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Helytörténetről
Kezdetek

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Sokan megkérdezték mikor és miért kezdtem el Almádi település-
történetével foglalkozni. A válasz nem egyszerű és pontos időpontot 
nem tudok meghatározni. Azon kívül, hogy érdekel a város történe-
te, a gyűjtési „szenvedély” már gyerekoromban elkapott, azaz bélye-
get gyűjtöttem, mint sok más gyerek. 

Tulajdonképpen ezzel kezdődött, mert egy idős munkatársam ki-
vándorolt, a bélyeggyűjteményét formális összegért nekem eladta. 
Ráadásként kaptam tőle mintegy 200 képes levelezőlapot. Mind-
ez 1958-ban történt. A képeslapokat eltettem „biztos helyre”, nem 
foglalkoztam velük hosszú évekig. 1970-es évek végén előkerültek 
rejtekükből. Rendkívül vegyes volt a kollekció, mert a világ minden 
részéből akadt egy-egy példány. Köztük volt egy Almádi képeslap, 
a Szabadság kilátót ábrázolta, amit korábban Horthy Miklós kilá-
tónak neveztek. A képeslap hátulján pedig a „Horthy Miklós kilátó 
toronyőrének pecsétje” lenyomat díszelgett.

Hisz ez már történelem, véltem és elkezdtem gyűjteni a képesla-
pokat, mint a kor dokumentumait. Vettem, kaptam, cseréltem, sza-
porodni kezdett a gyűjteményem. Egy vidéki gyűjtő sokkal nehe-
zebb körülmények közepette szaporíthatja állományát, mit egy bu-
dapesti. Ezt a gondot sikerült azzal megoldani, hogy megállapod-
tam egy budapesti bélyeg és képeslap kereskedővel, hogy az összes 
nála előforduló almádi lapot elteszi nekem, ha tíz azonos akad, ak-
kor is megveszem valamennyit. Több száz lapot vásároltam nála, 
nagyon korrekt kereskedő volt, Cornides Sándornak hívták. Szé-
pen szaporodott a gyűjteményem, 5, 10 és 20 forint volt az áruk az 
egyes lapoknak. Ez a módszer egyrészt pótolta a vidékiségből eredő 
hiányokat, másrészt kiderült, hogy egy-egy felvételt többször kiad-
tak, más-más színben, és technikával. 

Ma már a gyűjteményem 820 képeslap, a kiadás variációkkal 
együtt kb. 2000 db 1945-ig bezárólag. Nem lehet tudni hány ké-
peslap került forgalomba, a teljesség nem mondható ki.

A helytörténet, tudományosabban településtörténet, szakmai mun-
kám részévé vált, nevezetesen műemlék épületek helyreállításának ter-
vezése volt a feladatom egyebek mellett. Ez jelentős kutatómunkát igé-
nyelt, levéltárak, könyvtárak gyakori látogatója lettem. Almádi vonat-
kozásában a levéltári kutatást 1982. július 23-án kezdtem el, mint ezt 
a jegyzetem első oldalán annak idején rögzítettem. Helytörténeti szem-
pontból Almádi különleges eset, mert önálló településsé, azaz község-
gé 1869. július 15-i dátummal nyilvánították, addig szőlőhegy szerve-
zetben a Veszprémi Káptalan volt a földesura. Településszerkezete el-
tér a szokásos faluközponttól, nevezetesen templom, iskola, községhá-
za együttestől. A szőlők kipusztulása után nyaralók épültek, így jelen-
tős fürdőhellyé vált. Veszprém közelsége kedvezően hatott rá, a helyi, 
értsd veszprémi sajtó bőségesen tudósított mindenről, ami Almádival 
volt kapcsolatos. A helytörténettel foglalkozók számára ez igazi kincses-
bánya. A képes levelezőlapokról még annyit meg kell említeni, a háború 
utáni helyreállításoknál óriási jelentőséggel bírtak.

Almádi első képeslapja 1898-ban, Auer veszprémi fényképész ki-
adása

Almádi Öreghegy képe 1899-ből, Krausz nyomda kiadása

Almádi látképe 1899-ben, Krausz nyomda kiadása

Almádi fürdő képe 1900-ban, Schmidt Edgar Bp. kiadása

Almádi látképe a Veszprémi út felé 1902-ben, Mérey Ignác kiadá-
sa Keszthely

Almádi látképe az Óvári kilátóból 1901-ben, Krausz nyomda ki-
adása Veszprém

Almádi képe a községházzal 1902-ben, Pósa E. Veszprém

Almádi látképe a csendőrség épületével 1906-ban, Pethe Viktorné 
kiadása Veszprém

Almádi látképe az Öreghegy felé Balatonról 1901-ben, Krausz 
nyomda kiadása Veszprém

Almádi látképe az Óvári kilátóból 1904-ben, Pósa Endre Veszprém 
kiadása

Almádi csárda képe 1904-ben, Balatoni Szövetség kiadása

Dr. Óvári Ferenc nyaralója 1906-ban, Balatoni Szövetség kiadása
   Schildmayer Ferenc

 Balatonalmá-
di anno II.

A könyv a városi könyvtár-
ban és a Baross utcai papír-
boltban kapható. Ára  4500 
Ft.
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ÉrtéktárÖnkormányzat
A képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület megtárgyalta a Balatonalmádi Városi Értéktár Bi-
zottság elmúlt fél éves tevékenységéről szóló beszámolóját. A bizottság 
ülésein az értéktárba javasolt helyi értékeket áttekintette, értékelte és nyil-
vántartásba vette az első 17 helyi értéket, ami a folyamatosan fejleszthető 
adatbázis alapját jelenti. Felhívást is tettek közzé a lakosság számára, várva 
a javaslatokat további helyi értékek meghatározására. Pályázatot nyújtot-
tak be az önkormányzat útján Balatonalmádi értékeinek megismertetésé-
re és népszerűsítésére tervezett kiadvány elkészítésére.

A képviselő-testület előtt beszámolt a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzol-
tó parancsnokság a 2013. évi tevékenységéről. A készenléti jellegű szol-
gálatot ellátók rendszeresített létszáma 39 fő volt. A balatonalmádi és 
balatonfüredi járás területén az elmúlt évben összesen 45 tűzesethez és 
138 műszaki mentéshez vonultak ki, a téves jelzések száma 76 volt, 
melynek nagy része tűzjelző eszköz téves riasztása okozott. Központi 
feladatszabás alapján valamennyi járás területén a valós veszélyekre tör-
ténő gyors reagálás érdekében önkéntes mentőcsoportok alakultak a 
balatonfüredi járásban a Balaton Mentőcsoport 21 fővel vízről mentés-
re, személykeresésre, a balatonalmádi járásban a Balaton-Port Mentő-
csoport 24 fővel légi felderítés, személykeresésre szakosodva.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi zárszám-
adását és megállapította a pénzmaradvány mértékét. A beszámolóból 
kiderül, hogy az önkormányzat a 2013. évet 2 milliárd Ft feletti be-
vételi és kiadási főösszeggel zárta. Az éves költségvetés végrehajtása so-
rán nem volt szükség külső finanszírozás igénybevételére.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzések és 
egyéb külső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Átfogó értékelés készült a helyi önkormányzati gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról. Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre 2013-ban 105 gyermek volt jogosult. 129 gyermek részére ál-
lapítottak meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, egyszeri tan-
könyvvásárlási támogatásban 1 gyermek részesült, születési támogatás 
iránt pedig 61 gyermek szülője fordult kérelemmel a hivatalhoz. Élet-
kezdési önkormányzati támogatásban 10 gyermek részesült, melynek 
egyszeri összege 10 000 Ft. Balatonalmádiban lakóhellyel rendelkező 
gyermekek közül 39 főkapott étkezési térítési díjkedvezményt. A gyer-
mekek napközbeni ellátását naponta átlagosan az óvodákban 216 gyer-
mek, az általános iskolai napközis foglalkozást illetően 224 gyermek 
vette igénybe. A beszámoló tartalmazza többek között a települési ön-
kormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében tör-
ténő feladatok, szolgáltatások ellátásában való részvétel tapasztalatait is. 

A képviselő-testület vállalta idén is, hogy a nyári szünet ideje alatt 
44 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, Balatonalmádi területén lakóhellyel rendelke-
ző, kiskorú gyermekek számára folyamatosan napi egyszeri meleg 
étkezést biztosít a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében.

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és bérbe adásuk szabályairól 
szóló rendeletét és döntött a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégiumhoz tartozó szolgálati jelleggel bérbe adott lakások bér-
leti szerződésének módosításáról. 

A képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szóló be-
számolót, mely szerint a tavalyi évben közel 495 millió Ft adóbevétel 
(helyi adók, gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság) folyt be az ön-
kormányzathoz, ami 34,9 millió forinttal több, mint az előző évben, 
és 36,3 millió forinttal haladta meg a költségvetésben betervezett be-
vételt. Az adóbevételek jelentős része, 232,6 millió Ft építményadó-
ból folyt be; 7834 adózó 10338 db ingatlana esett e kötelezettség alá. 

Véleményezte a képviselő-testület a két általános iskola szakmai 
alapdokumentumainak módosítását, mely mindkét iskola esetében 

a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges kiegészítést 
tartalmaz, valamint a Györgyi Dénes Általános Iskola esetében a 
létszámbővítés lehetőségét is. 

Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati ren-
delet alapján, a 2014. évi költségvetésben 900 ezer Ft keretösszeget 
állapított meg a képviselő-testület a helyi építészeti értékek meg-
óvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében és 
egyben döntött a pályázat kiírásáról is.

Közös pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület a Polgár-
őr Egyesülettel „Polgárőr Város” cím elnyerésére. A nyertes telepü-
lés polgárőr egyesülete 100 000 Ft működési támogatásban részesül.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy közös fellépést vállal több 
önkormányzattal és megkereséssel él a Veszprém Megyei Közgyűlés el-
nökéhez azzal, hogy a megyei önkormányzat az SCD Holding Zrt.-vel 
kötött szerződését tekintse át és szerződő fél teljesítésének kikényszeríté-
sére tegyen meg minden tőle telhetőt. A cég turizmus területén számos 
nagyobb beruházást tervezett a Balaton parton és annak környékén. E 
nagyszabású tervekből jóformán semmi sem valósult meg. Balatonalmá-
diban annak ellenére nem valósultak meg a tervezett beruházások, hogy 
az önkormányzat településrendezési szerződés útján módosította a Kris-
tóf Motel és Kempingre valamint a Yacht Kempingre vonatkozó rende-
zési tervi előírásokat, a kedvezőbb befektetési lehetőség érdekében. 

A KLIK által indított véleményezési eljárásban az önkormányzat 
támogatta a Györgyi Dénes Általános Iskola és a Vörösberényi Álta-
lános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását, mely sze-
rint a Györgyi Dénes iskola maximálisan felvehető gyermeklétszá-
ma 340 tanulóra bővülne, továbbá mindkét iskolában a sajátos ne-
velési igényű tanulók ellátása pontosításra kerül.

Szülők által megfogalmazott kérelem és igényfelmérés alapján a 
Képviselő-testület nyári napközis ellátás megszervezéséről és pénz-
ügyi finanszírozásáról döntött. Eszerint 2014. június 30-tól – augusz-
tus 1-ig hétköznapokon 8.00–16.00 óráig a Szociális Alapszolgálta-
tási Központban programokkal gazdagított napközbeni ellátás lesz 
azon tanulók számára, akiknek napközbeni ellátását a nyári szünet-
ben a szülők munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudják biztosítani. 
A szülőknek a napi háromszori étkezés díját kell téríteniük. 

A közbiztonságot növelő pályázat benyújtásáról döntött a képvi-
selő-testület, a meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére (stran-
dok, Szoborpark) kíván vissza nem térítendő – mintegy 13,7 millió 
Ft – támogatást elnyerni.

A képviselő-testület a Wesselényi strand nyugati oldalán a parti sétány 
burkolatainak felújítására, gazdasági szervizút kialakítására valamint az 
utcafronti kerítés kivitelezésére bruttó 11,8 millió forint fedezetet biztosí-
tott, a beruházás már az idei szezonra emeli a stand színvonalát.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 8220 Balatonalmádi, Baross G. 
út 60/a szám alatti ingatlanon lévő 28,5 m2 alapterületű üzlethe-
lyiség bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.

A bérlet időtartama: határozott időtartamra, 2014. június 1-től 
2018. április 30-ig szól. A pályázatok benyújtási határideje: legké-
sőbb 2014. április 30-án, szerdán délelőtt 11.00 óráig.

Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személye-
sen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Ba-
latonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban, (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási időben a 43. számú iro-
dában, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes hon-
lapról.

Közlemény
A „Ki mit tud Almádiról” című vetélkedő technikai okok miatt ok-

tóberig szünetel! Honismereti és Városszépítő Kör

Tisztelt választópolgárok!

Értékek a képen és a városban

A Honismereti és Városszépítési 
Kör hírei

Aktívan telt az április a Honismereti és Városszépítési Kör tagja-
inál. Összefogva a Nők a Balatonért Egyesülettel és az egyházi kö-
zösségekkel Almádi szerte virágosítottak. Március 31-én az almádi 
vasútállomás fekvő virágtartóit, április 16-án a csüngőket ültették 
tele szebbnél szebb virágokkal, de gazoltak a temetőben, szépítették 
a templomok környékét, maguk nevelte és vásárolt virágokkal. Má-
jusban a Pinkóczi temetőben a Hősök sírját, majd a káptalani vas-
útállomás virágtartóit tervezik megszépíteni. 

Kérik, aki szívesen segítene, adna felesleges virághagymákat, pa-
lántákat, magokat, hívja Zaharovits Mártit +36 20 335 8958, kö-
szönettel fogadják!

Virágot ültetnek a Honismereti és Városszépítési Kör és a NABE 
tagjai az almádi vasútállomáson

Fotó: Novák Béla

Ezúton is köszönöm a bi-
zalmat, hogy az önök tá-
mogatásával Veszprém me-
gye 2. számú választóke-
rület egyéni országgyűlési 
képviselőjévé választottak. 
Köszönöm a Fidesz-KDNP 
listára leadott szavazatokat 
is. Megtiszteltetés számom-
ra, hogy a Parlamentben az 
itt élő embereket szolgálha-
tom. A Fidesz-KDNP frak-
ciószövetséggel együtt foly-
tatjuk a megkezdett mun-
kát, az ország megerősítést, 

folytatjuk a rezsicsökkentést, a munkahelyteremtést, a nyugdíjak 
megvédését, és tovább enyhíthetünk a családok terhein. Azon dol-
gozom, hogy a térség tovább fejlődjön.

Köszönöm Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmá-
di, Balatoncsicsó, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, 
Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonszepezd, Balatonszőlős, 
Balatonudvari, Barnag, Berhida, Csajág, Csopak, Dörgicse, 
Felsőörs, Hidegkút, Köveskál, Küngös, Litér, Lovas, Mencshely, 
Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Ősi, Paloznak, Papkeszi, Pécsely, 
Pétfürdő, Szentantalfa, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Tagyon, 
Tihany, Tótvázsony, Várpalota, Vászoly, Veszprémfajsz, Vöröstó, 
Zánka!

 Kontrát Károly országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP

Folytatódik a város szépségeinek felfedezése. A képeken épp egy 
könyvtáros csapat járja a javasolt útvonalat. Várunk mindenkit, 
aki szívesen sétálna az ajánlott utcákon, tereken. A kalauzoló fü-
zet hozzáférhető a városi könyvtárban nyitva tartási időben. Aki 
megoldja a feladatokat, ajándékot kap. A séta 2-2,5 órás, gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt ajánljuk! 

Májusban TESZEDD szemétszedést szerveztek Toskáni-Pál Ta-
más és Némethné Julika vezetésével, három almádi helyszínről ki-
indulva, az Almádi Gombászok Asztaltársasága, a Járási Hivatal és 
sok, környezetéért tenni akaró ittlakó csatlakozott hozzájuk.

Két tagjuk, Győriné Márta és Benedekné Emese, a Györgyi Dénes 
iskola több osztályában tartott interaktív előadást a PET palackok 
feleslegességéről, szelektív gyűjtéséről. „Te szedd” helyett „Te előzd 
meg!” kéne, további akciókat szerveznek, kérik mindenki segítségét.

A Kör tagjai Templomi sétákat vezetnek a Tourinform irodával kar-
öltve, nem csak a nyári szombatokon 17 órától, hanem egyéb ünnepe-
ken is, hogy minél többen megismerhessék Almádi szépségeit, kincseit.

Az utolsó tavaszi Honismereti Túra, „Kilátó túra” néven május 18-
án vasárnap 13.30-kor a Pannónia - Óvári messzelátó - Felső-hegy 
Geodéziai torony - Csere-hegy Szabadság-kilátó - Káptalanfüred - 
Balmádi útvonalon indul. Szeptembertől újabb túrákat szerveznek 
Illána Erzsébet vezetésével.

A hó utolsó keddjén 16.30-kor kezdődő megbeszéléseik már kinn 
a szabadban lesznek, mindig Almádi másik városrészét járják be, fel-
tárva, hol tudnának ők maguk szépíteni, hol kell a mindig segítőkész 
Városgondnoksággal vagy városvezetéssel felvenni a kapcsolatot.

Két ötlet a legutóbbi ülésről. Lehessen a Városgondnokság által ül-
tetett fának, bokornak „örökbefogadója”, szívesen áldoznának erre az 
almádiak. Legyen egy tábla, pl. a Tourinform irodánál „Akikre büsz-
kék vagyunk” – Almádi híres szülöttei, festői, művészei, tudósai, stb. 
pár mondattal ismertetve, hasonlóan a VasútArtJáró művészeihez. 

Kovács István helytörténeti kutató, a KÖR elnöke „Vitorlás élet 
Almádiban a kezdetektől napjainkig” címmel szervez kiállítást má-
jus 17-én 18 órára a Pannónia nagytermébe. Szeretettel várnak 
minden érdeklődőt! T.E.
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ÉrtéktárÖnkormányzat
A képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület megtárgyalta a Balatonalmádi Városi Értéktár Bi-
zottság elmúlt fél éves tevékenységéről szóló beszámolóját. A bizottság 
ülésein az értéktárba javasolt helyi értékeket áttekintette, értékelte és nyil-
vántartásba vette az első 17 helyi értéket, ami a folyamatosan fejleszthető 
adatbázis alapját jelenti. Felhívást is tettek közzé a lakosság számára, várva 
a javaslatokat további helyi értékek meghatározására. Pályázatot nyújtot-
tak be az önkormányzat útján Balatonalmádi értékeinek megismertetésé-
re és népszerűsítésére tervezett kiadvány elkészítésére.

A képviselő-testület előtt beszámolt a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzol-
tó parancsnokság a 2013. évi tevékenységéről. A készenléti jellegű szol-
gálatot ellátók rendszeresített létszáma 39 fő volt. A balatonalmádi és 
balatonfüredi járás területén az elmúlt évben összesen 45 tűzesethez és 
138 műszaki mentéshez vonultak ki, a téves jelzések száma 76 volt, 
melynek nagy része tűzjelző eszköz téves riasztása okozott. Központi 
feladatszabás alapján valamennyi járás területén a valós veszélyekre tör-
ténő gyors reagálás érdekében önkéntes mentőcsoportok alakultak a 
balatonfüredi járásban a Balaton Mentőcsoport 21 fővel vízről mentés-
re, személykeresésre, a balatonalmádi járásban a Balaton-Port Mentő-
csoport 24 fővel légi felderítés, személykeresésre szakosodva.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi zárszám-
adását és megállapította a pénzmaradvány mértékét. A beszámolóból 
kiderül, hogy az önkormányzat a 2013. évet 2 milliárd Ft feletti be-
vételi és kiadási főösszeggel zárta. Az éves költségvetés végrehajtása so-
rán nem volt szükség külső finanszírozás igénybevételére.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzések és 
egyéb külső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Átfogó értékelés készült a helyi önkormányzati gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról. Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre 2013-ban 105 gyermek volt jogosult. 129 gyermek részére ál-
lapítottak meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, egyszeri tan-
könyvvásárlási támogatásban 1 gyermek részesült, születési támogatás 
iránt pedig 61 gyermek szülője fordult kérelemmel a hivatalhoz. Élet-
kezdési önkormányzati támogatásban 10 gyermek részesült, melynek 
egyszeri összege 10 000 Ft. Balatonalmádiban lakóhellyel rendelkező 
gyermekek közül 39 főkapott étkezési térítési díjkedvezményt. A gyer-
mekek napközbeni ellátását naponta átlagosan az óvodákban 216 gyer-
mek, az általános iskolai napközis foglalkozást illetően 224 gyermek 
vette igénybe. A beszámoló tartalmazza többek között a települési ön-
kormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében tör-
ténő feladatok, szolgáltatások ellátásában való részvétel tapasztalatait is. 

A képviselő-testület vállalta idén is, hogy a nyári szünet ideje alatt 
44 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, Balatonalmádi területén lakóhellyel rendelke-
ző, kiskorú gyermekek számára folyamatosan napi egyszeri meleg 
étkezést biztosít a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében.

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és bérbe adásuk szabályairól 
szóló rendeletét és döntött a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégiumhoz tartozó szolgálati jelleggel bérbe adott lakások bér-
leti szerződésének módosításáról. 

A képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szóló be-
számolót, mely szerint a tavalyi évben közel 495 millió Ft adóbevétel 
(helyi adók, gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság) folyt be az ön-
kormányzathoz, ami 34,9 millió forinttal több, mint az előző évben, 
és 36,3 millió forinttal haladta meg a költségvetésben betervezett be-
vételt. Az adóbevételek jelentős része, 232,6 millió Ft építményadó-
ból folyt be; 7834 adózó 10338 db ingatlana esett e kötelezettség alá. 

Véleményezte a képviselő-testület a két általános iskola szakmai 
alapdokumentumainak módosítását, mely mindkét iskola esetében 

a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges kiegészítést 
tartalmaz, valamint a Györgyi Dénes Általános Iskola esetében a 
létszámbővítés lehetőségét is. 

Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati ren-
delet alapján, a 2014. évi költségvetésben 900 ezer Ft keretösszeget 
állapított meg a képviselő-testület a helyi építészeti értékek meg-
óvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében és 
egyben döntött a pályázat kiírásáról is.

Közös pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület a Polgár-
őr Egyesülettel „Polgárőr Város” cím elnyerésére. A nyertes telepü-
lés polgárőr egyesülete 100 000 Ft működési támogatásban részesül.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy közös fellépést vállal több 
önkormányzattal és megkereséssel él a Veszprém Megyei Közgyűlés el-
nökéhez azzal, hogy a megyei önkormányzat az SCD Holding Zrt.-vel 
kötött szerződését tekintse át és szerződő fél teljesítésének kikényszeríté-
sére tegyen meg minden tőle telhetőt. A cég turizmus területén számos 
nagyobb beruházást tervezett a Balaton parton és annak környékén. E 
nagyszabású tervekből jóformán semmi sem valósult meg. Balatonalmá-
diban annak ellenére nem valósultak meg a tervezett beruházások, hogy 
az önkormányzat településrendezési szerződés útján módosította a Kris-
tóf Motel és Kempingre valamint a Yacht Kempingre vonatkozó rende-
zési tervi előírásokat, a kedvezőbb befektetési lehetőség érdekében. 

A KLIK által indított véleményezési eljárásban az önkormányzat 
támogatta a Györgyi Dénes Általános Iskola és a Vörösberényi Álta-
lános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását, mely sze-
rint a Györgyi Dénes iskola maximálisan felvehető gyermeklétszá-
ma 340 tanulóra bővülne, továbbá mindkét iskolában a sajátos ne-
velési igényű tanulók ellátása pontosításra kerül.

Szülők által megfogalmazott kérelem és igényfelmérés alapján a 
Képviselő-testület nyári napközis ellátás megszervezéséről és pénz-
ügyi finanszírozásáról döntött. Eszerint 2014. június 30-tól – augusz-
tus 1-ig hétköznapokon 8.00–16.00 óráig a Szociális Alapszolgálta-
tási Központban programokkal gazdagított napközbeni ellátás lesz 
azon tanulók számára, akiknek napközbeni ellátását a nyári szünet-
ben a szülők munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudják biztosítani. 
A szülőknek a napi háromszori étkezés díját kell téríteniük. 

A közbiztonságot növelő pályázat benyújtásáról döntött a képvi-
selő-testület, a meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére (stran-
dok, Szoborpark) kíván vissza nem térítendő – mintegy 13,7 millió 
Ft – támogatást elnyerni.

A képviselő-testület a Wesselényi strand nyugati oldalán a parti sétány 
burkolatainak felújítására, gazdasági szervizút kialakítására valamint az 
utcafronti kerítés kivitelezésére bruttó 11,8 millió forint fedezetet biztosí-
tott, a beruházás már az idei szezonra emeli a stand színvonalát.
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iskola több osztályában tartott interaktív előadást a PET palackok 
feleslegességéről, szelektív gyűjtéséről. „Te szedd” helyett „Te előzd 
meg!” kéne, további akciókat szerveznek, kérik mindenki segítségét.

A Kör tagjai Templomi sétákat vezetnek a Tourinform irodával kar-
öltve, nem csak a nyári szombatokon 17 órától, hanem egyéb ünnepe-
ken is, hogy minél többen megismerhessék Almádi szépségeit, kincseit.

Az utolsó tavaszi Honismereti Túra, „Kilátó túra” néven május 18-
án vasárnap 13.30-kor a Pannónia - Óvári messzelátó - Felső-hegy 
Geodéziai torony - Csere-hegy Szabadság-kilátó - Káptalanfüred - 
Balmádi útvonalon indul. Szeptembertől újabb túrákat szerveznek 
Illána Erzsébet vezetésével.

A hó utolsó keddjén 16.30-kor kezdődő megbeszéléseik már kinn 
a szabadban lesznek, mindig Almádi másik városrészét járják be, fel-
tárva, hol tudnának ők maguk szépíteni, hol kell a mindig segítőkész 
Városgondnoksággal vagy városvezetéssel felvenni a kapcsolatot.

Két ötlet a legutóbbi ülésről. Lehessen a Városgondnokság által ül-
tetett fának, bokornak „örökbefogadója”, szívesen áldoznának erre az 
almádiak. Legyen egy tábla, pl. a Tourinform irodánál „Akikre büsz-
kék vagyunk” – Almádi híres szülöttei, festői, művészei, tudósai, stb. 
pár mondattal ismertetve, hasonlóan a VasútArtJáró művészeihez. 

Kovács István helytörténeti kutató, a KÖR elnöke „Vitorlás élet 
Almádiban a kezdetektől napjainkig” címmel szervez kiállítást má-
jus 17-én 18 órára a Pannónia nagytermébe. Szeretettel várnak 
minden érdeklődőt! T.E.
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Választási tájékoztatóJubileum

Kitüntetettjeink neti tanulmányokat tartalmazó kötet. Az Almádi Füzetek sorozat-
ban két helytörténeti kiadvány jelent meg az ő nevével fémjelezve, 
valamint a hosszú évek gyűjtőmunkája eredményeként megjelenő 
első, második, majd harmadik könyv, melyen bemutatja Almádit 
a számára oly kedves képes levelezőlapokon keresztül. Ezen kiad-
ványok méltán váltak a település múltját reprezentáló, a városhatá-
ron kívül is érdeklődést keltő alkotásokká. Tanulmány írt a Balato-
ni Szövetség története címmel, valamint a Balaton-felvidék népi és 
polgári építészetéről. A helytörténethez kötődő tetteivel példát mu-
tatott, lelkes lokálpatriótákat nevelt fel az elmúlt negyed században.

1990-től 2010-ig tagja volt Balatonalmádi Város Önkormányza-
ta képviselő-testületének, 1992-től 2010-ig városunk alpolgármes-
teri tisztét látta el. Mértékadó és mértéktartó véleményével támo-
gatta a város kulturális és építészeti fejlődését. Nevéhez fűződő fel-
újítások: az Öregpark zenepavilonja, az Óvári kilátó korhű felújí-
tását az ő tervei alapján végezték. A Helyi Értéktár Bizottság tagja. 

Helytörténeti munkásságával kiemelkedően sokat tett Balatonal-
mádi épített környezete, társadalma, kulturális öröksége megismer-
tetésében és népszerűsítésében. 

Szabó János

Balatonalmádi Város Önkormányzata Szabó János római kato-
likus plébánosnak Balatonalmádi építészeti, kulturális és szellemi 
értékeinek megóvásában és gyarapításában, a helyi közösségek lel-
ki gondozásában, a város turisztikai vonzerejének növelésében, va-
lamint a közéletben kifejtett több, mint két évtizedes tevékenysé-
ge elismeréseként a várossá nyilvánítás negyedszázados évfordulóján 
„Balatonalmádi Városért Érdemérmet”adományozott. 

Szabó János 1964. január 8-án született egy kapolcsi család 5. 
gyermekeként. Gyermekéveit Kapolcson töltötte, ahol szülei – a 
családi hagyományt követve – munkájuk mellett a helyi katolikus 
templom mindenesi teendőit is ellátták. A későbbi plébános első 
gyermekkori élményei is ehhez a kis kapolcsi templomhoz kötőd-
nek. Általános iskolába Kapolcson járt, középiskolai tanulmánya-
it pedig Tapolcán végezte. Érettségi után először nyomdában dol-
gozott, majd két év sorkatonai szolgálat következett Cegléden, aho-
vá már, mint leendő szeminarista vonult be. A papi szemináriumot 
Győrben végezte el, majd Veszprémben szentelték pappá 1992. jú-
nius 24-én. 

Első szolgálati helyére – Balatonalmádiba – úgy került, hogy 
Csoma János akkori plébános személy szerint őt kérte a veszprémi 
püspöktől maga mellé káplánnak. Négy év kápláni szolgálat után – 
Csoma János halálát követően – nevezte ki plébánossá Szendi Jó-
zsef veszprémi érsek 1996-ban. Azóta vezeti mind a Balatonalmádi, 
mind pedig a Vörösberényi Plébániát, s a káptalanfüredi filiát. Egy-
házi előljárói hamar felismerték hivatásszeretetét, tehetségét és szer-
vező képességét. Saját plébániája mellett 1997-1998 között ellátta 
a balatonfűzfői, majd 2007-től 2009-ig a szentkirályszabadjai, vé-
gül 2009-2013 között az alsóőrsi plébániák vezetését is. Rendszere-
sen helyeztek és helyeznek mellé újonnan felszentelt fiatal papokat, 
hogy példájával erősítse bennük a papi hivatás iránti elkötelezettsé-
get. Tanításai, közösségformáló ereje kivívta a helyi és környékbe-
li lakosság tiszteletét. 

Szabó János plébános a lelkek gondozása mellett nagy figyelmet 
fordít a rábízott egyházi javak, különösen az épületek, templomok 
állapotára is. Munkája nyomán megszépült az idegenforgalmi sze-
zonban nagy látogatottságnak örvendő káptalanfüredi Angyalos 
Boldogasszony kápolna és annak környezete. Felújította, s eredeti 
állapotára visszaállította a Szent Margit kápolnát, amely az esti ki-
világításnak is köszönhetően a környék kis ékszerdobozává vált. A 

Szent Imre templomhoz csatlakozó Szent Jobb kápolna nemrég ka-
pott méltó előteret, legújabban pedig a Don-kanyarban elesett ka-
tonáinknak állított emléket a berényi templom melletti vöröskő ke-
reszttel. Több éves előkészület után – az egyházközség, a város, va-
lamint a főegyházmegye összefogásának köszönhetően – folyik a 
vörösberényi Szent Ignác templom teljes tetőszerkezetének felújí-
tása. Az építő-szépítő munka látványos eredményei a hitéleti tevé-
kenység méltó feltételeinek megteremtése mellett növelik városunk 
turisztikai vonzerejét is.

A város számára fontos turisztikai vonzerőt azonban nem csupán 
a szépen karban tartott épületek, templomok növelik, hanem a ben-
nük zajló mozgalmas élet is: az egyházi és világi rendezvények, kó-
rushangversenyek, orgonakoncertek. Így például a városi szervezésű 
Régi zene koncertsorozat, amelynek a Szent Ignác templom is rend-
szeresen helyet biztosít. 

Balatonalmádi turizmusának egyik fejlődő ága a vallási turizmus. 
Ennek legfontosabb célpontjai a templomok, melyek látogatottságát 
csak növelik a bennük elhelyezett ereklyék. Első e sorban a Szent Jobb 
kápolna, amely Plébános úr szervező munkájának eredményeképpen 
2000 májusában - hosszú évtizedek után - egy éjszakára ismét fogadhat-
ta Szent István királyunk kéz-ereklyéjét. E nap emlékére kapta ajándék-
ba az egyházközség 2001-ben a Szent Jobb egy fragmentumát, majd 
2002-ben Szent Imre csont-ereklyéjét. 2007-ben pedig Boldog Gizel-
la ereklyéje érkezett meg Passauból. Így válhatott Balatonalmádi az első 
Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – vá-
rosává. Egyházi és civil összefogással valósulnak meg a nagy látogatott-
ságnak örvendő templomtúrák is, melyek során az érdeklődők megis-
merkedhetnek a város nevezetes templomainak történetével.

Plébános úr részt vesz Balatonalmádi közéletében is. Rendszere-
sen közreműködik a város által szervezett adventi, karácsonyi, au-
gusztus 20-i rendezvényeken, megemlékezéseken. Szolgálva ezzel 
nem csupán a rábízott katolikus hívek, de a város minden lakosá-
nak épülését is. 

Steinbach József

Balatonalmádi Város Önkormányzata Steinbach József reformá-
tus püspöknek Balatonalmádi szellemi és kulturális értékeinek gya-
rapításáért, közösségformáló tevékenysége, valamint a közéletben 
kifejtett több, mint két évtizedes munkássága elismeréseként a vá-
rossá nyilvánítás negyedszázados évfordulóján „Balatonalmádi Vá-
rosért Érdemérmet”adományozott. 

Steinbach József Veszprémben született 1964-ben, Szentgálon 
konfirmált, Balatonfüreden érettségizett. Lelkészi oklevelet 1991-
ben szerzett Budapesten, 1999-ben pedig középiskolai vallástaná-
ri diplomát kapott, majd a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán, antropológia – etika – társadalomismeret szakon diplomá-
zott. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Karának doktori programjában vesz részt. 

A Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség-
ben 1990 óta szolgál, a gyülekezethez segédlelkésznek került Bolla 
Ferenc nagytiszteletű úr mellé. 1997-től egyedül látja el a lelkipász-
tori teendőket a két gyülekezetben. A Pápai Reformárus Teológi-
ai Akadémián 1999 óta tanít homiletikát. Rendszeres előadásokkal 
részt vesz a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai Szekciójá-
nak munkájában. Szakmai publikációi főként az igehirdetés tudo-
mányával foglalkoznak. Több egyházmegyei és egyházkerületi tiszt-
séget töltött be az évek során.

Elhivatott munkájához felesége Cenkvári Klára szociálpedagógus, 
két lányuk Sára és Borbála nyújt támogató hátteret. 

Lelkészi tevékenysége során a kezdetektől nagy gondot fordított 

arra, hogy megismerje gyülekezeteit, a gyülekezeti tagok problémá-
it, és segítsen azok megoldásában. Megkülönböztetett figyelemmel 
volt és van az ifjúság körében végzett lelki építő munkára. 

Sokoldalú szolgálatai különböző egyházi tisztségekbe emelték. 
2007-ben püspök helyettes, 2009-ben pedig a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke lett. 2011 óta a Magyarországi Egyhá-
zak Ökomenikus Tanácsa elnöke.

2005 óta már 5 alkalommal szervezte meg a balatonalmádi re-
formátus nyaralók találkozóját, ezzel is tartalmasabbá téve az itte-
ni gyülekezeti életet.

Zeneszerető ember. 2007-ben az ő segítségével alakulhatott meg 
a Balatonalmádi református gyülekezet kórusa.

Felkérésre közéleti szerepléseket is vállal Balatonalmádiban. Az 
egészséges életmód vitelben is jó példával jár a lakosság előtt.

Hűsége és kötődése e tájhoz és az itt élő közösséghez Tágas tér – 
Üzenetek a 18. zsoltárból című prédikációs kötete borító lapjáról 
is megmutatkozik, ahol a képen egy templombelső látszik, nyitott 
tere a csodálatos balatoni panorámában folytatódik. 

Személyisége, példamutatása és tevékenysége az egyházi és világi 
közösségek kovásza.

Schildmayer Ferenc

Balatonalmádi Város Önkormányzata tisztelete jeléül Schildmayer 
Ferenc építészmérnöknek, nyugállományú alpolgármesternek több 
évtizedes honismereti munkássága, a város kulturális öröksége meg-
őrzéséért végzett meghatározó tevékenysége elismeréseként „Bala-
tonalmádi Város Díszpolgára” címet adományozza. 

Schildmayer Ferenc 1992-től 2010-ig volt Balatonalmádi alpolgár-
mestere. Helytörténeti munkásságával kiemelkedően sokat tett Ba-
latonalmádi épített környezete, társadalma, kulturális emlékei és ha-
gyományai kutatásában, megismertetésében és népszerűsítésében. 

Képeslap gyűjteményével, az Új Almádi Újságban megjelentett 
helytörténeti publikációval, a nevével fémjelzett könyvekkel és ki-
adványokkal nemcsak a helyi értékek megőrzésében szerzett elévül-
hetetlen érdemeket, hanem a város népszerűsítésében is. Lokálpat-
riotizmusa, a közérdek javára kifejtett tevékenysége szolgáljon pél-
daként Balatonalmádi eljövendő nemzedékei számára! 

Schildmayer Ferenc Sárváron született 1931. augusztus 25-én, 
1933 óta balatonalmádi lakos. Elemibe az első (Óvári utcai) almá-
di iskolába járt. A felső-építőipari iskolát Budapesten végezte, majd 
építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerez-
te meg. 1959-től 1991-ig a Veszprémi Tervező Vállalat és jogelőd-
jei tervezője, építész osztályvezető volt. Elvégezte a műemlékvédel-
mi szakmérnöki szakot is. 

Honismereti tevékenysége ismert és elismert a város lakossága 
előtt. Részt vett a balatonalmádi Honismereti Kör megalapításá-
ban, annak Horváth József plébános halála óta vezetője. 1980-tól 
gyűjti Balatonalmádi 1945 előtti képes levelezőlapjait, gyűjteménye 
kb. 2000  darabból áll.

Kitartóan kutatja Balatonalmádi történetét, legyen szó 
Káptalanfüred kialakulásáról, Budatava településtörténetéről, az Al-
mádi szőlőhelyről, vagy bármely helyi nevezetes épületről, a község 
sporttörténetéről, a gőzhajózásról, a strandokról, a népiskola kezde-
teiről, vagy a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. történetéről. 

Alapító tagja az Új Almádi Újság szerkesztőségének, ahol számról 
számra – 1989-től folyamatosan – megjelenik egy-egy helytörténeti 
tanulmánya. Ismeretterjesztő előadások sora, várostörténeti adatok 
tömkelege köszönhető neki, a védelemre érdemes épületek felderí-
tésétől, az elfeledésre ítéltetett dűlő- és helynevek felélesztéséig. He-
raldikai ismereteire támaszkodva közreműködött a város címerének 
megalkotásában. Kezdeményezésére és munkája által az Almádiért 
Közalapítvány támogatásával 1995-ben megjelent Balatonalmádi és 
Vörösberény története című, azóta alapműnek tekintett helytörté-

Szabó János plébános, Schildmayer Ferenc nyugalmazott alpol-
gármester és Steinbach József püspök a kitüntetések átadása után

Jótékonysági koncert
Az Új Almádi Újság februári számában már előre bocsátottam, 

hogy 1+6 jótékonysági koncert kerül megszervezésre a közeljö-
vőben a Vörösberényi Református Erődített Templom leendő or-
gonájáért. Ezúttal szeretettel invitálom önöket a májusi és júniu-
si alkalmakra!

Az évadnyitó koncert május 17-én, szombaton csendül fel. A 
veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola mű-
vésztanárainak és kiemelkedő növendékeinek kihelyezett kon-
certjén változatos szólóprodukciók és néhány kamaramű fog 
megszólalni a legkülönbözőbb korokból válogatva. Fővédnök-
ként Porga Gyula, Veszprém MJV polgármestere és Molnár Fe-
renc intézményvezető tiszteli meg koncertünket. Igei szolgálatot 
mond és áldást ad Faust Gyula tiszteletes úr.

Május 28-án, szerdán a balatonalmádi Kósa György Zeneisko-
la növendékeinek serege ad hangversenyt nemes ügyünkért. Ők 
a Református énekeskönyv dallamkincséből is válogattak. Fővéd-
nökként Keszey János polgármester úr tiszteli meg koncertünket. 
Igei szolgálatot mond és áldást ad a balatonalmádi születésű Ko-
vács Attila és Faust Gyula tiszteletes urak.

A két májusi koncert mindegyike a Vörösberényi Református 
Erődített Templomban szólal meg.

A 4. jótékonysági gálakoncert ezúttal is felvonultatja az Egyesí-
tett Kórust, a kibővült Tanári Kamarakórust, az új tagokkal növe-
kedett Vörösberényi Református Gyülekezeti Kamarakórus, hang-
szeres és énekes szólistákat, valamint további előadóművésze-
ket. Ezen legnagyobb szabású estnek a Balatonfüredi Református 
Templom ad otthont június 21-én, szombaton, 19 órai kezdettel. 
A rendezvény fővédnöke főtiszteletű Steinbach József, a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke. Igei köszöntőt mond és 
áldást ad nagytiszteletű Kuti Géza, a Veszprémi Református Egy-
házmegye esperese, valamint Miklós Ferenc és Faust Gyula tisz-
teletes urak.

Koncertjeinkre a belépés ingyenes, perselybe helyezett ado-
mányaikat hálás szívvel köszönjük! További információk a 
vargaaron357@gmail.com ímélcímen, vagy a +36 20 292 6926-os 
telefonszámon kaphatóak. 

Varga Áron főszervező református kántor, karvezető

Fotó: Pászti Gy.
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Választási tájékoztatóJubileum

Kitüntetettjeink neti tanulmányokat tartalmazó kötet. Az Almádi Füzetek sorozat-
ban két helytörténeti kiadvány jelent meg az ő nevével fémjelezve, 
valamint a hosszú évek gyűjtőmunkája eredményeként megjelenő 
első, második, majd harmadik könyv, melyen bemutatja Almádit 
a számára oly kedves képes levelezőlapokon keresztül. Ezen kiad-
ványok méltán váltak a település múltját reprezentáló, a városhatá-
ron kívül is érdeklődést keltő alkotásokká. Tanulmány írt a Balato-
ni Szövetség története címmel, valamint a Balaton-felvidék népi és 
polgári építészetéről. A helytörténethez kötődő tetteivel példát mu-
tatott, lelkes lokálpatriótákat nevelt fel az elmúlt negyed században.

1990-től 2010-ig tagja volt Balatonalmádi Város Önkormányza-
ta képviselő-testületének, 1992-től 2010-ig városunk alpolgármes-
teri tisztét látta el. Mértékadó és mértéktartó véleményével támo-
gatta a város kulturális és építészeti fejlődését. Nevéhez fűződő fel-
újítások: az Öregpark zenepavilonja, az Óvári kilátó korhű felújí-
tását az ő tervei alapján végezték. A Helyi Értéktár Bizottság tagja. 

Helytörténeti munkásságával kiemelkedően sokat tett Balatonal-
mádi épített környezete, társadalma, kulturális öröksége megismer-
tetésében és népszerűsítésében. 

Szabó János

Balatonalmádi Város Önkormányzata Szabó János római kato-
likus plébánosnak Balatonalmádi építészeti, kulturális és szellemi 
értékeinek megóvásában és gyarapításában, a helyi közösségek lel-
ki gondozásában, a város turisztikai vonzerejének növelésében, va-
lamint a közéletben kifejtett több, mint két évtizedes tevékenysé-
ge elismeréseként a várossá nyilvánítás negyedszázados évfordulóján 
„Balatonalmádi Városért Érdemérmet”adományozott. 

Szabó János 1964. január 8-án született egy kapolcsi család 5. 
gyermekeként. Gyermekéveit Kapolcson töltötte, ahol szülei – a 
családi hagyományt követve – munkájuk mellett a helyi katolikus 
templom mindenesi teendőit is ellátták. A későbbi plébános első 
gyermekkori élményei is ehhez a kis kapolcsi templomhoz kötőd-
nek. Általános iskolába Kapolcson járt, középiskolai tanulmánya-
it pedig Tapolcán végezte. Érettségi után először nyomdában dol-
gozott, majd két év sorkatonai szolgálat következett Cegléden, aho-
vá már, mint leendő szeminarista vonult be. A papi szemináriumot 
Győrben végezte el, majd Veszprémben szentelték pappá 1992. jú-
nius 24-én. 

Első szolgálati helyére – Balatonalmádiba – úgy került, hogy 
Csoma János akkori plébános személy szerint őt kérte a veszprémi 
püspöktől maga mellé káplánnak. Négy év kápláni szolgálat után – 
Csoma János halálát követően – nevezte ki plébánossá Szendi Jó-
zsef veszprémi érsek 1996-ban. Azóta vezeti mind a Balatonalmádi, 
mind pedig a Vörösberényi Plébániát, s a káptalanfüredi filiát. Egy-
házi előljárói hamar felismerték hivatásszeretetét, tehetségét és szer-
vező képességét. Saját plébániája mellett 1997-1998 között ellátta 
a balatonfűzfői, majd 2007-től 2009-ig a szentkirályszabadjai, vé-
gül 2009-2013 között az alsóőrsi plébániák vezetését is. Rendszere-
sen helyeztek és helyeznek mellé újonnan felszentelt fiatal papokat, 
hogy példájával erősítse bennük a papi hivatás iránti elkötelezettsé-
get. Tanításai, közösségformáló ereje kivívta a helyi és környékbe-
li lakosság tiszteletét. 

Szabó János plébános a lelkek gondozása mellett nagy figyelmet 
fordít a rábízott egyházi javak, különösen az épületek, templomok 
állapotára is. Munkája nyomán megszépült az idegenforgalmi sze-
zonban nagy látogatottságnak örvendő káptalanfüredi Angyalos 
Boldogasszony kápolna és annak környezete. Felújította, s eredeti 
állapotára visszaállította a Szent Margit kápolnát, amely az esti ki-
világításnak is köszönhetően a környék kis ékszerdobozává vált. A 

Szent Imre templomhoz csatlakozó Szent Jobb kápolna nemrég ka-
pott méltó előteret, legújabban pedig a Don-kanyarban elesett ka-
tonáinknak állított emléket a berényi templom melletti vöröskő ke-
reszttel. Több éves előkészület után – az egyházközség, a város, va-
lamint a főegyházmegye összefogásának köszönhetően – folyik a 
vörösberényi Szent Ignác templom teljes tetőszerkezetének felújí-
tása. Az építő-szépítő munka látványos eredményei a hitéleti tevé-
kenység méltó feltételeinek megteremtése mellett növelik városunk 
turisztikai vonzerejét is.

A város számára fontos turisztikai vonzerőt azonban nem csupán 
a szépen karban tartott épületek, templomok növelik, hanem a ben-
nük zajló mozgalmas élet is: az egyházi és világi rendezvények, kó-
rushangversenyek, orgonakoncertek. Így például a városi szervezésű 
Régi zene koncertsorozat, amelynek a Szent Ignác templom is rend-
szeresen helyet biztosít. 

Balatonalmádi turizmusának egyik fejlődő ága a vallási turizmus. 
Ennek legfontosabb célpontjai a templomok, melyek látogatottságát 
csak növelik a bennük elhelyezett ereklyék. Első e sorban a Szent Jobb 
kápolna, amely Plébános úr szervező munkájának eredményeképpen 
2000 májusában - hosszú évtizedek után - egy éjszakára ismét fogadhat-
ta Szent István királyunk kéz-ereklyéjét. E nap emlékére kapta ajándék-
ba az egyházközség 2001-ben a Szent Jobb egy fragmentumát, majd 
2002-ben Szent Imre csont-ereklyéjét. 2007-ben pedig Boldog Gizel-
la ereklyéje érkezett meg Passauból. Így válhatott Balatonalmádi az első 
Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – vá-
rosává. Egyházi és civil összefogással valósulnak meg a nagy látogatott-
ságnak örvendő templomtúrák is, melyek során az érdeklődők megis-
merkedhetnek a város nevezetes templomainak történetével.

Plébános úr részt vesz Balatonalmádi közéletében is. Rendszere-
sen közreműködik a város által szervezett adventi, karácsonyi, au-
gusztus 20-i rendezvényeken, megemlékezéseken. Szolgálva ezzel 
nem csupán a rábízott katolikus hívek, de a város minden lakosá-
nak épülését is. 

Steinbach József

Balatonalmádi Város Önkormányzata Steinbach József reformá-
tus püspöknek Balatonalmádi szellemi és kulturális értékeinek gya-
rapításáért, közösségformáló tevékenysége, valamint a közéletben 
kifejtett több, mint két évtizedes munkássága elismeréseként a vá-
rossá nyilvánítás negyedszázados évfordulóján „Balatonalmádi Vá-
rosért Érdemérmet”adományozott. 

Steinbach József Veszprémben született 1964-ben, Szentgálon 
konfirmált, Balatonfüreden érettségizett. Lelkészi oklevelet 1991-
ben szerzett Budapesten, 1999-ben pedig középiskolai vallástaná-
ri diplomát kapott, majd a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán, antropológia – etika – társadalomismeret szakon diplomá-
zott. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Karának doktori programjában vesz részt. 

A Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség-
ben 1990 óta szolgál, a gyülekezethez segédlelkésznek került Bolla 
Ferenc nagytiszteletű úr mellé. 1997-től egyedül látja el a lelkipász-
tori teendőket a két gyülekezetben. A Pápai Reformárus Teológi-
ai Akadémián 1999 óta tanít homiletikát. Rendszeres előadásokkal 
részt vesz a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai Szekciójá-
nak munkájában. Szakmai publikációi főként az igehirdetés tudo-
mányával foglalkoznak. Több egyházmegyei és egyházkerületi tiszt-
séget töltött be az évek során.

Elhivatott munkájához felesége Cenkvári Klára szociálpedagógus, 
két lányuk Sára és Borbála nyújt támogató hátteret. 

Lelkészi tevékenysége során a kezdetektől nagy gondot fordított 

arra, hogy megismerje gyülekezeteit, a gyülekezeti tagok problémá-
it, és segítsen azok megoldásában. Megkülönböztetett figyelemmel 
volt és van az ifjúság körében végzett lelki építő munkára. 

Sokoldalú szolgálatai különböző egyházi tisztségekbe emelték. 
2007-ben püspök helyettes, 2009-ben pedig a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke lett. 2011 óta a Magyarországi Egyhá-
zak Ökomenikus Tanácsa elnöke.

2005 óta már 5 alkalommal szervezte meg a balatonalmádi re-
formátus nyaralók találkozóját, ezzel is tartalmasabbá téve az itte-
ni gyülekezeti életet.

Zeneszerető ember. 2007-ben az ő segítségével alakulhatott meg 
a Balatonalmádi református gyülekezet kórusa.

Felkérésre közéleti szerepléseket is vállal Balatonalmádiban. Az 
egészséges életmód vitelben is jó példával jár a lakosság előtt.

Hűsége és kötődése e tájhoz és az itt élő közösséghez Tágas tér – 
Üzenetek a 18. zsoltárból című prédikációs kötete borító lapjáról 
is megmutatkozik, ahol a képen egy templombelső látszik, nyitott 
tere a csodálatos balatoni panorámában folytatódik. 

Személyisége, példamutatása és tevékenysége az egyházi és világi 
közösségek kovásza.

Schildmayer Ferenc

Balatonalmádi Város Önkormányzata tisztelete jeléül Schildmayer 
Ferenc építészmérnöknek, nyugállományú alpolgármesternek több 
évtizedes honismereti munkássága, a város kulturális öröksége meg-
őrzéséért végzett meghatározó tevékenysége elismeréseként „Bala-
tonalmádi Város Díszpolgára” címet adományozza. 

Schildmayer Ferenc 1992-től 2010-ig volt Balatonalmádi alpolgár-
mestere. Helytörténeti munkásságával kiemelkedően sokat tett Ba-
latonalmádi épített környezete, társadalma, kulturális emlékei és ha-
gyományai kutatásában, megismertetésében és népszerűsítésében. 

Képeslap gyűjteményével, az Új Almádi Újságban megjelentett 
helytörténeti publikációval, a nevével fémjelzett könyvekkel és ki-
adványokkal nemcsak a helyi értékek megőrzésében szerzett elévül-
hetetlen érdemeket, hanem a város népszerűsítésében is. Lokálpat-
riotizmusa, a közérdek javára kifejtett tevékenysége szolgáljon pél-
daként Balatonalmádi eljövendő nemzedékei számára! 

Schildmayer Ferenc Sárváron született 1931. augusztus 25-én, 
1933 óta balatonalmádi lakos. Elemibe az első (Óvári utcai) almá-
di iskolába járt. A felső-építőipari iskolát Budapesten végezte, majd 
építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerez-
te meg. 1959-től 1991-ig a Veszprémi Tervező Vállalat és jogelőd-
jei tervezője, építész osztályvezető volt. Elvégezte a műemlékvédel-
mi szakmérnöki szakot is. 

Honismereti tevékenysége ismert és elismert a város lakossága 
előtt. Részt vett a balatonalmádi Honismereti Kör megalapításá-
ban, annak Horváth József plébános halála óta vezetője. 1980-tól 
gyűjti Balatonalmádi 1945 előtti képes levelezőlapjait, gyűjteménye 
kb. 2000  darabból áll.

Kitartóan kutatja Balatonalmádi történetét, legyen szó 
Káptalanfüred kialakulásáról, Budatava településtörténetéről, az Al-
mádi szőlőhelyről, vagy bármely helyi nevezetes épületről, a község 
sporttörténetéről, a gőzhajózásról, a strandokról, a népiskola kezde-
teiről, vagy a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. történetéről. 

Alapító tagja az Új Almádi Újság szerkesztőségének, ahol számról 
számra – 1989-től folyamatosan – megjelenik egy-egy helytörténeti 
tanulmánya. Ismeretterjesztő előadások sora, várostörténeti adatok 
tömkelege köszönhető neki, a védelemre érdemes épületek felderí-
tésétől, az elfeledésre ítéltetett dűlő- és helynevek felélesztéséig. He-
raldikai ismereteire támaszkodva közreműködött a város címerének 
megalkotásában. Kezdeményezésére és munkája által az Almádiért 
Közalapítvány támogatásával 1995-ben megjelent Balatonalmádi és 
Vörösberény története című, azóta alapműnek tekintett helytörté-

Szabó János plébános, Schildmayer Ferenc nyugalmazott alpol-
gármester és Steinbach József püspök a kitüntetések átadása után

Jótékonysági koncert
Az Új Almádi Újság februári számában már előre bocsátottam, 

hogy 1+6 jótékonysági koncert kerül megszervezésre a közeljö-
vőben a Vörösberényi Református Erődített Templom leendő or-
gonájáért. Ezúttal szeretettel invitálom önöket a májusi és júniu-
si alkalmakra!

Az évadnyitó koncert május 17-én, szombaton csendül fel. A 
veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola mű-
vésztanárainak és kiemelkedő növendékeinek kihelyezett kon-
certjén változatos szólóprodukciók és néhány kamaramű fog 
megszólalni a legkülönbözőbb korokból válogatva. Fővédnök-
ként Porga Gyula, Veszprém MJV polgármestere és Molnár Fe-
renc intézményvezető tiszteli meg koncertünket. Igei szolgálatot 
mond és áldást ad Faust Gyula tiszteletes úr.

Május 28-án, szerdán a balatonalmádi Kósa György Zeneisko-
la növendékeinek serege ad hangversenyt nemes ügyünkért. Ők 
a Református énekeskönyv dallamkincséből is válogattak. Fővéd-
nökként Keszey János polgármester úr tiszteli meg koncertünket. 
Igei szolgálatot mond és áldást ad a balatonalmádi születésű Ko-
vács Attila és Faust Gyula tiszteletes urak.

A két májusi koncert mindegyike a Vörösberényi Református 
Erődített Templomban szólal meg.

A 4. jótékonysági gálakoncert ezúttal is felvonultatja az Egyesí-
tett Kórust, a kibővült Tanári Kamarakórust, az új tagokkal növe-
kedett Vörösberényi Református Gyülekezeti Kamarakórus, hang-
szeres és énekes szólistákat, valamint további előadóművésze-
ket. Ezen legnagyobb szabású estnek a Balatonfüredi Református 
Templom ad otthont június 21-én, szombaton, 19 órai kezdettel. 
A rendezvény fővédnöke főtiszteletű Steinbach József, a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke. Igei köszöntőt mond és 
áldást ad nagytiszteletű Kuti Géza, a Veszprémi Református Egy-
házmegye esperese, valamint Miklós Ferenc és Faust Gyula tisz-
teletes urak.

Koncertjeinkre a belépés ingyenes, perselybe helyezett ado-
mányaikat hálás szívvel köszönjük! További információk a 
vargaaron357@gmail.com ímélcímen, vagy a +36 20 292 6926-os 
telefonszámon kaphatóak. 

Varga Áron főszervező református kántor, karvezető

Fotó: Pászti Gy.
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A mosoly volt a jellemző, de azért néhány könnycsepp is hullott 
a vörösberényi Művelődési Házban május harmadikán. A helyi Vö-
röskereszt Idősek Napi rendezvényén színvonalas műsorral köszön-
tötték a szépkorúakat és az édesanyákat. A kerek évfordulót ünnep-
lő tagokat virágcsokorral lepték meg, nekik itt is sok boldogságot, 
jó egészséget kívánunk.

A meghívottak között volt Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző asz-
szony, valamint Bálint Sándor alpolgármester úr. A köszöntő be-
szédben elhangzott Sütő András idézet szellemében – „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a vi-
lág nem vele kezdődött” – jó hangulatú, kellemes estét tölthetett el 
a mintegy 120 résztvevő. 

Köszöntőt mondott még Dr. Kulcsár Enikő, a Vöröskereszt 
vörösberényi szervezetének elnöke, valamint Kalocsa Erzsébet tit-
kár is. 

Nagy sikerrel fellépett a vörösberényi Nyugdíjasklub Ringató Ba-
laton Néptánc együttese és a szintén a klubhoz tartozó Borostyán 
Népdalkör. 

A balatonalmádi Zeneiskola növendékei, és a vörösberényi Általá-
nos Iskola 5. B. osztálya kiválóan szerepelt a meghívottak nagy örö-
mére. Módri Györgyi a Petőfi Színház színésze énekkel, Torerczer 
Emília versmondással emelte a hangulatot.

A vacsorát már élőzene mellett szolgálták fel, bor is került az asz-
talra a virágcsokrok mellé, és a délutánból hamar este.

Varjasné Kalocsa Erzsébet szakított annyi időt, hogy kérdésemre 
elmondja: 2008 óta látja el a titkári tisztséget, tagtársaival fáradha-
tatlanul a rászorulók érdekeiért dolgozik, a ruhagyűjtéstől a fahor-
dásig mindenben segítenek, ahol tudnak.

A szervezet pályázati pénzből gazdálkodik, de ezt a rendezvényt 
a januári Vöröskeresztes Bál bevételéből rendezik immár hagyomá-
nyosan. Az ezzel járó nem kevés munkát, amit a szervezésen kívül 
a terítés, felszolgálás, mosogatás jelent, szintén a tagság segítségével 
oldják meg, akik lelkesen, örömmel teszik ezt meg évről-évre.

Zsóka a beszédében is kiemelte, hogy mennyire fontos az idősek-
kel való törődés, és hogy jó lenne, ha az év minden napján, min-
den helyzetben megkapnák azt a szeretetet, gondoskodást, amit egy 
egész életen át tartó munkájuk révén megérdemelnek. Csaljunk 
minden nap mosolyt az arcukra, mert a mosolygó arcú idősektől a 
mi napjaink is szebbé válnak. Ennyit kérnek tőlünk, a – most még 
– fiatalabbaktól.

Köszönöm a meghívást és a beszélgetést!
Kovácsi Szolga Mária

Szépkorúak köszöntése Helló! 
Balázs vagyok. Mindjárt megszületek, de gondoltam, hogy 

előtte csinálok egy kis felfordulást. Csak azért, mert már most 
szeretnék hozzászoktatni minden hozzám közel állót, hogy 2014 
áprilisától minden másképp lesz a családomban, és a házunk tá-
ján. Az az egyik küldetésem, hogy véget vessek a lány- és nőura-
lomnak szerény hajlékomban, és én ennek a megbízatásnak ele-
get is fogok tenni. Jó, mondjuk a hajlék nem szerény, mert azért 
a rokonság női része figyel a részletekre is, ezt el kell ismerni. 
Viszont minden tele van babával, és egyéb marhaságokkal. Se-
hol egy makett asztal kisvasúttal, nincs egy tisztességes parkoló-
ház kamionokkal, de még csak egy tűzoltó autóval sem találkoz-
tam a polcokon. 

Szegény apának eddig senki nem vett ilyesmit. Tudtam én 
az első perctől, hogy mindenképpen kell neki az az erősítés, 
amit majd tőlem megkap. Igazából az ő kedvéért húztam bele 
az utolsó hetekben a fejlődésbe és növekedésbe is. Nem is tu-
dom, hogy ez a drága jó ember hogy is bírta ki eddig a segít-
ségem nélkül? 

Kilenc hónapja már, hogy köztük élek, tehát volt időm mindent 
megtudni róluk, és közelebbről is kiismerni a családot. Hát, mit 
mondjak? Elég unalmasak. Éjjel alszanak, nappal dolgoznak, meg 
tanulnak, ráadásul akkor esznek, amikor itt az ideje. 

Igyekszem majd hamar ráébreszteni őket, hogy ennek így semmi 
értelme. Konzervatív népség, az biztos, de majd én leszoktatok min-
denkit erről a rossz szokásról.

A vörösberényi Vöröskereszt köszöntötte az időskorúakat

„Gyöngyhalász” mozgás- és 
készségfejlesztő tábor

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre 5-8 éves korosztály 
számára intenzív pedagógiai programunk, amely segít a szülők-
nek megismerni, hol tart gyermekük fejlődése.

Mozgásterápia vízben és tornateremben, nyelvi fejlesztés nép-
mesével, mondókákkal, „síppal, dobbal, nádi hegedűvel”, kéz-
ügyességet és kreativitást fejlesztő művészeti foglalkozás, tanu-
lás-képesség fejlesztése logikai játékokkal.

„Töprengő” kreatív tehetség-
gondozó tábor

Alsó tagozatosoknak tervezzük új táborunkat, ahol minden nap 
pszichológus által tartott játékos foglalkozáson fedezhetik fel a 
bennük rejlő tehetséget, és ki is próbálhatják, mire képesek!

Stratégiai és logikai játékok, önismereti tréning, játék határok 
nélkül vízben és tornateremben, építő játékok, játékos építészet, 
zenei kreativitás.

Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola 
A táborokról részletesebb információt honlapunkon és te-

lefon segítségével kaphat: www.igazgyongymuhely.com, 
igazgyongymuhely@gmail.com, +36 70 7755 387

A jubileum alkalomból szeretettel köszönti volt tanárait és osztálytársait egy osztálytársatok Toldi Géza

50 éve ballagtunk Vörösberényben

Legyünk őszinték: hát nem teljesen mindegy, hogy éjjel van, vagy 
nappal? Akkor kell aludni, ha már nagyon elfáradtunk, enni pedig 
napszaktól függetlenül azonnal muszáj, ha úgy érezzük, hogy éhe-
sek vagyunk. 

Tudom én, hogy nagy meccs lesz, mire ezt megtanulják, de meg-
nyerem a mérkőzést akkor is, ha náluk van a négyötöd! Amúgy is 
kit érdekel a matematika? 

De hahó! Mit hallok? Nincsenek rendben a papírok? Az utol-
só percben fogtok velem szaladgálni? Megkérdezném, hogy ed-
dig mit csináltatok? Mert a makett asztal még mindig nincs 
kész, tehát nyilvánvaló, hogy nem értelmes dolgokkal töltöt-
tétek az időt. Most kinek kellett ez a futkározás? Nekem biz-
tos nem! 

Csupa stressz volt ez a mai nap. Többet ilyet nem akarok! Azt hi-
szem, hogy inkább pár órával korábban a világra jövök, 

Jajjj! Mi ez? Idegenek tapogatnak, és sehol nincs az apukám! Még 
szerencse, hogy anya itt van! Héééé! Én meg akartam várni apát is! 
Kösz, anya, hogy te legalább nem késtél el! Hálából egy polcot meg-
tarthatsz a házban magadnak, és azt tehetsz rá, amit akarsz! De ma-
gasra tedd, kérlek, mert hátha meggondolom magam, és véletlenül 
rápakolom a tűzoltóautókat. 

De miért nem otthon vagyok? Mi ez a bababarát szoba? Barátság-
ból nem adnak enni? Hát azért mondhattátok volna korábban is, 
hogy ilyen kemény az élet! Jajj, Istenem! Rengeteg dolgom lesz még 
veletek, emberek! 

Szolga Mária

Fotó: Pászti Gy.
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A mosoly volt a jellemző, de azért néhány könnycsepp is hullott 
a vörösberényi Művelődési Házban május harmadikán. A helyi Vö-
röskereszt Idősek Napi rendezvényén színvonalas műsorral köszön-
tötték a szépkorúakat és az édesanyákat. A kerek évfordulót ünnep-
lő tagokat virágcsokorral lepték meg, nekik itt is sok boldogságot, 
jó egészséget kívánunk.

A meghívottak között volt Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző asz-
szony, valamint Bálint Sándor alpolgármester úr. A köszöntő be-
szédben elhangzott Sütő András idézet szellemében – „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a vi-
lág nem vele kezdődött” – jó hangulatú, kellemes estét tölthetett el 
a mintegy 120 résztvevő. 

Köszöntőt mondott még Dr. Kulcsár Enikő, a Vöröskereszt 
vörösberényi szervezetének elnöke, valamint Kalocsa Erzsébet tit-
kár is. 

Nagy sikerrel fellépett a vörösberényi Nyugdíjasklub Ringató Ba-
laton Néptánc együttese és a szintén a klubhoz tartozó Borostyán 
Népdalkör. 

A balatonalmádi Zeneiskola növendékei, és a vörösberényi Általá-
nos Iskola 5. B. osztálya kiválóan szerepelt a meghívottak nagy örö-
mére. Módri Györgyi a Petőfi Színház színésze énekkel, Torerczer 
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tatlanul a rászorulók érdekeiért dolgozik, a ruhagyűjtéstől a fahor-
dásig mindenben segítenek, ahol tudnak.

A szervezet pályázati pénzből gazdálkodik, de ezt a rendezvényt 
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a terítés, felszolgálás, mosogatás jelent, szintén a tagság segítségével 
oldják meg, akik lelkesen, örömmel teszik ezt meg évről-évre.
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mi napjaink is szebbé válnak. Ennyit kérnek tőlünk, a – most még 
– fiatalabbaktól.
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Kovácsi Szolga Mária
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áprilisától minden másképp lesz a családomban, és a házunk tá-
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Igyekszem majd hamar ráébreszteni őket, hogy ennek így semmi 
értelme. Konzervatív népség, az biztos, de majd én leszoktatok min-
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készségfejlesztő tábor

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre 5-8 éves korosztály 
számára intenzív pedagógiai programunk, amely segít a szülők-
nek megismerni, hol tart gyermekük fejlődése.

Mozgásterápia vízben és tornateremben, nyelvi fejlesztés nép-
mesével, mondókákkal, „síppal, dobbal, nádi hegedűvel”, kéz-
ügyességet és kreativitást fejlesztő művészeti foglalkozás, tanu-
lás-képesség fejlesztése logikai játékokkal.

„Töprengő” kreatív tehetség-
gondozó tábor

Alsó tagozatosoknak tervezzük új táborunkat, ahol minden nap 
pszichológus által tartott játékos foglalkozáson fedezhetik fel a 
bennük rejlő tehetséget, és ki is próbálhatják, mire képesek!

Stratégiai és logikai játékok, önismereti tréning, játék határok 
nélkül vízben és tornateremben, építő játékok, játékos építészet, 
zenei kreativitás.
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nappal? Akkor kell aludni, ha már nagyon elfáradtunk, enni pedig 
napszaktól függetlenül azonnal muszáj, ha úgy érezzük, hogy éhe-
sek vagyunk. 

Tudom én, hogy nagy meccs lesz, mire ezt megtanulják, de meg-
nyerem a mérkőzést akkor is, ha náluk van a négyötöd! Amúgy is 
kit érdekel a matematika? 

De hahó! Mit hallok? Nincsenek rendben a papírok? Az utol-
só percben fogtok velem szaladgálni? Megkérdezném, hogy ed-
dig mit csináltatok? Mert a makett asztal még mindig nincs 
kész, tehát nyilvánvaló, hogy nem értelmes dolgokkal töltöt-
tétek az időt. Most kinek kellett ez a futkározás? Nekem biz-
tos nem! 

Csupa stressz volt ez a mai nap. Többet ilyet nem akarok! Azt hi-
szem, hogy inkább pár órával korábban a világra jövök, 

Jajjj! Mi ez? Idegenek tapogatnak, és sehol nincs az apukám! Még 
szerencse, hogy anya itt van! Héééé! Én meg akartam várni apát is! 
Kösz, anya, hogy te legalább nem késtél el! Hálából egy polcot meg-
tarthatsz a házban magadnak, és azt tehetsz rá, amit akarsz! De ma-
gasra tedd, kérlek, mert hátha meggondolom magam, és véletlenül 
rápakolom a tűzoltóautókat. 

De miért nem otthon vagyok? Mi ez a bababarát szoba? Barátság-
ból nem adnak enni? Hát azért mondhattátok volna korábban is, 
hogy ilyen kemény az élet! Jajj, Istenem! Rengeteg dolgom lesz még 
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Krónika
Polgárőr közgyűlés 2014

A Balatonalmádi Polgárőrség Egyesülete 2014. április 22.-én tar-
totta meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés megkezdése előtt  
megemlékeztünk Bugyi Pálról, aki a hónap elején fejezte be földi 
életét. Felolvasásra került dr. Túros András OPSZ elnök személyes 
részvétét kifejező levele.

Ezek után a levezető elnök köszöntötte Keszey János polgármes-
ter urat, a város rendőrkapitányát,  dr. Szabó János rendőr alezredes 
urat,  illetve a meghívottakat és a közgyűlést. Megállapította, hogy 
a jelenlevő polgárőrök létszáma elegendő, így a közgyűlés jogszerű-
en folytathatja munkáját.

 A napirendi pontoknak megfelelően az elnöki beszámolóval kez-
dődött a program. Hansági Endre elnök úr tájékoztatta a jelenle-
vőket a 2013. év teljesítéséről, felidézte azokat a rendezvényeket,  
ahol a polgárőrség kiemelten fontos feladatot látott el. Beszélt az új 
kismotor és kerékpár beszerzésről mely a szolgálati járőrmunkában 
nyújthat nagy segítséget. Megjegyezte hogy, a Balatonalmádi rend-
őrkapitányság rendkívül sikeres évet zárt, melynek sikeréhez, lehe-
tőségük szerint, a polgárőrök munkájukkal segítséget nyújtottak. 
Gazdasági helyzetet biztosnak értékelte. 2014. évre szóló tervezet-
ben szólt a polgárőr létszám növelésének lehetőségéről, az éves ren-
dezvények biztosításáról, a gazdasági helyzet megtartásáról, esetle-
ges javításáról.

 A beszámoló után a pénzügyi helyzetről számolt be Szabó Jenő 
gazdasági vezető. Elmondta, hogy évek óta a bevétel-kiadás oldal 
pozitív, annak ellenére, hogy árak (üzemanyag) folyamatosan emel-
kednek. Sikerként értékelte, hogy 2013. évben sikerül egy 50 cm3-
es robogót, illetve egy kerékpárt vásárolni közel 400 ezer forint ér-
tében úgy, hogy a pénzügyi hátteret nem befolyásolta. 2014. évre az 
előző évi bevételi és kiadási lehetőséget irányozta előre és ennek el-
fogadását kérte a közgyűléstől.

Ezek után kapott szót Gruber Sándor a felügyelő bizottság elnö-
ke, aki tájékoztatta a közgyűlést, hogy a vizsgálatai során a gazdál-
kodást  átláthatónak, jogszabályoknak megfelelőnek és megalapo-
zottnak tartja. 2014. évre vonatkoztatva megjegyzi, hogy lehetőség 
szerint a bevételi oldalt növelni kellene. 

Az egyesülethez egy új felvételi kérelem érkezett, melyet a köz-
gyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott.

Az elnöki válasz után a rendőrkapitány úr kért szót. Elmondta, 
hogy a polgárőrök munkája rendkívül fontos, hiszen a nyári hóna-
pokban a helyi lakosságának a kétszerese is a városban tartózkodik, 
úgy hogy egymást követő rendezvények is vannak.  A jó, kiegyensú-
lyozott, megbízható együttműködésnek köszönhető közbiztonság-
ban igen sikeres a 2013-as év. Mindezek elismeréseként Hansági 
Endrének az egyesület elnökének a „Településért” érdem plakettet 
és oklevelet adott át.

Napirend szerint szavazások következtek. A közgyűlés 2013 évi 
elnöki beszámolót és 2014 évi tervezetet egyhangú szavazással elfo-
gadta. A közgyűlés 2013 évi pénzügyi beszámolót és 2014 évi terve-
zetet egyhangú szavazással elfogadta. A közgyűlés 2013 évi FEB el-
nöki beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.

Jutalmak, elismerések napirendi pontja következett. Balatonal-
mádi Polgárőrség Egyesületének Vezetősége a 2013. évi Polgárőr 
Egyesület munkájának segítéséért és a sikeres rendőri munkájukért

a Balatonalmádi rendőrkapitányság teljes állományát „Sárkány-
ölő Szent György” emlékplakett és oklevél elismerésben részesítette 
és adott át dr. SZABÓ JÁNOS r. alezredes úrnak, r. főtanácsosnak, 
kapitányságvezetőnek. Itt ismertük el és köszöntük meg Hebling 
Ernő rendőr alezredes úrnak a bűnügyi osztályvezetőnek és Balogh 
Attila rendőr őrnagyúrnak a rendészeti osztályvezetőnek azt a szoros 
együttműködést, amit a Polgárőr Egyesülettel tartottak fenn és segí-

Egy, két, há…!tették bűnmegelőzési munkánkat sikeresen. A Balatonalmádi Pol-
gárőrség Egyesület vezetősége emlékplakett és oklevelet adományo-
zott Hilbert Elek polgárőrnek, Nagy Róbert polgárőrnek, Gruber 
Sándor FEB elnöknek. Jutalmat kapott Jákói Sándor 80 éves szüle-
tésnapjára, Fazekas Ferenc 55 éves születésnapjára.

Keszey János polgármester úr kért szót. Köszönetet mondott a 
polgárőröknek és rendőröknek a 2013. éves munkájukért, kérte 
hogy ezt a munkát, ilyen színvonalon folytassuk 2014. évben is. 
Biztos benne, hogy feladatok száma nem csökken, úgy ahogy ezt 
2013-ban tette 2014-ben is, lehetősége szerint mindenben segíte-
ni fogja a bűnmegelőzési munkát. Ennek jeléül az egyesület alel-
nökének Balogh Csabának a „Telepélésért” érdem plakettet és ok-
levelet adott át.

POLGÁRŐR HÍREK

Balatonalmádi város 2014. április 11–13-án várossá avatásának 
25. éves évfordulóját ünnepelte. Az ünnepi megemlékezés tiszte-
letére rendezett műsorok biztonságát polgárőrségünk a Crimebox 
Bűnmegelőzési Országos Egyesület és a Papkeszi Polgárőr Egyesület 
közreműködésével felügyelte. A rendezvények zavarmentesen zaj-
lottak le.

Tisztelt Balatonalmádiban élő polgárokat és a velünk szimpati-
záló nyaraló tulajdonosokat kérjük, hogy az adóbevallásukban az 
1 % kedvezményezettjeként polgárőrségünket jelölje meg. Adószá-
munk: 18919123-1-19. Támogatásukat köszönjük.

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület

be: „Szegény ember ettől kezdve kettős életet élt. Nappal körmölt, 
de jött az este és ő újra zenélt.” Szőllősi Zoltán billentyűs-énekes vér-
beli zenész, öt éves korától zongorázik, hivatását tekintve kántor a 
pétfürdői katolikus templomban. A kedves, fiatal almádi srác a gitár-
nál Gertner Vilmos, civilben szakács. Az átlagéletkor statisztikai javí-
tásán kívül – szeretik ezzel szekálni a társai – természetesen a tehetsé-
gének köszönhetően került a zenekar tagjai közé. A Sounders Group 
stílusát tekintve a 70-es, 80-as évek rock, country, blues, rock and roll 
külföldi nagy slágerei, amit nagyon jól prezentálnak.

A Sounders Group zenekar tagjai még Kovács Csaba, basszusgitáros, 
aki énekes korábban vendéglátós zenészként dolgozott. Vincze Szilárd 
billentyűs énekes, gépésztechnikusként is profi a szakmájában. 

Ha már a foglalkozásoknál tartunk, ki gondolta volna, hogy Robi 
a húsboltból – Szablics Róbert, akire a zenekar épült –, pályát té-
vesztett? El kéne dobnia a hentes bárdot, mert nagyszínpadon lenne 
a helye. Egyik kezével a mikrofont, a másikkal a gitárt szorítva széles 
nyilvánosság előtt kéne megmutatnia, hogy mit tud. A szaxofonos 
Huber Tamás állandó tagként júniustól csatlakozik a zenekarhoz, ő 
hivatásos katona alezredes, jelenleg Németországban állomásozik.

Kívánunk nekik további sikereket, közönségüknek pedig jó szó-
rakozást! A honlapjukon egy kis ízelítőt hallgathatunk a repertoár-
ból: http://frisson.hu. És ha tetszett a zenéjük, örömmel vesznek a 
Facebookon egy jelölést.  Kovácsi Szolga Mária

Horváth Attila dobok, Prikkel Balázs konga, ütőhangszerek, ze-
nekarvezető, Kovács Csaba basszusgitár, ének, Vincze Szilárd bil-
lentyű, ének, Szablics Róbert gitár, ének

Horváth Attila dobok, Gertner Vilmos gitár, Prikkel Balázs konga, 
ütőhangszerek, zenekarvezető, Gaál Nikolett ének, Szöllősi Zoltán 
billentyű, Szücs Ferenc Egon basszusgitár

Almádi képek Eggenfeldenben

Testvérvárosunk, Eggenfelden meghívására két Balatonalmá-
diban élő fotóművész, Novák László, Pászti György, valamint a 
Szentendrén élő -városunkhoz erősen kötődő - Milos József mu-
tatták be alkotásaikon keresztül a Balatont és a Balaton-felvidéket 
a németországi városban. A kiállításnak az ottani Takarékszövet-
kezet (Sparkasse) adott otthont, a vendéglátók részéről köszöntőt 
mondott Leopold Kapsner, a Sparkasse vezetője, valamint a Bará-
ti Társaság ottani képviselője. Balatonalmádit  a Baráti Kör elnö-
ke, Silló Piroska képviselte, ő mutatta be a kiállítást, amit március 
24-től április 4-ig látogathattak az érdeklődők. A kiállítók köszö-
nik a támogatást Balatonalmádi Önkormányzatának és az Almádi-
ért Közalapítványnak.

Kovácsi Szolga Mária

Mi, balatonalmádiak mindig büszkék voltunk rá, hogy mennyi 
neves művész, kiváló sportoló él városunkban. Jómagam is több hí-
rességet mutattam be önöknek hasábjainkon, a minap mégis meg-
lepődtem azon, hogy bizony vannak még körülöttünk olyan tehet-
ségek, akik eddig valahogy kimaradtak a híradásainkból. Pedig de-
hogy akarnak ők rejtőzködni! Nagyon is szívesen megmutatnák ma-
gukat, bemutatnák művészetüket, és érdemesek is a nyilvánosságra. 

Prikkel Balázst nagyjából harminc éve ismerem, légvonalban ta-
lán kétszáz méterre lakunk egymástól. Tudtam róla, hogy zenekaro-
zik, csak éppen arról nem volt fogalmam sem, hogy ilyen jól. 

Balázs már fiatal korában is ütőzött, de lekötötte a munka, a csa-
lád, elszaladtak az évek. 2010-ben azonban már szabadult fel any-
nyi ideje, hogy a hobbijával foglalkozhasson. Alapított egy zene-
kart, a Frisson-t, akik jellemzően nyári fesztiválokon, utcabálokon, 
céges rendezvényeken, iskolai szalagavatókon vállalnak fellépéseket, 
de olyan esküvőn is szívesen játszanak, ahol nem igénylik a mulatós 
zenét, mert szerintük az nem áll jól nekik.

Kicsi később létrehozta a Sounders Group-ot, eltérő repertoárral. 
Ők inkább nagyobb rendezvények, fesztiválok szereplői, körbeze-
nélték a Balatont, de Sopron, Sárvár, Bük, Budapest és Pápa városa, 
szállodái is szívesen bízták rájuk a közönség szórakoztatását. Az idei 
szezonra is kaptak már felkéréseket. Tavaly Balatonalmádiban az Al-
mádi Napok rendezvénysorozat keretein belül mutatkoztak be a kö-
zönségnek. Mindkét együttessel kitartóan próbálnak, mert az élő-
zenéhez gyakorlás kell és összeszokottság. Náluk a „hangszer imitá-
tor-tátika”, mint élőzenét helyettesítő technika, szóba sem jöhet, ez 
a közönség becsapása lenne, amit maximálisan elitének. 

Minden kedd és szerda délután a városgondokság telephelyén bé-
relt helyiségben teljes hangerővel felcsendülnek a dalok a repertoár-
jukból. Ha ezeken a napokon éppen a Lozsántán sétálunk, a Frisson 
zenekartól kizárólag olyan – leginkább magyar -, az 1970-’80-as évek-
ben népszerű számot hallhatunk kiszűrődni a telepről, ami nem elcsé-
pelt, nem folyt a csapból sohasem, viszont jók. Nagyon jók.

Mindkét zenekarban aktívan közreműködik a két alapító tag 
Prikkel Balázs zenekarvezető, kongák és ütőhangszerek szerelmese-
ként, alapító társa, Horváth Attila pedig a dobok bűvöletében. Ő az 
egyetlen, aki hivatásos katona zenészként, a Légierő zenekar tagja.

A Frisson zenekar bájos énekesnője, Gaál Nikolett, szintén tagja a 
Légierő zenekarnak és ha éppen nem a színpadon ereszti ki a hangját, 
szerződéses katona. Szűcs Ferenc (Egon) basszusgitárossal gyakran 
összefuthatunk a Pannóniában, ahol technikusként dolgozik. Ahogy 
szabad idejében átalakul, valamiért a régi Omega sláger jutott eszem-

Könyvtári szolgáltatásfejlesztés

Április 11-én került megrendezésre a TÁMOP-3.2.4. A-11/1-
2012-0089 kódszámú pályázat záró ünnepsége, melynek a konzor-
ciumvezető balatonfüredi Városi Könyvtár adott otthont. A pályá-
zatban a balatonalmádi, a balatonfüredi és a zirci városi könyvtár 
vett részt, folytatva a három könyvtár együttműködését. A pályázat 
tematikájának megfelelően célunk volt a minőségi könyvtári szol-
gáltatásfejlesztés, ezen belül a helytörténeti tudásvagyon megosztá-
sa, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár kép-
zési szerepének erősítése.

A projektzáró rendezvényen a meghívott vendégeket Sárköziné 
Sárovits Hajnalka igazgató és Bóka István, Balatonfüred polgármes-
tere köszöntötte. A balatonalmádi könyvtárat Nagyné Farkas And-
rea gyógypedagógus képviselte, aki a pályázat egy modulja kereté-
ben általános iskoláinkban tanuló 16 sajátos nevelési igényű gyer-
mekek olvasás és szövegértés fejlesztését végezte. 
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Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.
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Krónika
Polgárőr közgyűlés 2014

A Balatonalmádi Polgárőrség Egyesülete 2014. április 22.-én tar-
totta meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés megkezdése előtt  
megemlékeztünk Bugyi Pálról, aki a hónap elején fejezte be földi 
életét. Felolvasásra került dr. Túros András OPSZ elnök személyes 
részvétét kifejező levele.

Ezek után a levezető elnök köszöntötte Keszey János polgármes-
ter urat, a város rendőrkapitányát,  dr. Szabó János rendőr alezredes 
urat,  illetve a meghívottakat és a közgyűlést. Megállapította, hogy 
a jelenlevő polgárőrök létszáma elegendő, így a közgyűlés jogszerű-
en folytathatja munkáját.

 A napirendi pontoknak megfelelően az elnöki beszámolóval kez-
dődött a program. Hansági Endre elnök úr tájékoztatta a jelenle-
vőket a 2013. év teljesítéséről, felidézte azokat a rendezvényeket,  
ahol a polgárőrség kiemelten fontos feladatot látott el. Beszélt az új 
kismotor és kerékpár beszerzésről mely a szolgálati járőrmunkában 
nyújthat nagy segítséget. Megjegyezte hogy, a Balatonalmádi rend-
őrkapitányság rendkívül sikeres évet zárt, melynek sikeréhez, lehe-
tőségük szerint, a polgárőrök munkájukkal segítséget nyújtottak. 
Gazdasági helyzetet biztosnak értékelte. 2014. évre szóló tervezet-
ben szólt a polgárőr létszám növelésének lehetőségéről, az éves ren-
dezvények biztosításáról, a gazdasági helyzet megtartásáról, esetle-
ges javításáról.

 A beszámoló után a pénzügyi helyzetről számolt be Szabó Jenő 
gazdasági vezető. Elmondta, hogy évek óta a bevétel-kiadás oldal 
pozitív, annak ellenére, hogy árak (üzemanyag) folyamatosan emel-
kednek. Sikerként értékelte, hogy 2013. évben sikerül egy 50 cm3-
es robogót, illetve egy kerékpárt vásárolni közel 400 ezer forint ér-
tében úgy, hogy a pénzügyi hátteret nem befolyásolta. 2014. évre az 
előző évi bevételi és kiadási lehetőséget irányozta előre és ennek el-
fogadását kérte a közgyűléstől.

Ezek után kapott szót Gruber Sándor a felügyelő bizottság elnö-
ke, aki tájékoztatta a közgyűlést, hogy a vizsgálatai során a gazdál-
kodást  átláthatónak, jogszabályoknak megfelelőnek és megalapo-
zottnak tartja. 2014. évre vonatkoztatva megjegyzi, hogy lehetőség 
szerint a bevételi oldalt növelni kellene. 

Az egyesülethez egy új felvételi kérelem érkezett, melyet a köz-
gyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott.

Az elnöki válasz után a rendőrkapitány úr kért szót. Elmondta, 
hogy a polgárőrök munkája rendkívül fontos, hiszen a nyári hóna-
pokban a helyi lakosságának a kétszerese is a városban tartózkodik, 
úgy hogy egymást követő rendezvények is vannak.  A jó, kiegyensú-
lyozott, megbízható együttműködésnek köszönhető közbiztonság-
ban igen sikeres a 2013-as év. Mindezek elismeréseként Hansági 
Endrének az egyesület elnökének a „Településért” érdem plakettet 
és oklevelet adott át.

Napirend szerint szavazások következtek. A közgyűlés 2013 évi 
elnöki beszámolót és 2014 évi tervezetet egyhangú szavazással elfo-
gadta. A közgyűlés 2013 évi pénzügyi beszámolót és 2014 évi terve-
zetet egyhangú szavazással elfogadta. A közgyűlés 2013 évi FEB el-
nöki beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.

Jutalmak, elismerések napirendi pontja következett. Balatonal-
mádi Polgárőrség Egyesületének Vezetősége a 2013. évi Polgárőr 
Egyesület munkájának segítéséért és a sikeres rendőri munkájukért

a Balatonalmádi rendőrkapitányság teljes állományát „Sárkány-
ölő Szent György” emlékplakett és oklevél elismerésben részesítette 
és adott át dr. SZABÓ JÁNOS r. alezredes úrnak, r. főtanácsosnak, 
kapitányságvezetőnek. Itt ismertük el és köszöntük meg Hebling 
Ernő rendőr alezredes úrnak a bűnügyi osztályvezetőnek és Balogh 
Attila rendőr őrnagyúrnak a rendészeti osztályvezetőnek azt a szoros 
együttműködést, amit a Polgárőr Egyesülettel tartottak fenn és segí-

Egy, két, há…!tették bűnmegelőzési munkánkat sikeresen. A Balatonalmádi Pol-
gárőrség Egyesület vezetősége emlékplakett és oklevelet adományo-
zott Hilbert Elek polgárőrnek, Nagy Róbert polgárőrnek, Gruber 
Sándor FEB elnöknek. Jutalmat kapott Jákói Sándor 80 éves szüle-
tésnapjára, Fazekas Ferenc 55 éves születésnapjára.

Keszey János polgármester úr kért szót. Köszönetet mondott a 
polgárőröknek és rendőröknek a 2013. éves munkájukért, kérte 
hogy ezt a munkát, ilyen színvonalon folytassuk 2014. évben is. 
Biztos benne, hogy feladatok száma nem csökken, úgy ahogy ezt 
2013-ban tette 2014-ben is, lehetősége szerint mindenben segíte-
ni fogja a bűnmegelőzési munkát. Ennek jeléül az egyesület alel-
nökének Balogh Csabának a „Telepélésért” érdem plakettet és ok-
levelet adott át.

POLGÁRŐR HÍREK

Balatonalmádi város 2014. április 11–13-án várossá avatásának 
25. éves évfordulóját ünnepelte. Az ünnepi megemlékezés tiszte-
letére rendezett műsorok biztonságát polgárőrségünk a Crimebox 
Bűnmegelőzési Országos Egyesület és a Papkeszi Polgárőr Egyesület 
közreműködésével felügyelte. A rendezvények zavarmentesen zaj-
lottak le.

Tisztelt Balatonalmádiban élő polgárokat és a velünk szimpati-
záló nyaraló tulajdonosokat kérjük, hogy az adóbevallásukban az 
1 % kedvezményezettjeként polgárőrségünket jelölje meg. Adószá-
munk: 18919123-1-19. Támogatásukat köszönjük.

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület

be: „Szegény ember ettől kezdve kettős életet élt. Nappal körmölt, 
de jött az este és ő újra zenélt.” Szőllősi Zoltán billentyűs-énekes vér-
beli zenész, öt éves korától zongorázik, hivatását tekintve kántor a 
pétfürdői katolikus templomban. A kedves, fiatal almádi srác a gitár-
nál Gertner Vilmos, civilben szakács. Az átlagéletkor statisztikai javí-
tásán kívül – szeretik ezzel szekálni a társai – természetesen a tehetsé-
gének köszönhetően került a zenekar tagjai közé. A Sounders Group 
stílusát tekintve a 70-es, 80-as évek rock, country, blues, rock and roll 
külföldi nagy slágerei, amit nagyon jól prezentálnak.

A Sounders Group zenekar tagjai még Kovács Csaba, basszusgitáros, 
aki énekes korábban vendéglátós zenészként dolgozott. Vincze Szilárd 
billentyűs énekes, gépésztechnikusként is profi a szakmájában. 

Ha már a foglalkozásoknál tartunk, ki gondolta volna, hogy Robi 
a húsboltból – Szablics Róbert, akire a zenekar épült –, pályát té-
vesztett? El kéne dobnia a hentes bárdot, mert nagyszínpadon lenne 
a helye. Egyik kezével a mikrofont, a másikkal a gitárt szorítva széles 
nyilvánosság előtt kéne megmutatnia, hogy mit tud. A szaxofonos 
Huber Tamás állandó tagként júniustól csatlakozik a zenekarhoz, ő 
hivatásos katona alezredes, jelenleg Németországban állomásozik.

Kívánunk nekik további sikereket, közönségüknek pedig jó szó-
rakozást! A honlapjukon egy kis ízelítőt hallgathatunk a repertoár-
ból: http://frisson.hu. És ha tetszett a zenéjük, örömmel vesznek a 
Facebookon egy jelölést.  Kovácsi Szolga Mária
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mekek olvasás és szövegértés fejlesztését végezte. 

Fotó: Szentesi

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.
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A 2013-as Országos kompetenciamérés eredményei
Az Oktatási Hivatal honlapján közzétette a tavalyi országos kom-

petenciamérés eredményeit. A Vörösberényi Általános Iskola 
2012/2013-as tanévben hatodik és nyolcadik osztályos diákjai az or-
szágos átlag fölött teljesítettek mind a matematika, mind a szövegér-
tés területén.

 
Mérési terület Évfolyam Átlageredmény  
    Az intézményben Országosan 

 Matematika 6. 1649 1489 
   8. 1689 1620 
 Szövegértés 6. 1631 1497 
   8. 1614 1555 
 Az elért teljesítmény – mely városi vagy megyei összehasonlításban is 
megállja a helyét - iskolánk nevelőtestületének magas színvonalú pe-
dagógiai munkáját tükrözi. Büszkék vagyunk, hogy 2013-ban a 8. év-
folyamon Balatonalmádi városban a három legjobb matematika kom-
petenciamérési eredményt elérő tanuló a Vörösberényi Általános Isko-
la diákja volt.

Folytatódnak iskolánk sikerei
A Lovassy László Gimnázium Informatika Munkaközössé-

ge által szervezett Informatika Feladatmegoldó Versenyen is-
kolánk végzős tanulója, Bucsy Benjámin végzett az 1. helyen. 
Az országos Történelem Tantárgyi Verseny megyei fordulóján 
Finkenzeller Kitti 7. osztályos tanulónk a 9. helyezést érte el. 
Felkészítő tanára Csetényi Tamásné. Varga Tamás matematika 
verseny megyei fordulóján a 7. osztályosok között 10. helyezést 
szerzett Kozma Botond, 11. helyet ért el Nagy Patrik, és a 15. 
helyen végzett Kiss Szabolcs. A 8. osztályosok között 9. helye-
zést szerzett Izsó Ferenc, 12. helyen végzett Kedves Máté, 14. he-
lyezést ért el Zanathy Barnabás, és 19. lett Bucsy Benjámin. Fel-
készítő tanáraik Kovács Katalin és Zanathy László. Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordulóján egyéniben 5. helyezést 
ért el Raffai Richárd (6. o.), 14. helyezést szerzett Bucsy Benjá-
min (8. o.) és 27. helyen végzett Szecsődi Kíra (6. o.). Csapatban 
megyei 6. helyezést ért el iskolánk 6. osztályos csapata, 7. helyen 
végeztek a 8. osztályosok és a 9. helyezést szerezték meg iskolánk 
5. és 7. osztályos csapatai.

Iskolánk tanulói közül többen idén is részt vettek az orszá-
gos Kenguru Matematika Versenyen. A legjobb megyei szin-
tű eredményt az alábbi tanulók érték el: 11. helyezés Raffai 
Richárd (6. o.), 12. helyezés Izsó Ferenc (8. o.), 13. helye-
zés Bucsy Benjámin (8. o.), 15. helyezés Koszorus Simon (6. 
o.), 17. helyezés Kedves Lőrinc (5. a) és 18. helyezés Zanathy 
Barnabás (8. o.). Felkészítő pedagógusaik Kovács Katalin és 
Szögediné Hoblyák Katalin. Az országos angol nyelvi verseny 
megyei fordulóján a 8. évfolyam tanulóinak versenyében 5. 
helyezést szerzett Bucsy Benjámin, 8. helyezést ért el Kedves 
Máté, és 17. lett Zanathy Barnabás. A 7. osztályosok közül 
Nagy Patrik érte el a legjobb eredményt, 14. helyen végzett. 
Felkészítő tanáruk Gillich Lászlóné.

Területi katasztrófavédelmi versenyen vett részt Pétfürdőn is-
kolánk négy fős csapata (Kozma Botond, Pordán Krisztofer, 
Székelyhidi Krisztián és Végh Dorottya), és szoros versenyben a 7. 
helyezést értük el. Felkészítő pedagógus: Kittlinger András Végh 
Dorottya 7. osztályos tanulónk a Víz Világnapja alkalmából rende-
zett rajzpályázaton 2. helyezést ért el, jutalmát Siófokon vehette át 
az ünnepélyes eredményhirdetésen.

Matematikaversenyek  
a 2013/2014-es tanévben

Bátaszéki országos matematikaverseny 3-8. évfolyam
Iskolai forduló: 2013. október 14. Megyei forduló: 2014. január 

6. Résztvevők száma iskolánkból: 14 fő Keő Péter 8. osztályos tanu-
ló a megyei fordulóba jutott.

Bolyai országos matematika csapatverseny 3-8. évfolyam
Megyei forduló: 2013. október 11. Résztvevők száma: 5 csa-

pat/20 fő 7. osztály a 9. helyen végzett: Ács Gréta, Áldozó Borbála, 
Buda Virág, Kocsis Fanni 5. osztály a 10. helyet szerezte meg: Sági 
Tamás, Nádas András, Rézmüves Miklós, Sánta Szabolcs

Varga Tamás országos matematikaverseny 7-8. osztály részére
Iskolai forduló: 2013. december 3. A résztvevők száma Veszprém 

megyéből: 66. Megyei forduló: 2014. január 28. Résztvevők száma 
iskolánkból: 7 fő Kuthi Gábor 8. osztályos tanuló a megyei fordu-
lóba jutott, ahol a II. kategóriában II. helyezést ért el.

Zrínyi Ilona országos matematikaverseny 2-8. évfolyam
Megyei forduló: 2014. február 21. 1420 résztvevő Résztvevők 

száma iskolánkból: 49 A legeredményesebb általános iskolák verse-
nyében - a két korábbi harmadik helyezés után - megyei II. helye-
zést értük el. Ezzel elnyertük a vándorserleget is. (Összpontszámunk 
1715 volt.)   

Egyéni versenyben díjazott tanulóink: Rézmüves Miklós 5. osz-
tály 9. hely Mester Márton Ferenc 3. osztály 10. hely

Csapatban: 3. évfolyam 3. hely, 5. évfolyam 3. hely, 8. évfolyam 
4. hely, 2. évfolyam 5. hely, 7. évfolyam 10. hely

Internetes Matematikaverseny 3-8. osztály részére 
2013. szeptember 17-2014. május 5. Iskolánkból 41 tanuló je-

lentkezett és vett részt.

A mi geoparkunk

Györgyi Dénes Általános Iskola 
felvételi eredményei

A Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztálya ismét remekül sze-
repelt a központi felvételi vizsgán. Matematikán az országos átlag 
20,7, az osztályátlag pedig 25,5 lett, magyarból 36,1 az osztályát-
lag, az országos 33,3. 

A nagy megpróbáltatás előtt mindenki nagyon izgult, ám utána 
megkönnyebbült szívvel jöttünk ki a teremből. Izgatottan vártuk az 
eredményeket, meglepetést okozott nekünk, hogy osztályunk ma-
gasan az országos átlag felett teljesített, amire mi nagyon büszkék 
vagyunk. Osztályunk tanulóinak 80-át az általunk elsőnek megje-
lölt gimnáziumba, szakközépiskolába vették fel. Mindenki nagyon 
elégedett az eredményével és várjuk már a középiskolás életet. Leg-
többen a Lovassy László Gimnáziumba és az Ipari Szakközépisko-
la és Gimnáziumba megyünk jövőre továbbtanulni. Azonban akad-
nak olyanok is, akik Székesfehérváron, Zánkán vagy Zircen folytat-
ják tanulmányaikat. A helyi Magyar-angol Tannyelvű Gimnázium-
ban két osztálytársunk fog tanulni.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatodik alkalom-
mal hirdette meg a Bakony–Balaton Geopark Vetélkedőt A mi 
geoparkunk címmel a területén működő iskolák 10-15 éves ta-
nulói számára. Az iskolák két fős csapatokkal nevezhettek a két-
fordulós versenyre. Az első forduló kutatómunkát igényelt. A Ba-
kony-Balaton Geoparkra, valamint az Európai és a Globális 
Geoparkhálózatokra vonatkozó kérdésekből álló két feladatlap ki-
töltése után a legeredményesebb 11 csapat jutott tovább a második 
fordulóba, Hévízre. Itt délelőtt az igazgatóság szakemberei a Keszt-
helyi-hegység földtani- és élő természeti értékekeit mutatták be a 
csapatoknak: a gyenesdiási Vadlány-likhoz, az egyik Zalaszántóhoz 
közeli felhagyott bazaltbányába és a szomszédos égerláphoz, végül 
a Hévízi-tóhoz vezették a gyerekeket, ismertették a legfontosabb 
tudnivalókat, érdekességeket az adott helyszínhez kapcsolódva. Ez-
után az elhangzott információkból összeállított teszt kitöltésére ke-
rült sor. Délután a döntő utolsó részében a diákcsapatok 5-10 per-
ces előadást tartottak a geoparkban vagy lakóhelyük környékén ta-
lálható földtani értékről kötetlen formában.

A Györgyi Dénes Általános Iskola indulása óta részt vesz a vetél-
kedőn, hasznosnak tartjuk a különböző információszerzési és infor-
mációátadási technikák alkalmazását, az önálló tanulás hangsúlyo-
zását és lakóhelyünk környékének földtani, kulturális és természe-
ti értékeinek középpontba állítását. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
Rothweil Anna és Sánta Krisztina 2011-es győzelme után idén szo-
ros versenyben újra iskolánk csapata, Áldozó Borbála és Buda Virág 
lett az első ezen a vetélkedőn. Tóthné Kunstár Judit

Az elméleti feladatok mellett a terepen is folyt a vetélkedés

Az elsősöknek a nyolcadikosok adták át az iskola emblémájával 
díszített nyakkendőt

Iskolai gála 2014
Április 17-én rendezte meg iskolánk a hagyományos évi nagyszabá-

sú gálaműsorát a Pannónia Kulturális Központban. Az idén is zsúfolásig 
megtelt nézőtér várta a diákokat, akik a 17 műsorszámot hetekig, hóna-
pokig tanulták lelkes pedagógusaik segítségével. Az ünnepi műsor az első 
osztályosok bemutatkozásával kezdődött. Verses, zenés összeállításuk után 
a nyolcadikos diákok iskolánk emblémájával ellátott nyakkendőt adtak 
a legkisebbeknek. A nyakkendő elkészítéséért ezúton is köszönetet mon-
dunk Nagy Andrea szülőnek. A két részes program félidejében az iskolai 
alapítványunk támogatásával készült iskola-pólóval ajándékoztuk meg az 
elsősöket, a szülői munkaközösség pedig süteménnyel kedveskedett nekik. 
A műsorszámok nagy választékával örvendeztették meg a gyerekek a nagy-
érdeműt. A sokszínű rendezvény bővelkedett dalban, táncban, zenében, 
mesejátékban. A szünetben rendhagyó képzőművészeti tárlat keretében a 
vendégek megtekinthették a diákok által készített képeket, illusztrációkat. 
Látványosság volt néhány művészi alkotás tanulóink által történő „meg-
elevenedése” is. Nem mindennapi élmény volt látni és hallgatni tanulóink 
több mint háromnegyed részének tehetségét, ügyességét, alkotó kedvét. A 
közös munka színvonalas rendezvénnyé emelte gálaműsorunkat.

Projektnap az iskolában
A húsvétvárás jegyében zajlott az alsó tagozatosok projekt napja ápri-

lis 18-án. Forgószínpad-szerűen kézműves foglalkozáson, játékos sport-
vetélkedőn, egészséges életmódhoz kapcsolódóan salátakészítő foglal-
kozáson, illetve rajzversenyen vehettek részt a gyerekek. A kézműves 
foglalkozáson a gyerekek kipróbálhatták a mintavágásra alkalmas sten-
cilvágó gépet, melyet a Szülői Munkaközösség a „Mandulavirág” nevű 
támogatói akcióból befolyt összegből vásárolt a gyerekek részére.

Ugyanezen a napon „Vidám Fizika és Matematika nap” címmel vetél-
kedőt szerveztünk a felső tagozatosoknak Kovács Katalin tanárnő vezeté-
sével. Az osztályok 4x45 perc alatt 2x6 fős csapatokban mérték össze tu-
dásukat. A feladatok megoldásához szükség volt egy kis ügyességre, lele-
ményességre és logikus gondolkodásra. A gyerekek számára maradandó 
élményt jelentett a krumpli puska használata és a pingponglabda szívó-
szállal való egyensúlyozása. Természetesen megtudták azt is, hogy ezek-
nek a „mutatványoknak” mi a fizikai magyarázata. De megemlíthetnénk 
még az ügyes karate mester, a zsáktöltés, a pénzfújás, a terítőkirántás, a le-
begő parafadugó és a könyvlapozás izgalmas perceit. Talán a legmozgal-
masabb a kétféle kincskeresés volt. Találós kérdések megfejtésével lelhet-
tek rá az iskola területén elrejtett kincsekre. Sőt, volt olyan feladat, ahol 
a kérdést is meg kellett keresni, és QR-kód formából kódolva megfejte-
ni. A térbeli matematika feladványok megoldása és a titkosírás megfejtése 
is sok eseménydús percet tartogatott. Mindenkit megmozgattunk a dél-
előtt során, hiszen az osztályok 6-6 fős csapatai 2x45 perc után helyet cse-
réltek, és a szurkolók is kaptak többféle feladatot. 

A vetélkedő végén a felsős csapatok és a legügyesebb alsó tagozatos 
diákok jutalmakat vehettek át a diákönkormányzat támogatásával. 

Iskolánkkal kapcsolatos információk: www.vorosberenyiiskola.hu

Fotó: Korbély B.
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Az Oktatási Hivatal honlapján közzétette a tavalyi országos kom-
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2012/2013-as tanévben hatodik és nyolcadik osztályos diákjai az or-
szágos átlag fölött teljesítettek mind a matematika, mind a szövegér-
tés területén.
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dagógiai munkáját tükrözi. Büszkék vagyunk, hogy 2013-ban a 8. év-
folyamon Balatonalmádi városban a három legjobb matematika kom-
petenciamérési eredményt elérő tanuló a Vörösberényi Általános Isko-
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A Lovassy László Gimnázium Informatika Munkaközössé-

ge által szervezett Informatika Feladatmegoldó Versenyen is-
kolánk végzős tanulója, Bucsy Benjámin végzett az 1. helyen. 
Az országos Történelem Tantárgyi Verseny megyei fordulóján 
Finkenzeller Kitti 7. osztályos tanulónk a 9. helyezést érte el. 
Felkészítő tanára Csetényi Tamásné. Varga Tamás matematika 
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helyen végzett Kiss Szabolcs. A 8. osztályosok között 9. helye-
zést szerzett Izsó Ferenc, 12. helyen végzett Kedves Máté, 14. he-
lyezést ért el Zanathy Barnabás, és 19. lett Bucsy Benjámin. Fel-
készítő tanáraik Kovács Katalin és Zanathy László. Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordulóján egyéniben 5. helyezést 
ért el Raffai Richárd (6. o.), 14. helyezést szerzett Bucsy Benjá-
min (8. o.) és 27. helyen végzett Szecsődi Kíra (6. o.). Csapatban 
megyei 6. helyezést ért el iskolánk 6. osztályos csapata, 7. helyen 
végeztek a 8. osztályosok és a 9. helyezést szerezték meg iskolánk 
5. és 7. osztályos csapatai.

Iskolánk tanulói közül többen idén is részt vettek az orszá-
gos Kenguru Matematika Versenyen. A legjobb megyei szin-
tű eredményt az alábbi tanulók érték el: 11. helyezés Raffai 
Richárd (6. o.), 12. helyezés Izsó Ferenc (8. o.), 13. helye-
zés Bucsy Benjámin (8. o.), 15. helyezés Koszorus Simon (6. 
o.), 17. helyezés Kedves Lőrinc (5. a) és 18. helyezés Zanathy 
Barnabás (8. o.). Felkészítő pedagógusaik Kovács Katalin és 
Szögediné Hoblyák Katalin. Az országos angol nyelvi verseny 
megyei fordulóján a 8. évfolyam tanulóinak versenyében 5. 
helyezést szerzett Bucsy Benjámin, 8. helyezést ért el Kedves 
Máté, és 17. lett Zanathy Barnabás. A 7. osztályosok közül 
Nagy Patrik érte el a legjobb eredményt, 14. helyen végzett. 
Felkészítő tanáruk Gillich Lászlóné.

Területi katasztrófavédelmi versenyen vett részt Pétfürdőn is-
kolánk négy fős csapata (Kozma Botond, Pordán Krisztofer, 
Székelyhidi Krisztián és Végh Dorottya), és szoros versenyben a 7. 
helyezést értük el. Felkészítő pedagógus: Kittlinger András Végh 
Dorottya 7. osztályos tanulónk a Víz Világnapja alkalmából rende-
zett rajzpályázaton 2. helyezést ért el, jutalmát Siófokon vehette át 
az ünnepélyes eredményhirdetésen.
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pat/20 fő 7. osztály a 9. helyen végzett: Ács Gréta, Áldozó Borbála, 
Buda Virág, Kocsis Fanni 5. osztály a 10. helyet szerezte meg: Sági 
Tamás, Nádas András, Rézmüves Miklós, Sánta Szabolcs

Varga Tamás országos matematikaverseny 7-8. osztály részére
Iskolai forduló: 2013. december 3. A résztvevők száma Veszprém 

megyéből: 66. Megyei forduló: 2014. január 28. Résztvevők száma 
iskolánkból: 7 fő Kuthi Gábor 8. osztályos tanuló a megyei fordu-
lóba jutott, ahol a II. kategóriában II. helyezést ért el.

Zrínyi Ilona országos matematikaverseny 2-8. évfolyam
Megyei forduló: 2014. február 21. 1420 résztvevő Résztvevők 

száma iskolánkból: 49 A legeredményesebb általános iskolák verse-
nyében - a két korábbi harmadik helyezés után - megyei II. helye-
zést értük el. Ezzel elnyertük a vándorserleget is. (Összpontszámunk 
1715 volt.)   

Egyéni versenyben díjazott tanulóink: Rézmüves Miklós 5. osz-
tály 9. hely Mester Márton Ferenc 3. osztály 10. hely

Csapatban: 3. évfolyam 3. hely, 5. évfolyam 3. hely, 8. évfolyam 
4. hely, 2. évfolyam 5. hely, 7. évfolyam 10. hely

Internetes Matematikaverseny 3-8. osztály részére 
2013. szeptember 17-2014. május 5. Iskolánkból 41 tanuló je-

lentkezett és vett részt.

A mi geoparkunk

Györgyi Dénes Általános Iskola 
felvételi eredményei

A Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztálya ismét remekül sze-
repelt a központi felvételi vizsgán. Matematikán az országos átlag 
20,7, az osztályátlag pedig 25,5 lett, magyarból 36,1 az osztályát-
lag, az országos 33,3. 

A nagy megpróbáltatás előtt mindenki nagyon izgult, ám utána 
megkönnyebbült szívvel jöttünk ki a teremből. Izgatottan vártuk az 
eredményeket, meglepetést okozott nekünk, hogy osztályunk ma-
gasan az országos átlag felett teljesített, amire mi nagyon büszkék 
vagyunk. Osztályunk tanulóinak 80-át az általunk elsőnek megje-
lölt gimnáziumba, szakközépiskolába vették fel. Mindenki nagyon 
elégedett az eredményével és várjuk már a középiskolás életet. Leg-
többen a Lovassy László Gimnáziumba és az Ipari Szakközépisko-
la és Gimnáziumba megyünk jövőre továbbtanulni. Azonban akad-
nak olyanok is, akik Székesfehérváron, Zánkán vagy Zircen folytat-
ják tanulmányaikat. A helyi Magyar-angol Tannyelvű Gimnázium-
ban két osztálytársunk fog tanulni.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatodik alkalom-
mal hirdette meg a Bakony–Balaton Geopark Vetélkedőt A mi 
geoparkunk címmel a területén működő iskolák 10-15 éves ta-
nulói számára. Az iskolák két fős csapatokkal nevezhettek a két-
fordulós versenyre. Az első forduló kutatómunkát igényelt. A Ba-
kony-Balaton Geoparkra, valamint az Európai és a Globális 
Geoparkhálózatokra vonatkozó kérdésekből álló két feladatlap ki-
töltése után a legeredményesebb 11 csapat jutott tovább a második 
fordulóba, Hévízre. Itt délelőtt az igazgatóság szakemberei a Keszt-
helyi-hegység földtani- és élő természeti értékekeit mutatták be a 
csapatoknak: a gyenesdiási Vadlány-likhoz, az egyik Zalaszántóhoz 
közeli felhagyott bazaltbányába és a szomszédos égerláphoz, végül 
a Hévízi-tóhoz vezették a gyerekeket, ismertették a legfontosabb 
tudnivalókat, érdekességeket az adott helyszínhez kapcsolódva. Ez-
után az elhangzott információkból összeállított teszt kitöltésére ke-
rült sor. Délután a döntő utolsó részében a diákcsapatok 5-10 per-
ces előadást tartottak a geoparkban vagy lakóhelyük környékén ta-
lálható földtani értékről kötetlen formában.

A Györgyi Dénes Általános Iskola indulása óta részt vesz a vetél-
kedőn, hasznosnak tartjuk a különböző információszerzési és infor-
mációátadási technikák alkalmazását, az önálló tanulás hangsúlyo-
zását és lakóhelyünk környékének földtani, kulturális és természe-
ti értékeinek középpontba állítását. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
Rothweil Anna és Sánta Krisztina 2011-es győzelme után idén szo-
ros versenyben újra iskolánk csapata, Áldozó Borbála és Buda Virág 
lett az első ezen a vetélkedőn. Tóthné Kunstár Judit

Az elméleti feladatok mellett a terepen is folyt a vetélkedés

Az elsősöknek a nyolcadikosok adták át az iskola emblémájával 
díszített nyakkendőt

Iskolai gála 2014
Április 17-én rendezte meg iskolánk a hagyományos évi nagyszabá-

sú gálaműsorát a Pannónia Kulturális Központban. Az idén is zsúfolásig 
megtelt nézőtér várta a diákokat, akik a 17 műsorszámot hetekig, hóna-
pokig tanulták lelkes pedagógusaik segítségével. Az ünnepi műsor az első 
osztályosok bemutatkozásával kezdődött. Verses, zenés összeállításuk után 
a nyolcadikos diákok iskolánk emblémájával ellátott nyakkendőt adtak 
a legkisebbeknek. A nyakkendő elkészítéséért ezúton is köszönetet mon-
dunk Nagy Andrea szülőnek. A két részes program félidejében az iskolai 
alapítványunk támogatásával készült iskola-pólóval ajándékoztuk meg az 
elsősöket, a szülői munkaközösség pedig süteménnyel kedveskedett nekik. 
A műsorszámok nagy választékával örvendeztették meg a gyerekek a nagy-
érdeműt. A sokszínű rendezvény bővelkedett dalban, táncban, zenében, 
mesejátékban. A szünetben rendhagyó képzőművészeti tárlat keretében a 
vendégek megtekinthették a diákok által készített képeket, illusztrációkat. 
Látványosság volt néhány művészi alkotás tanulóink által történő „meg-
elevenedése” is. Nem mindennapi élmény volt látni és hallgatni tanulóink 
több mint háromnegyed részének tehetségét, ügyességét, alkotó kedvét. A 
közös munka színvonalas rendezvénnyé emelte gálaműsorunkat.

Projektnap az iskolában
A húsvétvárás jegyében zajlott az alsó tagozatosok projekt napja ápri-

lis 18-án. Forgószínpad-szerűen kézműves foglalkozáson, játékos sport-
vetélkedőn, egészséges életmódhoz kapcsolódóan salátakészítő foglal-
kozáson, illetve rajzversenyen vehettek részt a gyerekek. A kézműves 
foglalkozáson a gyerekek kipróbálhatták a mintavágásra alkalmas sten-
cilvágó gépet, melyet a Szülői Munkaközösség a „Mandulavirág” nevű 
támogatói akcióból befolyt összegből vásárolt a gyerekek részére.

Ugyanezen a napon „Vidám Fizika és Matematika nap” címmel vetél-
kedőt szerveztünk a felső tagozatosoknak Kovács Katalin tanárnő vezeté-
sével. Az osztályok 4x45 perc alatt 2x6 fős csapatokban mérték össze tu-
dásukat. A feladatok megoldásához szükség volt egy kis ügyességre, lele-
ményességre és logikus gondolkodásra. A gyerekek számára maradandó 
élményt jelentett a krumpli puska használata és a pingponglabda szívó-
szállal való egyensúlyozása. Természetesen megtudták azt is, hogy ezek-
nek a „mutatványoknak” mi a fizikai magyarázata. De megemlíthetnénk 
még az ügyes karate mester, a zsáktöltés, a pénzfújás, a terítőkirántás, a le-
begő parafadugó és a könyvlapozás izgalmas perceit. Talán a legmozgal-
masabb a kétféle kincskeresés volt. Találós kérdések megfejtésével lelhet-
tek rá az iskola területén elrejtett kincsekre. Sőt, volt olyan feladat, ahol 
a kérdést is meg kellett keresni, és QR-kód formából kódolva megfejte-
ni. A térbeli matematika feladványok megoldása és a titkosírás megfejtése 
is sok eseménydús percet tartogatott. Mindenkit megmozgattunk a dél-
előtt során, hiszen az osztályok 6-6 fős csapatai 2x45 perc után helyet cse-
réltek, és a szurkolók is kaptak többféle feladatot. 

A vetélkedő végén a felsős csapatok és a legügyesebb alsó tagozatos 
diákok jutalmakat vehettek át a diákönkormányzat támogatásával. 

Iskolánkkal kapcsolatos információk: www.vorosberenyiiskola.hu

Fotó: Korbély B.
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Tavaszi zsongás 
Almádiban

 A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2014. május 17-18-n ötö-
dik alkalommal rendezi meg a már hagyományos, szezonnyitó Ta-
vaszi Zsongás rendezvényét. Balatonalmádi vonzáskörzetébe tarto-
zó településekkel közösen összefogva újdonságokban gazdag, lendü-
letes rendezvénnyel indítjuk a nyári szezont. 

2014. május 17. szombat

09.00–17.00  A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda kite-
lepüléssel mobil egészségügyi szűrővizsgálatot 
szervez, mely során hasi- és kismedencei ultra-
hangos illetve csontsűrűség vizsgálatra kerül sor.

10.00–16.00 Egészségügyi alap állapotfelmérés
09.00–12.00 Nordic Walking
10.00–11.00 Galako sport foglalkozás
11.00–11.30 Dietetikai előadás
11.30–16.00 Dietetikai tanácsadás
15.00–15.45 Gerincgimnasztika

NABE–Nők a Balatonért Almádi Csoportja – Interaktív Balaton 
társasjáték, Öko lábnyom mérés. Időpont: május 17–18. 10.00–
16.00

Vitorlázzon egyet Almádiban – Időpont: május 17. szombat 
10.00–17.00. Helyszín: Balatonalmádi Móló. Részvételi díj: 500 
HUF/fő/1 óra (a hajó max. 9 főt tud szállítani). Óránkénti indulás-
sal. Esőnap: május 18. vasárnap

Madárvárta Balatonalmádi Madárfotózás testközelből – Idő-
pont: május 17-18. szombat, vasárnap. A program ingyenes! In-
dulás: Balatonalmádi Tourinform Irodától, 2 fős csoportokban. A 
program 2,5 órát vesz igénybe. Elő regisztráció szükséges az aláb-
bi elérhetőségek valamelyikén! Tel.: +36 20 297 8828 vagy +36 20 
244 5077, madarvarta.balaton@gmail.com

Póni lovaglás – Időpont: május 17-18. szombat, vasárnap 17.00–
18.00

Színpadi program: Józsa Trió koncertje – Időpont: május 17. 
szombat 16.00–18.00. Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kultu-
rális Központ előtti rendezvénytér

1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Református Erődí-
tett Templom orgonájáért – Időpont: május 17. szombat 19.00. 
A veszprémi Dohnányi Ernő Konzervatórium előadása. Helyszín: 
Vörösberényi Református Erődített Templom

2014. május 18. vasárnap

Tavaszi zsongás TT – Kerékpáros túra Almádi és Veszprém kö-
zött a Veszprémi Kerékpáros Egyesület szervezésében. Időpont: 
május 18. 8.00–16.00. Útvonal: Veszprém–Almádi–Veszprém 
vagy Almádi–Veszprém–Almádi. Szintidő: 2 óra. Nevezés: Nel-
son Bike kerékpárüzlet címe 8200 Veszprém, Almádi u. 40. (volt 
Suzuki szalon). Balatonalmádi–Pannónia kulturális Központ par-
kolója

Jóga–Hogy jól érezd magad – Időpont: május 18. vasárnap 
14.00-14.30. Oktató: Varga Dóra. Helyszín: Balatonalmádi, Város-
ház tér 

Mozdulj Almádi! – Időpont: május 18. vasárnap 10.00–16.00. 
Helyszín: Balatonalmádi Szent István park. Izgalmas akadálypálya 
vár! Mocsárjárás, gólyalábazás, ugrókötelezés és még sok izgalmas 
feladatban próbálhatják ki magukat a legbátrabbak!

Színpadi program: Creative Sound System zenekar koncertje – 
Időpont: május 18. vasárnap 16.15–17.15. Helyszín: Balatonalmá-
di, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér

A rendezvény napokon kézműves kirakodó vásár, gasztronómi-
ai remekek, nagyszerű borok és pálinkák várják egész nap a vendé-
geket. Játszóházzal, környezetvédelmi interaktív játékokkal, ÖKO 
lábnyom méréssel és Balaton társasjátékkal ismerkedhetnek meg ki-
csik és nagyok!

Külön program! 10 km-s „Kilátó túra – Időpont: május 18. va-
sárnap 13.30. Indulás: Pannónia kulturális Központ–Városház tér. 
Útvonal: PKKK–Óvári messzelátó–Felső - hegy Geodéziai torony–
Csere–hegy Szabadság Kilátó–Káptalanfüred–Balatonalmádi. Táv: 
10 km. Info: Illána Erzsébet +36 20 265 3759

Baba–mama börze – Időpont: május 18. vasárnap 8.00–13.00. 
Helyszín: Balatonalmádi, Piac. Tavaszi Zsongás rendezvényünkön 
a sport és egészségügyi programelemeken való részvétel ingyenes. A 
szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják! 

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. május közepétől június közepéig

A programokat minden hónap 20. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Május 13. kedd 17 óra
Szív- és érrendszeri előadás
Vérzsír csökkentők? Miért kellene nekem szedni?
Előadó: dr. Dósa Andrea kardiológus szakorvos
Helyszín: Egészségház II. emeleti előadóterme

Május 14. szerda 16 órakor 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
Az örökösödési és egyéb megváltozott jogszabályok
dr. Szerdahelyi Izabella ügyvéd. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 16. péntek 10 óra
Születés ünnep 
Beszélgetés Zsoldos Vica hordozási tanácsadó-
val a válaszkész nevelésről a Baba-mama klub és a 
Veszprémi Babahordozó Klub szervezésében +36 
70 539 8892
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár

Május 16. péntek 16-19 óra 
Magocskák 
Családi délután a Baba-mama klub és a Magocs-
kák Alapítvány szervezésében a Malomvölgyben 
+36 70 5398 892

Május 16. péntek 19 óra
STAND-UP MOZI 
Badár Sándor humorista önálló estje
Helyszín: Pannónia 
 
Május 17. szombat 18 óra
Almádi vitorlás élete a kezdetektől napjainkig 
Előadás kiállítás megnyitóval
Helyszín: Pannónia 

Május 17. szombat 20 óra
„Room for2” 
Ripoff Raskolnikov és Pribojszki Mátyás koncertje
Helyszín : Lounge Coffee (posta parkoló)

Május 17-18. szombat-vasárnap
Tavaszi zsongás 
Szervező: Turisztikai Egyesület

Május 18. vasárnap 13.30 óra
Honismereti túra
Pannónia - Óvári messzelátó - Felső-hegy Geo-
déziai torony - Csere-hegy Szabadság-kilátó - 
Káptalanfüred - Balmádi 10 km „Kilátó túra”. 
Információ: Illána Erzsébet +36 20 265 3759

Május 22. csütörtök 10-11 óra
Pegazus bábszínház előadása
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 24. szombat 
Almádi Gombászok Asztaltársasága
Gombásztúra Eplény környékére 
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
Május 25. vasárnap
Gyermeknap
Helyszín a Wesselényi strand előtti rendezvénytér

Május 25. vasárnap
Hősök napi emlékfutás
Indulás: 10 órakor

Május 25. vasárnap 17 óra
Hősök napi megemlékezés a Hősi emlékműnél

Május 28. szerda 16 órától 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
Almádi hírességei: népi iparművészek a klubban
Évadzáró halászlé és gulyásparty – Zenés szüli nap
Gönczi György és Bóday Józsefné, Göndics 
Jenőné. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 30. péntek 17 óra
Szülők Iskolája - dr. Földes Petra főiskolai docens, 
mentálhigiénikus: Krízisek a család életében.
Szervező: Balatonalmádi Nagycsaládos Egyesület 
+36 70 539 8892
Helyszín: Pannónia olvasóterem

Május 30. péntek 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Refor-
mátus Erődített Templom orgonájáért
A balatonalmádi Kósa György Zeneiskola előadása
Helyszín: Vörösberényi Református Erődített Temp-
lom
Információ: +36 70 611 9233

Május 31. szombat 9.30
Mozogni Öröm Mozgalom atlétika napja
Szervező: Fiatalos Lendület Sportegyesület 
Információ: filesportegyesulet@gmail.com 
Helyszín: Balatonalmádi Sportpálya.

Május 31. szombat 18 órától
Eggenfelden-Balatonalmádi baráti kör összejö-
vetele
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Június 4. szerda 18 óra 
Nemzeti összetartozás napja
Trianoni megemlékezés az emlékműnél 
Helyszín: Szent Erzsébet liget 

Június 7. szombat 10 óra
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Főzőverseny és juniális
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Június 7. szombat
Örök nő 
Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó-
csoport kiállításának megnyitója
Helyszín: Pannónia. 

Június 8. vasárnap 17 óra
Szív- és érrendszeri előadás
Mozgás? Mozgás! A programot gyógytornász vezeti
Helyszín : Egészségház II. emeleti előadóterme

Június 14. szombat 17 órától 
Máté Péter emlékkoncert a Nyugdíjas Klub mű-
vészeti csoportjai javára
Előadó: Tóth István és zenész társa Vingli György 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Június 15. vasárnap 
Lovaskavalkád
Helyszín: A Vörösberényi Általános Iskola alatti rét
Szervező: Vörösberény Lovas Egyesület 
Információ: Szentesi István +36 30 270 7864

Június 16. hétfő – augusztus 30.
Strandkönyvtár a Wesselényi strand keleti kapu-
jánál
Nyitva tartás: h.-szo. 13-18 óra. Minden nap meseórá-
ra várjuk a gyerekeket17-18 óra között. Június 16-án a 
strandkönyvtárban vásárolható lesz az áprilisban meg-
jelent Balatonalmádi Anno II. című könyv, melyet a 
szerzők a helyszínen 14-15 óra között dedikálnak. Az 
első meseórán mesét mondanak a Cimborák.

Június 21. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutatják az Erő-
dített református templomot, a Szent Ignác temp-
lomot és a Szent Jobb kápolnát. A két utóbbi hely-
szín kb. 2 km-re van egymástól. Kerékpár, autó 
vagy más közlekedési eszköz szükséges az eljutás-
hoz. Találkozó 17 órakor az Erődített templomnál. 
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Június 21. szombat 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Refor-
mátus Erődített Templom orgonájáért. 
Gálakoncert a balatonfüredi református temp-
lomban
Információ: +36 70 611 9233

Máté Péter  
emlékkoncert

 Tóth István és 
Vingli György elő-
adásában 2014. jú-
nius 14-én, szomba-
ton 17 órai kezdet-
tel a Vörösberényi 
Kultúrházban. A 
zenészek a kon-
cert teljes bevé-
telét felajánlják a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub két mű-
vészeti csoportjának: a Borostyán nép-
dalkör és a Ringató Balaton néptánc-
csoport támogatására.

Belépődíj: 500 FtNyerges Pál 1942-től sok időt töltött Káptalanfüreden, az Almádi öböl, az Öreghegy szeretett 
vidéke, képeinek ihlető témái voltak. Július 20-án lenne száz éves.
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 A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2014. május 17-18-n ötö-
dik alkalommal rendezi meg a már hagyományos, szezonnyitó Ta-
vaszi Zsongás rendezvényét. Balatonalmádi vonzáskörzetébe tarto-
zó településekkel közösen összefogva újdonságokban gazdag, lendü-
letes rendezvénnyel indítjuk a nyári szezont. 

2014. május 17. szombat

09.00–17.00  A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda kite-
lepüléssel mobil egészségügyi szűrővizsgálatot 
szervez, mely során hasi- és kismedencei ultra-
hangos illetve csontsűrűség vizsgálatra kerül sor.

10.00–16.00 Egészségügyi alap állapotfelmérés
09.00–12.00 Nordic Walking
10.00–11.00 Galako sport foglalkozás
11.00–11.30 Dietetikai előadás
11.30–16.00 Dietetikai tanácsadás
15.00–15.45 Gerincgimnasztika

NABE–Nők a Balatonért Almádi Csoportja – Interaktív Balaton 
társasjáték, Öko lábnyom mérés. Időpont: május 17–18. 10.00–
16.00

Vitorlázzon egyet Almádiban – Időpont: május 17. szombat 
10.00–17.00. Helyszín: Balatonalmádi Móló. Részvételi díj: 500 
HUF/fő/1 óra (a hajó max. 9 főt tud szállítani). Óránkénti indulás-
sal. Esőnap: május 18. vasárnap

Madárvárta Balatonalmádi Madárfotózás testközelből – Idő-
pont: május 17-18. szombat, vasárnap. A program ingyenes! In-
dulás: Balatonalmádi Tourinform Irodától, 2 fős csoportokban. A 
program 2,5 órát vesz igénybe. Elő regisztráció szükséges az aláb-
bi elérhetőségek valamelyikén! Tel.: +36 20 297 8828 vagy +36 20 
244 5077, madarvarta.balaton@gmail.com

Póni lovaglás – Időpont: május 17-18. szombat, vasárnap 17.00–
18.00

Színpadi program: Józsa Trió koncertje – Időpont: május 17. 
szombat 16.00–18.00. Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kultu-
rális Központ előtti rendezvénytér

1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Református Erődí-
tett Templom orgonájáért – Időpont: május 17. szombat 19.00. 
A veszprémi Dohnányi Ernő Konzervatórium előadása. Helyszín: 
Vörösberényi Református Erődített Templom

2014. május 18. vasárnap

Tavaszi zsongás TT – Kerékpáros túra Almádi és Veszprém kö-
zött a Veszprémi Kerékpáros Egyesület szervezésében. Időpont: 
május 18. 8.00–16.00. Útvonal: Veszprém–Almádi–Veszprém 
vagy Almádi–Veszprém–Almádi. Szintidő: 2 óra. Nevezés: Nel-
son Bike kerékpárüzlet címe 8200 Veszprém, Almádi u. 40. (volt 
Suzuki szalon). Balatonalmádi–Pannónia kulturális Központ par-
kolója

Jóga–Hogy jól érezd magad – Időpont: május 18. vasárnap 
14.00-14.30. Oktató: Varga Dóra. Helyszín: Balatonalmádi, Város-
ház tér 

Mozdulj Almádi! – Időpont: május 18. vasárnap 10.00–16.00. 
Helyszín: Balatonalmádi Szent István park. Izgalmas akadálypálya 
vár! Mocsárjárás, gólyalábazás, ugrókötelezés és még sok izgalmas 
feladatban próbálhatják ki magukat a legbátrabbak!

Színpadi program: Creative Sound System zenekar koncertje – 
Időpont: május 18. vasárnap 16.15–17.15. Helyszín: Balatonalmá-
di, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér

A rendezvény napokon kézműves kirakodó vásár, gasztronómi-
ai remekek, nagyszerű borok és pálinkák várják egész nap a vendé-
geket. Játszóházzal, környezetvédelmi interaktív játékokkal, ÖKO 
lábnyom méréssel és Balaton társasjátékkal ismerkedhetnek meg ki-
csik és nagyok!

Külön program! 10 km-s „Kilátó túra – Időpont: május 18. va-
sárnap 13.30. Indulás: Pannónia kulturális Központ–Városház tér. 
Útvonal: PKKK–Óvári messzelátó–Felső - hegy Geodéziai torony–
Csere–hegy Szabadság Kilátó–Káptalanfüred–Balatonalmádi. Táv: 
10 km. Info: Illána Erzsébet +36 20 265 3759

Baba–mama börze – Időpont: május 18. vasárnap 8.00–13.00. 
Helyszín: Balatonalmádi, Piac. Tavaszi Zsongás rendezvényünkön 
a sport és egészségügyi programelemeken való részvétel ingyenes. A 
szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják! 

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. május közepétől június közepéig

A programokat minden hónap 20. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Május 13. kedd 17 óra
Szív- és érrendszeri előadás
Vérzsír csökkentők? Miért kellene nekem szedni?
Előadó: dr. Dósa Andrea kardiológus szakorvos
Helyszín: Egészségház II. emeleti előadóterme

Május 14. szerda 16 órakor 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
Az örökösödési és egyéb megváltozott jogszabályok
dr. Szerdahelyi Izabella ügyvéd. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 16. péntek 10 óra
Születés ünnep 
Beszélgetés Zsoldos Vica hordozási tanácsadó-
val a válaszkész nevelésről a Baba-mama klub és a 
Veszprémi Babahordozó Klub szervezésében +36 
70 539 8892
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár

Május 16. péntek 16-19 óra 
Magocskák 
Családi délután a Baba-mama klub és a Magocs-
kák Alapítvány szervezésében a Malomvölgyben 
+36 70 5398 892

Május 16. péntek 19 óra
STAND-UP MOZI 
Badár Sándor humorista önálló estje
Helyszín: Pannónia 
 
Május 17. szombat 18 óra
Almádi vitorlás élete a kezdetektől napjainkig 
Előadás kiállítás megnyitóval
Helyszín: Pannónia 

Május 17. szombat 20 óra
„Room for2” 
Ripoff Raskolnikov és Pribojszki Mátyás koncertje
Helyszín : Lounge Coffee (posta parkoló)

Május 17-18. szombat-vasárnap
Tavaszi zsongás 
Szervező: Turisztikai Egyesület

Május 18. vasárnap 13.30 óra
Honismereti túra
Pannónia - Óvári messzelátó - Felső-hegy Geo-
déziai torony - Csere-hegy Szabadság-kilátó - 
Káptalanfüred - Balmádi 10 km „Kilátó túra”. 
Információ: Illána Erzsébet +36 20 265 3759

Május 22. csütörtök 10-11 óra
Pegazus bábszínház előadása
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 24. szombat 
Almádi Gombászok Asztaltársasága
Gombásztúra Eplény környékére 
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
Május 25. vasárnap
Gyermeknap
Helyszín a Wesselényi strand előtti rendezvénytér

Május 25. vasárnap
Hősök napi emlékfutás
Indulás: 10 órakor

Május 25. vasárnap 17 óra
Hősök napi megemlékezés a Hősi emlékműnél

Május 28. szerda 16 órától 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
Almádi hírességei: népi iparművészek a klubban
Évadzáró halászlé és gulyásparty – Zenés szüli nap
Gönczi György és Bóday Józsefné, Göndics 
Jenőné. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Május 30. péntek 17 óra
Szülők Iskolája - dr. Földes Petra főiskolai docens, 
mentálhigiénikus: Krízisek a család életében.
Szervező: Balatonalmádi Nagycsaládos Egyesület 
+36 70 539 8892
Helyszín: Pannónia olvasóterem

Május 30. péntek 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Refor-
mátus Erődített Templom orgonájáért
A balatonalmádi Kósa György Zeneiskola előadása
Helyszín: Vörösberényi Református Erődített Temp-
lom
Információ: +36 70 611 9233

Május 31. szombat 9.30
Mozogni Öröm Mozgalom atlétika napja
Szervező: Fiatalos Lendület Sportegyesület 
Információ: filesportegyesulet@gmail.com 
Helyszín: Balatonalmádi Sportpálya.

Május 31. szombat 18 órától
Eggenfelden-Balatonalmádi baráti kör összejö-
vetele
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Június 4. szerda 18 óra 
Nemzeti összetartozás napja
Trianoni megemlékezés az emlékműnél 
Helyszín: Szent Erzsébet liget 

Június 7. szombat 10 óra
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Főzőverseny és juniális
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Június 7. szombat
Örök nő 
Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó-
csoport kiállításának megnyitója
Helyszín: Pannónia. 

Június 8. vasárnap 17 óra
Szív- és érrendszeri előadás
Mozgás? Mozgás! A programot gyógytornász vezeti
Helyszín : Egészségház II. emeleti előadóterme

Június 14. szombat 17 órától 
Máté Péter emlékkoncert a Nyugdíjas Klub mű-
vészeti csoportjai javára
Előadó: Tóth István és zenész társa Vingli György 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Június 15. vasárnap 
Lovaskavalkád
Helyszín: A Vörösberényi Általános Iskola alatti rét
Szervező: Vörösberény Lovas Egyesület 
Információ: Szentesi István +36 30 270 7864

Június 16. hétfő – augusztus 30.
Strandkönyvtár a Wesselényi strand keleti kapu-
jánál
Nyitva tartás: h.-szo. 13-18 óra. Minden nap meseórá-
ra várjuk a gyerekeket17-18 óra között. Június 16-án a 
strandkönyvtárban vásárolható lesz az áprilisban meg-
jelent Balatonalmádi Anno II. című könyv, melyet a 
szerzők a helyszínen 14-15 óra között dedikálnak. Az 
első meseórán mesét mondanak a Cimborák.

Június 21. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutatják az Erő-
dített református templomot, a Szent Ignác temp-
lomot és a Szent Jobb kápolnát. A két utóbbi hely-
szín kb. 2 km-re van egymástól. Kerékpár, autó 
vagy más közlekedési eszköz szükséges az eljutás-
hoz. Találkozó 17 órakor az Erődített templomnál. 
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Június 21. szombat 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Refor-
mátus Erődített Templom orgonájáért. 
Gálakoncert a balatonfüredi református temp-
lomban
Információ: +36 70 611 9233

Máté Péter  
emlékkoncert

 Tóth István és 
Vingli György elő-
adásában 2014. jú-
nius 14-én, szomba-
ton 17 órai kezdet-
tel a Vörösberényi 
Kultúrházban. A 
zenészek a kon-
cert teljes bevé-
telét felajánlják a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub két mű-
vészeti csoportjának: a Borostyán nép-
dalkör és a Ringató Balaton néptánc-
csoport támogatására.

Belépődíj: 500 FtNyerges Pál 1942-től sok időt töltött Káptalanfüreden, az Almádi öböl, az Öreghegy szeretett 
vidéke, képeinek ihlető témái voltak. Július 20-án lenne száz éves.
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Almádi bajnok
Idén már harmadik felnőtt magyar bajnoki címét szerezte Kónya 

Ádám, az újonnan alakult Veszprémi Sí Egylet sífutója. A 21 éves, 
Ausztriában sportoló és tanuló balatonalmádi fiatalember hat éve-
sen kezdte a sportolást. Úszás, futás,triatlon szerepelt a repertoár-
ban, de két évig vitorlázásban is igazolt versenyző volt. Különösen 
atlétikában ért el országos szinten is kimagasló eredményeket, tag-
ja volt a Nemzeti Atlétikai Programnak. Mégis, a Vetési Gimnázi-
um első éve után nagyot gondolt és egy sikeres felvételi után a kö-
vetkező tanévet már egy speciális osztrák – több olimpikont is kine-
velő – sí iskolában kezdte a tanévet. 

A kezdeti nyelvi nehézségek és a sífutásban természetes módon 
meglévő jókora hátránya az év végére eltűntek, remekül beilleszke-
dett új környezetébe.

A versenyszezon novembertől márciusig tart. Ilyenkor szinte 
minden hétvégén versenyek szerepelnek a programban, melyekre 
iskolaidő alatt napi egy, ilyenkor napi két edzéssel készül. Fő ver-
senyhelyszínek: Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Csehország. Eze-
ken a helyeken a Világkupa előszobájának számító Európa kupa 
versenyeken és nemzeti bajnokságokon indul, de versenyzett már 
norvégiában felnőtt világbajnokságon is.

A gyerekkori álom – az olimpia – idén még nem sikerült. Ez 
azonban nem szegte kedvét a fiatal sportolónak, sőt – bár edzője 
Szabó László szerint inkább fékezni kell mint noszogatni – még el-
szántabbá tette.

A következő szezon két kiemelt versenye az U23-as VB illetve a 
svédországi felnőtt világbajnokság.

Ádám hosszú távon elkötelezettje a magas szintű élsportnak és re-
méli, hogy Veszprém megye és így természetesen lakóhelye Balaton-
almádi első téli olimpikonja lehet.

Mozogni Öröm Mozgalom
A Fiatalos Lendület Sportegyesület szeretettel várja a 0-14 éves 

korú gyermekeket és családjaikat május 31-én, szombaton a Mo-
zogni Öröm Mozgalom 2. rendezvényére! Ez a nap az atlétika nap-
ja lesz, ahol 6+1 próbában mérhetik össze ügyességüket, gyorsasá-
gukat, erejüket az óvodás és az általános iskolás gyermekek, külön 
kiépített pályákon.

A délelőtt folyamán várjuk még a gyermekeket különféle moz-
gásfejlesztő eszközökkel, kézműveskedéssel és még sok meglepetés-
sel. A legkisebbeket, 3 év alatti gyermekeket és szüleiket Tücsökze-
nével várjuk.

A rendezvény mindenki számára díjtalan és regisztrációhoz kö-
tött. Előregisztrációt május 23-ig fogadunk el filesportegyesulet@
gmail.com e-mail címen jelentkezve. Beckerné Sabján Ottilia

Az év emlősállata a keleti sün
A tüskés sünök napjainkban Óvilági elterjedésűek. A faj ősei, az 

Erinaceus nem maradványai a középső miocénból ismertek, ezek arra 
utalnak, hogy tüskésségük is ez időben alakult ki. Sok kihalt rokon 
után napjainkban is extra rokonsággal bírnak, melyek küllemre is kü-
lönösnek mutatkoznak, mint Pl. a dezmán, a vakond, a fehérfogú cic-
kányok, az erdei cickányok, a patkányvakond, a szőrös sün, a vidracic-
kány, a tanrek (mely leginkább hajaz rá külsőleg), és az aranyvakond.

A sünök családja két alcsaládra különül, úgy minta a közismert tüskés 
sünök (Erinaceinae), és a szőrös sünökre (Galericinae). Utóbbiak között 
van az 1821-ben felfedezett, ma is a legnagyobb rovarevő a nagy szőrös 
sün (Echinosorex gymnurus). A „valódi” sünöket könnyen elkülöníthet-
jük tüskeszerkezetük alapján, más tüskésektől, mert a tüske merevítését 
szolgáló, sugárirányú ék alakú képződmények jellemzik! A tüskék számo-
sak, akár 10000 db. is lehet. A valódi sünöknek 11 faját különítik el. Ezek 
között azonban nem szerepel a sokak által ismert „sündisznó, és a sün-
kutya” név. Jelenleg a mi sününket a keleti sün (Erinaceus roumanicus) 
névvel illetik. Laikus nem különbözteti meg az európai süntől, ezt állí-
tom. A magyar Urbanizációs Kutatócsoport is vizsgálja a sününk élet-
módját. Szerintük, bár védett, védelmi intézkedést nem igényel. Most 
nézzük extráit! Legkövérebben 1.2-2.0 kg nehéz is lehet telelésre felhízva. 
Összegömbölyödni körbefutó izomrétegével tud. Természetes ellenségei 
közül több jól ismert: az uhu, a borz, a róka, és az ember. Közülük az el-
sők csak eszik, az ember pedig eszi, permetezi ételét, környezetét, kutyái 
ölik, autói gázolják, és még sok civilizációs ártalom éri tőle ezt a gyerekek 
kedvencét. Fogazata rovarevőből a mindenevőbe hajló szerkezetű. Eszik 
rovart, gyümölcsöt, tojást, csigát, kígyót, békát, egeret-verebet, dögöt, és 
háziállat tápokat, ételmaradékot! Az oly’vérmes ragadozó házimacskával 
békésen és bátran megfér egy tápon! Csípésre, méregre nem kényes, eszik 
ezerlábút, futrinkát, nünükét, kőrisbogarat, darazsat. Tetanuszméregből a 
mi adagunk 7000-szeresét bírja, és ellenáll a torokgyíknak. A vipera mér-
gére sem érzékeny, de azért harapását igyekszik kerülni. Lakhelyben nem 
válogatós, a mocsár, és a fenyőerdő alkalmatlan számára. A város sok le-
hetőséget kínál. Pihenésre csendes zugot igényel, búvóhellyel. Magányos, 
de nem területtartó. Éjjel cselekvő. Mégis látja a színeket, azonban főleg 
hallás és szaglás után tájékozódik. Különös, emberszerű hangjai a nyö-
gés, szuszogás, morgolódás, és a csicsergés a picinyeinek. Hibernációja 
márc.-okt. tart. Ha 5 C fokra esik a hőmérséklete, akkor életmentő fűtés-
re kapcsol. Párosodási pózát sokáig has-has helyzetnek hitték, de nem így 
van, közönséges kutyapóz, csak „óvatosan”. A 6-7 kölyköt a nőstény ne-
veli. Mivel vakarózni nem áll módjában, sok bolhát és tetvet tart jól tes-
tén. Gyakoriak belső élősködői is. Jó esetben akár 8 évet is élhet. Urbani-
zációját a Szerkesztő Úr, és családja is tapasztalhatta városunkban, mivel 
a nyitott ajtajú teraszra járt vacsorázni macskaételt egy sünike, tavaly. Ha 
kedve hozta , helyben a hűtő alatt be is vágta a szundit. Idén megtanult 
bekapaszkodni a macskabejáró magas nyílásán! Hát ilyen érdekes jobban 
megismerve a tüskés lakótársunk.

A nagy fogás 

Kullancs és bolha elleni védekezés
A cím egyáltalán nem túlzó. Hamarosan kapható lesz egy tabletta 

formátumú készítmény, amely 12 (!) hétig biztosít védelmet a ku-
tyák nem kívánatos élősködőivel szemben. Összetevője egy teljesen 
újonnan felfedezett hatóanyag, amely más bolha és kullancs elleni 
készítményekben nem található meg. 

Kétségtelen előnyei:
-  a kezelés ismétlése nem merül a feledés homályába (ami általában 

az év legkritikusabb időszakaiban szokott előfordulni)
-  rendkívül gyors parazitaölő hatás (a bolhákat 8, míg a kullancso-

kat 12 órán belül elpusztítja)
-  a készítmény hatékonysága a 3. hónap végére is teljesen megbízha-

tó (szemben sok készítménnyel, amelyek külső környezeti ténye-
zők hatására veszíthetnek hatékonyságukból, pl. fürdetés)

-  a humán kontamináció minimálisra csökkenthető (spot on készít-
ményekkel szemben a gyerekek nem érintkeznek a felvitt szerrel, 
nem matatják a kutya nyakörvét, stb.)

-  a helytelen alkalmazás (spot-on készítményekkel szemben) kizár-
ható

-  rendkívül hatásos a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás ellen 
(akinek egyszer szenvedett ilyen betegségtől a kutyája, tudja, mi-
csoda kellemetlenség négylábúja számára)

- nem ragad, nincs szennyeződés, összecsomózódás a szőrzeten
- a fürdés, fürdetés nem befolyásolja a hatékonyságát
-  biztonságosan alkalmazható kölykök esetében is 8 hetes kortól, 

valamint vemhes és szoptató kutyák esetében is
-  collie típusoknál szintúgy biztonságosan alkalmazható (MDR1 

génhiány esetén is)
A készítmény vényköteles, kizárólag állatpatikában vagy állator-

vosi rendelőben lesz elérhető. 
További információt szívesen nyújtunk a +36 70 251 7142-es te-

lefonszámon, amely egyben a patika új elérhetősége is.

Blazovich Ákos Szegedről érkezett horgász barátunk, Tisza 
mellett élő ember lévén a hobbija a horgászat. Leballagot a 
káptalanfüredi strandra és annak rendje, módja szerint bedobta 
a kukoricával felrakott horgát. A kukoricát hamar befalta a képen 
látható jó öreg ponty „barát”. No ez lett a veszte. Kb. félórai küzde-
lem szerencsével járt. A jó „öreg barát” kifeküdt a víz tetején és ha-
mar a száraz parton találta magát. Jellemző adatai: 13,9 kg, 73 cm. 
Ezek után, csak azt kívánhatjuk, hogy a balatonalmádi horgászok-
nak is legyen hasonló élményben részük

Fotó: FL

A sünbarát kertről képeket az mme.hu oldalon találnak.
tszabango@gmail.com
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Almádi bajnok
Idén már harmadik felnőtt magyar bajnoki címét szerezte Kónya 

Ádám, az újonnan alakult Veszprémi Sí Egylet sífutója. A 21 éves, 
Ausztriában sportoló és tanuló balatonalmádi fiatalember hat éve-
sen kezdte a sportolást. Úszás, futás,triatlon szerepelt a repertoár-
ban, de két évig vitorlázásban is igazolt versenyző volt. Különösen 
atlétikában ért el országos szinten is kimagasló eredményeket, tag-
ja volt a Nemzeti Atlétikai Programnak. Mégis, a Vetési Gimnázi-
um első éve után nagyot gondolt és egy sikeres felvételi után a kö-
vetkező tanévet már egy speciális osztrák – több olimpikont is kine-
velő – sí iskolában kezdte a tanévet. 

A kezdeti nyelvi nehézségek és a sífutásban természetes módon 
meglévő jókora hátránya az év végére eltűntek, remekül beilleszke-
dett új környezetébe.

A versenyszezon novembertől márciusig tart. Ilyenkor szinte 
minden hétvégén versenyek szerepelnek a programban, melyekre 
iskolaidő alatt napi egy, ilyenkor napi két edzéssel készül. Fő ver-
senyhelyszínek: Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Csehország. Eze-
ken a helyeken a Világkupa előszobájának számító Európa kupa 
versenyeken és nemzeti bajnokságokon indul, de versenyzett már 
norvégiában felnőtt világbajnokságon is.

A gyerekkori álom – az olimpia – idén még nem sikerült. Ez 
azonban nem szegte kedvét a fiatal sportolónak, sőt – bár edzője 
Szabó László szerint inkább fékezni kell mint noszogatni – még el-
szántabbá tette.

A következő szezon két kiemelt versenye az U23-as VB illetve a 
svédországi felnőtt világbajnokság.

Ádám hosszú távon elkötelezettje a magas szintű élsportnak és re-
méli, hogy Veszprém megye és így természetesen lakóhelye Balaton-
almádi első téli olimpikonja lehet.

Mozogni Öröm Mozgalom
A Fiatalos Lendület Sportegyesület szeretettel várja a 0-14 éves 

korú gyermekeket és családjaikat május 31-én, szombaton a Mo-
zogni Öröm Mozgalom 2. rendezvényére! Ez a nap az atlétika nap-
ja lesz, ahol 6+1 próbában mérhetik össze ügyességüket, gyorsasá-
gukat, erejüket az óvodás és az általános iskolás gyermekek, külön 
kiépített pályákon.

A délelőtt folyamán várjuk még a gyermekeket különféle moz-
gásfejlesztő eszközökkel, kézműveskedéssel és még sok meglepetés-
sel. A legkisebbeket, 3 év alatti gyermekeket és szüleiket Tücsökze-
nével várjuk.

A rendezvény mindenki számára díjtalan és regisztrációhoz kö-
tött. Előregisztrációt május 23-ig fogadunk el filesportegyesulet@
gmail.com e-mail címen jelentkezve. Beckerné Sabján Ottilia

Az év emlősállata a keleti sün
A tüskés sünök napjainkban Óvilági elterjedésűek. A faj ősei, az 

Erinaceus nem maradványai a középső miocénból ismertek, ezek arra 
utalnak, hogy tüskésségük is ez időben alakult ki. Sok kihalt rokon 
után napjainkban is extra rokonsággal bírnak, melyek küllemre is kü-
lönösnek mutatkoznak, mint Pl. a dezmán, a vakond, a fehérfogú cic-
kányok, az erdei cickányok, a patkányvakond, a szőrös sün, a vidracic-
kány, a tanrek (mely leginkább hajaz rá külsőleg), és az aranyvakond.

A sünök családja két alcsaládra különül, úgy minta a közismert tüskés 
sünök (Erinaceinae), és a szőrös sünökre (Galericinae). Utóbbiak között 
van az 1821-ben felfedezett, ma is a legnagyobb rovarevő a nagy szőrös 
sün (Echinosorex gymnurus). A „valódi” sünöket könnyen elkülöníthet-
jük tüskeszerkezetük alapján, más tüskésektől, mert a tüske merevítését 
szolgáló, sugárirányú ék alakú képződmények jellemzik! A tüskék számo-
sak, akár 10000 db. is lehet. A valódi sünöknek 11 faját különítik el. Ezek 
között azonban nem szerepel a sokak által ismert „sündisznó, és a sün-
kutya” név. Jelenleg a mi sününket a keleti sün (Erinaceus roumanicus) 
névvel illetik. Laikus nem különbözteti meg az európai süntől, ezt állí-
tom. A magyar Urbanizációs Kutatócsoport is vizsgálja a sününk élet-
módját. Szerintük, bár védett, védelmi intézkedést nem igényel. Most 
nézzük extráit! Legkövérebben 1.2-2.0 kg nehéz is lehet telelésre felhízva. 
Összegömbölyödni körbefutó izomrétegével tud. Természetes ellenségei 
közül több jól ismert: az uhu, a borz, a róka, és az ember. Közülük az el-
sők csak eszik, az ember pedig eszi, permetezi ételét, környezetét, kutyái 
ölik, autói gázolják, és még sok civilizációs ártalom éri tőle ezt a gyerekek 
kedvencét. Fogazata rovarevőből a mindenevőbe hajló szerkezetű. Eszik 
rovart, gyümölcsöt, tojást, csigát, kígyót, békát, egeret-verebet, dögöt, és 
háziállat tápokat, ételmaradékot! Az oly’vérmes ragadozó házimacskával 
békésen és bátran megfér egy tápon! Csípésre, méregre nem kényes, eszik 
ezerlábút, futrinkát, nünükét, kőrisbogarat, darazsat. Tetanuszméregből a 
mi adagunk 7000-szeresét bírja, és ellenáll a torokgyíknak. A vipera mér-
gére sem érzékeny, de azért harapását igyekszik kerülni. Lakhelyben nem 
válogatós, a mocsár, és a fenyőerdő alkalmatlan számára. A város sok le-
hetőséget kínál. Pihenésre csendes zugot igényel, búvóhellyel. Magányos, 
de nem területtartó. Éjjel cselekvő. Mégis látja a színeket, azonban főleg 
hallás és szaglás után tájékozódik. Különös, emberszerű hangjai a nyö-
gés, szuszogás, morgolódás, és a csicsergés a picinyeinek. Hibernációja 
márc.-okt. tart. Ha 5 C fokra esik a hőmérséklete, akkor életmentő fűtés-
re kapcsol. Párosodási pózát sokáig has-has helyzetnek hitték, de nem így 
van, közönséges kutyapóz, csak „óvatosan”. A 6-7 kölyköt a nőstény ne-
veli. Mivel vakarózni nem áll módjában, sok bolhát és tetvet tart jól tes-
tén. Gyakoriak belső élősködői is. Jó esetben akár 8 évet is élhet. Urbani-
zációját a Szerkesztő Úr, és családja is tapasztalhatta városunkban, mivel 
a nyitott ajtajú teraszra járt vacsorázni macskaételt egy sünike, tavaly. Ha 
kedve hozta , helyben a hűtő alatt be is vágta a szundit. Idén megtanult 
bekapaszkodni a macskabejáró magas nyílásán! Hát ilyen érdekes jobban 
megismerve a tüskés lakótársunk.

A nagy fogás 

Kullancs és bolha elleni védekezés
A cím egyáltalán nem túlzó. Hamarosan kapható lesz egy tabletta 

formátumú készítmény, amely 12 (!) hétig biztosít védelmet a ku-
tyák nem kívánatos élősködőivel szemben. Összetevője egy teljesen 
újonnan felfedezett hatóanyag, amely más bolha és kullancs elleni 
készítményekben nem található meg. 

Kétségtelen előnyei:
-  a kezelés ismétlése nem merül a feledés homályába (ami általában 

az év legkritikusabb időszakaiban szokott előfordulni)
-  rendkívül gyors parazitaölő hatás (a bolhákat 8, míg a kullancso-

kat 12 órán belül elpusztítja)
-  a készítmény hatékonysága a 3. hónap végére is teljesen megbízha-

tó (szemben sok készítménnyel, amelyek külső környezeti ténye-
zők hatására veszíthetnek hatékonyságukból, pl. fürdetés)

-  a humán kontamináció minimálisra csökkenthető (spot on készít-
ményekkel szemben a gyerekek nem érintkeznek a felvitt szerrel, 
nem matatják a kutya nyakörvét, stb.)

-  a helytelen alkalmazás (spot-on készítményekkel szemben) kizár-
ható

-  rendkívül hatásos a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás ellen 
(akinek egyszer szenvedett ilyen betegségtől a kutyája, tudja, mi-
csoda kellemetlenség négylábúja számára)

- nem ragad, nincs szennyeződés, összecsomózódás a szőrzeten
- a fürdés, fürdetés nem befolyásolja a hatékonyságát
-  biztonságosan alkalmazható kölykök esetében is 8 hetes kortól, 

valamint vemhes és szoptató kutyák esetében is
-  collie típusoknál szintúgy biztonságosan alkalmazható (MDR1 

génhiány esetén is)
A készítmény vényköteles, kizárólag állatpatikában vagy állator-

vosi rendelőben lesz elérhető. 
További információt szívesen nyújtunk a +36 70 251 7142-es te-

lefonszámon, amely egyben a patika új elérhetősége is.

Blazovich Ákos Szegedről érkezett horgász barátunk, Tisza 
mellett élő ember lévén a hobbija a horgászat. Leballagot a 
káptalanfüredi strandra és annak rendje, módja szerint bedobta 
a kukoricával felrakott horgát. A kukoricát hamar befalta a képen 
látható jó öreg ponty „barát”. No ez lett a veszte. Kb. félórai küzde-
lem szerencsével járt. A jó „öreg barát” kifeküdt a víz tetején és ha-
mar a száraz parton találta magát. Jellemző adatai: 13,9 kg, 73 cm. 
Ezek után, csak azt kívánhatjuk, hogy a balatonalmádi horgászok-
nak is legyen hasonló élményben részük

Fotó: FL

A sünbarát kertről képeket az mme.hu oldalon találnak.
tszabango@gmail.com
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Almádi kerékpáros sikerek Shotokan karatékák EB és  
nemzetközi sikerei

Taekwon-do sikerek az almádi 
Mongúzoknál

Csapatunk több, mint egy évnyi kemény edzés és tanulás után 
megérett arra, hogy versenyeken mérettesse meg magát. Az első ver-
senyünk, ahová nagyobb csapattal indultunk, a március 22-én meg-
rendezett III. Tigrisek Kupa volt. A Budapesti Tigrisek SE elsősor-
ban kezdőknek és gyerekeknek rendezett, minden tavasszal meg-
tartott versenyén szereztünk komoly tapasztalatokat és gyűjtöttünk 
be jó pár érmet! A küzdelmeket 4 fős csoportokra bontva életkor és 
súly alapján szervezték, a formagyakorlatoknál 7-8 fős csoportok 
voltak. Az éremszerzéshez itt már több körön kellett továbbjutni.

Mindenkire büszkék vagyunk, mert mindenki kihozta magából a 
legjobbat és elmondhatjuk, nagyszerű versenyzőink vannak!

Eredményeink: Somogyi Boldizsár küzdelem I. hely, Zuba Péter 
formagyakorlat I. hely, küzdelem III. hely, Fodor Ákos küzdelem II. 
hely, Fodor Márton küzdelem II. hely, Howe Peter formagyakor-
lat II. hely, küzdelem II. hely, Komáromi Dániel küzdelem II. hely, 
Kalmár Olivér küzdelem II. hely, formagyakorlat III. hely, Zuba 
Noémi formagyakorlat II. hely, küzdelem III. hely, Sasvári Alíz for-
magyakorlat III. hely, küzdelem III. hely, Sasvári Emese küzdelem 
III. hely, Juhász Döme küzdelem III. hely, Vági Richárd küzdelem 
III. hely, Szolgai Bence formagyakorlat V. hely.

Egy héttel később egy fantasztikus rendezvényen vehettünk részt! 
Több, mint háromszáz harcművésszel közösen teljesítettük a Kara-
te Maratont, az összetartás ünnepén. Az egész napos rendezvényen 
több ezer ütést, védést és rúgást végeztünk! Aki ott volt, hatalmas 
teljesítményt nyújtott, mert legyőzte önmagát!

Résztvevők a csapatból: Howe Peter, Juhász Döme, Komáromi 
Dániel, Kránicz Gábor, Sasvári Alíz, Sasvári Emese, Zuba András, 
Zuba Noémi, Zuba Péter, Kosztyu György és Kosztyu Veronika

A fotón Szabó Gergely és a Karate Maraton ötletgazdája, Szappa-
nos Zoltán mester (a kép bal oldalán) látható a csapattal.

Következő nagy megmérettetésünk a XII. Nemzetek Kupája ver-
seny lesz május 17-én, Hatvanban!

6. évfolyam: Gergelyi Laura (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 8. hely, Ne-
mere Dóra (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 9. hely, Szilágyi Benedek 
(Györgyi Dénes Ált. Isk.) 3. hely, Füke Benjamin (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 6. hely, Kovács Kristóf (Vörösberényi Ált. Isk.)7. hely, 
Pordán Krisztofer (Vörösberényi Ált. Isk.) 11. hely

Csapatverseny eredmények:
4. évfolyam: Györgyi Dénes Ált. Isk. (Bolla Patrícia, Katz Orsolya, 
Pálinkás Tamás, Füke Andor) 1. hely
5. évfolyam: Györgyi Dénes Ált.Isk. (Bokros Csenge, Kiss Kata, 
Egressy Domonkos, Szabó Csaba Dávid) 1. hely, Györgyi Dénes 
Ált. Isk. (Bérces Bíbor, Szekeres Kinga, Gelencsér András, Morvai 
Bálint) 2. hely, Györgyi Dénes Ált. Isk. (Izsó Lili, Savanyu Bettina, 
Sági Tamás, Nádas András) 3. hely
6. évfolyam: Györgyi Dénes Ált. Isk. (Gergelyi Laura, Nemere 
Dóra, Szilágyi Benedek, Füke Benjamin) 1. hely

Különösen örömteli siker, hogy az iskolák közötti versenyben a 
Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói elnyerték a legeredménye-
sebb iskola díját, s így a június 7–8-án Veszprémben megrendezésre 
kerülő Országos Mountain bike Diákolimpián remélhetőleg sok al-
mádi tehetség képviseli majd városunkat.
Szintén áprilisban volt a 2014-es év első mountain bike rang-
listaversenye, az Acél-a cél olimpiai krossz (XCO), valamint az 
utánpótlás és junior XCO magyar kupa első futama Nagyková-
csiban. Mindkét országos versenyen részt vett a hazai mountain 
bike-os junior korosztályok színe-java, csakúgy, mint a Veszpré-
mi Kerékpáros Egyesület balatonalmádi utánpótlás „műhelyé-
nek” tagjai, és az idei szezonra nézve igen bíztató eredmények-
kel tértek haza.

Acél-a cél XCO ranglista verseny eredmények:
U13 lányok: Bokros Csenge 1. hely Kiss Kata 2. hely
U13 fiúk: Egressy Domonkos 3. hely, Szabó Csaba Dávid 7. hely, 
Pálinkás Tamás 9. hely, Hegedűs Csaba 10. hely

Crosskovácsi Utánpótlás Magyar Kupa 1. futam eredmények:
U13 lányok: Bokros Csenge 1. hely, Kiss Kata 4. hely
U13 fiúk: Egressy Domonkos 8. hely, Szabó Csaba Dávid 18. hely, 
Pálinkás Tamás 20. hely
Gratulálunk a versenyeken elért eredményekhez!
További eredménylisták, fényképek és információk www.mtbsuli.
hu és www.vkse.hu honlapokon érhetők el.

A tavasz megérkeztével elkezdődött a kerékpáros versenyszezon is 
és már április hónapban több rendezvényen vettek részt városunk 
„versenyzőpalántái”. A legelső megmérettetésen Ausztriában, az 
osztrák junior sorozat kezdő futamán erős nemzetközi mezőnyben 
élete első mountain bike versenyén Pálinkás Tamás korosztálya 20. 
helyén végzett, míg a lányoknál Bokros Csenge a 8. helyen ért célba.

Április első hétvégéjén került sor a területi Mountain Bike Di-
ákolimpia korosztályos futamaira Veszprémben, melyet egy 3 hetes 
szűrő és felkészítő program előzött meg. A program során 12 álta-
lános iskolából egy ügyességi felmérést követően jutottak a 3-6 év-
folyamos osztályok képviselői a területi döntőbe, melyen 170 diák 
mérte össze kerékpár-kezelési tudását, erejét és gyorsaságát. A ren-
dezvényen városunk iskoláinak színeiben induló tanulók igen szép 
eredményekkel büszkélkedhetnek, mind az egyéni, mind a csapat-
versenyek tekintetében. 

Az egyéni eredmények:
3. évfolyam: Zsendovics Lilla (Vörösberényi Ált. Isk.) 6. hely, 
Gyimróti Olivér (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 14. hely, Gózon Bende-
gúz (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 18. hely, Maász Dávid (Vörösberényi 
Ált. Isk.) 22. hely
4. évfolyam: Győri Alíz (Vörösberényi Ált. Isk.) 2. hely, Bolla Pat-
rícia (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 5. hely, Kéri Kincső (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 8. hely, Katz Orsolya (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 9. hely, 
Meizinger Minna (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 11. hely, Ficsór Zsófia 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 13. hely, Pálinkás Tamás (Györgyi Dénes 
Ált.Isk.) 1. hely, Dolezsai Mátyás (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 5. hely
Füke Andor (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 6. hely, 
5. évfolyam: Bokros Csenge (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 1. hely, Bér-
ces Bíbor (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 2. hely, Kiss Kata (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 3. hely, Izsó Lili (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 8. hely, 
Szekeres Kinga (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 12. hely, Maász Evelin 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 13. hely, Savanyu Bettina (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 15. hely, Egressy Domonkos (Györgyi Dénes Ált.
Isk.) 1. hely, Szabó Csaba Dávid (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 3. hely, 
Nádas András (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 10. hely, Kovács Gergő 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 11. hely, Gelencsér András (Györgyi Dé-
nes Ált.Isk.) 15. hely, Sági Tamás (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 19. hely, 
Morvai Bálint (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 21. hely, Zsendovics Máté 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 25. hely, Bogdán Soma (Vörösberényi Ált.
Isk.) 28. hely

Bokros Csenge a dobogó legfelső fokán

A Györgyi Dénes Iskola csapata

A 2014. évi Európa Bajnokságnak Eger városa adott otthont áp-
rilis 04–06. A három napos megmérettetésen 24 ország közel ezer 
versenyzője vett részt. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport-
egyesület – Rézmüves Miklós 5. danos Sensei vezetésével – öt fő-
vel indult el ezen a nagyszabású versenyen. Morvai Anna, Murányi 
Zsófia és Kiss Maja korosztályukban a csapat kata/formagyakorlat/
versenyszám ezüst érmét hozták haza. Kiss Maja egyéni katában 
bronzérmes lett. Csapatunk két fiú tagja is szépen szerepelt, Sárossy 
Tibor kata/formagyakorlat ötödik helyezett, Rézmüves Ádám 
kumite/küzdelem nyolcadik helyet ért el. 

Nagyszombaton sem pihent kis csapatunk, részt vettek a SUN-
DOME Országos Nemzetközi Shotokan Karate versenyen Ajkán. 
A 170 versenyző között román,szlovák karatékák is voltak. Tizen-
három versenyzővel indult a Nippon-Dojo és tizennégy érmet sike-
rült szerezni.

Sőrés Laura kata/formagyakorlat bronzérem, kumite/küzdelem 
bronzérem, Murányi Zsófia kata ezüstérem, kumite ezüstérem, Kiss 
Maja kata aranyérem, kumite ezüstérem, Szakály Bálint kumite 
bronzérem, Rézmüves Ádám kata bronzérem, kumite bronzérem, 
Vadas Csaba kata bronzérem, Szakály Dávid kata bronzérem, 
Huzsvár Flórián kata bronzérem, kumite bronzérem, Sárossy Tibor, 
Rézmüves Miklós, Szakály Dávid korosztályukban Csapat Kata ver-
senyszámban ezüstérmet szereztek.

Minden versenyzőnek gratulálunk és köszönjük a szülők önzetlen 
segítségét. Rézmüves Miklós Sensei S.E. elnök

A csapat

Murányi Zsófia, Kiss Maja és Morvai Anna
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Almádi kerékpáros sikerek Shotokan karatékák EB és  
nemzetközi sikerei

Taekwon-do sikerek az almádi 
Mongúzoknál

Csapatunk több, mint egy évnyi kemény edzés és tanulás után 
megérett arra, hogy versenyeken mérettesse meg magát. Az első ver-
senyünk, ahová nagyobb csapattal indultunk, a március 22-én meg-
rendezett III. Tigrisek Kupa volt. A Budapesti Tigrisek SE elsősor-
ban kezdőknek és gyerekeknek rendezett, minden tavasszal meg-
tartott versenyén szereztünk komoly tapasztalatokat és gyűjtöttünk 
be jó pár érmet! A küzdelmeket 4 fős csoportokra bontva életkor és 
súly alapján szervezték, a formagyakorlatoknál 7-8 fős csoportok 
voltak. Az éremszerzéshez itt már több körön kellett továbbjutni.

Mindenkire büszkék vagyunk, mert mindenki kihozta magából a 
legjobbat és elmondhatjuk, nagyszerű versenyzőink vannak!

Eredményeink: Somogyi Boldizsár küzdelem I. hely, Zuba Péter 
formagyakorlat I. hely, küzdelem III. hely, Fodor Ákos küzdelem II. 
hely, Fodor Márton küzdelem II. hely, Howe Peter formagyakor-
lat II. hely, küzdelem II. hely, Komáromi Dániel küzdelem II. hely, 
Kalmár Olivér küzdelem II. hely, formagyakorlat III. hely, Zuba 
Noémi formagyakorlat II. hely, küzdelem III. hely, Sasvári Alíz for-
magyakorlat III. hely, küzdelem III. hely, Sasvári Emese küzdelem 
III. hely, Juhász Döme küzdelem III. hely, Vági Richárd küzdelem 
III. hely, Szolgai Bence formagyakorlat V. hely.

Egy héttel később egy fantasztikus rendezvényen vehettünk részt! 
Több, mint háromszáz harcművésszel közösen teljesítettük a Kara-
te Maratont, az összetartás ünnepén. Az egész napos rendezvényen 
több ezer ütést, védést és rúgást végeztünk! Aki ott volt, hatalmas 
teljesítményt nyújtott, mert legyőzte önmagát!

Résztvevők a csapatból: Howe Peter, Juhász Döme, Komáromi 
Dániel, Kránicz Gábor, Sasvári Alíz, Sasvári Emese, Zuba András, 
Zuba Noémi, Zuba Péter, Kosztyu György és Kosztyu Veronika

A fotón Szabó Gergely és a Karate Maraton ötletgazdája, Szappa-
nos Zoltán mester (a kép bal oldalán) látható a csapattal.

Következő nagy megmérettetésünk a XII. Nemzetek Kupája ver-
seny lesz május 17-én, Hatvanban!

6. évfolyam: Gergelyi Laura (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 8. hely, Ne-
mere Dóra (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 9. hely, Szilágyi Benedek 
(Györgyi Dénes Ált. Isk.) 3. hely, Füke Benjamin (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 6. hely, Kovács Kristóf (Vörösberényi Ált. Isk.)7. hely, 
Pordán Krisztofer (Vörösberényi Ált. Isk.) 11. hely

Csapatverseny eredmények:
4. évfolyam: Györgyi Dénes Ált. Isk. (Bolla Patrícia, Katz Orsolya, 
Pálinkás Tamás, Füke Andor) 1. hely
5. évfolyam: Györgyi Dénes Ált.Isk. (Bokros Csenge, Kiss Kata, 
Egressy Domonkos, Szabó Csaba Dávid) 1. hely, Györgyi Dénes 
Ált. Isk. (Bérces Bíbor, Szekeres Kinga, Gelencsér András, Morvai 
Bálint) 2. hely, Györgyi Dénes Ált. Isk. (Izsó Lili, Savanyu Bettina, 
Sági Tamás, Nádas András) 3. hely
6. évfolyam: Györgyi Dénes Ált. Isk. (Gergelyi Laura, Nemere 
Dóra, Szilágyi Benedek, Füke Benjamin) 1. hely

Különösen örömteli siker, hogy az iskolák közötti versenyben a 
Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói elnyerték a legeredménye-
sebb iskola díját, s így a június 7–8-án Veszprémben megrendezésre 
kerülő Országos Mountain bike Diákolimpián remélhetőleg sok al-
mádi tehetség képviseli majd városunkat.
Szintén áprilisban volt a 2014-es év első mountain bike rang-
listaversenye, az Acél-a cél olimpiai krossz (XCO), valamint az 
utánpótlás és junior XCO magyar kupa első futama Nagyková-
csiban. Mindkét országos versenyen részt vett a hazai mountain 
bike-os junior korosztályok színe-java, csakúgy, mint a Veszpré-
mi Kerékpáros Egyesület balatonalmádi utánpótlás „műhelyé-
nek” tagjai, és az idei szezonra nézve igen bíztató eredmények-
kel tértek haza.

Acél-a cél XCO ranglista verseny eredmények:
U13 lányok: Bokros Csenge 1. hely Kiss Kata 2. hely
U13 fiúk: Egressy Domonkos 3. hely, Szabó Csaba Dávid 7. hely, 
Pálinkás Tamás 9. hely, Hegedűs Csaba 10. hely

Crosskovácsi Utánpótlás Magyar Kupa 1. futam eredmények:
U13 lányok: Bokros Csenge 1. hely, Kiss Kata 4. hely
U13 fiúk: Egressy Domonkos 8. hely, Szabó Csaba Dávid 18. hely, 
Pálinkás Tamás 20. hely
Gratulálunk a versenyeken elért eredményekhez!
További eredménylisták, fényképek és információk www.mtbsuli.
hu és www.vkse.hu honlapokon érhetők el.

A tavasz megérkeztével elkezdődött a kerékpáros versenyszezon is 
és már április hónapban több rendezvényen vettek részt városunk 
„versenyzőpalántái”. A legelső megmérettetésen Ausztriában, az 
osztrák junior sorozat kezdő futamán erős nemzetközi mezőnyben 
élete első mountain bike versenyén Pálinkás Tamás korosztálya 20. 
helyén végzett, míg a lányoknál Bokros Csenge a 8. helyen ért célba.

Április első hétvégéjén került sor a területi Mountain Bike Di-
ákolimpia korosztályos futamaira Veszprémben, melyet egy 3 hetes 
szűrő és felkészítő program előzött meg. A program során 12 álta-
lános iskolából egy ügyességi felmérést követően jutottak a 3-6 év-
folyamos osztályok képviselői a területi döntőbe, melyen 170 diák 
mérte össze kerékpár-kezelési tudását, erejét és gyorsaságát. A ren-
dezvényen városunk iskoláinak színeiben induló tanulók igen szép 
eredményekkel büszkélkedhetnek, mind az egyéni, mind a csapat-
versenyek tekintetében. 

Az egyéni eredmények:
3. évfolyam: Zsendovics Lilla (Vörösberényi Ált. Isk.) 6. hely, 
Gyimróti Olivér (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 14. hely, Gózon Bende-
gúz (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 18. hely, Maász Dávid (Vörösberényi 
Ált. Isk.) 22. hely
4. évfolyam: Győri Alíz (Vörösberényi Ált. Isk.) 2. hely, Bolla Pat-
rícia (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 5. hely, Kéri Kincső (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 8. hely, Katz Orsolya (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 9. hely, 
Meizinger Minna (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 11. hely, Ficsór Zsófia 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 13. hely, Pálinkás Tamás (Györgyi Dénes 
Ált.Isk.) 1. hely, Dolezsai Mátyás (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 5. hely
Füke Andor (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 6. hely, 
5. évfolyam: Bokros Csenge (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 1. hely, Bér-
ces Bíbor (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 2. hely, Kiss Kata (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 3. hely, Izsó Lili (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 8. hely, 
Szekeres Kinga (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 12. hely, Maász Evelin 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 13. hely, Savanyu Bettina (Györgyi Dé-
nes Ált. Isk.) 15. hely, Egressy Domonkos (Györgyi Dénes Ált.
Isk.) 1. hely, Szabó Csaba Dávid (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 3. hely, 
Nádas András (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 10. hely, Kovács Gergő 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 11. hely, Gelencsér András (Györgyi Dé-
nes Ált.Isk.) 15. hely, Sági Tamás (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 19. hely, 
Morvai Bálint (Györgyi Dénes Ált. Isk.) 21. hely, Zsendovics Máté 
(Vörösberényi Ált. Isk.) 25. hely, Bogdán Soma (Vörösberényi Ált.
Isk.) 28. hely

Bokros Csenge a dobogó legfelső fokán

A Györgyi Dénes Iskola csapata

A 2014. évi Európa Bajnokságnak Eger városa adott otthont áp-
rilis 04–06. A három napos megmérettetésen 24 ország közel ezer 
versenyzője vett részt. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport-
egyesület – Rézmüves Miklós 5. danos Sensei vezetésével – öt fő-
vel indult el ezen a nagyszabású versenyen. Morvai Anna, Murányi 
Zsófia és Kiss Maja korosztályukban a csapat kata/formagyakorlat/
versenyszám ezüst érmét hozták haza. Kiss Maja egyéni katában 
bronzérmes lett. Csapatunk két fiú tagja is szépen szerepelt, Sárossy 
Tibor kata/formagyakorlat ötödik helyezett, Rézmüves Ádám 
kumite/küzdelem nyolcadik helyet ért el. 

Nagyszombaton sem pihent kis csapatunk, részt vettek a SUN-
DOME Országos Nemzetközi Shotokan Karate versenyen Ajkán. 
A 170 versenyző között román,szlovák karatékák is voltak. Tizen-
három versenyzővel indult a Nippon-Dojo és tizennégy érmet sike-
rült szerezni.

Sőrés Laura kata/formagyakorlat bronzérem, kumite/küzdelem 
bronzérem, Murányi Zsófia kata ezüstérem, kumite ezüstérem, Kiss 
Maja kata aranyérem, kumite ezüstérem, Szakály Bálint kumite 
bronzérem, Rézmüves Ádám kata bronzérem, kumite bronzérem, 
Vadas Csaba kata bronzérem, Szakály Dávid kata bronzérem, 
Huzsvár Flórián kata bronzérem, kumite bronzérem, Sárossy Tibor, 
Rézmüves Miklós, Szakály Dávid korosztályukban Csapat Kata ver-
senyszámban ezüstérmet szereztek.

Minden versenyzőnek gratulálunk és köszönjük a szülők önzetlen 
segítségét. Rézmüves Miklós Sensei S.E. elnök

A csapat

Murányi Zsófia, Kiss Maja és Morvai Anna
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Hulladékkezelés a városban 
A tavasz és a jó idő beköszöntével különösen fontossá válik felele-
veníteni, milyen szabályok szerint kezeljük hulladékainkat, és hogy 
milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe a szemétszállítási díj be-
fizetése fejében. 
 A szelektív hulladékgyűjtőkbe az alábbi, TISZTA csomagolási hul-
ladékok helyezhetők el. Papír hulladék: újságpapír, reklámújság, 
iroda- és géppapír, telefonkönyv, papírzacskó, boríték, kozmetikai 
cikkek és élelmiszerek kartondobozai, SZÉTHAJTOGATVA! Mű-
anyag hulladék: üdítős, ásványvizes PET palackok, kupakját lecsa-
varva, LAPOSRA TAPOSVA, és tejfeles, margarinos poharak, fóli-
ák, bevásárló szatyrok Üveg: italos üveg kupak nélkül, befőttes üveg 
(síküveg nem!).
Szelektív szigetek a következő közterületen találhatóak Balatonalmá-
diban: Babits u., Mogyoró út, Páfrány u., Csillag tér, vörösberényi 
ABC, Bocskai tér, Balkom telephely és posta parkoló.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés: Az átlátszó, nem feke-
te zsákba töltött papír- és műanyaghulladékot a hulladékszállí-
tás napján reggel 6 óráig tehetjük ki az ingatlanunk elé, amelyet 
kéthetente – a páros heteken - visznek el. Itt is fontos a hulladék 
TISZTASÁGA, hogy újra hasznosítható legyen. A www.balkom.
hu ad részletes tájékoztatást arról, mely utcákat kapcsoltak be a 
gyűjtőjáratba.
Zöldhulladék gyűjtése: Hatalmas segítség a kertes házaknak. A már 
megszokott módon: az ágakat kévékbe kötve, az egyéb zöld hulla-
dékot átlátszó/nem fekete/ zsákokban tehetjük ki a hulladékszállítá-
si napon reggel 6 óráig, április 7-től november 21-ig. Egy ingatlan 
elé maximum 6 db zsák tehető ki. Ügyelni kell arra, hogy kommu-
nális hulladék ne kerüljön közé, hiszen az anyag így komposztálás-
ra alkalmatlan. A www.balkom.hu lesz segítségünkre, milyen utcák 
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. 
Lomtalanítás: Az ingatlan tulajdonosok évente egy alkalommal 
kérhetnek házhoz menő lomtalanítást. Az elszállításra szánt lomo-
kat össze kell gyűjteni, a kerítésen belül elhelyezni, és az előre egyez-
tetett időpontban a Balkom munkatársainak átadni. A Társaság 
Ügyfélszolgálati irodájával előzőleg írásban kell egyeztetni az elszál-
lítás időpontját. A levélben feltüntetendő adatok: ügyfélkód, név, 
cím, elszállítandó lom mennyisége köbméterben, elérhetőség (tele-
fonszám, e-mail cím.) Ezt a szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik 
díjfizetési kötelezettségüknek rendszeresen eleget tesznek. 
A lomok közé nem tehető autógumi, elektronikai hulladék, veszé-
lyes hulladék, építési törmelék.
A Balkom Rákóczi u. 43. sz. alatti telephelyén ügyfélfogadási idő-
ben térítés ellenében lehetőséget biztosítanak a zöldhulladék és épí-
tési törmelék elhelyezésére, valamint a meghibásodott, sérülésmen-
tes elektronikai hulladék díjmentes átvételére. Részletes tájékozta-
tást itt is a honlap ad.

Mozgó ügyfélszolgá-
lat keretében a Balkom 
munkatársai az ügyfelek 
kérésére otthonaikban 
is felkeresik őket, hogy 
a társaság által nyújtott 
szolgáltatásokról pontos 
információt nyújtsanak. 
Rövid összefoglalónkkal 
arra kérünk mindenkit, 
segítsen megőrizni a vá-
ros tisztaságát.
  Honismereti és Városszé-
pítő Kör 

Tájékoztató a 2013. évi adóbevé-
telek alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2013. évi zárszám-
adáshoz kapcsolódóan elfogadta az adóztatásról és az adóbevételek 
alakulásáról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2013. évben befolyt he-
lyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat telje-
süléséről. Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókról szó-
ló 26/2008. (XII. 19.) rendelete 2013. évtől három adónemben emel-
te meg az adók mértékét: az építményadó esetében a kereskedelmi egy-
ségek, szállásépületek és az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények 
adója 600 Ft/m2-ről 630 Ft/m2-re, az idegenforgalmi adó mértéke ven-
dégéjszakánként 440 Ft-ról 450 Ft-ra, az iparűzési adó mértéke pedig a 
törvényi maximumra, 1,95 %-ról 2%-ra emelkedett. 

Az építményadó esetében 2013. évtől a kedvezmények köre szűkült. 
A lakásoknál, annak lakás célú használata esetén a személyenként járó 
30 m2 adómentesség 25 m2-re csökkent. A telekadó esetében további 
kedvezmény került a rendeletbe beépítésre. A hatályos rendezési terv-
ben erdőterületbe (belterületi véderdő), közlekedési területbe (parkoló, 
út) sorolt, magánszemély tulajdonában lévő telkek kaptak 2013. évtől 
adómentességet. 2013. évben a helyi adók tekintetében (ideszámítva a 
késedelmi pótlékot és bírságot is) összesen 494.350.346 Ft adóbevétel 
folyt be, 34,9 millió forinttal több, mint az előző évben; s 36,3 millió 
forinttal haladta meg a költségvetésben betervezett bevételt.  A költség-
vetésben előirányzott adóbevételi terv a helyi adók tekintetében 107,9 
%-ban teljesült. A gépjárműadó 2013. évtől megosztott bevétellé vált, 
azaz ez évtől a beszedett adó 40 %-a marad csak a saját költségvetésünk-
ben, míg a 60%-át a központi költségvetésbe kell utalni. 2013. évben 
78.702.521 Ft gépjárműadó folyt be, melyből 47 221 512 Ft (60 %) 
került a központi költségvetésbe átutalásra, és 31 481 009 Ft (40 %) 
összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. Az előirányzott adóbe-
vételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 104,9 %-ban teljesült.

 
Adónemek 2013. évi terv 2013. évi tény Tervteljesítés
 e Ft e Ft %-ban 
Építményadó  225 000 232 696 103 %
Iparűzési adó  145 000 165 879 114 %
Idegenforgalmi adó  50 000 51 092 102 %
Telekadó 35 000 39 929 114 %
Helyi adók összesen 455 000 489 596 107,6 %
Késedelmi pótlék 2 500 3587 143 %
Bírság 500 1167 233 %
Adóbevételek összesen 458 000 494 350 107,9 %
Gépjárműadó  30 000  31 481 104,9 %

Adalék a helyi adóbevételek ala-
kulásához

A helyi adóbevételek nélkülözhetetlen részét képezik a város 
költségvetése bevételi oldalának. Ezek nélkül a város intézmé-
nyeinek, létesítményeinek és infrastruktúrájának üzemelteté-
se nem volna lehetséges. A költségvetés kiadási oldalának év-
ről-évre történő változását jelentős mértékben meghatározza a 
fogyasztói árindex („infláció”) alakulása, ezért érdemes összevet-
ni az adóbevételek és a tárgyévet megelőző évi fogyasztói árin-
dex változását, mivel az adott évi költségvetés a megelőző év fo-
gyasztói árindexének figyelembevételével készül. Az alábbi ábra 
mutatja e két mennyiség változását az elmúlt évtizedben. Amint 
látható, a két görbe többé-kevésbé szinkronban növekszik, a két 
görbe teljes időszakra vonatkozó átlagos növekedési sebessége 
közelítőleg 6 % évente. 

Fontos megjegyezni, hogy az adóbevétel növekedés nem egyér-
telműen az egyes adónemek adókulcsainak folyamatos növekedé-
séből adódik, hanem egyrészt az adóalanyok számának növekedésé-
ből (pl. növekszik az állandó lakosság, az építmények száma), más-
részt a gazdasági folyamatok függvénye (iparűzési adó, idegenfor-
galmi adó). 2013 évben a helyi adóbevétel 494 millió Ft-ot tett ki, 
míg a 2004 évi 311 millió Ft volt, ami 58,8 %-os növekedést jelent. 
A 2003-2012 időszakban a fogyasztói árindex növekedése 58,1 % 
tett ki.

Jó időben, szabadban!
Ezen a tavaszon március idusa nem 
okozott akkora meglepetést az időjá-
rásban, mint tavaly. Menthetetlenül 
beköszöntött a tavasz!
A szép idő előcsalogatja a házak, nya-
ralók, kertek tulajdonosait. Megkez-
dődnek a tavaszi munkák, a nagytaka-
rítás, környezetünk szebbé tétele. Jól-
esik a mozgás, jól esik nézni szorgosko-
dásunk eredményét. 
De vajon mit érez az, aki a kellemes fá-
radtsággal izmaiban bemegy a háza, és azt 
tapasztalja, illetéktelen járt nála? A besurranó 
tolvaj! Jól esik és egészséges a napsütés melegét beengedni a házba, 
de a nyitott ajtó, ablak, kapu, csábítja a besurranó tolvajokat. 
Soha ne hagyjuk őrizetlenül a nyitott épületet! Hiszen még akkor 
is beléphet valaki és elemelheti a bejáratnál, az előszobában hagyott 
táskát, értéket, kocsi kulcsot, amikor benn tartózkodunk. A besur-
ranó tolvaj óvatlanságunkból él.
Ezért is mondhatom azt, hogy a jó időnek, a hétvégéknek mi rend-
őrök is örülünk, de… Nekünk ez azt is jelenti, hogy megélénkül a 
„vándor bűnelkövetők” tevékenysége. 
A bűnügyi statisztikákból, a felderített bűncselekményekben foly-
tatott kihallgatásokból kiderül, a mi elkövetőink nagyrészt az or-
szág más tájairól érkeznek. Ma már nem gond néhány óra alatt több 
száz kilométerre elautózni, végigjárni egy-egy települést, vagy né-
hány utcát, és a könnyen szerzett zsákmánnyal pillanatok alatt fel-
szívódni, eltűnni.
Annak megelőzésére, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak, 
legfontosabb saját értékeik védelme. Az óvatosságból sohasem elég! 
Ne hagyják nyitva – rövid időre sem, egy pillanatra sem – lakásaj-
tót, kertkaput, ablakot, gépkocsit, ha elmennek otthonról!
Zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is, ha ott-
hon tartózkodnak, pihennek, kertben, udvaron vannak!
A személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne tartsák 
jól látható és könnyen elérhető helyen sem a lakásban, sem gépko-
csiban!
A tél után kimozdulnak a házalók is. Járják az utcákat, be-be kia-
bálva a portákra árujukat ajánlgatva. Az, hogy a gyakran értékte-
len, rossz minőségű dolgokért magas árat kérnek, és a VÁSÁRLÁS-
SAL csalás áldozataivá válhatnak, az egyik veszély. A másik, hogy 
feltérképezik a terepet: ki lakik arrafelé, mikor tartózkodik otthon, 
milyen értékek találhatók házban, a ház környékén. Beszélgetésbe 
elegyednek a leendő áldozattal, kikérdezik szokásairól, helyzetéről, 
gyakran a szomszédságról. Pár nap múlva egy másik, ismeretlen sze-
mély érkezik már „felkészülve” arra, hogy tudatosan elterelve a fi-
gyelmet, egy jól bevált trükkel megszerezze a gyanútlan ember ér-
tékeit, pénzét. 
Ne engedjen idegent a kertbe, a lakásba, házba! Ne mutassa meg 
akaratlanul sem, hogy honnan veszi elő pénzét. Idegen jelenlétében 
ne menjen abba a helyiségbe, ahol a pénzét tartja! Ne hagyja egye-
dül az idegent, idegeneket egy pillanatra sem az otthonában, ne en-
gedje, hogy szétnézzenek Önnél! Értékeit, pénzét ne tartsa egy he-
lyen! Figyeljen a szomszédságban szokatlan mozgásra!
Ismeretlen, gyanús személyek láttán azonnal értesítse a rendőrséget.
Közös érdekünk, hogy az itt ólálkodó, bűnelkövetési szándékkal ér-
kezőket elriasszuk a környékről. Ha pedig már megkárosítottak va-
lakit, minél előbb elfogjuk. Köszönjük együttműködésüket!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Megjegyzés: Az ábra adatai nem tartalmazzák a gépjármű adót, 
amely nem helyi adó, és a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 
40%-a marad az önkormányzatoknál (2013-ban ez 31.5 millió Ft-
ot tett ki).

 Dr. Kutics Károly 
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szíve-
sen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a kö-
vetkezők:
1. „Almádiért” közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19
2. „Együtt-egymásért” Nyílt közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi zeneiskoláért alapítvány, adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes iskoláért alapítvány, adószáma:18924907-1-19
6.  Vörösberényi általános iskoláért alapítvány,  

adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19

  9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi focisuli alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi polgárőr egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13.  Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület,  

adószáma: 18936173-1-19
14.  DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért,  

adószáma: 19266057-1-19
15.  Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért alapít-

vány, adószáma: 18937655-1-19
16. Vörösberényi polgári olvasókör, adószáma: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi sporthorgász egyesület, adószáma: 19901208-1-19

Felhívás személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlására
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Hulladékkezelés a városban 
A tavasz és a jó idő beköszöntével különösen fontossá válik felele-
veníteni, milyen szabályok szerint kezeljük hulladékainkat, és hogy 
milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe a szemétszállítási díj be-
fizetése fejében. 
 A szelektív hulladékgyűjtőkbe az alábbi, TISZTA csomagolási hul-
ladékok helyezhetők el. Papír hulladék: újságpapír, reklámújság, 
iroda- és géppapír, telefonkönyv, papírzacskó, boríték, kozmetikai 
cikkek és élelmiszerek kartondobozai, SZÉTHAJTOGATVA! Mű-
anyag hulladék: üdítős, ásványvizes PET palackok, kupakját lecsa-
varva, LAPOSRA TAPOSVA, és tejfeles, margarinos poharak, fóli-
ák, bevásárló szatyrok Üveg: italos üveg kupak nélkül, befőttes üveg 
(síküveg nem!).
Szelektív szigetek a következő közterületen találhatóak Balatonalmá-
diban: Babits u., Mogyoró út, Páfrány u., Csillag tér, vörösberényi 
ABC, Bocskai tér, Balkom telephely és posta parkoló.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés: Az átlátszó, nem feke-
te zsákba töltött papír- és műanyaghulladékot a hulladékszállí-
tás napján reggel 6 óráig tehetjük ki az ingatlanunk elé, amelyet 
kéthetente – a páros heteken - visznek el. Itt is fontos a hulladék 
TISZTASÁGA, hogy újra hasznosítható legyen. A www.balkom.
hu ad részletes tájékoztatást arról, mely utcákat kapcsoltak be a 
gyűjtőjáratba.
Zöldhulladék gyűjtése: Hatalmas segítség a kertes házaknak. A már 
megszokott módon: az ágakat kévékbe kötve, az egyéb zöld hulla-
dékot átlátszó/nem fekete/ zsákokban tehetjük ki a hulladékszállítá-
si napon reggel 6 óráig, április 7-től november 21-ig. Egy ingatlan 
elé maximum 6 db zsák tehető ki. Ügyelni kell arra, hogy kommu-
nális hulladék ne kerüljön közé, hiszen az anyag így komposztálás-
ra alkalmatlan. A www.balkom.hu lesz segítségünkre, milyen utcák 
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. 
Lomtalanítás: Az ingatlan tulajdonosok évente egy alkalommal 
kérhetnek házhoz menő lomtalanítást. Az elszállításra szánt lomo-
kat össze kell gyűjteni, a kerítésen belül elhelyezni, és az előre egyez-
tetett időpontban a Balkom munkatársainak átadni. A Társaság 
Ügyfélszolgálati irodájával előzőleg írásban kell egyeztetni az elszál-
lítás időpontját. A levélben feltüntetendő adatok: ügyfélkód, név, 
cím, elszállítandó lom mennyisége köbméterben, elérhetőség (tele-
fonszám, e-mail cím.) Ezt a szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik 
díjfizetési kötelezettségüknek rendszeresen eleget tesznek. 
A lomok közé nem tehető autógumi, elektronikai hulladék, veszé-
lyes hulladék, építési törmelék.
A Balkom Rákóczi u. 43. sz. alatti telephelyén ügyfélfogadási idő-
ben térítés ellenében lehetőséget biztosítanak a zöldhulladék és épí-
tési törmelék elhelyezésére, valamint a meghibásodott, sérülésmen-
tes elektronikai hulladék díjmentes átvételére. Részletes tájékozta-
tást itt is a honlap ad.

Mozgó ügyfélszolgá-
lat keretében a Balkom 
munkatársai az ügyfelek 
kérésére otthonaikban 
is felkeresik őket, hogy 
a társaság által nyújtott 
szolgáltatásokról pontos 
információt nyújtsanak. 
Rövid összefoglalónkkal 
arra kérünk mindenkit, 
segítsen megőrizni a vá-
ros tisztaságát.
  Honismereti és Városszé-
pítő Kör 

Tájékoztató a 2013. évi adóbevé-
telek alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2013. évi zárszám-
adáshoz kapcsolódóan elfogadta az adóztatásról és az adóbevételek 
alakulásáról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2013. évben befolyt he-
lyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat telje-
süléséről. Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókról szó-
ló 26/2008. (XII. 19.) rendelete 2013. évtől három adónemben emel-
te meg az adók mértékét: az építményadó esetében a kereskedelmi egy-
ségek, szállásépületek és az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények 
adója 600 Ft/m2-ről 630 Ft/m2-re, az idegenforgalmi adó mértéke ven-
dégéjszakánként 440 Ft-ról 450 Ft-ra, az iparűzési adó mértéke pedig a 
törvényi maximumra, 1,95 %-ról 2%-ra emelkedett. 

Az építményadó esetében 2013. évtől a kedvezmények köre szűkült. 
A lakásoknál, annak lakás célú használata esetén a személyenként járó 
30 m2 adómentesség 25 m2-re csökkent. A telekadó esetében további 
kedvezmény került a rendeletbe beépítésre. A hatályos rendezési terv-
ben erdőterületbe (belterületi véderdő), közlekedési területbe (parkoló, 
út) sorolt, magánszemély tulajdonában lévő telkek kaptak 2013. évtől 
adómentességet. 2013. évben a helyi adók tekintetében (ideszámítva a 
késedelmi pótlékot és bírságot is) összesen 494.350.346 Ft adóbevétel 
folyt be, 34,9 millió forinttal több, mint az előző évben; s 36,3 millió 
forinttal haladta meg a költségvetésben betervezett bevételt.  A költség-
vetésben előirányzott adóbevételi terv a helyi adók tekintetében 107,9 
%-ban teljesült. A gépjárműadó 2013. évtől megosztott bevétellé vált, 
azaz ez évtől a beszedett adó 40 %-a marad csak a saját költségvetésünk-
ben, míg a 60%-át a központi költségvetésbe kell utalni. 2013. évben 
78.702.521 Ft gépjárműadó folyt be, melyből 47 221 512 Ft (60 %) 
került a központi költségvetésbe átutalásra, és 31 481 009 Ft (40 %) 
összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. Az előirányzott adóbe-
vételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 104,9 %-ban teljesült.

 
Adónemek 2013. évi terv 2013. évi tény Tervteljesítés
 e Ft e Ft %-ban 
Építményadó  225 000 232 696 103 %
Iparűzési adó  145 000 165 879 114 %
Idegenforgalmi adó  50 000 51 092 102 %
Telekadó 35 000 39 929 114 %
Helyi adók összesen 455 000 489 596 107,6 %
Késedelmi pótlék 2 500 3587 143 %
Bírság 500 1167 233 %
Adóbevételek összesen 458 000 494 350 107,9 %
Gépjárműadó  30 000  31 481 104,9 %

Adalék a helyi adóbevételek ala-
kulásához

A helyi adóbevételek nélkülözhetetlen részét képezik a város 
költségvetése bevételi oldalának. Ezek nélkül a város intézmé-
nyeinek, létesítményeinek és infrastruktúrájának üzemelteté-
se nem volna lehetséges. A költségvetés kiadási oldalának év-
ről-évre történő változását jelentős mértékben meghatározza a 
fogyasztói árindex („infláció”) alakulása, ezért érdemes összevet-
ni az adóbevételek és a tárgyévet megelőző évi fogyasztói árin-
dex változását, mivel az adott évi költségvetés a megelőző év fo-
gyasztói árindexének figyelembevételével készül. Az alábbi ábra 
mutatja e két mennyiség változását az elmúlt évtizedben. Amint 
látható, a két görbe többé-kevésbé szinkronban növekszik, a két 
görbe teljes időszakra vonatkozó átlagos növekedési sebessége 
közelítőleg 6 % évente. 

Fontos megjegyezni, hogy az adóbevétel növekedés nem egyér-
telműen az egyes adónemek adókulcsainak folyamatos növekedé-
séből adódik, hanem egyrészt az adóalanyok számának növekedésé-
ből (pl. növekszik az állandó lakosság, az építmények száma), más-
részt a gazdasági folyamatok függvénye (iparűzési adó, idegenfor-
galmi adó). 2013 évben a helyi adóbevétel 494 millió Ft-ot tett ki, 
míg a 2004 évi 311 millió Ft volt, ami 58,8 %-os növekedést jelent. 
A 2003-2012 időszakban a fogyasztói árindex növekedése 58,1 % 
tett ki.

Jó időben, szabadban!
Ezen a tavaszon március idusa nem 
okozott akkora meglepetést az időjá-
rásban, mint tavaly. Menthetetlenül 
beköszöntött a tavasz!
A szép idő előcsalogatja a házak, nya-
ralók, kertek tulajdonosait. Megkez-
dődnek a tavaszi munkák, a nagytaka-
rítás, környezetünk szebbé tétele. Jól-
esik a mozgás, jól esik nézni szorgosko-
dásunk eredményét. 
De vajon mit érez az, aki a kellemes fá-
radtsággal izmaiban bemegy a háza, és azt 
tapasztalja, illetéktelen járt nála? A besurranó 
tolvaj! Jól esik és egészséges a napsütés melegét beengedni a házba, 
de a nyitott ajtó, ablak, kapu, csábítja a besurranó tolvajokat. 
Soha ne hagyjuk őrizetlenül a nyitott épületet! Hiszen még akkor 
is beléphet valaki és elemelheti a bejáratnál, az előszobában hagyott 
táskát, értéket, kocsi kulcsot, amikor benn tartózkodunk. A besur-
ranó tolvaj óvatlanságunkból él.
Ezért is mondhatom azt, hogy a jó időnek, a hétvégéknek mi rend-
őrök is örülünk, de… Nekünk ez azt is jelenti, hogy megélénkül a 
„vándor bűnelkövetők” tevékenysége. 
A bűnügyi statisztikákból, a felderített bűncselekményekben foly-
tatott kihallgatásokból kiderül, a mi elkövetőink nagyrészt az or-
szág más tájairól érkeznek. Ma már nem gond néhány óra alatt több 
száz kilométerre elautózni, végigjárni egy-egy települést, vagy né-
hány utcát, és a könnyen szerzett zsákmánnyal pillanatok alatt fel-
szívódni, eltűnni.
Annak megelőzésére, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak, 
legfontosabb saját értékeik védelme. Az óvatosságból sohasem elég! 
Ne hagyják nyitva – rövid időre sem, egy pillanatra sem – lakásaj-
tót, kertkaput, ablakot, gépkocsit, ha elmennek otthonról!
Zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is, ha ott-
hon tartózkodnak, pihennek, kertben, udvaron vannak!
A személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne tartsák 
jól látható és könnyen elérhető helyen sem a lakásban, sem gépko-
csiban!
A tél után kimozdulnak a házalók is. Járják az utcákat, be-be kia-
bálva a portákra árujukat ajánlgatva. Az, hogy a gyakran értékte-
len, rossz minőségű dolgokért magas árat kérnek, és a VÁSÁRLÁS-
SAL csalás áldozataivá válhatnak, az egyik veszély. A másik, hogy 
feltérképezik a terepet: ki lakik arrafelé, mikor tartózkodik otthon, 
milyen értékek találhatók házban, a ház környékén. Beszélgetésbe 
elegyednek a leendő áldozattal, kikérdezik szokásairól, helyzetéről, 
gyakran a szomszédságról. Pár nap múlva egy másik, ismeretlen sze-
mély érkezik már „felkészülve” arra, hogy tudatosan elterelve a fi-
gyelmet, egy jól bevált trükkel megszerezze a gyanútlan ember ér-
tékeit, pénzét. 
Ne engedjen idegent a kertbe, a lakásba, házba! Ne mutassa meg 
akaratlanul sem, hogy honnan veszi elő pénzét. Idegen jelenlétében 
ne menjen abba a helyiségbe, ahol a pénzét tartja! Ne hagyja egye-
dül az idegent, idegeneket egy pillanatra sem az otthonában, ne en-
gedje, hogy szétnézzenek Önnél! Értékeit, pénzét ne tartsa egy he-
lyen! Figyeljen a szomszédságban szokatlan mozgásra!
Ismeretlen, gyanús személyek láttán azonnal értesítse a rendőrséget.
Közös érdekünk, hogy az itt ólálkodó, bűnelkövetési szándékkal ér-
kezőket elriasszuk a környékről. Ha pedig már megkárosítottak va-
lakit, minél előbb elfogjuk. Köszönjük együttműködésüket!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Megjegyzés: Az ábra adatai nem tartalmazzák a gépjármű adót, 
amely nem helyi adó, és a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 
40%-a marad az önkormányzatoknál (2013-ban ez 31.5 millió Ft-
ot tett ki).

 Dr. Kutics Károly 
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szíve-
sen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a kö-
vetkezők:
1. „Almádiért” közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19
2. „Együtt-egymásért” Nyílt közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi zeneiskoláért alapítvány, adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes iskoláért alapítvány, adószáma:18924907-1-19
6.  Vörösberényi általános iskoláért alapítvány,  

adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19

  9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi focisuli alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi polgárőr egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13.  Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület,  

adószáma: 18936173-1-19
14.  DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért,  

adószáma: 19266057-1-19
15.  Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért alapít-

vány, adószáma: 18937655-1-19
16. Vörösberényi polgári olvasókör, adószáma: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi sporthorgász egyesület, adószáma: 19901208-1-19

Felhívás személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlására
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A Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását a köztársasá-
gi elnök 2014. május 25. napjára tűzte ki. 

A 2014-2019 közötti 751 fős Európai Parlamentben Magyaror-
szágnak 21 képviselője lesz. 

A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással törté-
nik. Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény 
szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát 
is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy közös - listát állít-
hat. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásá-
val hitelesített ajánlása szükséges.

Az EP választáson Magyarország területe egy választókerületet al-
kot. A választópolgár egy listára szavazhat.

A mandátumkiosztásban csak azok a listák vehetnek részt és sze-
rezhetnek mandátumot, amelyek több szavazatot kaptak, mint az 
összes listára leadott összes érvényes szavazat 5%-a.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az választó és választ-
ható, aki Magyarországon lakóhellyel rendelkezik. A választópolgár 
az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választó-
jogát. Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán 
a választójogát gyakorolhatja:

a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely má-
sik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, 
valamint

b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, 
ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kí-
vánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését 
igazolja.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok auto-
matikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. Azt a választópol-
gárt, aki legkésőbb 2014. március 28-án a szavazóköri névjegyzék-
ben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2014. április 7-ig értesí-
tő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 
(A választópolgár - ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt, 
az megsemmisült vagy elveszett - a helyi választási irodától új érte-
sítőt igényelhet) 

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. május 23. 
16.00 óra) bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzék-
ének – választópolgárok nevére és címére kiterjedő - adatait a Helyi 
Választási Irodában (Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
földszint 6.) az informatikai rendszerhez kötött monitoron. 

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyar-
országon lakóhellyel rendelkezik – 2014. május 9-én 16.00 óráig 
kérheti a névjegyzékbe vételét online a www.valasztas.hu oldalon 
vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi 
választási iroda vezetőjétől.

A szavazás helye Magyarországon:
A választópolgár az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavaz-

hat. (A 8 balatonalmádi szavazókörhöz tartozó utcajegyzék a leg-
utóbb lebonyolított országgyűlési választáshoz képest Balatonalmá-
diban nem változott.)

Szavazás átjelentkezéssel: 
Ha a választópolgár Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő tele-

pülésen tartózkodik a választás napján, ott átjelentkezéssel szavazhat.
Átjelentkezési kérelmet személyesen a lakóhely vagy a bejelentett 

tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodában lehet be-
nyújtani legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig. 

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerinti helyi 
választási irodába nyújtható be úgy, hogy 2014. május 23-án a he-

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY III.
lyi választási irodához megérkezzen. Átjelentkezési kérelem nyomtat-
vány letölthető a www.valasztas.hu honlapról. A kérelemnek a válasz-
tópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azo-
nosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a meg-
jelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol a választópolgár szavaz-
ni kíván. 

Mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügy-
félkapun keresztül történő benyújtására is. Ez esetben az informa-
tikai rendszer automatikusan továbbítja a kérelmet az illetékes vá-
lasztási irodához. 

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazó-
kör a 4. sz. (Pannónia Kulturális Központ Felső szint). 

Szavazás külföldön:
Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár a szavazás 

napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkon-
zulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerin-
ti illetékes helyi választási iroda vezetőjétől - személyesen vagy levél-
ben - kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek leg-
később 2014. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A kére-
lem benyújtható a www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügyfél-
kapun keresztül is. Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi választási 
irodában, vagy letölthető a hivatalos honlapról. (Ugyanitt lehet tá-
jékozódni arról, hogy külföldön hol és mikor lehet szavazni.) A ké-
relemnek a választópolgár neve, születési helye, anyja neve, szemé-
lyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a külképvise-
letnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg le-
het adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem a lak-
címükre, hanem más értesítési címre kérik megküldeni az értesítést 
a kérelem elbírálásáról. 

Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki moz-

gásában egészségi állapota (illetve fogyatékossága), vagy fogvatartása 
miatt akadályozott, mozgóurnát igényelhet. Mozgóurnát legkésőbb 
2014. május 23-án 16.00 óráig lehet igényelni annál a helyi vá-
lasztási irodánál, ahol a szavazóköri névjegyzékében a választópol-
gár szerepel, illetve a szavazás napján - 2014. május 25-én, vasárnap 
- legkésőbb 15.00 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól, ahol a 
választópolgár a névjegyzékben szerepel. 

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyúj-
tani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ah-
hoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meg-
hatalmazást is csatolni kell.

A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiség-
hez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. 
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra 
nyilvános felhívás nem tehető közzé. 

Választási kampány:
A választási kampányidőszak 2014. április 5-től 2014. május 25-

én 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épület-
nek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampány-
tevékenység 2014. május 25-én nem folytatható. A szavazás napján 
választási gyűlés nem tartható, valamint politikai reklámot nem le-
het közzétenni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhe-
lyezni csak törvényben, más jogszabályokban foglaltaknak megfele-
lően lehet. A helyi rendelet szerint tilos hirdetményt, hirdetést, pla-

kátot, reklámcédulát középület falára, ajtajára, kerítésére, fára, köz-
világítási oszlopra, jelzőtáblára, - e célra ki nem jelölt – létesítmény-
re elhelyezni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2014. június 24-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. Amennyiben en-
nek a kötelezettségnek nem tesz eleget, annak költségére, aki elhelyezte, 
illetve elhelyeztette, az önkormányzat végezteti el a plakát eltávolítását. 

A szavazásról: 
Szavazni Magyarország területén: 2014. május 25-én 6.00 órától 

19.00 óráig lehet.
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye sze-

rinti, az Értesítőben feltüntetett szavazókörben, vagy egészségi ál-
lapota, fogyatékossága miatti mozgóurna igénylése estén a szavazat-
számláló bizottság által biztosított mozgóurnával, vagy átjelentkezés 
esetén az adott település kijelölt szavazókörében lehet. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-
lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szerepel. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. (Érvényes, lakcímet is tartalma-
zó (régi típusú) személyazonosító igazolvány, személyazonosító iga-
zolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímkártya) 

Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő egyik listá-
ra, a szavazatszámláló bizottság által a választó előtt lebélyegzett sza-
vazólapon, a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt, két egymást 
metsző vonallal (x vagy + jellel) lehet. 

Szavazókörök Balatonalmádiban: 

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör 

A választással kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) működő Helyi Választási Iroda, illetőleg a Választási Infor-
mációs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

dr. Hoffmann Gyöngyi HVI vezető (I. em. 23. szoba) telefon: 
+36 88 542 410 

Kovács Piroska Rózsa HVI vezető helyettes (I. em. 36. szoba) te-
lefon: +36 88 542 414, általános választási tudnivalók, szavazat-
számláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése, 

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) telefon: 
+36 88 542 447, általános választási tudnivalók, jogorvoslat, 

Pingiczerné Király Zsuzsanna HVI tag (fölszint 6. szoba) telefon: 
+36 88 542 470 központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék ve-
zetése, külképviseleti névjegyzékbe való felvétel, átjelentkezés, lak-
címnyilvántartás. 

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvashatók. 

Helyi Választási Iroda Balatonalmádi 
Kovács Piroska Rózsa HVI vezető helyettes 

A 2014. április 6-i ország-
gyűlési képviselők választá-
sán Balatonalmádiban le-
adott szavazatok összesítése

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettek nélkül) 
= 7512

Szavazóként megjelent választópolgárok száma (átjelentkezettek 
nélkül) = 5052

Leadott érvényes szavazatok pártlistánként 

  Lista neve Szavazatok összesen
 1. Magyarországi Cigánypárt  2
 2. A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt  18
 3. Seres Mária Szövetségesei 38
 4. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt  7
 5. Új Dimenzió Párt 1
 6. Fidesz Magyar Polgári Szövetség, KDNP 2496
 7. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 14
 8. Lehet Más a Politika 342
 9. Jólét és Szabadság Demokrata Közösség  14
 10. Új Magyarország Párt  1
 11. Magyar Munkáspárt 22
12. Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja  13
 13. Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt  3
 14. Együtt 2014 Párt  15
 15. Zöldek Pártja 21
 16. Összefogás Párt  3
 17.  Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, DK, 

PM, MLP 1278
 18. Jobbik Magyarországért Mozgalom  731
  Összesen  5019

Leadott érvényes szavazatok egyéni jelöltenként

Egyéni jelöltek  Összesen
 1. Báthori István 32
 2. Scheiring Gábor 1387
 3. Fülöp Richárd 22
 4. Varga Péter Roland  4
 5. Puli Diána Klaudia 23
 6. Kincses Mária Rózsa  2
 7. Tar Krisztián 4
 8. Dr. Sinkáné Vati Júlia  14
 9. Török Mónika 9
 10. Strasszer Ferencné 0
 11. Orsós László Vendel  7
 12. Turcsán József 8
 13. Csonnó György Ferenc  0
 14. Cséby Géza 269
 15. Kepli Lajos 824
 16. Kontrát Károly 2399
  Összesen 5004

 Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

 Sor- Szavazóhelyiség Cím
 szám   Balatonalmádi
01. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi u. 39. 
02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. u. 30. 
03. Pannónia Kulturális Központ- Alsó szint * Városház tér 4. 
04. Pannónia Kulturális Központ – Felső szint* Városház tér 4. 
05. Mogyoró úti óvoda * Mogyoró u. 1. 
06. Vörösberényi kultúrház  Gábor Á. u. 6.
07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics u. 1.
08. Zeneiskola  Bajcsy-Zs. u. 60. 
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a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely má-
sik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, 
valamint

b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, 
ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kí-
vánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését 
igazolja.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok auto-
matikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. Azt a választópol-
gárt, aki legkésőbb 2014. március 28-án a szavazóköri névjegyzék-
ben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2014. április 7-ig értesí-
tő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 
(A választópolgár - ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt, 
az megsemmisült vagy elveszett - a helyi választási irodától új érte-
sítőt igényelhet) 

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. május 23. 
16.00 óra) bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzék-
ének – választópolgárok nevére és címére kiterjedő - adatait a Helyi 
Választási Irodában (Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1. 
földszint 6.) az informatikai rendszerhez kötött monitoron. 

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyar-
országon lakóhellyel rendelkezik – 2014. május 9-én 16.00 óráig 
kérheti a névjegyzékbe vételét online a www.valasztas.hu oldalon 
vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi 
választási iroda vezetőjétől.

A szavazás helye Magyarországon:
A választópolgár az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavaz-

hat. (A 8 balatonalmádi szavazókörhöz tartozó utcajegyzék a leg-
utóbb lebonyolított országgyűlési választáshoz képest Balatonalmá-
diban nem változott.)

Szavazás átjelentkezéssel: 
Ha a választópolgár Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő tele-

pülésen tartózkodik a választás napján, ott átjelentkezéssel szavazhat.
Átjelentkezési kérelmet személyesen a lakóhely vagy a bejelentett 

tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodában lehet be-
nyújtani legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig. 

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerinti helyi 
választási irodába nyújtható be úgy, hogy 2014. május 23-án a he-

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY III.
lyi választási irodához megérkezzen. Átjelentkezési kérelem nyomtat-
vány letölthető a www.valasztas.hu honlapról. A kérelemnek a válasz-
tópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azo-
nosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a meg-
jelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol a választópolgár szavaz-
ni kíván. 

Mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügy-
félkapun keresztül történő benyújtására is. Ez esetben az informa-
tikai rendszer automatikusan továbbítja a kérelmet az illetékes vá-
lasztási irodához. 

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazó-
kör a 4. sz. (Pannónia Kulturális Központ Felső szint). 

Szavazás külföldön:
Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár a szavazás 

napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkon-
zulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerin-
ti illetékes helyi választási iroda vezetőjétől - személyesen vagy levél-
ben - kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek leg-
később 2014. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A kére-
lem benyújtható a www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügyfél-
kapun keresztül is. Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi választási 
irodában, vagy letölthető a hivatalos honlapról. (Ugyanitt lehet tá-
jékozódni arról, hogy külföldön hol és mikor lehet szavazni.) A ké-
relemnek a választópolgár neve, születési helye, anyja neve, szemé-
lyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a külképvise-
letnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg le-
het adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem a lak-
címükre, hanem más értesítési címre kérik megküldeni az értesítést 
a kérelem elbírálásáról. 

Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki moz-

gásában egészségi állapota (illetve fogyatékossága), vagy fogvatartása 
miatt akadályozott, mozgóurnát igényelhet. Mozgóurnát legkésőbb 
2014. május 23-án 16.00 óráig lehet igényelni annál a helyi vá-
lasztási irodánál, ahol a szavazóköri névjegyzékében a választópol-
gár szerepel, illetve a szavazás napján - 2014. május 25-én, vasárnap 
- legkésőbb 15.00 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól, ahol a 
választópolgár a névjegyzékben szerepel. 

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyúj-
tani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ah-
hoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meg-
hatalmazást is csatolni kell.

A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiség-
hez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. 
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra 
nyilvános felhívás nem tehető közzé. 

Választási kampány:
A választási kampányidőszak 2014. április 5-től 2014. május 25-

én 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épület-
nek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampány-
tevékenység 2014. május 25-én nem folytatható. A szavazás napján 
választási gyűlés nem tartható, valamint politikai reklámot nem le-
het közzétenni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhe-
lyezni csak törvényben, más jogszabályokban foglaltaknak megfele-
lően lehet. A helyi rendelet szerint tilos hirdetményt, hirdetést, pla-

kátot, reklámcédulát középület falára, ajtajára, kerítésére, fára, köz-
világítási oszlopra, jelzőtáblára, - e célra ki nem jelölt – létesítmény-
re elhelyezni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2014. június 24-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. Amennyiben en-
nek a kötelezettségnek nem tesz eleget, annak költségére, aki elhelyezte, 
illetve elhelyeztette, az önkormányzat végezteti el a plakát eltávolítását. 

A szavazásról: 
Szavazni Magyarország területén: 2014. május 25-én 6.00 órától 

19.00 óráig lehet.
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye sze-

rinti, az Értesítőben feltüntetett szavazókörben, vagy egészségi ál-
lapota, fogyatékossága miatti mozgóurna igénylése estén a szavazat-
számláló bizottság által biztosított mozgóurnával, vagy átjelentkezés 
esetén az adott település kijelölt szavazókörében lehet. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-
lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szerepel. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. (Érvényes, lakcímet is tartalma-
zó (régi típusú) személyazonosító igazolvány, személyazonosító iga-
zolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímkártya) 

Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő egyik listá-
ra, a szavazatszámláló bizottság által a választó előtt lebélyegzett sza-
vazólapon, a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt, két egymást 
metsző vonallal (x vagy + jellel) lehet. 

Szavazókörök Balatonalmádiban: 

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör 

A választással kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) működő Helyi Választási Iroda, illetőleg a Választási Infor-
mációs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

dr. Hoffmann Gyöngyi HVI vezető (I. em. 23. szoba) telefon: 
+36 88 542 410 

Kovács Piroska Rózsa HVI vezető helyettes (I. em. 36. szoba) te-
lefon: +36 88 542 414, általános választási tudnivalók, szavazat-
számláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése, 

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) telefon: 
+36 88 542 447, általános választási tudnivalók, jogorvoslat, 

Pingiczerné Király Zsuzsanna HVI tag (fölszint 6. szoba) telefon: 
+36 88 542 470 központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék ve-
zetése, külképviseleti névjegyzékbe való felvétel, átjelentkezés, lak-
címnyilvántartás. 

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvashatók. 

Helyi Választási Iroda Balatonalmádi 
Kovács Piroska Rózsa HVI vezető helyettes 

A 2014. április 6-i ország-
gyűlési képviselők választá-
sán Balatonalmádiban le-
adott szavazatok összesítése

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettek nélkül) 
= 7512

Szavazóként megjelent választópolgárok száma (átjelentkezettek 
nélkül) = 5052

Leadott érvényes szavazatok pártlistánként 

  Lista neve Szavazatok összesen
 1. Magyarországi Cigánypárt  2
 2. A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt  18
 3. Seres Mária Szövetségesei 38
 4. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt  7
 5. Új Dimenzió Párt 1
 6. Fidesz Magyar Polgári Szövetség, KDNP 2496
 7. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 14
 8. Lehet Más a Politika 342
 9. Jólét és Szabadság Demokrata Közösség  14
 10. Új Magyarország Párt  1
 11. Magyar Munkáspárt 22
12. Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja  13
 13. Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt  3
 14. Együtt 2014 Párt  15
 15. Zöldek Pártja 21
 16. Összefogás Párt  3
 17.  Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, DK, 

PM, MLP 1278
 18. Jobbik Magyarországért Mozgalom  731
  Összesen  5019

Leadott érvényes szavazatok egyéni jelöltenként

Egyéni jelöltek  Összesen
 1. Báthori István 32
 2. Scheiring Gábor 1387
 3. Fülöp Richárd 22
 4. Varga Péter Roland  4
 5. Puli Diána Klaudia 23
 6. Kincses Mária Rózsa  2
 7. Tar Krisztián 4
 8. Dr. Sinkáné Vati Júlia  14
 9. Török Mónika 9
 10. Strasszer Ferencné 0
 11. Orsós László Vendel  7
 12. Turcsán József 8
 13. Csonnó György Ferenc  0
 14. Cséby Géza 269
 15. Kepli Lajos 824
 16. Kontrát Károly 2399
  Összesen 5004

 Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

 Sor- Szavazóhelyiség Cím
 szám   Balatonalmádi
01. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi u. 39. 
02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. u. 30. 
03. Pannónia Kulturális Központ- Alsó szint * Városház tér 4. 
04. Pannónia Kulturális Központ – Felső szint* Városház tér 4. 
05. Mogyoró úti óvoda * Mogyoró u. 1. 
06. Vörösberényi kultúrház  Gábor Á. u. 6.
07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics u. 1.
08. Zeneiskola  Bajcsy-Zs. u. 60. 



 MEGNYITOTTAM IRODÁMAT 
 Dr. Buzás Ilona ügyvédi iroda

 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 

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

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, vagy a 
06 30 29 88 995 telefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Nyomdai kivitelezés:

Onyxprint Kft. www.onyxprint.hu
Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

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

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!

AKCIÓ! Az első elméleti vizsgát az iskola fizeti !!! 
Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-

mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 
vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség. 

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2014. május 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. május 20. 16.00 óra

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

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Baksai Autósiskola T 
GépjárművEzETő KépzésT IndíT
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ALMÁDI ÚJSÁG 2014. májusHirdetés Hirdetés

születésnapra, keresztelőre, ballagásra, évfordulókra
ajándékozzon értéket!

balaTonalmÁDi, baross gÁbor ÚT 47.
Tel.: +36 30 4649 868

Törtarany, tört ezüst beszámítás!
arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.

minőségi bőráru, táskák, pénztárcák. karórák, faliórák.
igényes ajándéktárgyak. ékszerek, órák javítása.

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság24 Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 25
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arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.

minőségi bőráru, táskák, pénztárcák. karórák, faliórák.
igényes ajándéktárgyak. ékszerek, órák javítása.

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság24 Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 25
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Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében 
is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,  
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz 
tartozó havi díjat számlázzuk.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj  
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

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

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt – 
négy hónapig akciós áron

Minden  
csomag havi

1288 Ft

IN_33012163_1288_UjAlmadiUjs_180x265.indd   1 4/11/14   10:35 AM

Tavaszi akciók 
a Globe Dental Fogászaton:

- 50% kedvezmény a pano-
rámaröntgen árából

- 10% kedvezmény minden 
végleges korona árából

Foglaljon időpontot  
a 06 88 574 865 telefonszámon!

A konzultáció díjmentes.
Kizárólag 2014. május 23-ig lefoglalt időpont-
okra, május 30-ig teljesített kezelésekre érvé-
nyes, jelen kupon leadásával a recepción! Ko-
rábban megkezdett kezelésekre nem érvénye-

síthető.

www.globedental.hu

ALMÁDI ÚJSÁG 2014. májusHirdetés Hirdetés

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság26
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Debreczeny Zoltán - Ezüst nász (a jubileumi tárlaton szerepelt alkotás)

Keszey János polgármester kö-
szöntötte a város lakóit és vendé-
geinket

25 éve város Balatonalmádi
Az ünnep képei

Virágvasárnapi szentmise a Szent 
Ignác templomban

Czuczor Sándor, Kovács István és 
Schildmayer Ferenc az „Almádi 
anno II.” kötet bemutatóján

Vendégeink, dr. Kontrát Károly államtitkár, dr. Kovács Zoltán kor-
mánymegbízott, Pozsgay Imre, Keszey János polgármester és a 
testvérvárosok képviselői

A kórustalálkozó házigazdája az almádi vegyeskar volt

Érdi Tamás zongoraművész ismét 
elvarázsolta a hallgatóságot

A Ringató Balaton Néptáncsport 
is fellépett az ünnepi műsorban

A Pannóniában volt látható a ju-
bileumi képzőművészeti kiállítás 

„ Korkép” címmel

Fotók: Pászti Gy.


