegi esplanade (sétány) 100 m-el hosz-
szabb lesz.

• Augusztus 31. Újabb szerencsétlenség a Balatonon Szélesy Jó-
zsef  helybéli kereskedősegéd Budatava körül csónakázott, kiugrott 
a csónakból és vízbefulladt.

• Szeptember 14. Ajándék az almádi kápolnának, özv. Korbuly 
Gézáné kisvelencei lakós 30 Kr-t adományozott.

• Október 12. Hazai Villamosipari Rt. viharos közgyűlés. Jöve-
delmezőség nincs biztosítva, szerelvények hiányos volta, a művek 
rekonstruálását igényli, félő, hogy az egész balatonvidék világítás 
nélkül marad.

• November 30. A BYC Almádi Osztálya igyekszik a szükséges 
feltételeket megteremteni. A klubház új helye: a „kőmoló” kenesei 
oldalánál cölöpökre épül.

• December 7.  A Balatoni Szövetség Budapesten tartotta választ-
mányi ülését, sok téma közül  a „válság a balatoni közvilágítás körül. 

• December 28. A balatoni villamostelep csődje. A Hazai 
Villamosipari Rt.-nek nincs pénze az aszófői telepre.

• A klubház képe 1926 körül. A háttérben, a nádas felett látszik 
az új, 1925-ben felavatott BYC klubház teteje. A ma is álló épület 
Balatonalmádi vitorlás életének központja volt Az 1950-es évek-
től kezdve jogállása megváltozott. Jelenleg is a vitorlázóké „némi 
megszuorítással”.

 Véghely Dezső BYC Almádi Osztálya alapító tagjának PÖRE nevű 
vitorlásával Almádi előtt

Schildmayer Ferenc
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½ 12-kor Budataván felborult csónakban öten voltak. Belefulladt 
Csomay Kálmán munkavezetője Szűcs Gyula és Főczény László 
veszprémi kőműves. A gyermekszanatórium építkezésén dolgoztak.

• Július 13. Az Almádi Kápolna Bizottság Óvári Ferenc elnöklete 
alatt tartott ülésen, Baur György pénztáros 3 évről adott számadást.  
Elhatározták 10 új pad beszerzését és a sekrestye tetejének bádog-
gal való lefedését.

• Kerényi Andor (központi főszolgabíró) 25 éves szolgálatának 
megünneplése a községházán, majd 50 terítékes bankett a Haty-
tyúban.

• Badacsonyi kirándulást szervez az Almádi Kör a Baross hajóval. 
• Július 20. Képkiállítás Balatonalmádiban. Gerstner Ödön ké-

peiből augusztus 2-án. 40-50 főleg balatoni témájú képe kerül be-
mutatásra.

• Augusztus 3. Almádi Kör szervezésében 9-én Anna-bál lesz a 
templomok és szoboralap javára.

• Képkiállítás elmarad.
• Augusztus 10. Új fürdőorvos Almádiban. A községi képviselő-

testület dr. Kerényi Andor elnökletével tartott ülésén, dr. Lenkey 
Vilmos Dani halálával megüresedett állásra Szatmári dr. nyugalma-
zott főtörzs orvost kinevezte.

• 15-én a Baross hajóval kirándulás Kenesére.
• Augusztus 17. Fényesen sikerült az Anna-bál, a felülfizetők fel-

sorolása.
• Augusztus 24. Almádi Fürdő Rt. közgyűlése főbb témái:
• A fürdő megvételére nem jelentkezett senki a hirdetés dacára 

(az Rt. eladásáról van szó). A veszprémi Káptalan a község és az Rt. 
megkérdezése nélkül felparcellázta a réteket. Keskeny utat hagytak, 
hátrányos lesz a fejlődésben. A gyógy és zenedíj felemelése, a gyógy-
fürdő jelleg kiterjesztése egész Vörösberényre. Elhatározták egy ben-
zinmotoros hajó beszerzését. Száz Ferenc fürdőfelügyelő szerint a 
bevételek csökkentek.

• A Balatoni Yacht Club balatonalmádi osztálya augusztus 24-én 
½ 4 órakor a Hattyúban alakuló értekezletet tart. Tárgy: ha megala-
kul vezetőség választás, klubház építésére helykeresés.

• Augusztus 31. Elhatározták 24-én a „Balatonalmádi osztály” 
megalakulását. Választott vezetőség: Elnök dr. Kovács Gyula min. 
tanácsos, Alelnök dr. Vegele Lajos min. tanácsos, Jegyző dr. Jánosi 
József  tvsz. bíró, Kapitány Grofcsik János mérnök, Titkár Kopácsy 
József ny. fhdgy., Pénztáros Suly László földbirtokos, Közp. delegált 
Grofcsik János mérnök.

• Határoztak a klubház felépítéséről, a fürdőház délnyugati ol-
dalán levő térre. Így a jelenlegi esplanade (sétány) 100 m-el hosz-
szabb lesz.

• Augusztus 31. Újabb szerencsétlenség a Balatonon Szélesy Jó-
zsef  helybéli kereskedősegéd Budatava körül csónakázott, kiugrott 
a csónakból és vízbefulladt.

• Szeptember 14. Ajándék az almádi kápolnának, özv. Korbuly 
Gézáné kisvelencei lakós 30 Kr-t adományozott.

• Október 12. Hazai Villamosipari Rt. viharos közgyűlés. Jöve-
delmezőség nincs biztosítva, szerelvények hiányos volta, a művek 
rekonstruálását igényli, félő, hogy az egész balatonvidék világítás 
nélkül marad.

• November 30. A BYC Almádi Osztálya igyekszik a szükséges 
feltételeket megteremteni. A klubház új helye: a „kőmoló” kenesei 
oldalánál cölöpökre épül.

• December 7.  A Balatoni Szövetség Budapesten tartotta választ-
mányi ülését, sok téma közül  a „válság a balatoni közvilágítás körül. 

• December 28. A balatoni villamostelep csődje. A Hazai 
Villamosipari Rt.-nek nincs pénze az aszófői telepre.

• A klubház képe 1926 körül. A háttérben, a nádas felett látszik 
az új, 1925-ben felavatott BYC klubház teteje. A ma is álló épület 
Balatonalmádi vitorlás életének központja volt Az 1950-es évek-
től kezdve jogállása megváltozott. Jelenleg is a vitorlázóké „némi 
megszuorítással”.

 Véghely Dezső BYC Almádi Osztálya alapító tagjának PÖRE nevű 
vitorlásával Almádi előtt

Schildmayer Ferenc
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MegemlékezésÖnkormányzat
Októberi képviselő-testületi ülés

Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyzői kinevezésével egyidejűleg meg-
üresedett alpolgármesteri posztra Keszey János polgármester Bálint 
Sándort, a Humán Bizottság elnökét javasolta, akit a Képviselő-tes-
tület titkos szavazással megválasztott. Az új társadalmi megbízatású 
alpolgármester az ülésen letette esküjét is. 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Telepü-
lési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányza-
ti Társulás eszközparkjának fejlesztésére és in-
formatikai korszerűsítésre pályázatot kíván be-
nyújtani legfeljebb nettó 1,5 milliárd Ft be-
csült összköltséggel, melyhez a szükséges 158 
tagönkormányzat hozzájárulása mellet a bala-
tonalmádi Képviselő-testület is támogatását fe-
jezte ki.

A közterület használati díjak és a családi ese-
ményekhez kapcsolódó rendezési és szervezé-
si szolgáltatások díjtételei 2014. január 1-től 
az inflációt megközelítő mértékben, 2 %-kal 
emelkednek 2013. évhez képest. A családi ese-
mények esetében az Önkormányzati Hivatal 
térítésmentesen biztosítja a házasságkötés, jubi-
leumi házassági fogadalom, névadó szertartás, 
élettársi kapcsolat bejegyzését hétköznap hiva-
tali időben, a megfelelően berendezett hivatali 
helyiséggel együtt.

A Képviselő-testület élt a város településré-
szeire vonatkozó általános iskolai felvételi kör-
zetek véleményezésének lehetőségével. A javas-
lat a Balatonfűzfői utat, Forrás, Szabadság, Ki-
nizsi, Must, Vörösmarty utcát, Remete közt, Veszprémi és a Vödör-
völgyi utat érinti, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal mér-
legel, és szükség szerint módosít.

Támogatja az Önkormányzat a Vörösberényi Általános Iskola 
egyik 8. osztályos diákjának Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételét, aki eredményes felvételi vizsga esetén a 
Lovassy László Gimnáziumban folytatná tanulmányait.

A Humán Bizottság idén is határozott a „Jó tanuló – jó sportoló”, 
illetve „Balatonalmádi sportjáért” járó kitűntetések adományozásá-
ról. Előbbit Kuthi Gábor a Györgyi Dénes és Zanathy Barnabás a 
Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója kapja, utóbbit 
pedig Kenyeres Tibor, a Vidra Szabadidő és Sportegyesület elnö-
ke. Külön díjazásban részesül Pató Bálint a színjátszásban elért ki-
váló teljesítményéért a Györgyi Dénes Iskolából. Az díjak átadására 
a decemberi bizottsági ülésen kerül sor ünnepélyes keretek között.

A Képviselő-testület 2014. augusztus 1–20-ig jelölte ki a Borfesz-
tivál időpontját, melynek szervezésére ismét a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárat kérte fel. Emellett jóváhagyta az intézmény 
2013. évi beszámolóját és a 2014. évi munkatervét is.

Idén is megrendezte az Idősek Napját az „Együtt-Egymásért” 
Nyílt Közalapítvány együttműködve a Vöröskereszt Balatonalmádi 
Szervezetével, melyhez az Önkormányzat anyagi támogatást nyúj-
tott.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2013-ban is díjban részesíti a köz-
biztonság fenntartásában kiemelkedő munkát végző személyeket a 
„Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” adományozásával. A Veszp-
rém megyei díj költségeit a Balaton-parti önkormányzatok támoga-
tásával finanszírozzák, melyhez Balatonalmádi Város Önkormány-
zata is hozzájárult.

Az Önkormányzat tulajdonát képező, balatonalmádi Hajnal u. 
10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra egy pályázó 

Karácsonyi gondolatok
Gyönyörködtetőek a tavirózsák. Eltakarják a koszosan sötétzöld 

víz látványát, miközben a virágzó rózsák üdítő színekben pompáz-
nak a víz mélységei felett, és formásan nagy levelei fedezik a szigo-
rúan szürke víztükröt. Ahogy kibújnak a víz felszínére ezek a tavi-
rózsák, többé nem csak a tóra figyelünk, hanem még inkább a virá-
gokra, amelyek életet, megújulást, illatot, frissességet ajándékoznak 
a ki tudja mit rejtő hullám-fodroknak. Isten megújulást adó kegyel-
me így jelent meg a koszos-mélyzöld, vagy szigorú-szürke emberélet 
vizén. Mindezek csak szimbólumok, hogy szemléltessék az evangé-
liumot, mindazt, ami karácsonykor történt; azt, hogy „megjelent az 
Isten üdvözítő kegyelme” (Titusz 2,11)

A Karácsonyi evangélium tartalma, hogy megjelent az Isten, Jézus 
Krisztusban. Ez a karácsony lényege. Megjelent, miként a tavirózsa 
a vízen, elfedve annak mélységét, szürkeségét, koszosságát. 

Jézus Krisztusban az Isten kegyelme jelent meg: nem az ítélete, 
hanem a kegyelme, mert Isten minden körülmények között sze-
reti az embert. Ezért mi sem tehetünk mást, mint minden körül-
mények között szeretjük egymást. Nem hivatkozhatunk érdekek-
re, sérelmekre, jogos igazságérzetre és indulatokra, nem hivatkoz-
hatunk a „pörgő” világ sokszor embertelen kihívásaira, feszültsége-
inkre és fáradtságunkra. Isten szereti ezt a világot, ezért mi sem te-
hetünk mást, mint minden körülmények között szeretjük egymást. 
Ezt vegyük figyelembe mindenkor. Az egyház pedig soha nem lehet 
sem terhe, sem bosszantója, sem fenyegetője az embereknek, hanem 
csakis Isten szeretetének megjelenítője, amely bennünket is szeretet-
re hív. Szolgáló egyházra van szükség, krisztusi egyházra!

Karácsonykor Isten üdvözítő kegyelme jelent meg. Karácsony-
kor megjelent az Isten, a kegyelmes és nem ítélő Isten, aki üdvözí-
tő kegyelmével szétfeszíti a földi lét kereteit. Isten kegyelme abban 
a Jézusban jelent meg, aki Krisztussá lett, aki önmagát adta éret-
tünk, és legyőzte a halált; vagyis karácsony csak nagypéntek és hús-
vét összefüggésében érthető meg. Csak akkor lehet ezen a földön 
boldog életet élni, ha van örök életbe vetett hitünk is. Jézus Krisz-
tus azért jött, hogy ezt a földi életet az örök élet távlataiba helyez-
ze, és már ezt a földi életet boldogabbá tegye. Gondoljunk bele, ha 
van örök élet, akkor már itt is lehet „lassabban”, értelmesebben, a 
másikra is figyelmet szentelve élni. Az örök élet hite „felfrissíti” ezt 
a földi életet is.

Pontos a tavirózsás hasonlat, hiszen a tavirózsa nemcsak elfedezi a 
tó sötétzöld mélységeit, hanem virágzásával, illatával felfrissíti, meg-
újítja a hullámokat, sőt, a tavacska lehetőségeit az önmaga számá-
ra elérhetetlennel ajándékozza meg. Ez karácsony örömhíre! Vonat-
koztassuk magunkra! Boldog, áldott karácsonyt minden balaton-
almádi lakosnak, igaz szeretettel, az almádi reformátusok nevében!

Steinbach József

tett ajánlatot. Az eljárás eredménytelennek bizonyult, mivel az aján-
lati ár nem érte el az ingatlan könyv szerint nyilvántartott értékét. 
Ezzel szemben a Wesselényi-strand keleti oldalán lévő kölcsönző, 
strandcikk – divatáru - ajándék üzlet és büfé bérletére kiírt pályáza-
tok eredményesen zárultak.

Elfogadták az Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetésének I-III. negyedévi beszámolóját, 
melyből kiderül, hogy a kiadások teljesítése a 
testületi döntések szellemében, az intézmények 
és szakfeladatok részére biztosított előirányzat-
okon belül, többségében az előirányzatok idő-
arányos felhasználásával történt. Emellett ke-
rült sor az Önkormányzat 2014. évi költségve-
tési koncepciójának tárgyalására, melynek ké-
szítésénél legfontosabb szempont volt a költ-
ségvetés egyensúlyának megteremtése, az in-
tézmények és a közös önkormányzati hivatal 
működőképességének biztosítása, a köznevelé-
si intézmények működtetése, a korábban fel-
vett hiteltörlesztő-részletének és kamatának fi-
zetése, az elnyert pályázatokkal megvalósítan-
dó fejlesztések befejezése, felhalmozási célú pá-
lyázatok önrészének biztosítása.

Az turisztikai szezonról készült beszámoló-
ból kiderül, hogy az idegenforgalmi adó be-
vétele mintegy 3 %-os emelkedést mutat az 
előző évhez képest, és ezzel egyidejűleg a ven-
dégéjszakák számában is az év végéig közel 5 
%-os emelkedés prognosztizálható. A vendég-
éjszakák közel egyharmada adómentes volt, 

ami a 18 éven aluliak mentességéből fakad, ez azt is mutatja, hogy 
sok a családdal, gyermekkel idelátogató vendég, illetve a táboro-
zó diákok száma. Az önkormányzat is csatlakozott a Balaton Best 
Card rendszerhez, biztosítva a vendégeknek 4 éjszakáig 30, felet-
te 100 %-os strandi belépő-kedvezményt. Az igénybevevők zöme 
belföldi, német, szlovák vendég volt. A városközpont rekonstruk-
ciójának II. ütemére benyújtott pályázaton elnyert támogatással 
megvalósult az Egészségügyi Központ előtti park és a Baross Gá-
bor utcai járda egy szakaszának felújítása, valamint a Széchenyi sé-
tány melletti parkban lévő játszótér bővítése. A Szoborpark átadá-
sával egy turisztikai, és városképi szempontból is jelentős fejlesztés 
valósult meg. Júliusban megnyílt a VasútARTjáró képzőművésze-
ti kiállítás is a Szoborparkhoz átvezető aluljáróban a városban élő 
képzőművészek alkotásainak reprodukcióiból. Felújítási munkák 
folytak a vörösberényi református templomnál, melynek részeként 
megújult annak tetőzete is. A Városgondnokság kiemelt feladat-
ként kezelte a Szent István parkba ültetett növények és a műtár-
gyak környezetének ápolását, az aluljáró galéria és az idegenforga-
lom szempontjából kiemelt PKKK parkoló körzetét. A Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság illetékességi területére tervezett rendez-
vények rendkívüli esemény nélkül lezajlottak. A turisztikai idény-
ben 46 alkalommal 64 fő polgárőr látott el rendőrrel közös szol-
gálatot. A Pannónia Kulturális Központ által szervezett Borfeszti-
vál szakmai és pénzügyi szempontból is sikerrel zárult, akárcsak a 
nyár többi rendezvénye, melyek kapcsán fokozott figyelmet for-
dítottak a megnövekedett vendéglétszámra és a nyaralók műsor-
igényére egyaránt. A könyvtár az előző évek nyaraihoz hasonlóan 
a nyitva tartást meghosszabbította, ingyenes wifi elérhetőséget is 
biztosított, strandkönyvtárat működtetett. A Vörösberényi Polgá-
ri Olvasó Kör és a társ civilszervezetek által szervezett Szüreti fel-
vonulás és bál zárta a nyári szezont.

Jáger István grafikája

Ünnep 
Keresztelő lesz, aztán készülünk az ünnepre, nemsokára itt a ka-

rácsony, majd búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újat. Zsúfolt a 
decemberi program. 

Andris is tele van tennivalóval, hiszen mindenkivel egyeztetni 
kell, hogy milyen ajándékot kapjon, s közben sok a munka a gye-
rekszobában is: nálunk is zajlik az építkezés, pont, mint az óvo-
da mellett. De hiába a sok dolog, közben van idő a jövőtervezésre 
is: Anya, ha nagy leszek, először építészmérnök leszek, aztán rend-
őr és utána kukás! – mondja büszkén, és én csak mosolygok, mi-
csoda karrier.

Gergő sem tétlenkedik, tornázik és beszél, magyaráz, persze a sa-
ját kis nyelvén, s közben le sem veszi a szemét a nagytesóról. És a 
sárga markolóról, amit régóta meg akar szerezni, s ami késik, az 
nem múlik. 

Én pedig az első igazi karácsonyunkat tervezem. Az első ünne-
pet, ami idén először csak a miénk, négyünké. Az első ünnepet, mi-
kor nem megyünk sehová, inkább hozzánk jönnek látogatni. Az 
első ünnepet, mikor együtt sütjük a mézeskalácsot, s a lakás megte-
lik a karácsony illatával. Az első ünnepet, mikor saját fát díszítünk, 
mikor együtt gyújtunk gyertyát, s együtt örülünk a kis Jézus meg-
születésének. 

Az idei az első ünnep, mikor elkezdjük a saját, ránk jellemző és 
nekünk megfelelő szokásokat kialakítani, hiszen így születnek meg 
a mi saját hagyományaink. 

„A jó szülők gyökereket és szárnyakat adnak gyermekeiknek. 
Gyökereket, hogy mindig tudják, hol az otthonuk, és szárnyakat, 
hogy elrepülhessenek és gyakorolhassák mindazt, amit tőlünk ta-
nultak.” Szép ünnepet mindenkinek! JVE

S Z I L V E S Z T E R E Z Z E N
CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN

a vörösberényi művelődési házban      
2013. december 31-én!

20.00 órakor szilveszteri vacsora üdvözlő itallal
Zene hajnalig: Tóth István zenésszel
Tombola: értékes nyereményekkel

Büfé: rövid italok, sör, bor, pezsgő, pogácsa, stb.
Éjfélkor: virsli

Belépő ára: 3500 Ft, 
mely tartalmazza  a vacsorát és az üdvözlő italt

Asztalfoglalás, jegyelővétel: a művelődési házban dec. 2-től  
hétköznapokon: 16–18 óráig

Érdeklődni:  a 30/ 902 – 4268 telefonon
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MegemlékezésÖnkormányzat
Októberi képviselő-testületi ülés

Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyzői kinevezésével egyidejűleg meg-
üresedett alpolgármesteri posztra Keszey János polgármester Bálint 
Sándort, a Humán Bizottság elnökét javasolta, akit a Képviselő-tes-
tület titkos szavazással megválasztott. Az új társadalmi megbízatású 
alpolgármester az ülésen letette esküjét is. 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Telepü-
lési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányza-
ti Társulás eszközparkjának fejlesztésére és in-
formatikai korszerűsítésre pályázatot kíván be-
nyújtani legfeljebb nettó 1,5 milliárd Ft be-
csült összköltséggel, melyhez a szükséges 158 
tagönkormányzat hozzájárulása mellet a bala-
tonalmádi Képviselő-testület is támogatását fe-
jezte ki.

A közterület használati díjak és a családi ese-
ményekhez kapcsolódó rendezési és szervezé-
si szolgáltatások díjtételei 2014. január 1-től 
az inflációt megközelítő mértékben, 2 %-kal 
emelkednek 2013. évhez képest. A családi ese-
mények esetében az Önkormányzati Hivatal 
térítésmentesen biztosítja a házasságkötés, jubi-
leumi házassági fogadalom, névadó szertartás, 
élettársi kapcsolat bejegyzését hétköznap hiva-
tali időben, a megfelelően berendezett hivatali 
helyiséggel együtt.

A Képviselő-testület élt a város településré-
szeire vonatkozó általános iskolai felvételi kör-
zetek véleményezésének lehetőségével. A javas-
lat a Balatonfűzfői utat, Forrás, Szabadság, Ki-
nizsi, Must, Vörösmarty utcát, Remete közt, Veszprémi és a Vödör-
völgyi utat érinti, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal mér-
legel, és szükség szerint módosít.

Támogatja az Önkormányzat a Vörösberényi Általános Iskola 
egyik 8. osztályos diákjának Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételét, aki eredményes felvételi vizsga esetén a 
Lovassy László Gimnáziumban folytatná tanulmányait.

A Humán Bizottság idén is határozott a „Jó tanuló – jó sportoló”, 
illetve „Balatonalmádi sportjáért” járó kitűntetések adományozásá-
ról. Előbbit Kuthi Gábor a Györgyi Dénes és Zanathy Barnabás a 
Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója kapja, utóbbit 
pedig Kenyeres Tibor, a Vidra Szabadidő és Sportegyesület elnö-
ke. Külön díjazásban részesül Pató Bálint a színjátszásban elért ki-
váló teljesítményéért a Györgyi Dénes Iskolából. Az díjak átadására 
a decemberi bizottsági ülésen kerül sor ünnepélyes keretek között.

A Képviselő-testület 2014. augusztus 1–20-ig jelölte ki a Borfesz-
tivál időpontját, melynek szervezésére ismét a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárat kérte fel. Emellett jóváhagyta az intézmény 
2013. évi beszámolóját és a 2014. évi munkatervét is.

Idén is megrendezte az Idősek Napját az „Együtt-Egymásért” 
Nyílt Közalapítvány együttműködve a Vöröskereszt Balatonalmádi 
Szervezetével, melyhez az Önkormányzat anyagi támogatást nyúj-
tott.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2013-ban is díjban részesíti a köz-
biztonság fenntartásában kiemelkedő munkát végző személyeket a 
„Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” adományozásával. A Veszp-
rém megyei díj költségeit a Balaton-parti önkormányzatok támoga-
tásával finanszírozzák, melyhez Balatonalmádi Város Önkormány-
zata is hozzájárult.

Az Önkormányzat tulajdonát képező, balatonalmádi Hajnal u. 
10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra egy pályázó 

Karácsonyi gondolatok
Gyönyörködtetőek a tavirózsák. Eltakarják a koszosan sötétzöld 

víz látványát, miközben a virágzó rózsák üdítő színekben pompáz-
nak a víz mélységei felett, és formásan nagy levelei fedezik a szigo-
rúan szürke víztükröt. Ahogy kibújnak a víz felszínére ezek a tavi-
rózsák, többé nem csak a tóra figyelünk, hanem még inkább a virá-
gokra, amelyek életet, megújulást, illatot, frissességet ajándékoznak 
a ki tudja mit rejtő hullám-fodroknak. Isten megújulást adó kegyel-
me így jelent meg a koszos-mélyzöld, vagy szigorú-szürke emberélet 
vizén. Mindezek csak szimbólumok, hogy szemléltessék az evangé-
liumot, mindazt, ami karácsonykor történt; azt, hogy „megjelent az 
Isten üdvözítő kegyelme” (Titusz 2,11)

A Karácsonyi evangélium tartalma, hogy megjelent az Isten, Jézus 
Krisztusban. Ez a karácsony lényege. Megjelent, miként a tavirózsa 
a vízen, elfedve annak mélységét, szürkeségét, koszosságát. 

Jézus Krisztusban az Isten kegyelme jelent meg: nem az ítélete, 
hanem a kegyelme, mert Isten minden körülmények között sze-
reti az embert. Ezért mi sem tehetünk mást, mint minden körül-
mények között szeretjük egymást. Nem hivatkozhatunk érdekek-
re, sérelmekre, jogos igazságérzetre és indulatokra, nem hivatkoz-
hatunk a „pörgő” világ sokszor embertelen kihívásaira, feszültsége-
inkre és fáradtságunkra. Isten szereti ezt a világot, ezért mi sem te-
hetünk mást, mint minden körülmények között szeretjük egymást. 
Ezt vegyük figyelembe mindenkor. Az egyház pedig soha nem lehet 
sem terhe, sem bosszantója, sem fenyegetője az embereknek, hanem 
csakis Isten szeretetének megjelenítője, amely bennünket is szeretet-
re hív. Szolgáló egyházra van szükség, krisztusi egyházra!

Karácsonykor Isten üdvözítő kegyelme jelent meg. Karácsony-
kor megjelent az Isten, a kegyelmes és nem ítélő Isten, aki üdvözí-
tő kegyelmével szétfeszíti a földi lét kereteit. Isten kegyelme abban 
a Jézusban jelent meg, aki Krisztussá lett, aki önmagát adta éret-
tünk, és legyőzte a halált; vagyis karácsony csak nagypéntek és hús-
vét összefüggésében érthető meg. Csak akkor lehet ezen a földön 
boldog életet élni, ha van örök életbe vetett hitünk is. Jézus Krisz-
tus azért jött, hogy ezt a földi életet az örök élet távlataiba helyez-
ze, és már ezt a földi életet boldogabbá tegye. Gondoljunk bele, ha 
van örök élet, akkor már itt is lehet „lassabban”, értelmesebben, a 
másikra is figyelmet szentelve élni. Az örök élet hite „felfrissíti” ezt 
a földi életet is.

Pontos a tavirózsás hasonlat, hiszen a tavirózsa nemcsak elfedezi a 
tó sötétzöld mélységeit, hanem virágzásával, illatával felfrissíti, meg-
újítja a hullámokat, sőt, a tavacska lehetőségeit az önmaga számá-
ra elérhetetlennel ajándékozza meg. Ez karácsony örömhíre! Vonat-
koztassuk magunkra! Boldog, áldott karácsonyt minden balaton-
almádi lakosnak, igaz szeretettel, az almádi reformátusok nevében!

Steinbach József

tett ajánlatot. Az eljárás eredménytelennek bizonyult, mivel az aján-
lati ár nem érte el az ingatlan könyv szerint nyilvántartott értékét. 
Ezzel szemben a Wesselényi-strand keleti oldalán lévő kölcsönző, 
strandcikk – divatáru - ajándék üzlet és büfé bérletére kiírt pályáza-
tok eredményesen zárultak.

Elfogadták az Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetésének I-III. negyedévi beszámolóját, 
melyből kiderül, hogy a kiadások teljesítése a 
testületi döntések szellemében, az intézmények 
és szakfeladatok részére biztosított előirányzat-
okon belül, többségében az előirányzatok idő-
arányos felhasználásával történt. Emellett ke-
rült sor az Önkormányzat 2014. évi költségve-
tési koncepciójának tárgyalására, melynek ké-
szítésénél legfontosabb szempont volt a költ-
ségvetés egyensúlyának megteremtése, az in-
tézmények és a közös önkormányzati hivatal 
működőképességének biztosítása, a köznevelé-
si intézmények működtetése, a korábban fel-
vett hiteltörlesztő-részletének és kamatának fi-
zetése, az elnyert pályázatokkal megvalósítan-
dó fejlesztések befejezése, felhalmozási célú pá-
lyázatok önrészének biztosítása.

Az turisztikai szezonról készült beszámoló-
ból kiderül, hogy az idegenforgalmi adó be-
vétele mintegy 3 %-os emelkedést mutat az 
előző évhez képest, és ezzel egyidejűleg a ven-
dégéjszakák számában is az év végéig közel 5 
%-os emelkedés prognosztizálható. A vendég-
éjszakák közel egyharmada adómentes volt, 

ami a 18 éven aluliak mentességéből fakad, ez azt is mutatja, hogy 
sok a családdal, gyermekkel idelátogató vendég, illetve a táboro-
zó diákok száma. Az önkormányzat is csatlakozott a Balaton Best 
Card rendszerhez, biztosítva a vendégeknek 4 éjszakáig 30, felet-
te 100 %-os strandi belépő-kedvezményt. Az igénybevevők zöme 
belföldi, német, szlovák vendég volt. A városközpont rekonstruk-
ciójának II. ütemére benyújtott pályázaton elnyert támogatással 
megvalósult az Egészségügyi Központ előtti park és a Baross Gá-
bor utcai járda egy szakaszának felújítása, valamint a Széchenyi sé-
tány melletti parkban lévő játszótér bővítése. A Szoborpark átadá-
sával egy turisztikai, és városképi szempontból is jelentős fejlesztés 
valósult meg. Júliusban megnyílt a VasútARTjáró képzőművésze-
ti kiállítás is a Szoborparkhoz átvezető aluljáróban a városban élő 
képzőművészek alkotásainak reprodukcióiból. Felújítási munkák 
folytak a vörösberényi református templomnál, melynek részeként 
megújult annak tetőzete is. A Városgondnokság kiemelt feladat-
ként kezelte a Szent István parkba ültetett növények és a műtár-
gyak környezetének ápolását, az aluljáró galéria és az idegenforga-
lom szempontjából kiemelt PKKK parkoló körzetét. A Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság illetékességi területére tervezett rendez-
vények rendkívüli esemény nélkül lezajlottak. A turisztikai idény-
ben 46 alkalommal 64 fő polgárőr látott el rendőrrel közös szol-
gálatot. A Pannónia Kulturális Központ által szervezett Borfeszti-
vál szakmai és pénzügyi szempontból is sikerrel zárult, akárcsak a 
nyár többi rendezvénye, melyek kapcsán fokozott figyelmet for-
dítottak a megnövekedett vendéglétszámra és a nyaralók műsor-
igényére egyaránt. A könyvtár az előző évek nyaraihoz hasonlóan 
a nyitva tartást meghosszabbította, ingyenes wifi elérhetőséget is 
biztosított, strandkönyvtárat működtetett. A Vörösberényi Polgá-
ri Olvasó Kör és a társ civilszervezetek által szervezett Szüreti fel-
vonulás és bál zárta a nyári szezont.

Jáger István grafikája

Ünnep 
Keresztelő lesz, aztán készülünk az ünnepre, nemsokára itt a ka-

rácsony, majd búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újat. Zsúfolt a 
decemberi program. 

Andris is tele van tennivalóval, hiszen mindenkivel egyeztetni 
kell, hogy milyen ajándékot kapjon, s közben sok a munka a gye-
rekszobában is: nálunk is zajlik az építkezés, pont, mint az óvo-
da mellett. De hiába a sok dolog, közben van idő a jövőtervezésre 
is: Anya, ha nagy leszek, először építészmérnök leszek, aztán rend-
őr és utána kukás! – mondja büszkén, és én csak mosolygok, mi-
csoda karrier.

Gergő sem tétlenkedik, tornázik és beszél, magyaráz, persze a sa-
ját kis nyelvén, s közben le sem veszi a szemét a nagytesóról. És a 
sárga markolóról, amit régóta meg akar szerezni, s ami késik, az 
nem múlik. 

Én pedig az első igazi karácsonyunkat tervezem. Az első ünne-
pet, ami idén először csak a miénk, négyünké. Az első ünnepet, mi-
kor nem megyünk sehová, inkább hozzánk jönnek látogatni. Az 
első ünnepet, mikor együtt sütjük a mézeskalácsot, s a lakás megte-
lik a karácsony illatával. Az első ünnepet, mikor saját fát díszítünk, 
mikor együtt gyújtunk gyertyát, s együtt örülünk a kis Jézus meg-
születésének. 

Az idei az első ünnep, mikor elkezdjük a saját, ránk jellemző és 
nekünk megfelelő szokásokat kialakítani, hiszen így születnek meg 
a mi saját hagyományaink. 

„A jó szülők gyökereket és szárnyakat adnak gyermekeiknek. 
Gyökereket, hogy mindig tudják, hol az otthonuk, és szárnyakat, 
hogy elrepülhessenek és gyakorolhassák mindazt, amit tőlünk ta-
nultak.” Szép ünnepet mindenkinek! JVE

S Z I L V E S Z T E R E Z Z E N
CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN

a vörösberényi művelődési házban      
2013. december 31-én!

20.00 órakor szilveszteri vacsora üdvözlő itallal
Zene hajnalig: Tóth István zenésszel
Tombola: értékes nyereményekkel

Büfé: rövid italok, sör, bor, pezsgő, pogácsa, stb.
Éjfélkor: virsli

Belépő ára: 3500 Ft, 
mely tartalmazza  a vacsorát és az üdvözlő italt

Asztalfoglalás, jegyelővétel: a művelődési házban dec. 2-től  
hétköznapokon: 16–18 óráig

Érdeklődni:  a 30/ 902 – 4268 telefonon
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KrónikaKrónika
Hol a szülőfalum?

Tényleg, hol is születtem én? Hová valósi kend? Kérdezhetem, 
kérdezik tőlem. Mi lehet manapság a válasz erre a kérdésre. Igazat 
kell írnom, mert életem során ezerszer kell kitöltenem ilyen kérdés-
re a megfelelő rubrikát.

Egy beszélgetés során merült fel a kérdés, hány ember írhatja ma, 
hogy született Balatonalmádiban, vagy Vörösberényben. Úgy vél-
tem, hogy a lakósság 10–12 %-a, azaz 900–1000 fő.

A kérdést eldöntendő az illetékeshez, Kovács Piroska Rózsa  al-
jegyzőhöz fordultam, tőle néhány nap múlva a következő adatot 
kaptam. Népesség nyilvántartásban 2013. május 30-i állapot sze-
rint 9438 fő a bejelentett állandó lakósok száma. Ebből Balaton-
almádin született 239 fő, Vörösberényben 242 fő, összesen 481 fő, 
azaz 5,1 %.

Mi következik ebből? Magyarország falvai és városai csaknem tel-
jesen „elnéptelenednek”, nem mondhatja senki a nem is távoli jö-
vőben, hogy Almádi a szülővárosom, Felsőőrs a szülőfalum stb. Ez-
zel szemben a kórházzal rendelkező városok hatalmasra „növeked-
nek”, mert minden újszülöttet ott anyakönyveznek. Érdekes len-
ne megnézni, hogy Veszprém lakósainak száma mennyire közelítet-
te meg a félmilliót. 

Végül némi vidámság. Ha én lennék a „főnök” elrendelném, hogy 
az anya állandó lakóhelye szerepeljen az anyakönyvben születési 
helyként. Miért ő? Mert csak az anya biztos.

 SF

Nem csak a húszéveseké a világ
De nem ám! A Vörösberényi Nyugdíjas Klubban olyan pezsgő 

élet zajlik, hogy megirigyelhetné bármely korosztály. Számítógépes 
tanfolyam indul, grazi adventi kirándulás szerveződik december 19-
re, karácsonyi süti partira és ünnepi műsorra készülnek, a hagyomá-
nyos szilveszteri bál élőzenével pedig magától értetődik. 

Fentiekkel csak a decemberi programokból adtam egy kis ízelí-
tőt, de az év többi hónapjában is tartalmas, változatos programok-
kal töltik  szabadidejüket a klubtagok.

A november 27-én tartott havi összejövetelükön telt házzal, szé-
pen terített és díszített asztalokkal – a dekoráció Zsapkáné Adél 
ajándéka -,  csinos és jókedvű társasággal találkoztam. 

Lencse Sándor, a klub elnöke köszöntő beszédében elmondta, 
hogy településünkön számos híres művész, érdekes ember él, és a 
jövőben szeretné közelebb hozni, összeismertetni őket a nyugdíja-
sokkal.

Az én AlmáDIÁIM

Amikor nekifogtunk a nyá-
ri aluljárós kiállítás szervezé-
sének, nem is reméltük, hogy 
ilyen sikeres lesz. Úgy gon-
doltuk, hogy veszíteni valónk 
nincs, vigyük közelebb az em-
berekhez a képeket. Magunk 
sem gondoltuk volna, hogy de-
cemberben – most, amikor a 
váltáshoz leszedtük őket – ilyen 
makulátlan állapotban lesz-
nek. Nem gondoltuk volna azt 
sem hogy ilyen sokan köszönik 
meg, ilyen sokan gratulálnak az 
ötlethez és a megvalósításhoz.

Felbátorodva a kedvező fo-
gadtatásom, most újabb kiállí-
tásra invitáljuk az almádiakat és 
a hozzánk látogató vendégeinket. Adventtől Pünkösdig lesz látható 
az aluljáróban az „Én AlmáDIÁM” című fotókiállítás. Olyan képeket 
kértünk profi és amatőr almádi fotósoktól, amelyeken az intimebb, 
hétköznapibb Almádi - az a város ahol mi, az itt lakók élünk – látha-
tó. Kutyákkal, macskákkal, kis utcákkal, verandákkal, fákkal, füvek-
kel, szóval azzal, amitől Almádi számunkra az otthont jelenti.     

A kiállításon nemcsak az eddig fényképező tudományukról 
ismert almádiak szerepelnek, hanem olyanok is, akik valóban 
csak kedvtelésből örökítik meg a nekik tetsző látványt. A digitá-
lis fényképezés szinte mindenkit „fotóssá” tett, ezen a bemutatón 
nem is az a lényeg, hogy művészi legyen a kép, inkább azt sze-
rettük volna, hogy egyfajta szubjektív képi leltárt állítsunk ösz-
sze városunkról. Akik pedig a képeket csinálták, kapjanak bízta-
tást a folytatásra. 

Köszönjük Agg Z. Tamásnak és a Városgondnokságnak a megva-
lósításhoz nyújtott nélkülözhetetlen támogatását, Pászti Györgynek 
a nyomdai előkészítéshez nyújtott szakmai segítségét és köszönjük 
mindenkinek, hogy ilyen szép maradt az aluljáró.

Vigyázzunk rá. Megnyitó 2013 december 14. 16.30 óra.
Fábián László és Jáger István grafikusművészek,

 a kiállítás művészeti vezetői

Fotó: Novák Béla

Első alkalommal vendégként meghívta Vecsey Kiss Mária költő-
nőt, Fülöp Lajos festőművészt, Fábián László grafikusművészt, va-
lamint e sorok íróját - mindenkinek lehetőséget adva a bemutatko-
zásra.

Vecsey Kiss Mária több szép költeményét szavalta el Lakk Gyulá-
né Julika, Mayerné Papp Zsuzsa, Fürgéné Illés Gabi és Lencse 
Sándornagy sikerrel, majd a költőnő bemutatkozásában elmesélte,  
hogy négy gyermekes édesanya, többszörös nagymama, több kö-
tet szerzője. 

Fülöp Lajosról  megtudtuk, hogy azért fest, amiért a madár dalol, 
így aztán 127 hazai, és külföldi kiállítással büszkélkedhet. Eredeti-
leg pedagógus, később tanulmányi felügyelő volt, de ezeket az éve-
ket is végig festette.

Fábián Lászlóról kiderült, hogy gyerekkorában elcsodálkozott, 
amikor rájött: rajzolni bizony nem mindenki tud. Ha az édesapján 
múlt volna, akkor most agrármérnök lenne, de szerencsére pedagó-
gusként végzett. 

A negyedik vendégről  bebizonyosodott, hogy írni jobban szeret, 
mint nyilvánosság előtt beszélni.

Ezután Lencse Sándor köszöntötte az elmúlt egy hónapban szüle-
tésnapjukat ünneplő tagokat. Pálffy Ferencné Ibolya saját sütésű há-
rom emeletes tortával vendégelte meg a több, mint száz jelenlévőt, 
előkerült egy kis bor, némi konty alá való, a színpadon megszólalt a 
zene, tálalták a vacsorát, finom sütemény is került az asztalra, majd 
tánccal folytatódott a kellemes este.

Azt azért megsúgom, hogy hazafelé kiszámoltam, hány évet kell 
még várnom, mire közéjük tartozhatok, bár mint megtudtam, a 
150 fős létszám betelt, több tagot nem tudnak felvenni. 

Kívánok minden résztvevőnek jó egészséget, kellemes karácsonyt, 
és boldog új évet.

Szolga Mária

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 

hívja az Almádi Újság olvasóit. Minden szám-
ban felteszünk három helytörténettel kapcsola-
tos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a 
Pannónia Könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk Ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

VIII. forduló:
Ki volt Gyöngyösi Imre? 
Ki volt Csonka Ferenc? 
Ki volt Borbély Zoltán?

A helyes válaszokat december 20-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A nyolcadik fordulóra beérkezett válaszok elbírá-
lását 2014. január 10-én pénteken 16.30 órakor a Honismereti és 
Városszépítő Kör klubfoglalkozásán tartjuk.

A VI. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Borbély Károly? Borbély Károly 1873-ban 

Magyarbarnagon született. Iskoláit szülőfalujában, Pápán és 
Nagykőrösön végezte. Tanulmányait 1895-ben fejezte be és ek-
kor kapott tanulói oklevelet. Csákváron, majd Magyarbarnagon 
tanított 1910. szeptember 1-ig. 1910. szeptember 2-től a 
vörösberényi református kántor tanítói állást tölti be 13 éven 
keresztül. Többek között a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnö-
ke volt a számos megyei és országos református testületek tag-
jaként. Borbély Károly 1950. augusztus 21-én hunyt el. Sírja a 
vörösberényi temetőben található. Utódai Vörösberényben és 
Veszprémben élnek.

Ki volt Buffler Gáspár? A jezsuita rendfőnök Buffer Gáspár Sze-
reden született 1721-ben és Veszprémben hunyt el 1787-ben. 1737-
ben örök fogadalmat tett Trencsénben. 1758–1765-ig Székesfehér-
váron a Plébánia templom szónokaként működött. 1765-ben már a 
vörösberényi jezsuita rend jószágigazgatói teendőit végzi 1773. 07. 
31-ig, a jezsuita rend eltörléséig. Az 1780-ban létrehozott „Tanulmá-
nyi Alap” továbbra is megtartotta, mint utolsó jószágkormányzót. Ő 
építtette a Szent Ignác templomot, melyet 1779-ben szenteltek fel. 
1781-ben már Veszprémbe költözött és itt hunyt el 67 éves korában.

Ki volt Beke Ince Kristóf? Torony községben született 1785-ban 
és 1862-ben hunyt el Veszprémben. Iskoláit Rumy József birto-
kos támogatásával végezte, mint árva gyerek Győrben, Veszprém-
ben, Budapesten, majd Veszprémben pappá szentelték. Hivatalát 
Veszprémben, Siófokon, Peremartonban folytatja. A Veszprémi Ár-
vaház igazgatója. Az esztergomi Tanítóképző tanára 1835–42-ig. 
1843-tól a vörösberényi lelkész. 1844–56-ig a Szent Ignác  temp-
lom plébánosa.

Számos könyv írója, pl. „Kézikönyv a magyar falusi oskolames-
terek számára”, „A nevelés ügyében különösen a köznépre nézve”, 
„Neveléstudomány a mesterképző intézetek számára”, „Általános 
tanítástan a mesterképző intézetek számára” stb.

A magyar oktatástörténet jelentős személyisége, pedagógus, 
a reformkor harcosa.

A hatodik forduló nyertese: Rajnai Kálmánné
Helyreigazítás: Az előző számban sajnos pontatlanság történt.
Ime a helyesbítés: Grofcsik János testvére Grofcsik Emilia Györ-

gyi Déneshez ment feleségül. 1960-as évek végéig vitorlázott Al-
mádiban a „Veterán Európa 30-as” hajójával Grofcsik János.

Ismét megtelt a vörösberényi kultúrház nagyterme

Jól sikerült az idén is a Nők a Balatonért Egyesület szokásos Ad-
venti készülődése

Adventi készülődés

Fotó: Pászti

Jáger István grafikája
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KrónikaKrónika
Hol a szülőfalum?

Tényleg, hol is születtem én? Hová valósi kend? Kérdezhetem, 
kérdezik tőlem. Mi lehet manapság a válasz erre a kérdésre. Igazat 
kell írnom, mert életem során ezerszer kell kitöltenem ilyen kérdés-
re a megfelelő rubrikát.

Egy beszélgetés során merült fel a kérdés, hány ember írhatja ma, 
hogy született Balatonalmádiban, vagy Vörösberényben. Úgy vél-
tem, hogy a lakósság 10–12 %-a, azaz 900–1000 fő.

A kérdést eldöntendő az illetékeshez, Kovács Piroska Rózsa  al-
jegyzőhöz fordultam, tőle néhány nap múlva a következő adatot 
kaptam. Népesség nyilvántartásban 2013. május 30-i állapot sze-
rint 9438 fő a bejelentett állandó lakósok száma. Ebből Balaton-
almádin született 239 fő, Vörösberényben 242 fő, összesen 481 fő, 
azaz 5,1 %.

Mi következik ebből? Magyarország falvai és városai csaknem tel-
jesen „elnéptelenednek”, nem mondhatja senki a nem is távoli jö-
vőben, hogy Almádi a szülővárosom, Felsőőrs a szülőfalum stb. Ez-
zel szemben a kórházzal rendelkező városok hatalmasra „növeked-
nek”, mert minden újszülöttet ott anyakönyveznek. Érdekes len-
ne megnézni, hogy Veszprém lakósainak száma mennyire közelítet-
te meg a félmilliót. 

Végül némi vidámság. Ha én lennék a „főnök” elrendelném, hogy 
az anya állandó lakóhelye szerepeljen az anyakönyvben születési 
helyként. Miért ő? Mert csak az anya biztos.

 SF

Nem csak a húszéveseké a világ
De nem ám! A Vörösberényi Nyugdíjas Klubban olyan pezsgő 

élet zajlik, hogy megirigyelhetné bármely korosztály. Számítógépes 
tanfolyam indul, grazi adventi kirándulás szerveződik december 19-
re, karácsonyi süti partira és ünnepi műsorra készülnek, a hagyomá-
nyos szilveszteri bál élőzenével pedig magától értetődik. 

Fentiekkel csak a decemberi programokból adtam egy kis ízelí-
tőt, de az év többi hónapjában is tartalmas, változatos programok-
kal töltik  szabadidejüket a klubtagok.

A november 27-én tartott havi összejövetelükön telt házzal, szé-
pen terített és díszített asztalokkal – a dekoráció Zsapkáné Adél 
ajándéka -,  csinos és jókedvű társasággal találkoztam. 

Lencse Sándor, a klub elnöke köszöntő beszédében elmondta, 
hogy településünkön számos híres művész, érdekes ember él, és a 
jövőben szeretné közelebb hozni, összeismertetni őket a nyugdíja-
sokkal.

Az én AlmáDIÁIM

Amikor nekifogtunk a nyá-
ri aluljárós kiállítás szervezé-
sének, nem is reméltük, hogy 
ilyen sikeres lesz. Úgy gon-
doltuk, hogy veszíteni valónk 
nincs, vigyük közelebb az em-
berekhez a képeket. Magunk 
sem gondoltuk volna, hogy de-
cemberben – most, amikor a 
váltáshoz leszedtük őket – ilyen 
makulátlan állapotban lesz-
nek. Nem gondoltuk volna azt 
sem hogy ilyen sokan köszönik 
meg, ilyen sokan gratulálnak az 
ötlethez és a megvalósításhoz.

Felbátorodva a kedvező fo-
gadtatásom, most újabb kiállí-
tásra invitáljuk az almádiakat és 
a hozzánk látogató vendégeinket. Adventtől Pünkösdig lesz látható 
az aluljáróban az „Én AlmáDIÁM” című fotókiállítás. Olyan képeket 
kértünk profi és amatőr almádi fotósoktól, amelyeken az intimebb, 
hétköznapibb Almádi - az a város ahol mi, az itt lakók élünk – látha-
tó. Kutyákkal, macskákkal, kis utcákkal, verandákkal, fákkal, füvek-
kel, szóval azzal, amitől Almádi számunkra az otthont jelenti.     

A kiállításon nemcsak az eddig fényképező tudományukról 
ismert almádiak szerepelnek, hanem olyanok is, akik valóban 
csak kedvtelésből örökítik meg a nekik tetsző látványt. A digitá-
lis fényképezés szinte mindenkit „fotóssá” tett, ezen a bemutatón 
nem is az a lényeg, hogy művészi legyen a kép, inkább azt sze-
rettük volna, hogy egyfajta szubjektív képi leltárt állítsunk ösz-
sze városunkról. Akik pedig a képeket csinálták, kapjanak bízta-
tást a folytatásra. 

Köszönjük Agg Z. Tamásnak és a Városgondnokságnak a megva-
lósításhoz nyújtott nélkülözhetetlen támogatását, Pászti Györgynek 
a nyomdai előkészítéshez nyújtott szakmai segítségét és köszönjük 
mindenkinek, hogy ilyen szép maradt az aluljáró.

Vigyázzunk rá. Megnyitó 2013 december 14. 16.30 óra.
Fábián László és Jáger István grafikusművészek,

 a kiállítás művészeti vezetői

Fotó: Novák Béla

Első alkalommal vendégként meghívta Vecsey Kiss Mária költő-
nőt, Fülöp Lajos festőművészt, Fábián László grafikusművészt, va-
lamint e sorok íróját - mindenkinek lehetőséget adva a bemutatko-
zásra.

Vecsey Kiss Mária több szép költeményét szavalta el Lakk Gyulá-
né Julika, Mayerné Papp Zsuzsa, Fürgéné Illés Gabi és Lencse 
Sándornagy sikerrel, majd a költőnő bemutatkozásában elmesélte,  
hogy négy gyermekes édesanya, többszörös nagymama, több kö-
tet szerzője. 

Fülöp Lajosról  megtudtuk, hogy azért fest, amiért a madár dalol, 
így aztán 127 hazai, és külföldi kiállítással büszkélkedhet. Eredeti-
leg pedagógus, később tanulmányi felügyelő volt, de ezeket az éve-
ket is végig festette.

Fábián Lászlóról kiderült, hogy gyerekkorában elcsodálkozott, 
amikor rájött: rajzolni bizony nem mindenki tud. Ha az édesapján 
múlt volna, akkor most agrármérnök lenne, de szerencsére pedagó-
gusként végzett. 

A negyedik vendégről  bebizonyosodott, hogy írni jobban szeret, 
mint nyilvánosság előtt beszélni.

Ezután Lencse Sándor köszöntötte az elmúlt egy hónapban szüle-
tésnapjukat ünneplő tagokat. Pálffy Ferencné Ibolya saját sütésű há-
rom emeletes tortával vendégelte meg a több, mint száz jelenlévőt, 
előkerült egy kis bor, némi konty alá való, a színpadon megszólalt a 
zene, tálalták a vacsorát, finom sütemény is került az asztalra, majd 
tánccal folytatódott a kellemes este.

Azt azért megsúgom, hogy hazafelé kiszámoltam, hány évet kell 
még várnom, mire közéjük tartozhatok, bár mint megtudtam, a 
150 fős létszám betelt, több tagot nem tudnak felvenni. 

Kívánok minden résztvevőnek jó egészséget, kellemes karácsonyt, 
és boldog új évet.

Szolga Mária

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 

hívja az Almádi Újság olvasóit. Minden szám-
ban felteszünk három helytörténettel kapcsola-
tos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a 
Pannónia Könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk Ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

VIII. forduló:
Ki volt Gyöngyösi Imre? 
Ki volt Csonka Ferenc? 
Ki volt Borbély Zoltán?

A helyes válaszokat december 20-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A nyolcadik fordulóra beérkezett válaszok elbírá-
lását 2014. január 10-én pénteken 16.30 órakor a Honismereti és 
Városszépítő Kör klubfoglalkozásán tartjuk.

A VI. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Borbély Károly? Borbély Károly 1873-ban 

Magyarbarnagon született. Iskoláit szülőfalujában, Pápán és 
Nagykőrösön végezte. Tanulmányait 1895-ben fejezte be és ek-
kor kapott tanulói oklevelet. Csákváron, majd Magyarbarnagon 
tanított 1910. szeptember 1-ig. 1910. szeptember 2-től a 
vörösberényi református kántor tanítói állást tölti be 13 éven 
keresztül. Többek között a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnö-
ke volt a számos megyei és országos református testületek tag-
jaként. Borbély Károly 1950. augusztus 21-én hunyt el. Sírja a 
vörösberényi temetőben található. Utódai Vörösberényben és 
Veszprémben élnek.

Ki volt Buffler Gáspár? A jezsuita rendfőnök Buffer Gáspár Sze-
reden született 1721-ben és Veszprémben hunyt el 1787-ben. 1737-
ben örök fogadalmat tett Trencsénben. 1758–1765-ig Székesfehér-
váron a Plébánia templom szónokaként működött. 1765-ben már a 
vörösberényi jezsuita rend jószágigazgatói teendőit végzi 1773. 07. 
31-ig, a jezsuita rend eltörléséig. Az 1780-ban létrehozott „Tanulmá-
nyi Alap” továbbra is megtartotta, mint utolsó jószágkormányzót. Ő 
építtette a Szent Ignác templomot, melyet 1779-ben szenteltek fel. 
1781-ben már Veszprémbe költözött és itt hunyt el 67 éves korában.

Ki volt Beke Ince Kristóf? Torony községben született 1785-ban 
és 1862-ben hunyt el Veszprémben. Iskoláit Rumy József birto-
kos támogatásával végezte, mint árva gyerek Győrben, Veszprém-
ben, Budapesten, majd Veszprémben pappá szentelték. Hivatalát 
Veszprémben, Siófokon, Peremartonban folytatja. A Veszprémi Ár-
vaház igazgatója. Az esztergomi Tanítóképző tanára 1835–42-ig. 
1843-tól a vörösberényi lelkész. 1844–56-ig a Szent Ignác  temp-
lom plébánosa.

Számos könyv írója, pl. „Kézikönyv a magyar falusi oskolames-
terek számára”, „A nevelés ügyében különösen a köznépre nézve”, 
„Neveléstudomány a mesterképző intézetek számára”, „Általános 
tanítástan a mesterképző intézetek számára” stb.

A magyar oktatástörténet jelentős személyisége, pedagógus, 
a reformkor harcosa.

A hatodik forduló nyertese: Rajnai Kálmánné
Helyreigazítás: Az előző számban sajnos pontatlanság történt.
Ime a helyesbítés: Grofcsik János testvére Grofcsik Emilia Györ-

gyi Déneshez ment feleségül. 1960-as évek végéig vitorlázott Al-
mádiban a „Veterán Európa 30-as” hajójával Grofcsik János.

Ismét megtelt a vörösberényi kultúrház nagyterme

Jól sikerült az idén is a Nők a Balatonért Egyesület szokásos Ad-
venti készülődése

Adventi készülődés

Fotó: Pászti

Jáger István grafikája



Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 98

ALMÁDI ÚJSÁGAktuális 2013. december Aktuális
Anyanyelvünkről

Decemberi hidegeket
bírják-e az idegetek?
De karácsony hoz meleget::
Lángra lobban a szeretet. 
A kosár

Akkor figyeltem fel a kosárra, amikor a szomszédasszonyomat 
megpillantottam az utcán, karján kosárral. Meg is kérdeztem, hogy 
hová tart, mert napjainkban így csak piacra jár az ember. Felvilágo-
sított, hogy ő minden boltba kosárral jár, köszöni, de nem kér a szu-
permarketek nájlonzacskóiból, mert ő nemcsak szóban, hanem tet-
tekkel is óvja a természetet. Dicséretes. De erről az jutott eszembe, 
hogy a kosárnak mennyiféle szerepe (majdnem azt írtam: funkció-
ja) van az életben. 

Első sorban az kattan be, hogy a szeretett leánytól hányszor kap-
tam kosarat, míg végül beadta a derekát - és hozzám jött feleségül. 
„Kosarat kaptam...” - honnan is ered ez a szólás? Azt találtam az iro-
dalomban, hogy talán a középkor táján keletkezhetett. Egy ifjú sze-
relmes csak okkal-móddal remélhetett eljutni szerelméhez, aki egy 
villa emeletén lakott. Megkerülte az épületet, és jelzést adott a leány 
ablakához dobott kaviccsal. Ha a leány megismerte a legényt, akkor 
leeresztett egy kosarat, és beavatott szolgái segítségével fölvontatta 
abban az udvarlót. Volt azonban olyan legény, akit nem kedvelt, de 
aki mégis egyre remélte, hogy majd ő érte is lejön a kosár. A leány 
megunta az okvetetlenkedőt, és egy lyukas kosarat, vagy gyenge fe-
nekűt küldött le, amiből a hívatlan legény kipottyant. Ő aztán tény-
leg kosarat kapott. Így szól a mese.

A Balaton partján lakom, gyakran összefutok „tengrészeinkkel”, 
azaz hajósokkal és kikötői dolgozókkal. Ezek egyike mesélte el ne-
kem a viharjelzés történetét. Kezdetben ugyanis nem villogó lám-
pákkal adtak jelzést, hanem a kikötőkben felállított póznákra fel-
húztak egy vörösre festett kosarat. Ha azután ezt meglátták a stran-
dokon, haladéktalanul kihívták a fürdőzőket, hangos szóval közöl-
vén, hogy vigyázat, felhúzták a kosarat! A vízen levő vitorlásoknak 
pedig illett a jelzést figyelni és meglátni. De öreg hajókon is láthat-
tunk árbockosarat, amiben egy tengerész figyelte a vizet - és várta a 
Föld megjelenését a látóhatáron.

A szomszédomban lakik egy langaléta ifjú; nagy sportoló, és fő-
leg kiváló kosaras. Legalábbis ezt tartja magáról, amikor azzal is di-
csekszik, hogy a mérkőzéseken rendre ő dobja a legtöbb kosarat.         
Kosár alatt általában fonott tárgyakat gondolunk. Van úgy, hogy 
egy megnevezés, egy jelző megmarad akkor is, ha már „érvényét” 
vesztette. Gondoljunk arra, hogy a műanyagból készült, konyhai 
eszközt ma is fakanálnak hívjuk. Vagy sámfának nevezik a cipő for-
májának megtartásához használt eszközt, ha az ma már műanyag-
ból készül.

A tévében láttam egy bemutatót légballonosok szereplésével. El-
mondták, de láttam is, hogy a ballon kosarában egy vagy két em-
ber indul a versenyen. 

És persze többnyire vesszőből font, kosárszerű puttonyokban 
gyűjtik az ügyes kezű lányok-asszonyok a szőlőfürtöket, majd eze-
ket az erősebb férfiak a hátukra veszik, tartalmukat pedig beleön-
tik a várakozó „tankautóba”, vagy kocsin álló, nagy hordókba, ká-
dakba.

Nagybani piacokon mértékegységül is használják a kosarat, amit 
akár átlagsúlynak is tekintenek, amikor egy-egy kosár almát elad-
nak a kiskereskedőnek. Ezeket máskor ruháskosárként is használ-
ják. Jókora méretűek és két fülük van. Sokféle áru szállítására, táro-
lására is alkalmas. 

Vásároljunk Almádiban

Örömmel osztjuk meg a jó hírt, miszerint egy hónap alatt há-
rom szép, új bolttal gazdagodott városunk. Természetesen mind-
egyik üzlet hosszú távra tervezi jövőjét, a tulajdonosok hiszik, hogy 
az általuk kínált termékek olyan hiányt pótolnak, amire a balaton-
almádiak körében van kereslet, de eddig a környező településeken 
szerezték be a portékákat. 

A „Nagyi Kamrája” elnevezésű Finomságok Boltja barátságos, 
igényes üzlet. Tulajdonosai régi almádi lakosok, akik  rengeteg meg-
lepetéssel készültek vásárlóik számára. A PUFI Pékség mellett talál-
juk őket, érdemes sötétedés után is benézni hozzájuk. Sajt ismerte-
tő, bor- és pezsgő kóstolás, helyben is fogyasztható kávé, tea, forró 
csoki és forralt bor vár a látogatóra. 

A prémium minőségű külföldi csemegék között találunk olasz 
sonkát, melyet tengeri sós levegőn érleltek, pestot, tésztákat, osztrák 
és angol csokoládét, olajokat. 

A hazai, válogatott kézműves termékek között többek között 
méz, kolbász és szalonna, sajtok várják, hogy hazavigyük őket. 

Almádi Ékszer néven, a Hattyú ABC épületében, a volt UPC iro-
da helyiségében szintén egy régi almádi család várja vásárlóit mi-
nőségi árukészlettel. Az arany-,  ezüst- és Swarovski ékszereken kí-
vül nívós bőr áruk, órák, különféle ajándéktárgyak színesítik a kí-
nálatot. Különleges fénykép- és gyertyatartók, színpompás Tiffany 
lámpák csábítanak vásárlásra. Nemesfém javítást vállalnak, tört ék-
szereinket napi árfolyamon beszámítják egy újba, de ha úgy gon-
doljuk, meg is vásárolják őket. Ha a változatos ékszer és óra kíná-
latban mégsem  találnánk meg az elképzelésünket, akkor katalógus 
alapján választhatunk és néhány nap alatt átvehetjük a megálmo-
dott terméket. 

Budataván a volt Lottózó helyén is új ajándékbolt nyílt. A Bada-
csonyi, Tokaji és Villányi borok mellett a Pálffy Pincészet készítmé-
nyeiből válogathatunk, de egyéb szeszes italok, üdítők és ásványvi-
zek is vásárolhatók az üzletben.  Az ezüst, Swarovski és bizsu éksze-
reken kívül találunk ásványokat, díszdobozos és kimért Szerencsi 
desszerteket, többféle szaloncukrot. Választhatunk ajándékot gyer-
mekeknek és felnőtteknek egyaránt. Arany és ezüst ékszer felvásár-
lásával, javításával, elemcserére szoruló tárgyainkkal szintén felke-
reshetjük az üzletet. 

Gratulálunk a szép üzletekhez, sok sikert kívánunk a működés-
hez!

Szolga Mária 

Ünnepekre készülődve
Közeleg az év legnagyobb ünnepe, a karácsony. Szeretteinkre 

gondolva járjuk a bevásárló központokat, üzleteket, karácsonyi vá-
sárokat, hogy szeretteinknek meglepetést szerezzünk. Ezt az idősza-
kot a bűnözők is kihasználják, hiszen ebben az időszakban sokszo-
rosára nő a forgalom az üzletekben, parkolókban, nagyobb a tö-
meg, többet költünk a megszokottnál és óvatlanabbá válunk a né-
zegetés közben.

A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándékokra 
szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsúfolt üzletekben, pia-
con, nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény áldo-
zatává. Az óvatosság az otthonunkba belépő idegenekkel szemben 
sem árt!

A vásárlásoknál történő odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
olyan helyre teszik pénztárcájukat, ahol nehezen hozzáférhető, a 
bankkártya pin-kódját nem írják a tokra, nem tartják a kártya 
mellett, ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó 
tárgyakat eladni, amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget 
gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati 
termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,azt 
nem fogadják el, a parkolóban nem tévesztik szem elől értékeiket, 
a gépkocsi utasterét zárva tartják a csomagtartóba történő pako-
lás közben. 

Ősszel találkozunk krumpli, káposzta, gyümölcs és más termé-
nyek árusítóival, ugyanakkor gyakoribb a téli tüzelőt, tűzifát aján-
lók megjelenése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a már ismert 
eladókat, forgalmazókat keresse. Az újságokból, internetről válasz-
tott ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhető személyek körében 
fordul elő gyakrabban, hogy nem a kialkudott, hanem 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 kikerül-
hetnek a terepszemlét tartó bűnözők, akik időseket, értékes dolgo-
kat őrző vagy szállásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdo-
nítható fémtárgyakat keresgélve járják a környéket. 

Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idege-
nektől, mit keresnek az utcánkban és azonnal értesítsük a rendőr-
séget!

A készülődés során a karácsony önfeledt napjaiban és utá-
na se feledkezzünk meg azokról, akiknek ez az időszak nem jár 
együtt az örömmel. Ha módunkban áll segítsünk a rászorultak-
nak, mert ettől a mi ünnepünk is szebb lesz. Jó szándékunkat az 
általunk megnevezett szervezet részére banki befizetéssel, ismert 
szervezetek gyűjtéséhez történő csatlakozással tudjuk kifejezni. 
Az utcán bennünket leszólító vagy házaló adománykérőkkel le-
gyünk óvatosak. 

Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál, ne alkohollal tartsuk me-
legen magunkat, mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai teljesítő 
képességhez, így könnyen kihűléshez vezethet.

Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal működő 
– eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a tragédiát elke-
rülhessük.

Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden év-
ben előforduló karácsonyfa tüzekről. Ne hagyjuk égve a gyertyákat 
hosszan, különösen akkor ne, ha elmegyünk otthonról, vagy ha már 
kicsit száraz a feldíszített fenyőfa!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében kívá-
nok Mindnyájuknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új-
esztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kosárka az a – többnyire papírból készült – kehely, amiben kis, 
kerek tészták sülnek. Vagy az az ostya, amiben a fagylaltot kap-
hatjuk. 

De kosárnak hívják a vívótőr markolatát védő, ám fémből 
készült, megfelelően hajlított lemezt és kosár a hölgyek in-
tim, textíliából készült ruhadarabja, a melltartójuk két for-
mázó része is! Végül hadd említsem meg azt a műanyagból 
vagy fémből készült irodai berendezést (amely a szerkesztő-
ségek legfontosabbika), a papírkosarat. Ebbe dobálja bele 
a szerkesztő az el nem fogadott kéziratokat. (Remélem, ezt 
nem.) 

Egyetlen tanulsága lehet ennek az írásomnak az, hogy felhívjam 
a figyelmet: ne vegyünk műanyag szatyrot, hanem járjunk kosárral 
bevásárolni! Ezzel is védjük a természetet!

Végül kellemes karácsonyi ünnepeket, és hozzá egy nagy kosárnyi 
boldogságot kívánok!

 lang.miklos@chello.hu

Recept
Adventi készülődés

Az adventi idő az elcsendesedés, várakozás. készülődés ideje. 
Az évi rohanást, izgalmakat jó lezárni  ekkor. Nehéz időt szakítani, 
de megéri a családra , az otthonunkra figyelni. A készülődés egyik 
része a karácsonyra való sütögetés. Hagyománya van hazánkban 
a házilag sütött, sokáig eltartható finomságoknak. Igaz, ma min-
den finomat meg lehet vásárolni, de a saját magunk sütött apró 
sütemények íze valahogy egész más. Megéri időt szakítani. Egy 
jó zene, egy adventi rádió műsor mellett megsütni családunknak, 
szeretteinknek ezeket a finom sütiket.

Kedves ajándék, ha szép kis dobozba csomagolunk belőle. Nem 
is beszélve a lakást betöltő finom mézes, vaníliás illatokról. Ezek az 
apróságok is segítik az igazi karácsony várást.

Ehhez adnék régi, nagyanyáink féle recepteket.

Mogyorós korongok
Tészta: 6 dkg margarin, 8 dkg liszt. 4 dkg őrölt mandula, 4 dkg 

vaníliás cukor, 2 tojás sárgája.
Összegyúrom, vékonyra sodrom, pogácsaszaggatóval apróra 

szaggatom. Picit elősütöm. 2 tojás fehérjét felverek, majd 14 dkg 
cukorral keményre verem. 14 dkg pirított,őrölt mogyorót keverek 
bele. Minden korongra kis gömböket rakok, majd mindegyikbe 1 
szem mogyorót tűzök. A sütőbe csak szárítani teszem vissza.  (Én 
mindig több adagot sütők, mert nagyon finom és sokáig eláll.)

Vaníliás kifli
24 dkg liszt 21 dkg Ráma, 7 dkg cukor,10 dkg őrölt mandula.
Összegyúrjuk. Kisodorjuk, vékony csíkokra vágjuk, Egyforma 

hosszúra szeljük. majd kifli formákat csinálunk. Hamar sül, egész 
világosra hagyjuk sülni. Forrón vaníliás cukorba hempergetjük. 
Ebből is több adagot érdemes sütni. Érdemes előző este meg-
gyúrni a tésztákat.

Diógolyó
30 dkg diót apróra vágunk, 25 dkg puhított  étcsokoládéval, 6 

dkg lágy vajjal, 1-2 kanál rummal, 10 dkg porcukorral összegyúr-
juk. Hűtőben kifagyasztjuk. Golyókat formálunk, a közepébe tehe-
tünk 1 meggy kompótot. Kristálycukorba forgatjuk.

Fügegolyó
25 dkg fügét durvára vágunk .20 dkg darált diót, 15 dkg cukrot, 

1 citrom levét, fél dl rumot, adunk hozzá. Összegyúrjuk, golyókat 
formálunk. Közepébe tehetünk 1 szem meggyet. Kristálycukorba 
vagy csoki darába hempergetjük. Ö.Á.

Grafika: Mesemadár műhely
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Decemberi hidegeket
bírják-e az idegetek?
De karácsony hoz meleget::
Lángra lobban a szeretet. 
A kosár

Akkor figyeltem fel a kosárra, amikor a szomszédasszonyomat 
megpillantottam az utcán, karján kosárral. Meg is kérdeztem, hogy 
hová tart, mert napjainkban így csak piacra jár az ember. Felvilágo-
sított, hogy ő minden boltba kosárral jár, köszöni, de nem kér a szu-
permarketek nájlonzacskóiból, mert ő nemcsak szóban, hanem tet-
tekkel is óvja a természetet. Dicséretes. De erről az jutott eszembe, 
hogy a kosárnak mennyiféle szerepe (majdnem azt írtam: funkció-
ja) van az életben. 

Első sorban az kattan be, hogy a szeretett leánytól hányszor kap-
tam kosarat, míg végül beadta a derekát - és hozzám jött feleségül. 
„Kosarat kaptam...” - honnan is ered ez a szólás? Azt találtam az iro-
dalomban, hogy talán a középkor táján keletkezhetett. Egy ifjú sze-
relmes csak okkal-móddal remélhetett eljutni szerelméhez, aki egy 
villa emeletén lakott. Megkerülte az épületet, és jelzést adott a leány 
ablakához dobott kaviccsal. Ha a leány megismerte a legényt, akkor 
leeresztett egy kosarat, és beavatott szolgái segítségével fölvontatta 
abban az udvarlót. Volt azonban olyan legény, akit nem kedvelt, de 
aki mégis egyre remélte, hogy majd ő érte is lejön a kosár. A leány 
megunta az okvetetlenkedőt, és egy lyukas kosarat, vagy gyenge fe-
nekűt küldött le, amiből a hívatlan legény kipottyant. Ő aztán tény-
leg kosarat kapott. Így szól a mese.

A Balaton partján lakom, gyakran összefutok „tengrészeinkkel”, 
azaz hajósokkal és kikötői dolgozókkal. Ezek egyike mesélte el ne-
kem a viharjelzés történetét. Kezdetben ugyanis nem villogó lám-
pákkal adtak jelzést, hanem a kikötőkben felállított póznákra fel-
húztak egy vörösre festett kosarat. Ha azután ezt meglátták a stran-
dokon, haladéktalanul kihívták a fürdőzőket, hangos szóval közöl-
vén, hogy vigyázat, felhúzták a kosarat! A vízen levő vitorlásoknak 
pedig illett a jelzést figyelni és meglátni. De öreg hajókon is láthat-
tunk árbockosarat, amiben egy tengerész figyelte a vizet - és várta a 
Föld megjelenését a látóhatáron.

A szomszédomban lakik egy langaléta ifjú; nagy sportoló, és fő-
leg kiváló kosaras. Legalábbis ezt tartja magáról, amikor azzal is di-
csekszik, hogy a mérkőzéseken rendre ő dobja a legtöbb kosarat.         
Kosár alatt általában fonott tárgyakat gondolunk. Van úgy, hogy 
egy megnevezés, egy jelző megmarad akkor is, ha már „érvényét” 
vesztette. Gondoljunk arra, hogy a műanyagból készült, konyhai 
eszközt ma is fakanálnak hívjuk. Vagy sámfának nevezik a cipő for-
májának megtartásához használt eszközt, ha az ma már műanyag-
ból készül.

A tévében láttam egy bemutatót légballonosok szereplésével. El-
mondták, de láttam is, hogy a ballon kosarában egy vagy két em-
ber indul a versenyen. 
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gyűjtik az ügyes kezű lányok-asszonyok a szőlőfürtöket, majd eze-
ket az erősebb férfiak a hátukra veszik, tartalmukat pedig beleön-
tik a várakozó „tankautóba”, vagy kocsin álló, nagy hordókba, ká-
dakba.

Nagybani piacokon mértékegységül is használják a kosarat, amit 
akár átlagsúlynak is tekintenek, amikor egy-egy kosár almát elad-
nak a kiskereskedőnek. Ezeket máskor ruháskosárként is használ-
ják. Jókora méretűek és két fülük van. Sokféle áru szállítására, táro-
lására is alkalmas. 
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szerezték be a portékákat. 

A „Nagyi Kamrája” elnevezésű Finomságok Boltja barátságos, 
igényes üzlet. Tulajdonosai régi almádi lakosok, akik  rengeteg meg-
lepetéssel készültek vásárlóik számára. A PUFI Pékség mellett talál-
juk őket, érdemes sötétedés után is benézni hozzájuk. Sajt ismerte-
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A prémium minőségű külföldi csemegék között találunk olasz 
sonkát, melyet tengeri sós levegőn érleltek, pestot, tésztákat, osztrák 
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vül nívós bőr áruk, órák, különféle ajándéktárgyak színesítik a kí-
nálatot. Különleges fénykép- és gyertyatartók, színpompás Tiffany 
lámpák csábítanak vásárlásra. Nemesfém javítást vállalnak, tört ék-
szereinket napi árfolyamon beszámítják egy újba, de ha úgy gon-
doljuk, meg is vásárolják őket. Ha a változatos ékszer és óra kíná-
latban mégsem  találnánk meg az elképzelésünket, akkor katalógus 
alapján választhatunk és néhány nap alatt átvehetjük a megálmo-
dott terméket. 
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nyeiből válogathatunk, de egyéb szeszes italok, üdítők és ásványvi-
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gondolva járjuk a bevásárló központokat, üzleteket, karácsonyi vá-
sárokat, hogy szeretteinknek meglepetést szerezzünk. Ezt az idősza-
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rosára nő a forgalom az üzletekben, parkolókban, nagyobb a tö-
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olyan helyre teszik pénztárcájukat, ahol nehezen hozzáférhető, a 
bankkártya pin-kódját nem írják a tokra, nem tartják a kártya 
mellett, ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó 
tárgyakat eladni, amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget 
gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati 
termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,azt 
nem fogadják el, a parkolóban nem tévesztik szem elől értékeiket, 
a gépkocsi utasterét zárva tartják a csomagtartóba történő pako-
lás közben. 

Ősszel találkozunk krumpli, káposzta, gyümölcs és más termé-
nyek árusítóival, ugyanakkor gyakoribb a téli tüzelőt, tűzifát aján-
lók megjelenése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a már ismert 
eladókat, forgalmazókat keresse. Az újságokból, internetről válasz-
tott ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhető személyek körében 
fordul elő gyakrabban, hogy nem a kialkudott, hanem 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 kikerül-
hetnek a terepszemlét tartó bűnözők, akik időseket, értékes dolgo-
kat őrző vagy szállásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdo-
nítható fémtárgyakat keresgélve járják a környéket. 

Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idege-
nektől, mit keresnek az utcánkban és azonnal értesítsük a rendőr-
séget!

A készülődés során a karácsony önfeledt napjaiban és utá-
na se feledkezzünk meg azokról, akiknek ez az időszak nem jár 
együtt az örömmel. Ha módunkban áll segítsünk a rászorultak-
nak, mert ettől a mi ünnepünk is szebb lesz. Jó szándékunkat az 
általunk megnevezett szervezet részére banki befizetéssel, ismert 
szervezetek gyűjtéséhez történő csatlakozással tudjuk kifejezni. 
Az utcán bennünket leszólító vagy házaló adománykérőkkel le-
gyünk óvatosak. 

Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál, ne alkohollal tartsuk me-
legen magunkat, mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai teljesítő 
képességhez, így könnyen kihűléshez vezethet.

Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal működő 
– eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a tragédiát elke-
rülhessük.

Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden év-
ben előforduló karácsonyfa tüzekről. Ne hagyjuk égve a gyertyákat 
hosszan, különösen akkor ne, ha elmegyünk otthonról, vagy ha már 
kicsit száraz a feldíszített fenyőfa!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében kívá-
nok Mindnyájuknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új-
esztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kosárka az a – többnyire papírból készült – kehely, amiben kis, 
kerek tészták sülnek. Vagy az az ostya, amiben a fagylaltot kap-
hatjuk. 

De kosárnak hívják a vívótőr markolatát védő, ám fémből 
készült, megfelelően hajlított lemezt és kosár a hölgyek in-
tim, textíliából készült ruhadarabja, a melltartójuk két for-
mázó része is! Végül hadd említsem meg azt a műanyagból 
vagy fémből készült irodai berendezést (amely a szerkesztő-
ségek legfontosabbika), a papírkosarat. Ebbe dobálja bele 
a szerkesztő az el nem fogadott kéziratokat. (Remélem, ezt 
nem.) 

Egyetlen tanulsága lehet ennek az írásomnak az, hogy felhívjam 
a figyelmet: ne vegyünk műanyag szatyrot, hanem járjunk kosárral 
bevásárolni! Ezzel is védjük a természetet!

Végül kellemes karácsonyi ünnepeket, és hozzá egy nagy kosárnyi 
boldogságot kívánok!

 lang.miklos@chello.hu

Recept
Adventi készülődés

Az adventi idő az elcsendesedés, várakozás. készülődés ideje. 
Az évi rohanást, izgalmakat jó lezárni  ekkor. Nehéz időt szakítani, 
de megéri a családra , az otthonunkra figyelni. A készülődés egyik 
része a karácsonyra való sütögetés. Hagyománya van hazánkban 
a házilag sütött, sokáig eltartható finomságoknak. Igaz, ma min-
den finomat meg lehet vásárolni, de a saját magunk sütött apró 
sütemények íze valahogy egész más. Megéri időt szakítani. Egy 
jó zene, egy adventi rádió műsor mellett megsütni családunknak, 
szeretteinknek ezeket a finom sütiket.

Kedves ajándék, ha szép kis dobozba csomagolunk belőle. Nem 
is beszélve a lakást betöltő finom mézes, vaníliás illatokról. Ezek az 
apróságok is segítik az igazi karácsony várást.

Ehhez adnék régi, nagyanyáink féle recepteket.

Mogyorós korongok
Tészta: 6 dkg margarin, 8 dkg liszt. 4 dkg őrölt mandula, 4 dkg 

vaníliás cukor, 2 tojás sárgája.
Összegyúrom, vékonyra sodrom, pogácsaszaggatóval apróra 

szaggatom. Picit elősütöm. 2 tojás fehérjét felverek, majd 14 dkg 
cukorral keményre verem. 14 dkg pirított,őrölt mogyorót keverek 
bele. Minden korongra kis gömböket rakok, majd mindegyikbe 1 
szem mogyorót tűzök. A sütőbe csak szárítani teszem vissza.  (Én 
mindig több adagot sütők, mert nagyon finom és sokáig eláll.)

Vaníliás kifli
24 dkg liszt 21 dkg Ráma, 7 dkg cukor,10 dkg őrölt mandula.
Összegyúrjuk. Kisodorjuk, vékony csíkokra vágjuk, Egyforma 

hosszúra szeljük. majd kifli formákat csinálunk. Hamar sül, egész 
világosra hagyjuk sülni. Forrón vaníliás cukorba hempergetjük. 
Ebből is több adagot érdemes sütni. Érdemes előző este meg-
gyúrni a tésztákat.

Diógolyó
30 dkg diót apróra vágunk, 25 dkg puhított  étcsokoládéval, 6 

dkg lágy vajjal, 1-2 kanál rummal, 10 dkg porcukorral összegyúr-
juk. Hűtőben kifagyasztjuk. Golyókat formálunk, a közepébe tehe-
tünk 1 meggy kompótot. Kristálycukorba forgatjuk.

Fügegolyó
25 dkg fügét durvára vágunk .20 dkg darált diót, 15 dkg cukrot, 

1 citrom levét, fél dl rumot, adunk hozzá. Összegyúrjuk, golyókat 
formálunk. Közepébe tehetünk 1 szem meggyet. Kristálycukorba 
vagy csoki darába hempergetjük. Ö.Á.

Grafika: Mesemadár műhely
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Krónika
Szilveszter kutyaszemmel

Míg az újév köszöntése számunkra egy felhőtlen, önfeledt mulat-
ság, addig kedvenceink számára az erős fények és hangok miatt ri-
asztó esemény. Kevés olyan „harcedzett” kutya van, akinek ilyen-
kor ne szállna inába a bátorsága. Sokan közülük félelmükben el-
szöknek otthonról, és nehezen vagy egyáltalán nem találják meg a 
hazautat. Ráadásul a riadtan menekülő állat a baleseteknek jobban 
ki van téve, mint a rutinos kószáló. 

Mit tehetünk kutyánk biztonságáért és nyugalmáért szilveszter 
alatt?

A kutyákat otthon is hozzá lehet szoktat-
ni a váratlan zajok- hoz, olyan hangok 
imitálásával, ame- lyek hasonlíta-
nak a szilveszte- ri durrogattáshoz. 
Nagyon fontos a fokozatosság 
és a távolságtar- tás, elsőre a ku-
tyától távolabb vagy egy csukott 
ajtón keresztül kelthetünk imi-
táló zajokat (pl. egy könyv ösz-
szecsapása, han- gos tapsolás, egy 
lufi kipukkasz- tása stb.), majd 
a távolságot és a hang erősségét fo-
kozatosan csök- kentve egyre köze-
lebb kerülhetünk ki- képzendő kedven-
cünkhöz. Amennyiben a gazda nem érzi magabiz-
tosnak magát egy ilyen szokta- tás véghezviteléhez, minden-
képp kérje szakember segítségét, mert például egy kezdő, tapaszta-
latlak kutyatartó adott esetben pár dolgot elronthat, amitől a hely-
zet csak rosszabbá válhat. Fontos még, hogy a rémült kutyát a le-
hető legkevesebbet simogassuk, mert ezzel csak megerősítjük ben-
ne a hangoktól való félelmet – de mindenképp maradjunk mellet-
te, játékkal, kedves szavakkal próbáljuk eltereli a figyelmét. Az ud-
varon tartott kutyákat ne csak szilveszter napján engedjük be a la-
kásba, hanem már pár nappal előtte is, hogy a hangorkánt ne kös-
sék össze a lakásba való bemeneküléssel. Ezek mellett a tűzijátékok-
tól különösen rettegő ebeknek már szilvesztert megelőző pár naptól 
kezdve érdemes kutyák számára készült természetes nyugtató készít-
ményt adni. Az epilepsziás kutyák a zajok miatt a rohamokra külö-
nösen hajlamosak szilveszterkor, ezért őket semmiképp ne hagyjuk 
magukra ilyenkor!

Mit tehetünk, ha kutyánk mégis elszökik szilveszterkor?
A legfontosabb, hogy értesítsük azokat a helyi szervezeteket, akik-

hez legnagyobb eséllyel elkerül kóborló kedvencünk: az állatorvo-
si rendelőt (Lutra állatorvosi rendelő: 06 70 215 6525), a gyepmes-
tert (06 30 245 4913), az állatvédő egyesületeket (Veszprémi Állat-
védő Egyesület 06 20 368 0744, Vackoló Állatvédő Egyesület 06 
70 942 6895), valamint az önkormányzatot (Balatonalmádi Ön-
kormányzat Közterület-felügyelete 06 88 542 460, csak telefonon 
és munkanapokon). Hasznos számukra kedvencünk pontos leírásán 
túl (nem, szín, fajta, életkor, mikrochip szám, különös ismertető je-
gyek) fényképet is küldeni, illetve ezeket az információkat tartalma-
zó szórólapokat kihelyezni lakóhelyünk környékén. Az eltűnéskor 
feltétlenül ellenőrizzük a www.petvetdata.hu weboldalon, hogy ku-
tyánk mikrochip száma regisztrálva van-e, ennek hiányában ugyan-
is a mikrochip nem fogja segíteni kedvencünk hazajutását. A 15 je-
gyű mikrochip számot az oltási könyvben, illetve az állatútlevélben 
találjuk meg, annak regisztrációja a kisállat nyilvántartó rendszer-
be beültetéskor az állatorvos feladata. Amennyiben ez nem történt 
meg, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot állatorvosunkkal, és 
kérjük az adminisztráció pótlását.

dr. Dani Katalin www. negylabupatika.hu

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2013. december 11-től 2014. január december végéig

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk 
a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

December 11. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
Süti party és karácsonyi menüajánlatok, 
különlegességek
Előadó Dimitriszné Zsuzsa a görög étteremből
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 13. péntek 16 óra
CIMBORA
Helyszín: Pannónia, gyermekkönyvtár

December 13. péntek 18 óra
XIII. Karácsonyi Fények Nemzetközi Művészeti 
Találkozó - Jótékonysági gálaműsorral
Helyszín: Pannónia

December 14-15. szombat–vasárnap 
Almádi  Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 14. szombat 16.30 órától 
Mandulás Táncház kicsiknek, 
nagyoknak élő zenére
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 14. szombat 16.30
VasútArtjáró - Az én AlmáDIÁIM
Fotókiállítás megnyitó az aluljáró lépcsőin.
A kiállítást megnyitja: Fábián László grafikusművész

December 14. szombat 17 óra
Az ég a vízre ráhajol … - Molnár C. Pál és 
Kontuly Béla emlékkiállítása
A kiállítást megnyitja dr. Márfi Gyula érsek 
Közreműködik a Veszprémi Szent Mihály Bazilika 
kórusa kórus, vezényel Zsilinszky Cecília. 
Helyszín: Pannónia

December 15. vasárnap 17 óra
Karácsonyváró Koncert
Balatonalmádi Város Vegyeskarának hagyományos 
koncertje, közreműködnek a helyi egyházi kórusok 
és a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Isko-
la növendékei
Helyszín: Pannónia

December 16. hétfő 18 órától 
Fábián József Kertbarát Kör
Karácsonyi előzetes
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 18. szerda 13-16 óráig
Mesemadár-műhely  
4. Kézműves karácsonyi vására
Helyszín: a hagyományokhoz híven  
a Györgyi suli aulája

December 18. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
Zenés ünnepi karácsonyi műsor
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 19. csütörtök 14 órától
Arcdiagnosztika - a Pannóniában

December 19. csütörtök 18.30 órától 
A balatonfűzfői és a balatonalmádi 
zeneiskola közös hangversenye  
Közreműködik az Irinyi Fúvószenekar, 
almádi fúvós szólista növendékek és 
a két iskola közös kórusa
Helyszín: Pannónia

December 21–22. szombat-vasárnap
Almádi  Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 21. szombat 18 óra 
ILLUMINATIONS – élmény show a karácsony 
jegyében 
Rákász Gergely orgonaművész 
gyertyafényes adventi orgonakoncertje. 
Helyszín: Pannónia

December 22. vasárnap 16 óra
Mindenki karácsonya Almádiban
Ünnepi köszöntőt mond Keszey János polgármester
Steibach József református püspök, Szabó János plé-
bános
Csillagszóró - Halas Adelaida karácsonyi műsora
Helyszín: Pannónia lépcső  

December 23. hétfő 16 órától 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Mindenki karácsonya című rendezvénye
Helyszín: Ady tér, berényi kisposta előtti tér
(Forralt bor és forró tea és egy kis ajándék)

December 31. kedd 19 óra 
PANNÓNIA SZILVESZTER
Batyus bál – tűzijátékkal, éjféli virslivel, tombolával
Főnyeremény: Görögországi nyaralás - 2 család ré-
szére 
Zene: Németh Tamás
Asztalfoglalás december 30-ig, 88 542 515, 20 621 
7456 vagy személyesen a Pannónia portáján

December 31. kedd 19 órától 
Szilveszteri bál VÖRÖSBERÉNYBEN
Ünnepi vacsorával, üdvözlő itallal
Büfé, tombola
Zenél: Tóth István
Asztalfoglalás a 30 902 4268 számon, jegyelővétel a 
kultúrházban
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Január 15 szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
Közbiztonság és a helyes közlekedés tudnivalói
Előadó: Balogh Csaba, a Közbiztonsági Közalapít-
vány elnöke
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Január 29 szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
PÓTSZILVESZTER a klub tagjai részére
Svédasztal, tombolasorsolás, pezsgős koccintás 
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház    

A Pannónia december 23-tól 30-ig
valamint január 1-től 5-ig zárva tart.

BALAToNALMÁDI

December 7. – szombat
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi  

és karácsonyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Teles – Jeges – Heves Gyerkőcprogram 
18.30 – 19.00  Bohó - ka  Karácsony – Frici bohóc lufit is hajtogat Neked! 

December 8. – vasárnap
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Téli tréfák – havas mókák – Játék sHÓw 
18.30 – 19.00   A Szent Ignác Kórus és a hevesi Keresztelő Szent János Kó-

rus közös hangversenye 
19.00   Tűzgyújtás Advent második vasárnapján

December 14. – szombat
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
16.30 – 17.00   „Az én Almádiám” című fotókiállítás megnyitója a 

VasútARTjáróban
17.00 – 18.00  Téli népi játékok kicsiknek és NAGY(i)oknak
18.30 – 19.00   Békét és Reménységet! Eliza & Dávid zenés (gitár-ének)  

ünnepváró programja

December 15. – vasárnap
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.15 – 15.45  Kósa György Zenei AMI növendékeinek előadása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet 
17.00 – 18.00 Teles – Jeges – Heves Gyerkőcprogram  
18.30 – 19.00 Karácsony az erdőn - a Mesetarisznya Báb-
színház mesejátéka 
19.00 Tűzgyújtás Advent harmadik vasárnapján

December 21. – szombat
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Téli tréfák – havas mókák – Játék sHÓw
18.30 – 19.15   Pásztorok, pásztorok – Tóth László népzenész ünnepváró 

előadása 

December 22. – vasárnap
15.00  Kézműves vásár nyitása 
16.00  Mindenki Karácsonya Almádi 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Téli népi játékok kicsiknek és NAGY(i)oknak
18.30 – 19.00  Jingle Bells – Tóth István élőzenés karácsonyi műsora
19.00  Tűzgyújtás Advent negyedik vasárnapján

December 23. – hétfő
16.00 – 18.00  Mindenki Karácsonya 
A Vörösberényi Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak karácsonyi mű-
sora. Karácsony alkalmából ünnepi beszédet mond Isó Zoltán evan-
gélikus lelkész. Az ünneplő közösséget „Szeretet vendégségre” hívja a 
Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Helyszín: Vörösberény, Ady tér (Kisposta)
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Balatonalmádi Reformátusok 
Karácsonyi alkalmai – 2013

Advent
December 1., 8., 15., 22., 29. a szokott istentiszteleti rendben, 

vasárnaponként 10.30 órakor. Az adventi bibliaórákon felkészülés a 
karácsonyi úrvacsoraosztásra, keddenként, 18.30 órakor.

December 7., szombat, 10.00 órától, adventi baba-mama kör.
December 7., szombat, 15.00 órától, adventi gyülekezeti nap:  

„Előadások az Isten garázsában”, Közös vacsora, 19.00 órától: Fábri 
Zoltán, „Isten hozta őrnagy úr” című filmje (1969).

December 17., kedd, a bibliaóra után, 19.30 órától, gyülekezeti 
karácsonyfa közös feldíszítése.

December 21-22., szo.-vas., 15.00 órától, hittanosok hétvégéje. 
December 22., családi vasárnap, 10.30 órakor. – Gyermekek ka-

rácsonyi szolgálata és megajándékozása. – A „Bolla Ferenc Alapít-
vány” pályázati díjkiosztója.

Karácsony
December 24., kedd, szentestei istentisztelet, 16.00 órakor.
December 25., szerda, karácsony első napján, szokott délelőtti is-

tentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 10.30 órakor. 
December 26., csütörtök, karácsony második napján, szokott 

délelőtti istentiszteleti rend legátus szolgálatával, 10.30 órakor.
Évforduló

December 31., kedd, óévi hálaadó istentisztelet, 16.00 órakor.
2014. január 1., szerda, újévi istentisztelet, 10.30 órakor.
2014. január 5., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasár-

napján, 10.30 órakor.
Az alkalmak helyszíne a balatonalmádi református templom és 

gyülekezeti terem (Baross Gábor u. 24.).



ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság10

Jöjjön el 2013. december

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

Krónika
Szilveszter kutyaszemmel

Míg az újév köszöntése számunkra egy felhőtlen, önfeledt mulat-
ság, addig kedvenceink számára az erős fények és hangok miatt ri-
asztó esemény. Kevés olyan „harcedzett” kutya van, akinek ilyen-
kor ne szállna inába a bátorsága. Sokan közülük félelmükben el-
szöknek otthonról, és nehezen vagy egyáltalán nem találják meg a 
hazautat. Ráadásul a riadtan menekülő állat a baleseteknek jobban 
ki van téve, mint a rutinos kószáló. 

Mit tehetünk kutyánk biztonságáért és nyugalmáért szilveszter 
alatt?

A kutyákat otthon is hozzá lehet szoktat-
ni a váratlan zajok- hoz, olyan hangok 
imitálásával, ame- lyek hasonlíta-
nak a szilveszte- ri durrogattáshoz. 
Nagyon fontos a fokozatosság 
és a távolságtar- tás, elsőre a ku-
tyától távolabb vagy egy csukott 
ajtón keresztül kelthetünk imi-
táló zajokat (pl. egy könyv ösz-
szecsapása, han- gos tapsolás, egy 
lufi kipukkasz- tása stb.), majd 
a távolságot és a hang erősségét fo-
kozatosan csök- kentve egyre köze-
lebb kerülhetünk ki- képzendő kedven-
cünkhöz. Amennyiben a gazda nem érzi magabiz-
tosnak magát egy ilyen szokta- tás véghezviteléhez, minden-
képp kérje szakember segítségét, mert például egy kezdő, tapaszta-
latlak kutyatartó adott esetben pár dolgot elronthat, amitől a hely-
zet csak rosszabbá válhat. Fontos még, hogy a rémült kutyát a le-
hető legkevesebbet simogassuk, mert ezzel csak megerősítjük ben-
ne a hangoktól való félelmet – de mindenképp maradjunk mellet-
te, játékkal, kedves szavakkal próbáljuk eltereli a figyelmét. Az ud-
varon tartott kutyákat ne csak szilveszter napján engedjük be a la-
kásba, hanem már pár nappal előtte is, hogy a hangorkánt ne kös-
sék össze a lakásba való bemeneküléssel. Ezek mellett a tűzijátékok-
tól különösen rettegő ebeknek már szilvesztert megelőző pár naptól 
kezdve érdemes kutyák számára készült természetes nyugtató készít-
ményt adni. Az epilepsziás kutyák a zajok miatt a rohamokra külö-
nösen hajlamosak szilveszterkor, ezért őket semmiképp ne hagyjuk 
magukra ilyenkor!

Mit tehetünk, ha kutyánk mégis elszökik szilveszterkor?
A legfontosabb, hogy értesítsük azokat a helyi szervezeteket, akik-

hez legnagyobb eséllyel elkerül kóborló kedvencünk: az állatorvo-
si rendelőt (Lutra állatorvosi rendelő: 06 70 215 6525), a gyepmes-
tert (06 30 245 4913), az állatvédő egyesületeket (Veszprémi Állat-
védő Egyesület 06 20 368 0744, Vackoló Állatvédő Egyesület 06 
70 942 6895), valamint az önkormányzatot (Balatonalmádi Ön-
kormányzat Közterület-felügyelete 06 88 542 460, csak telefonon 
és munkanapokon). Hasznos számukra kedvencünk pontos leírásán 
túl (nem, szín, fajta, életkor, mikrochip szám, különös ismertető je-
gyek) fényképet is küldeni, illetve ezeket az információkat tartalma-
zó szórólapokat kihelyezni lakóhelyünk környékén. Az eltűnéskor 
feltétlenül ellenőrizzük a www.petvetdata.hu weboldalon, hogy ku-
tyánk mikrochip száma regisztrálva van-e, ennek hiányában ugyan-
is a mikrochip nem fogja segíteni kedvencünk hazajutását. A 15 je-
gyű mikrochip számot az oltási könyvben, illetve az állatútlevélben 
találjuk meg, annak regisztrációja a kisállat nyilvántartó rendszer-
be beültetéskor az állatorvos feladata. Amennyiben ez nem történt 
meg, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot állatorvosunkkal, és 
kérjük az adminisztráció pótlását.

dr. Dani Katalin www. negylabupatika.hu

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2013. december 11-től 2014. január december végéig

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk 
a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

December 11. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
Süti party és karácsonyi menüajánlatok, 
különlegességek
Előadó Dimitriszné Zsuzsa a görög étteremből
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 13. péntek 16 óra
CIMBORA
Helyszín: Pannónia, gyermekkönyvtár

December 13. péntek 18 óra
XIII. Karácsonyi Fények Nemzetközi Művészeti 
Találkozó - Jótékonysági gálaműsorral
Helyszín: Pannónia

December 14-15. szombat–vasárnap 
Almádi  Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 14. szombat 16.30 órától 
Mandulás Táncház kicsiknek, 
nagyoknak élő zenére
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 14. szombat 16.30
VasútArtjáró - Az én AlmáDIÁIM
Fotókiállítás megnyitó az aluljáró lépcsőin.
A kiállítást megnyitja: Fábián László grafikusművész

December 14. szombat 17 óra
Az ég a vízre ráhajol … - Molnár C. Pál és 
Kontuly Béla emlékkiállítása
A kiállítást megnyitja dr. Márfi Gyula érsek 
Közreműködik a Veszprémi Szent Mihály Bazilika 
kórusa kórus, vezényel Zsilinszky Cecília. 
Helyszín: Pannónia

December 15. vasárnap 17 óra
Karácsonyváró Koncert
Balatonalmádi Város Vegyeskarának hagyományos 
koncertje, közreműködnek a helyi egyházi kórusok 
és a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Isko-
la növendékei
Helyszín: Pannónia

December 16. hétfő 18 órától 
Fábián József Kertbarát Kör
Karácsonyi előzetes
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 18. szerda 13-16 óráig
Mesemadár-műhely  
4. Kézműves karácsonyi vására
Helyszín: a hagyományokhoz híven  
a Györgyi suli aulája

December 18. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
Zenés ünnepi karácsonyi műsor
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 19. csütörtök 14 órától
Arcdiagnosztika - a Pannóniában

December 19. csütörtök 18.30 órától 
A balatonfűzfői és a balatonalmádi 
zeneiskola közös hangversenye  
Közreműködik az Irinyi Fúvószenekar, 
almádi fúvós szólista növendékek és 
a két iskola közös kórusa
Helyszín: Pannónia

December 21–22. szombat-vasárnap
Almádi  Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 21. szombat 18 óra 
ILLUMINATIONS – élmény show a karácsony 
jegyében 
Rákász Gergely orgonaművész 
gyertyafényes adventi orgonakoncertje. 
Helyszín: Pannónia

December 22. vasárnap 16 óra
Mindenki karácsonya Almádiban
Ünnepi köszöntőt mond Keszey János polgármester
Steibach József református püspök, Szabó János plé-
bános
Csillagszóró - Halas Adelaida karácsonyi műsora
Helyszín: Pannónia lépcső  

December 23. hétfő 16 órától 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Mindenki karácsonya című rendezvénye
Helyszín: Ady tér, berényi kisposta előtti tér
(Forralt bor és forró tea és egy kis ajándék)

December 31. kedd 19 óra 
PANNÓNIA SZILVESZTER
Batyus bál – tűzijátékkal, éjféli virslivel, tombolával
Főnyeremény: Görögországi nyaralás - 2 család ré-
szére 
Zene: Németh Tamás
Asztalfoglalás december 30-ig, 88 542 515, 20 621 
7456 vagy személyesen a Pannónia portáján

December 31. kedd 19 órától 
Szilveszteri bál VÖRÖSBERÉNYBEN
Ünnepi vacsorával, üdvözlő itallal
Büfé, tombola
Zenél: Tóth István
Asztalfoglalás a 30 902 4268 számon, jegyelővétel a 
kultúrházban
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Január 15 szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
Közbiztonság és a helyes közlekedés tudnivalói
Előadó: Balogh Csaba, a Közbiztonsági Közalapít-
vány elnöke
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Január 29 szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA 
PÓTSZILVESZTER a klub tagjai részére
Svédasztal, tombolasorsolás, pezsgős koccintás 
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház    

A Pannónia december 23-tól 30-ig
valamint január 1-től 5-ig zárva tart.

BALAToNALMÁDI

December 7. – szombat
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi  

és karácsonyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Teles – Jeges – Heves Gyerkőcprogram 
18.30 – 19.00  Bohó - ka  Karácsony – Frici bohóc lufit is hajtogat Neked! 

December 8. – vasárnap
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Téli tréfák – havas mókák – Játék sHÓw 
18.30 – 19.00   A Szent Ignác Kórus és a hevesi Keresztelő Szent János Kó-

rus közös hangversenye 
19.00   Tűzgyújtás Advent második vasárnapján

December 14. – szombat
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
16.30 – 17.00   „Az én Almádiám” című fotókiállítás megnyitója a 

VasútARTjáróban
17.00 – 18.00  Téli népi játékok kicsiknek és NAGY(i)oknak
18.30 – 19.00   Békét és Reménységet! Eliza & Dávid zenés (gitár-ének)  

ünnepváró programja

December 15. – vasárnap
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.15 – 15.45  Kósa György Zenei AMI növendékeinek előadása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet 
17.00 – 18.00 Teles – Jeges – Heves Gyerkőcprogram  
18.30 – 19.00 Karácsony az erdőn - a Mesetarisznya Báb-
színház mesejátéka 
19.00 Tűzgyújtás Advent harmadik vasárnapján

December 21. – szombat
15.00  Kézműves vásár nyitása 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Téli tréfák – havas mókák – Játék sHÓw
18.30 – 19.15   Pásztorok, pásztorok – Tóth László népzenész ünnepváró 

előadása 

December 22. – vasárnap
15.00  Kézműves vásár nyitása 
16.00  Mindenki Karácsonya Almádi 
15.30 – 16.30   Kézműves foglalkoztató, ahol mindenki adventi és karácso-

nyi díszeket készíthet
17.00 – 18.00  Téli népi játékok kicsiknek és NAGY(i)oknak
18.30 – 19.00  Jingle Bells – Tóth István élőzenés karácsonyi műsora
19.00  Tűzgyújtás Advent negyedik vasárnapján

December 23. – hétfő
16.00 – 18.00  Mindenki Karácsonya 
A Vörösberényi Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak karácsonyi mű-
sora. Karácsony alkalmából ünnepi beszédet mond Isó Zoltán evan-
gélikus lelkész. Az ünneplő közösséget „Szeretet vendégségre” hívja a 
Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Helyszín: Vörösberény, Ady tér (Kisposta)
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Balatonalmádi Reformátusok 
Karácsonyi alkalmai – 2013

Advent
December 1., 8., 15., 22., 29. a szokott istentiszteleti rendben, 

vasárnaponként 10.30 órakor. Az adventi bibliaórákon felkészülés a 
karácsonyi úrvacsoraosztásra, keddenként, 18.30 órakor.

December 7., szombat, 10.00 órától, adventi baba-mama kör.
December 7., szombat, 15.00 órától, adventi gyülekezeti nap:  

„Előadások az Isten garázsában”, Közös vacsora, 19.00 órától: Fábri 
Zoltán, „Isten hozta őrnagy úr” című filmje (1969).

December 17., kedd, a bibliaóra után, 19.30 órától, gyülekezeti 
karácsonyfa közös feldíszítése.

December 21-22., szo.-vas., 15.00 órától, hittanosok hétvégéje. 
December 22., családi vasárnap, 10.30 órakor. – Gyermekek ka-

rácsonyi szolgálata és megajándékozása. – A „Bolla Ferenc Alapít-
vány” pályázati díjkiosztója.

Karácsony
December 24., kedd, szentestei istentisztelet, 16.00 órakor.
December 25., szerda, karácsony első napján, szokott délelőtti is-

tentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 10.30 órakor. 
December 26., csütörtök, karácsony második napján, szokott 

délelőtti istentiszteleti rend legátus szolgálatával, 10.30 órakor.
Évforduló

December 31., kedd, óévi hálaadó istentisztelet, 16.00 órakor.
2014. január 1., szerda, újévi istentisztelet, 10.30 órakor.
2014. január 5., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasár-

napján, 10.30 órakor.
Az alkalmak helyszíne a balatonalmádi református templom és 

gyülekezeti terem (Baross Gábor u. 24.).
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POSTALÁDÁNKBÓL
 Tisztelt Szerkesztőség! A 2013. novemberi Új Almádi Újságban 

megjelent „Festményből Kötszer?” című cikkükre reagálva kívá-
nunk néhány pontosító megjegyzést tenni.

A balatonkenesei székhelyű BOMEDIC ’99 Egészségcentrum és 
Szakápolási Szolgálat 1997. óta végez szakápolási tevékenysé-
get, 2007. óta pedig otthoni hospice ellátást OEP finanszírozás-
sal, többek közt az Önök városában is. Elsősorban azt szeretnénk 
tisztázni, hogy szolgálatunk nem alapítványi, hanem társasági for-
mában működik. Ebben a munkában több jól képzett egészség-
ügyi és szociális szakember összehangolt munkájára van szükség 
(palliatív orvos, ápolók, gyógytornász, dietetikus, mentálhigiénés 
szakember, szociális munkás) aminek oszlopos tagja a cikkben 
említett Török Mónika is.

A Tb. finanszírozás valóban nem teszi lehetővé a kötszerek és 
infúziók beszerzését, de még a dolgozók   közlekedési költségeit 
sem fedezi, ezért örömmel és köszönettel vesszük Beke G. László 
felajánlását és minden olyan segítséget, ami a betegek gyógyulá-
sát, és ellátási lehetőségeit javítja.

Sajnos az otthoni szakápolás és hospice ellátásról még mindig 
sok a félreértés, ezért egy előre egyeztetett időpontban szívesen 
állunk az Önök rendelkezésére, hogy bemutathassuk szolgálatunk 
államilag szabályozott működését.

Bókkon Tamás a szolgáltatás vezetője 
Tel.: 06 20 9734 804

FELHÍVÁS
Azzal a kéréssel fordulunk Balatonalmádi város lakosságához, 

hogy segítő közreműködésükkel teremtsünk lehetőséget a téli 
időszakra az otthontalan, intézményi ellátást igénybe nem vevő 
személyek lakhatásának megoldásában.

Keressük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik vállalják, hogy 
átmeneti jelleggel, a téli időszakra felajánlanák szívességi hasz-
nálatra saját, használton kívüli, fűthető lakóházukat, hétvégi há-
zukat, vagy lakhatásra alkalmas egyéb épületüket az otthontalan 
személyek részére.

Keresünk továbbá  lakókonténer ideiglenes elhelyezésére alkal-
mas közművesített területeket, amely szintén  megoldást jelent-
hetne az otthontalan személyek ideiglenes elhelyezésére.

 További információ: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont (8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32. szám Tel: 88/542-552 ) 

Segítő közreműködésükben bízva Bálint Sándor alpolgármester

Kicsik és nagyok (4-12 évig)!
Szeretettel hívunk benneteket a vakációban dec. 21-én délután 

3-tól az Endre u. 11. szám alatti karácsonyi játszóházba. Itt saját ke-
zetekkel készíthettek ajándékokat szeretteiteknek. Érdeklődni a 06 
30 424 2085 telefonszámon lehet.

 A részvétel ingyenes, szeretettel várunk!
 Presbiteriánus Alapítvány

Jelentkezőket keresünk
A Szent Ignác Kórus várja jó hangú, énekelni szerető nők és fér-

fiak jelentkezését kórusába. Célunk az igényes, többszólamú kó-
rusmuzsika megszólaltatása. Próbák hétfőnként este 6 órakor a 
vörösberényi plébánián vannak. Jelentkezni a szentmisék után 
Pusker János karnagynál lehet.

Fogjunk össze Almádiak!
Egy kétgyermekes család bajban van!!
Tátrai József (Bozsa), Tátrai Martin és Kevin édesapja egy éve esett át 

agyműtéten, jelenleg mozgásképtelen. Állandó felügyeletet igényel, ezért 
felesége is kiesett a munkából. Eddigi kezelések és gyógyszerek költségei 
kimerítették az anyagi tartalékaikat. Kilátástalan és kiszolgáltatott hely-
zetbe kerültek. Számos példa bizonyította, hogy KÉPESEK VAGYUNK 
ÖSSZEFOGÁSRA, ezért kérünk mindenkit a lehetőségétől függően 
próbáljanak bármilyen összeggel segíteni a családnak! Tátrai József, szám-
laszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-12342635

Köszönet az adakozóknak

Köszönjük Balatonalmádi és környéke lakosainak, hogy a Ma-
gyar  Élelmiszerbank  éves élelmiszer gyűjtési akcióját Almádi-
ban november végén 780 kg tartós élelmiszerrel támogatták. 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat helyi önkéntesei által összegyűjtött élel-
miszert a rászoruló családok között osztják szét. Közeledik a 
tél. Kérjük, akinek felesleges meleg ruhája, téli cipője, takaró-
ja, gyertyája, kályhája van, hozza el a Máltai Szeretetszolgálat-
ba (Almádi, Veszprémi út 87.), hogy ezzel is segíthessünk a nél-
külözőknek.

Fotó: Novák Béla

Eltűnt!

Balatonalmádiban 8 éves kandúr, sötétszürke csíkos cica, orrán ké-
toldalt barna folt, tappancsai fehérek. Telefon: 36 30 5155 197, 36 
30 9437 159

Almádis sikerek Pétfürdőn
A Kéttannyelvű Iskolában edző, Balatonalmádi Taekwondo klub 

versenyzői október 19-én Pétfürdőn versenyeztek. Két sportoló 
több küzdelem után felkészült és technikás versenyzéssel szerezte 
meg csoportjában az érmeket. Solymosi Ákos aranyérmet és Kárász 
Nimród bronzéremmel lettek gazdagabbak a szintén értékesnek szá-
mító tapasztalatok mellett. Vajky László irányításával készül a társa-
ság a következő versenyekre és a decemberi vizsgára.

 Vajky László edző

Az idei tanévben is folytatódik a „Dobd a kosárba” országos prog-
ram, melyben iskolánk 50 alsó tagozatos tanulója vesz részt. Első 
megmérettetésünk a múlt vasárnapi megyei Jamboreen volt Ajkán, 
ahol pontszerző passzolós játékot és igazi kosárlabdát is játszottak 
második korcsoportos kosarasaink.

A hét csapatot felvonultató versenyben iskolánk kiváló ered-
ményt ért el.

Gratulálunk! További kitartó munkát és sok sikert kívánunk. 
Hajrá Berény!  (Purgel Henriett)

Csapatunk tagjai: Vajda Máté, Ritzl Krisztián, Gerendai Máté, 
Howe Péter, Szőllősi Márton, Horváth Tamás, Bujtás Marcell, 
Maász Dávid, Kovács Kornél, Beődi Boglárka, Barna Nóra, Ko-
máromi Dániel, Kalupka Beáta, Horváth Anna, Zanathy Pálma, 
Bartha Ida, Deres Péter, Cserna Viktor, Bajcsi Gergő, Kun Doroty-
tya, Sipos Gréta, Hoffmann Bálint, Csányi Márk, Turcsányi-Koch 
Dominik, Farkas Eszter, Gyarmati Dóra

Nyílt nap a berényi iskolában

Vörösberényi kosarasok

November 21-én több mint 130 szülő várta izgatottan a tanórák 
kezdetét, hiszen bepillantást nyerhettek iskolánk tanórai foglalko-
zásaiba. Az órákon jól érezték magukat nem csak a diákok és taní-
tóik, hanem a szülők is. A sok pozitív visszajelzés megerősített ben-
nünket abban a szándékunkban, hogy jövőre is érdemes lesz újra 
megrendezni ezt a rendhagyó találkozást a szülőkkel

Fotó: Pászti

Tájékoztató az
„Egészségfejlesztési programok megvalósítása  

a Balatonalmádi kistérségben”
című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 azonosítószámú pályázatról

Az egészség –amíg van – nem érték: mindennapi életünk szer-
ves része, természetesnek vesszük, nem törődünk vele, nem vigyá-
zunk rá, hiszen van.  Amíg egészségesek vagyunk, túlhajszolt vilá-
gunkban nem gondolkodunk azon, hogy egészségünk megőrzé-
sért nekünk is tennünk kell, nem tudjuk, hogyan vigyázzunk rá, mit 
tegyünk azért, hogy egészségünk tartósan megmaradjon.

Az Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében 2012-ben pályázatot írtak ki „Az egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” címmel, 
melyen a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasz-
nú Non Profit Kft sikeresen szerepelt: a Humán Erőforrás Programok 
Irányító Hatósága a pályázatot 112 840 427 Ft összegű támogatás-
ra érdemesnek ítélte.

A pályázat megvalósítása során Balatonalmádiban az Egészség-
házban Egészségfejlesztési Irodát (röviden: EFI) alakítunk ki, mely 
iroda az Országos Egészségfejlesztési Intézet által koordinált or-
szágos hálózat tagjaként látja el feladatát: olyan szakmai tevékeny-
ségeket valósít meg, amelyek közvetve vagy közvetlenül képesek 
hozzájárulni az emberek egészségének megőrzéséhez illetve - be-
tegség esetén - az egészségi állapot javulásához. 

Az Egészség Fejlesztési Iroda (EFI) feladatai: az Egészség Fej-
lesztési Irodát felkereső egyének estében: egységes alap ál-
lapotfelmérés elvégzése, az egyének életmód váltó programok-
ba való bevonása és követése a programokban való részvétel ide-
je alatt, a dohányzással kapcsolatos korai megelőzés, beavatkozás 
elvégzése, a leszokás segítése, az alkoholfogyasztással kapcsola-
tos tájékoztatás, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire való felhí-
vás, tájékoztatás a leszoktatás lehetőségeiről, az életeseményekhez 
kapcsolódóan krízishelyzetbe került emberek támogató szolgálta-
tásba irányítása. 

Életmód váltó programok megvalósítása: megelőző-felvilágo-
sító programok kistérségi szinten történő szervezése, rendszeres, 
életvitelszerűen megjelenő, testmozgást ösztönző programok szer-
vezése, lelki egészségvédelmi programok helyi, kisközösségi szin-
ten történő megvalósítása, idősek közösségben tartására irányu-
ló programok megvalósítása, szülői készségek javítását célzó kö-
zösségi tevékenységek megvalósítása, szív- és érrendszerei bete-
gek klubjának létrehozása, mobil szűrések és rendszeres dietetikai 
tanácsadás biztosítása, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmé-
nyek, civil szervezetek és programjaik összegyűjtése, adatbázis lét-
rehozása, vezetése, a szervezetek közötti együttműködés segítése, 
együttműködés a szervezett népegészségügyi programokban, a la-
kossági tájékoztatásban, együttműködés az alapellátásban dolgozó 
egészségügyi és szociális partnerekkel, az általuk szervezett szűré-
sek és tanácsadások szervezésében és tájékoztatásában.

Az EFI megnyitására várhatóan 2013. december 1-én kerül sor.  
Az iroda működéséről, a honlapon és a média különböző fórumain 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a kistérség lakosságát.

Várjuk mindazon szervezetek jelentkezését is, akik egyetértenek 
velünk, együttműködnének az EFI tevékenységében, programjai-
ban, vagy támogatni szeretnék azokat.

Dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató
Várszegi Judit szakmai vezető

EFI
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POSTALÁDÁNKBÓL
 Tisztelt Szerkesztőség! A 2013. novemberi Új Almádi Újságban 

megjelent „Festményből Kötszer?” című cikkükre reagálva kívá-
nunk néhány pontosító megjegyzést tenni.

A balatonkenesei székhelyű BOMEDIC ’99 Egészségcentrum és 
Szakápolási Szolgálat 1997. óta végez szakápolási tevékenysé-
get, 2007. óta pedig otthoni hospice ellátást OEP finanszírozás-
sal, többek közt az Önök városában is. Elsősorban azt szeretnénk 
tisztázni, hogy szolgálatunk nem alapítványi, hanem társasági for-
mában működik. Ebben a munkában több jól képzett egészség-
ügyi és szociális szakember összehangolt munkájára van szükség 
(palliatív orvos, ápolók, gyógytornász, dietetikus, mentálhigiénés 
szakember, szociális munkás) aminek oszlopos tagja a cikkben 
említett Török Mónika is.

A Tb. finanszírozás valóban nem teszi lehetővé a kötszerek és 
infúziók beszerzését, de még a dolgozók   közlekedési költségeit 
sem fedezi, ezért örömmel és köszönettel vesszük Beke G. László 
felajánlását és minden olyan segítséget, ami a betegek gyógyulá-
sát, és ellátási lehetőségeit javítja.

Sajnos az otthoni szakápolás és hospice ellátásról még mindig 
sok a félreértés, ezért egy előre egyeztetett időpontban szívesen 
állunk az Önök rendelkezésére, hogy bemutathassuk szolgálatunk 
államilag szabályozott működését.

Bókkon Tamás a szolgáltatás vezetője 
Tel.: 06 20 9734 804

FELHÍVÁS
Azzal a kéréssel fordulunk Balatonalmádi város lakosságához, 

hogy segítő közreműködésükkel teremtsünk lehetőséget a téli 
időszakra az otthontalan, intézményi ellátást igénybe nem vevő 
személyek lakhatásának megoldásában.

Keressük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik vállalják, hogy 
átmeneti jelleggel, a téli időszakra felajánlanák szívességi hasz-
nálatra saját, használton kívüli, fűthető lakóházukat, hétvégi há-
zukat, vagy lakhatásra alkalmas egyéb épületüket az otthontalan 
személyek részére.

Keresünk továbbá  lakókonténer ideiglenes elhelyezésére alkal-
mas közművesített területeket, amely szintén  megoldást jelent-
hetne az otthontalan személyek ideiglenes elhelyezésére.

 További információ: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont (8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32. szám Tel: 88/542-552 ) 

Segítő közreműködésükben bízva Bálint Sándor alpolgármester

Kicsik és nagyok (4-12 évig)!
Szeretettel hívunk benneteket a vakációban dec. 21-én délután 

3-tól az Endre u. 11. szám alatti karácsonyi játszóházba. Itt saját ke-
zetekkel készíthettek ajándékokat szeretteiteknek. Érdeklődni a 06 
30 424 2085 telefonszámon lehet.

 A részvétel ingyenes, szeretettel várunk!
 Presbiteriánus Alapítvány

Jelentkezőket keresünk
A Szent Ignác Kórus várja jó hangú, énekelni szerető nők és fér-

fiak jelentkezését kórusába. Célunk az igényes, többszólamú kó-
rusmuzsika megszólaltatása. Próbák hétfőnként este 6 órakor a 
vörösberényi plébánián vannak. Jelentkezni a szentmisék után 
Pusker János karnagynál lehet.

Fogjunk össze Almádiak!
Egy kétgyermekes család bajban van!!
Tátrai József (Bozsa), Tátrai Martin és Kevin édesapja egy éve esett át 

agyműtéten, jelenleg mozgásképtelen. Állandó felügyeletet igényel, ezért 
felesége is kiesett a munkából. Eddigi kezelések és gyógyszerek költségei 
kimerítették az anyagi tartalékaikat. Kilátástalan és kiszolgáltatott hely-
zetbe kerültek. Számos példa bizonyította, hogy KÉPESEK VAGYUNK 
ÖSSZEFOGÁSRA, ezért kérünk mindenkit a lehetőségétől függően 
próbáljanak bármilyen összeggel segíteni a családnak! Tátrai József, szám-
laszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-12342635

Köszönet az adakozóknak

Köszönjük Balatonalmádi és környéke lakosainak, hogy a Ma-
gyar  Élelmiszerbank  éves élelmiszer gyűjtési akcióját Almádi-
ban november végén 780 kg tartós élelmiszerrel támogatták. 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat helyi önkéntesei által összegyűjtött élel-
miszert a rászoruló családok között osztják szét. Közeledik a 
tél. Kérjük, akinek felesleges meleg ruhája, téli cipője, takaró-
ja, gyertyája, kályhája van, hozza el a Máltai Szeretetszolgálat-
ba (Almádi, Veszprémi út 87.), hogy ezzel is segíthessünk a nél-
külözőknek.

Fotó: Novák Béla

Eltűnt!

Balatonalmádiban 8 éves kandúr, sötétszürke csíkos cica, orrán ké-
toldalt barna folt, tappancsai fehérek. Telefon: 36 30 5155 197, 36 
30 9437 159

Almádis sikerek Pétfürdőn
A Kéttannyelvű Iskolában edző, Balatonalmádi Taekwondo klub 

versenyzői október 19-én Pétfürdőn versenyeztek. Két sportoló 
több küzdelem után felkészült és technikás versenyzéssel szerezte 
meg csoportjában az érmeket. Solymosi Ákos aranyérmet és Kárász 
Nimród bronzéremmel lettek gazdagabbak a szintén értékesnek szá-
mító tapasztalatok mellett. Vajky László irányításával készül a társa-
ság a következő versenyekre és a decemberi vizsgára.

 Vajky László edző

Az idei tanévben is folytatódik a „Dobd a kosárba” országos prog-
ram, melyben iskolánk 50 alsó tagozatos tanulója vesz részt. Első 
megmérettetésünk a múlt vasárnapi megyei Jamboreen volt Ajkán, 
ahol pontszerző passzolós játékot és igazi kosárlabdát is játszottak 
második korcsoportos kosarasaink.

A hét csapatot felvonultató versenyben iskolánk kiváló ered-
ményt ért el.

Gratulálunk! További kitartó munkát és sok sikert kívánunk. 
Hajrá Berény!  (Purgel Henriett)

Csapatunk tagjai: Vajda Máté, Ritzl Krisztián, Gerendai Máté, 
Howe Péter, Szőllősi Márton, Horváth Tamás, Bujtás Marcell, 
Maász Dávid, Kovács Kornél, Beődi Boglárka, Barna Nóra, Ko-
máromi Dániel, Kalupka Beáta, Horváth Anna, Zanathy Pálma, 
Bartha Ida, Deres Péter, Cserna Viktor, Bajcsi Gergő, Kun Doroty-
tya, Sipos Gréta, Hoffmann Bálint, Csányi Márk, Turcsányi-Koch 
Dominik, Farkas Eszter, Gyarmati Dóra

Nyílt nap a berényi iskolában

Vörösberényi kosarasok

November 21-én több mint 130 szülő várta izgatottan a tanórák 
kezdetét, hiszen bepillantást nyerhettek iskolánk tanórai foglalko-
zásaiba. Az órákon jól érezték magukat nem csak a diákok és taní-
tóik, hanem a szülők is. A sok pozitív visszajelzés megerősített ben-
nünket abban a szándékunkban, hogy jövőre is érdemes lesz újra 
megrendezni ezt a rendhagyó találkozást a szülőkkel

Fotó: Pászti

Tájékoztató az
„Egészségfejlesztési programok megvalósítása  

a Balatonalmádi kistérségben”
című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 azonosítószámú pályázatról

Az egészség –amíg van – nem érték: mindennapi életünk szer-
ves része, természetesnek vesszük, nem törődünk vele, nem vigyá-
zunk rá, hiszen van.  Amíg egészségesek vagyunk, túlhajszolt vilá-
gunkban nem gondolkodunk azon, hogy egészségünk megőrzé-
sért nekünk is tennünk kell, nem tudjuk, hogyan vigyázzunk rá, mit 
tegyünk azért, hogy egészségünk tartósan megmaradjon.

Az Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében 2012-ben pályázatot írtak ki „Az egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” címmel, 
melyen a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasz-
nú Non Profit Kft sikeresen szerepelt: a Humán Erőforrás Programok 
Irányító Hatósága a pályázatot 112 840 427 Ft összegű támogatás-
ra érdemesnek ítélte.

A pályázat megvalósítása során Balatonalmádiban az Egészség-
házban Egészségfejlesztési Irodát (röviden: EFI) alakítunk ki, mely 
iroda az Országos Egészségfejlesztési Intézet által koordinált or-
szágos hálózat tagjaként látja el feladatát: olyan szakmai tevékeny-
ségeket valósít meg, amelyek közvetve vagy közvetlenül képesek 
hozzájárulni az emberek egészségének megőrzéséhez illetve - be-
tegség esetén - az egészségi állapot javulásához. 

Az Egészség Fejlesztési Iroda (EFI) feladatai: az Egészség Fej-
lesztési Irodát felkereső egyének estében: egységes alap ál-
lapotfelmérés elvégzése, az egyének életmód váltó programok-
ba való bevonása és követése a programokban való részvétel ide-
je alatt, a dohányzással kapcsolatos korai megelőzés, beavatkozás 
elvégzése, a leszokás segítése, az alkoholfogyasztással kapcsola-
tos tájékoztatás, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire való felhí-
vás, tájékoztatás a leszoktatás lehetőségeiről, az életeseményekhez 
kapcsolódóan krízishelyzetbe került emberek támogató szolgálta-
tásba irányítása. 

Életmód váltó programok megvalósítása: megelőző-felvilágo-
sító programok kistérségi szinten történő szervezése, rendszeres, 
életvitelszerűen megjelenő, testmozgást ösztönző programok szer-
vezése, lelki egészségvédelmi programok helyi, kisközösségi szin-
ten történő megvalósítása, idősek közösségben tartására irányu-
ló programok megvalósítása, szülői készségek javítását célzó kö-
zösségi tevékenységek megvalósítása, szív- és érrendszerei bete-
gek klubjának létrehozása, mobil szűrések és rendszeres dietetikai 
tanácsadás biztosítása, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmé-
nyek, civil szervezetek és programjaik összegyűjtése, adatbázis lét-
rehozása, vezetése, a szervezetek közötti együttműködés segítése, 
együttműködés a szervezett népegészségügyi programokban, a la-
kossági tájékoztatásban, együttműködés az alapellátásban dolgozó 
egészségügyi és szociális partnerekkel, az általuk szervezett szűré-
sek és tanácsadások szervezésében és tájékoztatásában.

Az EFI megnyitására várhatóan 2013. december 1-én kerül sor.  
Az iroda működéséről, a honlapon és a média különböző fórumain 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a kistérség lakosságát.

Várjuk mindazon szervezetek jelentkezését is, akik egyetértenek 
velünk, együttműködnének az EFI tevékenységében, programjai-
ban, vagy támogatni szeretnék azokat.

Dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató
Várszegi Judit szakmai vezető
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Félidőben…
Felharsant a hármas sípszó, befejeződött a megyei labdarúgó baj-

nokság első osztályában az őszi idény. A Balatonalmádi SE csapata a 
nyolcadik helyen várja a tavaszi folytatást. Az eredményekről, elvá-
rásokról és a tavaszi tervekről beszélgettünk Ács Attila egyesületi el-
nökkel és Varga Tamás edzővel. 

Hogyan sikerült a nyári erősítés? Miként váltották be a reménye-
ket az újonnan igazolt játékosok?

Erre a kérdésre had válaszoljak én, hiszen Tamás nyáron még nem 
edzői minősítésben volt a klubnál, - kezdi az elnök. – Három távo-
zónk volt a nyár folyamán, két 19 éves tehetséges fiatal játékosunk 
(Geri Márk és Nagy Gergő) főiskolai tanulmányaikat kezdték meg, 
míg Leitold Tamás Ausztriába igazolt, akinek távozása érzékenyen 
érintette a csapatot, hiszen a tavasz folyamán az egyik meghatáro-
zó egyénisége, erőssége volt az almádi együttesnek. Négy új játékost 
sikerült igazolnunk a nyár folyamán. Boromisza Dániel és testvé-
re Gábor Balatonfüredről, Nagygyőri Csaba és Schwarzinger Lász-
ló Fűzfőről érkezett. Elmondható, hogy a nyári igazolások egyér-
telműen erősítést jelentettek, hiszen ta-
pasztalt, magasabb osztályt is megjárt 
labdarúgók érkeztek az új szezon kezde-
tén Almádiba. Azonban a legfontosabb, 
hogy a tavasz folyamán sikeres csapat 
gerincét sikerült egyben tartani. Összes-
ségében az erősítésünk sikerült.

Milyen tervekkel, elvárásokkal vágtak 
neki ennek a bajnoki szezonnak? 

Azt tudni kell, hogy az almádi csapat 
a 2011/12-es bajnoki szezonban jutott 
fel a megye első osztályába. Előtte 14 
évig a megyei másodosztályában szerénykedett a csapat. A 2010-
ben megválasztott elnökség elsődleges célként tűzte ki, hogy pénz-
ügyileg, gazdaságilag tegyük rendbe az egyesületet. Úgy gondolom 
ez maradéktalanul teljesült, hiszen a takarékos, tervszerű gazdálko-
dásnak és különböző sikeres pályázatoknak köszönhetően sikerült 
az egyesületet biztos alapokra állítani. Ez természetesen nem azt je-
lent, hogy dúskálnák az anyagiakban, de elmondható, hogy rend és 
kiszámítható, tervezhető pénzügyi helyzet jellemzi egyesületünket. 
Célként tűztük ki, hogy 2-3 éven belül megyei első osztályba jus-
son a felnőtt csapat, ami 2012 nyarán teljesült. Gyorsan hozzáte-
szem, mindezt elsősorban helyi játékosokkal sikerült megvalósítani. 
Az első megye egyes évünk, főleg az ősz igen kínkeserves volt, na-
gyon kevés pontot szereztünk, ami elsősorban tapasztalatlanságunk-
nak tudható be. A tavaszi szezon előtt új edzővel –Korcsmár István-
nal- és 4 tapasztaltabb, magasabb osztályban is szereplő játékossal 
erősödtünk. S mint az előbb már mondtam, nem kis izgalmak kö-
zepette, sikerült kiharcolnunk a 14. helyezést, ami az osztályba ma-
radást jelentette. Csak zárójelben jegyzem meg, utólag derült ki, 
hogy az átszervezések miatt, ebben a szezonban nem is volt kieső 
az osztályból. A 2013/14-es szezonnak úgy vágtunk neki, az elnök-
ség azt határozta meg célként, hogy ne legyenek kiesési gondjaink. 
Szerettünk volna, terveink szerint, az 1–8. hely valamelyikén „telel-
ni”, ez idáig sikerült, mert a nyolcadik helyen zártuk az őszi idényt.

Ahogy láttam a csapat mérkőzéseit, voltak váratlan vereségek és 
meglepő győzelmek. Mint például a Fűzfő elleni vereség és devecseri 
győzelem. Mik voltak e hullámzó teljesítmények okai?

Ez több tényezős dolog. Mint mondtam az előbb, jól sikerültek 
az igazolások, viszonylag erős kerettel vágtunk neki az idénynek. 
Az, hogy hullámzott a teljesítmény, több dologra vezethető visz-
sza. Voltak és vannak olyan játékosok, akik különböző okok mi-
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Balatonalmádi reménységatt – elsősorban munkahelyi elfoglaltság miatt – kevesebbet edzet-
tek és ez meglátszott több mérkőzésen is. Másrészről az edzésmun-
ka sem volt olyan minőségű, amit szerettünk volna. Anélkül, hogy 
bármit is az előző edző nyakába akarnék varrni, az edzések nem vol-
tak tervszerűen felépítve, amelyek eredménye néha a mérkőzéseken 
is megmutatkozott. Ráadásul a taktikával is sokszor gond volt. En-
nek eredménye lett az, hogy a játékosok lassan el-el maradoztak az 
edzésekről. Így a jövő szempontjából felmerült a váltás lehetősége, 
ráadásul nem is mi váltunk meg Istitől (Korcsmár István), ahogyan 
a köztudatban kering, hanem ő ajánlotta fel a lemondását, amit az 
elnökség október végén elfogadott. Így vette át a csapat edzéseinek 
irányítását Varga Tamás, aki játékosunk is.

Terveznek e télen erősítéseket, átigazolásokat?
Elsődleges célunk, hogy megőrizzük a csapat egységét. Ezt a kere-

tet szeretnénk megtartani, bár 2-3 távozóval számolunk, akik helyére 
elsősorban fiatal, tehetséges, almádi kötődésű játékosokat szeretnénk 
igazolni. Elképzeléseink vannak, de még korai nevekről beszélni.

Milyenek a sportkör működési feltételi, van-e olyan terület, ahol 
„szorít” a cipő? 

Régi vágyunk teljesült azzal, hogy a 
nyár folyamán sikerült az öltöző épüle-
tet felújíttatni egy, MLSZ pályázat ke-
retében. Köszönet az önkormányzatnak, 
hogy e pályázathoz biztosította a pályá-
zati önrészt. Büszkék vagyunk rá, hogy 
kulturált körülmények között készülhe-
tünk az edzésekre, fogadhatjuk ellenfe-
leinket a mérkőzésekre. A pályánk mi-
nősége, talaja jó, próbálunk rá vigyázni, 
figyelni. Az egyesület minden esztendő-
ben, egyrészről társadalmi munkában, 

másrészről anyagi eszközeit mozgósítva igyekszik a pályát rendben 
tartani, csinosítani. Ebben partner a Városgondnokság is. Ami na-
gyon-nagyon hiányzik, az egy műfüves pálya, ami az esős, sáros, 
lucskos időben nagy segítségünkre lenne. Most az utolsó fordulót 
is idegen pályán kellett rendeznünk, annak ellenére, hogy mi vol-
tunk a pályaválasztók. Egy műfüves pálya, az utánpótlás-nevelés te-
rületén is hatalmas előrelépést jelentene. Már egy kisméretű pálya 
is nagy segítség lenne, hogy legalább az edzéseket a zordabb időjá-
rási körülmények között el tudnánk végezni, kímélve ezzel a füves 
nagypályát.

Minden fejlődés alapja az utánpótlásképzés. Önök hogyan állnak 
ezen a területen?

Nagyon sok gyerek – több mint 150 – utánpótláskorú játé-
kos-  rúgja Almádiban a labdát. Köztük vannak kimondottan na-
gyon ügyes gyerekek. Az elvünk az, akik tehetségesek,  ügyesek, van 
bennük „spiritus”, őket nagyobb, nevesebb egyesület felé terelget-
jük, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. Ez egyrészt öröm, más-
részt bánat a számunkra. Öröm, mert tehetséget adunk tovább, bá-
nat, hogy nem nálunk teljesedik ki. De azért bízunk abban, hogy ki-
forrva esetleg visszatérnek hozzánk. Hiába, ez az élet rendje. Most is 
vannak olyan gyerekeink, akik Veszprémbe is járnak edzésre, hátha 
öt–tíz év múlva visszatérnek bennünket erősíteni. Összességében az 
utánpótlásunk mind mennyiségben mind minőségben erős alapokon 
nyugszik, ez megnyugtató a számunkra. Elmondható, hogy a Bala-
tonalmádi Focisuli Alapítvánnyal karöltve igyekszünk az utánpótlás-
korú csapataink számára is minél jobb tárgyi és személyi feltételeket 
teremteni. A tavasz folyamán serdülő korú játékosainknak cipőket 
vettünk, minden 12 év feletti játékosunk egységes edző és utazómele-
gítőben szerepelhet, tornatermet bérlünk a téli időszakban. Az után-
pótlásnál dolgozó edzők folyamatosan képzik magukat, felkészültek, 

igyekeznek olyan edzéseket, foglalkozásokat tartani, ahol a gyerekek 
jól érzik magukat, és közben  még fejlődnek is, tehetségüket kibonta-
kozathatják, örömüket lelik a pályán. Összességében megpróbálunk 
olyan feltételeket teremteni, hogy a gyerekek és szüleik érezzék, hogy 
törődünk velük, fontosak az egyesület számára.

Úgy gondolom, utánpótlás nevelő munkák elismerése, hogy nyár 
óta egyesületünk a Bozsik-program egyik megyei alközpontja lett, 
ami azt jelenti, hogy a megyei labdarúgó szövetség irányelvei szerint 
mi szervezhetjük, koordinálhatjuk a térség 12 egyesületének után-
pótlás-munkáját. 

Kapcsolatuk a nézőkkel, a város vezetésével? 
Hazai mérkőzéseinkre 100–150 néző látogat ki. Többen idegen-

beli mérkőzéseinkre is elkísérik a felnőtt csapatot. Utánpótláskorú 
csapataink meccseit is jópár szülő, hozzátartozó nézi meg. A segítsé-
get és a támogatást a városvezetés részéről is érezzük. A polgármes-
ter úr több mérkőzésünket tekintette meg. Főleg tavasszal, amikor 
nagy szükségünk volt a biztatásra, támogatásra, jött és a csapat mel-
lett volt. Köszönet érte. 

A sport, különösen a labdarúgás, közösségfejlesztő tevékenység. 
Miként érzik ezt az edzések és mérkőzések folyamán?

Varga Tamás, aki eddig hallgatott, lelkesen veszi át a szót Ács At-
tilától.

Szerencsére újra több játékos jelenik meg az edzéseken, hiszen itt 
mégiscsak egy megyei első osztályú csapatról beszélünk. Itt nagyon 
fontos a közösségi tevékenység. Itt nem pénzért játszanak a játéko-
sok, hanem mert szeretnek futballozni. Nagyon lényeges, ha ide 
jönnek, hasznosnak érezzék az edzéseket, az itt töltött időt, és az 
edzés után itt töltött fél – egy órát, amikor, mint barátok beszélge-
tünk. Szerintem nincs jó csapat jó közösség nélkül!

Adódik a kérdés, a csapat játékosai az ősz folyamán 40 sárgala-
pot kaptak és volt 4 kiállítás is. Nem sok e ennyi lap? Tudjuk, ama-
tőr státuszúak a játékosok, ám a sportszerűség itt, ezen a szinten 
még fontosabb. Mennyit foglalkoznak a játékosok mentális felké-
szítésével?

Ahogy látom, mi is közel ugyan annyi lapot kaptunk és megkö-
zelítőleg annyi volt a kiállításaink száma is, mint átlagban a többi 
csapatnál. Elmondhatjuk, nem lógunk ki a többi csapat közül sem 
erre, sem arra. Nem szeretném magunkat védeni, biztosan sok az 
ennyi lap, visszatérve, mi amatőr osztályban vagyunk. A játékosok 
munka után jönnek a edzésre, sőt van úgy, hogy munkából jönnek 
a mérkőzésekre. Fáradtan, de eljönnek, mert szeretik ezt a csapatot, 
szeretnék jól, eredményesen képviselni a városukat. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy néha a játékvezetők is okai a túlzottan sok szí-
nes lapos figyelmeztetésnek. Viszonylag sok a fiatal, 20–25 éves já-
tékvezető, akik a sárga és piros lapok indokolatlan felmutatásával 
akarják kivívni a tekintélyt a játékosok előtt.

Kialakult e már a téli alapozás formája? Terveznek e edzőmérkő-
zéseket a télen?

Természetesen, edzőmérkőzések nélkül nincs is téli felkészülés! Az 
edzéseinket felépítjük, mert anélkül nem lehet eredményesen részt 
venni a bajnokságban. Nagy segítség lesz az is, hogy a megyei szö-
vetség kiírt egy téli, műfüves tornát, amire mi is beneveztünk. A be-
nevezett csapatokat beosztják az öt műfüves pályához, így öt-hat 
edzőmérkőzés már lesz. Télen időjárástól függően a nagypályánk 
mellett, tornateremben és a veszprémi műfüves pályán fogunk ké-
szülni a tavaszi bajnoki rajtra. Természetesen az ifi és serdülő csapa-
toknak is tervezzük már a téli felkészülésüket.

Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak, munkájához sok si-
kert, és a csapatnak minél eredményesebb szereplést kíván az Új Al-
mádi Újság! Pozsgai Miklós

Csíki Lilian és Hosszú Katinka

2008 őszén került egyesületünk tagjai közé Csíki Lilian, akit az 
évek óta jól működő óvodás úszásoktatás programból választottunk 
ki. Az első időszakban nagyon vadóc lány volt, aki csak a saját sza-
bályait fogadta el. Az idő múlásával azonban egyre jobban alkal-
mazkodott az egyesület kritériumrendszeréhez. Az úszóedzések so-
rán nem érzett rá rögtön a mozgások finomságára, de szorgalma és 
kitartása egyre jobban kiemelte a többiek közül. Először csak kisebb 
versenyeken aratott sikereket, azonban így is hamar utolérte korosz-
tályának legjobbjait az egyesületnél. Ez olyan lelkesedéssel töltötte 
el, ami még komolyabb munkára ösztönözte. 2012-ben már a régió 
bajnokságon nyitogatta szárnyait, több dobogós helyezést ért el. Év 
végére a Claudius Kupa Nemzetközi Úszóversenyen második helye-
zést szerzett 200 m gyorsúszásban.

Ötszörös aranyjelvényes sportoló, az országos bajnokságon 10. lett. 
2013-ra érmeinek száma szép számmal gyarapodott. 2013 októberé-
ben megkeresték a Magyar Úszó Szövetségtől és beválogatták az után-
pótlás programba, amelyben a 2017-ben Magyarországon megrende-
zésre kerülő Ifjúsági Világbajnokságra keresik a jövő úszóversenyző-
it. A MUSZ figyelemmel kívánja kísérni munkáját. Reméljük a jövő-
ben Balatonalmádinak is lesz úszó válogatottja. Lilian a Vörösberényi 
Általános Iskola tanulója, ahol az iskola pedagógusai hozzáállásukkal 
sokat segítenek felkészülésében. Kenyeres Tibor

XI. Ezerjó Kupa
2013. október 12–13-án rendezték meg Móron a XI. Ezerjó 

Kupa Nemzetközi Úszóversenyt. 3 ország, 29 egyesület, 380 ver-
senyző. Az én korosztályomban 4 versenyszámban indultam. A 100 
m mellúszásban nem szerepeltem jól, hiszen ez az úszásnem nem 
az erősségem. Itt 11. helyen végeztem. A következő versenyszám-
ok, a 100 m hátúszás és a 100 m pillangóúszás már jobban ment, 
itt 2. helyezést értem el. A 100 m gyorsúszásban nagy küzdelem-
ben 3. helyezett lettem. Ekkor a helyezésekért kapott pontokat ösz-
szeadták és bekerültem a 3. legjobb pontszámmal a 200 méteres ve-
gyes úszás döntőjébe, ahol az előkelő 2. helyet sikerült megszerez-
nem. Itt az érem mellett még 20 eurót is sikerült nyernem. Nagyon 
örültem ennek a napnak.

2013 november 2-án Székesfehérváron életem első 1500 méter 
gyorsúszását teljesítettem, nagyon jó időt úsztam, egyből aranyjel-
vényes időt és ranglista 6. helyet sikerült összehoznom.

Pár napja edzőm, Tibi bácsi jelezte felém, hogy beválogattak a 
2017-es Ifjúsági VB-re készülő válogatott keretbe is, melynek mind-
ketten nagyon örültünk. 2013. november 14-16 között rendezték 
meg a Rövidpályás OB-t, melynek keretében megkaptuk a váloga-
tott felszerelésünk egy részét.  Csíki Lilian 5. o. tanuló
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Félidőben…
Felharsant a hármas sípszó, befejeződött a megyei labdarúgó baj-

nokság első osztályában az őszi idény. A Balatonalmádi SE csapata a 
nyolcadik helyen várja a tavaszi folytatást. Az eredményekről, elvá-
rásokról és a tavaszi tervekről beszélgettünk Ács Attila egyesületi el-
nökkel és Varga Tamás edzővel. 

Hogyan sikerült a nyári erősítés? Miként váltották be a reménye-
ket az újonnan igazolt játékosok?

Erre a kérdésre had válaszoljak én, hiszen Tamás nyáron még nem 
edzői minősítésben volt a klubnál, - kezdi az elnök. – Három távo-
zónk volt a nyár folyamán, két 19 éves tehetséges fiatal játékosunk 
(Geri Márk és Nagy Gergő) főiskolai tanulmányaikat kezdték meg, 
míg Leitold Tamás Ausztriába igazolt, akinek távozása érzékenyen 
érintette a csapatot, hiszen a tavasz folyamán az egyik meghatáro-
zó egyénisége, erőssége volt az almádi együttesnek. Négy új játékost 
sikerült igazolnunk a nyár folyamán. Boromisza Dániel és testvé-
re Gábor Balatonfüredről, Nagygyőri Csaba és Schwarzinger Lász-
ló Fűzfőről érkezett. Elmondható, hogy a nyári igazolások egyér-
telműen erősítést jelentettek, hiszen ta-
pasztalt, magasabb osztályt is megjárt 
labdarúgók érkeztek az új szezon kezde-
tén Almádiba. Azonban a legfontosabb, 
hogy a tavasz folyamán sikeres csapat 
gerincét sikerült egyben tartani. Összes-
ségében az erősítésünk sikerült.

Milyen tervekkel, elvárásokkal vágtak 
neki ennek a bajnoki szezonnak? 

Azt tudni kell, hogy az almádi csapat 
a 2011/12-es bajnoki szezonban jutott 
fel a megye első osztályába. Előtte 14 
évig a megyei másodosztályában szerénykedett a csapat. A 2010-
ben megválasztott elnökség elsődleges célként tűzte ki, hogy pénz-
ügyileg, gazdaságilag tegyük rendbe az egyesületet. Úgy gondolom 
ez maradéktalanul teljesült, hiszen a takarékos, tervszerű gazdálko-
dásnak és különböző sikeres pályázatoknak köszönhetően sikerült 
az egyesületet biztos alapokra állítani. Ez természetesen nem azt je-
lent, hogy dúskálnák az anyagiakban, de elmondható, hogy rend és 
kiszámítható, tervezhető pénzügyi helyzet jellemzi egyesületünket. 
Célként tűztük ki, hogy 2-3 éven belül megyei első osztályba jus-
son a felnőtt csapat, ami 2012 nyarán teljesült. Gyorsan hozzáte-
szem, mindezt elsősorban helyi játékosokkal sikerült megvalósítani. 
Az első megye egyes évünk, főleg az ősz igen kínkeserves volt, na-
gyon kevés pontot szereztünk, ami elsősorban tapasztalatlanságunk-
nak tudható be. A tavaszi szezon előtt új edzővel –Korcsmár István-
nal- és 4 tapasztaltabb, magasabb osztályban is szereplő játékossal 
erősödtünk. S mint az előbb már mondtam, nem kis izgalmak kö-
zepette, sikerült kiharcolnunk a 14. helyezést, ami az osztályba ma-
radást jelentette. Csak zárójelben jegyzem meg, utólag derült ki, 
hogy az átszervezések miatt, ebben a szezonban nem is volt kieső 
az osztályból. A 2013/14-es szezonnak úgy vágtunk neki, az elnök-
ség azt határozta meg célként, hogy ne legyenek kiesési gondjaink. 
Szerettünk volna, terveink szerint, az 1–8. hely valamelyikén „telel-
ni”, ez idáig sikerült, mert a nyolcadik helyen zártuk az őszi idényt.

Ahogy láttam a csapat mérkőzéseit, voltak váratlan vereségek és 
meglepő győzelmek. Mint például a Fűzfő elleni vereség és devecseri 
győzelem. Mik voltak e hullámzó teljesítmények okai?

Ez több tényezős dolog. Mint mondtam az előbb, jól sikerültek 
az igazolások, viszonylag erős kerettel vágtunk neki az idénynek. 
Az, hogy hullámzott a teljesítmény, több dologra vezethető visz-
sza. Voltak és vannak olyan játékosok, akik különböző okok mi-

Sport Sport
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Balatonalmádi reménységatt – elsősorban munkahelyi elfoglaltság miatt – kevesebbet edzet-
tek és ez meglátszott több mérkőzésen is. Másrészről az edzésmun-
ka sem volt olyan minőségű, amit szerettünk volna. Anélkül, hogy 
bármit is az előző edző nyakába akarnék varrni, az edzések nem vol-
tak tervszerűen felépítve, amelyek eredménye néha a mérkőzéseken 
is megmutatkozott. Ráadásul a taktikával is sokszor gond volt. En-
nek eredménye lett az, hogy a játékosok lassan el-el maradoztak az 
edzésekről. Így a jövő szempontjából felmerült a váltás lehetősége, 
ráadásul nem is mi váltunk meg Istitől (Korcsmár István), ahogyan 
a köztudatban kering, hanem ő ajánlotta fel a lemondását, amit az 
elnökség október végén elfogadott. Így vette át a csapat edzéseinek 
irányítását Varga Tamás, aki játékosunk is.

Terveznek e télen erősítéseket, átigazolásokat?
Elsődleges célunk, hogy megőrizzük a csapat egységét. Ezt a kere-

tet szeretnénk megtartani, bár 2-3 távozóval számolunk, akik helyére 
elsősorban fiatal, tehetséges, almádi kötődésű játékosokat szeretnénk 
igazolni. Elképzeléseink vannak, de még korai nevekről beszélni.

Milyenek a sportkör működési feltételi, van-e olyan terület, ahol 
„szorít” a cipő? 

Régi vágyunk teljesült azzal, hogy a 
nyár folyamán sikerült az öltöző épüle-
tet felújíttatni egy, MLSZ pályázat ke-
retében. Köszönet az önkormányzatnak, 
hogy e pályázathoz biztosította a pályá-
zati önrészt. Büszkék vagyunk rá, hogy 
kulturált körülmények között készülhe-
tünk az edzésekre, fogadhatjuk ellenfe-
leinket a mérkőzésekre. A pályánk mi-
nősége, talaja jó, próbálunk rá vigyázni, 
figyelni. Az egyesület minden esztendő-
ben, egyrészről társadalmi munkában, 

másrészről anyagi eszközeit mozgósítva igyekszik a pályát rendben 
tartani, csinosítani. Ebben partner a Városgondnokság is. Ami na-
gyon-nagyon hiányzik, az egy műfüves pálya, ami az esős, sáros, 
lucskos időben nagy segítségünkre lenne. Most az utolsó fordulót 
is idegen pályán kellett rendeznünk, annak ellenére, hogy mi vol-
tunk a pályaválasztók. Egy műfüves pálya, az utánpótlás-nevelés te-
rületén is hatalmas előrelépést jelentene. Már egy kisméretű pálya 
is nagy segítség lenne, hogy legalább az edzéseket a zordabb időjá-
rási körülmények között el tudnánk végezni, kímélve ezzel a füves 
nagypályát.

Minden fejlődés alapja az utánpótlásképzés. Önök hogyan állnak 
ezen a területen?

Nagyon sok gyerek – több mint 150 – utánpótláskorú játé-
kos-  rúgja Almádiban a labdát. Köztük vannak kimondottan na-
gyon ügyes gyerekek. Az elvünk az, akik tehetségesek,  ügyesek, van 
bennük „spiritus”, őket nagyobb, nevesebb egyesület felé terelget-
jük, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. Ez egyrészt öröm, más-
részt bánat a számunkra. Öröm, mert tehetséget adunk tovább, bá-
nat, hogy nem nálunk teljesedik ki. De azért bízunk abban, hogy ki-
forrva esetleg visszatérnek hozzánk. Hiába, ez az élet rendje. Most is 
vannak olyan gyerekeink, akik Veszprémbe is járnak edzésre, hátha 
öt–tíz év múlva visszatérnek bennünket erősíteni. Összességében az 
utánpótlásunk mind mennyiségben mind minőségben erős alapokon 
nyugszik, ez megnyugtató a számunkra. Elmondható, hogy a Bala-
tonalmádi Focisuli Alapítvánnyal karöltve igyekszünk az utánpótlás-
korú csapataink számára is minél jobb tárgyi és személyi feltételeket 
teremteni. A tavasz folyamán serdülő korú játékosainknak cipőket 
vettünk, minden 12 év feletti játékosunk egységes edző és utazómele-
gítőben szerepelhet, tornatermet bérlünk a téli időszakban. Az után-
pótlásnál dolgozó edzők folyamatosan képzik magukat, felkészültek, 

igyekeznek olyan edzéseket, foglalkozásokat tartani, ahol a gyerekek 
jól érzik magukat, és közben  még fejlődnek is, tehetségüket kibonta-
kozathatják, örömüket lelik a pályán. Összességében megpróbálunk 
olyan feltételeket teremteni, hogy a gyerekek és szüleik érezzék, hogy 
törődünk velük, fontosak az egyesület számára.

Úgy gondolom, utánpótlás nevelő munkák elismerése, hogy nyár 
óta egyesületünk a Bozsik-program egyik megyei alközpontja lett, 
ami azt jelenti, hogy a megyei labdarúgó szövetség irányelvei szerint 
mi szervezhetjük, koordinálhatjuk a térség 12 egyesületének után-
pótlás-munkáját. 

Kapcsolatuk a nézőkkel, a város vezetésével? 
Hazai mérkőzéseinkre 100–150 néző látogat ki. Többen idegen-

beli mérkőzéseinkre is elkísérik a felnőtt csapatot. Utánpótláskorú 
csapataink meccseit is jópár szülő, hozzátartozó nézi meg. A segítsé-
get és a támogatást a városvezetés részéről is érezzük. A polgármes-
ter úr több mérkőzésünket tekintette meg. Főleg tavasszal, amikor 
nagy szükségünk volt a biztatásra, támogatásra, jött és a csapat mel-
lett volt. Köszönet érte. 

A sport, különösen a labdarúgás, közösségfejlesztő tevékenység. 
Miként érzik ezt az edzések és mérkőzések folyamán?

Varga Tamás, aki eddig hallgatott, lelkesen veszi át a szót Ács At-
tilától.

Szerencsére újra több játékos jelenik meg az edzéseken, hiszen itt 
mégiscsak egy megyei első osztályú csapatról beszélünk. Itt nagyon 
fontos a közösségi tevékenység. Itt nem pénzért játszanak a játéko-
sok, hanem mert szeretnek futballozni. Nagyon lényeges, ha ide 
jönnek, hasznosnak érezzék az edzéseket, az itt töltött időt, és az 
edzés után itt töltött fél – egy órát, amikor, mint barátok beszélge-
tünk. Szerintem nincs jó csapat jó közösség nélkül!

Adódik a kérdés, a csapat játékosai az ősz folyamán 40 sárgala-
pot kaptak és volt 4 kiállítás is. Nem sok e ennyi lap? Tudjuk, ama-
tőr státuszúak a játékosok, ám a sportszerűség itt, ezen a szinten 
még fontosabb. Mennyit foglalkoznak a játékosok mentális felké-
szítésével?

Ahogy látom, mi is közel ugyan annyi lapot kaptunk és megkö-
zelítőleg annyi volt a kiállításaink száma is, mint átlagban a többi 
csapatnál. Elmondhatjuk, nem lógunk ki a többi csapat közül sem 
erre, sem arra. Nem szeretném magunkat védeni, biztosan sok az 
ennyi lap, visszatérve, mi amatőr osztályban vagyunk. A játékosok 
munka után jönnek a edzésre, sőt van úgy, hogy munkából jönnek 
a mérkőzésekre. Fáradtan, de eljönnek, mert szeretik ezt a csapatot, 
szeretnék jól, eredményesen képviselni a városukat. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy néha a játékvezetők is okai a túlzottan sok szí-
nes lapos figyelmeztetésnek. Viszonylag sok a fiatal, 20–25 éves já-
tékvezető, akik a sárga és piros lapok indokolatlan felmutatásával 
akarják kivívni a tekintélyt a játékosok előtt.

Kialakult e már a téli alapozás formája? Terveznek e edzőmérkő-
zéseket a télen?

Természetesen, edzőmérkőzések nélkül nincs is téli felkészülés! Az 
edzéseinket felépítjük, mert anélkül nem lehet eredményesen részt 
venni a bajnokságban. Nagy segítség lesz az is, hogy a megyei szö-
vetség kiírt egy téli, műfüves tornát, amire mi is beneveztünk. A be-
nevezett csapatokat beosztják az öt műfüves pályához, így öt-hat 
edzőmérkőzés már lesz. Télen időjárástól függően a nagypályánk 
mellett, tornateremben és a veszprémi műfüves pályán fogunk ké-
szülni a tavaszi bajnoki rajtra. Természetesen az ifi és serdülő csapa-
toknak is tervezzük már a téli felkészülésüket.

Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak, munkájához sok si-
kert, és a csapatnak minél eredményesebb szereplést kíván az Új Al-
mádi Újság! Pozsgai Miklós

Csíki Lilian és Hosszú Katinka

2008 őszén került egyesületünk tagjai közé Csíki Lilian, akit az 
évek óta jól működő óvodás úszásoktatás programból választottunk 
ki. Az első időszakban nagyon vadóc lány volt, aki csak a saját sza-
bályait fogadta el. Az idő múlásával azonban egyre jobban alkal-
mazkodott az egyesület kritériumrendszeréhez. Az úszóedzések so-
rán nem érzett rá rögtön a mozgások finomságára, de szorgalma és 
kitartása egyre jobban kiemelte a többiek közül. Először csak kisebb 
versenyeken aratott sikereket, azonban így is hamar utolérte korosz-
tályának legjobbjait az egyesületnél. Ez olyan lelkesedéssel töltötte 
el, ami még komolyabb munkára ösztönözte. 2012-ben már a régió 
bajnokságon nyitogatta szárnyait, több dobogós helyezést ért el. Év 
végére a Claudius Kupa Nemzetközi Úszóversenyen második helye-
zést szerzett 200 m gyorsúszásban.

Ötszörös aranyjelvényes sportoló, az országos bajnokságon 10. lett. 
2013-ra érmeinek száma szép számmal gyarapodott. 2013 októberé-
ben megkeresték a Magyar Úszó Szövetségtől és beválogatták az után-
pótlás programba, amelyben a 2017-ben Magyarországon megrende-
zésre kerülő Ifjúsági Világbajnokságra keresik a jövő úszóversenyző-
it. A MUSZ figyelemmel kívánja kísérni munkáját. Reméljük a jövő-
ben Balatonalmádinak is lesz úszó válogatottja. Lilian a Vörösberényi 
Általános Iskola tanulója, ahol az iskola pedagógusai hozzáállásukkal 
sokat segítenek felkészülésében. Kenyeres Tibor

XI. Ezerjó Kupa
2013. október 12–13-án rendezték meg Móron a XI. Ezerjó 

Kupa Nemzetközi Úszóversenyt. 3 ország, 29 egyesület, 380 ver-
senyző. Az én korosztályomban 4 versenyszámban indultam. A 100 
m mellúszásban nem szerepeltem jól, hiszen ez az úszásnem nem 
az erősségem. Itt 11. helyen végeztem. A következő versenyszám-
ok, a 100 m hátúszás és a 100 m pillangóúszás már jobban ment, 
itt 2. helyezést értem el. A 100 m gyorsúszásban nagy küzdelem-
ben 3. helyezett lettem. Ekkor a helyezésekért kapott pontokat ösz-
szeadták és bekerültem a 3. legjobb pontszámmal a 200 méteres ve-
gyes úszás döntőjébe, ahol az előkelő 2. helyet sikerült megszerez-
nem. Itt az érem mellett még 20 eurót is sikerült nyernem. Nagyon 
örültem ennek a napnak.

2013 november 2-án Székesfehérváron életem első 1500 méter 
gyorsúszását teljesítettem, nagyon jó időt úsztam, egyből aranyjel-
vényes időt és ranglista 6. helyet sikerült összehoznom.

Pár napja edzőm, Tibi bácsi jelezte felém, hogy beválogattak a 
2017-es Ifjúsági VB-re készülő válogatott keretbe is, melynek mind-
ketten nagyon örültünk. 2013. november 14-16 között rendezték 
meg a Rövidpályás OB-t, melynek keretében megkaptuk a váloga-
tott felszerelésünk egy részét.  Csíki Lilian 5. o. tanuló



Almádi szerző
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Könyvajánló
Karl Lerner: Fraktál

Amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy kiadom a könyvet, kide-
rült számomra, nem úszom meg anélkül, hogy ne fűzzek utószót a leír-
takhoz. Nem mintha kötelező tartozéka lenne ez minden könyvnek, ha-
nem egyszerűen arról van szó, hogy ilyenkor derül ki, mennyi minden 
kimaradt. Ráadásul túl soknak tűnik benne a félreérthető fogalom és et-
től aztán félreérthetővé válik a lényeget rejtő gondolat és attól tartok, et-
től maga a szándék válik inverzzé, amit szeretnék elkerülni.

Sok fontos, korábban lényegtelennek tűnő részlet válik szükséges-
sé, ami a dolgok megítélését teszi átláthatóbbá, 
ezért törekedtem az egyszerűségre és a közérthető-
ségre. Szándékomat szeretném alátámasztani av-
val is, halaszthatatlan szükségét érzem, hogy tisz-
tázzam a könyvben szereplő némely könnyen fél-
reérthet és félreértelmezhető fogalom mit jelent 
az én értelmezésemben. Mintegy igazolásképpen 
LEONTINÓI GORGIÁSZ abszurd filozófiájá-
nak harmadik tétele: „Ha valami létezne is, és talán 
még megismerhető is lenne, azt úgysem lehetne el-
mondani, mivel a nyelv közlései és fogalmai szub-
jektívek, változandók, elmosódottak.” Ettől érzem 
aztán igazán fontosnak tisztázni a lényeget illető, 
korábban számomra is tisztázatlan fogalmakat.

A szolipszizmus korábban számomra sem je-
lentett mást, mint az egó végletekig fokozott fa-
natikus létérzését. A határtalan és túláradó ego-
izmus, mindenki mást kirekeszt és a személy ab-
szolút fensőbbségét centrumba helyező, már-már 
pszichopatológikus alanynak, mintegy személyiségtorzulásaként értel-
mezve, sokkal inkább pejoratív volt számomra maga a fogalom mindad-
dig, míg át nem éltem azt. Mert kétség nem fér hozzá, hogy aki Istennek 
képzeli magát és ettől indíttatva azt gondolja, bármit megtehet, az való-
ban az arrogancia felsőfokát valósítja meg saját személyében, és/vagy egy 
közveszélyes őrültét. Röviden fogalmazva, ostobaságomban és butasá-
gomban a szolipszizmus és a túláradó egoizmus közé egyenlőségjelet tet-
tem, mert nem mélyültem el kellőképpen, nálam sokkal szakavatottabb 
filoszok gondolatainak erre vonatkozó nézeteiben. Tévedésem nyilvánva-
lóságát felismerve, rádöbbentem a gondolkodásomban megvalósuló in-
verz folyamatokra. Rájöttem, hogy a szolipszizmus éppen az ellenkező-
je a sokat emlegetett és mindig pejoratív tartalmat kifejező egoizmusnak.

Amivel a szolipszizmus összefüggésbe hozható az valóban az egocent-
rizmus, mint ahogy a csecsemő egocentrizmusa, ahogy azt vélelmeztük 
korábban, valóban a legközelebb áll a felnőttként átélt szolipszizmushoz, 
nem tévesztendő össze a csecsemő egoizmusával - ami nem létező, nincs 
-, mert hiszen az még ki sem alakulhatott benne. Ahogy a később kiala-
kuló egoizmus az önzés szinonimája, kizárólag az egyén érdekeit szem 
előtt tartó, a mindenáron az Én akaratát érvényesítő, és mindenki mást 
kívül rekesztő magatartásforma, addig az egocentrizmus mindössze 
mintegy kiindulópontja, „ugródeszkája” a kialakuló szolipszizmusnak.

Annak a felismerése, hogy az egó, Énem centruma, a tudatom közép-
pontja, amit mindenki egyként, azonos módon érzékel, tehát minden-
kire érvényes, nem megosztó, hanem pontosan fordítva, éppen a min-
denkit összefűző állapotnak a megéléséről szól. A szolipszizmus („egye-
dül magamizmus”) átélése bár végletekig személyes, mégsem rólam szól, 
hanem éppen mindenki másról, mert mindenki másban vélem felfe-
dezni magam.

Az empátia minden képzeletet felülmúló átélés, a megértés felsőfo-
ka, mások és magam fontosságának, az <?> létük és az Én létem Egy-

ként való felismerése.
Az „egyedül magam” mágikus átélésében, nem a kirekesztés, hanem 

a mindenkit befogadó, a mindenkiben önmagamat felfedez és tükröz d 
személyiség varázslatos és semmihez sem hasonlítható érzését vélem fel-
fedezni. Nem elkülönülök, hanem sokkal inkább betagozódom. Nem 
érzem magam ettől kiváltságosnak, törvényen felettinek, vagy bárki-
nél is többnek, semmilyen tekintetben, sőt, sokkal inkább az alázat, a 
mindenkivel együtt érző szeretet tölti be valómat. Az igazi szolipsziz-
mus valójában az önzetlen szeretet és öröm forrása, egyben átélése. Rá-
döbbent, hogy az élet valódi célja, a szeretet kiterjesztése, mert a szere-
tet az egyetlen az összes létez dolgok között, amiből minél többet osz-
tasz és tékozolsz, annál több marad benned, minél többet sugárzol, an-

nál több sugárzódik vissza rád. Annak felismerése, 
hogy a „mennyország” és a „pokol” (a számunk-
ra megnyilvánuló jó és rossz) egyszerre van jelen a 
földön, itt és most, és hogy melyiket éled meg ép-
pen - most és itt -, az nagymértékben a Te választá-
sodon múlik. Egyébként meg a „Samsara” kereké-
ből valószínen, csak akkor szállhatsz ki, ha már túl-
jutottál minden poklon és mennyországon.

Az érzés, ami ekkor uralja tudatomat - ami való-
színűleg mindössze talán csak másodpercekig tartó 
állapot -, végeredményben pontosan a korábbi én-
képemet, a régi egómat függeszti fel, miközben tu-
datomat az információ áradata tölti el, és döbbent 
rá - paradox módon - egyedülvalóságomra.

Az átélt, valódi szolipszizmus ahhoz hasonlít-
ható, mint amikor valakit sokáig egy sötét szobá-
ban tartanak fogva. Miközben tapogatózva keresi a 
kapcsolót és a rejtett ajtót - ami mindvégig úgy tű-
nik nem is létezik mint szabadulásának egyetlen le-

hetséges alternatívája -, egyszerre csak valaki kívülről felkapcsolja a vil-
lanyt. <?> hirtelen meglátja az ajtót, ami ugyan továbbra is zárva, de a 
fény, ami a korábbi sötétséget felváltja, reményt ad, mert amint körül-
néz, felismeri, hogy a lehetőség ott van az <?>t körülvevő világban, mert 
nem is olyan lehetetlen, hogy idővel az ajtóhoz ill kulcsot is megtalálja.

Ott áll egyedül, abban a pillanatban az ismeretek birtokában olyan 
hihetetlenül gazdagon, mint senki más. A szolipszizmus tehát feltétle-
nül gazdaggá tesz, érzelemben gazdaggá és jó esetben értelemgazdagab-
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Azt mondtam, gazdaggá tesz, mert személyiségépítő lényege számom-
ra bizonyossá vált, „gazdaggá” tett a szó krisztusi értelmében, de semmi-
képp sem „hatalmassá”, semmivel se többé, mint bárki mást, senki fölé 
nem rendel, mert nem lesz ettől hatalmam mások fölött, sőt inkább arra 
a tényre döbbent rá, hogy mennyire Egyek vagyunk.

Ahogy Jézus mondja: „Aki meggazdagodott, uralkodjék, és akinek 
hatalma van, mondjon le.”
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vait, be kell lássuk: „Aki azonban önmaga felett elmélkedik, beleütközik 
annak a tudattalannak a korlátaiba, amely éppen azt tartalmazza, amit a 
legszükségesebb lenne tudnunk.”

Ennek a korlátnak a feloldása a szolipszizmus az én értelmezésemben. 
A valódi lényegünk felismerése az, „amit a legszükségesebb lenne tud-
nunk”, miközben Önmagunk megismerésének képességéhez valószínű-
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Könyvajánló
Karl Lerner: Fraktál
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től aztán félreérthetővé válik a lényeget rejtő gondolat és attól tartok, et-
től maga a szándék válik inverzzé, amit szeretnék elkerülni.
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LEONTINÓI GORGIÁSZ abszurd filozófiájá-
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Amivel a szolipszizmus összefüggésbe hozható az valóban az egocent-
rizmus, mint ahogy a csecsemő egocentrizmusa, ahogy azt vélelmeztük 
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ként való felismerése.
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Ahogy Jézus mondja: „Aki meggazdagodott, uralkodjék, és akinek 
hatalma van, mondjon le.”
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vait, be kell lássuk: „Aki azonban önmaga felett elmélkedik, beleütközik 
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legszükségesebb lenne tudnunk.”
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Vásárolja meg tüzelőjét nálunk!
Péta-coop Kft. Zirc, Vasút sor u. 3., tel.: 06/30-9565-660

Tűzifa: konyhakész, kugli
Bükk, gyertyán, cser, tölgy: 2300 Ft/q

Akác készlet szerint: 2300 Ft/q
A tűzifát 28 q felett ingyenesen házhoz szállítjuk.

Újra kaphaTó jó minőségű magyar barnaszén:
Dara: 2795 Ft/q, Extra dió: 2985 Ft/q 16 500-17 500 KJ/kg

Cseh barnaszén: Ledvice dara:3850 Ft/q,  
Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!

Tűzifa és szén akció! 
Balatonaliga Tüzép - Telefon: 06/30-336-6779

Vegyes fa (cser, tölgy) 
Kugliban: 2200 Ft/q
hasítva: 2350 Ft/q

Akác:
Kugliban: 2600 Ft/q 
hasítva: 2750 Ft/q

Méterfa: 
16 000 Ft/1 m x 1 m 

Cseh szén: 
5000 Ft/q

Lengyel szén:
6200 Ft/q  (kazán szén)

Fa brikett:
1200 Ft/ 17 kg/zsák 

 
Szállítást vállalunk!
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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel ADSL és IPTV szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. 
Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen 
tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi  
a 36 tévé- és rádiócsatornáért, 5 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt 
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Balatonalmádi,  Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár - Városház tér 4. 
minden páratlan hét keddjén 10.00–15.00 óra között 
Értékesítőnk:  Végh Annamária  Tel.: +36 20 344 8129

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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Karácsonyi gondolatok

A karácsony keresztény gyökerű, egyetlen olyan ünnep, amelyet ma talán a világ minden táján 
megtartanak, mert a szeretet és az öröm, a legszebb emberi érzések tartoznak hozzá, és a szív me-
legségét hozza elő, amelyre minden ember vágyakozik. Nevét egyesek a latin incarnatio (megtes-
tesülés) szóból származtatják, mások szerint a korcun ’átlépő’, illetőleg a korciti, ’fordul, lép’ ige-
névi származéka, amely szláv jövevényszavaink legősibb rétegében található. Ez utóbbi átlépés, il-
letőleg fordul jelentésű szó magában hordozza a téli napforduló jelentését. Mint ismeretes, de-
cember 25-én ünnepelték a Mithrasz kultusz jegyében a rómaiak a nap születését, a sötétség fe-
letti győzelmét (Natalis Soli invicti). 

Bölcsen, praktikus ésszel eme örömünnepre tették a niceai zsinat (325) atyái Krisztus, a ’fel-
kent’, a messiás születésének ünnepét. A fogantatás napja ebből következően március 25, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napja lett. A nyugati keresztény világban az írásos források szerint 354. 
december 25-én ülték meg először karácsony ünnepét. Ugyanennek időpontja Galliában 361, 
Hispániában 380. Az ünnep tárgya Jézus Krisztus születése, amely a nem keresztény, valamint 
vallásukat nem gyakorló keresztények számára már elhomályosult. 

Karácsony misztériuma hármas születést hordoz magában. Egyrészt a kisded az Atyától a Szent-
háromságban, az idő kezdete előtt született fiú, az örökké való, másrészt a történelem során szüle-
tett gyermek, harmadsorban pedig annak, aki engedi, lelkében megszületik az üdvözítő Jézus. Az 
igazán létező nem a rangok világában, a tévében és a külső világ egyéb fórumain uralkodik, hanem 
a lélek legmélyén, ahová csak ő léphet be, és belépésével nagyobb kitüntetést ember nem érezhet. 

János evangéliuma szerint a kisded a világ világossága. E gondolatot számos festmény helyesen 
és hűen ábrázolja azzal, hogy a jászolban fekvő kisdedre és a körülötte állókra nem kívülről vetődik a fény, hanem a jászolból árad szét a kö-
rülötte állókra. Az ily módon alkotók tökéletesen megértették és kifejezték a gondolatot, amelyben a nap, a legyőzhetetlen fény születésé-
nek kereszténység előtti eszméje is ott rejtőzik.

Bár Jézus születéséről a négy közül két evangélista, Máté és Lukács ír, az mégis az üdvtörténet középpontját, fókuszát képezi. Jézusban be-
teljesednek a próféták szavai, a messiási jövendölések e születésről szólnak, és az utána történtek belőle következnek. E születés az időszámí-
tásunk kezdőpontja, amelyhez viszonyítva számítjuk a történelem eseményeit. Jézus így kezdi igehirdetését: „Az Úr lelke van rajtam, azért 
kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hozzak a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szaba-
don bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lukács 4. 18–19.)

A karácsony ünnepét lelki és szellemi elmélyedésre, készülődésre alkalmas hosszú őszi esték előzik meg azok számára, akik nem engednek 
a tévé csatornák műsorai legtöbbször üres csábításának. Bennük a külső jelenik meg, a belsőt lelkünkben belül kell megjárni. Az ünnepre, 
ezáltal készülhetünk, és így lehet lelkünkben gazdag ünnepünk.

A hosszú csendes esték a karácsonyhoz kötődő szokások kialakulását szintén segítették. Főképp a földműves világban alakultak ki, rész-
ben a kereszténység előtti pogány, részben a keresztény mitológiában gyökereznek. Közülük csak néhányat említünk. A karácsonyfa állítá-
sa a 19. században terjedt el. Németországból érkezett hozzánk, evangélikus környezetből. Főúri családoknál jelent meg először (Brunszvik 
Teréz, József nádor, Podmaniczky család, stb.). A karácsonyfa állításának szokása az életfa és termőág jelentés tartalmát is magában hordoz-
za. Mindkettő már a pogány szakralizmusban a kozmikus életerő szimbóluma volt.

Az életfa és a termőág egyúttal az évről évre megújuló természet ősi mágikus jelképe. Ünnepi jelenlétüket a 19. század óta a karácsonyfa he-
lyettesíti. Ide kapcsolódik Jessze vesszeje, illetve fája, amelynek virága Szűz Mária, gyümölcse pedig az alma. A szimbólum, amely erotikus tar-
talmat is hordoz, a szeplőtelen fogantatás képzetével függ össze. E gondolatsorból érthetjük meg, hogy a kisded jelképe részben miért az alma.

„A kis Jézus, aranyalma. Boldogságos Szűz az anyja.”
– mondja a népi rigmus. Régen a karácsonyfára almát tettek és diót, Krisztus másik jelképét. Mindkettő ugyancsak szerepet kapott a föld-

műves népi világban a karácsonyi asztal ételei között.
A karácsonyi szokások szóbeli formáihoz tartoznak a középkorban keletkezett paradicsom játékok, amelyek Bálint Sándor szerint ma már 

csak a katolikus székelység és a protestáns erdélyi magyarság között élnek. Ádám és Éva paradicsomi történetéről szólnak (Ádám és Éva nap-
ja karácsony vigíliája), majd folytatódnak a Megváltóról szóló ószövetségi próféciákkal, továbbá hittudós és rabbi Jézus messiási mivoltáról 
szóló vitájával, végül Jézus születésének történetével zárulnak. A betlehemezés a betlehemi történetre emlékeztető liturgikus eredetű elné-
piesedett, hagyományt őrző játék, amely számos helyen sok szövegváltozatban él ma is. A  betlehemesek házról házra járva adják elő a ka-
rácsonyi játékot. A szálláskeresés mint szokás csak a 20. század elején bontakozott ki.

A 20. század második felében a karácsony egyre inkább a szeretet ünnepe lett, amelyhez szeretteink ajándékozásának az üzleti haszon-
szerzésre sóvárgók által hajszolt egyre fárasztóbb, a lelki elmélyülést gátló szokása kapcsolódik. Közben alig marad idő átgondolnunk, mi 
a szeretet tartalma. A szeret, szeretet több jelentésű szavak. Valaki vagy valami iránti ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen, jóakarat-
ban megnyilvánuló érzelmet fejeznek ki. Bennük foglaltatik a szerelem, a baráti szeretet, a haza, a természet, a világ és Isten szeretete, a fel-
tétel és viszonzás vágya nélküli szeretet. Az ünnep lehetőséget ad a fenti érzések átélésére és együttlétre szeretteinkkel, akikkel a karácsony-
fa alatt együtt énekelhetjük karácsonyi énekeinket, köztük az éjféli misék kezdetén felhangzót, az ünnep misztériumát leginkább kifejezőt:

Fel nagy örömre! ma született,/Aki után a föld epedett./Mária karján égi a fény,/Isteni Kisded Szűznek ölén./Egyszerű pásztor, jöjj köze-
lebb,/Nézd a te édes Istenedet.

Kevesen tudják, mert szellemi értékeinket könnyen feledjük, hogy szövegét az éppen 150 éve született nagy írónk, Gárdonyi Géza írta, 
zenéjét is ő szerezte Devecserben 1882-ben. Szavaival kívánunk testi-lelki víg örömben eltöltött karácsonyt.

 Blazovich László

Paul Verlaine: Három királyok

Arany, tömjén, mirrha ma
nem oly kedves az imádott
drága Szemnek, mint ama
felkínált szerény ajándok,
és a jámbor óhajok
láttán szebben mosolyog.

Napkeleti Bölcsek útját
kedveli az Úr, igaz.
Adományukat ha nyújtják,
megbecsült lesz mindig az:
de a bűnös, aki megtér,
több számára kincseiknél.

A legelső tisztelet
oly magasztos versenyében,
ha egy nyomorult rebeg
hő imát, Jézusnak éppen
az a kedves, s őt különb
ország várja odafönt.

Pásztorokat költögetnek,
angyalok, arkangyalok,
jó szándékú embereknek
himnuszuk reményt adott,
s kitűzik a tiszta égnek
csillagát, a csodaszépet…

Koldus, gazdag, porszemek
legyünk, eléd hullva, Mester,
büszkeségünk szent neved!
Szemed tieidre ismer,
s fölmagasztaltatnak ők,
dús, koldus, minden hivők.

(Ford.: Kálnoky László)

Jáger István Három királyok grafikája
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