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A Vörösberényi Iskola mezei futócsapata

A Györgyi Iskola II. korcsoportos mezei futócsapata. Állnak: 
Fűke Sebestyén, Fűke Andor, Horváth Máté, Pálinkás Tamás, 
Forgács Benedek, ülnek: Sánta Zsófia, Katz Orsolya, Gyűre Sa-
rolta, Kapus Zsófia, Bartl Zsófia

Sikeres diákcsapataink

A Györgyi Iskola I. korcsoportos focicsapa-
ta. álló sor balról jobbra:Szénási Dániel, Nagy 
Zsombor, Frey Barna, Kiss Ádám, Geréd Lász-

ló, Farkas Máté, Kovács Kolin, guggolnak: 
Kutics Balázs, Braun Dániel, Ács Gergő, Kör-

mendi György, Ács Fanni, Forgács Gellért, 
Kiss Barnabás

A Györgyi Iskola III. korcsoportos leány kézilabda csapata. Áll-
nak: Dobos Ivett (testnevelő-edző) Kis-Csontos Dorina, Lász-
ló Patrícia, Bártfalvi Kata, Kurucz Ágnes, Tóth Luca, Ott Borbá-
la, Kovács Dóra, Ácsné Szalai Eszter (testnevelő-edző), ülnek: 
Csomai Kitti, Kurucz Dorka, Peringer Bianka, Talián Viktória, 
Mistina Fanni, Gáspár Petra, Penics Anna, Izsó Lili, Perger Dóra

A Vörösberényi Iskola kosarasai
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Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztály 2013/2014
Felső sor: Balogh Krisztián, Rothweil Dávid, Kuthi Gábor, Madár Arnold, Guger Ákos 
Kevin, Kálóczy Szebasztián, Lovas Nikolasz Zsigmond, Varga Zoltán Dominik, Pete Ro-
land. Középső sor: Keő Péter, Kiss Norbert Soma, Győrffy Zoltán, Kiss Martin, Bíró Már-
ton András, Fűke Ábel, Kutassy Dominik, Kupcsik László Márk. Alsó sor: Smura Fan-
ni, Kiss Anna Sára, Pósa Amanda Lili, Pósa Tünde Csenge, Szentmiklóssy Éva osztályfő-
nök, Perger Petra, Bérczes Anna Panna, Hódossy Réka Anna, Mógor Zsófia

Vörösberényi Általános Iskola 8. osztály 2013/2014
1. sor: Pataki Éva osztályfőnök, Szalai Molli, Bidiga Regina, Németh Patrícia, Eigner Vi-
rág, Pohl László, Steiger Szelina. 2. sor: Mészáros Anna, Szalai Lotti, Horváth Sára, Bi-
hari Blanka, Pór Lívia, Dorogi Réka. 3. sor: Kedves Máté, Lőrincz Csaba, Rezi Bence, 
Varjas Márk, Kalmár Olivér. 4. sor: Bucsy Benjámin, Zanathy Barnabás, Izsó Ferenc, 
Oszlár Bence, Székelyhidi Krisztián Papp Attila
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Helytörténet

Pálosok Balatonalmádiban?
Egy tévedés terjedése

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Egy elég hosszú ideje tartó vitába fogunk belebocsátkozni a cím-
ben jelzett témában. Első lépésként körülnézünk az irodalomban 
levő adatok között. Természetesen nem minden írott adatot kell el-
fogadnunk, hanem elsősorban a saját álláspontnak megfelelőt, azaz 
azokat, amelyek saját érveinket támasztják alá. Nem kizárva a vita-
partnereink igazolt okfejtéseit és meggyőzően alátámasztott érveit.

Kiindulási alap, hogy e cikk szerzője szerint (Balaton) Almádiban so-
hasem volt a pálos rendnek kolostora, nem beszélve arról, hogy eseten-
ként bencéseket is említik, ami kétszeres abszurdum. Ezt alátámasztan-
dó tekintsük át dr. Békefi Remig „A Balaton környékének egyházai és 
várai a középkorban” című, 1907-ben megjelent munkáját.

A szerző vármegyénként foglalkozik az egyes szerzetesrendekkel, 
ismerteti alapításuk időpontját és annak körülményeit, valamint 
mai (1900!) állapotát. Vegyük sorra a településeket, röviden említ-
ve a fontosabb adataikat.

Csatka pálos kolostorát 1357 körül Kont Miklós nádor alapítot-
ta, adott hozzá egyebek között két eke földet is. Koromlay Mik-
lós 1491-ben végrendelete végrehajtójául a csatkai pálosok vikáriu-
sát tette meg. A kolostor birtokai Csatkán kívül Koromlya (1480), 
Répcze (1422) és Tenyő vagyis Tinye (1398).

Jenő, más néven Nagy-Jenő és Torna (ma Tüskevár, Devecsertől 
nyugatra) egyháza 1398-ban 1491-ben és 1504-ben a Bold. Szűz 
tiszteletére. Az egyház és a kolostor a Pálosoké. Alapításának ide-
jéről biztos adatunk nincs, de 1321-ben már van róla szó. György 
meg már 1358-ban a tornai pálosok perjeleként szerepel. Jenőn kí-
vül van birtokuk Botföldön (Videpfölde) Somlyón és Tornán is.

„A kolostor templomának romjai alapján tudjuk, hogy csúcsíves stí-
lusban épült háromhajós egyházzal van dolgunk. A templom keletelt. 
hajója és szentélye, hosszúsághoz viszonyítva, elég keskeny. A hajónál 
keskenyebb szentélyt a nyolcszög három oldala zárja be. A hajót hosszá-
ban a pillérek négy részre osztják. Ezek közül a három nyugati egyen-
lő, a negyedik meg jóval szélesebb. A holdosztályokat csúcsíves, gerin-
ces keresztboltozat födte. A déli oldalon a hajóban négy, a szentélyben 
két, apsison három csúcsíves ablak. A csúcsíves portale nyugatról volt.”

Porva. „1260-ban a pannonhalmi szentmártoni apátság szerzete-
seinek kezére jut. Hogy magukat fenntarthassák, a kápolnát körös-
körül három nyíllövésnyire terjedő földet kapnak. Ez a Szent Imre 
kápolna még 1431-ben is fönnáll.”

Garai László bán apja adományát megújítja. „E szerint a porvai 
Pélosok kapják Újfalu és Súr (Veszpr. vm.), Szemere és Ménfő 
(Győr vm.) s Mak (Komárom-megye falvakat; Pápa városában né-
hai Prenner Jakab házát; s a Tapolcza-folyón két malmot, Pápa vá-
ros közelében.”

Ulászló király ezt az adományt 1441. február 12-én megerősíti, 
László porvai perjel kérésére.

„Porván tehát már 1441-ben vannak Pálosok, de megfelelő kolos-
tornak még mindig érezték hiányát.” Garai László 1450. nov. 30-án 
megígéri, hogy apja ígéretét teljesíti és   fölépíti a kolostort, két eke 
földet is ad a kolostor körül.

„Váson vagy Vásonkő (ma Nagy-Vázsony) vára közelében Kinizsi 
Pál és ipa, Adonyi Magyar Balázs, saját és szüleik lelki üdvösségéért, 
Szent Mihály arkangyal tiszteletére kolostort alapítottak, a Pálosok 
részér 1482. február 21-én ezen egyház részére a római szentszék-
től búcsút kér Szent Pál fordulása, Szent János evangelista és Szent 
Mihály napjára.” 

Nagyvázsony pálosokkal kapcsolatos történetét részletesen tárgyalja 
az idézett mű, erre nem térünk ki, mert nincs Almádi vonatkozása. Az 

Monostor-Apáti kolostor romja

A Pálosok tüskevári (jenői, tornai) egyházának déli fala

Vörösberényi templom 1890 körül

Szentkirályszabadjai templom 1890 körül

Keszthelyen őrzött Kinizsi Pálné Magyar 
Benigna imádságos könyvének kolofonja

eddig ismertetett anyag Veszprém megye területén létezett pálos kolos-
torokkal foglalkozik, közöttük nem szerepel Almádi. Nézzük meg hol 
foglalkozik Békefi Remig Almádival, illetve almádi kolostorral.

„Almád, hihetőleg a mai Monostor-Apáti Tapolczától északkelet-
re. A Bold. Szűz tiszteletére szentelt benedekrendi apátsággal. Ala-
pítóját nem ismerjük, első nyomára 1222-ben találunk. Balázs al-
mádi apát Pösze birtok határában levő földjét 1282-ben eladta s az 
árát a szerzetesek táplálására, szegények segítésére és a monostor ki-
javítására fordította.”

Továbbiakban részletes ismertetést olvashatunk az almádi (nem 
a mai almádi!) apátságról, valamint birtokairól. 1508. április 7-e  
körül az apátságnál megjelent biztosok szerint, „Az apátság züllött 
viszonyok között él. Az apát, majdnem minden rokonát idehozta 
Horvátországból. Ezek azután föleszik a monostort.”….ezért  azu-
tán napról-napra jobban pusztul.”

Ezen határleírás megegyezik minden későbbi keltezésű határle-
írással 1913-ig bezárólag.

1401. június 24. Almádi szőlőhegy volt, amint ezt a legkorábbi ira-
tok egyike meghatározza. János ősi prépost veszprémi kanonok... a szőlők 
közül az egyik, a nagy szőlő, amelyet maga szándékozik továbbra is meg-
műveltetni  Káptalan Kisszarberen nevű birtokán ... fekszik. (Kivonatos 
szöveg. Forrás: Zsigmond kori oklevéltár 1040. sz. I. rész 1400-1406.)

1493. Almádi első okleveles említése. (Kivonatos szöveg.) Mi, a fe-
hérvári Szent István király egyház ispotályos kereszteseinek konventje adjuk 
emlékezetül, hogy a Fehérvár falain kívül levő Szent Domonkos negyedben 
lakó előrelátó Mory Albert hitvesének a tisztes asszonynak, Annisnak és fi-
ainak ... önként a következő vallomást tette: Saját magának, hitvesének és 
fiainak Szárberény helység szőlőhegyén az Almádinak nevezett helyen levő 
örökölt szőllejét, melyről azt mondják ... Ewrdegh Gergelyt és örököseiket az 
előbb leírt szőlő békés birtokában minden birtokháborítótól meg fogja vé-
deni a saját fáradságán és költségén jelen levelünk erejénél fogva. Kelt az 
Úr 1493. esztendejében az Úrnapját követő hétfőn. (Forrás: Vas Megyei 
Levéltár. Vasvár-szombathelyi Káptalan Hiteleshelyi Levéltára. Litterae 
ecclesiasticae et familiares. Fasc. 1. No .26.)

Eddigiek összefoglalásaként a következőket mondhatjuk.
- Dr. Békefi Remig „A Balaton környékének egyházai és várai a 

középkorban” című, 1907-ben megjelent munkáját tekintettük bá-
zisnak. Amennyiben a mai Almádi területén pálos kolostor lett vol-
na, egész biztosan nem hagyja ki művéből.

- Áttekintettük a Veszprém megyében létezett Pálos rendi kolos-
torokat, közöttük nincs almádi.

- Almád benedekrendi kolostor Zala megyében volt és 1508-ban 
már pusztulás jeleit mutatta.

- Almádi 1401-ben szőlőhegy volt, területének határai 1389-ben 
már ismertek voltak és egyeztek az 1945 előttiekkel. 

- 1858-ben készült első kataszteri felmérés térképén és a felvételi 
jegyzőkönyvekben nincs nyoma olyan területnek, ami egykori ko-
lostor maradványaira utalna.

- Almádi  a veszprémi káptalan birtoka volt, nem adott területet 
kolostor építésére és ellátására.

Ilyen előzmények után nem csodálkozhatunk azon, hogy a mai 
leírások szerint a Monostorapáti erdőben alig látható falmaradvá-
nyok fedezhetők fel, mint az egykori almádi apátság romjai.

Nézzük meg, hogy a mai Almádi területén mi volt abban az idő-
ben. Fontos a területi lehatárolás, a későbbiekben való eligazodás 
szempontjából.

1389-évi oklevélben rögzített határ leírását István nádor ítélet-
levele tartalmazza, amelyben a veszprémvölgyi apácák birtokát 
Szárberényt Kisberénytől (Vörösberényt Almáditól) elválasztó ha-
tárt így írja le: Az apácáknak juttatott rész határa a Balatonnál kez-
dődik, észak felé egy hosszú dombon, majd szőlők között halad, azu-
tán a Zaarberin-i egyházi major felé vezető nagy úton halad, érinti a 
falu alatt folyó patakot s ennek mentén felfelé vonul, körülbelül követi 
az utat, felkanyarodva egy másik úton nyugatra fordul, azután az utat 
elhagyva egy régi ároknál, majd szántóföldek között vonul, áthalad egy 
régi és egy új úton s Zabady birtok határánál végződik. (Forrás: Zsig-
mond-kori oklevéltár. Összeállította Mályusz Elemér, Borsa Iván. 
Bp. 1951-1993. I. 979.) 

Köszönet
E számunkban a 300. helytörténeti cikket olvashatjuk, amely az Új Almádi Újságban jelent meg Schildmayer Ferenc kutatómunkájának 

köszönhetően. Gratulálunk a szerzőnek és megköszönve szorgalmát és alaposságát további 300 tanulmányhoz kívánunk jó egészséget! 

Témához szorosan kapcsolódik a Veszprémi Szemle című Város-
történeti folyóirat 31. számában megjelent ismertetés Káloczi Kál-
mán tollából: 750 éves a Pálos rend alapjait megteremtő II. Pál 
veszprémi püspök oklevele címmel.

Veszprémi Hírlap 1894. november 3. Almádi cseppkőbarlang. E 
héten a fővárosi lapokban megjelent, hogy Balatonalmádiban egy 
nagyszerű cseppkőbarlangot fedeztek fel. Nem igaz, tudósítói hecc. 
„Nyargalt mindkettő vármegyénk alispánjához, ki tudvalevőleg fő-
fő protektora Almádinak és világhírre emelésének, egyik leghatal-
masabb emeltyűje.” Lehet, hogy ebben a barlangban laktak a reme-
ték? Schildmayer Ferenc

300!
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Pálosok Balatonalmádiban?
Egy tévedés terjedése

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Egy elég hosszú ideje tartó vitába fogunk belebocsátkozni a cím-
ben jelzett témában. Első lépésként körülnézünk az irodalomban 
levő adatok között. Természetesen nem minden írott adatot kell el-
fogadnunk, hanem elsősorban a saját álláspontnak megfelelőt, azaz 
azokat, amelyek saját érveinket támasztják alá. Nem kizárva a vita-
partnereink igazolt okfejtéseit és meggyőzően alátámasztott érveit.

Kiindulási alap, hogy e cikk szerzője szerint (Balaton) Almádiban so-
hasem volt a pálos rendnek kolostora, nem beszélve arról, hogy eseten-
ként bencéseket is említik, ami kétszeres abszurdum. Ezt alátámasztan-
dó tekintsük át dr. Békefi Remig „A Balaton környékének egyházai és 
várai a középkorban” című, 1907-ben megjelent munkáját.

A szerző vármegyénként foglalkozik az egyes szerzetesrendekkel, 
ismerteti alapításuk időpontját és annak körülményeit, valamint 
mai (1900!) állapotát. Vegyük sorra a településeket, röviden említ-
ve a fontosabb adataikat.

Csatka pálos kolostorát 1357 körül Kont Miklós nádor alapítot-
ta, adott hozzá egyebek között két eke földet is. Koromlay Mik-
lós 1491-ben végrendelete végrehajtójául a csatkai pálosok vikáriu-
sát tette meg. A kolostor birtokai Csatkán kívül Koromlya (1480), 
Répcze (1422) és Tenyő vagyis Tinye (1398).

Jenő, más néven Nagy-Jenő és Torna (ma Tüskevár, Devecsertől 
nyugatra) egyháza 1398-ban 1491-ben és 1504-ben a Bold. Szűz 
tiszteletére. Az egyház és a kolostor a Pálosoké. Alapításának ide-
jéről biztos adatunk nincs, de 1321-ben már van róla szó. György 
meg már 1358-ban a tornai pálosok perjeleként szerepel. Jenőn kí-
vül van birtokuk Botföldön (Videpfölde) Somlyón és Tornán is.

„A kolostor templomának romjai alapján tudjuk, hogy csúcsíves stí-
lusban épült háromhajós egyházzal van dolgunk. A templom keletelt. 
hajója és szentélye, hosszúsághoz viszonyítva, elég keskeny. A hajónál 
keskenyebb szentélyt a nyolcszög három oldala zárja be. A hajót hosszá-
ban a pillérek négy részre osztják. Ezek közül a három nyugati egyen-
lő, a negyedik meg jóval szélesebb. A holdosztályokat csúcsíves, gerin-
ces keresztboltozat födte. A déli oldalon a hajóban négy, a szentélyben 
két, apsison három csúcsíves ablak. A csúcsíves portale nyugatról volt.”

Porva. „1260-ban a pannonhalmi szentmártoni apátság szerzete-
seinek kezére jut. Hogy magukat fenntarthassák, a kápolnát körös-
körül három nyíllövésnyire terjedő földet kapnak. Ez a Szent Imre 
kápolna még 1431-ben is fönnáll.”

Garai László bán apja adományát megújítja. „E szerint a porvai 
Pélosok kapják Újfalu és Súr (Veszpr. vm.), Szemere és Ménfő 
(Győr vm.) s Mak (Komárom-megye falvakat; Pápa városában né-
hai Prenner Jakab házát; s a Tapolcza-folyón két malmot, Pápa vá-
ros közelében.”

Ulászló király ezt az adományt 1441. február 12-én megerősíti, 
László porvai perjel kérésére.

„Porván tehát már 1441-ben vannak Pálosok, de megfelelő kolos-
tornak még mindig érezték hiányát.” Garai László 1450. nov. 30-án 
megígéri, hogy apja ígéretét teljesíti és   fölépíti a kolostort, két eke 
földet is ad a kolostor körül.

„Váson vagy Vásonkő (ma Nagy-Vázsony) vára közelében Kinizsi 
Pál és ipa, Adonyi Magyar Balázs, saját és szüleik lelki üdvösségéért, 
Szent Mihály arkangyal tiszteletére kolostort alapítottak, a Pálosok 
részér 1482. február 21-én ezen egyház részére a római szentszék-
től búcsút kér Szent Pál fordulása, Szent János evangelista és Szent 
Mihály napjára.” 

Nagyvázsony pálosokkal kapcsolatos történetét részletesen tárgyalja 
az idézett mű, erre nem térünk ki, mert nincs Almádi vonatkozása. Az 
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Keszthelyen őrzött Kinizsi Pálné Magyar 
Benigna imádságos könyvének kolofonja

eddig ismertetett anyag Veszprém megye területén létezett pálos kolos-
torokkal foglalkozik, közöttük nem szerepel Almádi. Nézzük meg hol 
foglalkozik Békefi Remig Almádival, illetve almádi kolostorral.

„Almád, hihetőleg a mai Monostor-Apáti Tapolczától északkelet-
re. A Bold. Szűz tiszteletére szentelt benedekrendi apátsággal. Ala-
pítóját nem ismerjük, első nyomára 1222-ben találunk. Balázs al-
mádi apát Pösze birtok határában levő földjét 1282-ben eladta s az 
árát a szerzetesek táplálására, szegények segítésére és a monostor ki-
javítására fordította.”

Továbbiakban részletes ismertetést olvashatunk az almádi (nem 
a mai almádi!) apátságról, valamint birtokairól. 1508. április 7-e  
körül az apátságnál megjelent biztosok szerint, „Az apátság züllött 
viszonyok között él. Az apát, majdnem minden rokonát idehozta 
Horvátországból. Ezek azután föleszik a monostort.”….ezért  azu-
tán napról-napra jobban pusztul.”

Ezen határleírás megegyezik minden későbbi keltezésű határle-
írással 1913-ig bezárólag.

1401. június 24. Almádi szőlőhegy volt, amint ezt a legkorábbi ira-
tok egyike meghatározza. János ősi prépost veszprémi kanonok... a szőlők 
közül az egyik, a nagy szőlő, amelyet maga szándékozik továbbra is meg-
műveltetni  Káptalan Kisszarberen nevű birtokán ... fekszik. (Kivonatos 
szöveg. Forrás: Zsigmond kori oklevéltár 1040. sz. I. rész 1400-1406.)

1493. Almádi első okleveles említése. (Kivonatos szöveg.) Mi, a fe-
hérvári Szent István király egyház ispotályos kereszteseinek konventje adjuk 
emlékezetül, hogy a Fehérvár falain kívül levő Szent Domonkos negyedben 
lakó előrelátó Mory Albert hitvesének a tisztes asszonynak, Annisnak és fi-
ainak ... önként a következő vallomást tette: Saját magának, hitvesének és 
fiainak Szárberény helység szőlőhegyén az Almádinak nevezett helyen levő 
örökölt szőllejét, melyről azt mondják ... Ewrdegh Gergelyt és örököseiket az 
előbb leírt szőlő békés birtokában minden birtokháborítótól meg fogja vé-
deni a saját fáradságán és költségén jelen levelünk erejénél fogva. Kelt az 
Úr 1493. esztendejében az Úrnapját követő hétfőn. (Forrás: Vas Megyei 
Levéltár. Vasvár-szombathelyi Káptalan Hiteleshelyi Levéltára. Litterae 
ecclesiasticae et familiares. Fasc. 1. No .26.)

Eddigiek összefoglalásaként a következőket mondhatjuk.
- Dr. Békefi Remig „A Balaton környékének egyházai és várai a 

középkorban” című, 1907-ben megjelent munkáját tekintettük bá-
zisnak. Amennyiben a mai Almádi területén pálos kolostor lett vol-
na, egész biztosan nem hagyja ki művéből.

- Áttekintettük a Veszprém megyében létezett Pálos rendi kolos-
torokat, közöttük nincs almádi.

- Almád benedekrendi kolostor Zala megyében volt és 1508-ban 
már pusztulás jeleit mutatta.

- Almádi 1401-ben szőlőhegy volt, területének határai 1389-ben 
már ismertek voltak és egyeztek az 1945 előttiekkel. 

- 1858-ben készült első kataszteri felmérés térképén és a felvételi 
jegyzőkönyvekben nincs nyoma olyan területnek, ami egykori ko-
lostor maradványaira utalna.

- Almádi  a veszprémi káptalan birtoka volt, nem adott területet 
kolostor építésére és ellátására.

Ilyen előzmények után nem csodálkozhatunk azon, hogy a mai 
leírások szerint a Monostorapáti erdőben alig látható falmaradvá-
nyok fedezhetők fel, mint az egykori almádi apátság romjai.

Nézzük meg, hogy a mai Almádi területén mi volt abban az idő-
ben. Fontos a területi lehatárolás, a későbbiekben való eligazodás 
szempontjából.

1389-évi oklevélben rögzített határ leírását István nádor ítélet-
levele tartalmazza, amelyben a veszprémvölgyi apácák birtokát 
Szárberényt Kisberénytől (Vörösberényt Almáditól) elválasztó ha-
tárt így írja le: Az apácáknak juttatott rész határa a Balatonnál kez-
dődik, észak felé egy hosszú dombon, majd szőlők között halad, azu-
tán a Zaarberin-i egyházi major felé vezető nagy úton halad, érinti a 
falu alatt folyó patakot s ennek mentén felfelé vonul, körülbelül követi 
az utat, felkanyarodva egy másik úton nyugatra fordul, azután az utat 
elhagyva egy régi ároknál, majd szántóföldek között vonul, áthalad egy 
régi és egy új úton s Zabady birtok határánál végződik. (Forrás: Zsig-
mond-kori oklevéltár. Összeállította Mályusz Elemér, Borsa Iván. 
Bp. 1951-1993. I. 979.) 

Köszönet
E számunkban a 300. helytörténeti cikket olvashatjuk, amely az Új Almádi Újságban jelent meg Schildmayer Ferenc kutatómunkájának 

köszönhetően. Gratulálunk a szerzőnek és megköszönve szorgalmát és alaposságát további 300 tanulmányhoz kívánunk jó egészséget! 

Témához szorosan kapcsolódik a Veszprémi Szemle című Város-
történeti folyóirat 31. számában megjelent ismertetés Káloczi Kál-
mán tollából: 750 éves a Pálos rend alapjait megteremtő II. Pál 
veszprémi püspök oklevele címmel.

Veszprémi Hírlap 1894. november 3. Almádi cseppkőbarlang. E 
héten a fővárosi lapokban megjelent, hogy Balatonalmádiban egy 
nagyszerű cseppkőbarlangot fedeztek fel. Nem igaz, tudósítói hecc. 
„Nyargalt mindkettő vármegyénk alispánjához, ki tudvalevőleg fő-
fő protektora Almádinak és világhírre emelésének, egyik leghatal-
masabb emeltyűje.” Lehet, hogy ebben a barlangban laktak a reme-
ték? Schildmayer Ferenc

300!
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ÉrtéktárÖnkormányzat

Balatonalmádi városgondnokság napelemes rendszer telepí-
tése 2014. 03. 14.

Balatonalmádi város önkormányzata bruttó 46 552 805 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Helyi hő- 
és villamos-energia igény kielégítése megújuló energiafor-
rásokkal” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv ke-
retében. A beruházással az önkormányzat a települési város-
gondnokság épületére telepít 48 kWp teljesítményű nap-
elemes rendszert, mely az épület villamos-energia költsége-
it fogja csökkenteni.

Projektünk során a Balatonalmádi városgondnokság épületé-
nek tetejére napelemes rendszer telepítése valósult meg. Megva-
lósítási helyszín: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43 (hrsz.: 
5375). Az épületben reggel 8 órától 18 óráig tevékenykednek 
munkanapokon, munkaszüneti napokon az épület zárva van. 
Ezáltal a villamos-energia fogyasztás jelentős része a nappali 
órákban történik. Mivel a villamos energia fogyasztás éves szin-
ten nagy költségeket emészt fel, ezért döntött az önkormányzat 
napelemes rendszer telepítése mellett, mellyel a költségek nagy 
részét megújuló energiával teremti meg, így az épület éves rezsi 
költségeit drasztikusan csökkenti.

A telepített napelemes rendszer 49,90 kWp csúcsteljesít-
ményű összesen 204 db Hanwha SF 220-30-1P245(245 W) 
polikristályos napelem modulból áll. Névleges teljesítmény: 245 
Wp (Watt peak).

A projekt során célunk volt a vételezett villamos-energia 
nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által ter-
melt villamos-energiával. A megújuló energiafelhasználás nö-
velésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése. Az intézmény éves költségvetésének tervezhetőb-
bé tétele. A pályázati lehetőség elérhetővé teszi szervezetünk 
számára, hogy megoldjuk évek óta húzódó környezetvédelmi 
problémáinkat. A támogatásokkal megvalósuló projekt célja 
így egy egészségesebb, tisztább és biztonságosabb ország meg-
teremtése.

A projekt alatt szem előtt tartjuk az Esélyegyenlőséggel és 
fenntarthatósággal kapcsolatos vállalásainkat, a projekt ezen 
időszaka alatt elkészült a kötelező Nyilvánosság- és tájékoztatás-
hoz szükséges ‚C’ és ‚D’ típusú tábla, mely a megvalósítás helyén 
kihelyezésre került. A kötelező nyilvánosság a terveknek megfe-
lelően alakul. A rendezvényekről fotódokumentáció készült, tér-
képtérre feltöltve.

Balatonalmádi város önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium áprilisban meghirde-
tett igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatot a képviselő-tes-
tület nem támogatta, hivatkozva az angol tanári végzettség hi-
ányára. 

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. és a Balaton-
almádi Kommunális Szolgáltató Kft. 2013. évi beszámolóját. Az 
Egészségügyi Non-profit Kft. 1,5 millió forintot, míg a Kom-
munális Szolgáltató Kft. 6,5 millió forintot meghaladó nyere-
séggel zárta az évet. Jóváhagyták az Egészségügyi Non-profit Kft. 
2014. évre szóló üzleti tervét is.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. települési 
szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 2013. évi beszámolóját is 
tárgyalták. A társaság szelektív hulladékgyűjtési tevékenysége te-
rén törekedett arra, hogy lehetőleg minél nagyobb mennyiség-
ben gyűjtsék be az újrahasznosítható hulladékot, tehermentesít-
ve ezzel a lerakót. A telephelyen az elektronikai hulladék ingye-
nes átvételét továbbra is biztosítják. Működőképességük bizto-
sítása szükségessé teszi a kintlévőségek kezelését. Ennek összege 
2013-ban 50 millió forint felett volt, mely évek alatt halmozó-
dott fel a lakossági befizetések elmaradásából.

Döntött a képviselő-testület a kulturális-, sport- és a civil pá-
lyázatok támogatásáról. Mindhárom kiírás esetében közel két-
szeres támogatási igény érkezett a pályázatokat benyújtók részé-
ről. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 14, műkö-
dési célra 4 pályázatot támogatott a testület összesen 2,5 millió 
forint összegben. 

A sport pályázatokra az önkormányzat 1,65 millió forintot 
különített el. 19 sportegyesület összesen 27 pályázatot nyúj-
tott be, melyek közül hat pályázat kivételével – ezek más önkor-
mányzati forrásból már részesültek idén – támogatott a képvise-
lő-testület. Az elbírálásánál elsőbbséget élvezett a fiatalok, vala-
mint gyermeksportolók rendezvényeinek támogatása. 

A Civil Alap terhére felosztható támogatás 1275 ezer Ft volt, 
mellyel 22 pályázó szervezetet támogatott a képviselő-testület.

Jogszabályi előírásoknak eleget téve módosította a képviselő-
testület a napköziotthonos óvodák, a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár és a városgondnokság alapító okiratát, vala-
mint annak szervezeti és működési szabályzatát is.

Beszámolt a napköziotthonos óvoda a 2013/2014 nevelési 
évről, melyből kiderült, hogy a gyermekek létszáma elérte a 
217 főt a két óvodában összesen. Sikeresnek mondható a főző-
konyha egészségesebb ételekre való átállásának kezdeményezé-
se, mellyel az intézmény bekapcsolódott a „Mintamenza” prog-
ramba. Ennek keretében egészségnapot is tartottak a gyerekek-
nek, szüleiknek pedig szakmai fórumot szerveztek. Az óvoda-
pedagógusok munkáját két pedagógiai asszisztens segíti tavaly 
szeptember óta, akik továbbfoglalkoztatásáról is döntött a kép-
viselő-testület.

Újabb szobrokkal gazdagodik a „Kézfogás” Európa Szobor-
park. Spanyolországból Javier de Villota Ruiz madridi művész 
„Articulation” elnevezésű alkotását ajánlották fel. Németország 
pedig a testvérvárosi szobron felül újabb alkotással kívánja gaz-
dagítani a szoborparkot: Volker Bartsch elismert berlini művész 
„Európai nyitott kapu” című bronz szobrát 10 évre kívánja az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az önkormányzat tagja a Balatonalmádi Turisztikai Egye-
sületnek, amely a Balaton Best térségi szervezet tagja. A 
desztináció szomszédos térségi szervezete a Bakony és Balaton 

Pályázat

Balatonalmádi város közös önkormányzat képviselő-testülete pá-
lyázatot hirdet

a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek  
megóvásának elősegítésére 2014. évben rendelkezésre  

álló támogatás elnyerésére
Pályázhatnak: a pályázaton Balatonalmádi területén található, 

az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. ( II. 25.) önkor-
mányzati rendelete alapján helyi védettséget élvező ingatlanok tu-
lajdonosai vehetnek részt. A pályázatot a jegyzőhöz kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatokat kizárólag a 
pályázati űrlap (adatlap és költségvetési lap) kitöltésével, illetve az 
abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: Amennyiben a mun-
ka építési engedély köteles: az építési engedélyezési tervdokumen-
tációt és a  jogerős építési engedélyt. Amennyiben a munka nem 
engedélyköteles: A tervezett beruházás, felújítás részletes leírását. 
Helyszínrajzot. Az ingatlan tulajdoni lapját. A megvalósítást szolgá-
ló tételes költségvetést. A megpályázott munka elkészülésének ha-
táridejét. A megpályázott összeg megjelölését, a felhasználásának 
tervezett módját és határidejét. Előzetes kötelezettségvállalást arra, 
hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati 
feltételek szerint használja fel. Csak azok a pályázatok részesíthetők 
támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt nyújtanak 
be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt ér-
demlően alátámasztott. A támogatás odaítélését követően a pályá-
zat nyertesével támogatási szerződést kell kötni, mely tartalmazza a 
megítélt összeg folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az 
elszámolás határidejét, az ellenőrzés szabályait.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példány-
ban, nyomtatott formában a Képviselő-testületnek címezve, a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Építésze-

ti érték Pályázat 2014”. Pályázati űrlap beszerezhető a főépítésznél 
valamint a www.balatonalmadi.hu honlapról

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2014. május 
1-től 2014 október 01-jéig a keret összegéig

A pályázat elbírálása: A képviselő-testület az alapban lévő ösz-
szeg felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett 
pályamunkák ismeretében. Az elnyerhető maximális összeg: épít-
ményenként 300 000 Ft. A pályázati döntéseket a Képviselő-testület 
nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A 
pályázat eredményéről a döntést követő 10 munkanapon belül írás-
ban kapnak értesítést a pályázók.

A pályázati támogatás igénybevétele: A pályázati támogatás 
utófinanszírozású, a tulajdonos illetve építtető nevére szóló számlát 
kell benyújtani. A nyertes pályázókkal az elnyert összeg felhasználá-
sáról és elszámolásáról – a döntést követő 30 napon belül – támoga-
tási szerződést köt a támogató, amely feltétele a támogatás igénybe-
vételének. Cél szerinti felhasználás igazolása alapján utófinanszírozá-
sú támogatás esetén nem minősül adóköteles jövedelemnek.  

Elszámolás a támogatásról: A támogatásokról, azok felhaszná-
lását követően, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig a tá-
mogatottaknak – szerződésben vállalt számadási kötelezettségük 
alapján - a pályázati cél megvalósulásáról rövid szakmai beszámo-
lót és számlákkal alátámasztott pénzügyi elszámolást kell készíteni-
ük és benyújtaniuk. A támogatott – a pályázati céllal összefüggő – a 
saját nevére kiállított számlákkal számol el. A támogatásból finan-
szírozott kiadásokról, számlákról összesítőt (számla száma, kibocsá-
tója, áru-, szolgáltatás megnevezése, összege, kifizetés időpontja, 
kiadási pénztár-,ill. banki bizonylat száma) kell készíteni, s az eredeti 
számlákat és kifizetések bizonylatait be kell mutatni, rá kell vezetni: 
„A számla összegének fedezetét … %-ban / vagy … Ft-ban Balaton-
almádi város önkormányzatával kötött támogatási szerződés bizto-
sította” majd  ezekről hitelesített másolatot kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezését 
követő képviselő-testületi ülés

A képviselő-testületi ülésről Egyesület, amely együttműködési szándékkal kereste meg az 
önkormányzatot. A képviselő-testület támogatta a kezdemé-
nyezést, a Bakony és Balaton térségi turisztikai kártyarendszer-
hez történő csatlakozást, mellyel a Wesselényi strand pénztára-
iban a kártyával rendelkező vendégeknek 25 % kedvezményt 
biztosít a felnőtt és a gyermek/diák/nyugdíjas napi belépőjegy 
árából. 

Közbiztonsági és bűnmegelőzési célból kamerákat helyeztek ki 
a Szent Erzsébet ligetben, ezen belül az Európa Szoborparkban 
és annak közvetlen környezetében. A közterület felügyelet a kép-
felvevők elhelyezéséről és a megfigyelt közterületről tájékoztatja 
a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a polgármesteri hiva-
tal honlapján közzéteszi.

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat részvételével 
működő társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolót 
és ezzel egyidejűleg a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Tár-
sulás társulási megállapodásának módosítását is.

Továbbtervezésre alkalmasnak találta a képviselő-testület a 
Völgyzugoly Műhely Kft. által készített településszerkezeti terv 
munkaközi anyagát. A terv készítésének első lépéseként a ter-
vezők véleményezték a lakossági kérelmeket és javaslatot tettek 
azok kezelésére. 

Új településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló 
rendeletet fogadott el a képviselő-testület, mivel a kormányhiva-

tal törvényességi felülvizsgálata során módosító javaslatokat fo-
galmazott meg.

Megállapította a képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodá-
sából származó pénzmaradvány összegét és döntött annak fel-
osztásáról. A 960 millió forintot meghaladó maradvány fedeze-
tet nyújt többek között a nyári napközis ellátás biztosítására, a 
napköziotthonos óvodában a balesetveszélyes udvari felépítmé-
nyek, játszóeszközök állagmegóvására, terepviszonyok rendezé-
sére, csatornarendszer felújítására; a „Négy méteres” partszaka-
szon – a Balaton magas vízállása miatt – jelentkező feladatokra, a 
Nepomuki Szent János szobor restaurálására, a Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola udvari térburkolásra, labdafogó háló beszerzésére, 
valamint a Vörösberényi Általános Iskola tornaszobájának parket-
ta cseréjére.  A maradvány felosztása során szempont volt az, hogy 
a műszakilag rossz állagú úthálózat, burkolatok építésére, járdák 
és a ravatalozó felújítására további forrás legyen biztosítható. 

Baross Gábor emlékpark kialakításáról döntött a képviselő-
testület a Baross Gábor utca 20. szám alatti zöld terület kapcsán. 
Boros László tanácsnok kezdeményezésére a parkban vasúti pá-
lyatest imitációt építenek, normál vasúti sin, és térkő burkolat 
felhasználásával.

A korábban felállított emlékkő a vas plakettel új helyre kerül, 
közel az úthoz. A fejlesztés során pihenőpadok kihelyezésére és 
parkosításra is sor kerül.
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ÉrtéktárÖnkormányzat

Balatonalmádi városgondnokság napelemes rendszer telepí-
tése 2014. 03. 14.

Balatonalmádi város önkormányzata bruttó 46 552 805 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Helyi hő- 
és villamos-energia igény kielégítése megújuló energiafor-
rásokkal” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv ke-
retében. A beruházással az önkormányzat a települési város-
gondnokság épületére telepít 48 kWp teljesítményű nap-
elemes rendszert, mely az épület villamos-energia költsége-
it fogja csökkenteni.

Projektünk során a Balatonalmádi városgondnokság épületé-
nek tetejére napelemes rendszer telepítése valósult meg. Megva-
lósítási helyszín: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43 (hrsz.: 
5375). Az épületben reggel 8 órától 18 óráig tevékenykednek 
munkanapokon, munkaszüneti napokon az épület zárva van. 
Ezáltal a villamos-energia fogyasztás jelentős része a nappali 
órákban történik. Mivel a villamos energia fogyasztás éves szin-
ten nagy költségeket emészt fel, ezért döntött az önkormányzat 
napelemes rendszer telepítése mellett, mellyel a költségek nagy 
részét megújuló energiával teremti meg, így az épület éves rezsi 
költségeit drasztikusan csökkenti.

A telepített napelemes rendszer 49,90 kWp csúcsteljesít-
ményű összesen 204 db Hanwha SF 220-30-1P245(245 W) 
polikristályos napelem modulból áll. Névleges teljesítmény: 245 
Wp (Watt peak).

A projekt során célunk volt a vételezett villamos-energia 
nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által ter-
melt villamos-energiával. A megújuló energiafelhasználás nö-
velésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése. Az intézmény éves költségvetésének tervezhetőb-
bé tétele. A pályázati lehetőség elérhetővé teszi szervezetünk 
számára, hogy megoldjuk évek óta húzódó környezetvédelmi 
problémáinkat. A támogatásokkal megvalósuló projekt célja 
így egy egészségesebb, tisztább és biztonságosabb ország meg-
teremtése.

A projekt alatt szem előtt tartjuk az Esélyegyenlőséggel és 
fenntarthatósággal kapcsolatos vállalásainkat, a projekt ezen 
időszaka alatt elkészült a kötelező Nyilvánosság- és tájékoztatás-
hoz szükséges ‚C’ és ‚D’ típusú tábla, mely a megvalósítás helyén 
kihelyezésre került. A kötelező nyilvánosság a terveknek megfe-
lelően alakul. A rendezvényekről fotódokumentáció készült, tér-
képtérre feltöltve.

Balatonalmádi város önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium áprilisban meghirde-
tett igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatot a képviselő-tes-
tület nem támogatta, hivatkozva az angol tanári végzettség hi-
ányára. 

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. és a Balaton-
almádi Kommunális Szolgáltató Kft. 2013. évi beszámolóját. Az 
Egészségügyi Non-profit Kft. 1,5 millió forintot, míg a Kom-
munális Szolgáltató Kft. 6,5 millió forintot meghaladó nyere-
séggel zárta az évet. Jóváhagyták az Egészségügyi Non-profit Kft. 
2014. évre szóló üzleti tervét is.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. települési 
szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 2013. évi beszámolóját is 
tárgyalták. A társaság szelektív hulladékgyűjtési tevékenysége te-
rén törekedett arra, hogy lehetőleg minél nagyobb mennyiség-
ben gyűjtsék be az újrahasznosítható hulladékot, tehermentesít-
ve ezzel a lerakót. A telephelyen az elektronikai hulladék ingye-
nes átvételét továbbra is biztosítják. Működőképességük bizto-
sítása szükségessé teszi a kintlévőségek kezelését. Ennek összege 
2013-ban 50 millió forint felett volt, mely évek alatt halmozó-
dott fel a lakossági befizetések elmaradásából.

Döntött a képviselő-testület a kulturális-, sport- és a civil pá-
lyázatok támogatásáról. Mindhárom kiírás esetében közel két-
szeres támogatási igény érkezett a pályázatokat benyújtók részé-
ről. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 14, műkö-
dési célra 4 pályázatot támogatott a testület összesen 2,5 millió 
forint összegben. 

A sport pályázatokra az önkormányzat 1,65 millió forintot 
különített el. 19 sportegyesület összesen 27 pályázatot nyúj-
tott be, melyek közül hat pályázat kivételével – ezek más önkor-
mányzati forrásból már részesültek idén – támogatott a képvise-
lő-testület. Az elbírálásánál elsőbbséget élvezett a fiatalok, vala-
mint gyermeksportolók rendezvényeinek támogatása. 

A Civil Alap terhére felosztható támogatás 1275 ezer Ft volt, 
mellyel 22 pályázó szervezetet támogatott a képviselő-testület.

Jogszabályi előírásoknak eleget téve módosította a képviselő-
testület a napköziotthonos óvodák, a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár és a városgondnokság alapító okiratát, vala-
mint annak szervezeti és működési szabályzatát is.

Beszámolt a napköziotthonos óvoda a 2013/2014 nevelési 
évről, melyből kiderült, hogy a gyermekek létszáma elérte a 
217 főt a két óvodában összesen. Sikeresnek mondható a főző-
konyha egészségesebb ételekre való átállásának kezdeményezé-
se, mellyel az intézmény bekapcsolódott a „Mintamenza” prog-
ramba. Ennek keretében egészségnapot is tartottak a gyerekek-
nek, szüleiknek pedig szakmai fórumot szerveztek. Az óvoda-
pedagógusok munkáját két pedagógiai asszisztens segíti tavaly 
szeptember óta, akik továbbfoglalkoztatásáról is döntött a kép-
viselő-testület.

Újabb szobrokkal gazdagodik a „Kézfogás” Európa Szobor-
park. Spanyolországból Javier de Villota Ruiz madridi művész 
„Articulation” elnevezésű alkotását ajánlották fel. Németország 
pedig a testvérvárosi szobron felül újabb alkotással kívánja gaz-
dagítani a szoborparkot: Volker Bartsch elismert berlini művész 
„Európai nyitott kapu” című bronz szobrát 10 évre kívánja az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az önkormányzat tagja a Balatonalmádi Turisztikai Egye-
sületnek, amely a Balaton Best térségi szervezet tagja. A 
desztináció szomszédos térségi szervezete a Bakony és Balaton 

Pályázat

Balatonalmádi város közös önkormányzat képviselő-testülete pá-
lyázatot hirdet

a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek  
megóvásának elősegítésére 2014. évben rendelkezésre  

álló támogatás elnyerésére
Pályázhatnak: a pályázaton Balatonalmádi területén található, 

az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. ( II. 25.) önkor-
mányzati rendelete alapján helyi védettséget élvező ingatlanok tu-
lajdonosai vehetnek részt. A pályázatot a jegyzőhöz kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatokat kizárólag a 
pályázati űrlap (adatlap és költségvetési lap) kitöltésével, illetve az 
abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: Amennyiben a mun-
ka építési engedély köteles: az építési engedélyezési tervdokumen-
tációt és a  jogerős építési engedélyt. Amennyiben a munka nem 
engedélyköteles: A tervezett beruházás, felújítás részletes leírását. 
Helyszínrajzot. Az ingatlan tulajdoni lapját. A megvalósítást szolgá-
ló tételes költségvetést. A megpályázott munka elkészülésének ha-
táridejét. A megpályázott összeg megjelölését, a felhasználásának 
tervezett módját és határidejét. Előzetes kötelezettségvállalást arra, 
hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati 
feltételek szerint használja fel. Csak azok a pályázatok részesíthetők 
támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt nyújtanak 
be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt ér-
demlően alátámasztott. A támogatás odaítélését követően a pályá-
zat nyertesével támogatási szerződést kell kötni, mely tartalmazza a 
megítélt összeg folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az 
elszámolás határidejét, az ellenőrzés szabályait.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példány-
ban, nyomtatott formában a Képviselő-testületnek címezve, a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Építésze-

ti érték Pályázat 2014”. Pályázati űrlap beszerezhető a főépítésznél 
valamint a www.balatonalmadi.hu honlapról

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2014. május 
1-től 2014 október 01-jéig a keret összegéig

A pályázat elbírálása: A képviselő-testület az alapban lévő ösz-
szeg felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett 
pályamunkák ismeretében. Az elnyerhető maximális összeg: épít-
ményenként 300 000 Ft. A pályázati döntéseket a Képviselő-testület 
nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A 
pályázat eredményéről a döntést követő 10 munkanapon belül írás-
ban kapnak értesítést a pályázók.

A pályázati támogatás igénybevétele: A pályázati támogatás 
utófinanszírozású, a tulajdonos illetve építtető nevére szóló számlát 
kell benyújtani. A nyertes pályázókkal az elnyert összeg felhasználá-
sáról és elszámolásáról – a döntést követő 30 napon belül – támoga-
tási szerződést köt a támogató, amely feltétele a támogatás igénybe-
vételének. Cél szerinti felhasználás igazolása alapján utófinanszírozá-
sú támogatás esetén nem minősül adóköteles jövedelemnek.  

Elszámolás a támogatásról: A támogatásokról, azok felhaszná-
lását követően, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig a tá-
mogatottaknak – szerződésben vállalt számadási kötelezettségük 
alapján - a pályázati cél megvalósulásáról rövid szakmai beszámo-
lót és számlákkal alátámasztott pénzügyi elszámolást kell készíteni-
ük és benyújtaniuk. A támogatott – a pályázati céllal összefüggő – a 
saját nevére kiállított számlákkal számol el. A támogatásból finan-
szírozott kiadásokról, számlákról összesítőt (számla száma, kibocsá-
tója, áru-, szolgáltatás megnevezése, összege, kifizetés időpontja, 
kiadási pénztár-,ill. banki bizonylat száma) kell készíteni, s az eredeti 
számlákat és kifizetések bizonylatait be kell mutatni, rá kell vezetni: 
„A számla összegének fedezetét … %-ban / vagy … Ft-ban Balaton-
almádi város önkormányzatával kötött támogatási szerződés bizto-
sította” majd  ezekről hitelesített másolatot kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezését 
követő képviselő-testületi ülés

A képviselő-testületi ülésről Egyesület, amely együttműködési szándékkal kereste meg az 
önkormányzatot. A képviselő-testület támogatta a kezdemé-
nyezést, a Bakony és Balaton térségi turisztikai kártyarendszer-
hez történő csatlakozást, mellyel a Wesselényi strand pénztára-
iban a kártyával rendelkező vendégeknek 25 % kedvezményt 
biztosít a felnőtt és a gyermek/diák/nyugdíjas napi belépőjegy 
árából. 

Közbiztonsági és bűnmegelőzési célból kamerákat helyeztek ki 
a Szent Erzsébet ligetben, ezen belül az Európa Szoborparkban 
és annak közvetlen környezetében. A közterület felügyelet a kép-
felvevők elhelyezéséről és a megfigyelt közterületről tájékoztatja 
a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a polgármesteri hiva-
tal honlapján közzéteszi.

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat részvételével 
működő társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolót 
és ezzel egyidejűleg a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Tár-
sulás társulási megállapodásának módosítását is.

Továbbtervezésre alkalmasnak találta a képviselő-testület a 
Völgyzugoly Műhely Kft. által készített településszerkezeti terv 
munkaközi anyagát. A terv készítésének első lépéseként a ter-
vezők véleményezték a lakossági kérelmeket és javaslatot tettek 
azok kezelésére. 

Új településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló 
rendeletet fogadott el a képviselő-testület, mivel a kormányhiva-

tal törvényességi felülvizsgálata során módosító javaslatokat fo-
galmazott meg.

Megállapította a képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodá-
sából származó pénzmaradvány összegét és döntött annak fel-
osztásáról. A 960 millió forintot meghaladó maradvány fedeze-
tet nyújt többek között a nyári napközis ellátás biztosítására, a 
napköziotthonos óvodában a balesetveszélyes udvari felépítmé-
nyek, játszóeszközök állagmegóvására, terepviszonyok rendezé-
sére, csatornarendszer felújítására; a „Négy méteres” partszaka-
szon – a Balaton magas vízállása miatt – jelentkező feladatokra, a 
Nepomuki Szent János szobor restaurálására, a Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola udvari térburkolásra, labdafogó háló beszerzésére, 
valamint a Vörösberényi Általános Iskola tornaszobájának parket-
ta cseréjére.  A maradvány felosztása során szempont volt az, hogy 
a műszakilag rossz állagú úthálózat, burkolatok építésére, járdák 
és a ravatalozó felújítására további forrás legyen biztosítható. 

Baross Gábor emlékpark kialakításáról döntött a képviselő-
testület a Baross Gábor utca 20. szám alatti zöld terület kapcsán. 
Boros László tanácsnok kezdeményezésére a parkban vasúti pá-
lyatest imitációt építenek, normál vasúti sin, és térkő burkolat 
felhasználásával.

A korábban felállított emlékkő a vas plakettel új helyre kerül, 
közel az úthoz. A fejlesztés során pihenőpadok kihelyezésére és 
parkosításra is sor kerül.



2014. májusALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 76

Választási tájékoztatóJubileum

Szoborba szervesült zokszó
Gondolatok Javier de Villota „Artikuláció” című szobráról

 Elgondolkodtató a kergemarhakór nyomán kirobbanó botrány 
hatására keletkezett szobra, amely 2001-ben készült Mad Cow cím-
mel. Ez a nyúzott beteg tehén felrázta a spanyol és európai közvéle-
ményt, hogy már arra sem figyelünk, hogy egyáltalán mit fogyasz-
tunk. Az igazi botrány egy évre rá robbant csak ki, amikor a brit 
marhahús exportját is betiltották.

Így megközelítve a Kézfogás szoborparkunkban kiállított alkotá-
sát már egyáltalán nem csodálkozom az alig felismerhető sebesség-
váltó és különböző féktárcsák meg olajos, „vérző” csavarok műal-
kotássá üvegszálakkal megerősített szervesülésén egy műanyag pi-
edesztálon. Az emberiség krónikus patológiája tárul elénk a mű-
vész jelképes kór-bonctani asztalán, amely az elembertelenítés és el-
tárgyiasulás elleni küzdelem sikertelenségének drámai mementója.

Az elembertelenedés persze másokat is foglalkoztat már a 20. szá-
zad hajnala óta, de jobbára csak filozófusok, teológusok és művészek 
figyelmeztettek rá már idejekorán. Csak hirtelen kiragadott példákkal 
élve jelezném, hogy ez a folyamat elkezdődött de még nem ért véget 
mert nem érhet véget, hiszen az eltárgyiasulás veszélye ma sem oka fo-
gyott. Az angol Aldous Huxley a Szép új világ című könyvében, vagy a 
francia Marcel Duchamp fogalmi művészete a Késztermék című alko-
tásában nagyon komoly figyelmeztetés volt, A sokoldalú modern ma-
gyar művész, Grandpierre Attila a nevelésben ezen belül is az önneve-
lésben találja meg a kiutat az elembertelenedés végzetéből. Két évtized-
del a  kommunizmus bukása után Josip Bozanic zágrábi bíboros ér-
sek is felemelte szavát, mert szerinte ismét az elembertelenedés fenyege-
ti Közép- és Kelet-Európa népeit, amely ellen közösen kell fellépnünk.

A közös fellépés egyik nagyszerű helyi formája a balatonalmádi Kéz-
fogás európai uniós szoborparkunk. Hovatovább már alig van uniós 
ország, amely ne ajánlott volna fel egy-egy értékes alkotást, amelyek az 
ott élő művészek érzéseit és gondolatait közvetítik felénk és rajtunk ke-
resztül az egész földrészünknek. Komolyan gondoltam már tavaly is, de 
idén még aktuálisabb az a jövendölés, hogy rang lesz idekerülni ebbe a 
szoborparkba. Köszönet azoknak az országoknak és művészeknek, akik 
már itt vannak és üdvözlet azoknak, akik még váratnak magukra. A spa-
nyol nagykövetség kulturális attaséja Antonio Pérez-Hernandez Duran, 
aki másodszor járt már Balatonalmádiban, egy csepp „hispanicumnak” 
nevezte az alkotást és örömét fejezte ki hogy függetlenül anyanyelvük 

különbözőségétől a sportban és a művészetekben már tökélete-
sen megértik egymást a magyarok és spanyolok. Alejandro 

de Villota kurátor pedig édesapja egyik híres jelmon-
datát idézte figyelmünkbe: ”a művészet vég-

eredményben hazugság, amely elvezethet 
az igazsághoz”. A rögtönzött átadási ün-
nepséget jelenlétével megtisztelte a buda-
pesti Cervantes Intézet igazgatónője, Rosa 
Sánchez-Cascado Nogales is.

Gádor Magda Munkácsy Mihály-díjas szobrászművészünk papí-
ron, bronzban, ólomban és betonban tiltakozik a gépállat-civilizáci-
ók térhódítása ellen, mert még a „legrosszabb hírű anyagból is lehet 
jó szobrot készíteni”. Ezt a nemes gondolatot igazolja a most felál-
lított Artikuláció, amelyet Javier de Villota spanyol szobrászművész 
ajánlott fel a Spanyol Királyságból Balatonalmádi városának, ismét 
figyelmeztetendő az érző és gondolkodó embereket a védekezés fon-
tosságára. Vele együtt a világhírű ír drámaíró, George Bernard Shaw 
jegyeztette meg velem és másokkal is, hogy ’Az érzés az, ami az em-
bert gondolkodásra serkenti, és nem a gondolkodás az, ami őt érez-
ni ösztökéli.”   Czuczor Sándor

Felettébb nehéz dolga van a fordítónak olyan szavakkal, amelyeket 
minden világnyelven használnak ráadásul több szakterületen. Az átlag-
olvasónak egyszerűen „összeillesztés” a jelentése, az orvosnak „izület”, a 
nyelvésznek pedig „tagolt beszéd” az, ami a gépésznek „csuklós illeszke-
dés”. Ezeket a fogalmakat ugyanis az „artikuláció” eredetileg mind jelent-
heti és ennek a többértelműségnek az előnyét előszeretettel alkalmazzák a 
művészek Az ok egyszerű: több emberhez jut el az üzenet, egyben árnyal-
tabb maga a mondanivaló is, hiszen az elembertelenedés elleni harc siker-
telensége immár több területen érzékelhető a 21. században.

Az életmű kurátorának, Alejandro de Villotának, azaz a mű-
vész fiának értelmezése ugyanígy köze- lít a szoborhoz, hi-
szen létezési és gondolati síkon ragad- ja meg az alko-
tást. Egyrészt a Hollywoodban készült múlt száza-
di humán robotok leegyszerűsített képi világának és 
a biomechanizmus tudományos alkal- mazásának 
ötvözése, illetve az emberi izületek elhasz- n á l ó d á -
sa miatti orvosi beavatkozás nyomán feltáru-
ló hús-vér ábrázolás tükrözi azt az állapotot, 
amikor a normális emberi létezés is meg-
kérdőjeleződik. Az eredmény elrettentő, 
ezáltal a szobor sem lehet már görög-ró-
mai márványalakzat: hangosnak, ijesztő-
nek és tettekre sarkalónak kell lennie ahhoz, 
hogy ne mehessünk el szó nélkül az elembertele-
nedés megannyi jelensége mellett mi sem.

A harmadik generációs autodidakta művész csak egy évvel idő-
sebb nálam, de olyan családban nőtt fel, ahol írók, festők és szob-
rászok alkottak, sőt ő maga is festőként kapta meg az első orszá-
gos elismerést: festménye Madridban a Zsófia Királynőről elneve-
zett madridi nemzeti képtárban található. Építészetet tanul majd 
tanít és orvosi tanulmányokat folytat, így életrajzírói nem véletle-
nül nevezik festőnek, szobrásznak és építésznek is. Az emberi jo-
gok elkötelezett harcosa, aki minden lehetőséget megragad gondo-
latainak kifejezésére. „Az elembertelenítés visszhangja” című hatal-
mas méretű műve alkotásakor festészeti és szobrászati elemeket is 
használ a természetből kiragadott tárgyak társaságban, amellyel az 
1948-ban elfogadott Emberi Jogok Nyilatkozata hatvanadik évfor-
dulója előtt tiszteleg.
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Országos gombásztalálkozó Balatonalmádiban
2014. március 22-én az Almádi Gombászok Asztaltársasága a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében megrendezte a 

II. Országos Amatőr Gombafelismerő Vetélkedőt, melyet nagyszámú érdeklődő közönség kísért figyelemmel. A vetélkedőt Bálint Sándor 
alpolgármester úr nyitotta meg. A vetélkedő országos jellegét jól mutatta, hogy a kisebb települések mellett hazánk nagyvárosaiból: Buda-
pestről, Szegedről, Székesfehérvárról, Veszprémből, Sopronból és Szombathelyről érkezett a 44 versenyző.

A játékvezető munkáját három tagú zsűri segítette. A játékosoknak kivetített fotókról kellett 66 gombafajt felismerniük és azok nevét a 
feladatlapra felírniuk. A résztvevőknek abból a 80 gombafajból kellett felkészülniük, amelyek listáját az érdeklődők már korábban megis-
merhették. Pontazonosság esetén –  a vetítésen nem szereplő 14 gombafaj ismeretével kapcsolatban – a zsűri elnöke tett fel villámkérdése-
ket a még versenyben levőknek, hogy a végső sorrendet eldönthessék. A feladatlapok kiértékelésekor kiderült, hogy a székesfehérvári Agócs 
Gyula és a soproni Hajnal András is teljesítette a maximálisan elérhető 198 pontot. Kettejük párharcából Agócs Gyula került ki győztesen. 

A harmadik helyért négy versenyzőnek kellett megküzdenie. Ennek a fordulónak Sári István szombathelyi gombász lett a győztese és így 
a vetélkedő harmadik helyezettje. A versenyzők oklevelet, érmet és értékes serleget kaptak jutalmul. A zsűri külön értékelte a budapesti 
Mezei Benedek harmadik osztályos tanuló kiemelkedő 180 pontos teljesítményét. Benedek különdíjként oklevelet és szép serleget kapott. 

Évadzáró parti a vörösberényi 
Nyugdíjas Klubban

Májusban sem kellett csalódni a vörösberényi nyugdíjas klub ve-
zetőjében, tagjaiban. Persze, hogy megint virág volt az asztalokon, 
és a fehér abroszon sütemények,  mindenféle finomságok. A vacso-
ráról majd később mesélek. Az eseményem az Öböl tévé tudósítói is 
részt vettek. Lényeg az, hogy olyan szezonzáró rendezvényt (Évad-
záró partit) rittyentettek, hogy sajnálom, amiért nem maradhattam 
tovább velük. 

Szokás szerint meghívott vendégek is színesítették a délutánt. A 
Klub tagja, Zsapkáné Adél gyöngyékszer készítő, valamint Séllei 
Katalin keramikus és Varga Mária hímző mutatkozott be részlete-
sebben a társaságnak, az előtérben mindhárman kis kiállítást ren-
deztek gyönyörű munkáikból az érdeklődőknek. 

A születésnaposok köszöntése most sem maradhatott el, ezúttal is 
Séllei Katalin szép ajándékainak egyikét kapták az ünnepeltek, a ke-
rek évfordulósok pedig még egy üveg pezsgőt is magukénak tudhat-
tak az ajándék mellé. 

Lencse Sándor, a klub vezetője többek között beszámolt a három 
napos olaszországi kirándulásról. Elmondta, hogy telt busszal utaz-
tak Velencébe, ami két tagjuknak egészen különleges élmény volt, 
merthogy ők életükben  először jártak külföldön. Sándor vázolta a 
közeljövőben tervezett utazásokat, jövőre többek között Prágát ve-
szik célba. Beszélt a támogatói jegyekről, köszönte a támogatók ál-
tal felajánlott, több  mint háromszázezer forintot. Ezen az összegen 
kívül a jótékonysági Máté Péter emlékkoncert előadója, Tóth István 
zenész, nem kevesebbet ajánlott fel, mint a koncert teljes bevételét, 
amit a néptánc és a népdal csoport fellépő ruházatának felújítására 
fordítanak. Az, hogy Adél a majd elkészült ruhákhoz illő nyaklán-
cot készít mindenkinek, már csak hab a tortán.

A vacsora előtt meglepetésként levetítettek egy videofilmet az 
áprilisban ötödik alkalommal megtartott férfinapról szereplőiről 
és résztvevőiről, melyet Lencse Sándor képeiből készített Csetényi 
Kristóf informatikus.

Úgy tűnik, hogy a vörösberényi nyugdíjasok társasági életét so-
kan viselik a szívükön, mert fentieken kívül még egy nagylelkű fel-
ajánlást kaptak. Márkus Ferenc, a Jóbarátok Halsütöde tulajdono-
sa azzal támogatta az összejövetelt, hogy prezentálta a 130 fős tár-
saság szezonzáró vacsoráját. Mindenki választhatott, hogy a babgu-
lyás, a halászlé, avagy a híresen finom sült keszeg kerüljön-e a tá-
nyérjára. Márkus Ferencnek nem ez volt az első nagyvonalú gesztu-
sa a klub felé, ezért hálából meglepték őt egy gravírozott emlékpla-
kettel köszönetük jeléül.

Kellemes nyarat, jó egészséget kívánok a vezetőségnek és a tagok-
nak egyaránt! Ősszel találkozunk! Kovácsi Szolga Mária

A pannon festő Nyerges Pál 
(1914-1987)

Ez évben lenne 100 esztendős a nagybá-
nyai festőhagyományokon nevelődött mű-
vész, aki életének utolsó majd másfél év-
tizedében Káptalanfüreden töltötte az év 
nagy részét.

Pályája során szinte végig „civil” fogla-
kozás mellett rajzolt és festett, eredeti vég-
zettsége szerint biológia-földrajz szakos ta-
nár volt, de művészettörténetet is tanított és 
képzőművész szakköröket is vezetett a gim-
náziumban. A 30-as, 40-es években szinte 
valamennyi képzőművészeti szabadiskolát 

végiglátogatta, Szőnyi tanítványának is vallhatta magát, hosszú és 
személyes kapcsolatuk okán. 1940-ben fél évet töltött Nagybányán, 
ahol sok festővel kötött életre szóló barátságot.

Munkásságára a természetben való festés volt a jellemző, stílusá-
ban ötvözte a hagyományos és az akkori modern tájképfestészet eré-
nyeit. Munkáit számtalan kiállításon mutathatta meg a közönség-
nek, többször dolgozott és állított ki ösztöndíjasként Európa orszá-
gaiban. A Magyar Nemzeti Galéria öt művét őrzi. 

Élete végén Káptalanfüred és a Balaton szerelmese lett, képei 
egyéni módon őrzik a pannon táj ezernyi arcát, a virágzó fákat, a 
lombok alatt megbúvó házakat, s mögöttük az örök hátteret: a Ba-
latont. Emlékkiállítása május 16-án nyílt a Tihanyi Bencés Apátság 
kiállítótermeiben, amely június 29-ig még látogatható.   
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Szoborba szervesült zokszó
Gondolatok Javier de Villota „Artikuláció” című szobráról
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hatására keletkezett szobra, amely 2001-ben készült Mad Cow cím-
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ményt, hogy már arra sem figyelünk, hogy egyáltalán mit fogyasz-
tunk. Az igazi botrány egy évre rá robbant csak ki, amikor a brit 
marhahús exportját is betiltották.
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edesztálon. Az emberiség krónikus patológiája tárul elénk a mű-
vész jelképes kór-bonctani asztalán, amely az elembertelenítés és el-
tárgyiasulás elleni küzdelem sikertelenségének drámai mementója.

Az elembertelenedés persze másokat is foglalkoztat már a 20. szá-
zad hajnala óta, de jobbára csak filozófusok, teológusok és művészek 
figyelmeztettek rá már idejekorán. Csak hirtelen kiragadott példákkal 
élve jelezném, hogy ez a folyamat elkezdődött de még nem ért véget 
mert nem érhet véget, hiszen az eltárgyiasulás veszélye ma sem oka fo-
gyott. Az angol Aldous Huxley a Szép új világ című könyvében, vagy a 
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tásában nagyon komoly figyelmeztetés volt, A sokoldalú modern ma-
gyar művész, Grandpierre Attila a nevelésben ezen belül is az önneve-
lésben találja meg a kiutat az elembertelenedés végzetéből. Két évtized-
del a  kommunizmus bukása után Josip Bozanic zágrábi bíboros ér-
sek is felemelte szavát, mert szerinte ismét az elembertelenedés fenyege-
ti Közép- és Kelet-Európa népeit, amely ellen közösen kell fellépnünk.

A közös fellépés egyik nagyszerű helyi formája a balatonalmádi Kéz-
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idén még aktuálisabb az a jövendölés, hogy rang lesz idekerülni ebbe a 
szoborparkba. Köszönet azoknak az országoknak és művészeknek, akik 
már itt vannak és üdvözlet azoknak, akik még váratnak magukra. A spa-
nyol nagykövetség kulturális attaséja Antonio Pérez-Hernandez Duran, 
aki másodszor járt már Balatonalmádiban, egy csepp „hispanicumnak” 
nevezte az alkotást és örömét fejezte ki hogy függetlenül anyanyelvük 
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sen megértik egymást a magyarok és spanyolok. Alejandro 

de Villota kurátor pedig édesapja egyik híres jelmon-
datát idézte figyelmünkbe: ”a művészet vég-

eredményben hazugság, amely elvezethet 
az igazsághoz”. A rögtönzött átadási ün-
nepséget jelenlétével megtisztelte a buda-
pesti Cervantes Intézet igazgatónője, Rosa 
Sánchez-Cascado Nogales is.

Gádor Magda Munkácsy Mihály-díjas szobrászművészünk papí-
ron, bronzban, ólomban és betonban tiltakozik a gépállat-civilizáci-
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heti és ennek a többértelműségnek az előnyét előszeretettel alkalmazzák a 
művészek Az ok egyszerű: több emberhez jut el az üzenet, egyben árnyal-
tabb maga a mondanivaló is, hiszen az elembertelenedés elleni harc siker-
telensége immár több területen érzékelhető a 21. században.

Az életmű kurátorának, Alejandro de Villotának, azaz a mű-
vész fiának értelmezése ugyanígy köze- lít a szoborhoz, hi-
szen létezési és gondolati síkon ragad- ja meg az alko-
tást. Egyrészt a Hollywoodban készült múlt száza-
di humán robotok leegyszerűsített képi világának és 
a biomechanizmus tudományos alkal- mazásának 
ötvözése, illetve az emberi izületek elhasz- n á l ó d á -
sa miatti orvosi beavatkozás nyomán feltáru-
ló hús-vér ábrázolás tükrözi azt az állapotot, 
amikor a normális emberi létezés is meg-
kérdőjeleződik. Az eredmény elrettentő, 
ezáltal a szobor sem lehet már görög-ró-
mai márványalakzat: hangosnak, ijesztő-
nek és tettekre sarkalónak kell lennie ahhoz, 
hogy ne mehessünk el szó nélkül az elembertele-
nedés megannyi jelensége mellett mi sem.

A harmadik generációs autodidakta művész csak egy évvel idő-
sebb nálam, de olyan családban nőtt fel, ahol írók, festők és szob-
rászok alkottak, sőt ő maga is festőként kapta meg az első orszá-
gos elismerést: festménye Madridban a Zsófia Királynőről elneve-
zett madridi nemzeti képtárban található. Építészetet tanul majd 
tanít és orvosi tanulmányokat folytat, így életrajzírói nem véletle-
nül nevezik festőnek, szobrásznak és építésznek is. Az emberi jo-
gok elkötelezett harcosa, aki minden lehetőséget megragad gondo-
latainak kifejezésére. „Az elembertelenítés visszhangja” című hatal-
mas méretű műve alkotásakor festészeti és szobrászati elemeket is 
használ a természetből kiragadott tárgyak társaságban, amellyel az 
1948-ban elfogadott Emberi Jogok Nyilatkozata hatvanadik évfor-
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Gyula és a soproni Hajnal András is teljesítette a maximálisan elérhető 198 pontot. Kettejük párharcából Agócs Gyula került ki győztesen. 

A harmadik helyért négy versenyzőnek kellett megküzdenie. Ennek a fordulónak Sári István szombathelyi gombász lett a győztese és így 
a vetélkedő harmadik helyezettje. A versenyzők oklevelet, érmet és értékes serleget kaptak jutalmul. A zsűri külön értékelte a budapesti 
Mezei Benedek harmadik osztályos tanuló kiemelkedő 180 pontos teljesítményét. Benedek különdíjként oklevelet és szép serleget kapott. 

Évadzáró parti a vörösberényi 
Nyugdíjas Klubban

Májusban sem kellett csalódni a vörösberényi nyugdíjas klub ve-
zetőjében, tagjaiban. Persze, hogy megint virág volt az asztalokon, 
és a fehér abroszon sütemények,  mindenféle finomságok. A vacso-
ráról majd később mesélek. Az eseményem az Öböl tévé tudósítói is 
részt vettek. Lényeg az, hogy olyan szezonzáró rendezvényt (Évad-
záró partit) rittyentettek, hogy sajnálom, amiért nem maradhattam 
tovább velük. 

Szokás szerint meghívott vendégek is színesítették a délutánt. A 
Klub tagja, Zsapkáné Adél gyöngyékszer készítő, valamint Séllei 
Katalin keramikus és Varga Mária hímző mutatkozott be részlete-
sebben a társaságnak, az előtérben mindhárman kis kiállítást ren-
deztek gyönyörű munkáikból az érdeklődőknek. 

A születésnaposok köszöntése most sem maradhatott el, ezúttal is 
Séllei Katalin szép ajándékainak egyikét kapták az ünnepeltek, a ke-
rek évfordulósok pedig még egy üveg pezsgőt is magukénak tudhat-
tak az ajándék mellé. 

Lencse Sándor, a klub vezetője többek között beszámolt a három 
napos olaszországi kirándulásról. Elmondta, hogy telt busszal utaz-
tak Velencébe, ami két tagjuknak egészen különleges élmény volt, 
merthogy ők életükben  először jártak külföldön. Sándor vázolta a 
közeljövőben tervezett utazásokat, jövőre többek között Prágát ve-
szik célba. Beszélt a támogatói jegyekről, köszönte a támogatók ál-
tal felajánlott, több  mint háromszázezer forintot. Ezen az összegen 
kívül a jótékonysági Máté Péter emlékkoncert előadója, Tóth István 
zenész, nem kevesebbet ajánlott fel, mint a koncert teljes bevételét, 
amit a néptánc és a népdal csoport fellépő ruházatának felújítására 
fordítanak. Az, hogy Adél a majd elkészült ruhákhoz illő nyaklán-
cot készít mindenkinek, már csak hab a tortán.

A vacsora előtt meglepetésként levetítettek egy videofilmet az 
áprilisban ötödik alkalommal megtartott férfinapról szereplőiről 
és résztvevőiről, melyet Lencse Sándor képeiből készített Csetényi 
Kristóf informatikus.

Úgy tűnik, hogy a vörösberényi nyugdíjasok társasági életét so-
kan viselik a szívükön, mert fentieken kívül még egy nagylelkű fel-
ajánlást kaptak. Márkus Ferenc, a Jóbarátok Halsütöde tulajdono-
sa azzal támogatta az összejövetelt, hogy prezentálta a 130 fős tár-
saság szezonzáró vacsoráját. Mindenki választhatott, hogy a babgu-
lyás, a halászlé, avagy a híresen finom sült keszeg kerüljön-e a tá-
nyérjára. Márkus Ferencnek nem ez volt az első nagyvonalú gesztu-
sa a klub felé, ezért hálából meglepték őt egy gravírozott emlékpla-
kettel köszönetük jeléül.

Kellemes nyarat, jó egészséget kívánok a vezetőségnek és a tagok-
nak egyaránt! Ősszel találkozunk! Kovácsi Szolga Mária

A pannon festő Nyerges Pál 
(1914-1987)

Ez évben lenne 100 esztendős a nagybá-
nyai festőhagyományokon nevelődött mű-
vész, aki életének utolsó majd másfél év-
tizedében Káptalanfüreden töltötte az év 
nagy részét.

Pályája során szinte végig „civil” fogla-
kozás mellett rajzolt és festett, eredeti vég-
zettsége szerint biológia-földrajz szakos ta-
nár volt, de művészettörténetet is tanított és 
képzőművész szakköröket is vezetett a gim-
náziumban. A 30-as, 40-es években szinte 
valamennyi képzőművészeti szabadiskolát 

végiglátogatta, Szőnyi tanítványának is vallhatta magát, hosszú és 
személyes kapcsolatuk okán. 1940-ben fél évet töltött Nagybányán, 
ahol sok festővel kötött életre szóló barátságot.

Munkásságára a természetben való festés volt a jellemző, stílusá-
ban ötvözte a hagyományos és az akkori modern tájképfestészet eré-
nyeit. Munkáit számtalan kiállításon mutathatta meg a közönség-
nek, többször dolgozott és állított ki ösztöndíjasként Európa orszá-
gaiban. A Magyar Nemzeti Galéria öt művét őrzi. 

Élete végén Káptalanfüred és a Balaton szerelmese lett, képei 
egyéni módon őrzik a pannon táj ezernyi arcát, a virágzó fákat, a 
lombok alatt megbúvó házakat, s mögöttük az örök hátteret: a Ba-
latont. Emlékkiállítása május 16-án nyílt a Tihanyi Bencés Apátság 
kiállítótermeiben, amely június 29-ig még látogatható.   
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Mesél a múlt!

Te szedd – 2014
Május 9–11-én már sokadik alkalommal gyűltünk össze önkén-

tesek a városban, hogy kezünkre kesztyűt húzva a közterületeken és 
zöldövezetekben összeszedjük a szétdobált és a  szél által szétfújt sze-
metet. 3 helyszínen 45 fő kb. 50 zsák szemetet gyűjtött össze.

Jó hangulatban, nagy lendülettel álltunk  neki a munkának. 
Az egyik lelkes csapatban nagyon sokat mókáztunk is, ami kü-
lönösen jó hangulatúvá tette a munkát. A séta közben egyi-
künk messziről kinézett magának egy üres flakont, meggyor-
sította lépteit és lehajolt érte. Egy másik valaki pedig ugyan-

azt  a darabot vette észre, aztán nevetve szinte összevesztek, 
ki vegye fel és tegye bele a zsákjába, ezzel a felkiáltással: „Ez az 

enyém!” Egy óra múlva, amikor a zsákok már szépen teltek,  barátsá-
gos vita kerekedett, ki szedett addig több szemetet. Valahogy így: „De 
nekem akkor is több van!” - ahogy az óvodás gyerekek  teszik. Ennek 
is nagy nevetés lett a vége. A harmadik résztvevő közben egy halom 
üvegre, flakonra, sörös dobozra lelt és felkiáltott: „Ez itt kész kincses-
bánya!”  És a zsákja  azon a helyszínen hirtelen igen súlyos lett. Persze 
ezzel  nem arra buzdítunk mindenkit, hogy szemeteljen ezután  bát-
ran, hogy jövőre is legyen min nevetnünk! Sőt! Szeretnénk, ha termé-
szetessé válna az a viselkedés, hogy a körülöttünk levő felszedhető sze-
métért lehajolunk és a  kukába dobjuk. 

Munka közben a betonon kék és zöld színben pompázó, arasz-
nyi gyíkot pillantottunk meg, ami a szép napsütésben kibújt a zöld-
ből, hogy testét fölmelegítse. Ez megakasztotta kis időre a mun-
kát, mert meg kellett csodálni, ahogy a szivárvány egy csíkja elci-
kázott előttük.  

Az időről-időre megrendezett szemétgyűjtési akció során egyre 
kevesebb a szemét a városban, ez örömmel töltött el mindünket. 
Évekkel ezelőtt még nagy munkának számított ez az akció. Elha-
tároztuk, hogy ezek után is mindig szívesen jövünk dolgozni. Leg-
közelebb további önkéntesek jelentkezését is várjuk. A fentiekből is 
látható, hogy nem teher ez a munka és ezt az érzést másokkal is meg 
szeretnénk osztani. Igyekszünk jelezni a szervezőknek, hogy  más-
kor használhatóbb munkaeszközöket biztosítsanak, mert ha nem iz-
zad bele a kesztyűbe a kéz és nem szakadnak szét idő előtt a zsákok, 
gyorsabban haladunk. Honismereti és Városszépítő Kör  

Tisztelt Balatonalmádi lakosok!
A 2014. évi országgyűlési képviselő 

választáson, azon választópolgárok jó-
voltából, akik szavazatukkal támogat-
ták a Jobbik Magyarországért Mozgal-
mat, pártom országos listájáról ismét 
országgyűlési képviselői mandátumot 
szerezhettem. Balatonalmádiban több 
mint 800 szavazatot kaptam önöktől, 
ez úton szeretném megköszönni támo-
gatásukat!

Balatonalmádiban élő országgyűlési képviselőként az elmúlt négy 
évben is kiemelt figyelmet fordítottam a város és a térség problémá-
ira, igényeire. A Szentkirályszabadjai repülőtér ügyét elsőként vit-
tem a magyar országgyűlés elé, kiálltam a Balatonért, küzdöttem az 
illegális beépítések ellen.

Bízom benne, hogy a jövőben szorosabb együttműködést tudunk 
kialakítani a város önkormányzatával, a helyi civil szervezetekkel és 
Balatonalmádi lakosaival. Arra kérem önöket, problémáikkal, ész-
revételeikkel forduljanak hozzám bizalommal és dolgozzunk együtt 
városunkért, környezetünk fejlődéséért. Hamarosan új képviselői 
irodámban fogadhatom önöket a város szívében, ahol napi szinten 
állunk munkatársainkkal az almádi polgárok rendelkezésére.

Meghívó jótékonysági koncertre
2014. május 17. és augusztus 16. között 1+6 jótékonysági kon-

cert kerül megrendezésre a Vörösberényi Református Erődített 
Templom leendő orgonájáért. Ezúttal szertettel invitálom önöket 
júniusi és júliusi rendezvényeinkre!

A 4. jótékonysági gálakoncert lesz idén nyáron legnagyobb 
szabású rendezvényünk, amelyet kivételesen a Balatonfüredi 
Református Templomban tartunk. Június 21-én, szombaton, 
19 órakor a már hagyományos apparátus vonul fel, énekes és 
hangszeres szólisták, kiváló kórusok, és további előadóművé-
szek. Az est fővédnöke főtiszteletű Steinbach József, a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke. Igei szolgálatot mond 
és áldást ad nagytiszteletű Kuti Géza, a Veszprémi Református 
Egyházmegye esperese, valamint Miklós Ferenc és Faust Gyu-
la tiszteletes urak.

Július 5-én, szombaton a veszprémi Opus Énekegyüttes kez-
di koncertjét 19 órakor. Repertoárjuk szakrális műveiből hallha-
tunk egy gondosan válogatott csokrot. A fiatalos lendületű csapat 
művészeti vezetője Lukács Elek. Az est fővédnöke Veres Györgyné 
Petrőcz Mária, a Dunántúli Református Egyházkerület Kántorkép-
ző Tanfolyamának vezetője. Igei szolgálatot mond és áldást ad Fa-
ust Gyula tiszteletes úr.

Július 18-án a veszprémi Szent Mihály Kórus és a veszprémi 
Schola Regina adnak közös koncertet. Karvezetőik Zsilinszky Ce-
cília és Rostetterné Nagy Rita. Az est fővédnöke főtiszteletű Márfi 
Gyula érsekatya. Igei szolgálatot mond és áldást ad főtiszteletű 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
valamint Faust Gyula tiszteletes úr.

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

Koncertjeinkre a belépés ingyenes, perselybe helyezett adomá-
nyaikat 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

Almádi 25 éves
A közelmúltban ünnepelhette Almádi lakossága a település várossá 

avatásának 25. évfordulóját. A három napos programözön alatt sok szí-
nes és színvonalas műsorral találkozhatott a nagyérdemű. A meghívott 
vendégművészeken kívül bemutatkozhattak a település művészeti cso-
portjai is, többek között dalos találkozóra is sor került, ahol Balatonalmá-
di Város Vegyeskarán kívül fellépett Balatonfüred, Siófok, Ajka, Palóznak 
kórusa is. A kulturális központ vezetője a jeles ünnepre tekintettel meg-
hívta az összes kórus tagját, az általuk rendezett svédasztalos fogadásra, 
azonban hiba csúszott a számításba. A vendégek létszáma messze-messze 
meghaladta az ételadagok számát és mennyiségét, így sokan éhesen ma-
radtak, sőt, volt kórus, aki a tervezett hazautazás időpontja helyett, azon-
nal eltávozott. Többen nemtetszésüket fejezték ki, pedig mi, házigazda 
kórustagok nem győztünk elnézést kérni meghívott vendégeinktől. E sú-
lyos illetlenséget orvosolandó, saját pénzünkből nem keveset áldozva, a 
kitelepült vendéglátósoktól vásároltunk több kiló sültkolbászt, pogácsát, 
a közeli üzletből pedig bort, üdítőt és ásványvizet. A következő évben ün-
nepli kórusunk megalakulásának 25. évfordulóját. Bízunk abban, hogy 
ez az eset, de ehhez hasonló sem fog ismételten előfordulni. Pércsi Csilla

Anyanyelvünkről
Szóismétlés

A fogalmazásokban gyakori hiba a fölösleges szó, szóismétlés, a kö-
tőszók helytelen használata, de még a magyar és az idegen szavak nem 
pontos ismerete is. Tanulmányaik során mintegy 179 német rákos 
nőt ismertek meg. Ha tudjuk, hogy a megvizsgáltak száma 179, ak-
kor nincs helye a mintegy határozószónak. Az természetesen azonban 
még nem jelenti a folyamat végét. Mindnyájan érezzük, hogy a mon-
dat sántít, mert az azonban kötőszó nincs a helyén. Az azonban és a 
de kötőszó a mondat elején egyenértékű: de ez nem jelenti… – vagy: 
azonban ez nem jelenti… Vigyázzunk, ha az azonban nem a mon-
dat elején van. A Nyelvművelő Kéziszótár szerint, ha a szembenállás 
forog fenn, nem állhat elöl az azonban: „mindenki elégedettnek lát-
szott, azonban nekem komoly kifogásaim voltak”. Helyesen: nekem 
azonban…, mert szemben vagyok állítva a többiekkel.

Találtam néhány olyan szöveget is, amelyben valamilyen szó, fo-
galom a fogalmazó ismereteinek hiányosságára utal. Egy idegbeteg 
asszony agyonverte a lányát, akit a mentők kórházba szállítottak. Az 
eset szomorú, még akkor is, ha nem agyonverésről, hanem „csak” 
elverésről, megverésről van szó. Akit agyonvertek, az meghalt.

Utcai padon ülök a barátommal. Elmegy mellettünk egy jelleg-
zetes öltözékű ember. Barátom megjegyzi: nem szeretem a csuhéso-
kat. Felvilágosítom, hogy a csuhé az a kukoricacső héja, aki elment, 
az csuhát viselt, vagyis a szerzetesi öltözetet.

A megbeszélésen részt vettek a Varsói szerződés néhai tagjai. A 
szerződés egykori tagjai jó egészségben vannak, nem haltak meg, 
nem szűntek meg létezni, mint azt a néhai szó jelenti.

Gondatlan fogalmazásra vallanak a fölösleges szóismétlések. Kü-
lönösen megkapó látvány a kristálytiszta víztükörben visszatükröző-
dő csúcsok látványa. Ebben a mondatban kétszer szerepel a látvány 
és a tükör szó. Fogalmazzuk meg szebben, szóismétlések nélkül. Kü-
lönösen megkapó a vízben visszatükröződő csúcsok látványa. 

Három a kislány! Kislányom későn érkezett haza, mert a kislá-
nyom bulizott, pedig ez nem kislánynak való!  Küldjünk el két kis-
lányt ebből a mondatból, és még hiányozni sem fognak. Későn ér-
kezett haza a kislányom, azt mondta, hogy bulizott, ami pedig még 
nem neki való.

Vigyázzunk a szóismétlésekre is! Rontják a stílusunkat. 
lang.miklos@chello.hu
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Az elhangzottak után Kepli Lajos válaszolt a feltett kérdésekre. 
Elmondta, környezetmérnökként szívügyének tartja a környezetvé-
delmet és az ezzel kapcsolatos teendőket, feladatokat. Ő maga is 
részt vett a „TeSzedd” akcióban, de hozzáfűzte, hogy sokkal fon-
tosabb lenne a megelőzés, más szemetét ne az önkénteseknek kell-
jen eltakarítani. Szóba került, hogy a háztartásokban felhalmozó-
dó veszélyes hulladékok elhelyezésére is mielőbb megfelelő megol-
dást kell találni.

A képviselő elmondta, hogy helyi lakosként fontos számára Bala-
tonalmádi élhetőbbé, szebbé tétele és támogatni fogja azokat a te-
vékenységeket, amelyek ezt a célt szolgálják. Minden település, így 
Balatonalmádi számára is fontos új munkahelyek létrehozása. Erre 
a célra olyan zöld ipart tartana elfogadhatónak, ami megfelel a Bala-
ton közelsége miatt fennálló természetvédelmi érdekeknek is.

Végezetül dr. Kégl Tamás állatorvos egyik csipkelődő hangula-
tú versikéjéből idéznék (napokban olvastam), címe: A bulvármé-
dia szekerén

„Aki felül a bulvármédia szekerére,
arra a lovak szemellenzős kantárját akasztják
így a világnak csak azt a csonka részét láthatja,
amerre a fejét a gyeplőszárral rángatják.”

Hegyi Ilona Balatonalmádi – volt pápai lakos
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövő-

ben.” (gróf Széchenyi István)
Nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy 2014. május 27-én tagja 

lehettem egy remek civil szervezetnek, a Balatonalmádiban műkö-
dő Honismereti és Városszépítő Körnek, melynek vezetője Kovács 
István és Töltési Erzsébet (Zsóka). Az összejövetel azért is rendkívü-
li volt, mert Kepli Lajos parlamenti képviselő úr elfogadta meghívá-
sukat és részt vett kis „házi” díjátadó ünnepségünkön.

A Honismereti és Városszépítő Kör „Mesél a múlt” címmel pá-
lyázatot írt ki, melyben a város múltját, történelmét, híres em-
bereit, sportját, stb. kellett felkutatni és bemutatni. Három 
pályázat (hét diák) kimagasló teljesítményét oklevéllel és 
ajándékcsomaggal jutalmazták, melyben a Vörösberényi 
Lovas Egyesület ajándéka is szerepelt. Kovács István elnök, 
helytörténeti kutató adta át a nyerteseknek a díjakat. 1. he-
lyezés: Vecsey Laura és Savanyú Bettina - „Örök társunk a ló”. 
Megosztott 2. helyezés: Mészáros Anna, Oszlár Bence, Szalai Lotti 
- „Almádi Anno” (Avagy a régi Almádi az akkori fiatalság szemével) 
Kiss Kata Emma és Bérces Bíbor - „Régi  klubok Balatonalmádi-
ban” (tenisz, horgász, MTTSZ karate, asztali tenisz és tömeg sport, 
Vidra Úszó Egyesület és labdarúgó klub). A nyerteseknek szívből 
gratuláltunk és további helytörténeti munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk. Köszönjük a diákokat segítők munkáját. A pályázatok a Pan-
nónia könyvtárában megtekinthetők!

Az ülés ezután a város szépítésével, a város épületeinek megóvá-
sával, a templomi sétákat vezetők beszámolójával foglalkozott. Kü-
lönböző jó ötletek hangzottak el. Szeretnék, ha Balatonalmádi la-
kói, nyaralói jobb és szebb környezetben élnék mindennapjaikat. 
Fontos, hogy nem csak javítani kell a felmerülő hibákat, (pl. a PET 
palackok gyűjtése), hanem főleg megelőzni! Ebben számítanak a vá-
ros lakóinak támogatására.

Mindkét vasútállomás, a buszpályaudvar szebbé tétele, virágosí-
tása, padok elhelyezése, állaguk megóvása, közvetlen környezetünk 
védelme fontos minden tag számára. Jó ötletként hangzott el, hogy 
a káptalanfüredi MÁV állomás ablakait akár gyermekrajzokkal, vas-
úttörténeti fotókkal, függönyökkel lehetne díszíteni.

Szóba kerültek a Balkom Szolgáltató Kft.-vel kapcsolatos észrevé-
telek, javaslatok. Alakítsanak ki a veszélyes hulladékok számára he-
lyet, legyen „bolhapiac” ahol a megunt tárgyakat el lehetne adni, 
cserélni, meg lehetne szervezni a veterán  autók-motorok bemutatá-
sát, ez szintén csalogatná a vendégeket.
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Mesél a múlt!

Te szedd – 2014
Május 9–11-én már sokadik alkalommal gyűltünk össze önkén-

tesek a városban, hogy kezünkre kesztyűt húzva a közterületeken és 
zöldövezetekben összeszedjük a szétdobált és a  szél által szétfújt sze-
metet. 3 helyszínen 45 fő kb. 50 zsák szemetet gyűjtött össze.

Jó hangulatban, nagy lendülettel álltunk  neki a munkának. 
Az egyik lelkes csapatban nagyon sokat mókáztunk is, ami kü-
lönösen jó hangulatúvá tette a munkát. A séta közben egyi-
künk messziről kinézett magának egy üres flakont, meggyor-
sította lépteit és lehajolt érte. Egy másik valaki pedig ugyan-

azt  a darabot vette észre, aztán nevetve szinte összevesztek, 
ki vegye fel és tegye bele a zsákjába, ezzel a felkiáltással: „Ez az 

enyém!” Egy óra múlva, amikor a zsákok már szépen teltek,  barátsá-
gos vita kerekedett, ki szedett addig több szemetet. Valahogy így: „De 
nekem akkor is több van!” - ahogy az óvodás gyerekek  teszik. Ennek 
is nagy nevetés lett a vége. A harmadik résztvevő közben egy halom 
üvegre, flakonra, sörös dobozra lelt és felkiáltott: „Ez itt kész kincses-
bánya!”  És a zsákja  azon a helyszínen hirtelen igen súlyos lett. Persze 
ezzel  nem arra buzdítunk mindenkit, hogy szemeteljen ezután  bát-
ran, hogy jövőre is legyen min nevetnünk! Sőt! Szeretnénk, ha termé-
szetessé válna az a viselkedés, hogy a körülöttünk levő felszedhető sze-
métért lehajolunk és a  kukába dobjuk. 

Munka közben a betonon kék és zöld színben pompázó, arasz-
nyi gyíkot pillantottunk meg, ami a szép napsütésben kibújt a zöld-
ből, hogy testét fölmelegítse. Ez megakasztotta kis időre a mun-
kát, mert meg kellett csodálni, ahogy a szivárvány egy csíkja elci-
kázott előttük.  

Az időről-időre megrendezett szemétgyűjtési akció során egyre 
kevesebb a szemét a városban, ez örömmel töltött el mindünket. 
Évekkel ezelőtt még nagy munkának számított ez az akció. Elha-
tároztuk, hogy ezek után is mindig szívesen jövünk dolgozni. Leg-
közelebb további önkéntesek jelentkezését is várjuk. A fentiekből is 
látható, hogy nem teher ez a munka és ezt az érzést másokkal is meg 
szeretnénk osztani. Igyekszünk jelezni a szervezőknek, hogy  más-
kor használhatóbb munkaeszközöket biztosítsanak, mert ha nem iz-
zad bele a kesztyűbe a kéz és nem szakadnak szét idő előtt a zsákok, 
gyorsabban haladunk. Honismereti és Városszépítő Kör  

Tisztelt Balatonalmádi lakosok!
A 2014. évi országgyűlési képviselő 

választáson, azon választópolgárok jó-
voltából, akik szavazatukkal támogat-
ták a Jobbik Magyarországért Mozgal-
mat, pártom országos listájáról ismét 
országgyűlési képviselői mandátumot 
szerezhettem. Balatonalmádiban több 
mint 800 szavazatot kaptam önöktől, 
ez úton szeretném megköszönni támo-
gatásukat!

Balatonalmádiban élő országgyűlési képviselőként az elmúlt négy 
évben is kiemelt figyelmet fordítottam a város és a térség problémá-
ira, igényeire. A Szentkirályszabadjai repülőtér ügyét elsőként vit-
tem a magyar országgyűlés elé, kiálltam a Balatonért, küzdöttem az 
illegális beépítések ellen.

Bízom benne, hogy a jövőben szorosabb együttműködést tudunk 
kialakítani a város önkormányzatával, a helyi civil szervezetekkel és 
Balatonalmádi lakosaival. Arra kérem önöket, problémáikkal, ész-
revételeikkel forduljanak hozzám bizalommal és dolgozzunk együtt 
városunkért, környezetünk fejlődéséért. Hamarosan új képviselői 
irodámban fogadhatom önöket a város szívében, ahol napi szinten 
állunk munkatársainkkal az almádi polgárok rendelkezésére.

Meghívó jótékonysági koncertre
2014. május 17. és augusztus 16. között 1+6 jótékonysági kon-

cert kerül megrendezésre a Vörösberényi Református Erődített 
Templom leendő orgonájáért. Ezúttal szertettel invitálom önöket 
júniusi és júliusi rendezvényeinkre!

A 4. jótékonysági gálakoncert lesz idén nyáron legnagyobb 
szabású rendezvényünk, amelyet kivételesen a Balatonfüredi 
Református Templomban tartunk. Június 21-én, szombaton, 
19 órakor a már hagyományos apparátus vonul fel, énekes és 
hangszeres szólisták, kiváló kórusok, és további előadóművé-
szek. Az est fővédnöke főtiszteletű Steinbach József, a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke. Igei szolgálatot mond 
és áldást ad nagytiszteletű Kuti Géza, a Veszprémi Református 
Egyházmegye esperese, valamint Miklós Ferenc és Faust Gyu-
la tiszteletes urak.

Július 5-én, szombaton a veszprémi Opus Énekegyüttes kez-
di koncertjét 19 órakor. Repertoárjuk szakrális műveiből hallha-
tunk egy gondosan válogatott csokrot. A fiatalos lendületű csapat 
művészeti vezetője Lukács Elek. Az est fővédnöke Veres Györgyné 
Petrőcz Mária, a Dunántúli Református Egyházkerület Kántorkép-
ző Tanfolyamának vezetője. Igei szolgálatot mond és áldást ad Fa-
ust Gyula tiszteletes úr.

Július 18-án a veszprémi Szent Mihály Kórus és a veszprémi 
Schola Regina adnak közös koncertet. Karvezetőik Zsilinszky Ce-
cília és Rostetterné Nagy Rita. Az est fővédnöke főtiszteletű Márfi 
Gyula érsekatya. Igei szolgálatot mond és áldást ad főtiszteletű 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
valamint Faust Gyula tiszteletes úr.

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

Koncertjeinkre a belépés ingyenes, perselybe helyezett adomá-
nyaikat 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

Almádi 25 éves
A közelmúltban ünnepelhette Almádi lakossága a település várossá 

avatásának 25. évfordulóját. A három napos programözön alatt sok szí-
nes és színvonalas műsorral találkozhatott a nagyérdemű. A meghívott 
vendégművészeken kívül bemutatkozhattak a település művészeti cso-
portjai is, többek között dalos találkozóra is sor került, ahol Balatonalmá-
di Város Vegyeskarán kívül fellépett Balatonfüred, Siófok, Ajka, Palóznak 
kórusa is. A kulturális központ vezetője a jeles ünnepre tekintettel meg-
hívta az összes kórus tagját, az általuk rendezett svédasztalos fogadásra, 
azonban hiba csúszott a számításba. A vendégek létszáma messze-messze 
meghaladta az ételadagok számát és mennyiségét, így sokan éhesen ma-
radtak, sőt, volt kórus, aki a tervezett hazautazás időpontja helyett, azon-
nal eltávozott. Többen nemtetszésüket fejezték ki, pedig mi, házigazda 
kórustagok nem győztünk elnézést kérni meghívott vendégeinktől. E sú-
lyos illetlenséget orvosolandó, saját pénzünkből nem keveset áldozva, a 
kitelepült vendéglátósoktól vásároltunk több kiló sültkolbászt, pogácsát, 
a közeli üzletből pedig bort, üdítőt és ásványvizet. A következő évben ün-
nepli kórusunk megalakulásának 25. évfordulóját. Bízunk abban, hogy 
ez az eset, de ehhez hasonló sem fog ismételten előfordulni. Pércsi Csilla

Anyanyelvünkről
Szóismétlés

A fogalmazásokban gyakori hiba a fölösleges szó, szóismétlés, a kö-
tőszók helytelen használata, de még a magyar és az idegen szavak nem 
pontos ismerete is. Tanulmányaik során mintegy 179 német rákos 
nőt ismertek meg. Ha tudjuk, hogy a megvizsgáltak száma 179, ak-
kor nincs helye a mintegy határozószónak. Az természetesen azonban 
még nem jelenti a folyamat végét. Mindnyájan érezzük, hogy a mon-
dat sántít, mert az azonban kötőszó nincs a helyén. Az azonban és a 
de kötőszó a mondat elején egyenértékű: de ez nem jelenti… – vagy: 
azonban ez nem jelenti… Vigyázzunk, ha az azonban nem a mon-
dat elején van. A Nyelvművelő Kéziszótár szerint, ha a szembenállás 
forog fenn, nem állhat elöl az azonban: „mindenki elégedettnek lát-
szott, azonban nekem komoly kifogásaim voltak”. Helyesen: nekem 
azonban…, mert szemben vagyok állítva a többiekkel.

Találtam néhány olyan szöveget is, amelyben valamilyen szó, fo-
galom a fogalmazó ismereteinek hiányosságára utal. Egy idegbeteg 
asszony agyonverte a lányát, akit a mentők kórházba szállítottak. Az 
eset szomorú, még akkor is, ha nem agyonverésről, hanem „csak” 
elverésről, megverésről van szó. Akit agyonvertek, az meghalt.

Utcai padon ülök a barátommal. Elmegy mellettünk egy jelleg-
zetes öltözékű ember. Barátom megjegyzi: nem szeretem a csuhéso-
kat. Felvilágosítom, hogy a csuhé az a kukoricacső héja, aki elment, 
az csuhát viselt, vagyis a szerzetesi öltözetet.

A megbeszélésen részt vettek a Varsói szerződés néhai tagjai. A 
szerződés egykori tagjai jó egészségben vannak, nem haltak meg, 
nem szűntek meg létezni, mint azt a néhai szó jelenti.

Gondatlan fogalmazásra vallanak a fölösleges szóismétlések. Kü-
lönösen megkapó látvány a kristálytiszta víztükörben visszatükröző-
dő csúcsok látványa. Ebben a mondatban kétszer szerepel a látvány 
és a tükör szó. Fogalmazzuk meg szebben, szóismétlések nélkül. Kü-
lönösen megkapó a vízben visszatükröződő csúcsok látványa. 

Három a kislány! Kislányom későn érkezett haza, mert a kislá-
nyom bulizott, pedig ez nem kislánynak való!  Küldjünk el két kis-
lányt ebből a mondatból, és még hiányozni sem fognak. Későn ér-
kezett haza a kislányom, azt mondta, hogy bulizott, ami pedig még 
nem neki való.

Vigyázzunk a szóismétlésekre is! Rontják a stílusunkat. 
lang.miklos@chello.hu
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Az elhangzottak után Kepli Lajos válaszolt a feltett kérdésekre. 
Elmondta, környezetmérnökként szívügyének tartja a környezetvé-
delmet és az ezzel kapcsolatos teendőket, feladatokat. Ő maga is 
részt vett a „TeSzedd” akcióban, de hozzáfűzte, hogy sokkal fon-
tosabb lenne a megelőzés, más szemetét ne az önkénteseknek kell-
jen eltakarítani. Szóba került, hogy a háztartásokban felhalmozó-
dó veszélyes hulladékok elhelyezésére is mielőbb megfelelő megol-
dást kell találni.

A képviselő elmondta, hogy helyi lakosként fontos számára Bala-
tonalmádi élhetőbbé, szebbé tétele és támogatni fogja azokat a te-
vékenységeket, amelyek ezt a célt szolgálják. Minden település, így 
Balatonalmádi számára is fontos új munkahelyek létrehozása. Erre 
a célra olyan zöld ipart tartana elfogadhatónak, ami megfelel a Bala-
ton közelsége miatt fennálló természetvédelmi érdekeknek is.

Végezetül dr. Kégl Tamás állatorvos egyik csipkelődő hangula-
tú versikéjéből idéznék (napokban olvastam), címe: A bulvármé-
dia szekerén

„Aki felül a bulvármédia szekerére,
arra a lovak szemellenzős kantárját akasztják
így a világnak csak azt a csonka részét láthatja,
amerre a fejét a gyeplőszárral rángatják.”

Hegyi Ilona Balatonalmádi – volt pápai lakos
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövő-

ben.” (gróf Széchenyi István)
Nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy 2014. május 27-én tagja 

lehettem egy remek civil szervezetnek, a Balatonalmádiban műkö-
dő Honismereti és Városszépítő Körnek, melynek vezetője Kovács 
István és Töltési Erzsébet (Zsóka). Az összejövetel azért is rendkívü-
li volt, mert Kepli Lajos parlamenti képviselő úr elfogadta meghívá-
sukat és részt vett kis „házi” díjátadó ünnepségünkön.

A Honismereti és Városszépítő Kör „Mesél a múlt” címmel pá-
lyázatot írt ki, melyben a város múltját, történelmét, híres em-
bereit, sportját, stb. kellett felkutatni és bemutatni. Három 
pályázat (hét diák) kimagasló teljesítményét oklevéllel és 
ajándékcsomaggal jutalmazták, melyben a Vörösberényi 
Lovas Egyesület ajándéka is szerepelt. Kovács István elnök, 
helytörténeti kutató adta át a nyerteseknek a díjakat. 1. he-
lyezés: Vecsey Laura és Savanyú Bettina - „Örök társunk a ló”. 
Megosztott 2. helyezés: Mészáros Anna, Oszlár Bence, Szalai Lotti 
- „Almádi Anno” (Avagy a régi Almádi az akkori fiatalság szemével) 
Kiss Kata Emma és Bérces Bíbor - „Régi  klubok Balatonalmádi-
ban” (tenisz, horgász, MTTSZ karate, asztali tenisz és tömeg sport, 
Vidra Úszó Egyesület és labdarúgó klub). A nyerteseknek szívből 
gratuláltunk és további helytörténeti munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk. Köszönjük a diákokat segítők munkáját. A pályázatok a Pan-
nónia könyvtárában megtekinthetők!

Az ülés ezután a város szépítésével, a város épületeinek megóvá-
sával, a templomi sétákat vezetők beszámolójával foglalkozott. Kü-
lönböző jó ötletek hangzottak el. Szeretnék, ha Balatonalmádi la-
kói, nyaralói jobb és szebb környezetben élnék mindennapjaikat. 
Fontos, hogy nem csak javítani kell a felmerülő hibákat, (pl. a PET 
palackok gyűjtése), hanem főleg megelőzni! Ebben számítanak a vá-
ros lakóinak támogatására.

Mindkét vasútállomás, a buszpályaudvar szebbé tétele, virágosí-
tása, padok elhelyezése, állaguk megóvása, közvetlen környezetünk 
védelme fontos minden tag számára. Jó ötletként hangzott el, hogy 
a káptalanfüredi MÁV állomás ablakait akár gyermekrajzokkal, vas-
úttörténeti fotókkal, függönyökkel lehetne díszíteni.

Szóba kerültek a Balkom Szolgáltató Kft.-vel kapcsolatos észrevé-
telek, javaslatok. Alakítsanak ki a veszélyes hulladékok számára he-
lyet, legyen „bolhapiac” ahol a megunt tárgyakat el lehetne adni, 
cserélni, meg lehetne szervezni a veterán  autók-motorok bemutatá-
sát, ez szintén csalogatná a vendégeket.
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A Vörösberényi nyugdíjas klub 
nyári kirándulásai

1. Komárno - Párkány - Esztergom látnivalói , baráti találkozó a 
párkánnyiakkal. 3 napos út. 2014. június 26–28-ig. Indulás a pos-
ta elől 7 órakor.

2. Pápa nevezetességei, Kékfestő múzeum, termálfürdő                                                                                                                                      
2014. július 18. Indulás a posta elől 7.30 órakor.

3. Ozora, Pipó vára  - Tamási, fürdés - Lajoskomárom, borkostoló.  
Utazás 2 busszal. 2014. augusztus 8. Indulás a posta  elől 7.30-kor   

4. Kisvasúton a Bakony szívébe. Bakonyjákó - Németbánya - 
Bakonybél. Utazás: 2 busszal. 2014. szeptember 19. Indulás a pos-
ta elől 8 órakor .

A kirándulás költségeit a jótékonysági bálok bevételéből, az 
önkormányzathoz benyújtott pályázatokon nyert támogatás-
ból és a résztvevők befizetéséből finanszírozza a nyugdíjas klu-
bunk.

Mesemadár-műhely 4. kézműves 
tábora

Szeretettel várunk idén nyáron 4. kézműves napközis táborunk-
ba, ha szeretnél velünk egy kellemes hetet eltölteni, új kézműves 
technikákkal megismerkedni, kirándulni és játszani.

Tábor helye: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola
Tábor ideje: 1. hét, 2014. június 23–27-ig (hétfőtől péntekig), 2. 

hét: 2014. június 30-július 4-ig (hétfőtől péntekig)
Mindkét héten 4 napot kézműveskedünk (délben ebédelünk) és 

különböző szabadtéri játékokkal színesítjük programunkat, illetve 
egy egész napos kirándulást szervezünk. Az első héten Budapestre 
a Csodák Palotájába, a második héten Budapestre a Tropicariumba 
kirándulunk. A programok naponta 8-16 óráig tartanak.

Jelentkezési határidő: 2014. június 13.
Jelentkezési lap Szirbek Szilviánál igényelhető. További informá-

ció: +36 20 807 5320 vagy szirbek.szilvia@gmail.com.

Balatonalmádi – Szent Erzsébet liget (ze-
nepavilon és környéke) Balatonalmádi vá-
ros és az Almádiért Közalapítvány kiemelt 
rendezvénye. A tárgyalkotó népművészet, a 
népzene, a néptánc és a kapcsolódó művé-
szetek hagyományos Balaton parti ünnepe.

„Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,  
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
Múlassunk hát egy vagy két óráig, 
Végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.„
 
Állandó programjaink: Mesterségek forté-
lyai és népművészeti vásár. A bemutatóknak 
Ön is részese lehet, a mesterségeket kipró-
bálhatja, a mesterműveket megvásárolhatja!
Bemutatkozó mesterek: bőrös, hímző, fa-
faragó, fazekas, szövő, gyöngyfűző, kovács, 
csuhéfonó, mézeskalácsos, kosárfonó,  fa-
játék készítő.
A rendezvény házigazdái: Balatonalmádi-
ban és környékén élő és alkotó mesterek, 
a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesü-
let mesterei mellett Balatonalmádi hagyo-
mányőrző együttesei.
A rendezvény támogatói: Balatonalmá-
di város önkormányzata, Balatonalmádi 
Városgondokság, Almádiért Közalapítvány, 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.
A Vigadalom ideje alatt hagyományos éte-
lekkel és jó féle italokkal várjuk az éhező-
ket és szomjazókat!

A Vigadalom idején 16.00–18.00 óráig
Babráló – népi játszóház a mesterek sát-
rainál. 17.00 óra Lovagoltatás „Szentesi 
Farm” árnyas fák útjain. Népi játéktér az 
Emlékműnél - Pilickézés Boda Zoli bácsi-

val. Hogy éltek eleink? Íjászkodás a Jurta 
környékén, a patak partján.

Június 27. péntek  
Aprók napja „Gyere vélem táncba” 

Házigazda Fábián László

14.00 óra
Wesselényi strand. Nyilvános próba a gye-
rekeknek Kreutz Károly és Forgács Zsuzsi 
vezetésével
17.00 óra
Hívogató menet indul a zenepavilontól a 
szökőkútig és vissza néptáncosok, népze-
nészek és az érdeklődők részvételével
18.00–22.00 óráig
Vigadalom-nyitó gála mindannyiunk jó-
kedvére. Holdkirály palotája – interak-
tív mesejáték bábokkal – Kabóca Bábszín-
ház. Péter-Pál napi köszöntő – Bálint Sán-
dor, Balatonalmádi város alpolgármestere. 
Kökörcsin Óvodás Néptánccsoport – Va-
rázssziget Magánóvoda óvodásai. Gurgolya 
Gyermek Néptánccsoport. Vendég csopor-
tok Kővágóörs, Zirc és környéke gyermek 
néptáncosai.
Mandulás Táncház, egész este zenél a Kő-
ris zenekar.

Június 29. szombat
Szombati esti vigasság 

Házigazda – Bolla Tibor

17.00–22.00 óráig
Solymászbemutató. Kutyabemutató. Lili 
nótái ének és tánctanulás. Interaktív népi 
hangszerbemutató. Balatoni népdalok, 
Borostyán Népdalkör.

Tusnádfürdői vendégek (Erdély) Gyöngy-
virág néptáncegyüttes, Őszirózsa néptánc-
csoport és a Cándra népi zenekar. Ringató 
Balaton Néptánccsoport. Balatonalmádi 
Gurgolya Ifjúsági Néptánc műhely. Gyer-
mektánc bemutató Angyalföldi Vadrózsák. 
Zenél Fekete Marci és bandája

Június 30. vasárnap
Szájtátizás és mulatozás  

az odvas porond környékén
Házigazda – Kovács Krisztián Kiki

15.00–17.30 óráig
Cimbora betyárpróbák és a betyárpróbá-
zók eredményességének közhírré tétele.
18.00–22.00 óráig
Kezdődik a mulatság. Csalóka Péter ze-
nés nem-mesejáték Soltis Lajos Színház. 
Sebő Ferenc Almádiban. Almádi tánccso-
portok bemutatói: Ringató Balaton Nép-
tánccsoport, Botorka Táncegyüttes. Zenél 
a Fondor zenekar. Táncház almádi tánco-
sokkal.

A Péter-Pál nap ajánlásával szívesen lát-
ják az érdeklődőket Balatonalmádiban: 
Varrótű Tanoda, Cz Tóth Hajnalka, hím-
ző, gyöngyfűző a Népművészet meste-
re – Veszprémi út 11. Látványszövöde, 
Fodorné László Mária, kézi szövő, a Nép-
művészet Mestere – Pannónia KKK föld-
szint. Kerámia Műhely, Séllei Katalin, ke-
ramikus – Pince u. 20. Koko Lovas tanya 
– állatsimogató – Pint utca 2. Szentesi Lo-
vas farm – Pinkóczi csárdánál.
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntart-
ják. 

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. június közepétől július közepéig

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

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

Június 15. vasárnap 
Lovaskavalkád
Szervező: Vörösberény Lo vas E gyesület                                                                  
Információ: Szentesi István +36 30 270 78 64
Helyszín: Balatonalmádi-Vörösberény, a 
Vörösberényi Általános Iskola alatti rét

Június 16. és augusztus 30. között
Strandkönyvtár a Wesselényi strand keleti ka-
pujánál
Nyitva tartás: hétfő-szombat 13-18 óra. 
Minden nap meseórára várjuk a gyerekeket 17 
és 18 óra között. Június 16-án a strandkönyvtár-
ban vásárolható lesz az áprilisban megjelent Ba-
latonalmádi Anno II. című könyv, melyet a szer-
zők a helyszínen 14-15 óra között dedikálnak. 
Az első meseórán mesét mondanak a Cimborák.

Június 21. szombat 
Almádi Gombászok Asztaltársasága, gombász-
túra a Nosztori autóspihenő környékére  
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor
Információ: Szenthe László +36 88 438 224

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

Június 21. szombat 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Re-
formátus Erődített templom orgonájáért
Gálakoncert a balatonfüredi református temp-
lomban
Információ: +36 70 611 92 33

Június 21. szombat 19 órától
Almádi Múzeumok Éjszakája
Zenés halest a Pannónia szervezésében a Vízi 
múzeummal közösen

Június 24. kedd 21 órától
Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás a Szent 
Erzsébet Ligetben
A Szent Iván éji mulatság  Balatonalmádiban 
régi hagyomány, hogy ezen az estén vidám prog-
ramokkal, zenével és tánccal ünneplünk. Közre-
működik az Intermezzo Latin Club zenekar.
Szervező: Pannónia
Tel.: +36 88 542 515

Június 27-29. péntek-vasárnap
Péter Pál napi vigadalom
Helyszín: Szent Erzsébet liget
Szervező: Almádiért Közalapítvány

Június 28. szombat 11 óra
A bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 
nyilvános táborzáró gála műsora
Helyszín: Pannónia

Június 28. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutat-
ják az Erődített református templomot, a 
Szent Ignác templomot és a Szent Jobb ká-
polnát. 
A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymás-
tól. Kerékpár, autó vagy más közlekedési eszköz 
szükséges az eljutáshoz. Találkozó 17 órakor az 
Erődített templomnál. 
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Június 28. szombat 20 óra
VI. Balatonalmádi orgonakoncert sorozat a 
Szent Imre templomban.
Mali Katalin orgonaművész (Tihany)

Július 4-6. péntek-vasárnap
Almádi napok
Zenés-táncos estek a Szent István parkban. 
Szervező: Pannónia

Július 5. szombat
Almádi Gombászok Asztaltársasága, Gom-
básztúra Eplény környékére 
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor
Információ: Szenthe László +36 88 438 224

Július 5. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutat-
ják az Erődített református templomot, a 
Szent Ignác templomot és a Szent Jobb ká-
polnát. 
A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymás-
tól. Kerékpár, autó vagy más közlekedési eszköz 
szükséges az eljutáshoz. Találkozó 17 órakor az 
Erődített templomnál. 
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Július 5. szombat 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi 
Református Erődített Templom orgoná-
jáért
Fellép a veszprémi Opus Énekegyüttes
Helyszín a Vörösberényi Református Erődített 
templom
Információ: +36 70 611 92 33

Július 11-13. péntek-vasárnap
Almádi napok
Zenés-táncos estek a Szent István parkban
Szervező: Pannónia

Július 12. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutatják az 
Erődített református templomot, a Szent Ignác 
templomot és a Szent Jobb kápolnát. 
A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymás-
tól. Kerékpár, autó vagy más közlekedési eszköz 
szükséges az eljutáshoz. Találkozó 17 órakor az 
Erődített templomnál
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Július 12 szombat 20 óra
Régi Zene Estek a Vörösberényi Szent Ignác 
templomban
CustosConsort. Zenei kalandozások Hispániá-
ból D. Ortiz, Hume, Ste Colombe művei. Pin-
tér Ágnes: ének, reneszánsz hárfa - Tóth Eme-
se: ének, pszalterium - Ölveti Mátyás: viola da 
gamba - Szászvárosi Sándor – viola da gamba

Július 13. vasárnap 21 óra 
Almádi Nyári Színház
Vaszary János: Ma éjjel szabad vagyok. Bohózat 
3 felvonásban.
A főbb szerepekben: Koncz Gábor, Nyertes 
Zsuzsa, Kautzky Armand. 
Helyszín: Ramada Hotel Balatonalmádi, Bajcsy-
Zs. u. 14.

Július 18. péntek 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Re-
formátus Erődített Templom orgonájáért
Fellép a veszprémi Szent Mihály Kórus (Székes-
egyház) & veszprémi Schola Regina Kórus (Re-
gina Mundi róm. kat. templom kórusa)
Helyszín a Vörösberényi Református Erődített 
Templom
Információ: +36 70 611 92 33

Július 18-20. péntek-vasárnap
Almádi napok
Zenés-táncos estek a Szent István parkban
Szervező: Pannónia
 
Július 20. vasárnap 21 óra
Almádi Nyári Színház
Heltai Jenő: A néma levente. Vígjáték két rész-
ben. A főbb szerepekben: Gregor Bernadett, 
Mihályi Győző, Koncz Gábor.
Helyszín: Ramada Hotel Balatonalmádi, Baj-
csy Zs. u. 14.

Június 21. 18.00 órától
Balatonalmádi Szoborpark színpadán a Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékeinek koncertjét hallgathatják meg.

Péter-Pál napi vigadalom 
Folklór program  2014. június 27-28-29.
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A Vörösberényi nyugdíjas klub 
nyári kirándulásai

1. Komárno - Párkány - Esztergom látnivalói , baráti találkozó a 
párkánnyiakkal. 3 napos út. 2014. június 26–28-ig. Indulás a pos-
ta elől 7 órakor.

2. Pápa nevezetességei, Kékfestő múzeum, termálfürdő                                                                                                                                      
2014. július 18. Indulás a posta elől 7.30 órakor.

3. Ozora, Pipó vára  - Tamási, fürdés - Lajoskomárom, borkostoló.  
Utazás 2 busszal. 2014. augusztus 8. Indulás a posta  elől 7.30-kor   

4. Kisvasúton a Bakony szívébe. Bakonyjákó - Németbánya - 
Bakonybél. Utazás: 2 busszal. 2014. szeptember 19. Indulás a pos-
ta elől 8 órakor .

A kirándulás költségeit a jótékonysági bálok bevételéből, az 
önkormányzathoz benyújtott pályázatokon nyert támogatás-
ból és a résztvevők befizetéséből finanszírozza a nyugdíjas klu-
bunk.

Mesemadár-műhely 4. kézműves 
tábora

Szeretettel várunk idén nyáron 4. kézműves napközis táborunk-
ba, ha szeretnél velünk egy kellemes hetet eltölteni, új kézműves 
technikákkal megismerkedni, kirándulni és játszani.

Tábor helye: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola
Tábor ideje: 1. hét, 2014. június 23–27-ig (hétfőtől péntekig), 2. 

hét: 2014. június 30-július 4-ig (hétfőtől péntekig)
Mindkét héten 4 napot kézműveskedünk (délben ebédelünk) és 

különböző szabadtéri játékokkal színesítjük programunkat, illetve 
egy egész napos kirándulást szervezünk. Az első héten Budapestre 
a Csodák Palotájába, a második héten Budapestre a Tropicariumba 
kirándulunk. A programok naponta 8-16 óráig tartanak.

Jelentkezési határidő: 2014. június 13.
Jelentkezési lap Szirbek Szilviánál igényelhető. További informá-

ció: +36 20 807 5320 vagy szirbek.szilvia@gmail.com.

Balatonalmádi – Szent Erzsébet liget (ze-
nepavilon és környéke) Balatonalmádi vá-
ros és az Almádiért Közalapítvány kiemelt 
rendezvénye. A tárgyalkotó népművészet, a 
népzene, a néptánc és a kapcsolódó művé-
szetek hagyományos Balaton parti ünnepe.

„Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,  
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
Múlassunk hát egy vagy két óráig, 
Végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.„
 
Állandó programjaink: Mesterségek forté-
lyai és népművészeti vásár. A bemutatóknak 
Ön is részese lehet, a mesterségeket kipró-
bálhatja, a mesterműveket megvásárolhatja!
Bemutatkozó mesterek: bőrös, hímző, fa-
faragó, fazekas, szövő, gyöngyfűző, kovács, 
csuhéfonó, mézeskalácsos, kosárfonó,  fa-
játék készítő.
A rendezvény házigazdái: Balatonalmádi-
ban és környékén élő és alkotó mesterek, 
a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesü-
let mesterei mellett Balatonalmádi hagyo-
mányőrző együttesei.
A rendezvény támogatói: Balatonalmá-
di város önkormányzata, Balatonalmádi 
Városgondokság, Almádiért Közalapítvány, 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.
A Vigadalom ideje alatt hagyományos éte-
lekkel és jó féle italokkal várjuk az éhező-
ket és szomjazókat!

A Vigadalom idején 16.00–18.00 óráig
Babráló – népi játszóház a mesterek sát-
rainál. 17.00 óra Lovagoltatás „Szentesi 
Farm” árnyas fák útjain. Népi játéktér az 
Emlékműnél - Pilickézés Boda Zoli bácsi-

val. Hogy éltek eleink? Íjászkodás a Jurta 
környékén, a patak partján.

Június 27. péntek  
Aprók napja „Gyere vélem táncba” 

Házigazda Fábián László

14.00 óra
Wesselényi strand. Nyilvános próba a gye-
rekeknek Kreutz Károly és Forgács Zsuzsi 
vezetésével
17.00 óra
Hívogató menet indul a zenepavilontól a 
szökőkútig és vissza néptáncosok, népze-
nészek és az érdeklődők részvételével
18.00–22.00 óráig
Vigadalom-nyitó gála mindannyiunk jó-
kedvére. Holdkirály palotája – interak-
tív mesejáték bábokkal – Kabóca Bábszín-
ház. Péter-Pál napi köszöntő – Bálint Sán-
dor, Balatonalmádi város alpolgármestere. 
Kökörcsin Óvodás Néptánccsoport – Va-
rázssziget Magánóvoda óvodásai. Gurgolya 
Gyermek Néptánccsoport. Vendég csopor-
tok Kővágóörs, Zirc és környéke gyermek 
néptáncosai.
Mandulás Táncház, egész este zenél a Kő-
ris zenekar.

Június 29. szombat
Szombati esti vigasság 

Házigazda – Bolla Tibor

17.00–22.00 óráig
Solymászbemutató. Kutyabemutató. Lili 
nótái ének és tánctanulás. Interaktív népi 
hangszerbemutató. Balatoni népdalok, 
Borostyán Népdalkör.

Tusnádfürdői vendégek (Erdély) Gyöngy-
virág néptáncegyüttes, Őszirózsa néptánc-
csoport és a Cándra népi zenekar. Ringató 
Balaton Néptánccsoport. Balatonalmádi 
Gurgolya Ifjúsági Néptánc műhely. Gyer-
mektánc bemutató Angyalföldi Vadrózsák. 
Zenél Fekete Marci és bandája

Június 30. vasárnap
Szájtátizás és mulatozás  

az odvas porond környékén
Házigazda – Kovács Krisztián Kiki

15.00–17.30 óráig
Cimbora betyárpróbák és a betyárpróbá-
zók eredményességének közhírré tétele.
18.00–22.00 óráig
Kezdődik a mulatság. Csalóka Péter ze-
nés nem-mesejáték Soltis Lajos Színház. 
Sebő Ferenc Almádiban. Almádi tánccso-
portok bemutatói: Ringató Balaton Nép-
tánccsoport, Botorka Táncegyüttes. Zenél 
a Fondor zenekar. Táncház almádi tánco-
sokkal.

A Péter-Pál nap ajánlásával szívesen lát-
ják az érdeklődőket Balatonalmádiban: 
Varrótű Tanoda, Cz Tóth Hajnalka, hím-
ző, gyöngyfűző a Népművészet meste-
re – Veszprémi út 11. Látványszövöde, 
Fodorné László Mária, kézi szövő, a Nép-
művészet Mestere – Pannónia KKK föld-
szint. Kerámia Műhely, Séllei Katalin, ke-
ramikus – Pince u. 20. Koko Lovas tanya 
– állatsimogató – Pint utca 2. Szentesi Lo-
vas farm – Pinkóczi csárdánál.
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntart-
ják. 

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. június közepétől július közepéig

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

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

Június 15. vasárnap 
Lovaskavalkád
Szervező: Vörösberény Lo vas E gyesület                                                                  
Információ: Szentesi István +36 30 270 78 64
Helyszín: Balatonalmádi-Vörösberény, a 
Vörösberényi Általános Iskola alatti rét

Június 16. és augusztus 30. között
Strandkönyvtár a Wesselényi strand keleti ka-
pujánál
Nyitva tartás: hétfő-szombat 13-18 óra. 
Minden nap meseórára várjuk a gyerekeket 17 
és 18 óra között. Június 16-án a strandkönyvtár-
ban vásárolható lesz az áprilisban megjelent Ba-
latonalmádi Anno II. című könyv, melyet a szer-
zők a helyszínen 14-15 óra között dedikálnak. 
Az első meseórán mesét mondanak a Cimborák.

Június 21. szombat 
Almádi Gombászok Asztaltársasága, gombász-
túra a Nosztori autóspihenő környékére  
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor
Információ: Szenthe László +36 88 438 224

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

Június 21. szombat 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Re-
formátus Erődített templom orgonájáért
Gálakoncert a balatonfüredi református temp-
lomban
Információ: +36 70 611 92 33

Június 21. szombat 19 órától
Almádi Múzeumok Éjszakája
Zenés halest a Pannónia szervezésében a Vízi 
múzeummal közösen

Június 24. kedd 21 órától
Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás a Szent 
Erzsébet Ligetben
A Szent Iván éji mulatság  Balatonalmádiban 
régi hagyomány, hogy ezen az estén vidám prog-
ramokkal, zenével és tánccal ünneplünk. Közre-
működik az Intermezzo Latin Club zenekar.
Szervező: Pannónia
Tel.: +36 88 542 515

Június 27-29. péntek-vasárnap
Péter Pál napi vigadalom
Helyszín: Szent Erzsébet liget
Szervező: Almádiért Közalapítvány

Június 28. szombat 11 óra
A bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 
nyilvános táborzáró gála műsora
Helyszín: Pannónia

Június 28. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutat-
ják az Erődített református templomot, a 
Szent Ignác templomot és a Szent Jobb ká-
polnát. 
A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymás-
tól. Kerékpár, autó vagy más közlekedési eszköz 
szükséges az eljutáshoz. Találkozó 17 órakor az 
Erődített templomnál. 
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Június 28. szombat 20 óra
VI. Balatonalmádi orgonakoncert sorozat a 
Szent Imre templomban.
Mali Katalin orgonaművész (Tihany)

Július 4-6. péntek-vasárnap
Almádi napok
Zenés-táncos estek a Szent István parkban. 
Szervező: Pannónia

Július 5. szombat
Almádi Gombászok Asztaltársasága, Gom-
básztúra Eplény környékére 
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor
Információ: Szenthe László +36 88 438 224

Július 5. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutat-
ják az Erődített református templomot, a 
Szent Ignác templomot és a Szent Jobb ká-
polnát. 
A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymás-
tól. Kerékpár, autó vagy más közlekedési eszköz 
szükséges az eljutáshoz. Találkozó 17 órakor az 
Erődített templomnál. 
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Július 5. szombat 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi 
Református Erődített Templom orgoná-
jáért
Fellép a veszprémi Opus Énekegyüttes
Helyszín a Vörösberényi Református Erődített 
templom
Információ: +36 70 611 92 33

Július 11-13. péntek-vasárnap
Almádi napok
Zenés-táncos estek a Szent István parkban
Szervező: Pannónia

Július 12. szombat
„Nyitott Templomok” és vezetett körséták
Az útvonalon az idegenvezetők bemutatják az 
Erődített református templomot, a Szent Ignác 
templomot és a Szent Jobb kápolnát. 
A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymás-
tól. Kerékpár, autó vagy más közlekedési eszköz 
szükséges az eljutáshoz. Találkozó 17 órakor az 
Erődített templomnál
Információ: Tourinform Iroda +36 88 594 081

Július 12 szombat 20 óra
Régi Zene Estek a Vörösberényi Szent Ignác 
templomban
CustosConsort. Zenei kalandozások Hispániá-
ból D. Ortiz, Hume, Ste Colombe művei. Pin-
tér Ágnes: ének, reneszánsz hárfa - Tóth Eme-
se: ének, pszalterium - Ölveti Mátyás: viola da 
gamba - Szászvárosi Sándor – viola da gamba

Július 13. vasárnap 21 óra 
Almádi Nyári Színház
Vaszary János: Ma éjjel szabad vagyok. Bohózat 
3 felvonásban.
A főbb szerepekben: Koncz Gábor, Nyertes 
Zsuzsa, Kautzky Armand. 
Helyszín: Ramada Hotel Balatonalmádi, Bajcsy-
Zs. u. 14.

Július 18. péntek 19 óra
1+6 jótékonysági koncert a Vörösberényi Re-
formátus Erődített Templom orgonájáért
Fellép a veszprémi Szent Mihály Kórus (Székes-
egyház) & veszprémi Schola Regina Kórus (Re-
gina Mundi róm. kat. templom kórusa)
Helyszín a Vörösberényi Református Erődített 
Templom
Információ: +36 70 611 92 33

Július 18-20. péntek-vasárnap
Almádi napok
Zenés-táncos estek a Szent István parkban
Szervező: Pannónia
 
Július 20. vasárnap 21 óra
Almádi Nyári Színház
Heltai Jenő: A néma levente. Vígjáték két rész-
ben. A főbb szerepekben: Gregor Bernadett, 
Mihályi Győző, Koncz Gábor.
Helyszín: Ramada Hotel Balatonalmádi, Baj-
csy Zs. u. 14.

Június 21. 18.00 órától
Balatonalmádi Szoborpark színpadán a Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékeinek koncertjét hallgathatják meg.

Péter-Pál napi vigadalom 
Folklór program  2014. június 27-28-29.
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Küszöbön a nyári szünet
Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, meg-

kezdődik a nyári szünet. A szülőknek meg kell oldaniuk a gyerekek 
felügyeletét, gondoskodniuk kell a felszabadult energiájuk és idejük 
lekötéséről, annak hasznos eltöltéséről. Nemcsak a szülők felelőssé-
ge, hogy gyermekeik ne kerüljenek veszélyes helyzetbe, ne váljanak 
baleset vagy bűncselekmény áldozataivá. Az iskolai fegyelem alól 
felszabadult gyerekek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért min-
den felnőttet terhel a felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen 
fontos ez a utcán, utakon közlekedjenek akár gyalog vagy kerékpár-
ral, csapatosan egymásra figyelve, kevésbé érezve a veszélyhelyzetet. 

A nyári idegenforgalmi szezonban nem csak a szünidőt töltő gyere-
kekkel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre érkező vendé-
gekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti job-
ban, de a háttér településeken is megnő valamennyire az átmenő for-
galom. A gépjárművek közúti közlekedésre alkalmas állapota mellett 
a forgalmi engedély érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás előtt.

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a vezetői engedélyek 
érvényességi ideje a „jogsi kártya” hátoldalán található, a kategória 
sorába bejegyezve. A fényképes oldalon olvasható érvényesség a jo-
gosítvány, mint fényképes igazolvány személyazonosság igazolására 
szolgáló lejárati idejét jelenti.

A nyár hangulatához hozzátartozik a bulizás felnőttek és fiatalok részé-
ről egyaránt. A felszabadultság, a jókedv gyakran nem ismer határokat és 
nem törődnek a vidám társaság tagjai azzal, hogy hangoskodásukkal za-
varják a környéken élők nyugalmát. Ha magánházaknál történik zavaró 
hangoskodás, amelyben az alkoholfogyasztásnak mindig szerepe van, ak-
kor a rendőrségre történt bejelentésre a járőr kimegy a helyszínre és figyel-
mezteti a szórakozókat mások nyugalmának tiszteletben tartására. Több-
szöri bejelentés után élnek a feljelentés eszközével.

Mi, rendőrök nem tudunk ott lenni mindenütt, ahol megsze-
gik a szabályokat, a bejelentésekre azonban mindig és minél ha-
marabb reagálunk. Ha nem történik bűncselekmény, szabálysértés, 
vagy nem a rendőrség hatáskörébe tartozik a szabályszegés, akkor el-
mondjuk, mit lehet tenni, kihez lehet fordulni segítségért.

A rendőrség megerősítését szolgálja az idegenforgalmi szezonban 
a készenléti rendőrségtől a kapitányságra vezényelt állomány. A köz-
biztonság fenntartásában kiemelt szerepet vállalnak a településeken 
a polgárőrök. A közös járőrözéssel többen és többet vagyunk a terül-
ten, hogy elriasszuk a rossz szándékkal ideérkezőket.

Kérem kollégáim nevében is, segítsék munkánkat, támogassanak 
bennünket továbbra is, mert nem magunkért, hanem mindnyájunk 
jó közérzetéért dolgozunk. A közbiztonság közös ügy, társadalmi 
összefogást igényel!

Stanka Mária r. őrnagy

Önfeledt nyarat gyermekeinknek
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
                  (Csukás István)
  
Hamarosan a nyakunkon a nyári szünet, és meg kell oldanunk 

gyermekeink biztonságos nyári elfoglaltságát. Szeretnénk egy-két 
gondolattal segíteni, hogy a nyári szünet több, tartalmasabb, élve-
zetesebb lehessen, és ne csak arról szóljon, hogy már megint unat-
kozik a gyerek.

Mit tervezzünk a nyári szünetben?

Első lépésként üljünk le és beszéljük meg, vegyük sorra, hogy ki 
mit szeretne. Lehet, hogy a mi fejünkben teljesen más van, mint 
gyermekeink fejében. Hasznos, ha türelmesen végig hallgatjuk 
gyermekeinket, és ők is végig hallgatnak minket. Az ilyen ötletbör-
zén nem mindig a legdrágább ötletek okozzák a legnagyobb örö-
möt. A legnagyobb élményt az jelenti, ha együtt van a család, és 
mindenki jól érzi magát. Az ötletelésnél már előttünk lehetnek a 
különféle programajánlók, melyeket a helyi intézményekben (isko-
lák, könyvtár, szociális központ) beszerezhetünk. 

Minden szülőnek tudnia kell, hogy a nyár a feldolgozás és a fe-
lejtés időszaka. Ilyenkor nő, nyúlik, fejlődik a gyermek teste. A kis-
kamaszok még igénylik a sok mozgást, de a 12-13 évesek már egy-
re gyakrabban „punnyadnak”– vagyis ágyon hevernek, órákon át a 
rendetlenség közepén fülhallgatóval a fejükön – ami kellőképpen 
borzolja az idegeinket. De ne feledjük: ez életkori sajátosság, és a 
nyáron az agyra is ráfér egy kis relaxálás. (Amellett, hogy a mozgás-
nak is be kell épülnie a mindennapokba.)

Ha van lehetőség, a gyerekek nem maradjanak egyedül otthon, 
amíg nem érezzük azt, hogy képesek felelősséget vállalni önmaguk-
ért!

Merjük igénybe venni mások segítségét!

Nem csak a nagyszülőkről van szó, lehet, hogy van a családban 
olyan testvér, nagynéni, nagybácsi, akinek nincs gyermeke, de ért a 
gyermekek nyelvén. Ügyesen kell kérni, hisz lehet, hogy az Ő szá-
mára is élvezetes lesz az együtt töltött idő. Lehet, hogy a vidéki ro-
kon szívesen bevállalja „feljavításra” gyermekünket, hogy erősöd-
jön, emberesedjen a nyáron. De ugyanez igaz lehet fordítva is.

Hagyjuk, hogy élvezze a nyár örömeit!

A kiskamasz szeretné élvezni a nyár örömeit, az iskolai kötele-
zettségektől mentes szünidőt. Ilyenkor valami egészen mást ta-
nuljon. Kerékpározással, úszással, deszkázással vagy főzéssel, 
kézműveskedéssel, barkácsolással, a kerékpárja bütykölésével ügye-
sedik, fejlődik kézügyessége, gyakorlati érzéke.

Mielőtt ragaszkodnánk ahhoz, hogy a gyerek akarata ellenére ta-
nuljon is, gondoljuk el, hogy nekünk vajon lenne-e kedvünk sza-
badságunk idején egy-két órát a munkahelyen tölteni, csupán azért, 
hogy ne unatkozzunk!

Ha a gyermek mindenből átment, hagyjuk hadd pihenje ki az 
évet. Ha nem teljesítette sikeresen a tanévet, akkor pedig augusz-
tus elején kérjünk segítséget a felkészítéséhez. (A Szociális Központ-
ban megint lesz Karógörbítő!) Szerencsére még előttünk a július-au-
gusztus, még csak most kezdődik a nyári vakáció. Ha nem okvet-
lenül szükséges, ne vegyük el ezt a gondtalan időszakot a gyerme-
keinktől!

A végzős tanulóink továbbtanulá-
si eredményei

Idén a 8. osztályunkban 23 diákunk fejezi be az általános isko-
lai tanulmányait. A középiskolai felvételik során 18 diákunkat az 
1. megjelölt középiskolába vették fel. A diákjaink 96%-a érettségit 
adó képzésben tanul tovább, az osztály fele gimnáziumba nyert fel-
vételt. Ősztől közülük hárman a veszprémi Lovassy László Gimná-
zium, ketten a balatonalmádi Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimná-
zium tanulói lesznek. Az osztályból többen kiemelkedő művésze-
ti vagy sporttevékenységet folytatnak, így például van diákunk, aki 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájában, illet-
ve aki a szombathelyi Illés Labdarúgó Akadémia sportosztályában 
folytatja tanulmányait.

Duplázott az „aranycsapat”

Kosarasok a berényi iskolában
Első féléves sikereink után tovább folytattuk a kemény, de vidám 

és élvezetes kosárlabda edzéseket. Munkánk ismét meghozta gyü-
mölcsét, kosarasaink a megmérettetéseken kiválóan szerepeltek. A 
tavasz a megyei jamboree-k időszaka volt. II. korcsoportos tanu-
lóink márciusban a balatonkenesei találkozón vettek részt, ahol a 
fiúk és a lányok egyaránt jól szerepeltek a 18 csapatot felvonulta-
tó tornán. Különösen lányainkra vagyunk büszkék, akik megosztva 
az első helyet szerezték meg. I. korcsoportos kosarasaink a május-
ban megrendezett pápai Kosárlabdázók Napján játékos labdás fel-
adatokban mérték össze tudásukat a „Dobd a kosárba!” program-
ban részt vevő veszprém megyei iskolákkal. Eredményes versenyzé-
sükkel a 3. helyen végeztek. Felső tagozatos játékosaink már egye-
sületben folytatják pályafutásukat. A Fűzfői Atlétikai Klub illetve a 
VUKE csapatában különböző korosztályos bajnokságokban és tor-
nákon kiválóan szerepeltek. Az országos bajnokságon 4., a május el-
sejei  szabadtéri kupán 1. illetve 2. helyezést értek el.

Kosarasaink 54-en vannak: Gerendai Kata, Bodó Mónika, Keszei 
Levente, Bagarus Andor, Szántó Benedek, Czúni Vilmos, Beődi Ben-
ce, Gyarmati Eszter, Kovács Barnabás, Rezi Bendegúz, Czintos Kata-
lin, Czintos Benedek, Czintos Balázs, György Kíra, Máhl Levente, Sza-
bó Bendegúz, Bajcsi Gergő, Bátor Bálint, Gitta Imre, Zanathy Pál-
ma, Gergely Georgina, Nagy Anna, Gyarmati Dóra, Horváth Anna, 
Hoffman Bálint, Sipos Gréta, Cserna Viktor, Vajda Máté, Farkas Esz-
ter, Gerendai Máté, Howe Péter, Barna Nóra, Csányi Márk, Bujtás 
Marcell, Kalupka Beáta, Komáromi Dániel, Beődi Boglárka, Kun Do-
rottya, Deres Péter, Kovács Kornél, Horváth Tamás, Turcsányi-Koch 
Dominik, Bartha Ida, Kalupka Dóra, Gitta Panna, Szabóki Luca, 
Kacsándi Marcell, Kovács Dávid, Gergely Milán, Kiss Szabolcs, Ficsór 
Balázs, Kozma Botond, Bartha Dániel, Bátor Gergely.  Heni néni

Határtalanul! program  
a vörösberényi iskolában

Az elmúlt tanévben iskolánk sikerrel pályázott a Határtalanul! pá-
lyázaton, amely külhoni osztálykirándulásokat és iskolai együttmű-
ködéseket támogat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbí-
zásból a Határtalanul! program lebonyolítója 2014-től az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (EMET).

A Határtalanul! program célja a diákokban a nemzeti összetar-
tozás érzésének tudatosítása, erősítése, a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítése, a magyar-magyar 
kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. 
Ezen program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam tá-
mogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos orszá-
gok (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlové-
nia) magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek 
a külhoni magyarságról. 2010 óta több, mint 30 ezer magyarországi 
diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 
melyek támogatására 2014-ben 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

Általános iskolák esetében a Határtalanul! pályázat a mindenkori 
7. osztályosoknak szól, állami támogatás számukra igényelhető. Is-
kolánkból 30 hetedik évfolyamos tanuló és 3 kísérő pedagógus vesz 
részt a programban, részükre az EMET 699 400 Ft állami támoga-
tást nyújt.

2014. június 2-4. között utaznak diákjaink kísérő pedagógusa-
ikkal a Felvidékre (Szlovákia). A tanulmányút során diákjaink el-
látogatnak a Vág völgye nevezetes helyeire: Deákiba, Galántára, 
Nagyszombatra, Pöstyénre, Trencsénbe, Trencséntornyosba, 
Nyitragerencsérre, Csejtére, Dévénybe, Pozsonyba és Bősre.

VB Történelem verseny

Határtalanul vetélkedő

Az idei tanévben is megrendezték Lovásziban a Buda Ernő Álta-
lános Iskola szervezésében azt a történelmi csapatversenyt, melyet a 
tavalyi évben a vörösberényi diákok nyertek meg. „A kétfejű sas ha-
talmában” elnevezésű versenyre két csapatunk nevezett be. A ver-
sengésre szép számmal jelentkeztek az ország különböző részéből 
7-8. osztályos tanulók. Iskolánk mindkét csapata bejutott a legered-
ményesebb 10 csapat közé, vagyis a szóbeli döntőbe. Az egész na-
pos vetélkedés során a tavalyi győzteseink, nevezetesen Bucsy Ben-
jámin, Izsó Ferenc, Kedves Máté és Zanathy Barnabás végig fölé-
nyesen vezettek. Megelőzve egy érdi és egy budapesti csapatot, újra 
vörösberényis diákoké lett az első hely, mely értékes nyeremények-
kel járt együtt. Iskolánk másik csapata Bartha Dániel, Kozma Bo-
tond, Pohl László és Rezi Bence összeállításban alig néhány ponttal 
lemaradva a dobogóról a 7. helyen végzett.

A felvidéki utazás előkészítéseként május 14-én vetélkedőt szer-
veztünk a 7. évfolyam diákjai számára, majd május 28-án került sor 
a program által előírt előkészítő órák megtartására. Ennek kereté-
ben bemutattuk a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében 
az I. világháború előtt (frontális magyarázat – interaktív tábla segít-
ségével). Kooperatív csoportmunkában elemeztük a trianoni béke-
diktátum hatását, különös tekintettel a magyarság sorsára és a hatá-
rokon túl élő magyarok mai elhelyezkedésére, létszámára. Ezen kí-
vül ismerkedtünk a meglátogatandó felvidéki települések magyarsá-
gának történelmével, jelenével valamint az összlakosság etnikai ösz-
szetételével is. A tanulmányi kirándulás során felejthetetlen élmény-
nyel gazdagodnak diákjaink, és az utazást követően témanap kereté-
ben adják át tapasztalataikat iskolánk valamennyi tanulója számára.
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Küszöbön a nyári szünet
Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, meg-

kezdődik a nyári szünet. A szülőknek meg kell oldaniuk a gyerekek 
felügyeletét, gondoskodniuk kell a felszabadult energiájuk és idejük 
lekötéséről, annak hasznos eltöltéséről. Nemcsak a szülők felelőssé-
ge, hogy gyermekeik ne kerüljenek veszélyes helyzetbe, ne váljanak 
baleset vagy bűncselekmény áldozataivá. Az iskolai fegyelem alól 
felszabadult gyerekek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért min-
den felnőttet terhel a felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen 
fontos ez a utcán, utakon közlekedjenek akár gyalog vagy kerékpár-
ral, csapatosan egymásra figyelve, kevésbé érezve a veszélyhelyzetet. 

A nyári idegenforgalmi szezonban nem csak a szünidőt töltő gyere-
kekkel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre érkező vendé-
gekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti job-
ban, de a háttér településeken is megnő valamennyire az átmenő for-
galom. A gépjárművek közúti közlekedésre alkalmas állapota mellett 
a forgalmi engedély érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás előtt.

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a vezetői engedélyek 
érvényességi ideje a „jogsi kártya” hátoldalán található, a kategória 
sorába bejegyezve. A fényképes oldalon olvasható érvényesség a jo-
gosítvány, mint fényképes igazolvány személyazonosság igazolására 
szolgáló lejárati idejét jelenti.

A nyár hangulatához hozzátartozik a bulizás felnőttek és fiatalok részé-
ről egyaránt. A felszabadultság, a jókedv gyakran nem ismer határokat és 
nem törődnek a vidám társaság tagjai azzal, hogy hangoskodásukkal za-
varják a környéken élők nyugalmát. Ha magánházaknál történik zavaró 
hangoskodás, amelyben az alkoholfogyasztásnak mindig szerepe van, ak-
kor a rendőrségre történt bejelentésre a járőr kimegy a helyszínre és figyel-
mezteti a szórakozókat mások nyugalmának tiszteletben tartására. Több-
szöri bejelentés után élnek a feljelentés eszközével.

Mi, rendőrök nem tudunk ott lenni mindenütt, ahol megsze-
gik a szabályokat, a bejelentésekre azonban mindig és minél ha-
marabb reagálunk. Ha nem történik bűncselekmény, szabálysértés, 
vagy nem a rendőrség hatáskörébe tartozik a szabályszegés, akkor el-
mondjuk, mit lehet tenni, kihez lehet fordulni segítségért.

A rendőrség megerősítését szolgálja az idegenforgalmi szezonban 
a készenléti rendőrségtől a kapitányságra vezényelt állomány. A köz-
biztonság fenntartásában kiemelt szerepet vállalnak a településeken 
a polgárőrök. A közös járőrözéssel többen és többet vagyunk a terül-
ten, hogy elriasszuk a rossz szándékkal ideérkezőket.

Kérem kollégáim nevében is, segítsék munkánkat, támogassanak 
bennünket továbbra is, mert nem magunkért, hanem mindnyájunk 
jó közérzetéért dolgozunk. A közbiztonság közös ügy, társadalmi 
összefogást igényel!

Stanka Mária r. őrnagy

Önfeledt nyarat gyermekeinknek
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
                  (Csukás István)
  
Hamarosan a nyakunkon a nyári szünet, és meg kell oldanunk 

gyermekeink biztonságos nyári elfoglaltságát. Szeretnénk egy-két 
gondolattal segíteni, hogy a nyári szünet több, tartalmasabb, élve-
zetesebb lehessen, és ne csak arról szóljon, hogy már megint unat-
kozik a gyerek.

Mit tervezzünk a nyári szünetben?

Első lépésként üljünk le és beszéljük meg, vegyük sorra, hogy ki 
mit szeretne. Lehet, hogy a mi fejünkben teljesen más van, mint 
gyermekeink fejében. Hasznos, ha türelmesen végig hallgatjuk 
gyermekeinket, és ők is végig hallgatnak minket. Az ilyen ötletbör-
zén nem mindig a legdrágább ötletek okozzák a legnagyobb örö-
möt. A legnagyobb élményt az jelenti, ha együtt van a család, és 
mindenki jól érzi magát. Az ötletelésnél már előttünk lehetnek a 
különféle programajánlók, melyeket a helyi intézményekben (isko-
lák, könyvtár, szociális központ) beszerezhetünk. 

Minden szülőnek tudnia kell, hogy a nyár a feldolgozás és a fe-
lejtés időszaka. Ilyenkor nő, nyúlik, fejlődik a gyermek teste. A kis-
kamaszok még igénylik a sok mozgást, de a 12-13 évesek már egy-
re gyakrabban „punnyadnak”– vagyis ágyon hevernek, órákon át a 
rendetlenség közepén fülhallgatóval a fejükön – ami kellőképpen 
borzolja az idegeinket. De ne feledjük: ez életkori sajátosság, és a 
nyáron az agyra is ráfér egy kis relaxálás. (Amellett, hogy a mozgás-
nak is be kell épülnie a mindennapokba.)

Ha van lehetőség, a gyerekek nem maradjanak egyedül otthon, 
amíg nem érezzük azt, hogy képesek felelősséget vállalni önmaguk-
ért!

Merjük igénybe venni mások segítségét!

Nem csak a nagyszülőkről van szó, lehet, hogy van a családban 
olyan testvér, nagynéni, nagybácsi, akinek nincs gyermeke, de ért a 
gyermekek nyelvén. Ügyesen kell kérni, hisz lehet, hogy az Ő szá-
mára is élvezetes lesz az együtt töltött idő. Lehet, hogy a vidéki ro-
kon szívesen bevállalja „feljavításra” gyermekünket, hogy erősöd-
jön, emberesedjen a nyáron. De ugyanez igaz lehet fordítva is.

Hagyjuk, hogy élvezze a nyár örömeit!

A kiskamasz szeretné élvezni a nyár örömeit, az iskolai kötele-
zettségektől mentes szünidőt. Ilyenkor valami egészen mást ta-
nuljon. Kerékpározással, úszással, deszkázással vagy főzéssel, 
kézműveskedéssel, barkácsolással, a kerékpárja bütykölésével ügye-
sedik, fejlődik kézügyessége, gyakorlati érzéke.

Mielőtt ragaszkodnánk ahhoz, hogy a gyerek akarata ellenére ta-
nuljon is, gondoljuk el, hogy nekünk vajon lenne-e kedvünk sza-
badságunk idején egy-két órát a munkahelyen tölteni, csupán azért, 
hogy ne unatkozzunk!

Ha a gyermek mindenből átment, hagyjuk hadd pihenje ki az 
évet. Ha nem teljesítette sikeresen a tanévet, akkor pedig augusz-
tus elején kérjünk segítséget a felkészítéséhez. (A Szociális Központ-
ban megint lesz Karógörbítő!) Szerencsére még előttünk a július-au-
gusztus, még csak most kezdődik a nyári vakáció. Ha nem okvet-
lenül szükséges, ne vegyük el ezt a gondtalan időszakot a gyerme-
keinktől!

A végzős tanulóink továbbtanulá-
si eredményei

Idén a 8. osztályunkban 23 diákunk fejezi be az általános isko-
lai tanulmányait. A középiskolai felvételik során 18 diákunkat az 
1. megjelölt középiskolába vették fel. A diákjaink 96%-a érettségit 
adó képzésben tanul tovább, az osztály fele gimnáziumba nyert fel-
vételt. Ősztől közülük hárman a veszprémi Lovassy László Gimná-
zium, ketten a balatonalmádi Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimná-
zium tanulói lesznek. Az osztályból többen kiemelkedő művésze-
ti vagy sporttevékenységet folytatnak, így például van diákunk, aki 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájában, illet-
ve aki a szombathelyi Illés Labdarúgó Akadémia sportosztályában 
folytatja tanulmányait.

Duplázott az „aranycsapat”

Kosarasok a berényi iskolában
Első féléves sikereink után tovább folytattuk a kemény, de vidám 

és élvezetes kosárlabda edzéseket. Munkánk ismét meghozta gyü-
mölcsét, kosarasaink a megmérettetéseken kiválóan szerepeltek. A 
tavasz a megyei jamboree-k időszaka volt. II. korcsoportos tanu-
lóink márciusban a balatonkenesei találkozón vettek részt, ahol a 
fiúk és a lányok egyaránt jól szerepeltek a 18 csapatot felvonulta-
tó tornán. Különösen lányainkra vagyunk büszkék, akik megosztva 
az első helyet szerezték meg. I. korcsoportos kosarasaink a május-
ban megrendezett pápai Kosárlabdázók Napján játékos labdás fel-
adatokban mérték össze tudásukat a „Dobd a kosárba!” program-
ban részt vevő veszprém megyei iskolákkal. Eredményes versenyzé-
sükkel a 3. helyen végeztek. Felső tagozatos játékosaink már egye-
sületben folytatják pályafutásukat. A Fűzfői Atlétikai Klub illetve a 
VUKE csapatában különböző korosztályos bajnokságokban és tor-
nákon kiválóan szerepeltek. Az országos bajnokságon 4., a május el-
sejei  szabadtéri kupán 1. illetve 2. helyezést értek el.

Kosarasaink 54-en vannak: Gerendai Kata, Bodó Mónika, Keszei 
Levente, Bagarus Andor, Szántó Benedek, Czúni Vilmos, Beődi Ben-
ce, Gyarmati Eszter, Kovács Barnabás, Rezi Bendegúz, Czintos Kata-
lin, Czintos Benedek, Czintos Balázs, György Kíra, Máhl Levente, Sza-
bó Bendegúz, Bajcsi Gergő, Bátor Bálint, Gitta Imre, Zanathy Pál-
ma, Gergely Georgina, Nagy Anna, Gyarmati Dóra, Horváth Anna, 
Hoffman Bálint, Sipos Gréta, Cserna Viktor, Vajda Máté, Farkas Esz-
ter, Gerendai Máté, Howe Péter, Barna Nóra, Csányi Márk, Bujtás 
Marcell, Kalupka Beáta, Komáromi Dániel, Beődi Boglárka, Kun Do-
rottya, Deres Péter, Kovács Kornél, Horváth Tamás, Turcsányi-Koch 
Dominik, Bartha Ida, Kalupka Dóra, Gitta Panna, Szabóki Luca, 
Kacsándi Marcell, Kovács Dávid, Gergely Milán, Kiss Szabolcs, Ficsór 
Balázs, Kozma Botond, Bartha Dániel, Bátor Gergely.  Heni néni

Határtalanul! program  
a vörösberényi iskolában

Az elmúlt tanévben iskolánk sikerrel pályázott a Határtalanul! pá-
lyázaton, amely külhoni osztálykirándulásokat és iskolai együttmű-
ködéseket támogat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbí-
zásból a Határtalanul! program lebonyolítója 2014-től az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (EMET).

A Határtalanul! program célja a diákokban a nemzeti összetar-
tozás érzésének tudatosítása, erősítése, a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítése, a magyar-magyar 
kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. 
Ezen program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam tá-
mogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos orszá-
gok (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlové-
nia) magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek 
a külhoni magyarságról. 2010 óta több, mint 30 ezer magyarországi 
diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 
melyek támogatására 2014-ben 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

Általános iskolák esetében a Határtalanul! pályázat a mindenkori 
7. osztályosoknak szól, állami támogatás számukra igényelhető. Is-
kolánkból 30 hetedik évfolyamos tanuló és 3 kísérő pedagógus vesz 
részt a programban, részükre az EMET 699 400 Ft állami támoga-
tást nyújt.

2014. június 2-4. között utaznak diákjaink kísérő pedagógusa-
ikkal a Felvidékre (Szlovákia). A tanulmányút során diákjaink el-
látogatnak a Vág völgye nevezetes helyeire: Deákiba, Galántára, 
Nagyszombatra, Pöstyénre, Trencsénbe, Trencséntornyosba, 
Nyitragerencsérre, Csejtére, Dévénybe, Pozsonyba és Bősre.

VB Történelem verseny

Határtalanul vetélkedő

Az idei tanévben is megrendezték Lovásziban a Buda Ernő Álta-
lános Iskola szervezésében azt a történelmi csapatversenyt, melyet a 
tavalyi évben a vörösberényi diákok nyertek meg. „A kétfejű sas ha-
talmában” elnevezésű versenyre két csapatunk nevezett be. A ver-
sengésre szép számmal jelentkeztek az ország különböző részéből 
7-8. osztályos tanulók. Iskolánk mindkét csapata bejutott a legered-
ményesebb 10 csapat közé, vagyis a szóbeli döntőbe. Az egész na-
pos vetélkedés során a tavalyi győzteseink, nevezetesen Bucsy Ben-
jámin, Izsó Ferenc, Kedves Máté és Zanathy Barnabás végig fölé-
nyesen vezettek. Megelőzve egy érdi és egy budapesti csapatot, újra 
vörösberényis diákoké lett az első hely, mely értékes nyeremények-
kel járt együtt. Iskolánk másik csapata Bartha Dániel, Kozma Bo-
tond, Pohl László és Rezi Bence összeállításban alig néhány ponttal 
lemaradva a dobogóról a 7. helyen végzett.

A felvidéki utazás előkészítéseként május 14-én vetélkedőt szer-
veztünk a 7. évfolyam diákjai számára, majd május 28-án került sor 
a program által előírt előkészítő órák megtartására. Ennek kereté-
ben bemutattuk a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében 
az I. világháború előtt (frontális magyarázat – interaktív tábla segít-
ségével). Kooperatív csoportmunkában elemeztük a trianoni béke-
diktátum hatását, különös tekintettel a magyarság sorsára és a hatá-
rokon túl élő magyarok mai elhelyezkedésére, létszámára. Ezen kí-
vül ismerkedtünk a meglátogatandó felvidéki települések magyarsá-
gának történelmével, jelenével valamint az összlakosság etnikai ösz-
szetételével is. A tanulmányi kirándulás során felejthetetlen élmény-
nyel gazdagodnak diákjaink, és az utazást követően témanap kereté-
ben adják át tapasztalataikat iskolánk valamennyi tanulója számára.
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Kosztyu Veronika Európa-bajnok Világkupa, két bronzérem!Tavaszi diákolimpia
Sikeresen szerepeltek a balatonalmádi iskolák a tavaszi diákolim-

piai sportversenyeken. A tavasz folyamán folytatódtak a Balaton-
almádi körzeti diáksport bizottság szervezésében a diákolimpiai 
sportversenyek. A körzeti versenyek győztesei képviselhették a kis-
térséget a megyei versenyeken, ahonnét az országos versenyre lehe-
tett továbbjutni. 

 A tavasz első szabadtéri versenye a mezei futóverseny, aminek – 
immár hagyományosan – a vörösberényi iskola szomszédságában 
található terület adott otthont. A kellemes márciusi napsütésben, 
remek szervezés mellett négy korcsoportban, nyolc kistérségi isko-
la több mint 250 fő versenyzője állt rajthoz, ahol csapatban (csapa-
tonként 5 fő) és egyéniben is értékelve lettek a gyerekeket. Az al-
mádi iskolák diákjai nagyszerűen szerepeltek, az alábbi eredménye-
ket érték el.

Lányok: I. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyé-
ni: 2. Csempesz Lara (Györgyi D.), 2. Vörösberényi Ált. Iskola, 3. 
Mesics Borbála (V.berény), 3. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő.

II. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni: 3. 
Gyűre Sarolta (Györgyi D.), 2. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese, 3. 
Vörösberényi Ált. Iskola.

III. korcsoport csapat: 1. Vörösberényi Ált. Iskola „A” Egyé-
ni: 1. Juhász Fanni (V.berény), 2. Vörösberényi Ált. Iskola „B”, 2. 
Gaschler Dominika (V.berény), 3. Györgyi D. Ált. Iskola, 3. Ke-
nyeres Boglárka (Györgyi D.).

IV. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese, 2. 
Györgyi D. Ált. Iskola, 3. Vörösberényi Ált. Iskola.

Fiúk: I. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni: 2. 
Geréd László(Györgyi D.), 2. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő 3. Né-
meth Levente (Györgyi D.), 3. Vörösberényi Ált. Iskola .

II. korcsoport csapat: 5. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni: 2. Hor-
váth Máté (Györgyi D.), 6. Vörösberényi Ált. Iskola 3. Howe Pé-
ter (V.berény). 

III. korcsoport csapat: 1. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő. Egyéni: 1. 
Sánta Kornél (Györgyi D.), 2. Vörösberényi Ált. Iskola 2. Zanathy 
Péter (V.berény), 3. Györgyi D. Ált. Iskola. 

IV. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese. Egyé-
ni: 1. Rothweil Dávid (Györgyi D.), 2. Györgyi D. Ált. Iskola, 3. 
Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő, 4. Vörösberényi Ált. Iskola.

A győztes csapatok és az 1-3. helyezett egyéni verseny-
zők szereztek jogot, hogy a balatonalmádi körzetet képvisel-
hették a megyei diákolimpiai döntőn, ahol csapatversenyben 
a vörösberényi III. korcsoportos leány csapat 2. helyezést ért 
el, egyéniben Rothweil Dávid (Györgyi D.) 3., Juhász Fanni 
(V.berény) 6. lett. 

Labdarúgásban az őszi és tavaszi selejtező mérkőzések eredmé-
nyei alapján jutottak a körzeti döntőbe a csapatok, ahol az al-
mádi iskolák az alábbi helyezéseket érték el: I. korcsoport: Györ-
gyi D. Iskola 1., Vörösberényi Iskola 3. helyezés. II. korcsoport: 
Vörösberényi Iskola 2., Györgyi D. Iskola 3. helyezés. III. korcso-
port: Györgyi D. Iskola 2., Vörösberényi Iskola 3. helyezés. A ta-
polcai megyei döntőn a „györgyis” I. korcsoportos csapat az 5. he-
lyezést érte el.

Kézilabda sportágban a Györgyi Dénes Általános Iskola IV. kor-
csoportos fiú csapata a körzeti versenyen 2., III. korcsoportos le-
ány csapata 1. helyezést ért el. A Györgyi iskolában 2. éve elkez-
dett leány kézilabda oktatásnak, edzéseknek megyei szinten is em-
lítésre méltó eredménye született, hiszen az 5-6. osztályos (III. 
korcsoport) leány csapat az ajkai megyei döntőn a 3. helyezést 
éret el.

A tanév legnagyobb, legtöbb gyermeket megmozgató körzeti ver-
senye az április utolsó hetében a veszprémi stadionban megrende-
zésre kerülő atlétika egyéni és csapat-verseny volt, ahol az almádi di-
ákok az alábbi eredményeket érték el.

Lányok: II. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni 
összetett: 1. Domokos Diána (Györgyi D.), 2. Pilinszky J. Ált. Is-
kola, B.kenese, 3. Csomai Kitti (Györgyi D.), 3. Irinyi J. Ált. Isko-
la, B.fűzfő, 5. Vörösberényi Ált. Iskola.

III. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni összetett: 
1. Juhász Fanni (V.berény), 2. Vörösberényi Ált. Iskola, 3. Mistina 
Fanni (Györgyi D.), 3. Csajági Ref. Ált. Isk. 

IV. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese. Egyéni 
összetett: 2. Mógor Zsófia (Györgyi D.), 2. Györgyi D. Ált. Iskola,  
3. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő, 5. Vörösberényi Ált. Iskola.

Fiúk: II. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni ösz-
szetett: 2. Forgács Benedek (Györgyi D.), 2. Pilinszky J. Ált. Isko-
la, B.kenese, 3. Csajági Ref. Ált. Isk., 5. Vörösberényi Ált. Iskola. 

III. korcsoport csapat: 1. Alsóörsi Ref. Ált. Isk.. Egyéni össze-
tett: 2. Sánta Kornél (Györgyi D.), 2. Györgyi D. Ált. Iskola 3. 
Schalbert Artúr (Györgyi D.), 3. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő, 4. 
Vörösberényi Ált. Iskola.

IV. korcsoport csapat: 1. Alsóörsi Ref. Ált. Isk., 2. Pilinszky J. Ált. 
Iskola, B.kenese, 3. Csajági Ref. Ált. Isk., 4. Györgyi D. Ált. Iskola, 
6. Vörösberényi Ált. Iskola.

Az összesített ponttáblázaton a Györgyi Iskola az 1. helyezést érte 
el, a Vörösberényi Iskola a 4. helyen végzett.

A megyei versenyre továbbjutott csapatok közül a „györgyis” II.és 
III. korcsoportos leány csapatok egyaránt az előkelő 5. helyen zártak.

Az atlétika egyéni versenyszámaiban (III-IV. korcsoport) 
a körzeti verseny megnyerése után Rothweil Dávid (Györ-
gyi D.) 1500 m-es síkfutásban 2., Sánta Kornél (Györgyi D.) 
600 m-es síkfutásban megyei 1., Mistina Fanni (Györgyi D.) 
kislabdahajításban szintén megyei bajnok lett. Fanni a Puskás 
Ferenc Stadionban megrendezett országos döntőben az előkelő 
9. helyezést érte el.

Ács Attila 
Balatonalmádi körzeti diáksport bizottság elnök

A balatonalmádi Mongúzok Taekwon-do SE edzője, Kosztyu Ve-
ronika a tavalyi EB ezüstérem után idén a dobogó legfelső fokára 
állhatott.

Április 24-27. között rendezték az idei ITF Taekwon-do Euró-
pa-bajnokságot. A verseny házigazdája az olaszországi Rimini városa 
volt. Kosztyu Veronika (edzői: Somlai János és Sebestyén Pál, klub-
ja: Veszprémi Taekwon-do SE) egyéni kategóriában erőtörés ver-
senyszámban indult. Itt 3 különböző technikával, kéz éllel, majd 
egyenes és köríves rúgással kell széttörni meghatározott számú tö-
rőlapot.

A 22 fős mezőnyben mindössze 6 versenyzőnek sikerült hibátla-
nul teljesíteni mindhárom törőgyakorlatot, nekik emelt számú tö-
rőlappal kellett folytatni a versenyzést. Az ún. „széttörés” első köré-
ben nem sikerült a helyezéseket eldönteni. A második kört kéztech-
nikával kellett végrehajtani, ahol csak Roni szerepelt eredményesen. 
Így a tavalyi EB ezüstérem után – maga mögé utasítva az elmúlt évi 
EB és VB aranyérmes német versenyzőt is – idén megszerezte a ma-
gyar felnőtt csapat egyetlen aranyérmét.

Ifjúsági és felnőtt sportolóink összesen 9 érmet – 3 aranyat, 2 
ezüstöt és 4 bronzérmet – szerezve az utóbbi idők egyik legjobb EB 
szereplését nyújtották. Az összesített éremtáblázaton a 30 résztvevő 
országból a 9. helyet sikerült megszereznünk. 

A Mongúzok Taekwon-do SE az edzéseit kedden és csütörtökön 
fél hatkor a Vörösberényi Általános Iskolában tartja. Érdeklődni a 
monguzokse@gmail.com e-mail címen vagy a +36 20 517 9726-os 
telefonszámon lehet.
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Rusmac Tatiana (moldován) II. hely, Knobel Johanna (lengyel) I. 
hely, Bécsi Nikolet (magyar) III. hely

A kéttannyelvű gimnáziumban edzőként segítő Bécsi Nikolett 
taekwondos a május 15–18-án, Szegeden rendezett nyílt világverse-
nyen, két versenyszámban is felállhatott a dobogóra.

A XX. kickbox nyílt világkupán 2 box ringben és 5 páston (ta-
tamin) rendezték a küzdelmek. A nagyközönség előtt tv-ből is 
jól ismert, legkeményebb (ringben zajló) K1-es és full kontakt 
mérkőzések mellett, tatamin light kontakt és stop semi küzdő-
sport számok (ezek a legtechnikásabb küzdelmek) zajlottak, ahol 
a magyar kickbox versenyzők kiemelkedően a világ legeredmé-
nyesebb küzdői (budapesti Király Team). Ez utóbbi két szám 
mindegyikében Bécsi Nikolett a bronzérmet hozta el. Nikolett 
már a múlt évben a spanyolországi taekwondo világbajnoksá-
gon kitűnő küzdelemmel az 5. helyen végzett (kis különbség-
gel lemaradva az elődöntőbe jutásért a bronzéremről, Újzélan-
di ellenfelével szemben). Edzője Vajky László (Balatonalmádi 
Taekwondo klub vezetőedzője) elmondta, hogy Niki idei ver-
senyfelkészülése profi módon, jól halad, versenynaptárában még 
az év második felében is több komoly nemzetközi, világverseny 
szerepel. Következő versenye a két hét múlva rendezésre kerü-
lő, romániai nemzetközi kupa, ahol szintén több versenyszám-
ban indul.

EP választás
Az Európai Parlament tagjainak  2014. május 25-i választá-

sán Balatonalmádiban leadott szavazatok összesítése. A név-
jegyzékben szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettek-
kel együtt) 8082. Szavazóként megjelent  választópolgárok szá-
ma (átjelentkezettekkel együtt) 3015. Érvényes szavazólapok szá-
ma 3005.

Leadott érvényes  szavazatok pártlistánként     
 Lista neve Szavazatok 
  összesen
1. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 240
2. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 9
3. FIDESZ MPSZ -KDMP 1729
4. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 15
5. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 348
6. LEHET MÁS A POLITIKA 162
7.  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA -   

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 254
8. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 248
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Kosztyu Veronika Európa-bajnok Világkupa, két bronzérem!Tavaszi diákolimpia
Sikeresen szerepeltek a balatonalmádi iskolák a tavaszi diákolim-

piai sportversenyeken. A tavasz folyamán folytatódtak a Balaton-
almádi körzeti diáksport bizottság szervezésében a diákolimpiai 
sportversenyek. A körzeti versenyek győztesei képviselhették a kis-
térséget a megyei versenyeken, ahonnét az országos versenyre lehe-
tett továbbjutni. 

 A tavasz első szabadtéri versenye a mezei futóverseny, aminek – 
immár hagyományosan – a vörösberényi iskola szomszédságában 
található terület adott otthont. A kellemes márciusi napsütésben, 
remek szervezés mellett négy korcsoportban, nyolc kistérségi isko-
la több mint 250 fő versenyzője állt rajthoz, ahol csapatban (csapa-
tonként 5 fő) és egyéniben is értékelve lettek a gyerekeket. Az al-
mádi iskolák diákjai nagyszerűen szerepeltek, az alábbi eredménye-
ket érték el.

Lányok: I. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyé-
ni: 2. Csempesz Lara (Györgyi D.), 2. Vörösberényi Ált. Iskola, 3. 
Mesics Borbála (V.berény), 3. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő.

II. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni: 3. 
Gyűre Sarolta (Györgyi D.), 2. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese, 3. 
Vörösberényi Ált. Iskola.

III. korcsoport csapat: 1. Vörösberényi Ált. Iskola „A” Egyé-
ni: 1. Juhász Fanni (V.berény), 2. Vörösberényi Ált. Iskola „B”, 2. 
Gaschler Dominika (V.berény), 3. Györgyi D. Ált. Iskola, 3. Ke-
nyeres Boglárka (Györgyi D.).

IV. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese, 2. 
Györgyi D. Ált. Iskola, 3. Vörösberényi Ált. Iskola.

Fiúk: I. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni: 2. 
Geréd László(Györgyi D.), 2. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő 3. Né-
meth Levente (Györgyi D.), 3. Vörösberényi Ált. Iskola .

II. korcsoport csapat: 5. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni: 2. Hor-
váth Máté (Györgyi D.), 6. Vörösberényi Ált. Iskola 3. Howe Pé-
ter (V.berény). 

III. korcsoport csapat: 1. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő. Egyéni: 1. 
Sánta Kornél (Györgyi D.), 2. Vörösberényi Ált. Iskola 2. Zanathy 
Péter (V.berény), 3. Györgyi D. Ált. Iskola. 

IV. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese. Egyé-
ni: 1. Rothweil Dávid (Györgyi D.), 2. Györgyi D. Ált. Iskola, 3. 
Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő, 4. Vörösberényi Ált. Iskola.

A győztes csapatok és az 1-3. helyezett egyéni verseny-
zők szereztek jogot, hogy a balatonalmádi körzetet képvisel-
hették a megyei diákolimpiai döntőn, ahol csapatversenyben 
a vörösberényi III. korcsoportos leány csapat 2. helyezést ért 
el, egyéniben Rothweil Dávid (Györgyi D.) 3., Juhász Fanni 
(V.berény) 6. lett. 

Labdarúgásban az őszi és tavaszi selejtező mérkőzések eredmé-
nyei alapján jutottak a körzeti döntőbe a csapatok, ahol az al-
mádi iskolák az alábbi helyezéseket érték el: I. korcsoport: Györ-
gyi D. Iskola 1., Vörösberényi Iskola 3. helyezés. II. korcsoport: 
Vörösberényi Iskola 2., Györgyi D. Iskola 3. helyezés. III. korcso-
port: Györgyi D. Iskola 2., Vörösberényi Iskola 3. helyezés. A ta-
polcai megyei döntőn a „györgyis” I. korcsoportos csapat az 5. he-
lyezést érte el.

Kézilabda sportágban a Györgyi Dénes Általános Iskola IV. kor-
csoportos fiú csapata a körzeti versenyen 2., III. korcsoportos le-
ány csapata 1. helyezést ért el. A Györgyi iskolában 2. éve elkez-
dett leány kézilabda oktatásnak, edzéseknek megyei szinten is em-
lítésre méltó eredménye született, hiszen az 5-6. osztályos (III. 
korcsoport) leány csapat az ajkai megyei döntőn a 3. helyezést 
éret el.

A tanév legnagyobb, legtöbb gyermeket megmozgató körzeti ver-
senye az április utolsó hetében a veszprémi stadionban megrende-
zésre kerülő atlétika egyéni és csapat-verseny volt, ahol az almádi di-
ákok az alábbi eredményeket érték el.

Lányok: II. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni 
összetett: 1. Domokos Diána (Györgyi D.), 2. Pilinszky J. Ált. Is-
kola, B.kenese, 3. Csomai Kitti (Györgyi D.), 3. Irinyi J. Ált. Isko-
la, B.fűzfő, 5. Vörösberényi Ált. Iskola.

III. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni összetett: 
1. Juhász Fanni (V.berény), 2. Vörösberényi Ált. Iskola, 3. Mistina 
Fanni (Györgyi D.), 3. Csajági Ref. Ált. Isk. 

IV. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese. Egyéni 
összetett: 2. Mógor Zsófia (Györgyi D.), 2. Györgyi D. Ált. Iskola,  
3. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő, 5. Vörösberényi Ált. Iskola.

Fiúk: II. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola. Egyéni ösz-
szetett: 2. Forgács Benedek (Györgyi D.), 2. Pilinszky J. Ált. Isko-
la, B.kenese, 3. Csajági Ref. Ált. Isk., 5. Vörösberényi Ált. Iskola. 

III. korcsoport csapat: 1. Alsóörsi Ref. Ált. Isk.. Egyéni össze-
tett: 2. Sánta Kornél (Györgyi D.), 2. Györgyi D. Ált. Iskola 3. 
Schalbert Artúr (Györgyi D.), 3. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő, 4. 
Vörösberényi Ált. Iskola.

IV. korcsoport csapat: 1. Alsóörsi Ref. Ált. Isk., 2. Pilinszky J. Ált. 
Iskola, B.kenese, 3. Csajági Ref. Ált. Isk., 4. Györgyi D. Ált. Iskola, 
6. Vörösberényi Ált. Iskola.

Az összesített ponttáblázaton a Györgyi Iskola az 1. helyezést érte 
el, a Vörösberényi Iskola a 4. helyen végzett.

A megyei versenyre továbbjutott csapatok közül a „györgyis” II.és 
III. korcsoportos leány csapatok egyaránt az előkelő 5. helyen zártak.

Az atlétika egyéni versenyszámaiban (III-IV. korcsoport) 
a körzeti verseny megnyerése után Rothweil Dávid (Györ-
gyi D.) 1500 m-es síkfutásban 2., Sánta Kornél (Györgyi D.) 
600 m-es síkfutásban megyei 1., Mistina Fanni (Györgyi D.) 
kislabdahajításban szintén megyei bajnok lett. Fanni a Puskás 
Ferenc Stadionban megrendezett országos döntőben az előkelő 
9. helyezést érte el.

Ács Attila 
Balatonalmádi körzeti diáksport bizottság elnök

A balatonalmádi Mongúzok Taekwon-do SE edzője, Kosztyu Ve-
ronika a tavalyi EB ezüstérem után idén a dobogó legfelső fokára 
állhatott.

Április 24-27. között rendezték az idei ITF Taekwon-do Euró-
pa-bajnokságot. A verseny házigazdája az olaszországi Rimini városa 
volt. Kosztyu Veronika (edzői: Somlai János és Sebestyén Pál, klub-
ja: Veszprémi Taekwon-do SE) egyéni kategóriában erőtörés ver-
senyszámban indult. Itt 3 különböző technikával, kéz éllel, majd 
egyenes és köríves rúgással kell széttörni meghatározott számú tö-
rőlapot.

A 22 fős mezőnyben mindössze 6 versenyzőnek sikerült hibátla-
nul teljesíteni mindhárom törőgyakorlatot, nekik emelt számú tö-
rőlappal kellett folytatni a versenyzést. Az ún. „széttörés” első köré-
ben nem sikerült a helyezéseket eldönteni. A második kört kéztech-
nikával kellett végrehajtani, ahol csak Roni szerepelt eredményesen. 
Így a tavalyi EB ezüstérem után – maga mögé utasítva az elmúlt évi 
EB és VB aranyérmes német versenyzőt is – idén megszerezte a ma-
gyar felnőtt csapat egyetlen aranyérmét.

Ifjúsági és felnőtt sportolóink összesen 9 érmet – 3 aranyat, 2 
ezüstöt és 4 bronzérmet – szerezve az utóbbi idők egyik legjobb EB 
szereplését nyújtották. Az összesített éremtáblázaton a 30 résztvevő 
országból a 9. helyet sikerült megszereznünk. 

A Mongúzok Taekwon-do SE az edzéseit kedden és csütörtökön 
fél hatkor a Vörösberényi Általános Iskolában tartja. Érdeklődni a 
monguzokse@gmail.com e-mail címen vagy a +36 20 517 9726-os 
telefonszámon lehet.
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Rusmac Tatiana (moldován) II. hely, Knobel Johanna (lengyel) I. 
hely, Bécsi Nikolet (magyar) III. hely

A kéttannyelvű gimnáziumban edzőként segítő Bécsi Nikolett 
taekwondos a május 15–18-án, Szegeden rendezett nyílt világverse-
nyen, két versenyszámban is felállhatott a dobogóra.

A XX. kickbox nyílt világkupán 2 box ringben és 5 páston (ta-
tamin) rendezték a küzdelmek. A nagyközönség előtt tv-ből is 
jól ismert, legkeményebb (ringben zajló) K1-es és full kontakt 
mérkőzések mellett, tatamin light kontakt és stop semi küzdő-
sport számok (ezek a legtechnikásabb küzdelmek) zajlottak, ahol 
a magyar kickbox versenyzők kiemelkedően a világ legeredmé-
nyesebb küzdői (budapesti Király Team). Ez utóbbi két szám 
mindegyikében Bécsi Nikolett a bronzérmet hozta el. Nikolett 
már a múlt évben a spanyolországi taekwondo világbajnoksá-
gon kitűnő küzdelemmel az 5. helyen végzett (kis különbség-
gel lemaradva az elődöntőbe jutásért a bronzéremről, Újzélan-
di ellenfelével szemben). Edzője Vajky László (Balatonalmádi 
Taekwondo klub vezetőedzője) elmondta, hogy Niki idei ver-
senyfelkészülése profi módon, jól halad, versenynaptárában még 
az év második felében is több komoly nemzetközi, világverseny 
szerepel. Következő versenye a két hét múlva rendezésre kerü-
lő, romániai nemzetközi kupa, ahol szintén több versenyszám-
ban indul.

EP választás
Az Európai Parlament tagjainak  2014. május 25-i választá-

sán Balatonalmádiban leadott szavazatok összesítése. A név-
jegyzékben szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettek-
kel együtt) 8082. Szavazóként megjelent  választópolgárok szá-
ma (átjelentkezettekkel együtt) 3015. Érvényes szavazólapok szá-
ma 3005.

Leadott érvényes  szavazatok pártlistánként     
 Lista neve Szavazatok 
  összesen
1. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 240
2. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 9
3. FIDESZ MPSZ -KDMP 1729
4. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 15
5. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 348
6. LEHET MÁS A POLITIKA 162
7.  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA -   

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 254
8. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 248
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Szeretne helyettes szülő lenni?
Biztosan találkoztak már olyan családdal, ahol hirtelen jött be-

tegség, súlyos probléma miatt gyorsan kellett volna segítség. Hogy 
a gyerekek minél kevesebb töréssel tudják átvészelni a helyzetet a 
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ helyettes szülői 
szolgáltatást is működtet. Ha áttudja érezni egy ilyen helyzet szo-
rító gondjait a szülő és a gyermek szempontjából, saját gyermekei 
vagy munkája mellett gondviselő lelkülettel tudna viszonyulni má-
sok bajban lévő gyerekéhez, jelentkezzen! A helyettes szülői jogvi-
szony egyes kérdéseiről, feltételeiről az említett jogviszonyból szár-
mazó jogokról és kötelezettségekről, a díjazás módjáról a jelentke-
zők részletes tájékoztatást kapnak az alábbi helyszínen.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Baross G. u. 
32. Tel.: +36 88 542 554 vagy +36 88 430 274.

A lábatlan gyik AlmádibanSzállásadók figyelmébe
Az idegenforgalmi szezon közeledtével tájékoztatni szeretném a 

szállásadókat az idegenforgalmi adóval kapcsolatos tudnivalókról.
2014. évben az idegenforgalmi adó mértéke változatlan az elő-

ző évhez képest, azaz személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.
Adókötelezettség terhel minden magánszemélyt, aki nem állan-

dó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
éjszakát eltölt.

Mentes az adó alól: a 18. életévét be nem töltött magánszemé-
lyek, a középfokú oktatási intézménynél tanulói jogviszony alapján, 
a szolgálatai kötelezettség teljesítése céljából a településen tartózko-
dók, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező, illetve ideig-
lenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója, 
ha  munkavégzés céljából tartózkodik a településen, az önkormány-
zat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa és hozzátartozói, 
az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken ven-
dégéjszakát eltöltő egyházi személy, a településen állandó lakóhely-
lyel rendelkező személyek hozzátartozói.

A munkavégzés céljából a településen tartózkodókat csak abban 
az esetben illeti meg az adó alóli mentesség, ha az őket alkalmazó 
vállalkozás az iparűzési adó alá bejelentkezett, és ezt adóügyi osztá-
lyunk igazolja.  

A szállásadónak az általa beszedett adóról az adó alapjának és ösz-
szegének a megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántar-
tást (vendégkönyv, vendégnyilvántartás) kell vezetnie.

A nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságunknál használat-
ba vétel előtt hitelesíttetni, valamint tárgyév végén, de legkésőbb a 
tárgyévet követő január 15. napjáig záradékoltatni kell. A beszedés-
re kötelezettnek a nyilvántartást a vendégek megérkezése napjától 
kell vezetnie. A nyilvántartás számítógépen is vezethető.

Az adót a szállásadónak (üzemeltetőnek, közvetítőirodának) kell 
beszedni, s azt tárgyhót követő 15-ig az önkormányzat idegenfor-
galmi adószámlájára befizetni. Az adókötelezettség fennállásáról, az 
adóköteles vendégéjszakák számáról minden tárgyhót követő hónap 
15-ig bevallást kell benyújtani a jegyzőhöz. A bevallási nyomtatvá-
nyon a vendégek számát, valamint az adómentes éjszakákat a men-
tesítés indoka szerint megosztva kell beírni.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés a Balatonalmádi 
közös önkormányzati hivatal adóügyi osztályán, a 25-ös szobában, 
Kovács Beátánál történik. A szükséges nyomtatványokat és csekke-
ket a szállásadók itt, illetve ellenőreinktől szerezhetik be, vagy letölt-
hetik a város internetes honlapjáról. 

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését a korábbi évekhez 
hasonlóan adóellenőrök ellenőrzik. Az adóellenőr jogosult a ven-
dégnyilvántartásba ellenőrzés céljából betekinteni, illetve annak 
meglétét, vezetését ellenőrizni Az ellenőrök az idegenforgalmi adót 
készpénzben is beszedhetik. A beszedett adóról bizonylatot adnak. 
Az ellenőrök fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amely a szemé-
lyi igazolvány bemutatásával együtt feljogosítja őket arra, hogy az 
ingatlanra bemenjenek, és ott ellenőrzést végezzenek.

Balatonalmádi illetékességi területén a 2014. évi nyári szezonban 
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője megbízá-
sából az idegenforgalmi adó ellenőrzésére jogosultak: Kovácsné Gu-
lya Ildikó káptalanfüredi körzet, Kovács Bálint káptalanfüredi kör-
zet, Pincz Mihályné belvárosi-vörösberényi körzet, Molnárné Török  
Gizella budatavai-vörösberényi körzet.               

Az idegenforgalmi adót is magában foglaló helyi adórendele-
tünk és az ehhez kapcsolódó valamennyi bevallási nyomtatványunk 
(idegenforgalmi adó, építményadó, telekadó, iparűzési adó, talaj-
terhelési díj) letölthető Balatonalmádi város honlapjáról: a www.
balatonalmadi.hu internetes oldalról a Dokumentumtár/Rendele-

Közlemény
A 48/2013.  (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú melléklete alapján 

nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehet-
nek eleget azok az adóalanyok, akik TEÁOR’08 55.1-55.3 szerinti 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végeznek. 

A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részle-
tes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rend. szerinti egyéb szál-
láshely-szolgáltatók, ideértve a falusi szálláshely-szolgáltatókat is, 
TEÁOR’08 55.20. kódú Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgál-
tatás alá tartoznak.

Mentesülnek a gépi kiállítású nyugta kibocsátási kötelezettség 
alól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
166. §-nak megfelelően, akik a nyugtaadási kötelezettséget  szám-
la kibocsátásával teljesítik.

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelenteni haladék-
talanul elektronikus formában PTGSZLAB adatlapon annak tényét, 
hogy a nyugta kibocsátási kötelezettség egy adott pénzátvételi 
helyen kizárólag számlával történik.

2. Elektronikus úton adatszolgáltatást kell teljesíteni a kiállított 
számlák adatairól a PTGSZLAA adatlap kitöltésével.

2014. december 31-ig hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik 
napjáig kell adatot szolgáltatni a 2014. február 28.-át követően ki-
bocsátott számlák tekintetében.

2015. január 1-jétől havonta, a tárgyhónapot követő 15-ig kell 
beküldeni az adatszolgáltatást a 2014. december 31.-ét követően 
kiállított számlákról.

Akik 2013. szeptember 1-jét megelőzően is nyugta helyett ki-
zárólag számlát bocsátottak ki, mentesülnek a 2014-ben kiállí-
tott számlákról történő adatszolgáltatási kötelezettség alól.  Eb-
ben az esetben haladéktalanul be kell nyújtani elektronikus úton a 
PTGSZLAB adatlapot a kizárólag számlával történő teljesítés meg-
kezdésének időpontjáról.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága

tek/Adóügyi rendeletek, illetve a Dokumentumtár/Formanyomtat-
ványok/Adóügyek menüsor alól.

A szállásadók a pénztárgép használatával illetve a számlaadási kö-
telezettségükkel kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalnál (NAV) személyesen, vagy a NAV www.nav.gov.hu hiva-
talos honlapján, az Online pénztárgépek menüpontban tájékozód-
hatnak, illetve itt van lehetőség arra is, hogy az ezzel kapcsolatos 
kérdéseiket az Adóhatóságnak feltegyék.

Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

E Lt ű n t E k !
keresik őket. tel.: +36 20 358 0515

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!

KULCS A FINOMSÁGOKHOZ!
Kézműves és házi termékek, delikatesz áruk

 
Helyben fogyasztható, finom kávé, házi szörpös üdítők, a 

ház limonádéja júniusban hétvégenként, utána minden nap 
FRÖCCSTERASZ !
 Nyitva minden nap

Balatonalmádi, Baross G. u. 63. (Pufi pékség alatt )
 Várjuk szeretettel! 

Nevében a fragilis szó jelzi, hogy a menekülése érdekében, a farkát 
önként eldobó gyikról van szó, pedig sokan siklónak nézik. Megkülön-
böztethető a siklóktól azzal, hogy tud pislogni, és a nyelvét szaglálódás-
ra, a kissé nyitott száján dugja ki. Főleg domb, és hegyvidéki erdeink 
lakója, alföldeinken ritka. Rejtett életmódú, leginkább gilisztát, csigát 
eszik. Két alfaját genetikai vizsgálattal különítették el. A Dunántúlon az  
Anguis fragilis, a Dunától keletre a kékpettyes lábatlangyik Anguis fra-
gilis colchica él. Külső jegyek alapján a hibridizáció miatti elkülönités 
nehéz. A Magyar Természettudományi Múzeumban szövetminták 
vizsgálatával térképezik fel az elterjedési területeket. Sietve kell megis-
merni e két fajt, mert a települések terjeszkedése egyre inkább fedi az 
erdőszéleket, bokrosokat, rátakarva az élőhelyükre. A MME honlapján 
bővebb info található a témában. Almádiban mindkét faj megtalálható, 
már több alkalommal találtam a kékpettyesből is. Sajnos sok példányt 
ölnek meg a házimacskák, vernek agyon tudatlan emberek. Kedves ol-
vasóim észlelési adatot az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés honlap-
jára tölthetnek fel. tszabango@gmail.com
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Szeretne helyettes szülő lenni?
Biztosan találkoztak már olyan családdal, ahol hirtelen jött be-

tegség, súlyos probléma miatt gyorsan kellett volna segítség. Hogy 
a gyerekek minél kevesebb töréssel tudják átvészelni a helyzetet a 
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ helyettes szülői 
szolgáltatást is működtet. Ha áttudja érezni egy ilyen helyzet szo-
rító gondjait a szülő és a gyermek szempontjából, saját gyermekei 
vagy munkája mellett gondviselő lelkülettel tudna viszonyulni má-
sok bajban lévő gyerekéhez, jelentkezzen! A helyettes szülői jogvi-
szony egyes kérdéseiről, feltételeiről az említett jogviszonyból szár-
mazó jogokról és kötelezettségekről, a díjazás módjáról a jelentke-
zők részletes tájékoztatást kapnak az alábbi helyszínen.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Baross G. u. 
32. Tel.: +36 88 542 554 vagy +36 88 430 274.

A lábatlan gyik AlmádibanSzállásadók figyelmébe
Az idegenforgalmi szezon közeledtével tájékoztatni szeretném a 

szállásadókat az idegenforgalmi adóval kapcsolatos tudnivalókról.
2014. évben az idegenforgalmi adó mértéke változatlan az elő-

ző évhez képest, azaz személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.
Adókötelezettség terhel minden magánszemélyt, aki nem állan-

dó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
éjszakát eltölt.

Mentes az adó alól: a 18. életévét be nem töltött magánszemé-
lyek, a középfokú oktatási intézménynél tanulói jogviszony alapján, 
a szolgálatai kötelezettség teljesítése céljából a településen tartózko-
dók, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező, illetve ideig-
lenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója, 
ha  munkavégzés céljából tartózkodik a településen, az önkormány-
zat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa és hozzátartozói, 
az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken ven-
dégéjszakát eltöltő egyházi személy, a településen állandó lakóhely-
lyel rendelkező személyek hozzátartozói.

A munkavégzés céljából a településen tartózkodókat csak abban 
az esetben illeti meg az adó alóli mentesség, ha az őket alkalmazó 
vállalkozás az iparűzési adó alá bejelentkezett, és ezt adóügyi osztá-
lyunk igazolja.  

A szállásadónak az általa beszedett adóról az adó alapjának és ösz-
szegének a megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántar-
tást (vendégkönyv, vendégnyilvántartás) kell vezetnie.

A nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságunknál használat-
ba vétel előtt hitelesíttetni, valamint tárgyév végén, de legkésőbb a 
tárgyévet követő január 15. napjáig záradékoltatni kell. A beszedés-
re kötelezettnek a nyilvántartást a vendégek megérkezése napjától 
kell vezetnie. A nyilvántartás számítógépen is vezethető.

Az adót a szállásadónak (üzemeltetőnek, közvetítőirodának) kell 
beszedni, s azt tárgyhót követő 15-ig az önkormányzat idegenfor-
galmi adószámlájára befizetni. Az adókötelezettség fennállásáról, az 
adóköteles vendégéjszakák számáról minden tárgyhót követő hónap 
15-ig bevallást kell benyújtani a jegyzőhöz. A bevallási nyomtatvá-
nyon a vendégek számát, valamint az adómentes éjszakákat a men-
tesítés indoka szerint megosztva kell beírni.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés a Balatonalmádi 
közös önkormányzati hivatal adóügyi osztályán, a 25-ös szobában, 
Kovács Beátánál történik. A szükséges nyomtatványokat és csekke-
ket a szállásadók itt, illetve ellenőreinktől szerezhetik be, vagy letölt-
hetik a város internetes honlapjáról. 

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését a korábbi évekhez 
hasonlóan adóellenőrök ellenőrzik. Az adóellenőr jogosult a ven-
dégnyilvántartásba ellenőrzés céljából betekinteni, illetve annak 
meglétét, vezetését ellenőrizni Az ellenőrök az idegenforgalmi adót 
készpénzben is beszedhetik. A beszedett adóról bizonylatot adnak. 
Az ellenőrök fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amely a szemé-
lyi igazolvány bemutatásával együtt feljogosítja őket arra, hogy az 
ingatlanra bemenjenek, és ott ellenőrzést végezzenek.

Balatonalmádi illetékességi területén a 2014. évi nyári szezonban 
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője megbízá-
sából az idegenforgalmi adó ellenőrzésére jogosultak: Kovácsné Gu-
lya Ildikó káptalanfüredi körzet, Kovács Bálint káptalanfüredi kör-
zet, Pincz Mihályné belvárosi-vörösberényi körzet, Molnárné Török  
Gizella budatavai-vörösberényi körzet.               

Az idegenforgalmi adót is magában foglaló helyi adórendele-
tünk és az ehhez kapcsolódó valamennyi bevallási nyomtatványunk 
(idegenforgalmi adó, építményadó, telekadó, iparűzési adó, talaj-
terhelési díj) letölthető Balatonalmádi város honlapjáról: a www.
balatonalmadi.hu internetes oldalról a Dokumentumtár/Rendele-

Közlemény
A 48/2013.  (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú melléklete alapján 

nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehet-
nek eleget azok az adóalanyok, akik TEÁOR’08 55.1-55.3 szerinti 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végeznek. 

A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részle-
tes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rend. szerinti egyéb szál-
láshely-szolgáltatók, ideértve a falusi szálláshely-szolgáltatókat is, 
TEÁOR’08 55.20. kódú Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgál-
tatás alá tartoznak.
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alól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
166. §-nak megfelelően, akik a nyugtaadási kötelezettséget  szám-
la kibocsátásával teljesítik.

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelenteni haladék-
talanul elektronikus formában PTGSZLAB adatlapon annak tényét, 
hogy a nyugta kibocsátási kötelezettség egy adott pénzátvételi 
helyen kizárólag számlával történik.

2. Elektronikus úton adatszolgáltatást kell teljesíteni a kiállított 
számlák adatairól a PTGSZLAA adatlap kitöltésével.
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tott számlákról történő adatszolgáltatási kötelezettség alól.  Eb-
ben az esetben haladéktalanul be kell nyújtani elektronikus úton a 
PTGSZLAB adatlapot a kizárólag számlával történő teljesítés meg-
kezdésének időpontjáról.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága

tek/Adóügyi rendeletek, illetve a Dokumentumtár/Formanyomtat-
ványok/Adóügyek menüsor alól.

A szállásadók a pénztárgép használatával illetve a számlaadási kö-
telezettségükkel kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalnál (NAV) személyesen, vagy a NAV www.nav.gov.hu hiva-
talos honlapján, az Online pénztárgépek menüpontban tájékozód-
hatnak, illetve itt van lehetőség arra is, hogy az ezzel kapcsolatos 
kérdéseiket az Adóhatóságnak feltegyék.

Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

E Lt ű n t E k !
keresik őket. tel.: +36 20 358 0515

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!

KULCS A FINOMSÁGOKHOZ!
Kézműves és házi termékek, delikatesz áruk

 
Helyben fogyasztható, finom kávé, házi szörpös üdítők, a 

ház limonádéja júniusban hétvégenként, utána minden nap 
FRÖCCSTERASZ !
 Nyitva minden nap

Balatonalmádi, Baross G. u. 63. (Pufi pékség alatt )
 Várjuk szeretettel! 

Nevében a fragilis szó jelzi, hogy a menekülése érdekében, a farkát 
önként eldobó gyikról van szó, pedig sokan siklónak nézik. Megkülön-
böztethető a siklóktól azzal, hogy tud pislogni, és a nyelvét szaglálódás-
ra, a kissé nyitott száján dugja ki. Főleg domb, és hegyvidéki erdeink 
lakója, alföldeinken ritka. Rejtett életmódú, leginkább gilisztát, csigát 
eszik. Két alfaját genetikai vizsgálattal különítették el. A Dunántúlon az  
Anguis fragilis, a Dunától keletre a kékpettyes lábatlangyik Anguis fra-
gilis colchica él. Külső jegyek alapján a hibridizáció miatti elkülönités 
nehéz. A Magyar Természettudományi Múzeumban szövetminták 
vizsgálatával térképezik fel az elterjedési területeket. Sietve kell megis-
merni e két fajt, mert a települések terjeszkedése egyre inkább fedi az 
erdőszéleket, bokrosokat, rátakarva az élőhelyükre. A MME honlapján 
bővebb info található a témában. Almádiban mindkét faj megtalálható, 
már több alkalommal találtam a kékpettyesből is. Sajnos sok példányt 
ölnek meg a házimacskák, vernek agyon tudatlan emberek. Kedves ol-
vasóim észlelési adatot az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés honlap-
jára tölthetnek fel. tszabango@gmail.com



 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

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. június 18. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. június 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

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

Fél a fogorvostól? Vagy ketten jönnének?
Ha eddig félelme tartotta vissza a kezelésektől, most 

20% kedvezményt 
biztosítunk a szedálás árából, így ön rettegés nélkül esik át a 

beavatkozásokon.

Amennyiben pedig ketten keresik fel klinikánkat,  
a panoráma röntgent  

fél áron kapják, 
illetve ha legalább három implantátumot vagy Zirkon koronát 

(fémmentes, teljes porcelán) kapnak a kezelés során,  

10 000 forint kedvezmény jár!
A kedvezmények össze nem vonhatóak és csak kupon ellenében érvényesíthetőek. Az 
ajánlat korábban megkezdett kezelésekre nem érvényes! Érvényes 2014. június 20-ig.

Foglaljon időpontot még ma 
a +36 88 574 865-ös telefonszámon!

www.globedental.hu 
Balatonkenese, Táncsics u. 6.
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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
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A Vörösberényi Iskola mezei futócsapata

A Györgyi Iskola II. korcsoportos mezei futócsapata. Állnak: 
Fűke Sebestyén, Fűke Andor, Horváth Máté, Pálinkás Tamás, 
Forgács Benedek, ülnek: Sánta Zsófia, Katz Orsolya, Gyűre Sa-
rolta, Kapus Zsófia, Bartl Zsófia

Sikeres diákcsapataink

A Györgyi Iskola I. korcsoportos focicsapa-
ta. álló sor balról jobbra:Szénási Dániel, Nagy 
Zsombor, Frey Barna, Kiss Ádám, Geréd Lász-

ló, Farkas Máté, Kovács Kolin, guggolnak: 
Kutics Balázs, Braun Dániel, Ács Gergő, Kör-

mendi György, Ács Fanni, Forgács Gellért, 
Kiss Barnabás

A Györgyi Iskola III. korcsoportos leány kézilabda csapata. Áll-
nak: Dobos Ivett (testnevelő-edző) Kis-Csontos Dorina, Lász-
ló Patrícia, Bártfalvi Kata, Kurucz Ágnes, Tóth Luca, Ott Borbá-
la, Kovács Dóra, Ácsné Szalai Eszter (testnevelő-edző), ülnek: 
Csomai Kitti, Kurucz Dorka, Peringer Bianka, Talián Viktória, 
Mistina Fanni, Gáspár Petra, Penics Anna, Izsó Lili, Perger Dóra

A Vörösberényi Iskola kosarasai
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Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztály 2013/2014
Felső sor: Balogh Krisztián, Rothweil Dávid, Kuthi Gábor, Madár Arnold, Guger Ákos 
Kevin, Kálóczy Szebasztián, Lovas Nikolasz Zsigmond, Varga Zoltán Dominik, Pete Ro-
land. Középső sor: Keő Péter, Kiss Norbert Soma, Győrffy Zoltán, Kiss Martin, Bíró Már-
ton András, Fűke Ábel, Kutassy Dominik, Kupcsik László Márk. Alsó sor: Smura Fan-
ni, Kiss Anna Sára, Pósa Amanda Lili, Pósa Tünde Csenge, Szentmiklóssy Éva osztályfő-
nök, Perger Petra, Bérczes Anna Panna, Hódossy Réka Anna, Mógor Zsófia

Vörösberényi Általános Iskola 8. osztály 2013/2014
1. sor: Pataki Éva osztályfőnök, Szalai Molli, Bidiga Regina, Németh Patrícia, Eigner Vi-
rág, Pohl László, Steiger Szelina. 2. sor: Mészáros Anna, Szalai Lotti, Horváth Sára, Bi-
hari Blanka, Pór Lívia, Dorogi Réka. 3. sor: Kedves Máté, Lőrincz Csaba, Rezi Bence, 
Varjas Márk, Kalmár Olivér. 4. sor: Bucsy Benjámin, Zanathy Barnabás, Izsó Ferenc, 
Oszlár Bence, Székelyhidi Krisztián Papp Attila


