
ÚjVörösberényi Nyugdíjas Klub
Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012 ALMÁDI ÚJSÁG

április

2013

ALMÁDI ÚJSÁG

Magyarországon az elmúlt évben 250 rendezvény volt országszer-
te, amely a tevékeny időskorral és a nemzedékek közötti kapcsolat-
tal foglalkozott. Az uniós kezdeményezés célja az volt, hogy „rámu-
tasson, milyen értékes hozzájárulást nyújtanak az idősebbek a tár-
sadalomhoz. Arra sarkallja a döntéshozókat és a különböző szinte-
ken fellépő érintetteket, hogy teremtsenek jobb lehetőségeket a te-
vékeny időskor számára, és erősítsék meg a nemzedékek közötti szo-
lidaritást.” (http://europa.eu)

A projekt záró rendezvényére a Vörösberényi Nyugdíjas Klub is 
meghívást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hiszen 
ők is támogatást nyertek a minisztérium által meghirdetett KOR-
TÁRS 2011 pályázaton, amelyet az Almádiért Közalapítvány se-
gítségével nyújtottak be. A 2013. március 8-án megrendezett záró 
konferencián értékelték a programsorozatot, ismertették annak 
eredményeit, valamint számba vették a további tennivalókat és az 
uniós terveket. A projektzáró része volt a jó gyakorlatok bemuta-
tása: Edelény, Újbuda, Győr, Magyarpolány és Nógrád mellett Ba-
latonalmádi is képviseltette magát. Lencse Sándor, a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub elnöke bemutatta a klub tevékenységét, majd a Bo-
rostyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport fellépése 
zárta a rendezvényt. 

Büszkék vagyunk rá, hogy a projektzárón ilyen kiemelt szerepet 
kaptak s a képek megtekintése mellett érdemes egy kicsit felelevení-
teni, mit is kell tudnunk a Vörösberényi Nyugdíjas Klubról!

A klub 1999. február 24-én alakult meg 97 fővel. Alapító tagjai: 
Hajdú Károly, Horváth József, Brenner Kálmánné, Balikó Ferenc, 
Boros Gyula, Fazekas Józsefné, Hoffmann Józsefné, Deli László és 
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Durst László. Céljuk az volt, hogy a településen élő idős emberek 
részére olyan körülményeket teremtsenek ahol kulturális, közösségi 
igényeiket kielégíthetik, hasznosan, kellemesen tölthetik el szabad-
idejüket. Ahol erőt meríthetnek a mindennapok gondjainak meg-
oldásához, elviseléséhez. Az Új Almádi Újság lapjain nyomon kö-
vethetjük híradásaikat a programokról, hisz ebben a klubban min-
dig történik valami: előadásokat, kirándulások szerveznek, van le-
csóparti és halászlékóstoló, nőnap, férfinap és idősek napja, havonta 
születésnapi rendezvény, köszöntik az 50. házassági évfordulósokat, 
Emlékplakettet osztanak, együtt ünneplik a karácsonyt és a szilvesz-
tert, valamint részt vesznek a város rendezvényein.

Anyagi támogatást kapnak az Önkormányzattól, ez kiegészül a 
jótékonysági bálok bevételével, de támogatóik is vannak szépszám-
mal. Jó kapcsolatot sikerült kiépíteniük a településen lévő civil szer-
vezetekkel, a város önkormányzatával és intézményeivel. 

Tagjaikból 2002 októberében megalakult a Ringató Balaton 
Néptánccsoport és a Borostyán Népdalkör, melyek hírt, dicsőséget 
szereznek a klubnak idehaza és külföldön egyaránt. Az elnyert pá-
lyázati támogatást a két művészeti csoport megalakulásának 10 éves 
jubileumán használta fel a nyugdíjas klub.

A klub első elnöke Boros Gyula volt, aki 10 évig lelkesen, szív-
vel-lélekkel gondozta a közösséget, majd 2009-ben átadta a vezetést 
az új elnöknek, Lencse Sándornak, aki folytatja elődje lelkiismere-
tes munkáját.

A klub ma a város, sőt a megye egyik legnagyobb létszámú civil 
szerveződése, megközelítőleg 150 fős létszámmal. Kívánunk vezető-
iknek és tagjaiknak még sok aktív, vidám együtt-töltött esztendőt!

Várnai Zseni: Csodák csodája

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.

A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklő sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!

A minisztérium előtt

Címlapunk Szirbek Szilvia Körforgás c. grafikájának felhasználásával készültTámogassa Ön is az Új Almádi Újságot! Adójának 1 százalékával segítse kiadónk, 
az „Almádiért” Közalapitvány munkáját. Adószámunk: 19262259-2-19
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Helytörténet

Balatonalmádi apróságok ...
Településtörténeti morzsák

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Egy város történetének kutatása és megismerése számtalan ki-
sebb-nagyobb jelentőséggel bíró adatból tevődik össze. Egy XVIII. 
században kelt szőlőlevél éppen úgy része, mint egy kurta újság-
hír valamilyen sporteseményről. Hozzá kell tenni, hogy fontossá-
guk messze különböző, mert nem azonos súllyal, azaz történeti ér-
tékkel rendelkeznek.

Pátkay Ferenc mészáros és hentes „húskönyve”, amelyben beírás-
ra került a vásárolt áru értéke. Gyakorlat volt, hogy havonta egyszer 
fizettek a vevők. Természetesen csak az állandó vevőkörre, mai érte-
lemben törzsvásárlóra volt igaz.

Úri és Hölgyfodrász  Szalon megnyitásáról tudósít a reklám „röp-
irat”. A szalon a mai városháza épületében, annak Radnóti utcai  vé-
gén volt, 1928-ra tehető az esemény. Az épületben több üzlet nyí-
lott, közöttük a mozi bejárata is itt helyezkedett el egy ideig.

Több veszprémi üzletnek volt Almádiban fióküzlete, így Pósa 
Endre könyv, papír és írószer kereskedésének is. A Baross Gábor úti 
üzletben lehetett beszerezni az iskolások tankönyveit és számukra 
szükséges iskolai füzeteket.

A lap hátoldalára nyomtatták vállalkozásuk részleteit és általános 
ajánlatukat. Az ilyen reklámozás gyakorlat volt, mert postai díjsza-
bással küldhették el, ami gazdaságosnak mutatkozott. 

„III. Nemzetközi Sporthét a Balatonon” Almádi, mint résztvevő 
alkalmi bélyegzőt használt 937. Sep. -8 dátummal. Almádi, Siófok 
és Füred, később Földvár voltak a rendezők. A sportversenyek kö-
zül Almádiban a lovas sportok és a teniszmérkőzések, Siófok töb-
bek között a repülős csillagtúra célja volt, Füreden pedig a vitorlás-
versenyek zajlottak le.

Almádi Anna-bálra szól a meghívó. Időpont nem szerepel rajta, 
analógiák alapján 1936 körüli időpont látszik reálisnak. Almádiban  
Anna-bálok már az 1890-es években a nyári program jelentős ese-
ményének számítottak.  

Postai szabvány levelezőlap előoldalára az 1930-as évek végén 
nyomtatott cég reklám látható a képen.

Budai Lajos motorcsónak tulajdonos, aki egyébként hajóépítéssel 
is foglalkozott, „sétahajózás”-t végzett PICI nevű nyitott motorcsó-
nakjával, amin 10-12 fő fért el. Almádiban még a REX I és REX II 
nevű, valamivel nagyobb motorcsónakok is hasonló tevékenységet 
folytattak. Sikeres vállalkozás volt mindkettő, mert kedvelték mind 
a helyi lakosok, mind pedig a nyaralók. Schildmayer Ferenc

Budataván a mai Álmos utcá-
ban 70 évvel ezelőtt mindösz-
sze három ház volt. A mellékelt 
családi fénykép nagyapám háza 
hátsó teraszán készült 1943. au-
gusztus 14-én, a kép hátulján 
olvasható feljegyzés szerint. Az 
épület az utca elején van, ab-
ban az időben csak bal olda-
lon voltak házak, jobb oldalon 
egy hangulatos liget volt, pad-
dal, olajfával és kerekes kúttal il-
letve a vasúti sínek. Jól látható, 
hogy a kerítés mögött nem volt 
épület, jól el lehetett látni a mai 
Álmos utca és Előd utca találko-
zásához, ahol most egy vasúti 
átjáró van. A távoli fás rész ezt a területet mutatja. Almádi külső részé-
hez tartozott az utca, 1944-45-ben előbb német katonák, majd orosz 
katonák szállásolták be magukat nagyapám házába. A környéken rét 
volt, néhány tehén legelt ott. Ha nem figyeltünk, a tehenek anyag-
csere termékeibe is beleléphettünk, amit „mezőgazdasági tányér ak-
nának” neveztünk. Sok vakond túrás is volt, nagyapám vödörrel ki-
ment a rétre és összeszedte a jó földet. amit a vakondok feltúrtak. 
Jó volt az a konyhakertjében, mert ott egyébként köves a talaj, a tér-
kép is Kövesaljaként jelöli. Ezt megtapasztaltam, amikor a 70-es évek-
ben bevezették a vizet az utcába és ástuk az árkot a vizvezetéknek a 
telkünkön. A köves talaj miatt a csákány nyele „visszaütött” és vérhó-
lyagok is képződtek a tenyeremen.   

Vaszary Gábor Almádiban

Vaszary Gábor a kommunizmus áldozata volt. Az 1950-es évek ele-
jén kivégezték. Füreden utca őrzi emlékét. Gyermekkoromban barát-
ságban voltunk Füreden. Többször együtt vitorláztunk. 1950. augusz-
tus 8-án Almádiba kirándultunk. Ennek emlékét őrzi a mellékelt fény-
kép. A háttérben jól látszanak a kenesei partok illetve balra közelebb 
Budatava, A vitorláson hátul középen a füredi Keserű Andi, aki Gábor 
unokahúga volt, Gábor a kormánynál, vele szemben szerénységem.  
 Honti József

Almádi 1943 Budatava
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

A testületi ülésen bemutatkozott a VEKKORD (Veszprémi Kre-
atív Kortárs Dobbantó) Összművészeti Egyesület, amely a kultúrá-
ban, azon belül a zenében, a vizuális képzőművészeti ágakban, a szín-
játszásban és az irodalom területén alkotó vagy tevékenykedő szemé-
lyeknek igyekeznek közösséget, illetve teret biztosítani. Bővebb infor-
mációhoz a www.vekkord.hu weboldalon lehet hozzájutni.

Dr. Szabó János, rendőr alezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság tavalyi évi munkájáról szóló beszámolójában kiemelte, hogy bűn-
cselekmények vonatkozásában több „dobogós helyet” szerzett a Rend-
őrkapitányság, komoly felderítések történtek, bűnügyi eredményesség 
tekintetében pedig újra az országos lista élmezőnyébe kerültek. Bala-
tonalmádi a biztonságos települések közé tartozik, melyet a Veszprém 
Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi helyettese is megerősített.

A II. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisátadása kapcsán Frankné 
Dr. Győri Blanka  csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos mutat-
kozott be, aki az elfogadott előszerződés értelmében 2013. szeptem-
ber 1-től kezdi meg munkáját.

Dr. Kulcsár Enikő háziorvos kérelmére elfogadták a Balatonal-
mádi III. sz. felnőtt háziorvosi körzet gyógyító-megelőző feladata-
inak ellátására kötött feladat-ellátási szerződés névváltozásból ere-
dő módosítását.

A Képviselő-testület februári ülésén volt napirenden a központi házior-
vosi ügyelet megállapodásának elfogadása, azonban a 12 feladat-ellátásá-
ban részt vevő önkormányzat közül volt olyan önkormányzat, ahol csak 
részben fogadták el azt, illetve volt, ahol elnapolták a döntést. A települé-
si képviselő-testületek egy része által kifogásolt megállapodás-rész lénye-
ge, hogy települések önkormányzatai gondoskodnak arról, hogy házior-
vosuk az ügyeleti szolgálatban ténylegesen részt vegyen, ezt a kötelezettsé-
get a köztük lévő megállapodásban rögzítik.  Amennyiben valamely ön-
kormányzat nem biztosítja a vele szerződésben álló háziorvos részvételét 
az ügyeleti feladatok ellátásában, a támogatás mértéke – az általános 41 
Ft x lakos x hó helyett - 123 Ft x lakos x hó, az orvos feladatellátásba részt 
nem vételétől számított hónap 1. napjától. Az elfogadott szerződés terve-
zetben kiegészítésként szerepel, hogy az érintett önkormányzatok, a meg-
állapodás erre vonatkozó részét 3 hónapon belül felülvizsgálják.

Baráth Gábor, a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont 
Szociális Intézménye vezetője beszámolt a városban – az önkormány-
zattal kötött szerződés alapján – 2012-ben végzett utcai szociális mun-
káról. Balatonalmádiban az utcai szolgálat rendszeressé vált, melynek 
keretében a személyes kapcsolattartáson túl esetenként meleg teát, ta-
karót, hideg élelmiszert is kaptak a rászorulók. A rendkívüli hideg bekö-
szöntével minden alkalommal felajánlották az átmeneti szállás igénybe-
vételének lehetőségét, mellyel 3 esetben éltek a rászorulók. Egy esetlege-
sen nyertes TÁMOP pályázati forrásból pedig az utcán élők rehabilitá-
cióját remélik elősegíteni, albérleti támogatással és szakmai képzésekkel.

Ugyancsak beszámolt a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetője, Sajtos Ildikó az intézmény 2012. évi tevékenységé-
ről. Elindult az idősakadémia keretében a „Kattints nagyi szolgáltatás”, a 
Horgony egyesülettel közösen szervezett közösségi pszichiátriai, csoport, 
szülőcsoportok és képzések, a Máltai Szeretetszolgálattal együttműköd-
ve pedig szerdánként a hajlék nélküliek számára Dr. Gazda Gábor bizto-
sít háziorvosi ellátást.  Az intézmény által Balatonalmádiban ellátott idő-
sek száma az alapszolgáltatásokban elérte a 300 főt. 

A Képviselő-testület elfogadta a Szociális és Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének módosítását.

Tájékoztatót tárgyalt meg a Képviselő-testület a 2012. évről szóló tu-
risztikai szezonról, valamint a 2013-as turisztikai szezonra való felké-

A Képviselő-testület márciusi üléséről

Tavaszi Zsongás Almádiban
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2013. május 18-19-n ne-

gyedik alkalommal rendezi meg a már hagyományos, szezonnyitó 
Tavaszi Zsongás rendezvényét. 

Balatonalmádi vonzáskörzetébe tartozó településekkel közösen 
összefogva újdonságokban gazdag, lendületes rendezvénnyel in-
dítjuk a nyári szezont.  Almádin innen és túl változatos sportesemé-
nyeken és versenyeken vehetnek részt a vállalkozó kedvűek. Vízi 
bicikli verseny, vitorlázás, hintózás, póni lovaglás, nordic walking 
és teljesítmény túrázás, vitorlás- és autós modellezés, horgászver-
seny és sok más sport kínálat közül válogathatnak a látogatók. 
A két napos eseménysorozat alatt a szervezők színes színpadi 
programokkal, gyermek játszóházzal, kézműves- és kirakodóvá-
sárral, gasztronómiai remekekkel és Almádi pecsenyével várják a 
kedves vendégeket. 

Május 18-án egy órás orgonakocertet ad Koós Anita orgona-
művész. Az V. Balatonalmádi Koncertsorozat nyitó koncertje 20.00 
órakor kezdődik a balatonalmádi Szent Imre templomban.

Május 19-én, vasárnap 15.00 órától Almádi Templomok címmel, 
tárlatvezetés indul a vörösberényi Erőd Templomtól. A séta végén 
16.00 órától orgona koncert bemutatót tart Kruppai Tamás kántor, 
a Szent Imre templomban. 

Ébresszük fel Tavaszi Zsongással az embereket, és csalogassuk 
ki Őket a szabadba! 

Pályázati felhívás
I. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete pályázatot hirdet Balatonalmádiban élő polgárok és 
közösségek közérdekű kulturális tevékenységének támoga-
tására

Pályázhatnak: Nem sporttevékenységet végző civil szerveze-
tek, egyesületek és alapítványok, amelyek Balatonalmádi szék-
hellyel működő szervezetek, valamint országos, térségi ill. megyei 
székhelyű szervezet Balatonalmádi tagszervezete. Azok a nem Ba-
latonalmádi bejegyzésű civil szervezetek, amelyek Balatonalmá-
diban rendezvényt kívánnak megvalósítani, amennyiben megál-
lapodást kötnek a város egyik bejegyzett civil szervezetével. Ba-
latonalmádi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek.

A pályázat témakörei: A) kategória: Helyi kulturális esemény, 
rendezvény szervezése, ami a város vagy városrész kulturális kíná-
latát gazdagítja, és közérdeklődésre tart számot. B) kategória: Ön-
kormányzati intézményektől független almádi művészeti együt-
tesek, csoportok, egyéni alkotók működésük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei:  A pályázónak mindkét 
kategória esetén rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó 
költségvetés 25%-ával. (saját forrás) 

A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában Bala-
tonalmádi Város Önkormányzata   címére kell eljuttatni (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 2013. május 3. 16.00 óráig 
beérkezőleg. A borítékra írják rá: „Kulturális Pályázat 2013”.

Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, 
minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal 
portáján és titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ 
Könyvtárában és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról. 

Pályázati felhívás
II. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete pályázatot hirdet a sport céljára 2013. évben rendelke-
zésre álló támogatás elnyerésére

A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesüle-
tek, diáksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt, akik 
sporttevékenységet kívánnak rendezni, akik szabadidősport-szak-
osztályt működtetnek, akiknek sportolója/csapata kiemelkedő 
eredményt ért el.

A pályázat témakörei: A) Rendezvény, B) Szabadidő sport, C) 
Egyéni sportoló

A pályázat benyújtásának határideje: A) és B) kategória ese-
tén 2013. április 30. 16.00 óráig beérkezőleg, C) kategória esetén 
2013. október 31.

A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában a Képvi-
selő-testületnek címezve, a Balatonalmádi Közös Önkormányza-
ti Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell el-
juttatni. A borítékra írják rá: „Sport Pályázat 2013”.

Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, 
minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal 
portáján és titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ 
Könyvtárában és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

III. Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot ír ki a nem 
sporttevékenységet végző civil szervezetek működésének és 
programjainak támogatására 2013. április 30-i benyújtási határ-
idővel. 

A pályázati feltételek és pályázati űrlap a város honlapján www.
balatonalmadi.hu elérhetők.

Tüdőszűrés
Balatonalmádi, Városház tér 4. Pannónia Kulturális Központ és 

Könyvtár 2013. április 3-tól április 11-ig

2013. április 3-5. 8.00 – 12.00  12.30 – 17.30
2013. április 8-10.    8.00 – 12.00  12.30 – 17.30 
2012. április 11. 8.00 – 11.00 

Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül 
nem készült mellkasfelvétel. a szűrésen egészségbiztosítási kár-
tyával és lakcímigazoló okmánnyal szíveskedjenek jelentkezni. 

Szoborpark
Örömmel jelenthetjük, hogy a Kézfogás szoborpark ügye nem áll, 

hanem szépen halad előre. Megvalósult a park kertészeti kialakítá-
sa, az impozáns világítás, térfigyelő biztonsági rendszer. Elkészül-
tek a talapzatok és csak a szobrokra várnak. Ennyire futotta a pályá-
zaton nyert pénzből, és ez egyáltalán nem elhanyagolható teljesít-
mény. Sajnos a szobrok beszerzésére már nincs pályázati kiírás, ez-
által az erre valót nekünk, Balatonalmádi polgárainak, nyaraló-tulaj-
donosainak, civil szervezeteinek és jóakaratú baráti köröknek kell 
előteremteni valahogy úgy, ahogyan azt gróf Széchenyi István tet-
te a balatoni gőzhajózás megteremtésével. „Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen“ – mondotta – és igaza lett.

Ehhez a hatalmas feladathoz szórólapon szűk körben kértük 
már a város polgárainak segítségét, amelyben kissé meggondo-
latlanul egy viszonylag nagyobb összegben jelöltük meg a mini-
málisan felajánlható adományt. Az a gondolat vezetett akkor ben-
nünket, hogy egy-egy szobornak csak a kiöntése, majd annak szál-
lítása több százezres összeget igényel. Ezt is csak abban az eset-
ben, amennyiben egy adott művész  az alkotását ajándékba adja 
szoborparkunkhoz. Szó, ami szó: sok pénzt kell gyűjtenünk, hogy 
50 szobor belakja a parkot, de bízunk a kézfogás erejében.

Már érkeztek adományok az „Almádiért Közalapítvány” szám-
lájára, ahol azt elkülönítve kezelik. Május hónaptól kezdve a vá-
rosi újságban rendszeresen közzétesszük az adakozók nevét, 
amennyiben ehhez előzetesen hozzájárulnak. A kiemelt ösz-
szeggel támogató barátaink nevét még a szoborparkban is fel-
tüntetjük. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adomány ösz-
szege, az adóalapból leírható. A közalapítvány számlaszáma: 
HU77117480832000576000000000  (OTP Bank)

„Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok” (Mt: 7.7.) Hát 
mi most kérünk és keresünk is: barátokat, művészeket, szponzoro-
kat, azaz mindenkit, aki bármilyen módon kötődik városunkhoz!

További kérdéseket honlapunkon található üzenő ablakban 
tehetnek fel, minden kérdésre igyekszünk kielégítő választ adni. 
www.almadiszoborpark.eu A szervezők

szülésről. A tájékoztató szerint tovább folytatódott a vendégéjszakák 
számának csökkenése. E csökkenő tendencia megfordításához új vonz-
erőkre, illetve a meglévők tartalommal való megtöltésére és intenzív 
marketing-tevékenységre van szükség. 

Elfogadta a Képviselő-testület a 2013. évi strandjegy árakat, me-
lyek az előző évihez képest átlagosan 5,7 %-os emelkednek.

Döntés született a civil-, kulturális és sport pályázatok kiírásáról. 
A Civil Alap pályázati rendszer pénzügyi fedezete 1275 ezer Ft.  A  
városi szintű kulturális rendezvényi támogatási keret 1540 ezer Ft, 
művészeti csoportok működésének támogatására 460 ezer Ft, míg 
helyi sportpályázatokra 1650 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati 
kiírások a www.balatonalmadi.hu honlapon megtekinthetők.

A Képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, kö-
zel 9800 ezer Ft-ot. Városi és kistérségi sportfeladatokra külön meg-
határozott összeg szerepel.

A Képviselő-testület a Wesselényi-strand főépület emeleti teraszá-
nak – a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában fog-
laló – turisztikai célú bérbeadására ismételten kiírt nyílt egyfordulós 
pályázatát eredménytelennek nyilvánította benyújtott pályázati aján-
lat hiányában, és egyben döntött a pályázat újbóli kiírásáról.

A Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó nettó helyiség és te-
rületbérleti díjak összegét a 2012. évi fogyasztói árindex (inflációs 
ráta) mértékével, azaz 5,7 %-al megemelte és döntött a Balatonal-
mádi Városgondnokság Rákóczi u. 43. sz. alatti telephely térfigyelő 
kamerarendszerének, távvezérelt elektromos kapujának és gépjármű 
forgalom beléptető rendszerének kiépítéséről.

A Képviselő-testület elfogadta a szennyvízcsatorna-hálózat bő-
vítése miatt szükséges szennyvízvezetési szolgalom ellenértékének 
megfizetését a Magyar Állam részére, illetve a zagyvíz vezeték léte-
sítése miatt szükséges szolgalom megfizetését kéri a DRV Zrt.-től.

A Balatonalmádi Tenisz Klub a Bakony és Balaton Keleti Kapu-
ja LEADER programjára pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat tulajdonát képező, az egyesület használatában lévő teniszpályák 
esti világításának kiépítésére, melyre hitelt vett fel. Ehhez az önkor-
mányzat készfizető kezességet vállalt korábban, melynek további 2 
hónapos meghosszabbításáról döntött.

A Képviselő-testület elvi döntéssel hozzájárult, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában álló, Baross Gábor út 44. szám alatti ingatlan 
10 év határozott időtartamra szóló használatát biztosítja a Magyar Ál-
lam részére, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Já-
rási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége elhelyezésének céljára.

A Képviselő-testület önálló peres eljárás kezdeményezéséről dön-
tött a Verseny u. 1. szám alatti 2347/1 hrsz-ú ingatlanon álló üzlet-
helyiség felmondással megszűnt területbérleti jogviszonya miatt az 
ingatlan kiürítése és birtokbaadása iránt.
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A testületi ülésen bemutatkozott a VEKKORD (Veszprémi Kre-
atív Kortárs Dobbantó) Összművészeti Egyesület, amely a kultúrá-
ban, azon belül a zenében, a vizuális képzőművészeti ágakban, a szín-
játszásban és az irodalom területén alkotó vagy tevékenykedő szemé-
lyeknek igyekeznek közösséget, illetve teret biztosítani. Bővebb infor-
mációhoz a www.vekkord.hu weboldalon lehet hozzájutni.

Dr. Szabó János, rendőr alezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság tavalyi évi munkájáról szóló beszámolójában kiemelte, hogy bűn-
cselekmények vonatkozásában több „dobogós helyet” szerzett a Rend-
őrkapitányság, komoly felderítések történtek, bűnügyi eredményesség 
tekintetében pedig újra az országos lista élmezőnyébe kerültek. Bala-
tonalmádi a biztonságos települések közé tartozik, melyet a Veszprém 
Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi helyettese is megerősített.

A II. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisátadása kapcsán Frankné 
Dr. Győri Blanka  csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos mutat-
kozott be, aki az elfogadott előszerződés értelmében 2013. szeptem-
ber 1-től kezdi meg munkáját.

Dr. Kulcsár Enikő háziorvos kérelmére elfogadták a Balatonal-
mádi III. sz. felnőtt háziorvosi körzet gyógyító-megelőző feladata-
inak ellátására kötött feladat-ellátási szerződés névváltozásból ere-
dő módosítását.

A Képviselő-testület februári ülésén volt napirenden a központi házior-
vosi ügyelet megállapodásának elfogadása, azonban a 12 feladat-ellátásá-
ban részt vevő önkormányzat közül volt olyan önkormányzat, ahol csak 
részben fogadták el azt, illetve volt, ahol elnapolták a döntést. A települé-
si képviselő-testületek egy része által kifogásolt megállapodás-rész lénye-
ge, hogy települések önkormányzatai gondoskodnak arról, hogy házior-
vosuk az ügyeleti szolgálatban ténylegesen részt vegyen, ezt a kötelezettsé-
get a köztük lévő megállapodásban rögzítik.  Amennyiben valamely ön-
kormányzat nem biztosítja a vele szerződésben álló háziorvos részvételét 
az ügyeleti feladatok ellátásában, a támogatás mértéke – az általános 41 
Ft x lakos x hó helyett - 123 Ft x lakos x hó, az orvos feladatellátásba részt 
nem vételétől számított hónap 1. napjától. Az elfogadott szerződés terve-
zetben kiegészítésként szerepel, hogy az érintett önkormányzatok, a meg-
állapodás erre vonatkozó részét 3 hónapon belül felülvizsgálják.

Baráth Gábor, a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont 
Szociális Intézménye vezetője beszámolt a városban – az önkormány-
zattal kötött szerződés alapján – 2012-ben végzett utcai szociális mun-
káról. Balatonalmádiban az utcai szolgálat rendszeressé vált, melynek 
keretében a személyes kapcsolattartáson túl esetenként meleg teát, ta-
karót, hideg élelmiszert is kaptak a rászorulók. A rendkívüli hideg bekö-
szöntével minden alkalommal felajánlották az átmeneti szállás igénybe-
vételének lehetőségét, mellyel 3 esetben éltek a rászorulók. Egy esetlege-
sen nyertes TÁMOP pályázati forrásból pedig az utcán élők rehabilitá-
cióját remélik elősegíteni, albérleti támogatással és szakmai képzésekkel.

Ugyancsak beszámolt a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetője, Sajtos Ildikó az intézmény 2012. évi tevékenységé-
ről. Elindult az idősakadémia keretében a „Kattints nagyi szolgáltatás”, a 
Horgony egyesülettel közösen szervezett közösségi pszichiátriai, csoport, 
szülőcsoportok és képzések, a Máltai Szeretetszolgálattal együttműköd-
ve pedig szerdánként a hajlék nélküliek számára Dr. Gazda Gábor bizto-
sít háziorvosi ellátást.  Az intézmény által Balatonalmádiban ellátott idő-
sek száma az alapszolgáltatásokban elérte a 300 főt. 

A Képviselő-testület elfogadta a Szociális és Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének módosítását.

Tájékoztatót tárgyalt meg a Képviselő-testület a 2012. évről szóló tu-
risztikai szezonról, valamint a 2013-as turisztikai szezonra való felké-

A Képviselő-testület márciusi üléséről

Tavaszi Zsongás Almádiban
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2013. május 18-19-n ne-

gyedik alkalommal rendezi meg a már hagyományos, szezonnyitó 
Tavaszi Zsongás rendezvényét. 

Balatonalmádi vonzáskörzetébe tartozó településekkel közösen 
összefogva újdonságokban gazdag, lendületes rendezvénnyel in-
dítjuk a nyári szezont.  Almádin innen és túl változatos sportesemé-
nyeken és versenyeken vehetnek részt a vállalkozó kedvűek. Vízi 
bicikli verseny, vitorlázás, hintózás, póni lovaglás, nordic walking 
és teljesítmény túrázás, vitorlás- és autós modellezés, horgászver-
seny és sok más sport kínálat közül válogathatnak a látogatók. 
A két napos eseménysorozat alatt a szervezők színes színpadi 
programokkal, gyermek játszóházzal, kézműves- és kirakodóvá-
sárral, gasztronómiai remekekkel és Almádi pecsenyével várják a 
kedves vendégeket. 

Május 18-án egy órás orgonakocertet ad Koós Anita orgona-
művész. Az V. Balatonalmádi Koncertsorozat nyitó koncertje 20.00 
órakor kezdődik a balatonalmádi Szent Imre templomban.

Május 19-én, vasárnap 15.00 órától Almádi Templomok címmel, 
tárlatvezetés indul a vörösberényi Erőd Templomtól. A séta végén 
16.00 órától orgona koncert bemutatót tart Kruppai Tamás kántor, 
a Szent Imre templomban. 

Ébresszük fel Tavaszi Zsongással az embereket, és csalogassuk 
ki Őket a szabadba! 

Pályázati felhívás
I. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete pályázatot hirdet Balatonalmádiban élő polgárok és 
közösségek közérdekű kulturális tevékenységének támoga-
tására

Pályázhatnak: Nem sporttevékenységet végző civil szerveze-
tek, egyesületek és alapítványok, amelyek Balatonalmádi szék-
hellyel működő szervezetek, valamint országos, térségi ill. megyei 
székhelyű szervezet Balatonalmádi tagszervezete. Azok a nem Ba-
latonalmádi bejegyzésű civil szervezetek, amelyek Balatonalmá-
diban rendezvényt kívánnak megvalósítani, amennyiben megál-
lapodást kötnek a város egyik bejegyzett civil szervezetével. Ba-
latonalmádi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek.

A pályázat témakörei: A) kategória: Helyi kulturális esemény, 
rendezvény szervezése, ami a város vagy városrész kulturális kíná-
latát gazdagítja, és közérdeklődésre tart számot. B) kategória: Ön-
kormányzati intézményektől független almádi művészeti együt-
tesek, csoportok, egyéni alkotók működésük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei:  A pályázónak mindkét 
kategória esetén rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó 
költségvetés 25%-ával. (saját forrás) 

A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában Bala-
tonalmádi Város Önkormányzata   címére kell eljuttatni (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 2013. május 3. 16.00 óráig 
beérkezőleg. A borítékra írják rá: „Kulturális Pályázat 2013”.

Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, 
minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal 
portáján és titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ 
Könyvtárában és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról. 

Pályázati felhívás
II. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete pályázatot hirdet a sport céljára 2013. évben rendelke-
zésre álló támogatás elnyerésére

A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesüle-
tek, diáksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt, akik 
sporttevékenységet kívánnak rendezni, akik szabadidősport-szak-
osztályt működtetnek, akiknek sportolója/csapata kiemelkedő 
eredményt ért el.

A pályázat témakörei: A) Rendezvény, B) Szabadidő sport, C) 
Egyéni sportoló

A pályázat benyújtásának határideje: A) és B) kategória ese-
tén 2013. április 30. 16.00 óráig beérkezőleg, C) kategória esetén 
2013. október 31.

A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában a Képvi-
selő-testületnek címezve, a Balatonalmádi Közös Önkormányza-
ti Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell el-
juttatni. A borítékra írják rá: „Sport Pályázat 2013”.

Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, 
minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal 
portáján és titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ 
Könyvtárában és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

III. Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot ír ki a nem 
sporttevékenységet végző civil szervezetek működésének és 
programjainak támogatására 2013. április 30-i benyújtási határ-
idővel. 

A pályázati feltételek és pályázati űrlap a város honlapján www.
balatonalmadi.hu elérhetők.

Tüdőszűrés
Balatonalmádi, Városház tér 4. Pannónia Kulturális Központ és 

Könyvtár 2013. április 3-tól április 11-ig

2013. április 3-5. 8.00 – 12.00  12.30 – 17.30
2013. április 8-10.    8.00 – 12.00  12.30 – 17.30 
2012. április 11. 8.00 – 11.00 

Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül 
nem készült mellkasfelvétel. a szűrésen egészségbiztosítási kár-
tyával és lakcímigazoló okmánnyal szíveskedjenek jelentkezni. 

Szoborpark
Örömmel jelenthetjük, hogy a Kézfogás szoborpark ügye nem áll, 

hanem szépen halad előre. Megvalósult a park kertészeti kialakítá-
sa, az impozáns világítás, térfigyelő biztonsági rendszer. Elkészül-
tek a talapzatok és csak a szobrokra várnak. Ennyire futotta a pályá-
zaton nyert pénzből, és ez egyáltalán nem elhanyagolható teljesít-
mény. Sajnos a szobrok beszerzésére már nincs pályázati kiírás, ez-
által az erre valót nekünk, Balatonalmádi polgárainak, nyaraló-tulaj-
donosainak, civil szervezeteinek és jóakaratú baráti köröknek kell 
előteremteni valahogy úgy, ahogyan azt gróf Széchenyi István tet-
te a balatoni gőzhajózás megteremtésével. „Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen“ – mondotta – és igaza lett.

Ehhez a hatalmas feladathoz szórólapon szűk körben kértük 
már a város polgárainak segítségét, amelyben kissé meggondo-
latlanul egy viszonylag nagyobb összegben jelöltük meg a mini-
málisan felajánlható adományt. Az a gondolat vezetett akkor ben-
nünket, hogy egy-egy szobornak csak a kiöntése, majd annak szál-
lítása több százezres összeget igényel. Ezt is csak abban az eset-
ben, amennyiben egy adott művész  az alkotását ajándékba adja 
szoborparkunkhoz. Szó, ami szó: sok pénzt kell gyűjtenünk, hogy 
50 szobor belakja a parkot, de bízunk a kézfogás erejében.

Már érkeztek adományok az „Almádiért Közalapítvány” szám-
lájára, ahol azt elkülönítve kezelik. Május hónaptól kezdve a vá-
rosi újságban rendszeresen közzétesszük az adakozók nevét, 
amennyiben ehhez előzetesen hozzájárulnak. A kiemelt ösz-
szeggel támogató barátaink nevét még a szoborparkban is fel-
tüntetjük. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adomány ösz-
szege, az adóalapból leírható. A közalapítvány számlaszáma: 
HU77117480832000576000000000  (OTP Bank)

„Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok” (Mt: 7.7.) Hát 
mi most kérünk és keresünk is: barátokat, művészeket, szponzoro-
kat, azaz mindenkit, aki bármilyen módon kötődik városunkhoz!

További kérdéseket honlapunkon található üzenő ablakban 
tehetnek fel, minden kérdésre igyekszünk kielégítő választ adni. 
www.almadiszoborpark.eu A szervezők

szülésről. A tájékoztató szerint tovább folytatódott a vendégéjszakák 
számának csökkenése. E csökkenő tendencia megfordításához új vonz-
erőkre, illetve a meglévők tartalommal való megtöltésére és intenzív 
marketing-tevékenységre van szükség. 

Elfogadta a Képviselő-testület a 2013. évi strandjegy árakat, me-
lyek az előző évihez képest átlagosan 5,7 %-os emelkednek.

Döntés született a civil-, kulturális és sport pályázatok kiírásáról. 
A Civil Alap pályázati rendszer pénzügyi fedezete 1275 ezer Ft.  A  
városi szintű kulturális rendezvényi támogatási keret 1540 ezer Ft, 
művészeti csoportok működésének támogatására 460 ezer Ft, míg 
helyi sportpályázatokra 1650 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati 
kiírások a www.balatonalmadi.hu honlapon megtekinthetők.

A Képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, kö-
zel 9800 ezer Ft-ot. Városi és kistérségi sportfeladatokra külön meg-
határozott összeg szerepel.

A Képviselő-testület a Wesselényi-strand főépület emeleti teraszá-
nak – a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában fog-
laló – turisztikai célú bérbeadására ismételten kiírt nyílt egyfordulós 
pályázatát eredménytelennek nyilvánította benyújtott pályázati aján-
lat hiányában, és egyben döntött a pályázat újbóli kiírásáról.

A Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó nettó helyiség és te-
rületbérleti díjak összegét a 2012. évi fogyasztói árindex (inflációs 
ráta) mértékével, azaz 5,7 %-al megemelte és döntött a Balatonal-
mádi Városgondnokság Rákóczi u. 43. sz. alatti telephely térfigyelő 
kamerarendszerének, távvezérelt elektromos kapujának és gépjármű 
forgalom beléptető rendszerének kiépítéséről.

A Képviselő-testület elfogadta a szennyvízcsatorna-hálózat bő-
vítése miatt szükséges szennyvízvezetési szolgalom ellenértékének 
megfizetését a Magyar Állam részére, illetve a zagyvíz vezeték léte-
sítése miatt szükséges szolgalom megfizetését kéri a DRV Zrt.-től.

A Balatonalmádi Tenisz Klub a Bakony és Balaton Keleti Kapu-
ja LEADER programjára pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat tulajdonát képező, az egyesület használatában lévő teniszpályák 
esti világításának kiépítésére, melyre hitelt vett fel. Ehhez az önkor-
mányzat készfizető kezességet vállalt korábban, melynek további 2 
hónapos meghosszabbításáról döntött.

A Képviselő-testület elvi döntéssel hozzájárult, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában álló, Baross Gábor út 44. szám alatti ingatlan 
10 év határozott időtartamra szóló használatát biztosítja a Magyar Ál-
lam részére, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Já-
rási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége elhelyezésének céljára.

A Képviselő-testület önálló peres eljárás kezdeményezéséről dön-
tött a Verseny u. 1. szám alatti 2347/1 hrsz-ú ingatlanon álló üzlet-
helyiség felmondással megszűnt területbérleti jogviszonya miatt az 
ingatlan kiürítése és birtokbaadása iránt.
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KrónikaKrónika

Teljesen természetes, hogy a szónok nem tudott megérkezni. Tel-
jesen természetes, hogy az ünnepséget nem lehetett megtartani. En-
nek ellenére azért azt hittem, hogy a megrendelt koszorúk a HŐSÖK-
NEK szólnak. Volt néhány legény a “gáton”, mint a fotó is bizonyítja. 
Örök hála a HŐSÖKNEK!!! Délutáni sétám során örömmel tapasztal-
tam, és az előző leiratom akkor teljes, ha odakerül ez is: Aztán a jó idő 
megjövetelével kikerült a Kossuth szoborra is 3 koszorú, és a Petőfi szo-
borhoz is 18.  Szentesi István Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kisgyermekes édesanyát, 
hogy a Balatonalmádi Református templomban (Baross Gábor u. 24.) 
szerdánként délelőtt 10 órától baba-mama kört tartunk, melyre sze-
retettel hívunk és várunk minden kedves édesanyát és kisgyermekét 
(felekezettől függetlenül!). Körünk 2008. óta működik, családias lég-
körben, sok-sok kisgyermekkel. Alkalmaink elsősorban a közös élet-
helyzetben felmerülő lelki, illetve gyakorlati kérdésekről, a gyermekek-
ről, családról szólnak. A szerdai alkalmakon kívül is tartjuk a kapcsola-
tot, segítjük egymást. Sokat énekelünk, közös olvasmány vagy film él-
ményről tartunk beszélgetést, együtt készülünk az ünnepekre, ajándé-
kok vagy egyéb díszek készítésével, sütemény sütésével (legutóbb a ké-
pen látható húsvéti fakanál nyuszikat készítettük). Időnként vendéget 
is hívunk, akivel közérdekű témáról beszélgetünk. Áprilisban tervez-
zük, hogy nagycsaládos édesanyákat hívunk meg, akikkel a család és a 
szakmai hivatás összehangolásáról szeretnénk beszélgetni. 

Szeretettel várjuk új édesanyák és gyermekeik jelentkezését, láto-
gatását, örömünkre és épülésünkre szolgálna, ha ez által tovább gaz-
dagodhatna körünk. Érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban vagy a 
06-20-9830-825-ös telefonszámon. Áldás, békesség!

Március 15 emlékéreMárciusi képek Baba-mama kör a Balatonalmádi 
Református templomban

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 8220 Balatonalmádi, 

Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépület 
emeleti rész összesen 297 m2 területű teraszának – a kapcsolódó 
kiszolgáló helyiségek használatát is magában foglaló – turisztikai 
célú bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.

A turisztikai célú hasznosítás alatt a Bérbeadó a napozó terasz 
rendeltetésének megtartása mellett vendéglátó és szórakoztató 
funkciót is magába foglaló kulturális célú hasznosítást ért. A Bérlő 
a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújthat, műsoros 
előadást, táncot rendezhet. A bérlet időtartama: határozott idő-
tartamra, 2013. május 17-től 2017. december 31-ig szól.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail 
címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatalban, (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában, 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselé-
nyi-strandon lévő, összesen 51,74 m2 alapterületű „Kis Betyár Büfé” 
megnevezésű üzlethelyiség és a hozzátartozó burkolt előkertek 
bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A bérlet határo-
zott időtartamra, 2013. május 16-tól 2018. december 31-ig szól. 
A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2013. április 12-én, 
pénteken délelőtt 10.00 óra. Érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati felté-
telek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) Településfejlesztési osz-
tályán a 43. számú hivatali helyiségben 2013. március 13-tól, vagy 
letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az  óvodai beiratkozás rendje
2013. április 22. (hétfő) 8-16 óra, 2013. április 24. (szerda) 8-16 

óra 1. sz. Napközi otthonos Óvoda Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 31., 
tel.: 88/542-540. 2013. április 23. (kedd)  8-16 óra 1./A sz. Mogyo-
ró-úti óvoda: Balatonalmádi, Mogyoró u. 1., tel.: 88/542-549   

A Napközi otthonos óvoda nyitva tartásának rendje: munka-
napokon: hétfőtől péntekig: 6.30 – 17.30 óra. Az óvoda nyári nyit-
va tartási rendje: mindkét óvoda nyitva tart: 2013. június 3. – 2013. 
június 21. Ügyeleti nyitva tartás a Bajcsy Zs. úti óvodában 2013. jú-
nius 24. – 2013. augusztus 9. (Mogyoró úti óvoda zárva tart). Mind-
két óvoda zárva tart: 2013. augusztus 12. – 2013. augusztus 26. 
Mindkét óvoda nyitva tart: 2013. augusztus 27-től

Fotó: Pászti Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

N. Csató Gizella alkotásai a füredi Vaszary villában A berényi Élettereink kiállítás megnyitója

Pannónia nőnap

A gimnázium tanulóinak ünnepi műsora a Pannóniában

Petőfi életét és korát bemutató kiállítás nyílt az olvasóteremben

Európa nap megnyitó a kéttannyelvű gimnáziumban

Morvai Anna is sikeresen szerepelt

A Györgyi Dénes iskola alsós ki mit tudja
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Teljesen természetes, hogy a szónok nem tudott megérkezni. Tel-
jesen természetes, hogy az ünnepséget nem lehetett megtartani. En-
nek ellenére azért azt hittem, hogy a megrendelt koszorúk a HŐSÖK-
NEK szólnak. Volt néhány legény a “gáton”, mint a fotó is bizonyítja. 
Örök hála a HŐSÖKNEK!!! Délutáni sétám során örömmel tapasztal-
tam, és az előző leiratom akkor teljes, ha odakerül ez is: Aztán a jó idő 
megjövetelével kikerült a Kossuth szoborra is 3 koszorú, és a Petőfi szo-
borhoz is 18.  Szentesi István Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kisgyermekes édesanyát, 
hogy a Balatonalmádi Református templomban (Baross Gábor u. 24.) 
szerdánként délelőtt 10 órától baba-mama kört tartunk, melyre sze-
retettel hívunk és várunk minden kedves édesanyát és kisgyermekét 
(felekezettől függetlenül!). Körünk 2008. óta működik, családias lég-
körben, sok-sok kisgyermekkel. Alkalmaink elsősorban a közös élet-
helyzetben felmerülő lelki, illetve gyakorlati kérdésekről, a gyermekek-
ről, családról szólnak. A szerdai alkalmakon kívül is tartjuk a kapcsola-
tot, segítjük egymást. Sokat énekelünk, közös olvasmány vagy film él-
ményről tartunk beszélgetést, együtt készülünk az ünnepekre, ajándé-
kok vagy egyéb díszek készítésével, sütemény sütésével (legutóbb a ké-
pen látható húsvéti fakanál nyuszikat készítettük). Időnként vendéget 
is hívunk, akivel közérdekű témáról beszélgetünk. Áprilisban tervez-
zük, hogy nagycsaládos édesanyákat hívunk meg, akikkel a család és a 
szakmai hivatás összehangolásáról szeretnénk beszélgetni. 

Szeretettel várjuk új édesanyák és gyermekeik jelentkezését, láto-
gatását, örömünkre és épülésünkre szolgálna, ha ez által tovább gaz-
dagodhatna körünk. Érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban vagy a 
06-20-9830-825-ös telefonszámon. Áldás, békesség!

Március 15 emlékéreMárciusi képek Baba-mama kör a Balatonalmádi 
Református templomban

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 8220 Balatonalmádi, 

Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépület 
emeleti rész összesen 297 m2 területű teraszának – a kapcsolódó 
kiszolgáló helyiségek használatát is magában foglaló – turisztikai 
célú bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.

A turisztikai célú hasznosítás alatt a Bérbeadó a napozó terasz 
rendeltetésének megtartása mellett vendéglátó és szórakoztató 
funkciót is magába foglaló kulturális célú hasznosítást ért. A Bérlő 
a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújthat, műsoros 
előadást, táncot rendezhet. A bérlet időtartama: határozott idő-
tartamra, 2013. május 17-től 2017. december 31-ig szól.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail 
címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatalban, (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában, 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselé-
nyi-strandon lévő, összesen 51,74 m2 alapterületű „Kis Betyár Büfé” 
megnevezésű üzlethelyiség és a hozzátartozó burkolt előkertek 
bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A bérlet határo-
zott időtartamra, 2013. május 16-tól 2018. december 31-ig szól. 
A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2013. április 12-én, 
pénteken délelőtt 10.00 óra. Érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati felté-
telek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) Településfejlesztési osz-
tályán a 43. számú hivatali helyiségben 2013. március 13-tól, vagy 
letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az  óvodai beiratkozás rendje
2013. április 22. (hétfő) 8-16 óra, 2013. április 24. (szerda) 8-16 

óra 1. sz. Napközi otthonos Óvoda Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 31., 
tel.: 88/542-540. 2013. április 23. (kedd)  8-16 óra 1./A sz. Mogyo-
ró-úti óvoda: Balatonalmádi, Mogyoró u. 1., tel.: 88/542-549   

A Napközi otthonos óvoda nyitva tartásának rendje: munka-
napokon: hétfőtől péntekig: 6.30 – 17.30 óra. Az óvoda nyári nyit-
va tartási rendje: mindkét óvoda nyitva tart: 2013. június 3. – 2013. 
június 21. Ügyeleti nyitva tartás a Bajcsy Zs. úti óvodában 2013. jú-
nius 24. – 2013. augusztus 9. (Mogyoró úti óvoda zárva tart). Mind-
két óvoda zárva tart: 2013. augusztus 12. – 2013. augusztus 26. 
Mindkét óvoda nyitva tart: 2013. augusztus 27-től
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N. Csató Gizella alkotásai a füredi Vaszary villában A berényi Élettereink kiállítás megnyitója

Pannónia nőnap

A gimnázium tanulóinak ünnepi műsora a Pannóniában

Petőfi életét és korát bemutató kiállítás nyílt az olvasóteremben

Európa nap megnyitó a kéttannyelvű gimnáziumban

Morvai Anna is sikeresen szerepelt

A Györgyi Dénes iskola alsós ki mit tudja
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KrónikaIskoláink

A szemléletformálás és a tolerancia  erősítése a fő célja annak a 
programsorozatnak, amelyben fogyatékkal élő  emberek mutatják 
be mindennapi életüket, nehézségeiket ép társaiknak.

A veszprémi Esélyek Háza által szervezett program keretében két 
alkalommal látogattak el iskolánkba fogyatékkal élők. Az első be-
mutatóra február 28-án, a másodikra március 28-án került sor. Is-
kolánk felső tagozatos diákjai megismerkedhettek a fogyatékkal 
élők mindennapjaival, örömeivel, sportolási lehetőségeivel, vala-
mint az általuk használt segédeszközökkel. Ezek az esélyórák speci-
ális tematika alapján felépített toleranciaépítő interaktív foglakozá-
sok a gyerekek nyelvén. Négy fogyatékkal élő csoport képviselői ad-
tak betekintést életükbe.

A mozgássérültek képviseletében Mesterházy Zsolt beszél arról, 
hogy miként kényszerült kerekesszékbe, hogyan változott meg éle-
te a baleset után. A tanulók a foglalkozás során kipróbálhatták a ke-
rekesszéket. Bemutatta azokat a sportágakat, amelyekben kerekesz-
székkel is lehetősége van aktívan részt venni.

A látássérült előadó – Dr. Horváth Attila – bemutatta a Braille 
írógép használatát, a beszélő számítógépes – JAWS – programot, a 
Braille abc-t, a fehérbot használatát. A gyermekek megtanulhatták azt 
is, miként kell helyesen átkísérni egy látássérült embert az úttesten.

A siketek és nagyothallók valamint Horváth Brigitta jeltolmács 
bemutatták a jelnyelv, a szájról olvasás mindennapi alkalmazását.

Az értelmileg akadályozottak mindennapjairól a Kozmutza Flóra 
Speciális Iskola diákjai meséltek a tanulóknak Dr. Schindlerné Kloó 
Györgyi gyógypedagógus vezetésével.

A gyerekek nagyon érdeklődőek, nyitottak voltak. Kíváncsiak 
voltak a fogyatékkal élők nehézségeire, problémáira, azok megol-
dási lehetőségeire. Úgy látom, a programsorozat elősegíti, hogy a 
gyermekek elfogadóbb felnőttekké váljanak fogyatékkal élő társaik 
iránt.  Dudásné Pirik Mariann

A Zrínyi Ilona Megyei Mate-
matika Versenyen iskolánk ta-
nulói az évfolyamonkénti több 
száz tanuló közül egyéniben 7.  
helyezett Kedves Lőrinc 4./A, 
16. helyezett Kedves Áron 8. o., 
20. helyezett Raffai Richárd 5. 
o., 23. helyezett Nagy Artúr 8. 
o., 26. helyezett Zanathy Barna-
bás 7. o., 29. helyezett Ficsor At-

tila 8. o.. Csapatverseny:  5. helyen végzett a 8. osztályosok csapata, 
6. helyen végzett a 7. osztályosok csapata, 10. helyen végzett a 6. osz-
tályosok csapata. A Varga Tamás Matematikaversenyen: 13. helyezést 
ért el: Izsó Ferenc 7. o., 15. helyezést ért el: Koszorús Kolos, Nagy Ar-
túr 8. o., 17. helyezést ért el: Kedves Áron 8. o.. Felkészítő pedagógu-
sok: Kovács Katalin, Vajainé Majbó Judit, Zanathy László.

A Kazinczy Szépkiejtési Versenyen iskolánkból két tanulónk vett 
részt e rangos megyei versenyen. Mindketten korcsoportjukban na-
gyon jól teljesítettek: Kovács Csenge  8. o. megyei 3. helyezés, Koz-
ma Botond  6./A megyei 3. helyezés. Felké-
szítő tanáruk: Rózsás Józsefné.

Tovább folytatódik a Vörösberényi diákok 
kiváló szereplése történelemből. Idén 5 diá-
kunk került be az országos történelmi egyéni 
verseny megyei döntőjébe, ahol remek teljesít-
ményt nyújtottak. Megyei 1. helyezést ért el 
Zanathy Barnabás 7. o-s tanuló, aki ezáltal az 
országos döntő résztvevője is lett, így ő képvi-
seli Veszprém megyét, amire nagyon büszkék 
vagyunk! Megyei 3. helyezett Kedves Máté 7. 
o., Megyei 5. helyezett Izsó Ferenc 7. o., Megyei 8. helyezett Bucsy 
Benjámin 7. o., Megyei 9. helyezett Kovács Csenge 8. o.. Felkészítő ta-
náraink: Csetényi Tamásné (7. o), Zsapka Andrea (8. o)

Gratulálunk tanulóinknak és további jó szereplést kívánunk!

Egyen köszönés
Van egy hónap: április-
Tudjuk, egy kicsit dilis:
viccelünk majd elsején,
be is ugrunk Te meg én…

Az egyenruha azt fejezi ki, hogy egy szervezet – katonaság, rend-
őrség stb. – egyforma ruhát visel. Az egyen köszönést én találtam 
ki a mai helyzet jellemzésére, amikor mindenkinek a csókolom jár.

Nem tehetek róla, de ahogy öregszem, úgy gondolok egyre többet 
ifjúkoromra. Úgy 85 évvel ezelőtt arra tanítottak bennünket a szü-
leim, hogy minden felnőttnek „kezét csókolom” köszönés jár. Pár év 
múlva történt egy kis finomítás,  amikor azt mondták nekünk, hogy 
az egyszerűbb embereknek, mint a cselédünk, vagy más hasonlók-
nak inkább úgy köszönjünk, hogy jó napot. Még csak az érettségi 
előtt jártam, amikor felkérésre elvállaltam, hogy be fogok járni a kö-
zeli óvodába, és felolvasok történeteket egy ismert meséskönyvből. 
Amikor először beléptem a kicsikhez, elcsendesedtek, otthagyva já-
tékaikat is, fölálltak, és köszöntek: kezét csókolom!  Ezen nagyon 
meglepődtem, és arra kértem a kicsiket, hogy ezentúl, ha bejövök, 
úgy köszönjenek, hogy jó napot kívánok! Mindjárt gyakorolták is, 
és szinte egyszerre harsogták: jó napot kívánok. Amikor végeztem, 
kikísért a nővér, és szememre vetette, hogy ők igyekeznek a tisztessé-
ges köszönésre nevelni a gyerekeket, aztán én mivel nem jövök elő!

Aztán elgondolkodtam ezen a kezitcsókolomozáson: Egyiknek így, a 
másiknak úgy? Hiszen van nekünk köszönési formánk a nap minden 
időszakára. De kénytelen voltam beadni a derekamat és én is különb-
séget tettem, hogy kinek, milyen köszönés jár. Majd pár évvel később 
azt a tanácsot kaptam, hogy a felnőtt férfiakat így üdvözöljem: tisztele-
tem – és tegyem hozzá a rangját. Tiszteletem, ügyvéd úr! Tiszteletem, 
tanácsos úr! Akkor fogják tudni, hogy jól nevelt, úri fiú vagyok. 

Egyszer csak jöttek évek, amikor a dolog nagyon leegyszerűsö-
dött: Szabadság, elvtárs! Szabadság elvtársnő! – és el volt intézve. 

Azt, hogy mikor került elő az olaszos hangzású csaó, meg az ango-
los hello – nem tudom. Ám arra sem emlékszem, hogy mikor kez-
dődött el az általános csókolomozás. Kétségtelen, hogy ez leegysze-
rűsítette a köszönést, hiszen mindenkinek ez dukál – ma. 

De én változatlanul hiszek abba, hogy eljön annak is az ideje, 
hogy visszatérjünk a  Jó reggelt kívánok!, Jó napot kívánok!, Jó estét 
kívánok! és Jó éjszakát kívánok! köszönési formákra. Egy kultuszmi-
niszter akár el is rendelhetné a magyar köszönési formák megtanítá-
sát az óvodákban. Ezt eltanulhatnánk a németektől, akik minden-
kinek egyszerűen jó napot köszönnek. Szeretném az igazi, magya-
ros köszönést még megérni. Ennek reményében kívánok jó napot!
 lang.miklos.@chello.hu

Élénkül a forgalom az utakon

Most már igazán várjuk a tavaszt, a jó időt, hogy minél többet 
lehessünk a szabad levegőn. A tél márciusi, talán utolsó tombolá-
sa a Dunántúlon a közlekedésben okozta a legnagyobb káoszt, és 
ez is figyelmezetés legyen mindnyájunknak, a közlekedés „veszélyes 
üzem”.

A közlekedési szabályokban ugyan nem történtek jelentős válto-
zások, a szabályszegések miatt kiszabható és kötelezően kiszaban-
dó (közigazgatási eljárások) büntetési tételek azonban olyan jelen-
tős összegek, amelyek komolyan megterhelik pénztárcánkat. Mie-
lőtt útnak indulnak, kérem, ne csak a gépjármű műszaki állapotát, 
a vezetői engedélyek érvényességét - a hátsó oldalon - ellenőrizzék, 
hanem frissítsék fel KRESZ tudásukat is, hogy elkerüljék a „nem 
tudásból” eredő csekkes borítékokat.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2012. évben be-
következett közlekedési balesetek elemzésekor megfigyelhető a 
szezonalitás, amely a nyáron többszörösére növekvő nyaraló és jár-
mű forgalommal magyarázható. 

A Kapitányságunk illetékességi területén a 2011. évi adatokat a 
2012. év adataival összehasonlítva: csökkent a személyi sérüléssel 
járó közlekedési balesetek száma (79-ről 62-re), a halálos balesetek 
száma (3 volt), a súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent (34-
ről 18-ra), a könnyű sérüléses balesetek száma gyakorlatilag nem 
változott (42 helyett 41 volt), a sérülés nélküli balesetek száma sem 
változott jelentősen (152 helyett 157 volt). 

A balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is a 
gyorshajtás, a követési távolság, valamint az elsőbbségi és kanyaro-
dási szabályok be nem tartása. 5 esetben fordult elő, hogy a balese-
tet okozó vezető ittas volt.

2012-ben 59, míg 2011-ben 88 közlekedési büntetőügyben in-
dítottunk eljárást, ezen belül az ittas járművezetés miatt elrendelt 
nyomozások száma 42-ről 24-re csökkent.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve ke-
rékpárosok. 2012. évben – hasonlóan a 2011. évi adatokhoz – a ke-
rékpárosok által okozott balesetek száma magas volt (15 eset), ezért 
továbbra is fokozott figyelmet fordítunk az ellenőrzésükre. A kerék-
páros balesetek oka gyakran a kerékpárosok ittas állapota miatt be-
következő elesés volt. 

2013. évben az Országos Baleset-megelőzési Bizottság a gyalogos 
és kerékpáros balesetek megelőzésének jegyében szervezi programja-
it. Az országos méretű akciók során hangsúlyt kap a gyermekek ok-
tatása a helyes közlekedési magatartásra, a közlekedési szabályok fel-
frissítése, a „jól láthatóság”, a biztonságos közlekedésre alkalmas és a 
jogszabályoknak megfelelő kerékpár felszereltsége, és természetesen 
a fokozott közúti ellenőrzések.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A tanulók kipróbálhatták a kerekesszéket

137 785 208 Ft !
A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal nyertük el a fenti összeget. Pályázatunk címe 

– „Innováció a Györgyi Dénes Általános Iskolában” – már jelzi, hogy milyen célt is szolgál majd. A fő cél az iskola tartalmi munkájának fejlesz-
tése, az új lehetőségek keresése és megvalósítása az oktatás-nevelés folyamatában.  Pályázatunkban eddigi szakmai gyakorlatunkból kiin-
dulva bővítjük tanulóink és tanáraink lehetőségeit iskolánkban és az iskolán kívüli programokban.

A program főbb elemeiből íme néhány: erdei iskolák-ökotáborok megvalósítása, természetközeli sporttáborok,a mindennapos testneve-
lés részét képező sportprogramok, nyelvi táborok, az új nevelési célokhoz kapcsolódó továbbképzések nevelőknek, eszközfejlesztés, iskolai 
könyvtár fejlesztése,…és még hosszan sorolhatnánk. A program megvalósulása április hónapban kezdődik és két évig biztosít iskolánk ta-
nulóinak és nevelőinek rendkívüli lehetőségeket. A megvalósítás állomásairól tudósítjuk majd újságunk olvasóit.

Ezúton köszönöm meg a pályázat előkészítésében, összeállításában közreműködő munkatársaim szakszerű és lelkiismeretes munkáját, a 
támogatás elnyerése az ő munkájuk elismerése.  Fábián László ig. Györgyi Dénes Általános Iskola  

Kazinczy vereseny Kovács Csen-
ge Kozma Botond

A vörösberényi iskola  
matematikaverseny eredményei

Esélyóra a Györgyi Dénesben

Történelem verseny 
Zanathy Barnabás

Történelem verseny Izsó Ferenc Bucsy Benjámin Csetényi Tamásné 
Zanathy Barnabás Kedves Máté Polgárőr hírek

Egyesületünk márciusban tartotta közgyűlését, melyen megjelent Keszey János almádi polgármestere és Dr. Szabó János r. alezredes, ka-
pitány is. Hansági Endre egyesületi elnök beszámolt múlt évi tevékenységünkről, ismertette idei terveinket. 

Néhány adat: 1775 órát töltöttünk szolgálatban, gépkocsival 10 350 km utat játunk be. Lovas polgárőreink 260 órát teljesítettek, miközben 
létszámuk csökkent. Városunk közbiztonsága jónak mondható, a rendőrség bűnügyi statisztikája minden ismertté vált bűncselekmény ka-
tegóriában javult. Jó tudni, hogy ehhez az eredményhez mi is hozzájárultunk! Kitűnő kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, a civil szer-
vezetekkel. Gazdálkodásunk stabil, amit rendszeres támogatóinknak (Önkormányzat, Turisztikai Egyesület, s az adójuk 1%-át fölajánló civi-
lek) köszönhetünk.

Egyesületünk emlékplakettel, oklevéllel köszönte meg Vida Tamás r.ftörm és Bugyi Pali bácsi polgárőrtársunk kiváló teljesítményét.
Továbbra is örömmel fogadjuk adójuk 1%-ának felajánlását a 18919123-1-19 adószámra!

BAPE
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A szemléletformálás és a tolerancia  erősítése a fő célja annak a 
programsorozatnak, amelyben fogyatékkal élő  emberek mutatják 
be mindennapi életüket, nehézségeiket ép társaiknak.

A veszprémi Esélyek Háza által szervezett program keretében két 
alkalommal látogattak el iskolánkba fogyatékkal élők. Az első be-
mutatóra február 28-án, a másodikra március 28-án került sor. Is-
kolánk felső tagozatos diákjai megismerkedhettek a fogyatékkal 
élők mindennapjaival, örömeivel, sportolási lehetőségeivel, vala-
mint az általuk használt segédeszközökkel. Ezek az esélyórák speci-
ális tematika alapján felépített toleranciaépítő interaktív foglakozá-
sok a gyerekek nyelvén. Négy fogyatékkal élő csoport képviselői ad-
tak betekintést életükbe.

A mozgássérültek képviseletében Mesterházy Zsolt beszél arról, 
hogy miként kényszerült kerekesszékbe, hogyan változott meg éle-
te a baleset után. A tanulók a foglalkozás során kipróbálhatták a ke-
rekesszéket. Bemutatta azokat a sportágakat, amelyekben kerekesz-
székkel is lehetősége van aktívan részt venni.

A látássérült előadó – Dr. Horváth Attila – bemutatta a Braille 
írógép használatát, a beszélő számítógépes – JAWS – programot, a 
Braille abc-t, a fehérbot használatát. A gyermekek megtanulhatták azt 
is, miként kell helyesen átkísérni egy látássérült embert az úttesten.

A siketek és nagyothallók valamint Horváth Brigitta jeltolmács 
bemutatták a jelnyelv, a szájról olvasás mindennapi alkalmazását.

Az értelmileg akadályozottak mindennapjairól a Kozmutza Flóra 
Speciális Iskola diákjai meséltek a tanulóknak Dr. Schindlerné Kloó 
Györgyi gyógypedagógus vezetésével.

A gyerekek nagyon érdeklődőek, nyitottak voltak. Kíváncsiak 
voltak a fogyatékkal élők nehézségeire, problémáira, azok megol-
dási lehetőségeire. Úgy látom, a programsorozat elősegíti, hogy a 
gyermekek elfogadóbb felnőttekké váljanak fogyatékkal élő társaik 
iránt.  Dudásné Pirik Mariann

A Zrínyi Ilona Megyei Mate-
matika Versenyen iskolánk ta-
nulói az évfolyamonkénti több 
száz tanuló közül egyéniben 7.  
helyezett Kedves Lőrinc 4./A, 
16. helyezett Kedves Áron 8. o., 
20. helyezett Raffai Richárd 5. 
o., 23. helyezett Nagy Artúr 8. 
o., 26. helyezett Zanathy Barna-
bás 7. o., 29. helyezett Ficsor At-

tila 8. o.. Csapatverseny:  5. helyen végzett a 8. osztályosok csapata, 
6. helyen végzett a 7. osztályosok csapata, 10. helyen végzett a 6. osz-
tályosok csapata. A Varga Tamás Matematikaversenyen: 13. helyezést 
ért el: Izsó Ferenc 7. o., 15. helyezést ért el: Koszorús Kolos, Nagy Ar-
túr 8. o., 17. helyezést ért el: Kedves Áron 8. o.. Felkészítő pedagógu-
sok: Kovács Katalin, Vajainé Majbó Judit, Zanathy László.

A Kazinczy Szépkiejtési Versenyen iskolánkból két tanulónk vett 
részt e rangos megyei versenyen. Mindketten korcsoportjukban na-
gyon jól teljesítettek: Kovács Csenge  8. o. megyei 3. helyezés, Koz-
ma Botond  6./A megyei 3. helyezés. Felké-
szítő tanáruk: Rózsás Józsefné.

Tovább folytatódik a Vörösberényi diákok 
kiváló szereplése történelemből. Idén 5 diá-
kunk került be az országos történelmi egyéni 
verseny megyei döntőjébe, ahol remek teljesít-
ményt nyújtottak. Megyei 1. helyezést ért el 
Zanathy Barnabás 7. o-s tanuló, aki ezáltal az 
országos döntő résztvevője is lett, így ő képvi-
seli Veszprém megyét, amire nagyon büszkék 
vagyunk! Megyei 3. helyezett Kedves Máté 7. 
o., Megyei 5. helyezett Izsó Ferenc 7. o., Megyei 8. helyezett Bucsy 
Benjámin 7. o., Megyei 9. helyezett Kovács Csenge 8. o.. Felkészítő ta-
náraink: Csetényi Tamásné (7. o), Zsapka Andrea (8. o)

Gratulálunk tanulóinknak és további jó szereplést kívánunk!

Egyen köszönés
Van egy hónap: április-
Tudjuk, egy kicsit dilis:
viccelünk majd elsején,
be is ugrunk Te meg én…

Az egyenruha azt fejezi ki, hogy egy szervezet – katonaság, rend-
őrség stb. – egyforma ruhát visel. Az egyen köszönést én találtam 
ki a mai helyzet jellemzésére, amikor mindenkinek a csókolom jár.

Nem tehetek róla, de ahogy öregszem, úgy gondolok egyre többet 
ifjúkoromra. Úgy 85 évvel ezelőtt arra tanítottak bennünket a szü-
leim, hogy minden felnőttnek „kezét csókolom” köszönés jár. Pár év 
múlva történt egy kis finomítás,  amikor azt mondták nekünk, hogy 
az egyszerűbb embereknek, mint a cselédünk, vagy más hasonlók-
nak inkább úgy köszönjünk, hogy jó napot. Még csak az érettségi 
előtt jártam, amikor felkérésre elvállaltam, hogy be fogok járni a kö-
zeli óvodába, és felolvasok történeteket egy ismert meséskönyvből. 
Amikor először beléptem a kicsikhez, elcsendesedtek, otthagyva já-
tékaikat is, fölálltak, és köszöntek: kezét csókolom!  Ezen nagyon 
meglepődtem, és arra kértem a kicsiket, hogy ezentúl, ha bejövök, 
úgy köszönjenek, hogy jó napot kívánok! Mindjárt gyakorolták is, 
és szinte egyszerre harsogták: jó napot kívánok. Amikor végeztem, 
kikísért a nővér, és szememre vetette, hogy ők igyekeznek a tisztessé-
ges köszönésre nevelni a gyerekeket, aztán én mivel nem jövök elő!

Aztán elgondolkodtam ezen a kezitcsókolomozáson: Egyiknek így, a 
másiknak úgy? Hiszen van nekünk köszönési formánk a nap minden 
időszakára. De kénytelen voltam beadni a derekamat és én is különb-
séget tettem, hogy kinek, milyen köszönés jár. Majd pár évvel később 
azt a tanácsot kaptam, hogy a felnőtt férfiakat így üdvözöljem: tisztele-
tem – és tegyem hozzá a rangját. Tiszteletem, ügyvéd úr! Tiszteletem, 
tanácsos úr! Akkor fogják tudni, hogy jól nevelt, úri fiú vagyok. 

Egyszer csak jöttek évek, amikor a dolog nagyon leegyszerűsö-
dött: Szabadság, elvtárs! Szabadság elvtársnő! – és el volt intézve. 

Azt, hogy mikor került elő az olaszos hangzású csaó, meg az ango-
los hello – nem tudom. Ám arra sem emlékszem, hogy mikor kez-
dődött el az általános csókolomozás. Kétségtelen, hogy ez leegysze-
rűsítette a köszönést, hiszen mindenkinek ez dukál – ma. 

De én változatlanul hiszek abba, hogy eljön annak is az ideje, 
hogy visszatérjünk a  Jó reggelt kívánok!, Jó napot kívánok!, Jó estét 
kívánok! és Jó éjszakát kívánok! köszönési formákra. Egy kultuszmi-
niszter akár el is rendelhetné a magyar köszönési formák megtanítá-
sát az óvodákban. Ezt eltanulhatnánk a németektől, akik minden-
kinek egyszerűen jó napot köszönnek. Szeretném az igazi, magya-
ros köszönést még megérni. Ennek reményében kívánok jó napot!
 lang.miklos.@chello.hu

Élénkül a forgalom az utakon

Most már igazán várjuk a tavaszt, a jó időt, hogy minél többet 
lehessünk a szabad levegőn. A tél márciusi, talán utolsó tombolá-
sa a Dunántúlon a közlekedésben okozta a legnagyobb káoszt, és 
ez is figyelmezetés legyen mindnyájunknak, a közlekedés „veszélyes 
üzem”.

A közlekedési szabályokban ugyan nem történtek jelentős válto-
zások, a szabályszegések miatt kiszabható és kötelezően kiszaban-
dó (közigazgatási eljárások) büntetési tételek azonban olyan jelen-
tős összegek, amelyek komolyan megterhelik pénztárcánkat. Mie-
lőtt útnak indulnak, kérem, ne csak a gépjármű műszaki állapotát, 
a vezetői engedélyek érvényességét - a hátsó oldalon - ellenőrizzék, 
hanem frissítsék fel KRESZ tudásukat is, hogy elkerüljék a „nem 
tudásból” eredő csekkes borítékokat.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2012. évben be-
következett közlekedési balesetek elemzésekor megfigyelhető a 
szezonalitás, amely a nyáron többszörösére növekvő nyaraló és jár-
mű forgalommal magyarázható. 

A Kapitányságunk illetékességi területén a 2011. évi adatokat a 
2012. év adataival összehasonlítva: csökkent a személyi sérüléssel 
járó közlekedési balesetek száma (79-ről 62-re), a halálos balesetek 
száma (3 volt), a súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent (34-
ről 18-ra), a könnyű sérüléses balesetek száma gyakorlatilag nem 
változott (42 helyett 41 volt), a sérülés nélküli balesetek száma sem 
változott jelentősen (152 helyett 157 volt). 

A balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is a 
gyorshajtás, a követési távolság, valamint az elsőbbségi és kanyaro-
dási szabályok be nem tartása. 5 esetben fordult elő, hogy a balese-
tet okozó vezető ittas volt.

2012-ben 59, míg 2011-ben 88 közlekedési büntetőügyben in-
dítottunk eljárást, ezen belül az ittas járművezetés miatt elrendelt 
nyomozások száma 42-ről 24-re csökkent.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve ke-
rékpárosok. 2012. évben – hasonlóan a 2011. évi adatokhoz – a ke-
rékpárosok által okozott balesetek száma magas volt (15 eset), ezért 
továbbra is fokozott figyelmet fordítunk az ellenőrzésükre. A kerék-
páros balesetek oka gyakran a kerékpárosok ittas állapota miatt be-
következő elesés volt. 

2013. évben az Országos Baleset-megelőzési Bizottság a gyalogos 
és kerékpáros balesetek megelőzésének jegyében szervezi programja-
it. Az országos méretű akciók során hangsúlyt kap a gyermekek ok-
tatása a helyes közlekedési magatartásra, a közlekedési szabályok fel-
frissítése, a „jól láthatóság”, a biztonságos közlekedésre alkalmas és a 
jogszabályoknak megfelelő kerékpár felszereltsége, és természetesen 
a fokozott közúti ellenőrzések.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A tanulók kipróbálhatták a kerekesszéket

137 785 208 Ft !
A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal nyertük el a fenti összeget. Pályázatunk címe 

– „Innováció a Györgyi Dénes Általános Iskolában” – már jelzi, hogy milyen célt is szolgál majd. A fő cél az iskola tartalmi munkájának fejlesz-
tése, az új lehetőségek keresése és megvalósítása az oktatás-nevelés folyamatában.  Pályázatunkban eddigi szakmai gyakorlatunkból kiin-
dulva bővítjük tanulóink és tanáraink lehetőségeit iskolánkban és az iskolán kívüli programokban.

A program főbb elemeiből íme néhány: erdei iskolák-ökotáborok megvalósítása, természetközeli sporttáborok,a mindennapos testneve-
lés részét képező sportprogramok, nyelvi táborok, az új nevelési célokhoz kapcsolódó továbbképzések nevelőknek, eszközfejlesztés, iskolai 
könyvtár fejlesztése,…és még hosszan sorolhatnánk. A program megvalósulása április hónapban kezdődik és két évig biztosít iskolánk ta-
nulóinak és nevelőinek rendkívüli lehetőségeket. A megvalósítás állomásairól tudósítjuk majd újságunk olvasóit.

Ezúton köszönöm meg a pályázat előkészítésében, összeállításában közreműködő munkatársaim szakszerű és lelkiismeretes munkáját, a 
támogatás elnyerése az ő munkájuk elismerése.  Fábián László ig. Györgyi Dénes Általános Iskola  

Kazinczy vereseny Kovács Csen-
ge Kozma Botond

A vörösberényi iskola  
matematikaverseny eredményei

Esélyóra a Györgyi Dénesben

Történelem verseny 
Zanathy Barnabás

Történelem verseny Izsó Ferenc Bucsy Benjámin Csetényi Tamásné 
Zanathy Barnabás Kedves Máté Polgárőr hírek

Egyesületünk márciusban tartotta közgyűlését, melyen megjelent Keszey János almádi polgármestere és Dr. Szabó János r. alezredes, ka-
pitány is. Hansági Endre egyesületi elnök beszámolt múlt évi tevékenységünkről, ismertette idei terveinket. 

Néhány adat: 1775 órát töltöttünk szolgálatban, gépkocsival 10 350 km utat játunk be. Lovas polgárőreink 260 órát teljesítettek, miközben 
létszámuk csökkent. Városunk közbiztonsága jónak mondható, a rendőrség bűnügyi statisztikája minden ismertté vált bűncselekmény ka-
tegóriában javult. Jó tudni, hogy ehhez az eredményhez mi is hozzájárultunk! Kitűnő kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, a civil szer-
vezetekkel. Gazdálkodásunk stabil, amit rendszeres támogatóinknak (Önkormányzat, Turisztikai Egyesület, s az adójuk 1%-át fölajánló civi-
lek) köszönhetünk.

Egyesületünk emlékplakettel, oklevéllel köszönte meg Vida Tamás r.ftörm és Bugyi Pali bácsi polgárőrtársunk kiváló teljesítményét.
Továbbra is örömmel fogadjuk adójuk 1%-ának felajánlását a 18919123-1-19 adószámra!

BAPE
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. április 3. és május 22. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja! 

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

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

Április 3-11. között 
TÜDŐSZŰRÉS
Időpontok: 
Április 3-5. között 8.00 – 12.00 és 12.30 – 17.30 óra között 
Április 8-10. között 8.00 – 12.00 és 12.30 – 17.30 óra között 
Április 11-én 8.00 – 11.00 óra között 
Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem készült mellkas-felvétel. 
A szűrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazoló okmánnyal kell jelentkezni. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ

Április 6. szombat 15 óra 
VÖRÖSBERÉNYI „FÁBIÁN JÓZSEF” KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
HÁZI BORVERSENY 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/33-95-274 (Pandur Ferenc)

Április 9. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Hungarikumok
Előadó: Dr. Gundel János 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Április 10. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
„Kézfogás Európa Szoborpark” Balatonalmádiban
Vendégünk: Veszeli Lajos festőművész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 11. csütörtök 18. 30 óra 
TISZTA SZÍVVEL
BENCZE ILONA ÉS HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ 
KÖLTÉSZET NAPI MŰSORA
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ
A belépés díjtalan! 
Tel.: 88/542-506

Április 12. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Kit mit tud Almádiról! Az Almádi Újsággal közös honismereti játék eredményhirdetése 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Április 12. péntek 14 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Néptáncosok megyei bemutatója Peremartonban
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 13. szombat 10-16 óra között 
KIKEL-E-Tavaszköszöntő családi nap koncertekkel, élő alkotással
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: VEKKORD (VEszprémi Kreatív KORtárs Dobbantó) Összművészeti Egyesület
Info: www.vekkord.hu

Április 13. szombat 18 óra 
DUMASZÍNHÁZ 
Lórán Barnabás Trabarna, Szupkay Viktor és Dombóvári István
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Jegyár: 2000 Ft, a helyszínen elővételben megvásárolható. 
Tel.: 88/542-515 

Április 14. vasárnap 16. 30 óra 
TAVASZI HANGVERSENY 
Résztvevők: 
Balatonalmádi Város Vegyeskara – karvezető: Petheő Balázsné 
Paloznaki Kórus – karvezető: Szabó Lajos 
Ajkai Pedagógus Női Kar – vezető karnagy: Petheő Balázsné 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/458-85-74 (Vajainé Majbó Judit) 

Április 17. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: befizetések vacsorára – kirándulásokra
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 20. szombat 17 óra
RENDŐRRELIKVIÁK KIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
A kiállítás május 4-ig látogatható az intézmény nyitva tartási idejében. 
Tel.: 88/542-515 

Április 20. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Április 20. szombat 19 óra 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL VÖRÖSBERÉNYBEN A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
TÁMOGATÁSÁRA 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Április 24. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Férfinap: ünnepi műsor, meglepetés – vacsora
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 27. szombat 10 órától 
TAVASZI EGÉSZSÉGNAP 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervezők: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506; 88/542-554 
 
Április 27. szombat 16. 30 órától 
MANDULÁS CSALÁDI TÁNCHÁZ 
Hangulatfelelősök: Kreutz Károly, Nagy Izabella, Berta Anikó 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/383-44-55 (Kreutz Károly) 

Május 1. szerda  
ALMÁDI VÁROSI MAJÁLIS 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506

Május 4. szombat
ÖREGEK NAPJA 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szervező: Magyar Vöröskereszt vörösberényi alapszervezete 
Tel.: 30/505-03-76 (Varjas Csabáné) 

Május 10. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Kit mit tud Almádiról! Az Almádi Újsággal közös honismereti játék második fordulójának 
eredményhirdetése. Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Május 15. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
A tranzakciós illeték – Csomagajánlás
Vendégek: pénzintézeti vezetők
Ügyelet: befizetések vacsorára, kirándulásra
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Május 18. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-41-00

Május 18. szombat 18 óra 
ALMÁDI TÁRLAT 2013. 
A kiállítás kurátora: Kelemen Marcel képzőművész 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511

Május 18-19. szombat-vasárnap
TAVASZI ZSONGÁS
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Tel.: 88/542-580 

Május 22. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Évadzáró: halászlé - gulyásleves parti, Gönczi György és  szakácsaink
Zenés szüli napi rendezvény  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A vörösberényi civil szervezetek összefogásával  

a vörösberényi művelődési ház javára!

Tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit  
egy jó hangulatú bálra, a vörösberényi kultúrházba,  

2013. április 20-án 19.00 órára!

Az est programja:
19.00 órától vendégek fogadása üdvözlő itallal, 19.30 órától 

műsor, 20.00 órától vacsora, élőzene, büfé, tombola

A bevételt a kultúrház felújítására fordítjuk.
Akik nem tudnak, vagy nem akarnak bálozni, nekik  

tombolajegy vásárlásával van lehetőségük a támogatásra.
További információ: 06/20-991-62-13

Szeretettel várja önöket a rendezőség: kertbarát kör,  
lovas egyesület, nyugdíjas klub, polgári olvasókör,  

polgárőr egyesület, vöröskereszt

Kit mit tud Almádiról!
A Honismereti kör játékra hívja az Almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban ad-
hatják le. 

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban balatonalmádit!

III. forduló
1. Ki volt Brenner Lőrincz? 
2. Ki volt Óvári Ferenc? 
3. Ki volt Kánya Kálmán? 

A helyes válaszokat május 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtárban!
A második fordulóra beérkezett válaszok elbírálását május 10-én, pén-

teken, 16.30 órakor a Honismereti Kör klubfoglalkozásán tartjuk a Pannó-
nia Kulturális Központban (Városház tér 4.). A játékban résztvevőket és 
minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Az I. forduló helyes megoldásai: Ki volt Kompolthy Tivadar? Író, újság-
író, hírlapszerkesztő, nyomdatulajdonos, tengerész, almádi szőlőbirtokos. 
1884-től  az Almádi Fürdő Rt. tagja és jegyzője, a Balaton-kultusz megterem-
tője.  Az almádi Kompolthy telep megalapítója, 6 házával. Emlékművét az 
Almádi Fürdő Rt. állíttatta a Kompolthy birtokon, 1928-ban a Kompolthy-
Martinovics út sarkán. 

Ki volt Aczél József? Író, gimnáziumi tanár. Művei közül híres a „Balaton” 
c. munkája, amely a Balaton hidrográfiai leírása. Sírja a Pinkóczi temetőben 
van. Testvére, Aczél Zsigmond festőművész Kompolthy Tivadar veje volt. 

Ki volt Krisztyán József? Veszprémi ácsmester, almádi szőlőbirtokos, az 
Almádi Fürdő Rt. tagja. A Margit kápolna építésénél az ácsmunkát ingyen 
végzi. Az első fürdő építője, üzlettársával, Brenner Lőrincz-cel. 

Városszépítés újra!
2003. április 20-án szombaton a Föld Napja alkalmából Város-

szépítés a Nők a Balatonért Egyesület és a Almádi Gombászok Asz-
taltársasága szervezésében. Találkozó reggel 8 órakor a Pannónia 
előtt, zsákot, kesztyűt biztosítunk. További információ: Eősze Beáta 
(30/254-2734), Szenthe László (88/438-224). Ha csak a maga portája 
előtt takarít valaki, vagy virágot ültet, azt is köszönjük!

Élettér Vörösberényben

A vörösberényi Kultúrház által  kiírt tematikus pályázat idei témája 
az Élettér címet kapta. Szép cím, mely csodálatos nyelvünk szóössze-
tételének jelentése szerint egy olyan tér, ami élettel telített. Élettere-
ink valójában emberi kapcsolatainkról, közösségi létünkről is szólnak.

Többek között ezzel a gondolattal nyitotta meg 2013. március 09-
én a kiállítást Jáger István grafikus művész.

Az alkotók között kisebb-nagyobb gyerekek, felnőttek is kiállítot-
ták alkotásaikat, melyek között a legkülönbözőbb technikákkal ké-
szült munkák találhatóak. Szénrajz, ceruzarajz, lavírozott tusrajz, pasz-
tellkréta-rajz, akvarell, tempera, selyemfestés képviselte a grafika és a 
festészet világát. 

A művek bemutatják Balatonalmádit, városunk műemlék templo-
mait, a Balaton hangulatát, szépségeit, élővilágát.

A gyerekek alkotásosai közül Jáger István, Bálint Kata, Kovács Csen-
ge, Végh Margaréta, Bors Réka, Kiss Fanni, Eigner Virág, Papp Julianna 
munkáit értékelte és díjazta. A vörösberényi Általános Iskola rajzszak-
köröseit felkészítette: Borsné Simon Gyöngyi.

A felnőtt kategóriában Báles Vörös Ágnes, Gadzojannisz Panajotisz, 
és Kóborné Szakács Szilvia örülhetett az elismerésnek, valamint az 
emléklap mellé járó ajándéknak.

Gratulálunk az alkotóknak és a szervezőknek! Szolga Mária

Felhívás!
A Balatonalmádi központjában található aluljáró felújítását szeret-

nénk elvégezni a helyi vállalkozókkal és a Mesemadár Műhely diákja-
ival összefogva. Ehhez kérjük a lakosok támogatását. Minden adózó 
állampolgár adója 1%-val tudja támogatni a kezdeményezést. Ezen 
kívül további felajánlásokat is szívesen fogadunk. A felajánlásokat az 
Almádiért Közalapítvány számlaszámára kérjük átutalni, ahol ezt az 
összeget elkülönítve kezelik. A közlemény rovatba feltétlen tüntessék 
fel: ,,aluljáró felújítása” (bankszámlaszám: 11748083-20005760)

Jáger István grafikus művész

Fotó: Pászti

Helyesbítés
Nőgyógyászat

Telefon: 88/599-940 Nyitva tartás: hétfő 14.00 - 19.00, szerda 
14.00 - 19.00, csütörtök 9.00 - 12.00, 14.00 - 19.00

Nőgyógyászat: hétfői és szerdai napokon árpilis 01-jétől dr. 
Lővei Péter nőgyógyász szakorvos rendel. Időpont egyeztetés 
szükséges, rendelési időben a rendelő telefonszámán, rendelési 
időn kívül a recepció telefon számán. Telefon: 88/599-900

Csütörtöki napokon továbbra is dr. Németh Zsolt nőgyógyász 
szakorvos rendel. Időpont egyeztetés szükséges, csak  a recepción 
lehetséges. Telefon: 88/599-900
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. április 3. és május 22. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja! 

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

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

Április 3-11. között 
TÜDŐSZŰRÉS
Időpontok: 
Április 3-5. között 8.00 – 12.00 és 12.30 – 17.30 óra között 
Április 8-10. között 8.00 – 12.00 és 12.30 – 17.30 óra között 
Április 11-én 8.00 – 11.00 óra között 
Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem készült mellkas-felvétel. 
A szűrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazoló okmánnyal kell jelentkezni. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ

Április 6. szombat 15 óra 
VÖRÖSBERÉNYI „FÁBIÁN JÓZSEF” KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
HÁZI BORVERSENY 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/33-95-274 (Pandur Ferenc)

Április 9. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Hungarikumok
Előadó: Dr. Gundel János 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Április 10. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
„Kézfogás Európa Szoborpark” Balatonalmádiban
Vendégünk: Veszeli Lajos festőművész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 11. csütörtök 18. 30 óra 
TISZTA SZÍVVEL
BENCZE ILONA ÉS HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ 
KÖLTÉSZET NAPI MŰSORA
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ
A belépés díjtalan! 
Tel.: 88/542-506

Április 12. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Kit mit tud Almádiról! Az Almádi Újsággal közös honismereti játék eredményhirdetése 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Április 12. péntek 14 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Néptáncosok megyei bemutatója Peremartonban
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 13. szombat 10-16 óra között 
KIKEL-E-Tavaszköszöntő családi nap koncertekkel, élő alkotással
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: VEKKORD (VEszprémi Kreatív KORtárs Dobbantó) Összművészeti Egyesület
Info: www.vekkord.hu

Április 13. szombat 18 óra 
DUMASZÍNHÁZ 
Lórán Barnabás Trabarna, Szupkay Viktor és Dombóvári István
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Jegyár: 2000 Ft, a helyszínen elővételben megvásárolható. 
Tel.: 88/542-515 

Április 14. vasárnap 16. 30 óra 
TAVASZI HANGVERSENY 
Résztvevők: 
Balatonalmádi Város Vegyeskara – karvezető: Petheő Balázsné 
Paloznaki Kórus – karvezető: Szabó Lajos 
Ajkai Pedagógus Női Kar – vezető karnagy: Petheő Balázsné 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/458-85-74 (Vajainé Majbó Judit) 

Április 17. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: befizetések vacsorára – kirándulásokra
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 20. szombat 17 óra
RENDŐRRELIKVIÁK KIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
A kiállítás május 4-ig látogatható az intézmény nyitva tartási idejében. 
Tel.: 88/542-515 

Április 20. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Április 20. szombat 19 óra 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL VÖRÖSBERÉNYBEN A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
TÁMOGATÁSÁRA 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Április 24. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Férfinap: ünnepi műsor, meglepetés – vacsora
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 27. szombat 10 órától 
TAVASZI EGÉSZSÉGNAP 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervezők: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506; 88/542-554 
 
Április 27. szombat 16. 30 órától 
MANDULÁS CSALÁDI TÁNCHÁZ 
Hangulatfelelősök: Kreutz Károly, Nagy Izabella, Berta Anikó 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/383-44-55 (Kreutz Károly) 

Május 1. szerda  
ALMÁDI VÁROSI MAJÁLIS 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506

Május 4. szombat
ÖREGEK NAPJA 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szervező: Magyar Vöröskereszt vörösberényi alapszervezete 
Tel.: 30/505-03-76 (Varjas Csabáné) 

Május 10. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Kit mit tud Almádiról! Az Almádi Újsággal közös honismereti játék második fordulójának 
eredményhirdetése. Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Május 15. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
A tranzakciós illeték – Csomagajánlás
Vendégek: pénzintézeti vezetők
Ügyelet: befizetések vacsorára, kirándulásra
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Május 18. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-41-00

Május 18. szombat 18 óra 
ALMÁDI TÁRLAT 2013. 
A kiállítás kurátora: Kelemen Marcel képzőművész 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511

Május 18-19. szombat-vasárnap
TAVASZI ZSONGÁS
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Tel.: 88/542-580 

Május 22. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Évadzáró: halászlé - gulyásleves parti, Gönczi György és  szakácsaink
Zenés szüli napi rendezvény  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A vörösberényi civil szervezetek összefogásával  

a vörösberényi művelődési ház javára!

Tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit  
egy jó hangulatú bálra, a vörösberényi kultúrházba,  

2013. április 20-án 19.00 órára!

Az est programja:
19.00 órától vendégek fogadása üdvözlő itallal, 19.30 órától 

műsor, 20.00 órától vacsora, élőzene, büfé, tombola

A bevételt a kultúrház felújítására fordítjuk.
Akik nem tudnak, vagy nem akarnak bálozni, nekik  

tombolajegy vásárlásával van lehetőségük a támogatásra.
További információ: 06/20-991-62-13

Szeretettel várja önöket a rendezőség: kertbarát kör,  
lovas egyesület, nyugdíjas klub, polgári olvasókör,  

polgárőr egyesület, vöröskereszt

Kit mit tud Almádiról!
A Honismereti kör játékra hívja az Almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban ad-
hatják le. 

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban balatonalmádit!

III. forduló
1. Ki volt Brenner Lőrincz? 
2. Ki volt Óvári Ferenc? 
3. Ki volt Kánya Kálmán? 

A helyes válaszokat május 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtárban!
A második fordulóra beérkezett válaszok elbírálását május 10-én, pén-

teken, 16.30 órakor a Honismereti Kör klubfoglalkozásán tartjuk a Pannó-
nia Kulturális Központban (Városház tér 4.). A játékban résztvevőket és 
minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Az I. forduló helyes megoldásai: Ki volt Kompolthy Tivadar? Író, újság-
író, hírlapszerkesztő, nyomdatulajdonos, tengerész, almádi szőlőbirtokos. 
1884-től  az Almádi Fürdő Rt. tagja és jegyzője, a Balaton-kultusz megterem-
tője.  Az almádi Kompolthy telep megalapítója, 6 házával. Emlékművét az 
Almádi Fürdő Rt. állíttatta a Kompolthy birtokon, 1928-ban a Kompolthy-
Martinovics út sarkán. 

Ki volt Aczél József? Író, gimnáziumi tanár. Művei közül híres a „Balaton” 
c. munkája, amely a Balaton hidrográfiai leírása. Sírja a Pinkóczi temetőben 
van. Testvére, Aczél Zsigmond festőművész Kompolthy Tivadar veje volt. 

Ki volt Krisztyán József? Veszprémi ácsmester, almádi szőlőbirtokos, az 
Almádi Fürdő Rt. tagja. A Margit kápolna építésénél az ácsmunkát ingyen 
végzi. Az első fürdő építője, üzlettársával, Brenner Lőrincz-cel. 

Városszépítés újra!
2003. április 20-án szombaton a Föld Napja alkalmából Város-

szépítés a Nők a Balatonért Egyesület és a Almádi Gombászok Asz-
taltársasága szervezésében. Találkozó reggel 8 órakor a Pannónia 
előtt, zsákot, kesztyűt biztosítunk. További információ: Eősze Beáta 
(30/254-2734), Szenthe László (88/438-224). Ha csak a maga portája 
előtt takarít valaki, vagy virágot ültet, azt is köszönjük!

Élettér Vörösberényben

A vörösberényi Kultúrház által  kiírt tematikus pályázat idei témája 
az Élettér címet kapta. Szép cím, mely csodálatos nyelvünk szóössze-
tételének jelentése szerint egy olyan tér, ami élettel telített. Élettere-
ink valójában emberi kapcsolatainkról, közösségi létünkről is szólnak.

Többek között ezzel a gondolattal nyitotta meg 2013. március 09-
én a kiállítást Jáger István grafikus művész.

Az alkotók között kisebb-nagyobb gyerekek, felnőttek is kiállítot-
ták alkotásaikat, melyek között a legkülönbözőbb technikákkal ké-
szült munkák találhatóak. Szénrajz, ceruzarajz, lavírozott tusrajz, pasz-
tellkréta-rajz, akvarell, tempera, selyemfestés képviselte a grafika és a 
festészet világát. 

A művek bemutatják Balatonalmádit, városunk műemlék templo-
mait, a Balaton hangulatát, szépségeit, élővilágát.

A gyerekek alkotásosai közül Jáger István, Bálint Kata, Kovács Csen-
ge, Végh Margaréta, Bors Réka, Kiss Fanni, Eigner Virág, Papp Julianna 
munkáit értékelte és díjazta. A vörösberényi Általános Iskola rajzszak-
köröseit felkészítette: Borsné Simon Gyöngyi.

A felnőtt kategóriában Báles Vörös Ágnes, Gadzojannisz Panajotisz, 
és Kóborné Szakács Szilvia örülhetett az elismerésnek, valamint az 
emléklap mellé járó ajándéknak.

Gratulálunk az alkotóknak és a szervezőknek! Szolga Mária

Felhívás!
A Balatonalmádi központjában található aluljáró felújítását szeret-

nénk elvégezni a helyi vállalkozókkal és a Mesemadár Műhely diákja-
ival összefogva. Ehhez kérjük a lakosok támogatását. Minden adózó 
állampolgár adója 1%-val tudja támogatni a kezdeményezést. Ezen 
kívül további felajánlásokat is szívesen fogadunk. A felajánlásokat az 
Almádiért Közalapítvány számlaszámára kérjük átutalni, ahol ezt az 
összeget elkülönítve kezelik. A közlemény rovatba feltétlen tüntessék 
fel: ,,aluljáró felújítása” (bankszámlaszám: 11748083-20005760)

Jáger István grafikus művész

Fotó: Pászti

Helyesbítés
Nőgyógyászat

Telefon: 88/599-940 Nyitva tartás: hétfő 14.00 - 19.00, szerda 
14.00 - 19.00, csütörtök 9.00 - 12.00, 14.00 - 19.00

Nőgyógyászat: hétfői és szerdai napokon árpilis 01-jétől dr. 
Lővei Péter nőgyógyász szakorvos rendel. Időpont egyeztetés 
szükséges, rendelési időben a rendelő telefonszámán, rendelési 
időn kívül a recepció telefon számán. Telefon: 88/599-900

Csütörtöki napokon továbbra is dr. Németh Zsolt nőgyógyász 
szakorvos rendel. Időpont egyeztetés szükséges, csak  a recepción 
lehetséges. Telefon: 88/599-900
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KörnyezetünkÉlővilág

Tavasz: langy napsütés, csillogó Balaton és ibolyaillat a bok-
rok szélén, meg madárdal és méhzsongás, még a látszólag érdek-
telen virágú juharok körül is. Hát még a mandulákon, baracko-
kon! A kabátot lemelegíti a hátunkról a délelőtti napfény, csattog 
a metszőolló, és élvezettel szippantunk mélyeket a bódító levegő-
ből. Jó kint lenni. Menni kell kirándulni! Ugye, de jó lenne már? 
Az idén a virágzási sorrend zavart szenved a normálistól eltérő idő-
járás miatt. A koraiak egyszerre nyílnak, a megporzók fáznak repül-
ni és csak reménykedhetünk hogy a fagykár elkerüli gyümölcsfáin-
kat.  A krókuszok, hóvirágok a téltemetővel egyszerre nyíltak, a für-
tös gyöngyike ma, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kidugta fe-
jét, hogy délutánra már magára ölthesse ünnepi ruháját: esik a hó!  
A hunyor meg a medvehagyma zöldje fagykáros. Kökörcsinesünk is 
mutatja már virágait, de főleg bimbóit. Ezeket talán nagy szőrzetük 
megvédi a fagytól. Jó hír hogy a cserjeirtás kedvező hatása mutat-
kozik: kicsit sűrűbb állományt látni. Pontosabban ítélhetünk majd 
a termések érése idején! Az már azonban biztos, hogy a felverődő 
cserje újulatot ősszel kézi erővel is el kell távolítani.

Lassan eljön a nőszirmok virágzási ideje. Almádi gyepjeiben 
többfelé láthatjuk az apró nőszirmot (Iris pumila), a tarka nőszir-
mot (I. variegata), de néhol a homoki nőszirom (I. arenária) is elő-
fordul.  A vizes élőhelyeinken pedig közönséges a mocsári nőszirom 
(I. pseudocorus), és láthatunk szibériai nőszirmot (I. sibirica). Al-
mádiban a magyar nőszirmot csak a 20 Ft-os érmén csodálhatjuk 
meg. Görög nevük jelentése szivárványt jelent, mivel mindenféle 
színben pompáznak virágaik. Számtalan kertészeti fajtájuk is kap-
ható, melyeknek virágzási ideje hosszabb, tehát a kertben ezek al-
kalmasabbak, mint vad és védett társaik. Népi nevük - Lippai Já-
nos „Posoni kert”-jében „szivárványos liliom” volt. Diószegi Sámu-
eltől kapták ma érvényes nevüket, feltűnő bibéjük alapján. A leg-
iparkodóbb az apró nőszirom. Elsőként virágzik áprilisban. Virág-
színe sokféle, lila, kék, fehér, sárga, vöröses, ezek átmenetei, néha 
tarka, vagy a „szakáll” színe különböző.  Termésük kopáccsal nyíló 
tok.  Kórójuk ismerete segít a határozásukban.  Az apró nőszirom 
termését a talaj-közelben, „guggosan” hozza. Kard alakú leveleik két 
oldala egyforma. A törpenőszirom bájos apróság a száraz fűben, ma-
gasabb növésű fajtársai inkább elegánsak. A védettségre javasolt kö-
körcsinesünk területén is találni néhány tövét. Apró termete miatt 
nehezen tűri a konkurenciát, felszaporodásához  segítség lenne a le-
geltetés. Gyöktörzse miatt még a kirándulók okozta taposást is túl-
éli, előnyhöz jutva így más lágyszárúakhoz képest!  Ezért látni mész-
kősziklák ösvényeinek két oldalán. tszabango@gmail.com

Növény- és talajvédelmi teendők
Márciusban, növényvédelmi szempontból is, az egyik legfon-

tosabb teendők közé tartozik, a gyümölcsfák és a szőlő metszé-
se. Ilyenkor fontos, hogy a beteg, sérült ág- és hajtásrészeket, gyü-
mölcsmúmiákat távolítsuk el és mihamarabb semmisítsük meg. Le-
hetőség szerint a metszés idején, vagy utána néhány napon belül ke-
zeljük a sebeket fasebkezelővel és kezdjük el az ültetvényünk lemo-
só permetezését. Ezzel a módszerrel még a rügyfakadás előtt lehe-
tőségünk nyílik a fák törzsén, ágain, vesszőin megtelepedő kóroko-
zók termőképleteit, kártevő rovarok áttelelő alakjait nagymérték-
ben gyéríteni. A kívánt hatás eléréséhez, szélcsendes időben, leg-
alább 5 0C feletti hőmérsékleten, a faápolási munkák után ajánla-
tos permetezni.

A lemosó permetezés nagymértékben segíti a későbbiekben, te-
nyészidőszakban történő kezelések hatékonyságát. E célból a réz-, 
kén- és olajtartalmú készítmények, valamint ezek kombinációi a 
legalkalmasabbak. Az őszibarack, kajszi és alma pirosbimbós álla-
potáig, a meggy, körte fehérbimbós állapotáig használhatóak a réz-
tartalmú készítmények a perzselés veszélye nélkül. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Hulladékgyűjtés és -szállítás
A Balatonalmádi város közigazgatási területén a hulladékgyűj-

tési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a Balatonalmádi Kom-
munális és Szolgáltató Kft., a Balatonalmádi Város Önkormány-
zat 28/1995.(XI. 30.) számú rendelet, valamint a hulladékról szóló 
2012 évi. CLXXXV. (26/2012. XI.) szóló törvény alapján, mint he-
lyi közszolgáltató látja el.

Társaságunk 2013-as évben a közszolgáltatási területén belül az 
alábbi szolgáltatásokat nyújtja a lakosság részére: 

Szelektív hulladékgyűjtés
Szelektív szigetes hulladékgyűjtés: szelektív szigetek a követke-

ző közterületen találhatóak Balatonalmádiban: Babits u., Mogyoró 
út, Páfrány u., Csillag tér, Vörösberényi ABC, Bocskai tér, Balkom 
telephely és Posta parkoló.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe az alábbi 
tiszta csomagolási hulladékok helyezhetőek el: papírhulladék: új-
ságpapír, reklámújság, iroda- és géppapír, telefonkönyv, papírzacs-
kó, boríték, kozmetikai cikkek és élelmiszerek kartondobozai; mű-
anyaghulladék: üdítős, ásványvizes PET palackok, tejfeles, margari-
nos poharak, fóliák, bevásárló szatyrok; üveg: italos üveg kupak nél-
kül, befőttes üveg (síküveget ne!).

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés: Társaságunk Balaton-
almádi város területén úgynevezett „házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtő járatot üzemeltet, melynek keretében az összegyűjtött pa-
pír- és műanyaghulladékot szállítja el, a szelektív hulladékot átlátszó 
(nem fekete) zsákban legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingat-
lan elé, amelyet egész évben kéthetente (páros hét) kerül elszállítás-
ra. A szelektívhulladék hasznosíthatósága érdekében a szelektívhul-
ladék ne legyen olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett, 
mert a szennyezett hulladék nem hasznosítható!

A házhoz menő gyűjtőjáratba bekapcsolt utcákról a Társaságunk 
honlapjáról (www.balkom.hu) tájékozódhatnak.

Zöldhulladék gyűjtése
Az idei évben, Társaságunk április 8-tól november 30-ig házhoz 

menő zöldhulladék gyűjtést, un. „zöldjárat”-ot üzemeltet (párat-
lan hét), melynek keretében a házaknál keletkező falomb, nyesedék, 
fűkaszálék és fagally kerül elszállításra. Az ágakat, ágnyesedékeket 
(max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) nem dróttal, kévékbe 
kötve, a fűkaszálékot, falombot lezárt, átlátszó (nem fekete) zsákok-
ba helyezzék ki a hulladékszállítási napon legkésőbb reggel 6 óráig, 
az ingatlan elé maximum 6 darab zsák helyezhető ki. 

Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális hulladék kerül, 
akkor az anyag komposztálásra alkalmatlanná válik, így nem ke-
rül elszállításra! A házhoz menő gyűjtőjáratba bekapcsolt utcákról a 
Társaságunk honlapjáról (www.balkom.hu) tájékozódhatnak.

Lomtalanítás
Balatonalmádi Önkormányzat 28/1995.(XI. 30) számú rendele-

tének a 37/2012. (XII. 28.) módosítása értelmében a 2013. évtől a 
lomtalanítás menete megváltozik, a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. házhoz menő lomtalanítást végez, melynek kereté-
ben az ingatlan tulajdonosa évente egy alkalommal az elszállításra 
szánt lomhulladékot összegyűjti, kerítésen belül elhelyezi, és az elő-
re egyeztetett időpontban a Társaság munkatársainak átadja. A ház-
hoz menő lomtalanítás időpontját az Ügyfélszolgálati irodánkkal 
előzetesen írásban egyeztessék, mert kizárólag csak ebben az esetben 
áll módunkban elszállítani a kihelyezett hulladékot.

A házhoz menő lomtalanítást a díjfizetési kötelezettségeknek 
rendszeresen eleget tevő, (tartozásmentes) ingatlantulajdonosok ve-
hetik igénybe. A házhoz menő lomtalanítás bejelentéséhez szük-
séges adatok: ügyfélkód, név, cím, elszállítandó lom mennyisége 
(köbméterben), elérhetőség (vezetékes, vagy mobil, e-mail cím). 

Lassan virágzik a nőszirom Kutya a fogorvosi székben
Bár a cím kissé megmosolyogtatónak tűnik, de kutyáink szájápo-

lását és rendszeres fogászati ellenőrzését komolyan kell venni. Külö-
nösen aktuális most, hiszen április a kutya fogápolási hónap.

A kutyák leggyakoribb fogászati problémája a fogkövesség, mely 
különösen közép és időskorban okoz gondot, de a kistestűeknél 
már egész fiatalon kialakulhat. A statisztikák szerint az ebek 80%-át 
érinti. A betegségre először a kellemetlen szájszag, a fogak íny köze-
li részének sárgás elszíneződése, később elszürkült, vastag fogkőré-
teg felrakódása hívja fel a figyelmet. A baktériumokban gazdag fog-
kő miatt az íny begyullad, később sorvad is, ami a fogak meglazu-
lását, kihullását eredményezheti. Mindemellett a fogköves fog és a 
gyulladt íny nagyon nagy fájdalmat okoz kedvencünknek, akadá-
lyozza a rágást, folyamatos rossz közérzetet biztosít, és a szervezet-
ben súlyos gyulladás gócpontja lehet. Ezen panaszok orvoslására a 
fogkövet, és ha szükséges a beteg, meglazult fogakat bódításban el 
kell távolítatni. Sokat tehetünk azonban azért, hogy erre ne kerül-
jön sor. A legjobb, ha kedvencünket kölyökkorában hozzászoktat-
juk a heti egyszeri alapos fogmosáshoz, illetve, ha sok rágási lehető-
séget biztosítunk számára.

Az első állatorvosi fogászati vizsgálat optimális időpontja 7-8 hó-
napos korban esedékes, ha ekkor még tejfogat, illetve szám felet-
ti maradó fogat találunk, akkor azok eltávolítását szoktuk javasol-
ni, mivel a szorosan összepréselődött fogak nem tudnak megfele-
lően fejlődni és tisztulni, fogkőképződésre hajlamosítanak. Az első 
vizsgálatot követően évente, fogkőre hajlamos ebeknél félévente ja-
vasolt a fogászati vizit. 

Cikksorozatunk következő részében a fogászati szempontból is lé-
nyeges kölyökkori helyes táplálásról írunk.

dr. Dani Katalin www.negylabupatika.hu

Hol vagy Bogyó?
Bundi kutyánk halálának 5. évfordulóján eszembe jutott egy régi 

történet.
Egy verőfényes délelőttön sétálni indultunk Bundás meg én. A 

kutyának három kedvelt sétaútja volt, ezeket szoktuk felváltva be-
járni. Most a Káptalan felé vezető „panoráma” utat választotta. 

Ahogy haladtunk meg-megállva, arra lettünk figyelmesek, hogy 
egy kislány közelít felénk, körülötte egy foltos pamacstömeg 
virgonckodott. Bundi és én érdeklődéssel fordultunk a pajkos jó-
szág felé. Más se kellett őkelmének, földre vetette magát, hol a há-
tán, hol a hasán hömbölgött. Bundi is megkezdte az ismerkedést. 
Hol a jobb, hol a bal mancsával próbálta „rögzíteni” a ficánkoló jó-
szágot. Mind a négyen örültünk egymásnak és miután megtörtént a 
rövid bemutatkozás, elváltunk, folytattuk utunkat a káptalani „ren-
geteg” felé.

Pár nappal később Bundi a Laska utak közül a Kilátó felé vezetőt 
választotta. Alig fordultunk be a Batthyány utcába, sietős léptekkel, 
kezében pórázzal egy néni jött felénk, és kétségbeesve kérdezte: jöt-
tükben nem láttak egy foltos kiskutyát? Hamarosan kiderült, hogy 
a foltos nem más, mint a mi kedves új barátunk, Bogyó. Kis gazdája 
szüleivel sítáborban van és a nagymamát bízták meg ideiglenes gon-
dozásával, de elcsatangolt. Villanyoszlopokra útmutatót rajzszegel-
tem ki, hátha látta valaki az értesítse az aggódó nagymamát a meg-
adott címen.

A hegyben szájról-szájra járt: nem láttál egy foltos kiskutyát? 
Meglett az eredmény. Egy jó ember megtalálta és hazavitte. Meg-
nyugodott a nagymama, a felelősség nyomasztó terhe lekerült a vál-
láról. Vigasztalódott az unoka, mert az elveszettnek hitt játszótárs a 
jó emberek segítségével hazatalált. Varga Laci bácsi

Foto: novaklaszlo.hu

Színváltozatok

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor az 
Ügyfélszolgálati iroda, vagy a szállításvezető visszaigazolása írásban 
megtörténik. 

A településen a háztartásokban keletkezett azon lom hulladék ke-
rül elszállításra (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak eszközök 
és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűj-
tő edényzetben nem helyezhető el (bútorok, fából készült használa-
ti tárgyak, szőnyegek, textíliák, ruhaneműk, műanyag padlók, ker-
ti bútorok, nagy darabos műanyag játékok).  A lomtalanítás során 
nem kerül elszállításra a háztartási hulladék, autógumi, elektronikai 
hulladék, veszélyes hulladék (akkumulátor, gyógyszer, festék) építé-
si törmelék, minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszé-
lyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

Társasházak, lakóközösségek esetén kérjük, hogy a közös képvise-
lő egyeztesse az Ügyfélszolgálatunkkal a lomtalanítás tervezett idő-
pontját!

Ügyfélszolgálat
Társaságunk az ügyfelei részére a személyes kapcsolat felvétel ér-

dekében Balatonalmádi Rákóczi F. u. 43. alatt ügyfélszolgálati iro-
dát működtet. A Központi Telephelyünkön (Balatonalmádi Rákó-
czi F. u. 43.) ügyfélfogadási időben az ügyfeleink részére térítés elle-
nében lehetőséget biztosítunk a zöldhulladék és építési törmelék el-
helyezésére, valamint a meghibásodott, sérülésmentes elektronikai 
hulladék díjmentes átvételére. A felmerülő kérdéseikre honlapun-
kon (www.balkom.hu) részletes tájékoztatást kaphatnak.

Ügyfélszolgálat nyitva tartás:
Hétfő: 8.00-16.00, Kedd: nincs, Szerda: 8.00-12.00, Csütör-

tök: 12.00-18.00, Péntek: 12.00-16.00, Szombat (05. 15-09. 15.): 
8.00-12.00

Mozgó ügyfélszolgálat
Társaságunk az idei évben az ügyfeleink kényelme érdekében el-

indította a mozgó ügyfélszolgálatát, amelynek keretében kollégá-
ink az otthonaikban keresik fel Önöket, hogy az általunk nyújtott 
szolgáltatásokról (szelektív-, zöldhulladék gyűjtés) ügyfeleink pon-
tos információkat kapjanak, továbbá az adatbázisunkban szereplő 
adatok is egyeztetésre kerüljenek. 

Kérjük Önöket, hogy segítő együttműködésükkel támogassák cé-
günk munkáját, és szánjanak egy kis időt munkatársainkra!
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KörnyezetünkÉlővilág

Tavasz: langy napsütés, csillogó Balaton és ibolyaillat a bok-
rok szélén, meg madárdal és méhzsongás, még a látszólag érdek-
telen virágú juharok körül is. Hát még a mandulákon, baracko-
kon! A kabátot lemelegíti a hátunkról a délelőtti napfény, csattog 
a metszőolló, és élvezettel szippantunk mélyeket a bódító levegő-
ből. Jó kint lenni. Menni kell kirándulni! Ugye, de jó lenne már? 
Az idén a virágzási sorrend zavart szenved a normálistól eltérő idő-
járás miatt. A koraiak egyszerre nyílnak, a megporzók fáznak repül-
ni és csak reménykedhetünk hogy a fagykár elkerüli gyümölcsfáin-
kat.  A krókuszok, hóvirágok a téltemetővel egyszerre nyíltak, a für-
tös gyöngyike ma, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kidugta fe-
jét, hogy délutánra már magára ölthesse ünnepi ruháját: esik a hó!  
A hunyor meg a medvehagyma zöldje fagykáros. Kökörcsinesünk is 
mutatja már virágait, de főleg bimbóit. Ezeket talán nagy szőrzetük 
megvédi a fagytól. Jó hír hogy a cserjeirtás kedvező hatása mutat-
kozik: kicsit sűrűbb állományt látni. Pontosabban ítélhetünk majd 
a termések érése idején! Az már azonban biztos, hogy a felverődő 
cserje újulatot ősszel kézi erővel is el kell távolítani.

Lassan eljön a nőszirmok virágzási ideje. Almádi gyepjeiben 
többfelé láthatjuk az apró nőszirmot (Iris pumila), a tarka nőszir-
mot (I. variegata), de néhol a homoki nőszirom (I. arenária) is elő-
fordul.  A vizes élőhelyeinken pedig közönséges a mocsári nőszirom 
(I. pseudocorus), és láthatunk szibériai nőszirmot (I. sibirica). Al-
mádiban a magyar nőszirmot csak a 20 Ft-os érmén csodálhatjuk 
meg. Görög nevük jelentése szivárványt jelent, mivel mindenféle 
színben pompáznak virágaik. Számtalan kertészeti fajtájuk is kap-
ható, melyeknek virágzási ideje hosszabb, tehát a kertben ezek al-
kalmasabbak, mint vad és védett társaik. Népi nevük - Lippai Já-
nos „Posoni kert”-jében „szivárványos liliom” volt. Diószegi Sámu-
eltől kapták ma érvényes nevüket, feltűnő bibéjük alapján. A leg-
iparkodóbb az apró nőszirom. Elsőként virágzik áprilisban. Virág-
színe sokféle, lila, kék, fehér, sárga, vöröses, ezek átmenetei, néha 
tarka, vagy a „szakáll” színe különböző.  Termésük kopáccsal nyíló 
tok.  Kórójuk ismerete segít a határozásukban.  Az apró nőszirom 
termését a talaj-közelben, „guggosan” hozza. Kard alakú leveleik két 
oldala egyforma. A törpenőszirom bájos apróság a száraz fűben, ma-
gasabb növésű fajtársai inkább elegánsak. A védettségre javasolt kö-
körcsinesünk területén is találni néhány tövét. Apró termete miatt 
nehezen tűri a konkurenciát, felszaporodásához  segítség lenne a le-
geltetés. Gyöktörzse miatt még a kirándulók okozta taposást is túl-
éli, előnyhöz jutva így más lágyszárúakhoz képest!  Ezért látni mész-
kősziklák ösvényeinek két oldalán. tszabango@gmail.com

Növény- és talajvédelmi teendők
Márciusban, növényvédelmi szempontból is, az egyik legfon-

tosabb teendők közé tartozik, a gyümölcsfák és a szőlő metszé-
se. Ilyenkor fontos, hogy a beteg, sérült ág- és hajtásrészeket, gyü-
mölcsmúmiákat távolítsuk el és mihamarabb semmisítsük meg. Le-
hetőség szerint a metszés idején, vagy utána néhány napon belül ke-
zeljük a sebeket fasebkezelővel és kezdjük el az ültetvényünk lemo-
só permetezését. Ezzel a módszerrel még a rügyfakadás előtt lehe-
tőségünk nyílik a fák törzsén, ágain, vesszőin megtelepedő kóroko-
zók termőképleteit, kártevő rovarok áttelelő alakjait nagymérték-
ben gyéríteni. A kívánt hatás eléréséhez, szélcsendes időben, leg-
alább 5 0C feletti hőmérsékleten, a faápolási munkák után ajánla-
tos permetezni.

A lemosó permetezés nagymértékben segíti a későbbiekben, te-
nyészidőszakban történő kezelések hatékonyságát. E célból a réz-, 
kén- és olajtartalmú készítmények, valamint ezek kombinációi a 
legalkalmasabbak. Az őszibarack, kajszi és alma pirosbimbós álla-
potáig, a meggy, körte fehérbimbós állapotáig használhatóak a réz-
tartalmú készítmények a perzselés veszélye nélkül. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Hulladékgyűjtés és -szállítás
A Balatonalmádi város közigazgatási területén a hulladékgyűj-

tési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a Balatonalmádi Kom-
munális és Szolgáltató Kft., a Balatonalmádi Város Önkormány-
zat 28/1995.(XI. 30.) számú rendelet, valamint a hulladékról szóló 
2012 évi. CLXXXV. (26/2012. XI.) szóló törvény alapján, mint he-
lyi közszolgáltató látja el.

Társaságunk 2013-as évben a közszolgáltatási területén belül az 
alábbi szolgáltatásokat nyújtja a lakosság részére: 

Szelektív hulladékgyűjtés
Szelektív szigetes hulladékgyűjtés: szelektív szigetek a követke-

ző közterületen találhatóak Balatonalmádiban: Babits u., Mogyoró 
út, Páfrány u., Csillag tér, Vörösberényi ABC, Bocskai tér, Balkom 
telephely és Posta parkoló.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe az alábbi 
tiszta csomagolási hulladékok helyezhetőek el: papírhulladék: új-
ságpapír, reklámújság, iroda- és géppapír, telefonkönyv, papírzacs-
kó, boríték, kozmetikai cikkek és élelmiszerek kartondobozai; mű-
anyaghulladék: üdítős, ásványvizes PET palackok, tejfeles, margari-
nos poharak, fóliák, bevásárló szatyrok; üveg: italos üveg kupak nél-
kül, befőttes üveg (síküveget ne!).

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés: Társaságunk Balaton-
almádi város területén úgynevezett „házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtő járatot üzemeltet, melynek keretében az összegyűjtött pa-
pír- és műanyaghulladékot szállítja el, a szelektív hulladékot átlátszó 
(nem fekete) zsákban legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingat-
lan elé, amelyet egész évben kéthetente (páros hét) kerül elszállítás-
ra. A szelektívhulladék hasznosíthatósága érdekében a szelektívhul-
ladék ne legyen olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett, 
mert a szennyezett hulladék nem hasznosítható!

A házhoz menő gyűjtőjáratba bekapcsolt utcákról a Társaságunk 
honlapjáról (www.balkom.hu) tájékozódhatnak.

Zöldhulladék gyűjtése
Az idei évben, Társaságunk április 8-tól november 30-ig házhoz 

menő zöldhulladék gyűjtést, un. „zöldjárat”-ot üzemeltet (párat-
lan hét), melynek keretében a házaknál keletkező falomb, nyesedék, 
fűkaszálék és fagally kerül elszállításra. Az ágakat, ágnyesedékeket 
(max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) nem dróttal, kévékbe 
kötve, a fűkaszálékot, falombot lezárt, átlátszó (nem fekete) zsákok-
ba helyezzék ki a hulladékszállítási napon legkésőbb reggel 6 óráig, 
az ingatlan elé maximum 6 darab zsák helyezhető ki. 

Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális hulladék kerül, 
akkor az anyag komposztálásra alkalmatlanná válik, így nem ke-
rül elszállításra! A házhoz menő gyűjtőjáratba bekapcsolt utcákról a 
Társaságunk honlapjáról (www.balkom.hu) tájékozódhatnak.

Lomtalanítás
Balatonalmádi Önkormányzat 28/1995.(XI. 30) számú rendele-

tének a 37/2012. (XII. 28.) módosítása értelmében a 2013. évtől a 
lomtalanítás menete megváltozik, a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. házhoz menő lomtalanítást végez, melynek kereté-
ben az ingatlan tulajdonosa évente egy alkalommal az elszállításra 
szánt lomhulladékot összegyűjti, kerítésen belül elhelyezi, és az elő-
re egyeztetett időpontban a Társaság munkatársainak átadja. A ház-
hoz menő lomtalanítás időpontját az Ügyfélszolgálati irodánkkal 
előzetesen írásban egyeztessék, mert kizárólag csak ebben az esetben 
áll módunkban elszállítani a kihelyezett hulladékot.

A házhoz menő lomtalanítást a díjfizetési kötelezettségeknek 
rendszeresen eleget tevő, (tartozásmentes) ingatlantulajdonosok ve-
hetik igénybe. A házhoz menő lomtalanítás bejelentéséhez szük-
séges adatok: ügyfélkód, név, cím, elszállítandó lom mennyisége 
(köbméterben), elérhetőség (vezetékes, vagy mobil, e-mail cím). 

Lassan virágzik a nőszirom Kutya a fogorvosi székben
Bár a cím kissé megmosolyogtatónak tűnik, de kutyáink szájápo-

lását és rendszeres fogászati ellenőrzését komolyan kell venni. Külö-
nösen aktuális most, hiszen április a kutya fogápolási hónap.

A kutyák leggyakoribb fogászati problémája a fogkövesség, mely 
különösen közép és időskorban okoz gondot, de a kistestűeknél 
már egész fiatalon kialakulhat. A statisztikák szerint az ebek 80%-át 
érinti. A betegségre először a kellemetlen szájszag, a fogak íny köze-
li részének sárgás elszíneződése, később elszürkült, vastag fogkőré-
teg felrakódása hívja fel a figyelmet. A baktériumokban gazdag fog-
kő miatt az íny begyullad, később sorvad is, ami a fogak meglazu-
lását, kihullását eredményezheti. Mindemellett a fogköves fog és a 
gyulladt íny nagyon nagy fájdalmat okoz kedvencünknek, akadá-
lyozza a rágást, folyamatos rossz közérzetet biztosít, és a szervezet-
ben súlyos gyulladás gócpontja lehet. Ezen panaszok orvoslására a 
fogkövet, és ha szükséges a beteg, meglazult fogakat bódításban el 
kell távolítatni. Sokat tehetünk azonban azért, hogy erre ne kerül-
jön sor. A legjobb, ha kedvencünket kölyökkorában hozzászoktat-
juk a heti egyszeri alapos fogmosáshoz, illetve, ha sok rágási lehető-
séget biztosítunk számára.

Az első állatorvosi fogászati vizsgálat optimális időpontja 7-8 hó-
napos korban esedékes, ha ekkor még tejfogat, illetve szám felet-
ti maradó fogat találunk, akkor azok eltávolítását szoktuk javasol-
ni, mivel a szorosan összepréselődött fogak nem tudnak megfele-
lően fejlődni és tisztulni, fogkőképződésre hajlamosítanak. Az első 
vizsgálatot követően évente, fogkőre hajlamos ebeknél félévente ja-
vasolt a fogászati vizit. 

Cikksorozatunk következő részében a fogászati szempontból is lé-
nyeges kölyökkori helyes táplálásról írunk.

dr. Dani Katalin www.negylabupatika.hu

Hol vagy Bogyó?
Bundi kutyánk halálának 5. évfordulóján eszembe jutott egy régi 

történet.
Egy verőfényes délelőttön sétálni indultunk Bundás meg én. A 

kutyának három kedvelt sétaútja volt, ezeket szoktuk felváltva be-
járni. Most a Káptalan felé vezető „panoráma” utat választotta. 

Ahogy haladtunk meg-megállva, arra lettünk figyelmesek, hogy 
egy kislány közelít felénk, körülötte egy foltos pamacstömeg 
virgonckodott. Bundi és én érdeklődéssel fordultunk a pajkos jó-
szág felé. Más se kellett őkelmének, földre vetette magát, hol a há-
tán, hol a hasán hömbölgött. Bundi is megkezdte az ismerkedést. 
Hol a jobb, hol a bal mancsával próbálta „rögzíteni” a ficánkoló jó-
szágot. Mind a négyen örültünk egymásnak és miután megtörtént a 
rövid bemutatkozás, elváltunk, folytattuk utunkat a káptalani „ren-
geteg” felé.

Pár nappal később Bundi a Laska utak közül a Kilátó felé vezetőt 
választotta. Alig fordultunk be a Batthyány utcába, sietős léptekkel, 
kezében pórázzal egy néni jött felénk, és kétségbeesve kérdezte: jöt-
tükben nem láttak egy foltos kiskutyát? Hamarosan kiderült, hogy 
a foltos nem más, mint a mi kedves új barátunk, Bogyó. Kis gazdája 
szüleivel sítáborban van és a nagymamát bízták meg ideiglenes gon-
dozásával, de elcsatangolt. Villanyoszlopokra útmutatót rajzszegel-
tem ki, hátha látta valaki az értesítse az aggódó nagymamát a meg-
adott címen.

A hegyben szájról-szájra járt: nem láttál egy foltos kiskutyát? 
Meglett az eredmény. Egy jó ember megtalálta és hazavitte. Meg-
nyugodott a nagymama, a felelősség nyomasztó terhe lekerült a vál-
láról. Vigasztalódott az unoka, mert az elveszettnek hitt játszótárs a 
jó emberek segítségével hazatalált. Varga Laci bácsi

Foto: novaklaszlo.hu

Színváltozatok

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor az 
Ügyfélszolgálati iroda, vagy a szállításvezető visszaigazolása írásban 
megtörténik. 

A településen a háztartásokban keletkezett azon lom hulladék ke-
rül elszállításra (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak eszközök 
és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűj-
tő edényzetben nem helyezhető el (bútorok, fából készült használa-
ti tárgyak, szőnyegek, textíliák, ruhaneműk, műanyag padlók, ker-
ti bútorok, nagy darabos műanyag játékok).  A lomtalanítás során 
nem kerül elszállításra a háztartási hulladék, autógumi, elektronikai 
hulladék, veszélyes hulladék (akkumulátor, gyógyszer, festék) építé-
si törmelék, minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszé-
lyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

Társasházak, lakóközösségek esetén kérjük, hogy a közös képvise-
lő egyeztesse az Ügyfélszolgálatunkkal a lomtalanítás tervezett idő-
pontját!

Ügyfélszolgálat
Társaságunk az ügyfelei részére a személyes kapcsolat felvétel ér-

dekében Balatonalmádi Rákóczi F. u. 43. alatt ügyfélszolgálati iro-
dát működtet. A Központi Telephelyünkön (Balatonalmádi Rákó-
czi F. u. 43.) ügyfélfogadási időben az ügyfeleink részére térítés elle-
nében lehetőséget biztosítunk a zöldhulladék és építési törmelék el-
helyezésére, valamint a meghibásodott, sérülésmentes elektronikai 
hulladék díjmentes átvételére. A felmerülő kérdéseikre honlapun-
kon (www.balkom.hu) részletes tájékoztatást kaphatnak.

Ügyfélszolgálat nyitva tartás:
Hétfő: 8.00-16.00, Kedd: nincs, Szerda: 8.00-12.00, Csütör-

tök: 12.00-18.00, Péntek: 12.00-16.00, Szombat (05. 15-09. 15.): 
8.00-12.00

Mozgó ügyfélszolgálat
Társaságunk az idei évben az ügyfeleink kényelme érdekében el-

indította a mozgó ügyfélszolgálatát, amelynek keretében kollégá-
ink az otthonaikban keresik fel Önöket, hogy az általunk nyújtott 
szolgáltatásokról (szelektív-, zöldhulladék gyűjtés) ügyfeleink pon-
tos információkat kapjanak, továbbá az adatbázisunkban szereplő 
adatok is egyeztetésre kerüljenek. 

Kérjük Önöket, hogy segítő együttműködésükkel támogassák cé-
günk munkáját, és szánjanak egy kis időt munkatársainkra!
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AktuálisAktuális
Új építéshatósági eljárások

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő – testülete feb-
ruár végi ülésen tárgyalta és fogadta el Balatonalmádi teljes közigaz-
gatási területét érintően 10/2013 (II. 28.)számú településképi véle-
ményezési és bejelentési eljárásról szóló rendeletét.

A rendelet megalkotását az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény) 62.§(6) 
bekezdés 4. és 7. pontja valamint a 314/2012 ( XI. 8.) Korm. rende-
let 21.§ és 23.§ tette lehetővé,lehetőséget adva a helyi önkormány-
zatok polgármestereinek,hogy a településen zajló építési folyama-
tokat észrevételezhessék,véleményüket megalkothassák, s ezen véle-
ményt az építési hatóságok az eljárás folyamán kötelezően figyelem-
be vegyék. A településképi véleményezési eljárás folyamata kettéá-
gazik, mégpedig oly módon, hogy meg kell különböztetni az építé-
si engedély köteles tevékenységhez szükséges településképi vélemé-
nyezési eljárás valamit az engedélyhez nem kötött bejelentési eljá-
rás folyamatát.

Építési engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervdokumentáci-
ókkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját a főépítész szak-
mai állásfoglalása képezi. A rendelet tartalmazza a benyújtandó mel-
lékleteket, a bejelentéshez szükséges formanyomtatványt valamint a 
benyújtott tervdokumentáció tartalmi elemeit. A szakmai vélemény 
az építés hatóság számára az eljárás folyamán kötelező érvényű, az 
engedély kiadása negatív szakmai vélemény estén nem lehetséges.

Építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek esetén te-
lepülésképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi, jogszabály-
ban meghatározott építési tevékenységek megkezdését megelőzően: 
a) Műemléki jelentőségű területen – a telek közterületi határához 
legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakí-
tásának kivételével – az építmények homlokzatának megváltozta-
tása esetében, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószer-
kezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoz-
tatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változat-
lan formában újjáépíteni; b) meglévő építmény homlokzati nyílás-
zárójának – áthidalóját nem érintő, de anyag használatát, osztását, 
illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, va-
lamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén; c) új, 
önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t 
meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése 
esetén; d) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőte-
tő, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltozta-
tása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoz-
tatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáé-
píteni; e) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet köve-
tően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve ven-
déglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén; f ) nettó 50 m3 
térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet kö-
vetően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, bővítése esetén; g) önálló reklámtartó építmény 
építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben 
annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg: ga) be-
építésre nem szánt területen a 9,0 m; gb) beépítésre szánt terüle-
ten a 4,5 m magasságot; h) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel épí-
tése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért 
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t; i) emlékfal építése esetén, 
amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem halad-
ja meg a 3,0 m-t; j) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 
60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem ve-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közigazgatás átalakításának 
folyamatában 2013. január 1. napjától létrejött és megkezdte működését 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám alatti székhelyén a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal (a továbbiak-
ban: Járási Hivatal).

A Járási Hivatal szervezeti egységei: az Okmányirodai Osztály, a Hatósági 
Osztály, a Járási Gyámhivatal és a Járási Munkaügyi Kirendeltség. 

A Járási Hivatal illetékességi területe a járási (fővárosi kerületi) hivata-
lokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1. számú mellékletében foglaltak szerint az alábbi települések-
re terjed ki: Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi.

A járások kialakításával 2013. január 1. napjától a Járási Hivatal hatáskö-
rébe az alábbi államigazgatási ügycsoportok kerültek:

Okmányirodai Osztály:
Személyazonosító-és lakcímigazolvány ügyintézése, vezetői engedély 

ügyintézése, úti okmánnyal kapcsolatos ügyek ügyintézése, járműigazga-
tási ügyek ügyintézése (pl.: forgalomba helyezés, ideiglenesen forgalomból 
kivonás, rendszámtábla pótlása, elveszett forgalmi engedély és törzskönyv-
pótlása), mozgásában korlátozott személy parkolási engedélyének ügyin-
tézése, egyéni vállalkozói engedélyek ügyintézése, lakcímrendezési ügyek 
ügyintézése, külföldi letelepedés ügyintézése.

Fentieken túl az okmányirodai osztály a kormányhivatal hatáskörébe tar-
tozó valamennyi beadványt befogad, és továbbítja a hatáskörrel rendelke-
ző hatósághoz.

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/542-437, fax: 88/542-420, 88/542-417
E-mail: okmanyiroda.balmadi@balatonalmadi.vemkh.gov.hu
Hétfő: 8.00-11.30, 12.00-17.00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 

8.00-11.30, 12.00-16.30, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-
13.00

Suha Annamária okmányiroda vezető, tel.: 88/594-192
dr. Tallai Zsoltné okmányirodai üi., tel.: 88/594-190
Koszteczky Zsuzsanna okmányirodai üi., tel.: 88/594-191
Vargáné Szalczer Tünde okmányirodai üi., tel.: 88/594-193
Horváth Petra okmányirodai üi., tel.: 88/594-194
 
Ügyintézés helye: Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907, fax: 88/596-902
E-mail: okmanyiroda.bfuzfo@balatonalmadi.vemkh. gov.hu
Hétfő: 8.00-11.30, 12.00-16.00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 

8.00-11.30, 12.00-17.00, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-
13.00

Dezső Gáborné okmányirodai üi., tel.: 88/596-905
Polyák Miklósné ügyfélirányító, tel.: 88/596-906
Baloghné Lázár Erika okmányirodai üi., tel.: 88/596-908
Pintér Kornélia okmányirodai üi., tel.: 88/596-909

Hatósági Osztály:
Szociális igazgatási ügyek ügyintézése (időskorúak járadéka, alanyi jogon 

járó ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság, hadigondozási feladatok), általános szabálysértési ha-
tósági feladatok ellátása, egyes környezetvédelmi igazgatási ügyek, egyes ok-
tatással kapcsolatos ügyek.  

Felhívás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. szeptemberében a képviselő-

testület elfogadta a város településfejlesztési koncepcióját és in-
tegrált városfejlesztési stratégiáját, amelyek folytatásaként 2013. 
márciusában elindult Balatonalmádi településrendezési tervé-
nek felülvizsgálata. Amennyiben a rendezési tervvel kapcsolatban 
kérelmük illetve észrevételük van, 2013. május 15- ig írják meg a 
foepitesz@balatonalmadi.hu e-mail címre, illetve írásban küldjék 
meg Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalába.

Bogdán László főépítész

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G. utca 32.
Hétfő: 8.00-16.30, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-16.30, Csü-

törtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-13.00
Kulcsár Péter szabálysértési üi., tel.: 88/594-124
Lukács Tamásné szociális üi., tel.: 88/594-126
Erdősiné Acsády Krisztina szociális üi., tel.: 88/594-127
Pogátsa József szociális üi., tel.: 88/594-129
Levelesi Béla települési ügysegéd, tel.: 88/594-129

Ügyintézés helye: Környezetvédelmi igazgatás tekintetében Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.

Hétfő: 8.00-16.30, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-16.30, Csü-
törtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-13.00

Dr. Somogyi Gyöngyi Járási hivatalvezető-helyettes, tel.: 88/594-183 
Mrena Józsefné ügyfélirányító, tel.: 88/594-180
Molnárné Szarka Marianna titkárnő, tel.: 88/594-182
Schuszterné L. Zsuzsanna pénzügyi üi., tel.: 88/594-184
Tretykó István informatikus, tel.: 88/594-185
Némethné Kovács Júlia környezetvédelemi üi., tel.: 88/594-186
Tóth Emese építés hatósági üi., tel.: 88/594-187
Juricskay Andrea iktató, tel.: 88/594-188
Gajdosné Marton Csilla települési ügysegéd, tel.: 88/594-189

Járási Gyámhivatal: 
Gyermekek védelme érdekében tett intézkedések, pénzbeli ellátások 

megállapítása (otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezé-
se), gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos ügyek ügyintézé-
se (pl.: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyermek családi és 
utónevének megállapítása), örökbefogadással kapcsolatos ügyek ügyintézé-
se, kapcsolattartási ügyek ügyintézése, gyámsággal, gondoksággal kapcsola-
tos ügyek ügyintézése, gyermekek és gondnokoltak vagyonkezelésével kap-
csolatos ügyek ügyintézése.

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Hétfő: 8.00-16.30, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-16.30, Csü-

törtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-13.00
Káldi-Kabay Ágnes gyámügyi üi., tel.: 88/594-120
Vadas Györgyné, tel.: 88/594-122

Munkaügyi Kirendeltség:
Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Rákóczi út 43.
Hétfő: 8.00-14.00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-14.00, Csü-

törtök: 8.00-14.00, Péntek: 8.00-12.00

Települési ügysegédek:
A Korm. rendelet értelmében a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó felada-

tait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és te-
lepülési ügysegédek útján is elláthatja. A Járási Hivatal illetékességi terüle-
tén a települési ügysegédek 2013. január 1-től az alábbi településeken és 
időpontokban tartanak ügyfélfogadást a helyi hivatalokban:

Balatonkenese: hétfő 08.00-16.00, szerda 08.00-12.00
Balatonfűzfő: hétfő 08.00-11.00, szerda 12.00-16.00
Balatonfőkajár: szerda 08.00-10.30
Felsőörs: szerda 13.45-15.30
Litér: csütörtök 13.00-15.00

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., telefon: 88/594-180, fax: 88/594-183

E-mail: hivatal@balatonalmadi.vemkh.gov.hu 
Dr. Szabó Gabriella járási hivatalvezető, tel.: 88/594-181

szélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyo-
mástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhe-
lyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővíté-
se esetén; k) közterületi kerítés, valamint közterületről látható ker-
ti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén; l) szellő-
ző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény köz-
területről látható felületén való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem 
kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti ele-
meit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíte-
ni vagy újjáépíteni; m) építménynek minősülő szelektív és háztar-
tási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható területen tör-
ténő elhelyezése esetén.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmé-
nyek rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása ese-
tén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat: a) te-
lepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé; b) a korábbi 
rendeltetéshez képest: ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és lég-
szennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, bb) 
jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, 
illetve bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parko-
lóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását teszi szükségessé; c) érin-
ti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezése-
ket vagy növényzetet, valamint ha d) érinti a kapcsolódó közterü-
let közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok bizton-
ságát veszélyeztetheti.  

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni építésügyi ható-
sági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül: 
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítés-
kapujára vagy támfalára rögzített: aa) cég- és címtábla, cégér vagy 
cégérszerű reklámtábla, ab) egyedi tájékoztató tábla, ac) kirakat, 
ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva b) az 
építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujá-
ra vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználat-
ra átadott magánterületen elhelyezett: ba) hirdetőtábla, hirdetővit-
rin, reklámvitrin, bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezé-
se, bc) reklámtábla (hirdetőtábla), bd) integrált információ-hordo-
zó berendezés vagy szerkezet, be) totemoszlop és reklámzászló, bf) 
reklám-célú építési védőháló, molinó c) közterületen vagy közhasz-
nálatú magánterületen elhelyezett: ca) hirdetőoszlop, cb) citylight 
berendezés, cc) megállító tábla, cd) reklámkorlát, ce) transzparens 
elhelyezése esetén.

A jogszabály a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható, 
ugyanitt a kérelem nyomtatványok letölthetők. 

Kérjük Önöket, részletesen tájékozódjanak a jogszabály egyes elő-
írásairól, s ebben előzetesen kérjék ki hivatalunk véleményét.

Bogdán László főépítész
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AktuálisAktuális
Új építéshatósági eljárások

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő – testülete feb-
ruár végi ülésen tárgyalta és fogadta el Balatonalmádi teljes közigaz-
gatási területét érintően 10/2013 (II. 28.)számú településképi véle-
ményezési és bejelentési eljárásról szóló rendeletét.

A rendelet megalkotását az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény) 62.§(6) 
bekezdés 4. és 7. pontja valamint a 314/2012 ( XI. 8.) Korm. rende-
let 21.§ és 23.§ tette lehetővé,lehetőséget adva a helyi önkormány-
zatok polgármestereinek,hogy a településen zajló építési folyama-
tokat észrevételezhessék,véleményüket megalkothassák, s ezen véle-
ményt az építési hatóságok az eljárás folyamán kötelezően figyelem-
be vegyék. A településképi véleményezési eljárás folyamata kettéá-
gazik, mégpedig oly módon, hogy meg kell különböztetni az építé-
si engedély köteles tevékenységhez szükséges településképi vélemé-
nyezési eljárás valamit az engedélyhez nem kötött bejelentési eljá-
rás folyamatát.

Építési engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervdokumentáci-
ókkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját a főépítész szak-
mai állásfoglalása képezi. A rendelet tartalmazza a benyújtandó mel-
lékleteket, a bejelentéshez szükséges formanyomtatványt valamint a 
benyújtott tervdokumentáció tartalmi elemeit. A szakmai vélemény 
az építés hatóság számára az eljárás folyamán kötelező érvényű, az 
engedély kiadása negatív szakmai vélemény estén nem lehetséges.

Építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek esetén te-
lepülésképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi, jogszabály-
ban meghatározott építési tevékenységek megkezdését megelőzően: 
a) Műemléki jelentőségű területen – a telek közterületi határához 
legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakí-
tásának kivételével – az építmények homlokzatának megváltozta-
tása esetében, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószer-
kezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoz-
tatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változat-
lan formában újjáépíteni; b) meglévő építmény homlokzati nyílás-
zárójának – áthidalóját nem érintő, de anyag használatát, osztását, 
illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, va-
lamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén; c) új, 
önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t 
meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése 
esetén; d) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőte-
tő, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltozta-
tása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoz-
tatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáé-
píteni; e) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet köve-
tően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve ven-
déglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén; f ) nettó 50 m3 
térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet kö-
vetően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, bővítése esetén; g) önálló reklámtartó építmény 
építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben 
annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg: ga) be-
építésre nem szánt területen a 9,0 m; gb) beépítésre szánt terüle-
ten a 4,5 m magasságot; h) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel épí-
tése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért 
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t; i) emlékfal építése esetén, 
amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem halad-
ja meg a 3,0 m-t; j) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 
60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem ve-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közigazgatás átalakításának 
folyamatában 2013. január 1. napjától létrejött és megkezdte működését 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám alatti székhelyén a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal (a továbbiak-
ban: Járási Hivatal).

A Járási Hivatal szervezeti egységei: az Okmányirodai Osztály, a Hatósági 
Osztály, a Járási Gyámhivatal és a Járási Munkaügyi Kirendeltség. 

A Járási Hivatal illetékességi területe a járási (fővárosi kerületi) hivata-
lokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1. számú mellékletében foglaltak szerint az alábbi települések-
re terjed ki: Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi.

A járások kialakításával 2013. január 1. napjától a Járási Hivatal hatáskö-
rébe az alábbi államigazgatási ügycsoportok kerültek:

Okmányirodai Osztály:
Személyazonosító-és lakcímigazolvány ügyintézése, vezetői engedély 

ügyintézése, úti okmánnyal kapcsolatos ügyek ügyintézése, járműigazga-
tási ügyek ügyintézése (pl.: forgalomba helyezés, ideiglenesen forgalomból 
kivonás, rendszámtábla pótlása, elveszett forgalmi engedély és törzskönyv-
pótlása), mozgásában korlátozott személy parkolási engedélyének ügyin-
tézése, egyéni vállalkozói engedélyek ügyintézése, lakcímrendezési ügyek 
ügyintézése, külföldi letelepedés ügyintézése.

Fentieken túl az okmányirodai osztály a kormányhivatal hatáskörébe tar-
tozó valamennyi beadványt befogad, és továbbítja a hatáskörrel rendelke-
ző hatósághoz.

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/542-437, fax: 88/542-420, 88/542-417
E-mail: okmanyiroda.balmadi@balatonalmadi.vemkh.gov.hu
Hétfő: 8.00-11.30, 12.00-17.00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 

8.00-11.30, 12.00-16.30, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-
13.00

Suha Annamária okmányiroda vezető, tel.: 88/594-192
dr. Tallai Zsoltné okmányirodai üi., tel.: 88/594-190
Koszteczky Zsuzsanna okmányirodai üi., tel.: 88/594-191
Vargáné Szalczer Tünde okmányirodai üi., tel.: 88/594-193
Horváth Petra okmányirodai üi., tel.: 88/594-194
 
Ügyintézés helye: Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907, fax: 88/596-902
E-mail: okmanyiroda.bfuzfo@balatonalmadi.vemkh. gov.hu
Hétfő: 8.00-11.30, 12.00-16.00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 

8.00-11.30, 12.00-17.00, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-
13.00

Dezső Gáborné okmányirodai üi., tel.: 88/596-905
Polyák Miklósné ügyfélirányító, tel.: 88/596-906
Baloghné Lázár Erika okmányirodai üi., tel.: 88/596-908
Pintér Kornélia okmányirodai üi., tel.: 88/596-909

Hatósági Osztály:
Szociális igazgatási ügyek ügyintézése (időskorúak járadéka, alanyi jogon 

járó ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság, hadigondozási feladatok), általános szabálysértési ha-
tósági feladatok ellátása, egyes környezetvédelmi igazgatási ügyek, egyes ok-
tatással kapcsolatos ügyek.  

Felhívás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. szeptemberében a képviselő-

testület elfogadta a város településfejlesztési koncepcióját és in-
tegrált városfejlesztési stratégiáját, amelyek folytatásaként 2013. 
márciusában elindult Balatonalmádi településrendezési tervé-
nek felülvizsgálata. Amennyiben a rendezési tervvel kapcsolatban 
kérelmük illetve észrevételük van, 2013. május 15- ig írják meg a 
foepitesz@balatonalmadi.hu e-mail címre, illetve írásban küldjék 
meg Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalába.

Bogdán László főépítész

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G. utca 32.
Hétfő: 8.00-16.30, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-16.30, Csü-

törtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-13.00
Kulcsár Péter szabálysértési üi., tel.: 88/594-124
Lukács Tamásné szociális üi., tel.: 88/594-126
Erdősiné Acsády Krisztina szociális üi., tel.: 88/594-127
Pogátsa József szociális üi., tel.: 88/594-129
Levelesi Béla települési ügysegéd, tel.: 88/594-129

Ügyintézés helye: Környezetvédelmi igazgatás tekintetében Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.

Hétfő: 8.00-16.30, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-16.30, Csü-
törtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-13.00

Dr. Somogyi Gyöngyi Járási hivatalvezető-helyettes, tel.: 88/594-183 
Mrena Józsefné ügyfélirányító, tel.: 88/594-180
Molnárné Szarka Marianna titkárnő, tel.: 88/594-182
Schuszterné L. Zsuzsanna pénzügyi üi., tel.: 88/594-184
Tretykó István informatikus, tel.: 88/594-185
Némethné Kovács Júlia környezetvédelemi üi., tel.: 88/594-186
Tóth Emese építés hatósági üi., tel.: 88/594-187
Juricskay Andrea iktató, tel.: 88/594-188
Gajdosné Marton Csilla települési ügysegéd, tel.: 88/594-189

Járási Gyámhivatal: 
Gyermekek védelme érdekében tett intézkedések, pénzbeli ellátások 

megállapítása (otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezé-
se), gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos ügyek ügyintézé-
se (pl.: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyermek családi és 
utónevének megállapítása), örökbefogadással kapcsolatos ügyek ügyintézé-
se, kapcsolattartási ügyek ügyintézése, gyámsággal, gondoksággal kapcsola-
tos ügyek ügyintézése, gyermekek és gondnokoltak vagyonkezelésével kap-
csolatos ügyek ügyintézése.

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Hétfő: 8.00-16.30, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-16.30, Csü-

törtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 8.00-13.00
Káldi-Kabay Ágnes gyámügyi üi., tel.: 88/594-120
Vadas Györgyné, tel.: 88/594-122

Munkaügyi Kirendeltség:
Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Rákóczi út 43.
Hétfő: 8.00-14.00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-14.00, Csü-

törtök: 8.00-14.00, Péntek: 8.00-12.00

Települési ügysegédek:
A Korm. rendelet értelmében a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó felada-

tait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és te-
lepülési ügysegédek útján is elláthatja. A Járási Hivatal illetékességi terüle-
tén a települési ügysegédek 2013. január 1-től az alábbi településeken és 
időpontokban tartanak ügyfélfogadást a helyi hivatalokban:

Balatonkenese: hétfő 08.00-16.00, szerda 08.00-12.00
Balatonfűzfő: hétfő 08.00-11.00, szerda 12.00-16.00
Balatonfőkajár: szerda 08.00-10.30
Felsőörs: szerda 13.45-15.30
Litér: csütörtök 13.00-15.00

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., telefon: 88/594-180, fax: 88/594-183

E-mail: hivatal@balatonalmadi.vemkh.gov.hu 
Dr. Szabó Gabriella járási hivatalvezető, tel.: 88/594-181

szélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyo-
mástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhe-
lyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővíté-
se esetén; k) közterületi kerítés, valamint közterületről látható ker-
ti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén; l) szellő-
ző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény köz-
területről látható felületén való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem 
kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti ele-
meit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíte-
ni vagy újjáépíteni; m) építménynek minősülő szelektív és háztar-
tási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható területen tör-
ténő elhelyezése esetén.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmé-
nyek rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása ese-
tén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat: a) te-
lepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé; b) a korábbi 
rendeltetéshez képest: ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és lég-
szennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, bb) 
jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, 
illetve bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parko-
lóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását teszi szükségessé; c) érin-
ti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezése-
ket vagy növényzetet, valamint ha d) érinti a kapcsolódó közterü-
let közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok bizton-
ságát veszélyeztetheti.  

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni építésügyi ható-
sági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül: 
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítés-
kapujára vagy támfalára rögzített: aa) cég- és címtábla, cégér vagy 
cégérszerű reklámtábla, ab) egyedi tájékoztató tábla, ac) kirakat, 
ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva b) az 
építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujá-
ra vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználat-
ra átadott magánterületen elhelyezett: ba) hirdetőtábla, hirdetővit-
rin, reklámvitrin, bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezé-
se, bc) reklámtábla (hirdetőtábla), bd) integrált információ-hordo-
zó berendezés vagy szerkezet, be) totemoszlop és reklámzászló, bf) 
reklám-célú építési védőháló, molinó c) közterületen vagy közhasz-
nálatú magánterületen elhelyezett: ca) hirdetőoszlop, cb) citylight 
berendezés, cc) megállító tábla, cd) reklámkorlát, ce) transzparens 
elhelyezése esetén.

A jogszabály a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható, 
ugyanitt a kérelem nyomtatványok letölthetők. 

Kérjük Önöket, részletesen tájékozódjanak a jogszabály egyes elő-
írásairól, s ebben előzetesen kérjék ki hivatalunk véleményét.

Bogdán László főépítész
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Értékteremtő Önkéntesség
Az önkéntesség elterjesztése kistérségekben elnevezésű 

TÁMOP-5-5-2-11/2 pályázat során Veszprém megyében 8 nyertes 
projekt született, melynek  egyike Balatonalmádi kistérségében, Ba-
latonalmádiban, Balatonfűzfőn és Balatonkenesén folyik.

A projektindító rendezvényre a Balatonfűzfői  Csillagvizsgálóban 
került sor  2012. decemberében.

A nyertes szervezet a balatonfűzfői  Nyilvánosságért és Civil Tár-
sadalomért Alapítvány

(NYICITA) kuratóriumi elnöke, Oláh Miklós megnyitójában  
hangsúlyozta, az önkéntesség értéket teremt, szükség van rá, így Ba-
latonalmádi kistérségében is számos olyan  lehetőséget  kínál az ala-
pítvány, mely a helyi társadalom fejlődését szolgálja.  Az” Önkéntes 
(pont) te magad légy” elnevezésű projekt során két Önkéntes Pont 
kialakítására került sor. Az egyik a Csillagvizsgálóban, a másik a Ba-
latonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban működik. Az 
irodai szolgáltatás lehetőséget ad az önkéntességgel kapcsolatos in-
formációk adására, a helyben folyó önkéntes munka koordinálásá-
ra. Az önkéntesség elterjesztése, az önkéntes munka elismertetése és 
az önkéntesek bevonása mint alapcél jelenik meg, ám hogy ez a gya-
korlatra is lefordítható legyen, az alapítvány az oktatási és a szoci-
ális területen végezhető önkéntes tevékenységekre helyezte a hang-
súlyt pályázatában.  Számos oktatási és szociális intézményt kerestek 
meg kollégáim, annak érdekében, hogy olyan  feladatokat találjunk, 
amelyekre valóban szükség van és egy-egy intézményben  tényleges 
fejlesztést szolgál. Ennek során különböző akciócsomagokat alakí-
tottunk ki - tájékoztatott Oláh Miklós.

Balatonalmádiban 3 oktatási intézmény, a Magyar Angol Tan-
nyelvű Gimnázium és Kollégium, a Györgyi Dénes Általános Isko-
la és a Vörösberényi Általános Iskola bevonására került sor.

A „Hívd el apádat és szomszédodat, tegyük szebbé iskolánkat”, 
akció keretében felújítási munkákra lesz lehetőség. A „Tedd szeb-
bé a környezeted” akció kapcsán sor kerül az udvarok gondozására, 
eszközök, cserjék, fák, virágok, vásárlására és ültetésére. Az „Önként 
és dalolva, Legyél te is önkéntes” akció során a tanulók megismer-
hetik, hogy miért jó önkéntesnek lenni. A fiatalok önkéntesként 
hogy szerezhetnek gyakorlatot,hogy utazhatnak külföldre, hogy sze-
rezhetnek új ismereteket. A „Mindennapi élet gyakorlati kérdései 
interaktív foglalkozás” során a tanulók a hétköznapi élet praktikái-
ról kapnak az önkéntesektől hasznos információkat.

„Kézműves szakmák bemutatása” akció keretében megismer-
kedhetnek a tanulók olyan tevékenységekkel, amelyekről kevés in-
formációval rendelkeznek. Az akciók közül  már több előkészítése 
megtörtént, van amelyik elindult, ám a bekapcsolódásra folyama-
tosan van lehetőség.

Az alapítvány az anyagok beszerzésén túl az önkéntesek felkészí-
tését, képzését, koordinálását is biztosítja, ám hogy az akciók sike-
resek legyenek, folyamatosan várják a helyi lakosok jelentkezését, 
akik valamelyik tevékenységben (kerti munkák, előadások tartása) 
önkéntesként szívesen részt vennének.

Bővebb információkat a www.nyicita.hu honlapon lehet olvasni. 
Részletekért és önkéntesnek való jelentkezés kapcsán Hudi Zsuzsát, 
a projekt vezetőjét lehet keresni, a 06-20-490-5579 telefonszámon 
vagy a hudi.zsuzsa@vpmegye.hu e-mail címen. Varga Endre

Recept
Boci szelet

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt,15 dkg cukor, 5 tojás,1 dl tej, 
1 dl olaj, 4 evőkanál kakaópor, 1 csomag sütőpor,

Hozzávalók a boci foltokhoz: 50 dkg túró, 15 dkg cukor, 1 to-
jás, 3 csomag vaníliás cukor, 2-3 evőkanál búzadara, 1 citrom re-
szelt héja.

Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáját kikeverjük a cukorral, 
hozzáadjuk a tejet, az olajat, majd a sütőporral, kakaóval össze-
kevert lisztet. Végül a kemény habbá vert tojásfehérjével óvato-
san összekeverjük. A foltokhoz a túrót összekeverjük a cukorral, 
a vaníliával, a citrommal, búzadarával, tojással. Sütőpapírral kibé-
lelt fél gáz tepsibe öntjük a tésztát,a túróból készült gombócokat 
beledobáljuk, a csokit nagy darabokban beleszórjuk, lehet a túró-
ba is. 170-200 fokon kb 25 percig sütjük, tűpróbáig. (A receptet az 
interneten találtam, egyszerű, könnyű és nagyon finom.)

 Ö.Á.

A Balatonalmádi Nippon-Dojo Shotokan Karate SE verseny-
zői 2013. 03. 09-én, a Zalaszentgróti Nemzetközi  Shotokan Ka-
rate Versenyen vettek részt! A Shotokan Dojo-k Szövetségének ver-
senyén az öt fős csapat nagyszerű eredményeket ért el! A Csapat 
tagjai: Sárossy Tibor, Rézmüves Ádám, Rézmüves Miklós, Gondos 
Dániel, Gondos Dávid 

Eredmények: Sárossy Tibor (kumite) I. hely, Gondos Dániel 
(kata) II. hely, Gondos Dávid (kumite) III. hely

Edző: Sensei Rézmüves Miklós 5. Dan
Shotokan Karate edzések a Györgyi Dénes ált. iskolában hétfő 

18.00-tól, csütörtök 17.00-tól. Rézmüves Miklós

Május 3-5 között Svédországban ren-
dezik a kontinens bajnokságot, ahol az 
almádi klub tagja Bécsi Nikolett több 
versenyszámban (küzdelem, formagya-
korlat, erőtörés) is indul.

 A Kéttannyelvű Gimnáziumban 
edző Taekwondo-sok, idei egyik legfon-
tosabb Nemzetközi szereplése az Euró-
pa-bajnokság. A most kezdő tanítvá-
nyok együtt edzenek a Svédországi ver-
senyre készülő sportolóval, Bécsi Niko-

lettel, aki edzéseket is tart nekik. A kicsikből és a nagyokból álló csa-
pat közelről láthatja, milyen rúgásokat és ütéseket használnak ver-
senyen a világ legjobbjai.

A legújabb sporttudományi módszerekkel készülnek már az óvo-
dás, iskolás és felnőtt korosztályok a gimnázium tornatermében. A 
legjobbakkal együtt edző kezdő sportolókból jó eséllyel kerülhetnek 
ki Almádi jövőben eredményes, akár világszínvonalú versenyzői is. 

Shotokan Karate eredmények

EB-re készül a Taekwondo Klub

Rézmüves Miklós, Sárossy Tibor, Gondos Dániel, Rézmüves Ádám, 
Gondos Dávid, Rézmüves Miklós

Bécsi Nikolett

Új élettel és rengeteg extrával  
telik meg a nappali

Már két hete, hogy Mártáék átköltöztek az új lakásba, de még mindig nem volt minden a helyén. 
Bár Mártát legjobban a lakásban itt-ott fellelhető dobozok zavarták, a többieket más izgatta. Férje a tévé, két 

fia az internet hiányára panaszkodott. Még nem jutott idejük arra, hogy eldöntsék mit is szeretnének és meg-
rendeljék valahol. De este Márta elhatározta, hogy nem hallgatja tovább panaszkodásukat, hanem megbeszé-
lik a dolgot és következő nap pontot tesznek az ügy végére.

– Na, fiúk, mondjátok, mit szeretnétek!
– Megbízható, gyors internetet, sportcsatornákat, Digi Sportot, felvehető, visszatekerhető  tévéadást, mesé-

ket, RTL II-t és SuperTV2-t! 
– Lassabban, lassabban! Kezdjük az elején: milyen tévéelőfizetésünk legyen?
– Én olyat szeretnék, amit fel lehet venni, mert nem érek haza időben az edzésről és mindig lemaradok a 

BL-meccsek elejéről, de így előre beállíthatnám a felvételt és később megnézhetném – kezdte Márta nagyob-
bik fia, Tomi. – Egyébként, anya, azt biztos nem tudod, hogy az ilyen tévékhez tartozik videótéka is a menü-
ben, és ha átjönnek a barátaim szombaton délután, akkor egy mozdulattal ki tudnánk kölcsönözni filmeket, és 
itthon meg tudnánk nézni azokat.

– Én meg meséket szeretnék, sokat! – folytatta a kisebbik, Danika. 
– Megvettük ezt a lapostévét karácsonyra, de pont arra nem használjuk, amire való, igazi mozizásra – ezt 

már Márta férje, Zoli tette hozzá.
– És jó lenne vezeték nélküli net is – ez természetesen Tomi kérése. – Itt van a notebookom, és ha leülök vele 

a kanapéra, akkor vagy nincs internet rajta, vagy bedugom a zsinórt, de akkor meg egészen biztos, hogy Dani 
keresztülesik rajta. De képzeld el, anyu – próbálta meglágyítani anyját – ha lenne vezeték nélküli internetünk, 
akkor nem kellene a konyha és a szoba között ingáznod, ha egy interneten talált receptből főzöl.

– Gyors is legyen a net, mert Tomi állandóan videókat néz, és az lassítja. Az én játékaim sokkal több idő alatt 
töltődnek be – mondta Danika.

Bár Mártának tetszett mindez, ő leginkább egy vonalas telefont szeretett volna minél előbb. Távolabb köl-
töztek édesanyjától, ritkábban fogja tudni meglátogatni, ezért jó lenne vele úgy beszélgetni telefonon, hogy ne 
kelljen számolni a perceket. Mintha ott ülne nála a nappaliban. Hallotta, hogy vannak olyan telefonszolgáltatók, 
amelyeknél díjmentesen is lehet hálózaton belül telefonálni.

Másnap Márta és Zoli elindultak, hogy megkeressék azt a szolgáltatót, amely a család minden tagjának 
a kérését meg tudja valósítani. Legnagyobb meglepetésükre nagyon különböző ajánlatokat találtak. Nem 
feltétlen árban különböztek, hanem inkább azokban az extrákban, amikre igazán vágytak. Végül az Invitel 
személyes ügyfélkapcsolati napján az ügyintéző segített nekik kiválasztani azt a tévé-, internet- és tele-
fonszolgáltatást egyben tartalmazó csomagot, amely az egész családnak megfelelt: az Invitel egyik Mixer 
csomagját, amely a tavaszi akció keretében extra kedvezményeket is tartalmaz. 

Először is az interaktív tévéhez kell egy vevőegység, amiért sok helyen külön fizetni kell, de az Invitelnél ben-
ne van a csomag árában. Másodszor az Invitelnél a Mixer csomagban akár 70 csatornát nézhetnek, köztük 
azokat is, amikre a fiúk a legjobban vágytak: a Digi Sportot, az RTL II-t és a Super Tv2-t. Danikának választot-
tak egy külön minicsomagot, ami teli volt gyerekeknek szóló műsorokkal, Tomi pedig kapott egy vezeték nélkü-
li routert kedvező kiegészítő havidíjért. Márta álma is teljesült: hálózaton belül az Invitelnél 0 Ft-ért lehet telefo-
nálni és szerencsére édesanyjának is Inviteles telefonja van, sőt megrendelték mellé a Mobil kiegészítő csoma-
got, amellyel Tomit is olcsóbb elérni, ha későn jönne haza az edzésről. A tavaszi akció keretében az Invitelnél  
telefonkészüléket is választhattak az új előfizetésükhöz. (X)

Szeretne Ön is olyan otthont teremteni magának, ahol együtt szórakozhat a 
teljes család, és még csak ki sem kell lépni a nappaliból? Most nem kell utaz-
nia. Ha Ön balatonalmádi, látogasson el személyes ügyfélkapcsolati napunk-
ra a Pannónia Kulturális Központba és Könyvtárba (Balatonalmádi, Városház 
tér 4.), ahol minden páratlan kedden 10–16 óra között állunk rendelkezésé-
re. Emellett személyes időpontot is kérhet, vagy rendelje meg szolgáltatását 
online a www.invitel.hu weboldalon. Válasszon tévé-, internet- és telefonszol-
gáltatást egyben tartalmazó Mixer csomagjaink közül és válassza ki, hogy me-
lyik díjmentes extránk tenné még kényelmesebbé az életét. 

Az Ön kapcsolattartója: Végh Annamária, tel.: 06 20 344 8129
A cikkben felsorolt opciók és extrák nem minden csomaghoz vehetők igény-

be díjmentesen, de kedvező díjazás mellett bármelyik csomaghoz elérhetők, 
ahol erre technikai lehetőség van.

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

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

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
www.balatonalmadi.hu,

www.oboltv.hu, 
www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

SZAKÁCSOT FELVESZEK
NEM CSAK SZEZONÁLIS MUNKÁRA!

30/ 654-2779
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Felelős kiadó: „Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
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Értékteremtő Önkéntesség
Az önkéntesség elterjesztése kistérségekben elnevezésű 

TÁMOP-5-5-2-11/2 pályázat során Veszprém megyében 8 nyertes 
projekt született, melynek  egyike Balatonalmádi kistérségében, Ba-
latonalmádiban, Balatonfűzfőn és Balatonkenesén folyik.

A projektindító rendezvényre a Balatonfűzfői  Csillagvizsgálóban 
került sor  2012. decemberében.

A nyertes szervezet a balatonfűzfői  Nyilvánosságért és Civil Tár-
sadalomért Alapítvány

(NYICITA) kuratóriumi elnöke, Oláh Miklós megnyitójában  
hangsúlyozta, az önkéntesség értéket teremt, szükség van rá, így Ba-
latonalmádi kistérségében is számos olyan  lehetőséget  kínál az ala-
pítvány, mely a helyi társadalom fejlődését szolgálja.  Az” Önkéntes 
(pont) te magad légy” elnevezésű projekt során két Önkéntes Pont 
kialakítására került sor. Az egyik a Csillagvizsgálóban, a másik a Ba-
latonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban működik. Az 
irodai szolgáltatás lehetőséget ad az önkéntességgel kapcsolatos in-
formációk adására, a helyben folyó önkéntes munka koordinálásá-
ra. Az önkéntesség elterjesztése, az önkéntes munka elismertetése és 
az önkéntesek bevonása mint alapcél jelenik meg, ám hogy ez a gya-
korlatra is lefordítható legyen, az alapítvány az oktatási és a szoci-
ális területen végezhető önkéntes tevékenységekre helyezte a hang-
súlyt pályázatában.  Számos oktatási és szociális intézményt kerestek 
meg kollégáim, annak érdekében, hogy olyan  feladatokat találjunk, 
amelyekre valóban szükség van és egy-egy intézményben  tényleges 
fejlesztést szolgál. Ennek során különböző akciócsomagokat alakí-
tottunk ki - tájékoztatott Oláh Miklós.

Balatonalmádiban 3 oktatási intézmény, a Magyar Angol Tan-
nyelvű Gimnázium és Kollégium, a Györgyi Dénes Általános Isko-
la és a Vörösberényi Általános Iskola bevonására került sor.

A „Hívd el apádat és szomszédodat, tegyük szebbé iskolánkat”, 
akció keretében felújítási munkákra lesz lehetőség. A „Tedd szeb-
bé a környezeted” akció kapcsán sor kerül az udvarok gondozására, 
eszközök, cserjék, fák, virágok, vásárlására és ültetésére. Az „Önként 
és dalolva, Legyél te is önkéntes” akció során a tanulók megismer-
hetik, hogy miért jó önkéntesnek lenni. A fiatalok önkéntesként 
hogy szerezhetnek gyakorlatot,hogy utazhatnak külföldre, hogy sze-
rezhetnek új ismereteket. A „Mindennapi élet gyakorlati kérdései 
interaktív foglalkozás” során a tanulók a hétköznapi élet praktikái-
ról kapnak az önkéntesektől hasznos információkat.

„Kézműves szakmák bemutatása” akció keretében megismer-
kedhetnek a tanulók olyan tevékenységekkel, amelyekről kevés in-
formációval rendelkeznek. Az akciók közül  már több előkészítése 
megtörtént, van amelyik elindult, ám a bekapcsolódásra folyama-
tosan van lehetőség.

Az alapítvány az anyagok beszerzésén túl az önkéntesek felkészí-
tését, képzését, koordinálását is biztosítja, ám hogy az akciók sike-
resek legyenek, folyamatosan várják a helyi lakosok jelentkezését, 
akik valamelyik tevékenységben (kerti munkák, előadások tartása) 
önkéntesként szívesen részt vennének.

Bővebb információkat a www.nyicita.hu honlapon lehet olvasni. 
Részletekért és önkéntesnek való jelentkezés kapcsán Hudi Zsuzsát, 
a projekt vezetőjét lehet keresni, a 06-20-490-5579 telefonszámon 
vagy a hudi.zsuzsa@vpmegye.hu e-mail címen. Varga Endre

Recept
Boci szelet

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt,15 dkg cukor, 5 tojás,1 dl tej, 
1 dl olaj, 4 evőkanál kakaópor, 1 csomag sütőpor,

Hozzávalók a boci foltokhoz: 50 dkg túró, 15 dkg cukor, 1 to-
jás, 3 csomag vaníliás cukor, 2-3 evőkanál búzadara, 1 citrom re-
szelt héja.

Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáját kikeverjük a cukorral, 
hozzáadjuk a tejet, az olajat, majd a sütőporral, kakaóval össze-
kevert lisztet. Végül a kemény habbá vert tojásfehérjével óvato-
san összekeverjük. A foltokhoz a túrót összekeverjük a cukorral, 
a vaníliával, a citrommal, búzadarával, tojással. Sütőpapírral kibé-
lelt fél gáz tepsibe öntjük a tésztát,a túróból készült gombócokat 
beledobáljuk, a csokit nagy darabokban beleszórjuk, lehet a túró-
ba is. 170-200 fokon kb 25 percig sütjük, tűpróbáig. (A receptet az 
interneten találtam, egyszerű, könnyű és nagyon finom.)

 Ö.Á.

A Balatonalmádi Nippon-Dojo Shotokan Karate SE verseny-
zői 2013. 03. 09-én, a Zalaszentgróti Nemzetközi  Shotokan Ka-
rate Versenyen vettek részt! A Shotokan Dojo-k Szövetségének ver-
senyén az öt fős csapat nagyszerű eredményeket ért el! A Csapat 
tagjai: Sárossy Tibor, Rézmüves Ádám, Rézmüves Miklós, Gondos 
Dániel, Gondos Dávid 

Eredmények: Sárossy Tibor (kumite) I. hely, Gondos Dániel 
(kata) II. hely, Gondos Dávid (kumite) III. hely

Edző: Sensei Rézmüves Miklós 5. Dan
Shotokan Karate edzések a Györgyi Dénes ált. iskolában hétfő 

18.00-tól, csütörtök 17.00-tól. Rézmüves Miklós

Május 3-5 között Svédországban ren-
dezik a kontinens bajnokságot, ahol az 
almádi klub tagja Bécsi Nikolett több 
versenyszámban (küzdelem, formagya-
korlat, erőtörés) is indul.

 A Kéttannyelvű Gimnáziumban 
edző Taekwondo-sok, idei egyik legfon-
tosabb Nemzetközi szereplése az Euró-
pa-bajnokság. A most kezdő tanítvá-
nyok együtt edzenek a Svédországi ver-
senyre készülő sportolóval, Bécsi Niko-

lettel, aki edzéseket is tart nekik. A kicsikből és a nagyokból álló csa-
pat közelről láthatja, milyen rúgásokat és ütéseket használnak ver-
senyen a világ legjobbjai.

A legújabb sporttudományi módszerekkel készülnek már az óvo-
dás, iskolás és felnőtt korosztályok a gimnázium tornatermében. A 
legjobbakkal együtt edző kezdő sportolókból jó eséllyel kerülhetnek 
ki Almádi jövőben eredményes, akár világszínvonalú versenyzői is. 

Shotokan Karate eredmények

EB-re készül a Taekwondo Klub

Rézmüves Miklós, Sárossy Tibor, Gondos Dániel, Rézmüves Ádám, 
Gondos Dávid, Rézmüves Miklós

Bécsi Nikolett

Új élettel és rengeteg extrával  
telik meg a nappali

Már két hete, hogy Mártáék átköltöztek az új lakásba, de még mindig nem volt minden a helyén. 
Bár Mártát legjobban a lakásban itt-ott fellelhető dobozok zavarták, a többieket más izgatta. Férje a tévé, két 

fia az internet hiányára panaszkodott. Még nem jutott idejük arra, hogy eldöntsék mit is szeretnének és meg-
rendeljék valahol. De este Márta elhatározta, hogy nem hallgatja tovább panaszkodásukat, hanem megbeszé-
lik a dolgot és következő nap pontot tesznek az ügy végére.

– Na, fiúk, mondjátok, mit szeretnétek!
– Megbízható, gyors internetet, sportcsatornákat, Digi Sportot, felvehető, visszatekerhető  tévéadást, mesé-

ket, RTL II-t és SuperTV2-t! 
– Lassabban, lassabban! Kezdjük az elején: milyen tévéelőfizetésünk legyen?
– Én olyat szeretnék, amit fel lehet venni, mert nem érek haza időben az edzésről és mindig lemaradok a 

BL-meccsek elejéről, de így előre beállíthatnám a felvételt és később megnézhetném – kezdte Márta nagyob-
bik fia, Tomi. – Egyébként, anya, azt biztos nem tudod, hogy az ilyen tévékhez tartozik videótéka is a menü-
ben, és ha átjönnek a barátaim szombaton délután, akkor egy mozdulattal ki tudnánk kölcsönözni filmeket, és 
itthon meg tudnánk nézni azokat.

– Én meg meséket szeretnék, sokat! – folytatta a kisebbik, Danika. 
– Megvettük ezt a lapostévét karácsonyra, de pont arra nem használjuk, amire való, igazi mozizásra – ezt 

már Márta férje, Zoli tette hozzá.
– És jó lenne vezeték nélküli net is – ez természetesen Tomi kérése. – Itt van a notebookom, és ha leülök vele 

a kanapéra, akkor vagy nincs internet rajta, vagy bedugom a zsinórt, de akkor meg egészen biztos, hogy Dani 
keresztülesik rajta. De képzeld el, anyu – próbálta meglágyítani anyját – ha lenne vezeték nélküli internetünk, 
akkor nem kellene a konyha és a szoba között ingáznod, ha egy interneten talált receptből főzöl.

– Gyors is legyen a net, mert Tomi állandóan videókat néz, és az lassítja. Az én játékaim sokkal több idő alatt 
töltődnek be – mondta Danika.

Bár Mártának tetszett mindez, ő leginkább egy vonalas telefont szeretett volna minél előbb. Távolabb köl-
töztek édesanyjától, ritkábban fogja tudni meglátogatni, ezért jó lenne vele úgy beszélgetni telefonon, hogy ne 
kelljen számolni a perceket. Mintha ott ülne nála a nappaliban. Hallotta, hogy vannak olyan telefonszolgáltatók, 
amelyeknél díjmentesen is lehet hálózaton belül telefonálni.

Másnap Márta és Zoli elindultak, hogy megkeressék azt a szolgáltatót, amely a család minden tagjának 
a kérését meg tudja valósítani. Legnagyobb meglepetésükre nagyon különböző ajánlatokat találtak. Nem 
feltétlen árban különböztek, hanem inkább azokban az extrákban, amikre igazán vágytak. Végül az Invitel 
személyes ügyfélkapcsolati napján az ügyintéző segített nekik kiválasztani azt a tévé-, internet- és tele-
fonszolgáltatást egyben tartalmazó csomagot, amely az egész családnak megfelelt: az Invitel egyik Mixer 
csomagját, amely a tavaszi akció keretében extra kedvezményeket is tartalmaz. 

Először is az interaktív tévéhez kell egy vevőegység, amiért sok helyen külön fizetni kell, de az Invitelnél ben-
ne van a csomag árában. Másodszor az Invitelnél a Mixer csomagban akár 70 csatornát nézhetnek, köztük 
azokat is, amikre a fiúk a legjobban vágytak: a Digi Sportot, az RTL II-t és a Super Tv2-t. Danikának választot-
tak egy külön minicsomagot, ami teli volt gyerekeknek szóló műsorokkal, Tomi pedig kapott egy vezeték nélkü-
li routert kedvező kiegészítő havidíjért. Márta álma is teljesült: hálózaton belül az Invitelnél 0 Ft-ért lehet telefo-
nálni és szerencsére édesanyjának is Inviteles telefonja van, sőt megrendelték mellé a Mobil kiegészítő csoma-
got, amellyel Tomit is olcsóbb elérni, ha későn jönne haza az edzésről. A tavaszi akció keretében az Invitelnél  
telefonkészüléket is választhattak az új előfizetésükhöz. (X)

Szeretne Ön is olyan otthont teremteni magának, ahol együtt szórakozhat a 
teljes család, és még csak ki sem kell lépni a nappaliból? Most nem kell utaz-
nia. Ha Ön balatonalmádi, látogasson el személyes ügyfélkapcsolati napunk-
ra a Pannónia Kulturális Központba és Könyvtárba (Balatonalmádi, Városház 
tér 4.), ahol minden páratlan kedden 10–16 óra között állunk rendelkezésé-
re. Emellett személyes időpontot is kérhet, vagy rendelje meg szolgáltatását 
online a www.invitel.hu weboldalon. Válasszon tévé-, internet- és telefonszol-
gáltatást egyben tartalmazó Mixer csomagjaink közül és válassza ki, hogy me-
lyik díjmentes extránk tenné még kényelmesebbé az életét. 

Az Ön kapcsolattartója: Végh Annamária, tel.: 06 20 344 8129
A cikkben felsorolt opciók és extrák nem minden csomaghoz vehetők igény-

be díjmentesen, de kedvező díjazás mellett bármelyik csomaghoz elérhetők, 
ahol erre technikai lehetőség van.

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa
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www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
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www.oboltv.hu, 
www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton
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Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel  

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 04. 18. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 04. 22. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

Telefon: 0630/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu
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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!

Tisztelt balatonalmádi lakosok!
 

A Nelsonbike kerékpár bolt és szerviz  
kedvezményre jogosító kuponokat bocsát  
az Önök rendelkezésére,
 
amiket  2013. június 1-ig tudnak az üzletünkben átvenni,  
illetve igénybe venni. A kupon folyamatos árkedvezményt 
biztosít a tulajdonos részére!
 
Új kerékpárok vételárából - 5%, alkatrészből - 20%,
szerviz díjakból szintén - 20% kedvezményre jogosultak! 
 
Sok szeretettel várjuk Önöket!
www.nelsonbike.hu,  info@nelsonbike.hu, 88 443-334
8200 Veszprém, Almádi út 40.
Pászti Suzuki Szalonban - Saját belső parkolóval!

hozza 
egyenesbe 
éleTéT,
hozza 
egyenesbe 
fogsoráT!

10% kedvezmény 
a fogszabályozó készülék árából 

jelen kupon április 26-ig történő  
beváltásával!

Fogszabályozás minden korban indokolt lehet.
Az időpontok limitáltak, jelentkezzen mielőbb!

Kérjen időpontot mielőbb 
készséges ügyfélszolgálatunktól: 
06 88 574 865
www.globedental.hu
www.facebook.com/globeDental
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ÚjVörösberényi Nyugdíjas Klub
Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012 ALMÁDI ÚJSÁG

április

2013

ALMÁDI ÚJSÁG

Magyarországon az elmúlt évben 250 rendezvény volt országszer-
te, amely a tevékeny időskorral és a nemzedékek közötti kapcsolat-
tal foglalkozott. Az uniós kezdeményezés célja az volt, hogy „rámu-
tasson, milyen értékes hozzájárulást nyújtanak az idősebbek a tár-
sadalomhoz. Arra sarkallja a döntéshozókat és a különböző szinte-
ken fellépő érintetteket, hogy teremtsenek jobb lehetőségeket a te-
vékeny időskor számára, és erősítsék meg a nemzedékek közötti szo-
lidaritást.” (http://europa.eu)

A projekt záró rendezvényére a Vörösberényi Nyugdíjas Klub is 
meghívást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hiszen 
ők is támogatást nyertek a minisztérium által meghirdetett KOR-
TÁRS 2011 pályázaton, amelyet az Almádiért Közalapítvány se-
gítségével nyújtottak be. A 2013. március 8-án megrendezett záró 
konferencián értékelték a programsorozatot, ismertették annak 
eredményeit, valamint számba vették a további tennivalókat és az 
uniós terveket. A projektzáró része volt a jó gyakorlatok bemuta-
tása: Edelény, Újbuda, Győr, Magyarpolány és Nógrád mellett Ba-
latonalmádi is képviseltette magát. Lencse Sándor, a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub elnöke bemutatta a klub tevékenységét, majd a Bo-
rostyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport fellépése 
zárta a rendezvényt. 

Büszkék vagyunk rá, hogy a projektzárón ilyen kiemelt szerepet 
kaptak s a képek megtekintése mellett érdemes egy kicsit felelevení-
teni, mit is kell tudnunk a Vörösberényi Nyugdíjas Klubról!

A klub 1999. február 24-én alakult meg 97 fővel. Alapító tagjai: 
Hajdú Károly, Horváth József, Brenner Kálmánné, Balikó Ferenc, 
Boros Gyula, Fazekas Józsefné, Hoffmann Józsefné, Deli László és 
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Durst László. Céljuk az volt, hogy a településen élő idős emberek 
részére olyan körülményeket teremtsenek ahol kulturális, közösségi 
igényeiket kielégíthetik, hasznosan, kellemesen tölthetik el szabad-
idejüket. Ahol erőt meríthetnek a mindennapok gondjainak meg-
oldásához, elviseléséhez. Az Új Almádi Újság lapjain nyomon kö-
vethetjük híradásaikat a programokról, hisz ebben a klubban min-
dig történik valami: előadásokat, kirándulások szerveznek, van le-
csóparti és halászlékóstoló, nőnap, férfinap és idősek napja, havonta 
születésnapi rendezvény, köszöntik az 50. házassági évfordulósokat, 
Emlékplakettet osztanak, együtt ünneplik a karácsonyt és a szilvesz-
tert, valamint részt vesznek a város rendezvényein.

Anyagi támogatást kapnak az Önkormányzattól, ez kiegészül a 
jótékonysági bálok bevételével, de támogatóik is vannak szépszám-
mal. Jó kapcsolatot sikerült kiépíteniük a településen lévő civil szer-
vezetekkel, a város önkormányzatával és intézményeivel. 

Tagjaikból 2002 októberében megalakult a Ringató Balaton 
Néptánccsoport és a Borostyán Népdalkör, melyek hírt, dicsőséget 
szereznek a klubnak idehaza és külföldön egyaránt. Az elnyert pá-
lyázati támogatást a két művészeti csoport megalakulásának 10 éves 
jubileumán használta fel a nyugdíjas klub.

A klub első elnöke Boros Gyula volt, aki 10 évig lelkesen, szív-
vel-lélekkel gondozta a közösséget, majd 2009-ben átadta a vezetést 
az új elnöknek, Lencse Sándornak, aki folytatja elődje lelkiismere-
tes munkáját.

A klub ma a város, sőt a megye egyik legnagyobb létszámú civil 
szerveződése, megközelítőleg 150 fős létszámmal. Kívánunk vezető-
iknek és tagjaiknak még sok aktív, vidám együtt-töltött esztendőt!

Várnai Zseni: Csodák csodája

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.

A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklő sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!

A minisztérium előtt

Címlapunk Szirbek Szilvia Körforgás c. grafikájának felhasználásával készültTámogassa Ön is az Új Almádi Újságot! Adójának 1 százalékával segítse kiadónk, 
az „Almádiért” Közalapitvány munkáját. Adószámunk: 19262259-2-19
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