
A játékok játéka, a gombfoci
„A gyermeki világ tevékenységei közt a gombozás szinte hagyományos jel-

legű. Körülbelül harminc év óta játszanak a pesti gyerekek gombokkal, egy 
futballra emlékeztető, szabályaiban rendkívül bonyolult játékot. Ugyanekkor 
a gombozás jelenti a legfőbb társadalmi kapcsolatot is. Feltétlen jogforrás és 
az erkölcsök próbaköve. Csaló az, aki arrébb tolja a gombot lökés előtt, be-
csületes az, aki tiltakozás nélkül vallja be, hogy szabadrúgást vétett.” – írta 
1937-ben Mérei Ferenc pszichológus A gombozó gyermek c. tudományos ér-
tekezésében.

A magyarországi gombfoci történetében Balatonalmádi az 1950-es évek-
ben különleges helyet foglalt el. Az általános iskola tanulói körében két ba-
ráti társaság (az egyik Vesszősi István Sutyi és Levelesi Andor Levél, az ún. 
„Gombfoci Duó”, a másik Csibi István Topy, Gráfik Imre Sala és Nagy Sán-
dor Fineszes, a „Gombfoci Trió” szervezésében rendszeres játékalkalmakat, 
bajnokságokat rendezett. Nyaranként az almádi gyerekek együtt játszottak, 
a főként ragasztott, reszelt, formált csontgombokkal, a nyári szünidőt rend-
szeresen a kedvelt Balaton parti nyaralóhelyen töltő budapesti, győri, veszp-
rémi, székesfehérvári diákokkal, a mai szeniorokkal. Ilyenformán állíthatjuk, 
hogy Balatonalmádi az ország egyik központja volt az időközben sportjáték-
ká váló gombfocizásnak (lásd Játék és szenvedély. (Balatonalmádi – szubjek-
tív – gombfoci-története. (Lásd Új Almádi Újság 2007. XIX. (7.): 11. p.)

A tudományos kutatás föltárta, hogy az eredendően valódi csontgomb-
okkal játszott gombfoci, hagyományos formájában a Kárpát-medencei ma-
gyarság körében jött létre, itt alakultak ki szabályai, s a magyar diaszpóra ré-
vén terjedt el az egész világon (legismertebb változatai Spanyolországon belül 
Katalóniában és Brazíliában). 

Mindezek alapján került a gombfoci Balatonalmádi helyi értéktárába, 
mint a kreatív magyar elme találmánya, kulturális örökségünk része, mely 
méltán pályázik a Hungarikum minősítés elnyerésére (lásd http://wiki.
strandkonyvtar.hu/index.php?title=Gombfoci ). Ennek, és az almádi hagyo-
mányok őrzésének érdekében alakult meg 2013. szeptember 21-én, 20 fő 
részvételével a Balatonalmádi Hungarikum Klub, és tartja meg évenkénti 
népszerűsítő rendezvényeit.

Ma már, az egykori (gyermek)játék (lásd A gombfociról. In. Forgó: Magyar 
Játéktársaság lapja XIV. (2013) 4. sz. 10. p.), ún. szektorlabda néven, szerve-
zett bemutatók révén, széles körben elterjedt, hivatalosan elismert sportág, 
melynek hazai bajnokságain edződve, az európai- és világversenyeken is a ma-
gyar játékosok a legsikeresebbek.

A játék első nagy hatású, országos jellegű játéktörténeti áttekintését a Nép-
rajzi Múzeumban 2006-ban rendezett „Gombfocitól a szektorlabdáig” c. ki-
állítás adta, melyet a neves sportriporter, Vitray Tamás nyitott meg.

Balatonalmádi gombfocitörténetét 2007-ben a „Gombfoci varázs. A gomb-
focitól a szektorlabdáig – játékból sport” c. kiállítás mutatta be. Mindkét kiál-
lítás rendezője, városunk szülöttje, dr. Gráfik Imre néprajzkutató volt.
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BalatonALMÁDI ÚJSÁGÖnkormányzat

Zoboraljai Találkozó
2015. március 10–11-én a felvidéki Nagymegyeren megrendezés-

re került az immár hagyománynak számító KBTÖT-Zoboralja Találko-
zó. A választásokat követően lehetőség nyílt az újonnan megválasz-
tott polgármesterek bemutatkozására, megismerésére és így a követ-
kező 4 év célkitűzéseire is.  A Zoboralji Községek Regionális Társulá-
sa és a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása közötti együtt-
működés már 23 éves. A hagyományok ápolása, a települések civil 
szervezeteinek kapcsolat teremtése a fő gondolata a találkozónak. A 
közös gondolkodás három legfőbb pontja az E-Twinning pályázati le-
hetőség, a helyi termékek eljuttatása és a gyermekek, fiatalok bevo-
nása a két térség közötti kapcsolat erősítése céljából csereüdültetés, 
táboroztatás formájában. A tapasztalatcsere, a jó példák megismeré-
se hasznos lehet mindkét térségnek. 

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Szabó János rendőrkapitány Anda Györggyel, a Veszprém 

Megyei Rendőrkapitányság ezredesével beszámolt a Balatonalmá-
di Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről. Az elmúlt évben 
nagy erőfeszítést tett a kapitányság a közterületek, a nyilvános he-
lyek rendjének megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének ja-
vításáért. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a te-
lepülésen az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A beszámoló-
ból kiderül az is, hogy jelen voltak az iskolákban annak érdekében, 
hogy a diákokat felkészítsék, illetve tájékoztassák a fiatalkorúsággal 
járó felelősség megértéséről, és az általuk elkövetett szabálysértések 
és bűncselekmények, kábítószer fogyasztás jogi következményeiről.

Hansági Endre, a Polgárőr Egyesület elnöke is beszámolt az egye-
sület 2014. évi tevékenységéről, miszerint a polgárőrök 960 alka-
lommal voltak szolgálatban, köztük iskolai helyszínen, a nyaraló 
övezetben, temetőknél, kerékpárversenyen és a városi rendezvénye-
ken egyaránt. A strandok bejáratánál többnyelvű „Polgárőrség ál-
tal ellenőrzött strand” táblák kerültek kihelyezésre és rendszeresen 
részt vettek a rendőrkapitánysággal közösen tartott közbiztonsági 
értekezleteken. Az Országos Polgárőr Napon vehették át a „Polgár-
őr Város” kitüntető oklevelet, mellyel országosan elismerték az ön-
kormányzat és a polgárőrség kiváló együttműködését.

A Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális In-
tézményének részlegvezetőjétől megtudtuk, hogy 2014-ben Balaton-
almádiból 4 főt helyeztek el az intézmény átmeneti szálláshelyén, to-
vábbi 15 fő hajléktalan személyt láttak el rendszeresen a városban.

Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta a Járási Hivatal-
nak a Balatonalmádi Kormányablak Városházán történő kialakításá-
hoz. Az átalakítással az akadálymentes bejárat is biztosítottá válik.

A képviselő-testület döntött arról, hogy kezdeményezi a Ma-
gyar Állam tulajdonában álló Jókai u. 12. szám alatti volt rendőr-
ségi épület, illetve a Veszprémi út 85. szám alatti volt kolostor in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adását, amelyeket  jogszabályban 
meghatározott önkormányzati feladat ellátáshoz kérhet az államtól. 
A volt rendőrségi épület felhasználási célja „Fecskeház” működteté-
se, a fiatalok önálló életkezdési esélyeinek segítése, a helyi fiatalok 
elvándorlásának lassítása, visszatérésük ösztönzése lenne. Az önálló 
ingatlannal nem rendelkező fiatal házasoknak (35 év alatti fiatalok) 
kedvezne az e célra átépített, kis alapterületű, a piaci árnál alacso-
nyabb lakbérű „fecskelakások” bérletének biztosítása, hogy néhány 
éven belül – előtakarékosságot vállalva – maguk oldják meg lak-
hatásukat. A volt kolostor épületben városi képzőművészeti galéria 
kialakítása, helytörténeti időszakos kiállítások, a műemlék együt-
tes látogathatóvá tételével turisztikai bemutatóhely létrehozása, va-
lamint művészeti képzési és ismeretterjesztő központ működtetése, 
az épület  kulturális célú hasznosítása lett a megjelölt feladat 

Tantermek számának növelésével kapcsolatos kérelmet nyújtott 
be az önkormányzathoz több szülő, akik a Györgyi Dénes Általános 
Iskolába szeretnék beíratni gyermekeiket a jövő tanévtől. A közne-
velési infrastruktúra fejlesztés állami feladat, a képviselő-testület az 
iskola tanteremmel történő fejlesztését nem tartotta időszerűnek.

A képviselő-testület megerősítette korábbi döntését, miszerint to-
vábbra is vállalja azon kötelezettségét, hogy az illetékességi terüle-
tén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntar-
tó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak el-
látását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről saját és át-
engedett bevételi terhére gondoskodik.  

Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi strandjegy árakat, 
melyek az előző évihez képest nem változtak. Ez alól a Budatava 
strand volt kivétel, ahol a kabinárak csökkentek. A Balaton Best 
kártyával fizetők kedvezménye az első négy éjszaka időtartama 

alatt 40 %, négy éjszakát meghaladóan pedig 100% lesz az idei 
szezonban is. 

A 2014. évi turisztikai szezonról készült tájékoztatóból kiderül, hogy 
Balatonalmádiban az adóköteles vendégéjszakák száma 3 %-kal csökkent 
az előző évhez képest, az adómentes vendégéjszakák száma 12 %-kal 
nőtt, összességében a vendégéjszakák száma 2 %-os növekedést mutat. 
Az adómentes vendégéjszakák 95 %-át a 18 éven aluliak mentessége 
adta, nagyságrendje azt mutatja, hogy sok a családdal, gyerekekkel idelá-
togató vendég, illetve a káptalanfüredi táborokban nagyrészt 18 éven alu-
li diákok nyaralnak. A KSH adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyeken 
88,7 %-ban belföldi vendégek szálltak meg a külföldi vendégek az aláb-
bi országokból érkeztek csökkenő sorrendben: Németország, Hollandia, 
Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Dánia.

A képviselő-testület elviekben támogatta a Magyar Kerékpárspor-
tok Szövetség kerékpáros készségfejlesztő, szabadidő és bmx park lé-
tesítésére vonatkozó kérelmét. A szövetség célja a fiatalok, iskolás-
korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesít-
mény létrehozása a jövőben, ahol biztonságos, de ugyanakkor él-
mény gazdag környezetben a mozgásra, egészséges életmódra neve-
lő közegben tölthetik szabadidejüket.

A képviselő-testület elfogadta Balatonalmádi Város 2015–2017. 
évekre vonatkozó Éghajlatváltozási Programját, melynek aktualizá-
lását és felülvizsgálatát az alapdokumentum készítője, a Balatoni In-
tegrációs Közhasznú Nonprofit Kft. végezte.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat beszerzéseire 
vonatkozó 2015. évi összesített közbeszerzési tervét, a város 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját is, új köz-
művelődésről szóló rendeletet alkotott, felülvizsgálta a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, elfogadta a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Balaton díjjal ismer-
te el a Balatoni Szövet-
ség Schildmayer Fe-
renc nyugalmazott al-
polgármester és hely-
történeti kutató kultúr-
történeti munkásságát, 
a Balaton és Balatonal-
mádi helytörténetének 

feltárásában és megörökítésben kifejtett meghatározó tevékenysé-
gét. A díjat Keszey János polgármester adta át, mindannyiunk nevé-
ben megköszönve „Frici bácsi” példamutató tevékenységét.

Balaton Best Card
Az élmény, ami minden hozzánk érkező vendégnek jár!

Balatoni statisztika
A Központi Statisztikai Hivatal 2014. január–decemberre vonat-

kozó előzetes számai alapján örömmel elmondható, hogy a Balaton 
régió 2014-ben is jó vendégforgalmat regisztrált: 2014-ben 1 mil-
lió 445 ezer vendég 4 millió 887 ezer vendégéjszakát töltött el a ba-
latoni kereskedelmi szálláshelyeken.A belföldi vendégéjszakák szá-
ma meghaladta a hárommillió-nyolcvanezret, ez 4,0 %-os emelke-
dést jelent. A külföldi vendégéjszakák számában minimális csökke-
nés volt tapasztalható: a -1,7 %-os csökkenés mellett mintegy egy-
millió-nyolcszázötezer beutazó vendégéjszaka generálódott.

A Balaton régiót 2014-ben cca. 1 087 ezer belföldi és cca. 357 ezer 
külföldi vendég kereste fel. Magyarország tekintetében 2014-ben is a 
Balaton régió volt az első számú belföldi desztináció: a tóhoz érkezők 
háromnegyede belföldi vendég volt, s az általuk eltöltött vendégéjsza-
kák az összes balatoni vendégéjszaka 63%-át tették ki.

A külföldi vendégéjszakák száma magas területi koncentrációt mutat, 
2014-ben a három legnépszerűbb régióban regisztrálták a külföldi ven-
dégéjszakák 85,5 %-át: a Budapest–Közép-Dunavidék régióban (60,1 
%), a Balatonnál (14,7 %) és a Nyugat-Dunántúlon (10,7 %). Elmond-
ható tehát, hogy a Balaton régió Budapest után a második legkedveltebb 
régió a beutazók körében. A külföldiek 2014-ben átlagosan 5,0 éjszakára 
foglaltak szobát, ez -0,7 %-os csökkenést jelent 2013-hoz képest. Ennél 
hosszabb volt azonban az itt tartózkodása a svájci (5,2 éjszaka), a holland 
(6,6 éjszaka), a német (6,8 éjszaka), a dán (7,7 éjszaka), az orosz, valamint 
az izraeli (egyaránt 8,0 éjszaka) látogatóknak. A belföldi vendégek átlagos 
tartózkodási ideje a 3 éjszakát sem érte el (2,8 éjszaka).

A legfontosabb küldőpiacok tekintetében Németországból (91,6 
ezer fő), Ausztriából (51,5 ezer fő) és Oroszországból (36,4 ezer fő) 
érkeztek a legtöbben a Balatonhoz – a három küldőterület együtte-
sen a régió külföldi vendégkörének felét adta.

Az orosz vendégek száma egytizedével csökkent, és a német, osztrák, 
holland, olasz, dán vendéglétszám is elmaradt a 2013. évitől. Szlováki-
ából ezzel szemben 2, Csehországból 3, Lengyelországból 4 és félezer-
rel több vendéget regisztráltak a szálláshelyek, s ugyancsak emelkedett 
– közel 1600 fővel – a Kínából érkezők száma. Megfigyelhető, hogy a 
lengyel és a cseh vendégéjszakák száma is jelentősen emelkedett – előb-
bi +37,7 %-kal, utóbbi +10,9 %-kal. A szlovák vendégéjszakák száma 
13,9 %-kal emelkedett 2014-ben az előző évi adatokhoz képest.

A balatoni szálláshelyek 2014-ben átlagosan 45, ezen belül a szál-
lodák 49 %-os szoba-kihasználtsággal működtek. A működő bala-
toni szálláshelyek 80 %-a fogadott el Széchenyi Pihenőkártyát, s 
ezeknél az egységeknek a kártyás fizetések tették ki a belföldi szállás-
díj-bevétel egynegyedét. A régióba 
érkező vendégek közel 4,2 milliárd 
forintnyi szállásköltséget egyen-
lítettek ki SZÉP-kártyával. Ez az 
összeg 102 millió forinttal több, 
mint 2013-ban, de a beváltott kár-
tyaérték februárban, sőt a főidény-
ben és az utolsó két hónapban is el-
maradt az előző év azonos idősza-
kának értékeitől.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., 
KSH. További információk: Ma-
gyar Turizmus Zrt. Balatoni Re-
gionális Marketing Igazgató-
ság Tel.: +36 87 482 023, e-ma-
il: balaton@itthon.hu, internet: 
itthon.hu/balaton, blog: www.
itthonabalatonon.blog.hu.

A Balaton régió legna-
gyobb vendégforgalmú tele-
pülései 2014-ben (vendégéj-
szakák száma):

1. Hévíz (982 760)
2. Siófok (700 611)
3. Balatonfüred (543 801)
4. Zalakaros (433 829)
5. Zamárdi (248 031)
6. Balatonszemes (169 129)
7. Keszthely (158 518)
8. Fonyód (130 839)
9. Zánka (129 375)
10. Balatonalmádi (123 373)
11. Tihany (117 250
12. Alsópáhok (112 777)

Számtalan ötlet, javaslat, köztük hatékonyak, és kevésbé hasznosak 
születtek már annak érdekében, hogy térségünk valóban a turizmus ki-
emelkedő példája legyen. Voltak ezek közül, amelyek elbuktak, és van-
nak, amelyek mellett a nehézségek ellenére egyre többen sorakoznak fel.

A Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft., melynek négy 
turisztikai egyesület a tulajdonosa (Tihanyi Legenda Idegenforgal-
mi és Fejlesztési Nonprofit Kft,  a Balatonfüredi Turisztikai Egyesü-
let, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, és a Balatonalmádi Tu-
risztikai Egyesület) működteti a Balaton Best Card turisztikai kár-
tyarendszert olyan közös célok érdekében, amelyek bizonyítottan 
már rövid távon is érzékeltették pozitív hatásukat.

A Balaton Best térségi TDM szervezet az idén is a helyi igényekre 
szabja az egyedülálló kedvezményeket garantáló kártyarendszert és 
a rendszerhez kapcsolódó turisztikai attrakciókat.

A Balaton Best Card kedvezmény kártyának a térségi szállásadók 
lehetnek kibocsátói Balatonalmádi, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Cso-
pak, Balatonfüred és Tihany települések szálláshelyein. 

A Balaton Best Card térségi turisztikai kedvezménykártyát min-
den vendég ingyenesen kapja a BBC-vel szerződött partner szállás-
adóknál. A kártyával ingyen utazhat az Észak-Nyugat Magyarorszá-
gi Közlekedési Központ összes helyközi járatán Balatonfűzfő és Ti-
hany között, valamint a füredi helyi járatokon. A strandok kapui 
pedig egyenesen megnyílnak a kártyatulajdonosok előtt, hiszen az 
első négy napban 40% kedvezmény jár, aki pedig négy napnál töb-
bet tartózkodik a Best térségben, az ingyen mehet fürdőzni is.

A BBC kártyával egy család egy hét alatt, akár 20–30 ezer Ft-ot 
is megspórolhat kiadásaiból, hiszen a BBC kártyával nem csak a 
strand és a busz lehet ingyenes, de min. 20–50% kedvezményt ad 
több múzeum, élménypark és étterem is.

Idei évi új szolgáltatásunk kizárólag a BBC kártyával rendelke-
ző vendégeinknek az e-bike használat. Garantált programajánlata-
ink részeként elektromos kerékpárokkal fedezhetik fel vendégeik a 
Balaton-parti települések és a környék nevezetességeit, látnivalóit, 
szolgáltatásait. BBC kártyával bárki kipróbálhatja, hogy milyen ér-
zés e-bike-kal suhanni a Balaton legjobb oldalán. 

A kedvezmények az idei évben még vonzóbbá válnak, hiszen a kár-
tyatulajdonosok pl. 20 % kedvezményt kapnak a Balatoni Hajózá-
si Zrt. menetrend szerint közlekedő személyhajói, sétahajói és gyors-
hajója díjaiból, 11–34 % közötti kedvezményeket vehetnek igény-
be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyeire (Levendula Ház 
Látogatóközpont, Pannon Csillagda, Tapolcai-tavasbarlang, Hegyes-
tű Geológiai Bemutatóhely, Lóczy Barlang), 20 % kedvezmény az 
Annagora Aquapark strandjegy áraiból, gyerekeknek díjtalan belépés 
a Veszprémi Állatkert ZOO Kalandparkjába stb..

A kártyarendszerhez való csatlakozással kapcsolatban további in-
formációk kérhetőek: balatonbest2015@gmail.com, a +36 20 299 
4245-ös telefonszámon vagy balatonbest.hu.
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Zoboraljai Találkozó
2015. március 10–11-én a felvidéki Nagymegyeren megrendezés-

re került az immár hagyománynak számító KBTÖT-Zoboralja Találko-
zó. A választásokat követően lehetőség nyílt az újonnan megválasz-
tott polgármesterek bemutatkozására, megismerésére és így a követ-
kező 4 év célkitűzéseire is.  A Zoboralji Községek Regionális Társulá-
sa és a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása közötti együtt-
működés már 23 éves. A hagyományok ápolása, a települések civil 
szervezeteinek kapcsolat teremtése a fő gondolata a találkozónak. A 
közös gondolkodás három legfőbb pontja az E-Twinning pályázati le-
hetőség, a helyi termékek eljuttatása és a gyermekek, fiatalok bevo-
nása a két térség közötti kapcsolat erősítése céljából csereüdültetés, 
táboroztatás formájában. A tapasztalatcsere, a jó példák megismeré-
se hasznos lehet mindkét térségnek. 

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Szabó János rendőrkapitány Anda Györggyel, a Veszprém 

Megyei Rendőrkapitányság ezredesével beszámolt a Balatonalmá-
di Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről. Az elmúlt évben 
nagy erőfeszítést tett a kapitányság a közterületek, a nyilvános he-
lyek rendjének megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének ja-
vításáért. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a te-
lepülésen az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A beszámoló-
ból kiderül az is, hogy jelen voltak az iskolákban annak érdekében, 
hogy a diákokat felkészítsék, illetve tájékoztassák a fiatalkorúsággal 
járó felelősség megértéséről, és az általuk elkövetett szabálysértések 
és bűncselekmények, kábítószer fogyasztás jogi következményeiről.

Hansági Endre, a Polgárőr Egyesület elnöke is beszámolt az egye-
sület 2014. évi tevékenységéről, miszerint a polgárőrök 960 alka-
lommal voltak szolgálatban, köztük iskolai helyszínen, a nyaraló 
övezetben, temetőknél, kerékpárversenyen és a városi rendezvénye-
ken egyaránt. A strandok bejáratánál többnyelvű „Polgárőrség ál-
tal ellenőrzött strand” táblák kerültek kihelyezésre és rendszeresen 
részt vettek a rendőrkapitánysággal közösen tartott közbiztonsági 
értekezleteken. Az Országos Polgárőr Napon vehették át a „Polgár-
őr Város” kitüntető oklevelet, mellyel országosan elismerték az ön-
kormányzat és a polgárőrség kiváló együttműködését.

A Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális In-
tézményének részlegvezetőjétől megtudtuk, hogy 2014-ben Balaton-
almádiból 4 főt helyeztek el az intézmény átmeneti szálláshelyén, to-
vábbi 15 fő hajléktalan személyt láttak el rendszeresen a városban.

Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta a Járási Hivatal-
nak a Balatonalmádi Kormányablak Városházán történő kialakításá-
hoz. Az átalakítással az akadálymentes bejárat is biztosítottá válik.

A képviselő-testület döntött arról, hogy kezdeményezi a Ma-
gyar Állam tulajdonában álló Jókai u. 12. szám alatti volt rendőr-
ségi épület, illetve a Veszprémi út 85. szám alatti volt kolostor in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adását, amelyeket  jogszabályban 
meghatározott önkormányzati feladat ellátáshoz kérhet az államtól. 
A volt rendőrségi épület felhasználási célja „Fecskeház” működteté-
se, a fiatalok önálló életkezdési esélyeinek segítése, a helyi fiatalok 
elvándorlásának lassítása, visszatérésük ösztönzése lenne. Az önálló 
ingatlannal nem rendelkező fiatal házasoknak (35 év alatti fiatalok) 
kedvezne az e célra átépített, kis alapterületű, a piaci árnál alacso-
nyabb lakbérű „fecskelakások” bérletének biztosítása, hogy néhány 
éven belül – előtakarékosságot vállalva – maguk oldják meg lak-
hatásukat. A volt kolostor épületben városi képzőművészeti galéria 
kialakítása, helytörténeti időszakos kiállítások, a műemlék együt-
tes látogathatóvá tételével turisztikai bemutatóhely létrehozása, va-
lamint művészeti képzési és ismeretterjesztő központ működtetése, 
az épület  kulturális célú hasznosítása lett a megjelölt feladat 

Tantermek számának növelésével kapcsolatos kérelmet nyújtott 
be az önkormányzathoz több szülő, akik a Györgyi Dénes Általános 
Iskolába szeretnék beíratni gyermekeiket a jövő tanévtől. A közne-
velési infrastruktúra fejlesztés állami feladat, a képviselő-testület az 
iskola tanteremmel történő fejlesztését nem tartotta időszerűnek.

A képviselő-testület megerősítette korábbi döntését, miszerint to-
vábbra is vállalja azon kötelezettségét, hogy az illetékességi terüle-
tén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntar-
tó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak el-
látását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről saját és át-
engedett bevételi terhére gondoskodik.  

Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi strandjegy árakat, 
melyek az előző évihez képest nem változtak. Ez alól a Budatava 
strand volt kivétel, ahol a kabinárak csökkentek. A Balaton Best 
kártyával fizetők kedvezménye az első négy éjszaka időtartama 

alatt 40 %, négy éjszakát meghaladóan pedig 100% lesz az idei 
szezonban is. 

A 2014. évi turisztikai szezonról készült tájékoztatóból kiderül, hogy 
Balatonalmádiban az adóköteles vendégéjszakák száma 3 %-kal csökkent 
az előző évhez képest, az adómentes vendégéjszakák száma 12 %-kal 
nőtt, összességében a vendégéjszakák száma 2 %-os növekedést mutat. 
Az adómentes vendégéjszakák 95 %-át a 18 éven aluliak mentessége 
adta, nagyságrendje azt mutatja, hogy sok a családdal, gyerekekkel idelá-
togató vendég, illetve a káptalanfüredi táborokban nagyrészt 18 éven alu-
li diákok nyaralnak. A KSH adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyeken 
88,7 %-ban belföldi vendégek szálltak meg a külföldi vendégek az aláb-
bi országokból érkeztek csökkenő sorrendben: Németország, Hollandia, 
Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Dánia.

A képviselő-testület elviekben támogatta a Magyar Kerékpárspor-
tok Szövetség kerékpáros készségfejlesztő, szabadidő és bmx park lé-
tesítésére vonatkozó kérelmét. A szövetség célja a fiatalok, iskolás-
korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesít-
mény létrehozása a jövőben, ahol biztonságos, de ugyanakkor él-
mény gazdag környezetben a mozgásra, egészséges életmódra neve-
lő közegben tölthetik szabadidejüket.

A képviselő-testület elfogadta Balatonalmádi Város 2015–2017. 
évekre vonatkozó Éghajlatváltozási Programját, melynek aktualizá-
lását és felülvizsgálatát az alapdokumentum készítője, a Balatoni In-
tegrációs Közhasznú Nonprofit Kft. végezte.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat beszerzéseire 
vonatkozó 2015. évi összesített közbeszerzési tervét, a város 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját is, új köz-
művelődésről szóló rendeletet alkotott, felülvizsgálta a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, elfogadta a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Balaton díjjal ismer-
te el a Balatoni Szövet-
ség Schildmayer Fe-
renc nyugalmazott al-
polgármester és hely-
történeti kutató kultúr-
történeti munkásságát, 
a Balaton és Balatonal-
mádi helytörténetének 

feltárásában és megörökítésben kifejtett meghatározó tevékenysé-
gét. A díjat Keszey János polgármester adta át, mindannyiunk nevé-
ben megköszönve „Frici bácsi” példamutató tevékenységét.

Balaton Best Card
Az élmény, ami minden hozzánk érkező vendégnek jár!

Balatoni statisztika
A Központi Statisztikai Hivatal 2014. január–decemberre vonat-

kozó előzetes számai alapján örömmel elmondható, hogy a Balaton 
régió 2014-ben is jó vendégforgalmat regisztrált: 2014-ben 1 mil-
lió 445 ezer vendég 4 millió 887 ezer vendégéjszakát töltött el a ba-
latoni kereskedelmi szálláshelyeken.A belföldi vendégéjszakák szá-
ma meghaladta a hárommillió-nyolcvanezret, ez 4,0 %-os emelke-
dést jelent. A külföldi vendégéjszakák számában minimális csökke-
nés volt tapasztalható: a -1,7 %-os csökkenés mellett mintegy egy-
millió-nyolcszázötezer beutazó vendégéjszaka generálódott.

A Balaton régiót 2014-ben cca. 1 087 ezer belföldi és cca. 357 ezer 
külföldi vendég kereste fel. Magyarország tekintetében 2014-ben is a 
Balaton régió volt az első számú belföldi desztináció: a tóhoz érkezők 
háromnegyede belföldi vendég volt, s az általuk eltöltött vendégéjsza-
kák az összes balatoni vendégéjszaka 63%-át tették ki.

A külföldi vendégéjszakák száma magas területi koncentrációt mutat, 
2014-ben a három legnépszerűbb régióban regisztrálták a külföldi ven-
dégéjszakák 85,5 %-át: a Budapest–Közép-Dunavidék régióban (60,1 
%), a Balatonnál (14,7 %) és a Nyugat-Dunántúlon (10,7 %). Elmond-
ható tehát, hogy a Balaton régió Budapest után a második legkedveltebb 
régió a beutazók körében. A külföldiek 2014-ben átlagosan 5,0 éjszakára 
foglaltak szobát, ez -0,7 %-os csökkenést jelent 2013-hoz képest. Ennél 
hosszabb volt azonban az itt tartózkodása a svájci (5,2 éjszaka), a holland 
(6,6 éjszaka), a német (6,8 éjszaka), a dán (7,7 éjszaka), az orosz, valamint 
az izraeli (egyaránt 8,0 éjszaka) látogatóknak. A belföldi vendégek átlagos 
tartózkodási ideje a 3 éjszakát sem érte el (2,8 éjszaka).

A legfontosabb küldőpiacok tekintetében Németországból (91,6 
ezer fő), Ausztriából (51,5 ezer fő) és Oroszországból (36,4 ezer fő) 
érkeztek a legtöbben a Balatonhoz – a három küldőterület együtte-
sen a régió külföldi vendégkörének felét adta.

Az orosz vendégek száma egytizedével csökkent, és a német, osztrák, 
holland, olasz, dán vendéglétszám is elmaradt a 2013. évitől. Szlováki-
ából ezzel szemben 2, Csehországból 3, Lengyelországból 4 és félezer-
rel több vendéget regisztráltak a szálláshelyek, s ugyancsak emelkedett 
– közel 1600 fővel – a Kínából érkezők száma. Megfigyelhető, hogy a 
lengyel és a cseh vendégéjszakák száma is jelentősen emelkedett – előb-
bi +37,7 %-kal, utóbbi +10,9 %-kal. A szlovák vendégéjszakák száma 
13,9 %-kal emelkedett 2014-ben az előző évi adatokhoz képest.

A balatoni szálláshelyek 2014-ben átlagosan 45, ezen belül a szál-
lodák 49 %-os szoba-kihasználtsággal működtek. A működő bala-
toni szálláshelyek 80 %-a fogadott el Széchenyi Pihenőkártyát, s 
ezeknél az egységeknek a kártyás fizetések tették ki a belföldi szállás-
díj-bevétel egynegyedét. A régióba 
érkező vendégek közel 4,2 milliárd 
forintnyi szállásköltséget egyen-
lítettek ki SZÉP-kártyával. Ez az 
összeg 102 millió forinttal több, 
mint 2013-ban, de a beváltott kár-
tyaérték februárban, sőt a főidény-
ben és az utolsó két hónapban is el-
maradt az előző év azonos idősza-
kának értékeitől.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., 
KSH. További információk: Ma-
gyar Turizmus Zrt. Balatoni Re-
gionális Marketing Igazgató-
ság Tel.: +36 87 482 023, e-ma-
il: balaton@itthon.hu, internet: 
itthon.hu/balaton, blog: www.
itthonabalatonon.blog.hu.

A Balaton régió legna-
gyobb vendégforgalmú tele-
pülései 2014-ben (vendégéj-
szakák száma):

1. Hévíz (982 760)
2. Siófok (700 611)
3. Balatonfüred (543 801)
4. Zalakaros (433 829)
5. Zamárdi (248 031)
6. Balatonszemes (169 129)
7. Keszthely (158 518)
8. Fonyód (130 839)
9. Zánka (129 375)
10. Balatonalmádi (123 373)
11. Tihany (117 250
12. Alsópáhok (112 777)

Számtalan ötlet, javaslat, köztük hatékonyak, és kevésbé hasznosak 
születtek már annak érdekében, hogy térségünk valóban a turizmus ki-
emelkedő példája legyen. Voltak ezek közül, amelyek elbuktak, és van-
nak, amelyek mellett a nehézségek ellenére egyre többen sorakoznak fel.

A Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft., melynek négy 
turisztikai egyesület a tulajdonosa (Tihanyi Legenda Idegenforgal-
mi és Fejlesztési Nonprofit Kft,  a Balatonfüredi Turisztikai Egyesü-
let, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, és a Balatonalmádi Tu-
risztikai Egyesület) működteti a Balaton Best Card turisztikai kár-
tyarendszert olyan közös célok érdekében, amelyek bizonyítottan 
már rövid távon is érzékeltették pozitív hatásukat.

A Balaton Best térségi TDM szervezet az idén is a helyi igényekre 
szabja az egyedülálló kedvezményeket garantáló kártyarendszert és 
a rendszerhez kapcsolódó turisztikai attrakciókat.

A Balaton Best Card kedvezmény kártyának a térségi szállásadók 
lehetnek kibocsátói Balatonalmádi, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Cso-
pak, Balatonfüred és Tihany települések szálláshelyein. 

A Balaton Best Card térségi turisztikai kedvezménykártyát min-
den vendég ingyenesen kapja a BBC-vel szerződött partner szállás-
adóknál. A kártyával ingyen utazhat az Észak-Nyugat Magyarorszá-
gi Közlekedési Központ összes helyközi járatán Balatonfűzfő és Ti-
hany között, valamint a füredi helyi járatokon. A strandok kapui 
pedig egyenesen megnyílnak a kártyatulajdonosok előtt, hiszen az 
első négy napban 40% kedvezmény jár, aki pedig négy napnál töb-
bet tartózkodik a Best térségben, az ingyen mehet fürdőzni is.

A BBC kártyával egy család egy hét alatt, akár 20–30 ezer Ft-ot 
is megspórolhat kiadásaiból, hiszen a BBC kártyával nem csak a 
strand és a busz lehet ingyenes, de min. 20–50% kedvezményt ad 
több múzeum, élménypark és étterem is.

Idei évi új szolgáltatásunk kizárólag a BBC kártyával rendelke-
ző vendégeinknek az e-bike használat. Garantált programajánlata-
ink részeként elektromos kerékpárokkal fedezhetik fel vendégeik a 
Balaton-parti települések és a környék nevezetességeit, látnivalóit, 
szolgáltatásait. BBC kártyával bárki kipróbálhatja, hogy milyen ér-
zés e-bike-kal suhanni a Balaton legjobb oldalán. 

A kedvezmények az idei évben még vonzóbbá válnak, hiszen a kár-
tyatulajdonosok pl. 20 % kedvezményt kapnak a Balatoni Hajózá-
si Zrt. menetrend szerint közlekedő személyhajói, sétahajói és gyors-
hajója díjaiból, 11–34 % közötti kedvezményeket vehetnek igény-
be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyeire (Levendula Ház 
Látogatóközpont, Pannon Csillagda, Tapolcai-tavasbarlang, Hegyes-
tű Geológiai Bemutatóhely, Lóczy Barlang), 20 % kedvezmény az 
Annagora Aquapark strandjegy áraiból, gyerekeknek díjtalan belépés 
a Veszprémi Állatkert ZOO Kalandparkjába stb..

A kártyarendszerhez való csatlakozással kapcsolatban további in-
formációk kérhetőek: balatonbest2015@gmail.com, a +36 20 299 
4245-ös telefonszámon vagy balatonbest.hu.
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AktuálisTestvérváros
Kalajoki utazás
Szubjektív emlékek

Miért is kirándul az ember Kalajokiba? Nemcsak azért mert testvér-
település immár tíz éve, hanem olyan csodálatos kisváros, amelyet min-
den évszakban érdemes meglátogatni. Kiváltképpen télen. Az ugyan-
is nagyon hiányzik nekünk a maga tisztességes hótakarójával együtt 
jónéhány éve. A magyar télutóból a finn télbe érkezni szinte mesés, 
még akkor is ha összefagyott párszor a bajszom a szakállammal.

Olyan hihetetlen fejlődésen ment keresztül a 12 600 lakosú Kalajoki 
az utóbbi évtizedben, hogy a majdnem két és félezer négyzetkilométernyi 
területe – nem tévedés: Balatonalmádi közel 50 négyzetkilométere eltör-
pül mellette – még a félméteres hó alatt is megrázta magát. Ennek az óri-
ási területnek persze több mint fele 
víz, nem véletlenül fordítható a vá-
ros neve „bőhalú folyónak“. A  fo-
lyó parkosított szakasza és a stran-
dokkal, kikötökkel telezsúfolt ten-
gerpart mellett olyan üdülőtelepek 
nőttek ki a zsenge fenyőerdők köze-
pén, hogy vonzza a világhírű spor-
tolókat, üzletembereket sőt nyugdí-
jasokat is. Aki meg nem tud beköl-
tözni a környékről, az pedig falujá-
val együtt csatlakozik Kalajoki vá-
rosához, valahogy úgy, mintha ná-
lunk Balatonakali vagy Hajmáskér 
szeretne külvárosunk lenni. A leg-
utóbbi ilyen település, Himanka 
például 2010-ben csatlakozott úgy 
háromezres fővel, Rautio pedig 
1973-ban ezer fővel.

A fejlődés legfurcsább bizonyí-
téka, hogy tíz éve csak egy magyar 
zenetanárnő lakott ott, most meg 
40 magyar család telepedett le. Elhűlve hallgattuk Jukka Puoskari 
polgármester beszámolóját, aki lazán megjegyezte, hogy mit csodál-
kozunk annyira, a járásban már 100 magyar család található. Orvo-
sok, ápolónők, szociális gondozók, erdészek, kertészek és fémmun-
kások. Mindenkinek van munkahelye és ha a finn nyelvvizsgát is 
megszerzi, akkor állampolgárságot kap. Az iskolákban egyre több a 
magyar gyermek, bennünket is vezetett két aranyos iskolás, sőt a má-
sodik gyermek szülei a házukba is meghívtak aznap délután. Az isko-
lákban magyarul is tehetnek vizsgát és a finn nyelvet idegen nyelvként 
tanulhatják. Az egyik felsőéves fiút pedig azzal bíztatták, hogy már 
olyan szinten beszél finnül, akár a többiekkel együtt is vizsgázhatna.

Nagyon sok iskolát láttunk és a felszereltségük nekem a 22. száza-
dot villantotta fel. A kalajoki gimnáziumban például gördülő szek-
rényekből a tanulók bármikor előkaphatják a szupermodern számí-
tógépeket, tankönyveket nem hurcolnak degeszre tömött táskákban, 
mert elég a pendrive, azaz szép magyar szóval szipacs, elfér azon egy 
könyvtárnyi anyag. Az iskolák előtt  bicikli és sítalp-parkolók tele, au-
tóval csak a hozzám hasonló, élemedett korú tanárok járnak. A szü-
lőket még az általános iskolában is arra kérik, hogy lehetőleg ne hur-
colják a gyermeket minden áldott nap kocsival, jobb ha besíel a gyer-
mek és a tantermében pedig pad helyett bitang nagy labdákon ül-
nek, hogy nyugodtan tudjanak ficeregni óra közben. Riku Saxholm 
barátom igazgatói irodájában nincs szék, hanem egy hetyke kis nye-
reg, amelyen lovagolva emelgeti és tologatja az L-alakú asztalát a raj-
ta levő csodamasinákkkal együtt. Nyeregbe finnek? (Ha ezt dr. Gráfik 
Imre barátom megtudja, vagy Dr. Horváth Balázs megérhette volna!)

Felhívás
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet (továbbiak-
ban: Korm. rendelet) 16. §-a értelmében:

az egyéb szálláshelyet (korábbi nevén: fizetővendéglátást) üze-
meltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vo-
natkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyző-
nek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek számáról és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező, illetve a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás sze-
mélyi adatokat nem tartalmazhat. 

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató bejelentési kötelezettsé-
gének nem tett eleget kérem, hogy haladéktalanul pótolni szíves-
kedjen (nemleges adat esetében is ).

Az adatlap letölthető honlapunkról (www.balatonalmadi.
hu/Önkormányzati információk/Közös Önkormányzati Hiva-
tal/Ügyintézés), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
I./29.) hivatali helyiségben (tel.: +36 88 542 447) ügyfélfogadá-
si időben. 

A Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése értelmében, a szálláshely 
megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a meg-
szűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A szálláshely meg-
szűntetésére vonatkozó bejelentés letölthető honlapukról (www.
balatonalmadi.hu/Önkormányzati információk/Közös Önkor-
mányzati Hivatal/Ügyintézés) vagy beszerezhető a Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1. I./29.) hivatali helyiségben (tel.: +36 88 542 447) ügyfél-
fogadási időben. 

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága - a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 75/2015. (III. 17.) PGB határozatá-
val a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, PANNÓNIA 
Kulturális Központ és Könyvtár épületében lévő 114,83 m2 alap-
területű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendég-
látóipari-terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki a 
20/2015. (I. 20.) PGB határozatban foglalt feltételekkel, aktualizált 
határidőkkel.

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. június 01. 
napjától 2020. május 31. napjáig szól.

A minimális havi bérleti díj a 2015. június 01. napjától 2015. de-
cember 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: 150 000 Ft/hó + 
áfa (27 %).

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. április 27-
én, hétfőn délelőtt 11.00 óra.

Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen 
lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási idő-
ben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

A szakközépiskolában pedig nem múzeális gépeken akarják elsajátít-
tatni a korszerű technikát. Mutattak egy tízéves masinát, mint műemlé-
ket, de mellette olyan forgácsológép ácsorgott amit távvezérelve működ-
tettek a tanulók. Teljesen lenyűgözött a lakberendező tanteremben (in-
kább lakosztályt kellene írni!) a virtuális szobaberendező készlet. Bele is 
szédültem, amikor a szaktanár egy tévéhergelőnek tűnő kis kütyüvel el-
kezdte tágítani a termet, egy helyben állva, átment a falon, ki a kertbe on-
nan megnézte hogyan is nézne ki kívülről több bútor. Majd bejött és pár 
pillanat alatt öt–hat színben vizsgálta a falak és a berendezések harmóni-
áját. Még egyéb dolgokat is varázsolt volna, de belekérdeztünk, hol le-
het ilyent kapni, és mennyibe kerül? Hát valahol Európában, de több he-
lyen is gyártanak már ilyen virtuális lakberendező szimulátorokat. A leg-
jobbat kiválasztották, Brüsszelben megpályázták és elnyerték a kért más-

fél millió eurót. Azután már csak 
meg kellett vásárolni és rögtön oda-
szállították.  Különben meg egy kü-
lön pályázatíró-tanár vagy igazgató-
helyettes dolgozik főállásban min-
den iskolában, aki látott már gyere-
ket előlről is, beszél két-három nyel-
vet, no meg szorgalmas.

Az iskolai szimulátor mellett a ta-
nulók terepen is dolgoznak, még-
hozzá épülő nyaralókban. Konkré-
tan ők építik és rendezik be, miköz-
ben tanulnak és megvitatnak min-
den egyes lépést. Ehhez a polgár-
mester odacsalogatta a legnevesebb 
finn építészt Helsinkiből, mellé pe-
dig egy híres belsőépítészt. Az alag-
sortól a tetőtérig mindent korszerű-
en értelmeznek, a fürdőszobától  a 
nappaliig mindent kipróbálnak és 
közben nagyon odafigyelnek a diá-
kok, azaz a jövendő generáció igé-

nyeire, kívánságaira, valamint szabadidős szokásaira. A tanárokkal és a 
diákokkkal együtt terveznek, oktatnak és kiviteleznek rendes órarend sze-
rint. Félévente pedig országos kiállításokat rendeznek, amikor az egész 
Skandináv világ Kalajokiba özönlik élelmes egyéb országok szakértőivel 
egyetemben. A három–négy szintes nyaralók lábon kelnek el, legtöbb-
ször jóval a befejezés előtt és akkor még a vásárló is belszólhat a végleges 
megoldásba. A városvezetés közben – mit közben –, jóval előtte, közmű-
vesít, parkosít, fenyőerdőt telepít utakat épít és tavat létesít. Hogy néz-
ne az ki, ha a szaunából kirohanva nem tud valaki a közelben csobbanni?

Ezek a furfangos finnek már megint a könnyebb megoldást vá-
lasztották! Valahogy nem derogált nekik a pénzkivonás, a szisztema-
tikus züllesztés, nem veszejtették össze a tantestületeket az igazga-
tókkal, a szülöket az oktatásirányítókkal és keresztbe-kasul. Szem-
forgató módon még úgy konzultáltak a végső reformok előtt, hogy 
nem volt kijelölve az egyetlen győztes megoldás. Először a szülőket 
megkérdezték, a tanárokat folyamatos továbbképzéssel előre felké-
szítették, a tankönyveket és a háttéranyagokat legyártották, sőt láss 
utánozhatatlan csodát, le is szállították. Bezzeg mi magyarok, ami-
lyen állhatatosak vagyunk, megint nekicudarodtunk a nehezebb út-
nak, a küzdelmesebb kivitelezésnek és az össznemzeti veszekedés-
nek. Helyi szinten azt is bevallották, hogy a kalajoki igazgató hova-
tovább egy évtizede tanulmányozza a legjobb európai megoldásokat 
és Riku Saxholm még azt is elmondta, hogy nagyon sokat átvettek a 
balatonalmádi megoldásokból, amint azt az odalátogató miniszter-
elnöknek és a médiának is kifejtette. Csendesen csak annyit kérdez-
tem, hogy mikori megoldásokra céloz.

Szauna nélkül nincs finn otthon, de nyaraló, sőt valamirevaló hi-
vatal sem. Természetesen abban a nyaralóban is volt, amit egy hét-
re kaptunk. Régebbi épületnek mondták, de nekem a jövőt idézte 
az ultramodern konyhájával, a rogyásig rakott hűtővel és az egész 
berendezésével. Ismét megtapasztalhattuk, hogy nem elég a nyara-
lói szauna, a vendéglátóink még a sajátjukba is meghívtak, ahol az 
ősi finn népszokások egyik legkedélyesebb vonásait is megismer-
hettük. A tűzforró köveket nem vízzel locsolják, hanem sörrel. Ez a 
Lapin kulta (Lappföld aranya) névre hallgató nedű csudajó illato-
kat áraszt, sokoldalú testápolási hatását rendesen érezni később is. 

Meg nem álltam, hogy el ne mondjam barátaimnak kedvenc szau-
nás viccemet azon melegében: három finn bevonul a szaunába egy vö-
dör lappföldi arannyal és egy literesüveg  vodkával. Belocsolják a köveket 
rendesen, majd az üveget is megdöntögetik és barkochbázni kezdenek, 
úgy hogy az egyik kimegy, a másik kettő pedig megpróbálja kitalálni ki is 
ment ki. Nos, ez az alapfok. A haladó fokon ugyanez a barkochba két fin-
nel történik hasonló italok heveny fogyasztása közben. Kimegy az egyik, 
aki meg bennmarad, az megpróbálja kitalálni, hogy ki is ment ki. Riku 
barátom azonnal jelezte, hogy a legeslegújabb finn szokások szerint, nem 
csupán kimennek és beugranak a tengerparton vájt lékbe, hanem kiúsz-
nak a szomszédos szigetre. Az lehetetlen –  mondtam a távolságot felmér-
ve –, mert legalább kétszáz méterre volt a sziget. Jég alatt azért a legkivá-
lóbb finn úszó se képes erre mégannnyi szaunával és itallal felfegyverkez-
ve sem. Hja, több lék van ám – szólt Riku. Amikor fogyni kezd a szufla 
rögtön fel kell jönni és  mi mindig eltalájuk, hol van a következő lék. Pró-
báld csak meg biztatott, de erősen vonakodtam. Mutasd meg legalább, 
hogy elmesélhessem otthon! – kértem, de csak annyit mondott, náluk ez 
már olyan rutinosan megy, hogy szinte únják. Azzal vágtam el a további 
cukkolást, nincs nálam a horgászigazolványom, mert ha én egyszer leme-
gyek, akkor a számban legalább egy halat hozok kifelé.

A finn és a székely észjárás azért nem áll olyan messze egymástól  
mint gondolnánk és többször kitértünk a rokonságra is. Annyira el-
térő testi adottságok, kinézet és szín, sőt dalok mellett nagyon sokan 
kapásból megkérdőjeleznek bármifél rokonságot. Kár, mert a nyelvi 
rokonság, más idegen nyelvek tanulásánál tapasztalható hibák no és 
az észjárás hasonlósága tagadhatatlan. Nem az olyan szavakra célzok 
most mint a menni az menne, kéz keszi, a vér meg veri, hanem sok-
kal mélyebb dolgokra. A finn boltokban a vaj az voi, a méz az meszi, a 
hal meg kala, de a klasszikus mondatpár is megdöbbentő: Jég alatt té-
len eleven halak uszkálnak, azaz Jéén alla talvella elevet uiszkentelevat. 
Egy olyan utcában volt a kölcsönkapott nyaralónk, amit nagyon ne-
hezen tudtam megjegyezni a név hosszúsága miatt. Mi a fene lehet 
az a Vesisarantie? Elmagyarázták: az egykori mocsaras erdő mélyén 
hosszúszárú vízinövények virítottak és ezt őrizték mag a fehérvirá-
gú változat nevével. Na mondom csak nem „víziszárantyú”? Mond-
ták boldogan: az lehet, pedig ilyen magyar szó aligha létezik hivatalo-
san, de legalább értelmezhető mindkét nemzetnek! Ugyanígy voltam 
a Vedelma nevű itallal, amit legott megvásároltam, mert hiába volt 
rajta hamvas erdei málna, nekem a vadalma finn visszhangja maradt. 
Az egyik bolt kirakatában rámeredtem a reklámra, ami egy „ y” elha-
gyása után Apuvalinnikeine felkiáltás maradt. Barátaim szerint „y” 
nélkül érthetetlen, Nekem viszont nem.

A hetes programunk azért sokkal zsúfoltabb volt, mint ahogyan eb-
ből az írásból kitűnhet. Testvérvárosi kapcsolatokat megerősítendő ci-
vil útnak terveztük, kirándulásnak indult, de tanulmányút lett belő-
le. Silló Piroska, Pandur Ferenc és egy fiatalamber, Ádám társaságá-
ban tolmácsolhattam északi rokonainknál. Örömmel. Van kiktől ta-
nulnunk ugyanis, van mit tanulnunk és van hol tanulnunk! Nagyon 
sokan és szeretettel érdeklődnek irántunk, egy sor további kapcsolat 
indulhat el a két gimnázium évtiztizedes múltú cserekapcsolata nyo-
mán és úgy érzem szükségünk van rájuk. Czuczor Sándor

Milyen szobrot küldjenek a szoborparkunkba?

 Foto: Silló Piroska
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AktuálisTestvérváros
Kalajoki utazás
Szubjektív emlékek

Miért is kirándul az ember Kalajokiba? Nemcsak azért mert testvér-
település immár tíz éve, hanem olyan csodálatos kisváros, amelyet min-
den évszakban érdemes meglátogatni. Kiváltképpen télen. Az ugyan-
is nagyon hiányzik nekünk a maga tisztességes hótakarójával együtt 
jónéhány éve. A magyar télutóból a finn télbe érkezni szinte mesés, 
még akkor is ha összefagyott párszor a bajszom a szakállammal.

Olyan hihetetlen fejlődésen ment keresztül a 12 600 lakosú Kalajoki 
az utóbbi évtizedben, hogy a majdnem két és félezer négyzetkilométernyi 
területe – nem tévedés: Balatonalmádi közel 50 négyzetkilométere eltör-
pül mellette – még a félméteres hó alatt is megrázta magát. Ennek az óri-
ási területnek persze több mint fele 
víz, nem véletlenül fordítható a vá-
ros neve „bőhalú folyónak“. A  fo-
lyó parkosított szakasza és a stran-
dokkal, kikötökkel telezsúfolt ten-
gerpart mellett olyan üdülőtelepek 
nőttek ki a zsenge fenyőerdők köze-
pén, hogy vonzza a világhírű spor-
tolókat, üzletembereket sőt nyugdí-
jasokat is. Aki meg nem tud beköl-
tözni a környékről, az pedig falujá-
val együtt csatlakozik Kalajoki vá-
rosához, valahogy úgy, mintha ná-
lunk Balatonakali vagy Hajmáskér 
szeretne külvárosunk lenni. A leg-
utóbbi ilyen település, Himanka 
például 2010-ben csatlakozott úgy 
háromezres fővel, Rautio pedig 
1973-ban ezer fővel.

A fejlődés legfurcsább bizonyí-
téka, hogy tíz éve csak egy magyar 
zenetanárnő lakott ott, most meg 
40 magyar család telepedett le. Elhűlve hallgattuk Jukka Puoskari 
polgármester beszámolóját, aki lazán megjegyezte, hogy mit csodál-
kozunk annyira, a járásban már 100 magyar család található. Orvo-
sok, ápolónők, szociális gondozók, erdészek, kertészek és fémmun-
kások. Mindenkinek van munkahelye és ha a finn nyelvvizsgát is 
megszerzi, akkor állampolgárságot kap. Az iskolákban egyre több a 
magyar gyermek, bennünket is vezetett két aranyos iskolás, sőt a má-
sodik gyermek szülei a házukba is meghívtak aznap délután. Az isko-
lákban magyarul is tehetnek vizsgát és a finn nyelvet idegen nyelvként 
tanulhatják. Az egyik felsőéves fiút pedig azzal bíztatták, hogy már 
olyan szinten beszél finnül, akár a többiekkel együtt is vizsgázhatna.

Nagyon sok iskolát láttunk és a felszereltségük nekem a 22. száza-
dot villantotta fel. A kalajoki gimnáziumban például gördülő szek-
rényekből a tanulók bármikor előkaphatják a szupermodern számí-
tógépeket, tankönyveket nem hurcolnak degeszre tömött táskákban, 
mert elég a pendrive, azaz szép magyar szóval szipacs, elfér azon egy 
könyvtárnyi anyag. Az iskolák előtt  bicikli és sítalp-parkolók tele, au-
tóval csak a hozzám hasonló, élemedett korú tanárok járnak. A szü-
lőket még az általános iskolában is arra kérik, hogy lehetőleg ne hur-
colják a gyermeket minden áldott nap kocsival, jobb ha besíel a gyer-
mek és a tantermében pedig pad helyett bitang nagy labdákon ül-
nek, hogy nyugodtan tudjanak ficeregni óra közben. Riku Saxholm 
barátom igazgatói irodájában nincs szék, hanem egy hetyke kis nye-
reg, amelyen lovagolva emelgeti és tologatja az L-alakú asztalát a raj-
ta levő csodamasinákkkal együtt. Nyeregbe finnek? (Ha ezt dr. Gráfik 
Imre barátom megtudja, vagy Dr. Horváth Balázs megérhette volna!)

Felhívás
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet (továbbiak-
ban: Korm. rendelet) 16. §-a értelmében:

az egyéb szálláshelyet (korábbi nevén: fizetővendéglátást) üze-
meltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vo-
natkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyző-
nek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek számáról és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező, illetve a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás sze-
mélyi adatokat nem tartalmazhat. 

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató bejelentési kötelezettsé-
gének nem tett eleget kérem, hogy haladéktalanul pótolni szíves-
kedjen (nemleges adat esetében is ).

Az adatlap letölthető honlapunkról (www.balatonalmadi.
hu/Önkormányzati információk/Közös Önkormányzati Hiva-
tal/Ügyintézés), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
I./29.) hivatali helyiségben (tel.: +36 88 542 447) ügyfélfogadá-
si időben. 

A Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése értelmében, a szálláshely 
megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a meg-
szűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A szálláshely meg-
szűntetésére vonatkozó bejelentés letölthető honlapukról (www.
balatonalmadi.hu/Önkormányzati információk/Közös Önkor-
mányzati Hivatal/Ügyintézés) vagy beszerezhető a Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1. I./29.) hivatali helyiségben (tel.: +36 88 542 447) ügyfél-
fogadási időben. 

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága - a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 75/2015. (III. 17.) PGB határozatá-
val a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, PANNÓNIA 
Kulturális Központ és Könyvtár épületében lévő 114,83 m2 alap-
területű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendég-
látóipari-terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki a 
20/2015. (I. 20.) PGB határozatban foglalt feltételekkel, aktualizált 
határidőkkel.

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. június 01. 
napjától 2020. május 31. napjáig szól.

A minimális havi bérleti díj a 2015. június 01. napjától 2015. de-
cember 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: 150 000 Ft/hó + 
áfa (27 %).

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. április 27-
én, hétfőn délelőtt 11.00 óra.

Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen 
lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási idő-
ben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

A szakközépiskolában pedig nem múzeális gépeken akarják elsajátít-
tatni a korszerű technikát. Mutattak egy tízéves masinát, mint műemlé-
ket, de mellette olyan forgácsológép ácsorgott amit távvezérelve működ-
tettek a tanulók. Teljesen lenyűgözött a lakberendező tanteremben (in-
kább lakosztályt kellene írni!) a virtuális szobaberendező készlet. Bele is 
szédültem, amikor a szaktanár egy tévéhergelőnek tűnő kis kütyüvel el-
kezdte tágítani a termet, egy helyben állva, átment a falon, ki a kertbe on-
nan megnézte hogyan is nézne ki kívülről több bútor. Majd bejött és pár 
pillanat alatt öt–hat színben vizsgálta a falak és a berendezések harmóni-
áját. Még egyéb dolgokat is varázsolt volna, de belekérdeztünk, hol le-
het ilyent kapni, és mennyibe kerül? Hát valahol Európában, de több he-
lyen is gyártanak már ilyen virtuális lakberendező szimulátorokat. A leg-
jobbat kiválasztották, Brüsszelben megpályázták és elnyerték a kért más-

fél millió eurót. Azután már csak 
meg kellett vásárolni és rögtön oda-
szállították.  Különben meg egy kü-
lön pályázatíró-tanár vagy igazgató-
helyettes dolgozik főállásban min-
den iskolában, aki látott már gyere-
ket előlről is, beszél két-három nyel-
vet, no meg szorgalmas.

Az iskolai szimulátor mellett a ta-
nulók terepen is dolgoznak, még-
hozzá épülő nyaralókban. Konkré-
tan ők építik és rendezik be, miköz-
ben tanulnak és megvitatnak min-
den egyes lépést. Ehhez a polgár-
mester odacsalogatta a legnevesebb 
finn építészt Helsinkiből, mellé pe-
dig egy híres belsőépítészt. Az alag-
sortól a tetőtérig mindent korszerű-
en értelmeznek, a fürdőszobától  a 
nappaliig mindent kipróbálnak és 
közben nagyon odafigyelnek a diá-
kok, azaz a jövendő generáció igé-

nyeire, kívánságaira, valamint szabadidős szokásaira. A tanárokkal és a 
diákokkkal együtt terveznek, oktatnak és kiviteleznek rendes órarend sze-
rint. Félévente pedig országos kiállításokat rendeznek, amikor az egész 
Skandináv világ Kalajokiba özönlik élelmes egyéb országok szakértőivel 
egyetemben. A három–négy szintes nyaralók lábon kelnek el, legtöbb-
ször jóval a befejezés előtt és akkor még a vásárló is belszólhat a végleges 
megoldásba. A városvezetés közben – mit közben –, jóval előtte, közmű-
vesít, parkosít, fenyőerdőt telepít utakat épít és tavat létesít. Hogy néz-
ne az ki, ha a szaunából kirohanva nem tud valaki a közelben csobbanni?

Ezek a furfangos finnek már megint a könnyebb megoldást vá-
lasztották! Valahogy nem derogált nekik a pénzkivonás, a szisztema-
tikus züllesztés, nem veszejtették össze a tantestületeket az igazga-
tókkal, a szülöket az oktatásirányítókkal és keresztbe-kasul. Szem-
forgató módon még úgy konzultáltak a végső reformok előtt, hogy 
nem volt kijelölve az egyetlen győztes megoldás. Először a szülőket 
megkérdezték, a tanárokat folyamatos továbbképzéssel előre felké-
szítették, a tankönyveket és a háttéranyagokat legyártották, sőt láss 
utánozhatatlan csodát, le is szállították. Bezzeg mi magyarok, ami-
lyen állhatatosak vagyunk, megint nekicudarodtunk a nehezebb út-
nak, a küzdelmesebb kivitelezésnek és az össznemzeti veszekedés-
nek. Helyi szinten azt is bevallották, hogy a kalajoki igazgató hova-
tovább egy évtizede tanulmányozza a legjobb európai megoldásokat 
és Riku Saxholm még azt is elmondta, hogy nagyon sokat átvettek a 
balatonalmádi megoldásokból, amint azt az odalátogató miniszter-
elnöknek és a médiának is kifejtette. Csendesen csak annyit kérdez-
tem, hogy mikori megoldásokra céloz.

Szauna nélkül nincs finn otthon, de nyaraló, sőt valamirevaló hi-
vatal sem. Természetesen abban a nyaralóban is volt, amit egy hét-
re kaptunk. Régebbi épületnek mondták, de nekem a jövőt idézte 
az ultramodern konyhájával, a rogyásig rakott hűtővel és az egész 
berendezésével. Ismét megtapasztalhattuk, hogy nem elég a nyara-
lói szauna, a vendéglátóink még a sajátjukba is meghívtak, ahol az 
ősi finn népszokások egyik legkedélyesebb vonásait is megismer-
hettük. A tűzforró köveket nem vízzel locsolják, hanem sörrel. Ez a 
Lapin kulta (Lappföld aranya) névre hallgató nedű csudajó illato-
kat áraszt, sokoldalú testápolási hatását rendesen érezni később is. 

Meg nem álltam, hogy el ne mondjam barátaimnak kedvenc szau-
nás viccemet azon melegében: három finn bevonul a szaunába egy vö-
dör lappföldi arannyal és egy literesüveg  vodkával. Belocsolják a köveket 
rendesen, majd az üveget is megdöntögetik és barkochbázni kezdenek, 
úgy hogy az egyik kimegy, a másik kettő pedig megpróbálja kitalálni ki is 
ment ki. Nos, ez az alapfok. A haladó fokon ugyanez a barkochba két fin-
nel történik hasonló italok heveny fogyasztása közben. Kimegy az egyik, 
aki meg bennmarad, az megpróbálja kitalálni, hogy ki is ment ki. Riku 
barátom azonnal jelezte, hogy a legeslegújabb finn szokások szerint, nem 
csupán kimennek és beugranak a tengerparton vájt lékbe, hanem kiúsz-
nak a szomszédos szigetre. Az lehetetlen –  mondtam a távolságot felmér-
ve –, mert legalább kétszáz méterre volt a sziget. Jég alatt azért a legkivá-
lóbb finn úszó se képes erre mégannnyi szaunával és itallal felfegyverkez-
ve sem. Hja, több lék van ám – szólt Riku. Amikor fogyni kezd a szufla 
rögtön fel kell jönni és  mi mindig eltalájuk, hol van a következő lék. Pró-
báld csak meg biztatott, de erősen vonakodtam. Mutasd meg legalább, 
hogy elmesélhessem otthon! – kértem, de csak annyit mondott, náluk ez 
már olyan rutinosan megy, hogy szinte únják. Azzal vágtam el a további 
cukkolást, nincs nálam a horgászigazolványom, mert ha én egyszer leme-
gyek, akkor a számban legalább egy halat hozok kifelé.

A finn és a székely észjárás azért nem áll olyan messze egymástól  
mint gondolnánk és többször kitértünk a rokonságra is. Annyira el-
térő testi adottságok, kinézet és szín, sőt dalok mellett nagyon sokan 
kapásból megkérdőjeleznek bármifél rokonságot. Kár, mert a nyelvi 
rokonság, más idegen nyelvek tanulásánál tapasztalható hibák no és 
az észjárás hasonlósága tagadhatatlan. Nem az olyan szavakra célzok 
most mint a menni az menne, kéz keszi, a vér meg veri, hanem sok-
kal mélyebb dolgokra. A finn boltokban a vaj az voi, a méz az meszi, a 
hal meg kala, de a klasszikus mondatpár is megdöbbentő: Jég alatt té-
len eleven halak uszkálnak, azaz Jéén alla talvella elevet uiszkentelevat. 
Egy olyan utcában volt a kölcsönkapott nyaralónk, amit nagyon ne-
hezen tudtam megjegyezni a név hosszúsága miatt. Mi a fene lehet 
az a Vesisarantie? Elmagyarázták: az egykori mocsaras erdő mélyén 
hosszúszárú vízinövények virítottak és ezt őrizték mag a fehérvirá-
gú változat nevével. Na mondom csak nem „víziszárantyú”? Mond-
ták boldogan: az lehet, pedig ilyen magyar szó aligha létezik hivatalo-
san, de legalább értelmezhető mindkét nemzetnek! Ugyanígy voltam 
a Vedelma nevű itallal, amit legott megvásároltam, mert hiába volt 
rajta hamvas erdei málna, nekem a vadalma finn visszhangja maradt. 
Az egyik bolt kirakatában rámeredtem a reklámra, ami egy „ y” elha-
gyása után Apuvalinnikeine felkiáltás maradt. Barátaim szerint „y” 
nélkül érthetetlen, Nekem viszont nem.

A hetes programunk azért sokkal zsúfoltabb volt, mint ahogyan eb-
ből az írásból kitűnhet. Testvérvárosi kapcsolatokat megerősítendő ci-
vil útnak terveztük, kirándulásnak indult, de tanulmányút lett belő-
le. Silló Piroska, Pandur Ferenc és egy fiatalamber, Ádám társaságá-
ban tolmácsolhattam északi rokonainknál. Örömmel. Van kiktől ta-
nulnunk ugyanis, van mit tanulnunk és van hol tanulnunk! Nagyon 
sokan és szeretettel érdeklődnek irántunk, egy sor további kapcsolat 
indulhat el a két gimnázium évtiztizedes múltú cserekapcsolata nyo-
mán és úgy érzem szükségünk van rájuk. Czuczor Sándor

Milyen szobrot küldjenek a szoborparkunkba?

 Foto: Silló Piroska
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Balatonalmádi Város Vegyeskara 25 éves

Az alapító kórustagok 1990-ben, Szelényi Pál karnagy úr veze-
tésével (aki 1996-ig vezette a kórust), létrehozták Balatonalmá-
di Város Vegyeskarát. Az alapító tagok: Cziráki Erzsébet, Hansá-
gi Marianna, Holló Miklós, Kirchkeszner Ildikó, Németh And-
rás, Tass Katalin, Tóth Csilla, Varga József. A kórusvezetői beosz-
tásban Szelényi Pált 1997-2010 között Demel Eszter 2011-2014 
júniusa között Pethő Balázsné követte. Jelenleg Kovácsné Nagy 
Márta a vegyeskar vezetője, aki 2014. szeptember hónapban pá-
lyázat útján nyerte el ezt a feladatot. A kórus élete csak akkor le-
het teljes, ha a szakmai munka mellett a társadalmi háttér is biz-
tosítva van. Ezért nem hiányozhatnak a felsorolásból a kórustitká-
rok, akik a közösség bizalmából ellenszolgáltatás nélkül végezték 
munkájukat. Sári Jánosné, Szekér Zoltán, Bukvai Károly, Vajainé 
Majbó Judit.

Ilyen volt a kezdet és  köszönet érte mindazoknak, akik útjára in-
dították a kórusmuzsikát Almádiban. A vegyeskar első összejövete-
leinek és próbáinak a kéttannyelvű gimnázium adott otthont, ké-
sőbb pedig a közösségi ház.

Az együttes rövid idő alatt (2–3 év) a város kedvelt és elismert 
együttese lett. Ez lemérhető volt a fellépések látogatottságából. A 
kórus fellépései kezdetben a helyi ünnepségekre korlátozódtak. Az 
évek múlásával Balatonalmádi Város Vegyeskara egyre ismertebbé 
vált. Ennek köszönhetően meghívták más településekre is, pl. Bala-
tonfüredre, Fűzfőgyártelepre, Pécsre és a megyei kórustalálkozókra. 
Az első külföldi szereplésre Németországban (Ennepetálban) 1994-
ben került sor. A következő évben az ottani kórus látogatott Almá-
diba.

A balatonalmádi vegyeskar elsősorban magyar szerzők (Bár-
dos, Bartók, Járdányi, Karai, Kodály) kórusműveit tűzte műsorá-
ra. Emellett szívesen „merített” a régi zene (Palestrina, Pitoni) a bé-
csi klasszicizmus (Beethoven, Mozart) és a romantika (Bruckner, 
Drorák, Liszt) zenevilágából is. 1996 év végén volt az első karvezető 
váltás, amikor Demel Eszter vette át Szelényi Páltól a kórus szakmai 
irányítását. A kórus egyre több fellépési lehetőséghez jutott, létszá-
mában növekedett. 2005-re a kóruslétszám elérte a 40 főt.

Balatonalmádi Város Vegyeskara jelentősebb szereplései 1997-
2010 között: 1998, 2001 Eggenfelden, testvérvárosi kapcsolat kere-
tében, 1998 Siófok, Balaton parti kórusok találkozója (és azt köve-
tően 2 évenként), 2000. Balatonalmádi, 10 éves jubileumi hangver-
seny, 2001. január, Budapest Zeneakadémia Demel Eszter karnagyi 
diplomakoncertje, 2001. április 26. Veszprém Megyeháza.

Marosszéki gyermekkar
Talán legszebb dolog ezen a földön laudációt írni! Számomra annál 

is inkább öröm eleget tenni ennek a megtisztelő felkérésnek, mert 
valóban méltónak találom a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 
minden énekesét és annak két elkötelezett vezetőjét, Nagy Vera is-
kolanővért és Czakó Gabriella segítő társát a dicséretre, elismerésre. 
Ők ketten, a gyermekekkel sokunknak visszaadhatják az oktatásba, 
nevelésbe vetett őszinte bizalmunkat, hitünket. Akkor, amikor min-
denki nyugati irányba orientálódik, ők Krisztus s népük iránti szere-
tetből keletre költöztek, a Kárpátok bércein élő székely népünk egy-
szerű, szegény gyermekeit keresik meg, szervezik akár a családnál is 
erősebb közösségbe! Több mint tíz éve feladták biztos, kényelmes 
egzisztenciájukat, és útra keltek a szegény, megfeszített Krisztus ne-
vében, hogy Erdély legkisebbjeit oktassák, neveljék, jóra tanítsák, s 
teszik mindezt mindenféle állami juttatás nélkül, szeretetből. Akkor, 
amikor sokan csak siránkozni, panaszkodni tudnak a „mai” gyerme-
kekre, fiatalokra, ők fáradhatatlan kitartással, játszva, kacagva tanít-
ják a „ma” gyermekeinek a szebbnél szebb dallamokat, énekeket, kó-
rusműveket. Az elmúlt 11 év alatt hatalmas utat tett meg az egyszerű, 
dalolgató csoportból kinövő gyermekkar. Olaszországban, Bécsben, 
Svájcban nemcsak begyűjtötték a legjobb kórusoknak járó díjakat, 
hanem Erdélyben és Magyarországon sok-sok kis faluban és nagyvá-
rosban örvendeztették meg, vidáman csengő hangjukkal a templo-
mokban, kultúrházakban összegyűlteket. 

A két kedves nővér munkájával mindennél szebben bizonyítja, 
hogy a szegényebb, elmaradottabb vidékeken élő gyerekek is ké-
pesek olyan teljesítményre, ami a világon bárhol megállja a helyét. 
Ez a kórus az egyszerű, maga létével mindennél szebben hirdeti a 
vidéki kisfalvakból összegyűlt gyermek előadóival, hogy Isten se-
lejtet nem teremt. Lám, a legeldugodtabb kis faluban, a legszegé-
nyebb családnak is tud és akar is Isten csodálatos, drága hangú 
gyerekeket ajándékozni! Ők dalolnak, a jó Istent dicsérik akárcsak 
az ég madarai, és Isten gondoskodik róluk, kirendeli a szüksége-
seket, és így szép előadásukból Szovátán otthon épült, hirdetve, 
hogy a kitartó, lelkes munka a huszonegyedik században is meg-
hozza a maga gyümölcsét! 

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar megérdemli a dicsére-
tet, a kórusvezetők minden pedagógusnak példaképei, eszmény-
képei lehetnek! Külön köszönöm a szervezőknek, hogy munkás-
ságukat, eredményeiket méltatva, a gyermekkart lámpatartóba 
téve nekik ítélte a megtisztelő Magyar Örökség-díjat és így, nevük 
örökre bekerül népünk nagyjainak nevei közé. Böjte Csaba OFM

Elismerés
Magyar örökség-díjas a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar. Már-

cius 21-én ünnepélyesen átadták – az idén első alkalommal - a Magyar 
Örökség-díjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. 

Ezúttal a megyénkben és Almádiban is jól ismert, évente, ado-
mánygyűjtő koncertkörúton  itt vendégeskedő Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkar is a díjazottak között szerepelt, közösségi és lé-
leképítő ének-zenei küldetésük, szolgálatuk elismeréseképpen.  Min-
den díjazott kis műsort is adott az ünnepségen. A marosszéki kórus 
Kodály Zoltán: Egyetem-begyetem és Ave Maria című művét énekel-
te el óriási sikerrel, valóságos tapsvihar köszöntötte a kitüntetett kart 
és vezetőiket Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera szerzetesnővéreket.

A kórus az idén is Balatonalmádi vendége lesz a Balatoni Csillag-
ösvény program keretében július 24-én. TÉ 

 Fennállása óta először minősült Balatonalmádi Város Ve-
gyes kara neves karnagyokból álló (Sapszon Ferenc, Kollár 
Kálmán, Lakner Tamás) zsűri és a Szent István termet zsú-
folásig megtöltő hallgatóság előtt. A hallgatóság döntő há-
nyada Balatonalmádiból érkezett e nagy eseményre. A lelkiis-
meretes felkészülés meghozta gyümölcsét, a vegyeskar az igen 
megtisztelő „Fesztivál Kórus” minősítést kapta, 2001. novem-
ber, Balatonalmádi református templom. A felújított temp-
lom átadási ünnepségén neves egyházi és állami vezetők előtt 
a vegyeskar tovább öregbítette jó hírét, 2003. január, Bala-
tonalmádi a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ava-
tási ünnepsége. A kórus ezen a rendezvényen is jól szerepelt, 
2003. március 14. Veszprém Megyeháza, Szent István terem. 
A vegyeskar megtisztelő felkérésnek tett eleget, a megyei köz-
gyűlés ünnepi ülésén, 2003. április 26. Balatonfüred. A vá-
ros vegyeskarának 30 éves jubileumi hangversenyén vettünk 
részt, több vendégkórussal együtt, 2004. április 2. Balatonal-
mádi Pannónia KKK Almádi várossá nyilvánításának 15. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségen szerepeltünk. A 
férfikar ekkor mutatkozott be önállóan először, 2005. ápri-
lis 16. Balatonalmádi PKKK 15 éves volt Balatonalmádi Város 
Vegyeskara. Az ünnepi koncerten ismert közéleti személyisé-
gek, országgyűlési képviselők tiszteltek meg bennünket szemé-
lyes megjelenésükkel, és méltatták a jubiláló kórust köszönté-
seikben, 2005. július 10. Litér Mogyorósi Napok. Közös sze-
replésünk volt a Tücsök Zenekarral, amely együttest úgyszin-
tén Demel Eszter dirigálta, 2005. szeptember 30. Veszprém 
Egyetem Aula. X. Nemzetközi Romantikus Kóruszenei Talál-
kozó. (Kollár Kálmán hívta meg a kórust), 2005. november 
12. Ajka, Megyei Kórustalálkozó, 2006. április 16. Veszprém 
Szent Mihály Székesegyház. Közreműködés a húsvéti hangver-
senyen, 2006. október 7. Balatonfüred 25. Füredi Kórushang-
verseny, 2006. október 22. Balatonalmádi, közreműködés az 
56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteleté-
re érendezett ünnepségen, 2007. január 22. Balatonkenese, A 
Magyar Kultúra Napja, 2007. április 22. Fonyód, kórustalál-
kozó, 2007. május 18-20, Lengyelország, Ustron. A lengyel 
kórus látogatásának viszonzása, 2007. október 13. Balaton-
füred fellépés a Füredi Vegyeskar 35 éves jubileumi koncert-
jén, 2007. október 31. Balatonalmádi, református templom. 
Közreműködés az MTV 1 által közvetített ünnepi istentiszte-
leten. Ez volt az első alkalom a kórus történetében, hogy az 
MTV 1. csatornájának jóvoltából „kiléptünk” az ország nyil-
vánossága elé, 2010. szeptember Lengyelország, Ustron. A Ba-
latonalmádi Vegyeskar második útja, a cserekapcsolat jegyé-
ben, 2010. december Demel Eszter karnagy másirányú elfog-
laltságaira való hivatkozással önként távozott Balatonalmádi 
Város Vegyeskarától, 2011. január, a megüresedett karvezetői 
állásra kiírt pályázatot több jelentkező közül Pethő Balázsné 
az Ajkai Pedagógus Női kar vezetője nyerte el, 2011. már-
cius 15. Balatonalmádi városi ünnepség. Az új karvezető si-
keres bemutatkozása a kórus élén, 2011. december 11. Bécs 
városháza. Adventi koncert, szép számú külföldi kórus rész-
vételével, 2012. december ismét Bécs városháza, 2013. má-
jus 26. Budapest Gazdagrét Szent Angyalok templom. A Má-
ria Rádió I. kórustalálkozója, 2013. június 20. Balatonalmá-
di Vörösberény Magtár. Fülöp Lajos festőművész kiállításmeg-
nyitása, 2013. június 22. Keszthely dalostalálkozó.

Azt lehet mondani, hogy Balatonalmádi Város Vegyeskara 
szinte megalakulása óta állandó résztvevője a városi ünnepségek-
nek. Letéteményese és folytatója a karácsonyi koncerteknek, ame-
lyeknek először a Vörösberényi Müvelődési Ház, Balatonalmádi 
Közösségi Ház, 2003-től pedig a Pannónia Kulturális Központ biz-
tosit lehetőséget.

Jó kapcsolat alakult ki a város képzőművészei és a vegyeskar kö-
zött. Ennek eredményeként számos kiállításon volt közreműködő 
kórusunk Balatonalmádin kívül is, Budapest, Badacsony, Tihany 
településeken.

Nemes célt szolgált az együttes azon alkalmakkor is, amikor a 
város felekezetei (katolikus, református) felkéréseinek tett eleget és 
ezekkel is növelte ismertségét.

A negyedszázad alatt a leggyakrabban Balatonfüred Város 
Vegyeskarával és a Siófoki Férfi Dalkörrel szerepeltünk. Ennek 
egyenes folytatása, hogy 2015. április 19-én a 25 éves jubileumi 
hangversenyre is ezt a két kórust hívjuk meg Almádiba.

Egy ilyen amatőr együttesnek, mint amilyen a mi kórusunk, nagy 
szüksége van a pénzügyi támogatásra. Balatonalmádi város képvise-
lőtestülete az elmúlt 25 évben egységesen támogatott bennünket, 
amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Csak így válhatott való-
ra az a sok-sok szereplés, utazás, amit kórusunk 25 év alatt megtett.

Azoknak a személyeknek, akik fő támogatóink voltak és remél-
jük, hogy a jövőben is azok maradnak „Tiszteletbeli Kórustag” cí-
met alapítottunk, illetve adományoztunk. Ilyen címet kaptak: dr. 
Bóka István, volt országgyűlési képviselő, Demeter András, fő 
szponzor, dr. Kerényi László, volt polgármester, Keszey János, a vá-
ros jelenlegi polgármestere, Pandúr Ferenc, volt polgármester, kép-
viselő. Személyük szolgáljon példaképül, kövessék őket azok, aki 
szeretik a kórusmuzsikát.

Nem ünneprontásnak szánjuk, csupán ténymegállapítás-
nak, hogy egyrészt „öregszenek” a kórustagok, másrészt csök-
ken az aktív kórustagok száma. Ezért a figyelem az utánpót-
lás felé fordul. Jelentős változásnak kell bekövetkezni ezen a 
téren, hogy a jövőben is legyen városunknak kórusa. Segítsen 
ebben, aki tud!

Végül, de nem utolsó sorban kegyelettel és tisztelettel emléke-
zünk azokra a dalostársainkra, akik az elmúlt negyedszázadban hal-
tak meg közülünk: Boda Zoltánné, Saci, Holló Miklós, Jokesz Ven-
del, Kozma László, Szakál Mihály, Szekér Zoltán, dr. Szücs Sándor.

A biztatóbb holnap reményében búcsúzik e visszaemlékezés írója, 
a kórusmuzsika „örökös” barátja.

 Bukvai Károly kórustag

Az alapítók

Karácsonyi koncert a mai kórussal
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Balatonalmádi Város Vegyeskara 25 éves

Az alapító kórustagok 1990-ben, Szelényi Pál karnagy úr veze-
tésével (aki 1996-ig vezette a kórust), létrehozták Balatonalmá-
di Város Vegyeskarát. Az alapító tagok: Cziráki Erzsébet, Hansá-
gi Marianna, Holló Miklós, Kirchkeszner Ildikó, Németh And-
rás, Tass Katalin, Tóth Csilla, Varga József. A kórusvezetői beosz-
tásban Szelényi Pált 1997-2010 között Demel Eszter 2011-2014 
júniusa között Pethő Balázsné követte. Jelenleg Kovácsné Nagy 
Márta a vegyeskar vezetője, aki 2014. szeptember hónapban pá-
lyázat útján nyerte el ezt a feladatot. A kórus élete csak akkor le-
het teljes, ha a szakmai munka mellett a társadalmi háttér is biz-
tosítva van. Ezért nem hiányozhatnak a felsorolásból a kórustitká-
rok, akik a közösség bizalmából ellenszolgáltatás nélkül végezték 
munkájukat. Sári Jánosné, Szekér Zoltán, Bukvai Károly, Vajainé 
Majbó Judit.

Ilyen volt a kezdet és  köszönet érte mindazoknak, akik útjára in-
dították a kórusmuzsikát Almádiban. A vegyeskar első összejövete-
leinek és próbáinak a kéttannyelvű gimnázium adott otthont, ké-
sőbb pedig a közösségi ház.

Az együttes rövid idő alatt (2–3 év) a város kedvelt és elismert 
együttese lett. Ez lemérhető volt a fellépések látogatottságából. A 
kórus fellépései kezdetben a helyi ünnepségekre korlátozódtak. Az 
évek múlásával Balatonalmádi Város Vegyeskara egyre ismertebbé 
vált. Ennek köszönhetően meghívták más településekre is, pl. Bala-
tonfüredre, Fűzfőgyártelepre, Pécsre és a megyei kórustalálkozókra. 
Az első külföldi szereplésre Németországban (Ennepetálban) 1994-
ben került sor. A következő évben az ottani kórus látogatott Almá-
diba.

A balatonalmádi vegyeskar elsősorban magyar szerzők (Bár-
dos, Bartók, Járdányi, Karai, Kodály) kórusműveit tűzte műsorá-
ra. Emellett szívesen „merített” a régi zene (Palestrina, Pitoni) a bé-
csi klasszicizmus (Beethoven, Mozart) és a romantika (Bruckner, 
Drorák, Liszt) zenevilágából is. 1996 év végén volt az első karvezető 
váltás, amikor Demel Eszter vette át Szelényi Páltól a kórus szakmai 
irányítását. A kórus egyre több fellépési lehetőséghez jutott, létszá-
mában növekedett. 2005-re a kóruslétszám elérte a 40 főt.

Balatonalmádi Város Vegyeskara jelentősebb szereplései 1997-
2010 között: 1998, 2001 Eggenfelden, testvérvárosi kapcsolat kere-
tében, 1998 Siófok, Balaton parti kórusok találkozója (és azt köve-
tően 2 évenként), 2000. Balatonalmádi, 10 éves jubileumi hangver-
seny, 2001. január, Budapest Zeneakadémia Demel Eszter karnagyi 
diplomakoncertje, 2001. április 26. Veszprém Megyeháza.

Marosszéki gyermekkar
Talán legszebb dolog ezen a földön laudációt írni! Számomra annál 

is inkább öröm eleget tenni ennek a megtisztelő felkérésnek, mert 
valóban méltónak találom a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 
minden énekesét és annak két elkötelezett vezetőjét, Nagy Vera is-
kolanővért és Czakó Gabriella segítő társát a dicséretre, elismerésre. 
Ők ketten, a gyermekekkel sokunknak visszaadhatják az oktatásba, 
nevelésbe vetett őszinte bizalmunkat, hitünket. Akkor, amikor min-
denki nyugati irányba orientálódik, ők Krisztus s népük iránti szere-
tetből keletre költöztek, a Kárpátok bércein élő székely népünk egy-
szerű, szegény gyermekeit keresik meg, szervezik akár a családnál is 
erősebb közösségbe! Több mint tíz éve feladták biztos, kényelmes 
egzisztenciájukat, és útra keltek a szegény, megfeszített Krisztus ne-
vében, hogy Erdély legkisebbjeit oktassák, neveljék, jóra tanítsák, s 
teszik mindezt mindenféle állami juttatás nélkül, szeretetből. Akkor, 
amikor sokan csak siránkozni, panaszkodni tudnak a „mai” gyerme-
kekre, fiatalokra, ők fáradhatatlan kitartással, játszva, kacagva tanít-
ják a „ma” gyermekeinek a szebbnél szebb dallamokat, énekeket, kó-
rusműveket. Az elmúlt 11 év alatt hatalmas utat tett meg az egyszerű, 
dalolgató csoportból kinövő gyermekkar. Olaszországban, Bécsben, 
Svájcban nemcsak begyűjtötték a legjobb kórusoknak járó díjakat, 
hanem Erdélyben és Magyarországon sok-sok kis faluban és nagyvá-
rosban örvendeztették meg, vidáman csengő hangjukkal a templo-
mokban, kultúrházakban összegyűlteket. 

A két kedves nővér munkájával mindennél szebben bizonyítja, 
hogy a szegényebb, elmaradottabb vidékeken élő gyerekek is ké-
pesek olyan teljesítményre, ami a világon bárhol megállja a helyét. 
Ez a kórus az egyszerű, maga létével mindennél szebben hirdeti a 
vidéki kisfalvakból összegyűlt gyermek előadóival, hogy Isten se-
lejtet nem teremt. Lám, a legeldugodtabb kis faluban, a legszegé-
nyebb családnak is tud és akar is Isten csodálatos, drága hangú 
gyerekeket ajándékozni! Ők dalolnak, a jó Istent dicsérik akárcsak 
az ég madarai, és Isten gondoskodik róluk, kirendeli a szüksége-
seket, és így szép előadásukból Szovátán otthon épült, hirdetve, 
hogy a kitartó, lelkes munka a huszonegyedik században is meg-
hozza a maga gyümölcsét! 

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar megérdemli a dicsére-
tet, a kórusvezetők minden pedagógusnak példaképei, eszmény-
képei lehetnek! Külön köszönöm a szervezőknek, hogy munkás-
ságukat, eredményeiket méltatva, a gyermekkart lámpatartóba 
téve nekik ítélte a megtisztelő Magyar Örökség-díjat és így, nevük 
örökre bekerül népünk nagyjainak nevei közé. Böjte Csaba OFM
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szinte megalakulása óta állandó résztvevője a városi ünnepségek-
nek. Letéteményese és folytatója a karácsonyi koncerteknek, ame-
lyeknek először a Vörösberényi Müvelődési Ház, Balatonalmádi 
Közösségi Ház, 2003-től pedig a Pannónia Kulturális Központ biz-
tosit lehetőséget.

Jó kapcsolat alakult ki a város képzőművészei és a vegyeskar kö-
zött. Ennek eredményeként számos kiállításon volt közreműködő 
kórusunk Balatonalmádin kívül is, Budapest, Badacsony, Tihany 
településeken.

Nemes célt szolgált az együttes azon alkalmakkor is, amikor a 
város felekezetei (katolikus, református) felkéréseinek tett eleget és 
ezekkel is növelte ismertségét.

A negyedszázad alatt a leggyakrabban Balatonfüred Város 
Vegyeskarával és a Siófoki Férfi Dalkörrel szerepeltünk. Ennek 
egyenes folytatása, hogy 2015. április 19-én a 25 éves jubileumi 
hangversenyre is ezt a két kórust hívjuk meg Almádiba.

Egy ilyen amatőr együttesnek, mint amilyen a mi kórusunk, nagy 
szüksége van a pénzügyi támogatásra. Balatonalmádi város képvise-
lőtestülete az elmúlt 25 évben egységesen támogatott bennünket, 
amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Csak így válhatott való-
ra az a sok-sok szereplés, utazás, amit kórusunk 25 év alatt megtett.

Azoknak a személyeknek, akik fő támogatóink voltak és remél-
jük, hogy a jövőben is azok maradnak „Tiszteletbeli Kórustag” cí-
met alapítottunk, illetve adományoztunk. Ilyen címet kaptak: dr. 
Bóka István, volt országgyűlési képviselő, Demeter András, fő 
szponzor, dr. Kerényi László, volt polgármester, Keszey János, a vá-
ros jelenlegi polgármestere, Pandúr Ferenc, volt polgármester, kép-
viselő. Személyük szolgáljon példaképül, kövessék őket azok, aki 
szeretik a kórusmuzsikát.

Nem ünneprontásnak szánjuk, csupán ténymegállapítás-
nak, hogy egyrészt „öregszenek” a kórustagok, másrészt csök-
ken az aktív kórustagok száma. Ezért a figyelem az utánpót-
lás felé fordul. Jelentős változásnak kell bekövetkezni ezen a 
téren, hogy a jövőben is legyen városunknak kórusa. Segítsen 
ebben, aki tud!

Végül, de nem utolsó sorban kegyelettel és tisztelettel emléke-
zünk azokra a dalostársainkra, akik az elmúlt negyedszázadban hal-
tak meg közülünk: Boda Zoltánné, Saci, Holló Miklós, Jokesz Ven-
del, Kozma László, Szakál Mihály, Szekér Zoltán, dr. Szücs Sándor.

A biztatóbb holnap reményében búcsúzik e visszaemlékezés írója, 
a kórusmuzsika „örökös” barátja.

 Bukvai Károly kórustag

Az alapítók

Karácsonyi koncert a mai kórussal
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ALMÁDI ÚJSÁGGyörgyi Dénes iskola 2015. április Vörösberényi iskola
Helytörténeti vetélkedőKompetenciamérés eredmények

A 2014. május 28-án megrendezett országos mérés a 6. és a 8. év-
folyamon tanulók csoportjában felmérte a szövegértési képességeket 
és a matematikai eszköztudást. 

A kompetenciamérés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanu-
lók képesek-e a tudásukat az életben alkalmazni és további ismeret-
szerzésre felhasználni? Vagyis birtokában vannak-e annak az úgyne-
vezett „eszköztudásnak”, amely sikeres továbbhaladásukhoz nélkü-
lözhetetlen? Ezért a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi kö-
vetelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, helyzetek meg-
oldására irányulnak. Nem tantárgyi tudást, hanem bizonyos kom-
petenciákat, képességeket mérnek.

Mérési évfolyam ÁTLAGEREDMÉNyEK
terület  Györgyi Országos Városi Kis városok
  Dénes  általános általános
  Iskola  iskolák iskolái
matematika 6. 1554 1491 1473 1455
 8. 1726 1617 1593 1575
szövegértés 6. 1577 1481 1460 1433
 8. 1613 1557 1531 1505

 
Iskolánkban, ebben az évben nem volt minimum szint alatt tel-

jesítő tanuló.
Matematika 6. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 8 iskola ért el jobb eredményt.
 Szövegértés 6. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 2 iskola ért el jobb eredményt.
 Matematika 8. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 3 iskola ért el jobb eredményt.
 Szövegértés 8. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 2 iskola ért el jobb eredményt.
   

Újdonságok az iskolai könyvtárban
A 2014-15-ös tanév a változások és fejlesztések éve az iskolai 

könyvtárban.  Szeptemberben az első emelet helyett a földszinten 
vártuk diákjainkat és pedagógusainkat. Lassan mindenki megszok-
ta az új helyszínt, kezdetét vehette az állomány nagyszabású fejlesz-
tése. TÁMOP pályázatunk jelentős összeget tartalmazott szakköny-
vek beszerzésére, 3450 db könyvvel gazdagítottuk a könyvtárun-
kat. A pályázat céljainak megfelelően a természetről, egészséges élet-
módról, helyismeretről szóló és a nyelvtanulás segítését szolgáló ki-
adványok beszerzésére helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, a rendel-
kezésre álló összegből egész osztálynyi példányszámban vásárolhat-
tunk. A szakkönyveken túl 2300 új tankönyv került a polcokra, re-
ményeink szerint a jövő évi tankönyvellátásban is felhasználhatjuk 
a kiadványok egy részét.

Ilyen mennyiségű könyv állományba vétele, feltárása nem kis 
munka. Szeptemberben kezdődött TIOP pályázatunk megvalósítá-
sa, mely balatonalmádi általános iskoláinak könyvtári infrastruktú-
ra-fejlesztését és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár integ-
rált könyvtári rendszeréhez történő kapcsolódását tűzte ki célul. A 
két pályázat itt kapcsolódhatott össze: már a HunTéka programmal 
történhetett a kiadványok feldolgozása. A szakkönyvek adatait a vá-
rosi könyvtár munkatársai rögzítették a rendszerben, így két és fél 
hónap alatt el tudtuk végezni ezt a feladatot, a sok szép könyv felke-
rült a könyvtár polcaira. Ennek eredményeként a Pannónia könyv-
tár internetes katalógusában a Györgyi Dénes Iskola teljes könyv-
tári állományában lehet keresni. Köszönjük mindazoknak a segítsé-
gét, akik a munkálatokban közreműködtek.  Egy másik állomáson képzeletbeli iskolát formáltak a csapatok

Az elméleti kérdések is városunkhoz kapcsolódta

 Orbán Alexandra, Csiki Lilian, Szántó Benedek az úszás olimpia 
érmesei

Zrínyi matematika verseny diákjai és a felkészítő tanárok.  Kovács 
Katalin, Raffai Richárd, Kozma Botond, Zanathy László

Kompetenciamérés eredmények
A Vörösberényi Általános Iskola diákjai mind a matematika, 

mind a szövegértés területén – a korábbi évekhez hasonlóan – jóval 
az országos átlag fölött teljesítettek.

Mérési terület Évfolyam ÁTLAGEREDMÉNyEK
  Az intézményben Országosan
Matematika 6. 1533 1491
 8. 1696 1617
Szövegértés 6. 1535 1481
 8. 1637 1557

A Balatonalmádi városban kompetenciamérésen részt vett nyol-
cadik osztályos tanulók közül az öt legjobb eredmény közül ma-
tematikából három, szövegértésből pedig mind az öt tanuló a 
Vörösberényi Általános Iskola diákja volt.

Újabb verseny eredményeink

Iskolánk tanulói közül 26-an idén is részt vettek az országos Zrí-
nyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján. Egyéniben me-
gyei első helyezést ért el Raffai Richárd (7. osztály), aki Veszprém 
megyét képviseli a 7. évfolyamon a pécsi országos döntőben. A me-
gyei eredményhirdetésen díjat vehetett át Richárd felkészítő taná-
ra, Kovács Katalin is, tanulóink közül pedig még a 8. évfolyamról 
Kozma Botond kapott díjat megyei 9. helyezéséért (felkészítő taná-
ra Zanathy László). Iskolánk csapatai közül a legelőkelőbb, megyei 
5. helyezést a 8. évfolyamosok érték el, a csapat tagjai Kozma Bo-
tond, Nagy Patrik és Kiss Szabolcs.

Az Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7–8. évfolyam számá-
ra rendezett megyei döntőjén iskolánkból Késmárki Mirjam 8., Zab 
Martina 13. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Csetényi Tamásné.

A Pápán megrendezett megyei úszás diákolimpián több dobogós 
helyezést értünk el. Csíki Lilian (6. évfolyam) az A kategóriások kö-
zött 100 m mellúszásban 1., 100 m háton 2., Orbán Alexandra (5. 
osztály) szintén A kategóriában 100 m pillangón 2., valamint Szán-
tó Benedek 50 m gyorson 2., 50 m háton 3. helyet szerzett.

Hóvirág túra
Iskolánk elsősei igen aktív életet élő közösséget alkotnak. Mi, ta-

nító nénik fontosnak tartottuk a kezdetektől fogva, hogy minél 
több tanórán kívüli foglalkozást szervezzünk a kicsiknek. A progra-
mok egy része csak a gyerekeknek szólt, de több alkalommal vontuk 
be az ugyancsak aktív, tenni vágyó, érdeklődő szülőket, akik vették, 
hogy részesei lehetnek gyermekeik iskolai élményeinek is. Legutóbb 
hóvirág túrára mentünk a közeli erdőbe. A nap első felében megis-
merkedtünk az iskolában ezzel a bájos növényünkkel, mely minden 
ember lelkében a tavaszt idézi. Megvizsgáltuk részeit nagyító alatt és 
sok érdekes információt olvastunk róla. Délután aztán a tantermet 
felcseréltük az erdőre, kisétáltunk a Malom-völgybe, onnan pedig 
a zöld jelzésen haladva csodáltuk meg, hogy a még kopár fák alatt 
micsoda élénk élet zajlik. A hóvirágok sok helyen szőnyegként bo-
rították be az erdő alját. Kezdték kidugni fejüket az avar alól az od-
vas keltikék, kankalinok és a tüdőfüvek is. Elcsendesedve járván az 
erdőt a sokféle madár hangja is eljutott fülünkbe. Kis túránkat az 
Ember-szikla fordította vissza a Malom-völgybe. A délutánt termé-
szetismereti feladatok és játékok zárták le.

Március 13-án, a TÁMOP program keretében ismét helytörténe-
ti vetélkedőt szerveztünk. Reggel 8 órakor iskolánk tanulói és tanárai 
méltó módon emlékeztek meg az 1848/49-es forradalomról és szabad-
ságharcról. A felső tagozatosok színvonalas műsorral készültek Völgyi 
Zsuzsa tanárnő irányításával. Ezt követően iskolánk diákjai 1–8. osztá-
lyig előre kialakított vegyes csapatokba szerveződtek. A csapatvezetők 
és az állomásvezetők pedig a tanárok voltak. Idei helytörténeti vetélke-
dőnk célja az volt, hogy tanulóink megismerkedjenek iskolánk történe-
tével és Györgyi Dénes, iskolánk névadójának munkásságával. A gye-
rekek örömmel dolgoztak, hisz változatos feladatok voltak. Probléma-
megoldó, alkotó, felfedező, kutató feladattípusok váltakoztak. Bízunk 
benne, tanulóink sok új ismeretre, tapasztalatra tettek szert. A csoport-
munka során egymásra is figyelniük kellett. A társas viselkedés terén az 
empátia és a kooperációs készség is jelentős szerepet kapott. Az isko-
lai összetartozásra is kiváló lehetőséget teremtettek a vegyes csapatok.
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ALMÁDI ÚJSÁGGyörgyi Dénes iskola 2015. április Vörösberényi iskola
Helytörténeti vetélkedőKompetenciamérés eredmények

A 2014. május 28-án megrendezett országos mérés a 6. és a 8. év-
folyamon tanulók csoportjában felmérte a szövegértési képességeket 
és a matematikai eszköztudást. 

A kompetenciamérés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanu-
lók képesek-e a tudásukat az életben alkalmazni és további ismeret-
szerzésre felhasználni? Vagyis birtokában vannak-e annak az úgyne-
vezett „eszköztudásnak”, amely sikeres továbbhaladásukhoz nélkü-
lözhetetlen? Ezért a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi kö-
vetelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, helyzetek meg-
oldására irányulnak. Nem tantárgyi tudást, hanem bizonyos kom-
petenciákat, képességeket mérnek.

Mérési évfolyam ÁTLAGEREDMÉNyEK
terület  Györgyi Országos Városi Kis városok
  Dénes  általános általános
  Iskola  iskolák iskolái
matematika 6. 1554 1491 1473 1455
 8. 1726 1617 1593 1575
szövegértés 6. 1577 1481 1460 1433
 8. 1613 1557 1531 1505

 
Iskolánkban, ebben az évben nem volt minimum szint alatt tel-

jesítő tanuló.
Matematika 6. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 8 iskola ért el jobb eredményt.
 Szövegértés 6. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 2 iskola ért el jobb eredményt.
 Matematika 8. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 3 iskola ért el jobb eredményt.
 Szövegértés 8. osztály - Településünkhöz hasonló (kisvárosi) álta-

lános iskolák közül országos szinten 2 iskola ért el jobb eredményt.
   

Újdonságok az iskolai könyvtárban
A 2014-15-ös tanév a változások és fejlesztések éve az iskolai 

könyvtárban.  Szeptemberben az első emelet helyett a földszinten 
vártuk diákjainkat és pedagógusainkat. Lassan mindenki megszok-
ta az új helyszínt, kezdetét vehette az állomány nagyszabású fejlesz-
tése. TÁMOP pályázatunk jelentős összeget tartalmazott szakköny-
vek beszerzésére, 3450 db könyvvel gazdagítottuk a könyvtárun-
kat. A pályázat céljainak megfelelően a természetről, egészséges élet-
módról, helyismeretről szóló és a nyelvtanulás segítését szolgáló ki-
adványok beszerzésére helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, a rendel-
kezésre álló összegből egész osztálynyi példányszámban vásárolhat-
tunk. A szakkönyveken túl 2300 új tankönyv került a polcokra, re-
ményeink szerint a jövő évi tankönyvellátásban is felhasználhatjuk 
a kiadványok egy részét.

Ilyen mennyiségű könyv állományba vétele, feltárása nem kis 
munka. Szeptemberben kezdődött TIOP pályázatunk megvalósítá-
sa, mely balatonalmádi általános iskoláinak könyvtári infrastruktú-
ra-fejlesztését és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár integ-
rált könyvtári rendszeréhez történő kapcsolódását tűzte ki célul. A 
két pályázat itt kapcsolódhatott össze: már a HunTéka programmal 
történhetett a kiadványok feldolgozása. A szakkönyvek adatait a vá-
rosi könyvtár munkatársai rögzítették a rendszerben, így két és fél 
hónap alatt el tudtuk végezni ezt a feladatot, a sok szép könyv felke-
rült a könyvtár polcaira. Ennek eredményeként a Pannónia könyv-
tár internetes katalógusában a Györgyi Dénes Iskola teljes könyv-
tári állományában lehet keresni. Köszönjük mindazoknak a segítsé-
gét, akik a munkálatokban közreműködtek.  Egy másik állomáson képzeletbeli iskolát formáltak a csapatok

Az elméleti kérdések is városunkhoz kapcsolódta

 Orbán Alexandra, Csiki Lilian, Szántó Benedek az úszás olimpia 
érmesei

Zrínyi matematika verseny diákjai és a felkészítő tanárok.  Kovács 
Katalin, Raffai Richárd, Kozma Botond, Zanathy László

Kompetenciamérés eredmények
A Vörösberényi Általános Iskola diákjai mind a matematika, 

mind a szövegértés területén – a korábbi évekhez hasonlóan – jóval 
az országos átlag fölött teljesítettek.

Mérési terület Évfolyam ÁTLAGEREDMÉNyEK
  Az intézményben Országosan
Matematika 6. 1533 1491
 8. 1696 1617
Szövegértés 6. 1535 1481
 8. 1637 1557

A Balatonalmádi városban kompetenciamérésen részt vett nyol-
cadik osztályos tanulók közül az öt legjobb eredmény közül ma-
tematikából három, szövegértésből pedig mind az öt tanuló a 
Vörösberényi Általános Iskola diákja volt.

Újabb verseny eredményeink

Iskolánk tanulói közül 26-an idén is részt vettek az országos Zrí-
nyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján. Egyéniben me-
gyei első helyezést ért el Raffai Richárd (7. osztály), aki Veszprém 
megyét képviseli a 7. évfolyamon a pécsi országos döntőben. A me-
gyei eredményhirdetésen díjat vehetett át Richárd felkészítő taná-
ra, Kovács Katalin is, tanulóink közül pedig még a 8. évfolyamról 
Kozma Botond kapott díjat megyei 9. helyezéséért (felkészítő taná-
ra Zanathy László). Iskolánk csapatai közül a legelőkelőbb, megyei 
5. helyezést a 8. évfolyamosok érték el, a csapat tagjai Kozma Bo-
tond, Nagy Patrik és Kiss Szabolcs.

Az Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7–8. évfolyam számá-
ra rendezett megyei döntőjén iskolánkból Késmárki Mirjam 8., Zab 
Martina 13. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Csetényi Tamásné.

A Pápán megrendezett megyei úszás diákolimpián több dobogós 
helyezést értünk el. Csíki Lilian (6. évfolyam) az A kategóriások kö-
zött 100 m mellúszásban 1., 100 m háton 2., Orbán Alexandra (5. 
osztály) szintén A kategóriában 100 m pillangón 2., valamint Szán-
tó Benedek 50 m gyorson 2., 50 m háton 3. helyet szerzett.

Hóvirág túra
Iskolánk elsősei igen aktív életet élő közösséget alkotnak. Mi, ta-

nító nénik fontosnak tartottuk a kezdetektől fogva, hogy minél 
több tanórán kívüli foglalkozást szervezzünk a kicsiknek. A progra-
mok egy része csak a gyerekeknek szólt, de több alkalommal vontuk 
be az ugyancsak aktív, tenni vágyó, érdeklődő szülőket, akik vették, 
hogy részesei lehetnek gyermekeik iskolai élményeinek is. Legutóbb 
hóvirág túrára mentünk a közeli erdőbe. A nap első felében megis-
merkedtünk az iskolában ezzel a bájos növényünkkel, mely minden 
ember lelkében a tavaszt idézi. Megvizsgáltuk részeit nagyító alatt és 
sok érdekes információt olvastunk róla. Délután aztán a tantermet 
felcseréltük az erdőre, kisétáltunk a Malom-völgybe, onnan pedig 
a zöld jelzésen haladva csodáltuk meg, hogy a még kopár fák alatt 
micsoda élénk élet zajlik. A hóvirágok sok helyen szőnyegként bo-
rították be az erdő alját. Kezdték kidugni fejüket az avar alól az od-
vas keltikék, kankalinok és a tüdőfüvek is. Elcsendesedve járván az 
erdőt a sokféle madár hangja is eljutott fülünkbe. Kis túránkat az 
Ember-szikla fordította vissza a Malom-völgybe. A délutánt termé-
szetismereti feladatok és játékok zárták le.

Március 13-án, a TÁMOP program keretében ismét helytörténe-
ti vetélkedőt szerveztünk. Reggel 8 órakor iskolánk tanulói és tanárai 
méltó módon emlékeztek meg az 1848/49-es forradalomról és szabad-
ságharcról. A felső tagozatosok színvonalas műsorral készültek Völgyi 
Zsuzsa tanárnő irányításával. Ezt követően iskolánk diákjai 1–8. osztá-
lyig előre kialakított vegyes csapatokba szerveződtek. A csapatvezetők 
és az állomásvezetők pedig a tanárok voltak. Idei helytörténeti vetélke-
dőnk célja az volt, hogy tanulóink megismerkedjenek iskolánk történe-
tével és Györgyi Dénes, iskolánk névadójának munkásságával. A gye-
rekek örömmel dolgoztak, hisz változatos feladatok voltak. Probléma-
megoldó, alkotó, felfedező, kutató feladattípusok váltakoztak. Bízunk 
benne, tanulóink sok új ismeretre, tapasztalatra tettek szert. A csoport-
munka során egymásra is figyelniük kellett. A társas viselkedés terén az 
empátia és a kooperációs készség is jelentős szerepet kapott. Az isko-
lai összetartozásra is kiváló lehetőséget teremtettek a vegyes csapatok.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2014. április közepétől május közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Balatonalmádi Városház tér 4.
Információ: +36 88 542 50, 542 514; www.pkkk.hu; www.strandkonyvtar.hu

ÁPRILIS 10. PÉNTEK 17 ÓRA – Kiállítás megnyitó  
BÉLYEGKIÁLLÍTÁS: Viruló virágok címmel Kerekesné Tüske Márta és Ál-
latvilág címmel Szabó József bélyeggyűjtők gyűjtéséből. 
ÁPRILIS 11. SZOMBAT 14-19 ÓRA – MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA A 
KÖNYVTÁRBAN. Költészet napi felhívás fiataloknak és időseknek egyaránt: 
hozd el kedvenc versedet vagy versidézetedet a könyvtárba. Írhatsz saját verset is! 
A kiállított költemények a tavaszi hónapokban megtekinthetők a könyvtárban. 
17 órától fellép a VIGYEKÁNYA együttes – ismert gyerekdalokkal és megze-
nésített versekkel. 
ÁPRILIS 19. VASÁRNAP 16 ÓRA – 25 ÉVES BALATONALMÁDI VÁROS 
VEGYESKARA. Jubileumi gálaműsor.
ÁPRILIS 25. SZOMBAT 15 ÓRA – ÉRTÉKEINK - Vetített képes előadás a bala-
tonalmádi kőfejtésről és kőfaragásról Kovács István előadásában. Helyszín: könyvtár
ÁPRILIS 25. SZOMBAT 10–17 ÓRÁIG ismét Almádiban a RETRÓ BUSZ! 
Ingyenes nosztalgiautazás a városban. Indulás az Autóbuszpályaudvar 4. kocsiállásról
ÁPRILIS 25. SZOMBAT 15–18 ÓRA – AVON Termékbemutató és vásárlói 
nap, szépség- és sminktanácsadás, fotózás, kedvezményes vásárlási lehetőség.
16 órától Frici bohóc teszi színesebbé bemutatónkat
Szervező: Csomainé Scheff Adrienn +36 70 459 6948
ÁPRILIS 25. SZOMBAT 16 ÓRA – NOSZTALGIA KONCERT A 
FRISSON ZENEKARRAL a Pannónia parkolójában
ÁPRILIS 29. SZERDA 17 ÓRA – VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKO-
LA GÁLAMŰSORA. 
MÁJUS 1. PÉNTEK – ALMÁDI VÁROSI MAJÁLIS 2015. a Pannóniánál
MÁJUS 8. PÉNTEK 17 ÓRA – HORVÁTH MÁRTA BÁBMŰVÉSZ önál-
ló kiállítása 

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
Április 25. szombat – A FÖLD NAPJA alkalmából mi is csatlakozunk az or-
szágos szemétgyűjtő akcióhoz. Tervezett helyszín: Káptalanfüreden, a táborok 
fölötti erdő. Gyülekezés: a Pannónia előtt 8 órakor 
Május 9. szombat – Gombásztúra Eplény környékére.
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában. Elnök: Lőrincz József +36 70 366 0181
Április 14. Barangolás a Pannonhalmi történelmi borvidéken egy kispincés bo-
rász szemével. Előadó: Nagy Róbert levéltáros, borász
Április 28. Tájékoztató a TÜNDÉRKERT mozgalom Kárpát-medencei helyze-
téről.  Előadó: Szarvas József színművész, ötletadó
Május 9. Majális

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Honismereti túrák
Május 10-én Pannónia - Malom-völgy - Megye-hegy - Római-villa - 
Szentkirályszabadja - Remete-völgy - Pannónia 18 km. Találkozó: 13.30 Pannónia
Virágosítás
Április 18. szombat 14 óra Budatava lakótelep és szolgáltatóház környéke
Április 25. szombat 9 óra Vasútállomások
Leander program
Szeretnénk a város közterületeire az elkövetkező években minél több leandert 
ültetni. Kérjük, akinek felajánlható leandere van, jelezze a +36 30 9719 446-os 
számon, érte megyünk! Várjuk azokat is, akik szaporítást, bujtást vállalnának.
Várostakarítás
Május 15-én pénteken 11 órától és 16-án szombaton 8 illetve 9 órától a Pannó-
nia elől indulva. Zsák, kesztyű lesz bőven, de mindenki hozhatja a sajátját is!

KERÁMIA, ÜVEG, PORCELÁN foglalkozások felnőtteknek és gyerekeknek
Kerámia-, üveg-, porcelánműhelyek kiemelkedő technológia háttérrel önálló alkotóknak

Nyári napközis kézműves alkotótábor gyerekeknek
Tematikus üveg workshop felnőtteknek

AlmádiART  Alkotóház 8220 – Balatonalmádi, Széchenyi sétány 3.  www.almadiart.hu, www.facebook.com/almadiart
  Gecs Mónika  + 36 70 70 33 909    info@almadiart.hu
  Születésnapra és egyéb alkalomra AJÁNDÉKUTALVÁNY vásárolható, mely művészeti foglalkozásainkra beváltható!

BALATON JÁTÉKPONT 
Balatonalmádi, Városház tér 4. Nyitva: hétfő–csütörtök 15–18 óra, péntek–
szombat 14–18 óra Információ: +36 70 455 4100 E-mail: balatonjatekpont@
gmail.com www.almadiert.hu www.facebook.hu/balatonjatekpont 

BALATON JÁTÉKPONT – MEGNYITÓ – április 11. szombat
14 ÓRÁTÓL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ ÉS DÍJÁTADÓ 
Köszöntőt mond: É. Szabó Márta, Cimbora Alapítvány. A Balaton Játékpontot 
megnyitja: Keszey János, Balatonalmádi Város polgármestere
TÁLTOS–DIÁK DÍJ 2015. – Az „Almádiért” Közalapítvány oklevéllel és 
könyvvel jutalmazza azokat, akikre a legbüszkébbek lehetünk. 
15 ÓRA TÜCSÖKBOGÁR Gyermek Néptánc Együttes köszönti a Játékpontot 
SZABAD A JÁTÉK! A Balaton Játékpont interaktív művészeti, ismeretterjesztő 
játékegyüttes, amely kapcsolódik a Cimbora hagyományokhoz, a Balatonhoz és a ma-
gyar értékekhez. Vannak óriás kirakók, célba dobálók, ügyességi és rajzolós játékok, lo-
gikai és történelmi tesztek, jelmezes beöltözés, fényképezkedés, népi játékok, verse-
nyeztető játékok, építő játékok, stb. Aki regisztrál, kap egy Balaton szeletet!
BALATON RIVIÉRA TURISZTIKAI EGYESÜLET szervezésében április 11-
én 14 órától „Tekerj bele Te is – önmagadért és másokért” áramfejlesztés edző-
kerékpárral előválogató verseny

Rendszeres programok:
Hétfőnként 17 órától – Elek apó meséi
Keddenként 16. 30-tól – IQ klub – rejtvényfejtők délutánja 
Szerdánként – SZABAD A JÁTÉK 
Csütörtökön: 
április 16-án, 30-án és május 14-én 16.30-tól – Babráló
április 23-án, május 7-én és 21-én 16.30-tól – Montessori Klub
Péntekenként – SZABAD A JÁTÉK
kivéve április 17-én 17 órakor - Szülők iskolája 
Szombaton:
április 18-án 15 óra – Bújj, bújj, zöldág … közös játék 
április 25-én 15 óra – Züzzülő – hangszeres játékok  
május 2.  – SZABAD A JÁTÉK 
május 9. 15 óra – Cimbora Szombat  
május 16. 15 óra – Bújj, bújj zöldág … 
május 23. 15 óra – Züzzülő – hangszeres játékok 

LEADER HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTÚRKÖZPONT 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2–6. Információ: +36 20 991 6213

Rendszeres programok:
Hétfő: Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető: Vajda Richárd 
Tel.: +36 70 614 9605
Kedd: Időszakosan Ringató Balaton nyugdíjas néptánccsoport próbája 18-20 
óráig. Csoportvezető: Veleginé Pavelka Gizella Tel.: +36 30 939 5129
Szerda: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája 17.30–19 óráig. Művészeti 
vezető: Kreutz Károly Tel.: +36 70 383 4455
Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető: Vajda Richárd Tel.: +36 
70 614 9605
Csütörtök: Gurgolya ifjúsági néptánccsoport próbája: 18-21 óráig
Művészeti vezető: Kreutz Károly Tel.: +36 70 383 4455
Péntek: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája: 17,30-19 óráig
Művészeti vezető: Kreutz Károly Tel.: +36 70 383 4455

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Elnök: Pandur Ferenc tel: +36 70 339 5274
Április 27. - Közgyűlés. Beszámoló a 2014. évi munkáról és a gazdálkodásról. Az EB 
tájékoztatója. ea.: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit gazd. vez., Gottschallné Éva.
Május 1. 16 óra – Majális. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök: Lencse Sándor tel: +36 30 902 4268. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Április 22. szerda 16-17-ig – Ügyelet: vacsorabefizetés
Április 29. szerda 16 órától – Férfinap a klubban - műsor, ünnepi vacsora, 
meglepetés. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél Tóth István
Május 13. szerda 15-16–ig – A kirándulások második részletének befizetése. 
16 órától: Egészségnap: vérnyomás, cukorszint, testzsírmérések, hallásvizsgálat 
Eü.központ, védőnő, Geers Kft.

Harmónia
Örömmel tudatjuk, hogy megalakult a Harmónia énekegyüttes 

Demel Eszter karnagy vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit, 
aki szívesen énekel egy baráti közösségben. A próbák színhelye: 
Balatonalmádi, zeneiskola. A próbák ideje: minden csütörtökön 
este fél héttől fél kilencig. Érdeklődni: +36 30 700 9642
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Szombaton:
április 18-án 15 óra – Bújj, bújj, zöldág … közös játék 
április 25-én 15 óra – Züzzülő – hangszeres játékok  
május 2.  – SZABAD A JÁTÉK 
május 9. 15 óra – Cimbora Szombat  
május 16. 15 óra – Bújj, bújj zöldág … 
május 23. 15 óra – Züzzülő – hangszeres játékok 

LEADER HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTÚRKÖZPONT 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2–6. Információ: +36 20 991 6213

Rendszeres programok:
Hétfő: Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető: Vajda Richárd 
Tel.: +36 70 614 9605
Kedd: Időszakosan Ringató Balaton nyugdíjas néptánccsoport próbája 18-20 
óráig. Csoportvezető: Veleginé Pavelka Gizella Tel.: +36 30 939 5129
Szerda: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája 17.30–19 óráig. Művészeti 
vezető: Kreutz Károly Tel.: +36 70 383 4455
Erőnléti önvédelmi edzés 18-20 óráig. Szakkörvezető: Vajda Richárd Tel.: +36 
70 614 9605
Csütörtök: Gurgolya ifjúsági néptánccsoport próbája: 18-21 óráig
Művészeti vezető: Kreutz Károly Tel.: +36 70 383 4455
Péntek: Gurgolya gyermeknéptánc-csoport próbája: 17,30-19 óráig
Művészeti vezető: Kreutz Károly Tel.: +36 70 383 4455

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Elnök: Pandur Ferenc tel: +36 70 339 5274
Április 27. - Közgyűlés. Beszámoló a 2014. évi munkáról és a gazdálkodásról. Az EB 
tájékoztatója. ea.: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit gazd. vez., Gottschallné Éva.
Május 1. 16 óra – Majális. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök: Lencse Sándor tel: +36 30 902 4268. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Április 22. szerda 16-17-ig – Ügyelet: vacsorabefizetés
Április 29. szerda 16 órától – Férfinap a klubban - műsor, ünnepi vacsora, 
meglepetés. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél Tóth István
Május 13. szerda 15-16–ig – A kirándulások második részletének befizetése. 
16 órától: Egészségnap: vérnyomás, cukorszint, testzsírmérések, hallásvizsgálat 
Eü.központ, védőnő, Geers Kft.

Harmónia
Örömmel tudatjuk, hogy megalakult a Harmónia énekegyüttes 

Demel Eszter karnagy vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit, 
aki szívesen énekel egy baráti közösségben. A próbák színhelye: 
Balatonalmádi, zeneiskola. A próbák ideje: minden csütörtökön 
este fél héttől fél kilencig. Érdeklődni: +36 30 700 9642
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A szentjánosbogarak  különle-
ges tulajdonsága, hogy világítani 
képesek, sőt a világítást be, és ki-
kapcsolni is tudják. Ennek elle-
nére erősen tartja magát az a té-
ves nézet, hogy a szentjánosbo-
gár nappali aktivitású, szép fé-
nyes zöld, mint pl. a nagy finánc-
bogár (Anomala 
vitis), vagy a dí-
szes árvacsalán-
levelész  (Crysolina 
fastuosa), és az ara-
nyos virágbogár 
(Cetonia aurata).
Ők azonban nem 
világítanak, nem 
éjjel aktívak, és 
mind növényevők.

A Lampyridae-k latin neve is jelzi a világítási ké-
pességüket. A világon élő, több mint 2000 faj fő-
leg a trópusokat lakja, Európában csak 50, Ma-
gyarországon 3 faj él. A törpe-szentjánosbogár 
(Posphaenus hemipterus), és a kis szentjánosbo-
gár (Lamprohiza  splendidula) főleg a párásabb élő-
helyeken látható, mint a patakvölgyek, nedves ré-
tek, erdők, és nehezebben megfigyelhetők, a nagy 
szentjánosbogárnál (Lampyris noctiluca). Az élő-
helye azonos a táplálékát képező szárazföldi csigá-
kéval. Ritkás erdők, cserjések, erdőszegélyek, teme-
tők, árokszélek.  Jelenlétéről leginkább a nőstények  
úgy este tíz óra körül felkapcsolt, a hímeket hívoga-
tó zöld fényéről szerezhetünk tudomást. Óvatosan 
közelítve kézbe vehető a kis lámpás. Más esetben a 
zavarás miatt a fényét kikapcsolja, és a földre veti 
magát. Ha várunk kicsit rövidesen újra csalogat-
ni kezdi a hímeket. Öregedő nőstények a gyengébb szexuális hatású, 
csökkenő fényerejüket ellensúlyozandó, riszálják a potrohukat, hogy 

Anyanyelvünkről
Kedves Olvasóim!

Ez a megszólítás őszinte, számomra minden olvasóm kedves. De ez 
nem mindig állja meg a helyét, inkább divatos jelzőnek mondanám. La-
kosságunk legnagyobb részéhez ez a jelző illik. Ugyan kissé bizalmas, de 
többnyire udvarias megszólítás is lehet. Bizalmas, hiszen egy általunk 
nem ismert, talán felettünk állónak is érzett emberhez nem illik ez a meg-
szólítás. Akkor inkább így helyesebb: Tisztelt képviselő úr! Tisztelt főor-
vos úr! Tisztelt professzor úr! Stb. Kár is erről írni, hiszen ezt minden-
ki tudja. Nézzünk egy kicsit vissza: a múlt század elejére, hiszen manap-
ság divat a RE.

Kezemben van egy üzleti levél borítékja. Nyomtatva áll rajta: Tekinte-
tes, majd a nyomtatott sorokban szerepel a név és a cím. Tehát azt gon-
dolhatjuk joggal, hogy ez volt az általános megszólítás. A Magyar Értel-
mező Kéziszótár szerint ez a cím járt a köztisztviselőknek, értelmiségiek-
nek, hatóságoknak. A cselédet tartó elvárta, hogy őt a cselédje tekinte-
tes úrnak, a feleségét pedig tekintetes asszonynak szólítsa. De volt a pol-
gárságnak egy rétege, akinek ez kevés volt, és a nagyságos jelzőt igényelte. 

Az „Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Balatonalmá-
di kistérségben” című,

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 azonosítószámú pályázat- 2013

Sajtóközlemény

A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda a lakosság egészségének 
szolgálatában

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az 
egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérsé-
gekben” című pályázatán a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Köz-
pont Közhasznú Non Profit Kft. sikeresen szerepelt: a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága a pályázatot 112 840 427 Ft összegű tá-
mogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat megvalósítása során Balatonalmádiban az Egészségház-
ban Egészségfejlesztési Iroda (röviden: EFI) jött létre, mely az Orszá-
gos Egészségfejlesztési Intézet által koordinált országos hálózat tagjaként 
látja el feladatát. Olyan szakmai tevékenységeket valósít meg, amelyek 
hozzájárulnak az emberek egészségének megőrzéséhez illetve az egészsé-
gi állapot javulásához.

Az Egészségfejlesztési Iroda sokrétű feladatait három nagy egységbe 
sorolhatjuk: kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek a különböző 
tevékenységek összeállítása, szervezése során a lelki egészség megőrzésé-
re, a tudatos táplálkozás és a rendszeres mozgás fontosságának hangsú-
lyozására.

A projekt megvalósítása során számos egészségmegőrzéssel és egész-
ségfejlesztéssel kapcsolatos program működött. Egészségügyi állapotfel-
mérésekre, mobil szűrésekre és rendszeres dietetikai tanácsadásra került 
sor, drogprevenciós programokra, aktív életmódot népszerűsítő előadás-
sorozatra, megelőző- felvilágosító rendezvényekre. Létre jött a szív- és 
érrendszeri betegek klubja, a túlzott alkoholfogyasztással küzdők meg-
segítésére alakult csoport, valamint a dohányzásról leszoktatás is szerve-
zett keretek között történt. Rendszeres testmozgást ösztönző programok 
is megvalósultak, különböző klubszerűen működő mozgásformák cso-
portjai, gyógytornászok által vezetett foglalkozások. 

A gyógynövény- ismertető túrák, a szülői készségek javítását célzó kö-
zösségi tevékenységek, a szabad interakciós csoport, a középiskolások-
nak szervezett konfliktuskezelés, a betegklubok, a lelki egészségfejlesz-
tő programok valamint az egészségügyi dolgozóknak tartott krízisinter-
venció is sikeres volt. 

Az Iroda jó kapcsolatot alakított ki az alapellátásban dolgozó partne-
rekkel, valamint a civil szervezetekkel is.

Az EFI jelentős mértékben hozzájárult az egészségfejlesztési tevékeny-
ség eredményességének növeléséhez és szakmai megalapozottságának 
fejlődéséhez, így a lakosság egészségi állapotának javulásához. Az EFI 
szakembereinek tevékenysége segíti az emberek egészségének megőrzé-
sét, illetve egészségi állapotának javulását. Ennek eredményeképpen a la-
kosság egyre nagyobb része érdeklődik az egészségfejlesztési programok 
iránt, és egyre tudatosabban törődik egészsége megőrzésével.

Az Egészségfejlesztési Iroda a projekt befejezését követő időszakban 
is készséggel és hasznos programokkal áll a Balatonalmádi térség lako-
sainak szolgálatában. A lakosság részt vehet különböző életmódváltást, 
egészségtudatos változtatást megcélzó programokon, így többek között 
mozgásprogramokon, táplálkozási tanácsadáson, lelkiegészség - fejlesz-
tésben. 

A programokról, az Egészségfejlesztési Iroda továb-
bi tevékenységeiről a www.efi-balatonalmádi.hu 
honlapon folyamatosan tájékoztatjuk az ér-
deklődőket.

Az év rovara a nagy szentjánosbogár
a hímek kellően nagy fényfoltot 
lássanak! (Hát még ha a rúzsot 
is ismernék.) Megfigyelték, hogy 
a nőstény egy nap csak max. két 
óra fogadóórát tart, sikertelenség 
esetén arra az éjjelre villanyoltást 
csinál. Ezt kb. tízszer teszi, majd 
belehal a kudarcba. Sikeres pár-
zás esetén is véget vet a fénynek, 
lerakja 100 petéjét, melyek gyen-

gén, de világíta-
nak.  A hímek jól 
repülnek, és pon-
tosan landolnak, 
egy méter magas-
ból is betalálnak 
az egy cm. átmé-
rőjű üvegcsőbe, 
a fényre. A nagy 
szentjánosboga-

rak világítása folyamatos, a kis szentjánosbogár nős-
ténye, és a trópusi fajok azonban, fajukra jellemző 
frekvenciával adják a fényjelet. Míg a felnőttek a sze-
xért világítanak a nagy szentjánosbogár lárvája a lé-
téért  feltűnősködik. Kicsit gyengébb fényével hirde-
ti: puhának látszom, de mérgező vagyok, én is mint 
a szüleim. Fénytermelésük rendkívül hatékony, a hi-
deg fényt 98 % hatásfokkal hozzák létre, hulladékhő 
alig képződik. További sajátosság még hogy a kifej-
lett bogarak nem esznek, a lárva azonban aktív ra-
gadozó: meztelen és házas csigákat zsákmányol. A 
lárva két év alatt fejlődik ki, az imágók május–jú-
niustól láthatók. Létezésüket vegyszermentes, lige-
tes, bokros, fejlett lágyszárú növényzettel segíthet-
jük elő. Megfigyelésük gyereknek, felnőttnek egy-
aránt érdekes! Laikusoknak is ajánlott szervezett for-

mában, az Alcsúti Arborétumban!
tszabango@gmail.com

Például a VI. fizetési osztályban levőknek kijárt ez a megszólítás. Olykor 
egyszerűbb polgárok is elvárták a nagyságos úr, nagyságos asszony titu-
lust. (Megjegyzem, hogy egykor Rákóczit tisztelték meg a „nagyságos fe-
jedelem” címmel.) Az irodalomból jól ismert Gárdonyi Géza regénye: Az 
öreg tekintetes. Menjünk azonban feljebb a „ranglétrán”, hiszen még jön 
egy magasabb „rang”, a méltóságos jelző. Ez azonban már csak bizonyos 
„kiváltságosoknak” járt. Például így illett szólítani a professzorokat, a felső 
ház tagjait, a katonaságnál ez járt az ezredesnek és a nála feljebbi rangú-
aknak. Egy közönséges polgár nem hívathatja magát méltóságos úrnak, 
vagy asszonynak. Még a minisztereknek is kijárt a „nagyméltóságú” jelző. 
Természetesen a méltóságos báró úr, és a méltóságos gróf úr is természe-
tes megszólításnak számított. 

A legmagasabb „fokozat” a főméltóságú melléknév volt. Ez egykor fő-
hercegeknek járt, de a királyi család tagjait a felség címmel is megtisztel-
hették. A főméltóságú címet azonban a taglalt időszakban egyedül csak 
egy fő viselhette: maga a kormányzó úr!

Korábban a nép az uralkodót fenségnek vagy felségnek is szólíthatta, 
akár tegező formában is: „Fenségednek mi a kívánsága?”

Nem volt könnyű eligazodni… lang.miklos@chello.hu

Március gimnáziumunkban
A jó idő közeledtével közismert jelenség a tavaszi fáradtság, las-

sultság terjedése. Ez talán hatványozottan igaz az iskola komor fa-
lai között, a diákság körében, akiknek berögzült napi rutin szerint 
telnek a napjaik. A március különösen ilyen hónap, amikor a nyá-
ri gondtalanság még elérhetetlennek tűnik, de a karácsonyi szünet 
semmittevéssel töltött órái is túl régen voltak.

Ezt a melankóliát sikeresen megtörte a hagyományosan idén is 
megrendezett Diákhét, amelynek minden napján más programon 
kapcsolódhattak ki a tanulók. A hét a Bemutatkozunk gálával in-
dult, a március 16-án tartott jótékonysági műsoron a DLSB diákjai 
léptek fel és mutatták be tudásukat, majd az este második részében 
a színjátszó csoport is fellépett. A gála a tehetséges tanulókon kívül 
egy anyagi problémára is felhívta a figyelmet: a támogatói jegyek 
árusításával az iskolai hangosítás felújítására gyűjtöttünk pénzt.

Kedden a DLSB adott otthont a XIII. Megyei Kollégiumi „Ki-
mit-tud?”-nak, amelyen  Veszprém megye különböző kollégiumai-
ból érkezett vendégeink és az iskola tanulói adták elő a műsorukat.

Ugyanezen a napon nyílt meg iskolánkban a Fülöp Lajos kiállítás 
is, a festő művei színesítik az aulát.

A szerdai napot a különböző országok kultúrájának, konyhájá-
nak, nyelvének, turisztikai látványosságainak szenteltük. Az Euró-
pa (és minden ami belefér) napon a legkülönbözőbb előadásokat és 
foglalkozások várták az érdeklődőket: a könyvtárban bemutató Kí-
náról és kínai nyelvlecke, a brit teremben élménybeszámoló az ír, 
skót és angol tanulmányi utakról, a spanyol teremben előadás és 
beszélgetés az El Camino-ról. Mindezek mellett meghallgathattuk 
Várkuti Anna tanárnő előadását a két nyelven tanulás hasznáról, 
Laczkovics Kitti bemutatóját az életéről Portugáliában és kitölthet-
tünk kulturális, civilizációs kvizt Olaszországról.

Csütörtökön a tantermeket elárasztották a cowboynak, 
cowgirlnek vagy éppen indiánnak öltözött diákok. Március 19. volt 
ugyanis a témanap, aminek tárgya idén a western lett. A tanulókkal 
együtt az iskola is vadnyugati dekorációt kapott, a hangulatot pedig 
a sulirádió zeneválasztása fokozta.

A pénteki nap koronázta meg a Diákhetet: a végzősök vicces ve-
télkedője után minden osztály műsort adott elő. Visszatérő témák a 
tanárparódia és az iskolai élet kifigurázása, ami minden évben töké-
letes lehetőséget nyújt arra, hogy kicsit kieresszük a gőzt.

A március versenyeredményekben is bővelkedett. Az OKTV 
döntőjébe öt tanuló jutott be: Mata Zsófia és Varga Csaba spanyol 
nyelvből, Balázs Borbála olasz nyelvből, Bányai Attila és Kiss Zoltán 
pedig angol nyelvből versenyezhet az utolsó körben. Kovács Zoltán 
az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny megyei  for-
dulóján ért el 2. helyezést, ezzel továbbjutva a döntőbe. Nekik ez-
úton is gratulálunk, és a következő megmérettetéshez sok sikert kí-
vánunk!

Sólyom Eszter

Nagy szentjánosboár nősténye

Nagy szentjánosbogár hímje

Nagy szentjánosbogár hímje alulról
Nagy szentjánosbogarak nősténye és lárvája

Nőstény szentjánosbogarak

Köszönet
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ „Kéznyúj-

tás. Érted Alapítvány” kuratóriuma megköszöni a tavalyi évben fel-
ajánlott adójuk egy százalékát. Az Alapítvány a beérkezett össze-
get kályha vásárlására fordította rászoruló családok számára, vala-
mint ebből támogatta a gyermekek nyári táboroztatását is.

Kérjük, hogy a következő évben is támogassák Alapítványunkat 
adójuk egy százalékának felajánlásával.

Az Alapítvány adószáma: 18938216-1-19, számlaszám: 
11748083-20022727 Az Alapítvány kuratóriuma
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pességüket. A világon élő, több mint 2000 faj fő-
leg a trópusokat lakja, Európában csak 50, Ma-
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helye azonos a táplálékát képező szárazföldi csigá-
kéval. Ritkás erdők, cserjések, erdőszegélyek, teme-
tők, árokszélek.  Jelenlétéről leginkább a nőstények  
úgy este tíz óra körül felkapcsolt, a hímeket hívoga-
tó zöld fényéről szerezhetünk tudomást. Óvatosan 
közelítve kézbe vehető a kis lámpás. Más esetben a 
zavarás miatt a fényét kikapcsolja, és a földre veti 
magát. Ha várunk kicsit rövidesen újra csalogat-
ni kezdi a hímeket. Öregedő nőstények a gyengébb szexuális hatású, 
csökkenő fényerejüket ellensúlyozandó, riszálják a potrohukat, hogy 

Anyanyelvünkről
Kedves Olvasóim!

Ez a megszólítás őszinte, számomra minden olvasóm kedves. De ez 
nem mindig állja meg a helyét, inkább divatos jelzőnek mondanám. La-
kosságunk legnagyobb részéhez ez a jelző illik. Ugyan kissé bizalmas, de 
többnyire udvarias megszólítás is lehet. Bizalmas, hiszen egy általunk 
nem ismert, talán felettünk állónak is érzett emberhez nem illik ez a meg-
szólítás. Akkor inkább így helyesebb: Tisztelt képviselő úr! Tisztelt főor-
vos úr! Tisztelt professzor úr! Stb. Kár is erről írni, hiszen ezt minden-
ki tudja. Nézzünk egy kicsit vissza: a múlt század elejére, hiszen manap-
ság divat a RE.

Kezemben van egy üzleti levél borítékja. Nyomtatva áll rajta: Tekinte-
tes, majd a nyomtatott sorokban szerepel a név és a cím. Tehát azt gon-
dolhatjuk joggal, hogy ez volt az általános megszólítás. A Magyar Értel-
mező Kéziszótár szerint ez a cím járt a köztisztviselőknek, értelmiségiek-
nek, hatóságoknak. A cselédet tartó elvárta, hogy őt a cselédje tekinte-
tes úrnak, a feleségét pedig tekintetes asszonynak szólítsa. De volt a pol-
gárságnak egy rétege, akinek ez kevés volt, és a nagyságos jelzőt igényelte. 

Az „Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Balatonalmá-
di kistérségben” című,

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 azonosítószámú pályázat- 2013

Sajtóközlemény

A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda a lakosság egészségének 
szolgálatában

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az 
egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérsé-
gekben” című pályázatán a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Köz-
pont Közhasznú Non Profit Kft. sikeresen szerepelt: a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága a pályázatot 112 840 427 Ft összegű tá-
mogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat megvalósítása során Balatonalmádiban az Egészségház-
ban Egészségfejlesztési Iroda (röviden: EFI) jött létre, mely az Orszá-
gos Egészségfejlesztési Intézet által koordinált országos hálózat tagjaként 
látja el feladatát. Olyan szakmai tevékenységeket valósít meg, amelyek 
hozzájárulnak az emberek egészségének megőrzéséhez illetve az egészsé-
gi állapot javulásához.

Az Egészségfejlesztési Iroda sokrétű feladatait három nagy egységbe 
sorolhatjuk: kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek a különböző 
tevékenységek összeállítása, szervezése során a lelki egészség megőrzésé-
re, a tudatos táplálkozás és a rendszeres mozgás fontosságának hangsú-
lyozására.

A projekt megvalósítása során számos egészségmegőrzéssel és egész-
ségfejlesztéssel kapcsolatos program működött. Egészségügyi állapotfel-
mérésekre, mobil szűrésekre és rendszeres dietetikai tanácsadásra került 
sor, drogprevenciós programokra, aktív életmódot népszerűsítő előadás-
sorozatra, megelőző- felvilágosító rendezvényekre. Létre jött a szív- és 
érrendszeri betegek klubja, a túlzott alkoholfogyasztással küzdők meg-
segítésére alakult csoport, valamint a dohányzásról leszoktatás is szerve-
zett keretek között történt. Rendszeres testmozgást ösztönző programok 
is megvalósultak, különböző klubszerűen működő mozgásformák cso-
portjai, gyógytornászok által vezetett foglalkozások. 

A gyógynövény- ismertető túrák, a szülői készségek javítását célzó kö-
zösségi tevékenységek, a szabad interakciós csoport, a középiskolások-
nak szervezett konfliktuskezelés, a betegklubok, a lelki egészségfejlesz-
tő programok valamint az egészségügyi dolgozóknak tartott krízisinter-
venció is sikeres volt. 

Az Iroda jó kapcsolatot alakított ki az alapellátásban dolgozó partne-
rekkel, valamint a civil szervezetekkel is.

Az EFI jelentős mértékben hozzájárult az egészségfejlesztési tevékeny-
ség eredményességének növeléséhez és szakmai megalapozottságának 
fejlődéséhez, így a lakosság egészségi állapotának javulásához. Az EFI 
szakembereinek tevékenysége segíti az emberek egészségének megőrzé-
sét, illetve egészségi állapotának javulását. Ennek eredményeképpen a la-
kosság egyre nagyobb része érdeklődik az egészségfejlesztési programok 
iránt, és egyre tudatosabban törődik egészsége megőrzésével.

Az Egészségfejlesztési Iroda a projekt befejezését követő időszakban 
is készséggel és hasznos programokkal áll a Balatonalmádi térség lako-
sainak szolgálatában. A lakosság részt vehet különböző életmódváltást, 
egészségtudatos változtatást megcélzó programokon, így többek között 
mozgásprogramokon, táplálkozási tanácsadáson, lelkiegészség - fejlesz-
tésben. 

A programokról, az Egészségfejlesztési Iroda továb-
bi tevékenységeiről a www.efi-balatonalmádi.hu 
honlapon folyamatosan tájékoztatjuk az ér-
deklődőket.

Az év rovara a nagy szentjánosbogár
a hímek kellően nagy fényfoltot 
lássanak! (Hát még ha a rúzsot 
is ismernék.) Megfigyelték, hogy 
a nőstény egy nap csak max. két 
óra fogadóórát tart, sikertelenség 
esetén arra az éjjelre villanyoltást 
csinál. Ezt kb. tízszer teszi, majd 
belehal a kudarcba. Sikeres pár-
zás esetén is véget vet a fénynek, 
lerakja 100 petéjét, melyek gyen-

gén, de világíta-
nak.  A hímek jól 
repülnek, és pon-
tosan landolnak, 
egy méter magas-
ból is betalálnak 
az egy cm. átmé-
rőjű üvegcsőbe, 
a fényre. A nagy 
szentjánosboga-

rak világítása folyamatos, a kis szentjánosbogár nős-
ténye, és a trópusi fajok azonban, fajukra jellemző 
frekvenciával adják a fényjelet. Míg a felnőttek a sze-
xért világítanak a nagy szentjánosbogár lárvája a lé-
téért  feltűnősködik. Kicsit gyengébb fényével hirde-
ti: puhának látszom, de mérgező vagyok, én is mint 
a szüleim. Fénytermelésük rendkívül hatékony, a hi-
deg fényt 98 % hatásfokkal hozzák létre, hulladékhő 
alig képződik. További sajátosság még hogy a kifej-
lett bogarak nem esznek, a lárva azonban aktív ra-
gadozó: meztelen és házas csigákat zsákmányol. A 
lárva két év alatt fejlődik ki, az imágók május–jú-
niustól láthatók. Létezésüket vegyszermentes, lige-
tes, bokros, fejlett lágyszárú növényzettel segíthet-
jük elő. Megfigyelésük gyereknek, felnőttnek egy-
aránt érdekes! Laikusoknak is ajánlott szervezett for-

mában, az Alcsúti Arborétumban!
tszabango@gmail.com

Például a VI. fizetési osztályban levőknek kijárt ez a megszólítás. Olykor 
egyszerűbb polgárok is elvárták a nagyságos úr, nagyságos asszony titu-
lust. (Megjegyzem, hogy egykor Rákóczit tisztelték meg a „nagyságos fe-
jedelem” címmel.) Az irodalomból jól ismert Gárdonyi Géza regénye: Az 
öreg tekintetes. Menjünk azonban feljebb a „ranglétrán”, hiszen még jön 
egy magasabb „rang”, a méltóságos jelző. Ez azonban már csak bizonyos 
„kiváltságosoknak” járt. Például így illett szólítani a professzorokat, a felső 
ház tagjait, a katonaságnál ez járt az ezredesnek és a nála feljebbi rangú-
aknak. Egy közönséges polgár nem hívathatja magát méltóságos úrnak, 
vagy asszonynak. Még a minisztereknek is kijárt a „nagyméltóságú” jelző. 
Természetesen a méltóságos báró úr, és a méltóságos gróf úr is természe-
tes megszólításnak számított. 

A legmagasabb „fokozat” a főméltóságú melléknév volt. Ez egykor fő-
hercegeknek járt, de a királyi család tagjait a felség címmel is megtisztel-
hették. A főméltóságú címet azonban a taglalt időszakban egyedül csak 
egy fő viselhette: maga a kormányzó úr!

Korábban a nép az uralkodót fenségnek vagy felségnek is szólíthatta, 
akár tegező formában is: „Fenségednek mi a kívánsága?”

Nem volt könnyű eligazodni… lang.miklos@chello.hu

Március gimnáziumunkban
A jó idő közeledtével közismert jelenség a tavaszi fáradtság, las-

sultság terjedése. Ez talán hatványozottan igaz az iskola komor fa-
lai között, a diákság körében, akiknek berögzült napi rutin szerint 
telnek a napjaik. A március különösen ilyen hónap, amikor a nyá-
ri gondtalanság még elérhetetlennek tűnik, de a karácsonyi szünet 
semmittevéssel töltött órái is túl régen voltak.

Ezt a melankóliát sikeresen megtörte a hagyományosan idén is 
megrendezett Diákhét, amelynek minden napján más programon 
kapcsolódhattak ki a tanulók. A hét a Bemutatkozunk gálával in-
dult, a március 16-án tartott jótékonysági műsoron a DLSB diákjai 
léptek fel és mutatták be tudásukat, majd az este második részében 
a színjátszó csoport is fellépett. A gála a tehetséges tanulókon kívül 
egy anyagi problémára is felhívta a figyelmet: a támogatói jegyek 
árusításával az iskolai hangosítás felújítására gyűjtöttünk pénzt.

Kedden a DLSB adott otthont a XIII. Megyei Kollégiumi „Ki-
mit-tud?”-nak, amelyen  Veszprém megye különböző kollégiumai-
ból érkezett vendégeink és az iskola tanulói adták elő a műsorukat.

Ugyanezen a napon nyílt meg iskolánkban a Fülöp Lajos kiállítás 
is, a festő művei színesítik az aulát.

A szerdai napot a különböző országok kultúrájának, konyhájá-
nak, nyelvének, turisztikai látványosságainak szenteltük. Az Euró-
pa (és minden ami belefér) napon a legkülönbözőbb előadásokat és 
foglalkozások várták az érdeklődőket: a könyvtárban bemutató Kí-
náról és kínai nyelvlecke, a brit teremben élménybeszámoló az ír, 
skót és angol tanulmányi utakról, a spanyol teremben előadás és 
beszélgetés az El Camino-ról. Mindezek mellett meghallgathattuk 
Várkuti Anna tanárnő előadását a két nyelven tanulás hasznáról, 
Laczkovics Kitti bemutatóját az életéről Portugáliában és kitölthet-
tünk kulturális, civilizációs kvizt Olaszországról.

Csütörtökön a tantermeket elárasztották a cowboynak, 
cowgirlnek vagy éppen indiánnak öltözött diákok. Március 19. volt 
ugyanis a témanap, aminek tárgya idén a western lett. A tanulókkal 
együtt az iskola is vadnyugati dekorációt kapott, a hangulatot pedig 
a sulirádió zeneválasztása fokozta.

A pénteki nap koronázta meg a Diákhetet: a végzősök vicces ve-
télkedője után minden osztály műsort adott elő. Visszatérő témák a 
tanárparódia és az iskolai élet kifigurázása, ami minden évben töké-
letes lehetőséget nyújt arra, hogy kicsit kieresszük a gőzt.

A március versenyeredményekben is bővelkedett. Az OKTV 
döntőjébe öt tanuló jutott be: Mata Zsófia és Varga Csaba spanyol 
nyelvből, Balázs Borbála olasz nyelvből, Bányai Attila és Kiss Zoltán 
pedig angol nyelvből versenyezhet az utolsó körben. Kovács Zoltán 
az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny megyei  for-
dulóján ért el 2. helyezést, ezzel továbbjutva a döntőbe. Nekik ez-
úton is gratulálunk, és a következő megmérettetéshez sok sikert kí-
vánunk!

Sólyom Eszter

Nagy szentjánosboár nősténye

Nagy szentjánosbogár hímje

Nagy szentjánosbogár hímje alulról
Nagy szentjánosbogarak nősténye és lárvája

Nőstény szentjánosbogarak

Köszönet
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ „Kéznyúj-

tás. Érted Alapítvány” kuratóriuma megköszöni a tavalyi évben fel-
ajánlott adójuk egy százalékát. Az Alapítvány a beérkezett össze-
get kályha vásárlására fordította rászoruló családok számára, vala-
mint ebből támogatta a gyermekek nyári táboroztatását is.

Kérjük, hogy a következő évben is támogassák Alapítványunkat 
adójuk egy százalékának felajánlásával.

Az Alapítvány adószáma: 18938216-1-19, számlaszám: 
11748083-20022727 Az Alapítvány kuratóriuma
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Kopogtat a tavasz az ajtónkon!
Igaz, még több a borús, hideg reggellel induló nap, de a ragyo-

gó nappali fények már a tavasz közelségét jelzik. A szép idő ki-
csalogatja az embereket a szabadba, legyen az kertészkedés, ház 
körüli rendezgetés, vagy csak szórakozás, sportolás. A réteges öl-
tözködésnek igazán ebben az átmeneti időszakban van jelentő-
sége.

De ne csak az egészségére gondoljon, aki a ház körül tesz-vesz! Az 
időseket összefogó klubokban is kiemelt témája az előadásoknak, 
hogy az ajtót, kertkaput ne hagyják nyitva, amikor kertészkednek, 
udvart, kamrát, fészert rendeznek. Amíg a szorgos gazda a munkára 
figyel, addig a nyitott ajtó kiváló alkalom a besurranó tolvajoknak. 
És tudják: alkalom szüli a tolvajt!

Bizony keserves érzés, ha a szépen összerendezett udvarról, kert-
ből belépve a lakásba, házba idegen kezek nyomait fedezik fel. 
Amennyiben áldozattá váltak, kérem, azt azonnal jelezzék a rend-
őrségnek, hogy minél előbb tudjunk az elkövető nyomára indulni.

Ha már a kertrendezésnél tartunk, fel kell hívnom a figyelmet 
a 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatra, 
amely a 225. szakaszában megtiltja a belterületi ingatlanon történő 
tűzgyújtást, kivéve, ha helyi önkormányzati rendelet erről máskép-
pen rendelkezik. A helyi rendelet szabályozhatja, hogy hol, hogyan 
és mikor lehet az ingatlanok területén tüzet gyújtani. A tilalom a 
kerti partikra nem vonatkozik. 

A tűzgyújtási szabályok megszegése pénzbüntetést von maga 
után.

Már egyre hosszabbak a nappalok, de így is közlekedünk sötét-
ben, borús, ködös napokon, rossz látási körülmények között. A 
„Látni és látszani!” közlekedési kampány ősszel hívja fel a figyel-
met erre. Én azonban az év minden szakára javaslom, hogy a saját 
biztonságuk érdekében figyeljenek oda, hogy jól láthatók legyenek 
mindenkor. A gépkocsik a jó és tiszta burájú lámpákkal, a gyalogo-
sok és kerékpárosok a láthatósági mellénnyel, eszközökkel. 

Már sokszor elmondtam, lakott területen kívül gyalogosnak és 
kerékpárosnak is kötelező a „zöld vagy sárga” mellény, lakott terüle-
ten belül viszont nagyon ajánlott. A közlekedés résztvevőinek közös 
felelőssége az egymásra vigyázás, ez azonban nem zárja ki az óvatos-
ságot saját érdekükben.

És ha már megtörtént a baj, soha ne hagyják el a helyszínt! Min-
dig nézzék meg történt-e személyi sérülés, van-e szüksége valaki-
nek valamilyen segítségre. A helyszín elhagyása, a segítség nyújtás 
elmulasztása bűncselekmény, amely súlyos következményekkel jár. 
Sajnos 2014. évben nőtt az ittasan vezető és ittasan balesetet oko-
zó vezetők száma is a Kapitányság területén. Tudjuk jól, hogy a bal-
eset helyszínének elhagyása mögött gyakori az alkohol fogyasztása 
vezetés előtt. 

Higgyék el, egy hosszabb-rövidebb időre bevont vezetői engedély 
még mindig kisebb baj, mintha a segítség nyújtás elmaradása mi-
att életét veszíti valaki, vagy a sérülése maradandó károsodást okoz.

A jó időben a kertészkedőknek és a teraszon napozóknak is szép 
tavaszt, az útnak indulóknak, balesetmentes közlekedést kívánok 
kollégáim nevében is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Forgalmi rend változás
Martinovics u. forgalmi rendjét a Martinovics u. útfelújításával 

összefüggésben végzett vízhálózat rekonstrukciós munkák kivite-
lezésének idejére módosítani szükséges az alábbiak szerint:

1. Martinovics utcában egyirányú forgalmi rend a Kompolthy úti 
kereszteződéstől a Veszprémi út felé. Az egyirányúsítás kezdete „ 
Behajtani tilos „ táblával a Martinovics Üzletház utáni ingatlan ke-
rítés vonala.  

2. Egyirányúsítás ideje:  2015. 03. 04-től 2015. 04. 30-ig.
Az egyirányú forgalmi rend a kivitelezéshez technológiailag 

ténylegesen szükséges mértékű időtartamra lesz bevezetve. 
3. Megkerülő útvonal, forgalom elterelés a Szőlő vagy Kisberényi 

úton keresztül.
Az okozott kellemetlenségért megértésüket kérjük.

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rendőrségi tájékoztatás!
2015. évben megváltozott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti elérhetősége Balatonalmádi Város, Alsóörs, Felsőörs és Lovas 

Községek vonatkozásában. A körzeti megbízottak csoport vezetője: Lőrincz Gábor r. zászlós, szolgálati elérhetősége: 06/30/4671002 A körzeti csoport 
tagjai: Vida Tamás r. főtörzsőrmester, Németh Zoltán r. törzsőrmester. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 107 segélyhívó a nap 24 órájában hívható!

Polgárőr hírek
20 éves születésnapját ünnepelte a Balatonalmádi Polgárőr 

Egyesület márciusban. A hónap 21. napján nagyszabású ünnepi 
közgyűlésnek adott helyet a Pannónia Kulturális Központ, mely 
napon az egyesület két évtizedes életét bemutató Kiállítás is nyílt.

A rendezvényt az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós 
András nyitotta meg, majd Hansági Endre, a Balatonalmádi Egye-
sület elnöke vette át a szót. Ünnepi beszédében összefoglalta az 
elmúlt 20 év eseményeit valamint az elért eredményeket, melyek 
nagyban hozzájárultak városunk közbiztonságának nagymértékű 
javulásához. Az egyesület sokat tett a Balaton régió közbiztonsá-
gának javításáért is, valamint Balatonalmádi polgárőrei részt vet-
tek a devecseri katasztrófa elhárításában is.

A vendégek közül dr. Kontrát Károly, belügyminisztériumi ál-
lamtitkár kiemelte, hogy a biztonságos települések érdekében a 
jól működő együttműködések a célravezetőek a rendőrség, az ön-
kormányzat és a polgárőr szervezet között. Keszey János polgár-
mester megköszönte az egyesületnek és tagjainak az évtizedek 
óta tartó önkéntes munkát, melynek következményeként a város 
minden lakója nagyobb biztonságban érezheti magát.

Az ünnepség kitüntetések, díszoklevelek átadásával zárult. A Bala-
tonalmádi Polgárőr Egyesület díszkardot adott át Keszey János pol-
gármesternek és dr. Szabó János rendőrkapitánynak. Az egyesület-
től Szent László plakettet dr. Kontrát Károly államtitkár, dr. Túrós And-
rás OPSZ elnök, dr Töreki Sándor r. dandártábornok főkapitány és Sza-
bó Jenő vehetett át. Az Országos Polgárőr Szövetségtől „Polgárőr ér-
demkereszt ezüst fokozatot” vehetett át Jákói Sándor, akinek munká-
ját Balatonalmádi polgármestere „Városért plakettel” ismerte el. A „Pol-
gárőr érdemkereszt arany fokozatát” kapta Hansági Endre, a balaton-
almádi egyesület elnöke. Töltési Erzsébet az OPSZ-től elismerő okle-
velet vehetett át kiváló munkájáért. A rendőrség részéről elismerés-
ben és tárgyjutalomban részesült Horváth Ferencné és Nagy Róbert. 
A balatonalmádi kapitányság emléktárgyat nyújtott át a Balatonalmá-
di Polgárőr Egyesületnek. Számfira Balázs Polgárőr Egyesület

Tüdőszűrő 
Értesítjük, hogy településünk lakosai számára tüdőszűrő  vizsgálatot tar-

tunk. A szűrés helye és ideje: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár  2015. március 31. április 10. (munkanapokon) 8.15–12.00, 
12.30–17.30 

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek időben történő felismeré-
sére. • Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem ké-
szült vizsgálat. • Kérjük, hogy a tüdőszűrés igénybevételének lehetőségeit 
figyelmesen olvassák át! 

Tájékoztató a tüdöszürés igénybevételéről: 
Térítésmentes a tüdőszűrő vizsgálat – Veszprém megyei állandó vagy 

ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok számára, amennyiben foglalko-
zás-egészségügyi eredményt nem kérnek – az alábbi esetekben: - 40 éven 
felülieknek évente egy alkalommal ajánlott (beutaló nélkül), - 18 év alatt 
(minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel), - 18 év feletti – szak-
képzési intézmény nappali oktatásában részesülő diákok részére (iskolaor-
vosi beutalóval)–, meghirdetett járványügyi okból. 

Térítésköteles (1700 Ft) a tüdőszűrő vizsgálat az alábbi esetekben: - fog-
lalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat, - 18–40 év kö-
zött (a biztosított saját kezdeményezésére, vagy orvosi beutalóval), - egy 
éven belül ismételt szűrés, - Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lak-
címmel nem rendelkező lakosok részére, - egészségügyi biztosítással (érvé-
nyes TAJ-kártyával) nem rendelkező lakosok részére. 

Az 1700 Ft térítési díjat kérjük pontosan előkészíteni, mivel pénzváltás-
ra nincs módunk! A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapításá-
hoz igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat díjának megtérítése a munkáltató kö-
telessége. A szolgáltatásról – kérésre – számlát állítunk ki, melyhez szüksé-
ges a pontos név, cím, valamint – ha munkáltató nevére szól – a cég adószá-
ma. A számla a szűrésen való részvételt igazolja, de foglalkozás-egészség-
ügyi alkalmassági igazolásnak (eredménynek) nem tekinthető, mivel orvo-
si véleményt nem tartalmaz. Az eredmény kiadásához, a térítési díj kifizeté-
sekor, felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett borítékot kérünk a lakosok-
tól. Igy az orvosi leletezés után postai úton tudjuk küldeni az eredményt. 
Lehetőség van az eredmény személyes átvételére is, a veszprémi tüdőgon-
dozóban. A térítési díj kifizetése után számlamódosításra nincs lehetőség! 
Nyugtát számlára cserélni nem lehet! Jogszabályok: 1997. évi = II. törvény 
rendelkezései, 284/1997: 23.), Korm. rendelet 2. számú melléklete, 51/1 997.
(171.18) 10 rendelet 

Hulladékkezelés a városban
Alábbiakban összefoglaljuk – és új lakosainkat ezúton tájékoztat-

juk -, hogy a befizetett szemétszállítási díj fejében milyen szolgálta-
tásokat vehetnek igénybe a Balatonalmádi Kommunális és Szolgál-
tató Nonprofit Kft.-től, továbbiakban: Balkom-tól.

A szelektív hulladékgyűjtőkbe az alábbi, tiszta csomagolási hulla-
dékok helyezhetők el. Papír hulladék: újságpapír, reklámújság, iro-
da- és géppapír, telefonkönyv, papírzacskó, boríték, kozmetikai cik-
kek és élelmiszerek kartondobozai, széthajtogatva! Műanyag hulla-
dék: üdítős, ásványvizes PET palackok: kupakját lecsavarva, lapos-
ra taposva, és tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, fó-
liák, bevásárló szatyrok. Üveg: italos üveg kupak nélkül, befőttes 
üveg (síküveg nem!).

Szelektív szigetek a következő közterületen találhatók Balaton-
almádiban: Mogyoró u. Óvoda, Csillag tér, Vörösberényi  ABC, 
Vörösberény Posta, Bocskai tér, Balkom telephely (Rákóczi u. 43.), 
Posta parkoló, Hattyú ABC, Egészségház, Fülemüle u., Szabolcs u. 
lakótelep.

Házhoz menő szelektív- és zöldhulladék gyűjtés módja 2015. áp-
rilis 1-től. A házhoz menő szelektív- és zöldhulladék kizárólag a 
Balkom által forgalmazott szabvány hulladékgyűjtő zsákokkal ve-
hető igénybe. 

A házhoz menő szelektív (papír-, műanyag-, fém- és csomagolá-
si hulladék) hulladékgyűjtés egész évben páros heteken, ürítési na-
pokon történik. A gyűjtéshez a Balkom alkalmanként 1 db, évente 
összesen 26 db átlátszó zsákot térítésmentesen biztosít ügyfelei ré-
szére. Az ezen felül keletkező szelektív hulladékok gyűjtésére szolgá-
ló átlátszó zsákot bruttó 25 Ft/db áron vásárolhatják meg a Balkom 
ügyfélszolgálatán. 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során kérjük a követ-
kező hulladékokat helyezzék el az átlátszó zsákokba: műanyag pa-
lackok (üdítő, ásványvíz), reklámzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos 
poharak, margarinos dobozok, tisztítószeres flakonok (mosószer, 
öblítő szer), italos karton (tej, gyümölcslé), alumínium italos dobo-
zok (sör, üdítő). Kérjük az újságpapírt, kartonpapírt, kartondobozt 
madzaggal átkötve helyezzék ki!

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés az idei évben április 6-tól 
november 20-ig páratlan heteken, ürítési napokon történik. A gyűj-
téshez a Balkom alkalmanként 2 db, összesen 34 db zöld színű zsá-
kot bruttó 40 Ft/db kedvezményes áron biztosít. Az ezen felül ke-
letkező zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló zöld színű zsákot brut-
tó 350 Ft/db áron vásárolhatják meg a Balkom ügyfélszolgálatán. 
Kérjük, a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 méter 
hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki. 

Az idei évtől a szabvány hulladékgyűjtő zsákokat nem csak sze-
mélyesen a Balkom ügyfélszolgálatán vehetik át, hanem kérésére az 
ügyfél által kért belföldi címre kiküldik az alábbiak szerint: 

- a zsák árán felül fizetendő kiszállítási díj ellenében,
- a zsákok kiszállíttatását kizárólag írásban tudják kérelmezni a 

Balkom honlapjáról letölthető szelektív hulladékgyűjtés igényfelmé-
rő formanyomtatvány kitöltésével, melyet a következő címek valame-
lyikére kérik visszaküldeni: e-mail: ugyfelszolgalat@balkom.hu, pos-
tai cím: 8220. Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., fax: +36 88 438 843.

- amennyiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a 2014. 
évben az ön utcájában nem működött, a szelektív hulladékgyűj-
tés igényfelmérő formanyomtatványon az átadás-átvétel pontját a 
Balkommal előzetesen egyeztetni szíveskedjen.. 

Zöldhulladék gyűjtése: páratlan heteken, a már megszokott mó-
don: az ágakat kévékbe kötve, az egyéb zöld hulladékot átlátszó 
(nem fekete) zsákokban tehetjük ki a hulladékszállítási napon reg-
gel 6 óráig. Egy ingatlan elé maximum 6 db zsák vagy 6 köteg zöld 

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

mennyiség tehető ki.  Ügyelni kell arra, hogy kommunális hulladék 
ne kerüljön közé, hiszen az anyag így komposztálásra alkalmatlan. 
A www.balkom.hu lesz segítségünkre, milyen utcák vehetik igény-
be ezt a szolgáltatást. 

Lomtalanítás: Az ingatlan tulajdonosok évente egy alkalommal 
kérhetnek házhoz menő lomtalanítást. Az elszállításra szánt lomokat 
össze kell gyűjteni, a kerítésen BELÜL elhelyezni, és az előre egyezte-
tett időpontban a Balkom munkatársainak átadni. A társaság ügyfél-
szolgálati irodájával előzőleg írásban kell egyeztetni az elszállítás idő-
pontját. A levélben feltüntetendő adatok: ügyfélkód, név, cím, el-
szállítandó lom mennyisége köbméterben, elérhetőség (telefonszám, 
e-mail cím). Ezt a szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik díjfizetési 
kötelezettségüknek rendszeresen eleget tesznek.  A lomok közé nem 
tehető autógumi, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, építési 
törmelék. További, részletes tájékoztatás érdekében, kérjük, keressék 
fel a társaság megújult honlapját (www.balkom.hu). 

A Balkom Rákóczi u. 43. sz. alatti telephelyén ügyfélfogadási idő-
ben térítés ellenében lehetőséget biztosítanak a zöldhulladék és épí-
tési törmelék elhelyezésére, valamint a meghibásodott, sérülésmen-
tes elektronikai hulladék díjmentes átvételére. Részletes tájékozta-
tást itt is a honlap ad. 

Mozgó ügyfélszolgálat keretében a Balkom munkatársai az ügy-
felek kérésére otthonaikban is felkeresik őket, hogy a társaság által 
nyújtott szolgáltatásokról pontos információt nyújtsanak.

Összefoglalónkkal arra kérünk mindenkit, segítsen megőrizni a 
város tisztaságát. Honismereti és Városszépítő Kör 
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Kopogtat a tavasz az ajtónkon!
Igaz, még több a borús, hideg reggellel induló nap, de a ragyo-

gó nappali fények már a tavasz közelségét jelzik. A szép idő ki-
csalogatja az embereket a szabadba, legyen az kertészkedés, ház 
körüli rendezgetés, vagy csak szórakozás, sportolás. A réteges öl-
tözködésnek igazán ebben az átmeneti időszakban van jelentő-
sége.

De ne csak az egészségére gondoljon, aki a ház körül tesz-vesz! Az 
időseket összefogó klubokban is kiemelt témája az előadásoknak, 
hogy az ajtót, kertkaput ne hagyják nyitva, amikor kertészkednek, 
udvart, kamrát, fészert rendeznek. Amíg a szorgos gazda a munkára 
figyel, addig a nyitott ajtó kiváló alkalom a besurranó tolvajoknak. 
És tudják: alkalom szüli a tolvajt!

Bizony keserves érzés, ha a szépen összerendezett udvarról, kert-
ből belépve a lakásba, házba idegen kezek nyomait fedezik fel. 
Amennyiben áldozattá váltak, kérem, azt azonnal jelezzék a rend-
őrségnek, hogy minél előbb tudjunk az elkövető nyomára indulni.

Ha már a kertrendezésnél tartunk, fel kell hívnom a figyelmet 
a 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatra, 
amely a 225. szakaszában megtiltja a belterületi ingatlanon történő 
tűzgyújtást, kivéve, ha helyi önkormányzati rendelet erről máskép-
pen rendelkezik. A helyi rendelet szabályozhatja, hogy hol, hogyan 
és mikor lehet az ingatlanok területén tüzet gyújtani. A tilalom a 
kerti partikra nem vonatkozik. 

A tűzgyújtási szabályok megszegése pénzbüntetést von maga 
után.

Már egyre hosszabbak a nappalok, de így is közlekedünk sötét-
ben, borús, ködös napokon, rossz látási körülmények között. A 
„Látni és látszani!” közlekedési kampány ősszel hívja fel a figyel-
met erre. Én azonban az év minden szakára javaslom, hogy a saját 
biztonságuk érdekében figyeljenek oda, hogy jól láthatók legyenek 
mindenkor. A gépkocsik a jó és tiszta burájú lámpákkal, a gyalogo-
sok és kerékpárosok a láthatósági mellénnyel, eszközökkel. 

Már sokszor elmondtam, lakott területen kívül gyalogosnak és 
kerékpárosnak is kötelező a „zöld vagy sárga” mellény, lakott terüle-
ten belül viszont nagyon ajánlott. A közlekedés résztvevőinek közös 
felelőssége az egymásra vigyázás, ez azonban nem zárja ki az óvatos-
ságot saját érdekükben.

És ha már megtörtént a baj, soha ne hagyják el a helyszínt! Min-
dig nézzék meg történt-e személyi sérülés, van-e szüksége valaki-
nek valamilyen segítségre. A helyszín elhagyása, a segítség nyújtás 
elmulasztása bűncselekmény, amely súlyos következményekkel jár. 
Sajnos 2014. évben nőtt az ittasan vezető és ittasan balesetet oko-
zó vezetők száma is a Kapitányság területén. Tudjuk jól, hogy a bal-
eset helyszínének elhagyása mögött gyakori az alkohol fogyasztása 
vezetés előtt. 

Higgyék el, egy hosszabb-rövidebb időre bevont vezetői engedély 
még mindig kisebb baj, mintha a segítség nyújtás elmaradása mi-
att életét veszíti valaki, vagy a sérülése maradandó károsodást okoz.

A jó időben a kertészkedőknek és a teraszon napozóknak is szép 
tavaszt, az útnak indulóknak, balesetmentes közlekedést kívánok 
kollégáim nevében is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Forgalmi rend változás
Martinovics u. forgalmi rendjét a Martinovics u. útfelújításával 

összefüggésben végzett vízhálózat rekonstrukciós munkák kivite-
lezésének idejére módosítani szükséges az alábbiak szerint:

1. Martinovics utcában egyirányú forgalmi rend a Kompolthy úti 
kereszteződéstől a Veszprémi út felé. Az egyirányúsítás kezdete „ 
Behajtani tilos „ táblával a Martinovics Üzletház utáni ingatlan ke-
rítés vonala.  

2. Egyirányúsítás ideje:  2015. 03. 04-től 2015. 04. 30-ig.
Az egyirányú forgalmi rend a kivitelezéshez technológiailag 

ténylegesen szükséges mértékű időtartamra lesz bevezetve. 
3. Megkerülő útvonal, forgalom elterelés a Szőlő vagy Kisberényi 

úton keresztül.
Az okozott kellemetlenségért megértésüket kérjük.

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rendőrségi tájékoztatás!
2015. évben megváltozott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti elérhetősége Balatonalmádi Város, Alsóörs, Felsőörs és Lovas 

Községek vonatkozásában. A körzeti megbízottak csoport vezetője: Lőrincz Gábor r. zászlós, szolgálati elérhetősége: 06/30/4671002 A körzeti csoport 
tagjai: Vida Tamás r. főtörzsőrmester, Németh Zoltán r. törzsőrmester. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 107 segélyhívó a nap 24 órájában hívható!

Polgárőr hírek
20 éves születésnapját ünnepelte a Balatonalmádi Polgárőr 

Egyesület márciusban. A hónap 21. napján nagyszabású ünnepi 
közgyűlésnek adott helyet a Pannónia Kulturális Központ, mely 
napon az egyesület két évtizedes életét bemutató Kiállítás is nyílt.

A rendezvényt az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós 
András nyitotta meg, majd Hansági Endre, a Balatonalmádi Egye-
sület elnöke vette át a szót. Ünnepi beszédében összefoglalta az 
elmúlt 20 év eseményeit valamint az elért eredményeket, melyek 
nagyban hozzájárultak városunk közbiztonságának nagymértékű 
javulásához. Az egyesület sokat tett a Balaton régió közbiztonsá-
gának javításáért is, valamint Balatonalmádi polgárőrei részt vet-
tek a devecseri katasztrófa elhárításában is.

A vendégek közül dr. Kontrát Károly, belügyminisztériumi ál-
lamtitkár kiemelte, hogy a biztonságos települések érdekében a 
jól működő együttműködések a célravezetőek a rendőrség, az ön-
kormányzat és a polgárőr szervezet között. Keszey János polgár-
mester megköszönte az egyesületnek és tagjainak az évtizedek 
óta tartó önkéntes munkát, melynek következményeként a város 
minden lakója nagyobb biztonságban érezheti magát.

Az ünnepség kitüntetések, díszoklevelek átadásával zárult. A Bala-
tonalmádi Polgárőr Egyesület díszkardot adott át Keszey János pol-
gármesternek és dr. Szabó János rendőrkapitánynak. Az egyesület-
től Szent László plakettet dr. Kontrát Károly államtitkár, dr. Túrós And-
rás OPSZ elnök, dr Töreki Sándor r. dandártábornok főkapitány és Sza-
bó Jenő vehetett át. Az Országos Polgárőr Szövetségtől „Polgárőr ér-
demkereszt ezüst fokozatot” vehetett át Jákói Sándor, akinek munká-
ját Balatonalmádi polgármestere „Városért plakettel” ismerte el. A „Pol-
gárőr érdemkereszt arany fokozatát” kapta Hansági Endre, a balaton-
almádi egyesület elnöke. Töltési Erzsébet az OPSZ-től elismerő okle-
velet vehetett át kiváló munkájáért. A rendőrség részéről elismerés-
ben és tárgyjutalomban részesült Horváth Ferencné és Nagy Róbert. 
A balatonalmádi kapitányság emléktárgyat nyújtott át a Balatonalmá-
di Polgárőr Egyesületnek. Számfira Balázs Polgárőr Egyesület

Tüdőszűrő 
Értesítjük, hogy településünk lakosai számára tüdőszűrő  vizsgálatot tar-

tunk. A szűrés helye és ideje: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár  2015. március 31. április 10. (munkanapokon) 8.15–12.00, 
12.30–17.30 

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek időben történő felismeré-
sére. • Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem ké-
szült vizsgálat. • Kérjük, hogy a tüdőszűrés igénybevételének lehetőségeit 
figyelmesen olvassák át! 

Tájékoztató a tüdöszürés igénybevételéről: 
Térítésmentes a tüdőszűrő vizsgálat – Veszprém megyei állandó vagy 

ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok számára, amennyiben foglalko-
zás-egészségügyi eredményt nem kérnek – az alábbi esetekben: - 40 éven 
felülieknek évente egy alkalommal ajánlott (beutaló nélkül), - 18 év alatt 
(minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel), - 18 év feletti – szak-
képzési intézmény nappali oktatásában részesülő diákok részére (iskolaor-
vosi beutalóval)–, meghirdetett járványügyi okból. 

Térítésköteles (1700 Ft) a tüdőszűrő vizsgálat az alábbi esetekben: - fog-
lalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat, - 18–40 év kö-
zött (a biztosított saját kezdeményezésére, vagy orvosi beutalóval), - egy 
éven belül ismételt szűrés, - Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lak-
címmel nem rendelkező lakosok részére, - egészségügyi biztosítással (érvé-
nyes TAJ-kártyával) nem rendelkező lakosok részére. 

Az 1700 Ft térítési díjat kérjük pontosan előkészíteni, mivel pénzváltás-
ra nincs módunk! A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapításá-
hoz igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat díjának megtérítése a munkáltató kö-
telessége. A szolgáltatásról – kérésre – számlát állítunk ki, melyhez szüksé-
ges a pontos név, cím, valamint – ha munkáltató nevére szól – a cég adószá-
ma. A számla a szűrésen való részvételt igazolja, de foglalkozás-egészség-
ügyi alkalmassági igazolásnak (eredménynek) nem tekinthető, mivel orvo-
si véleményt nem tartalmaz. Az eredmény kiadásához, a térítési díj kifizeté-
sekor, felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett borítékot kérünk a lakosok-
tól. Igy az orvosi leletezés után postai úton tudjuk küldeni az eredményt. 
Lehetőség van az eredmény személyes átvételére is, a veszprémi tüdőgon-
dozóban. A térítési díj kifizetése után számlamódosításra nincs lehetőség! 
Nyugtát számlára cserélni nem lehet! Jogszabályok: 1997. évi = II. törvény 
rendelkezései, 284/1997: 23.), Korm. rendelet 2. számú melléklete, 51/1 997.
(171.18) 10 rendelet 

Hulladékkezelés a városban
Alábbiakban összefoglaljuk – és új lakosainkat ezúton tájékoztat-

juk -, hogy a befizetett szemétszállítási díj fejében milyen szolgálta-
tásokat vehetnek igénybe a Balatonalmádi Kommunális és Szolgál-
tató Nonprofit Kft.-től, továbbiakban: Balkom-tól.

A szelektív hulladékgyűjtőkbe az alábbi, tiszta csomagolási hulla-
dékok helyezhetők el. Papír hulladék: újságpapír, reklámújság, iro-
da- és géppapír, telefonkönyv, papírzacskó, boríték, kozmetikai cik-
kek és élelmiszerek kartondobozai, széthajtogatva! Műanyag hulla-
dék: üdítős, ásványvizes PET palackok: kupakját lecsavarva, lapos-
ra taposva, és tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, fó-
liák, bevásárló szatyrok. Üveg: italos üveg kupak nélkül, befőttes 
üveg (síküveg nem!).

Szelektív szigetek a következő közterületen találhatók Balaton-
almádiban: Mogyoró u. Óvoda, Csillag tér, Vörösberényi  ABC, 
Vörösberény Posta, Bocskai tér, Balkom telephely (Rákóczi u. 43.), 
Posta parkoló, Hattyú ABC, Egészségház, Fülemüle u., Szabolcs u. 
lakótelep.

Házhoz menő szelektív- és zöldhulladék gyűjtés módja 2015. áp-
rilis 1-től. A házhoz menő szelektív- és zöldhulladék kizárólag a 
Balkom által forgalmazott szabvány hulladékgyűjtő zsákokkal ve-
hető igénybe. 

A házhoz menő szelektív (papír-, műanyag-, fém- és csomagolá-
si hulladék) hulladékgyűjtés egész évben páros heteken, ürítési na-
pokon történik. A gyűjtéshez a Balkom alkalmanként 1 db, évente 
összesen 26 db átlátszó zsákot térítésmentesen biztosít ügyfelei ré-
szére. Az ezen felül keletkező szelektív hulladékok gyűjtésére szolgá-
ló átlátszó zsákot bruttó 25 Ft/db áron vásárolhatják meg a Balkom 
ügyfélszolgálatán. 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során kérjük a követ-
kező hulladékokat helyezzék el az átlátszó zsákokba: műanyag pa-
lackok (üdítő, ásványvíz), reklámzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos 
poharak, margarinos dobozok, tisztítószeres flakonok (mosószer, 
öblítő szer), italos karton (tej, gyümölcslé), alumínium italos dobo-
zok (sör, üdítő). Kérjük az újságpapírt, kartonpapírt, kartondobozt 
madzaggal átkötve helyezzék ki!

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés az idei évben április 6-tól 
november 20-ig páratlan heteken, ürítési napokon történik. A gyűj-
téshez a Balkom alkalmanként 2 db, összesen 34 db zöld színű zsá-
kot bruttó 40 Ft/db kedvezményes áron biztosít. Az ezen felül ke-
letkező zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló zöld színű zsákot brut-
tó 350 Ft/db áron vásárolhatják meg a Balkom ügyfélszolgálatán. 
Kérjük, a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 méter 
hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki. 

Az idei évtől a szabvány hulladékgyűjtő zsákokat nem csak sze-
mélyesen a Balkom ügyfélszolgálatán vehetik át, hanem kérésére az 
ügyfél által kért belföldi címre kiküldik az alábbiak szerint: 

- a zsák árán felül fizetendő kiszállítási díj ellenében,
- a zsákok kiszállíttatását kizárólag írásban tudják kérelmezni a 

Balkom honlapjáról letölthető szelektív hulladékgyűjtés igényfelmé-
rő formanyomtatvány kitöltésével, melyet a következő címek valame-
lyikére kérik visszaküldeni: e-mail: ugyfelszolgalat@balkom.hu, pos-
tai cím: 8220. Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., fax: +36 88 438 843.

- amennyiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a 2014. 
évben az ön utcájában nem működött, a szelektív hulladékgyűj-
tés igényfelmérő formanyomtatványon az átadás-átvétel pontját a 
Balkommal előzetesen egyeztetni szíveskedjen.. 

Zöldhulladék gyűjtése: páratlan heteken, a már megszokott mó-
don: az ágakat kévékbe kötve, az egyéb zöld hulladékot átlátszó 
(nem fekete) zsákokban tehetjük ki a hulladékszállítási napon reg-
gel 6 óráig. Egy ingatlan elé maximum 6 db zsák vagy 6 köteg zöld 

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

mennyiség tehető ki.  Ügyelni kell arra, hogy kommunális hulladék 
ne kerüljön közé, hiszen az anyag így komposztálásra alkalmatlan. 
A www.balkom.hu lesz segítségünkre, milyen utcák vehetik igény-
be ezt a szolgáltatást. 

Lomtalanítás: Az ingatlan tulajdonosok évente egy alkalommal 
kérhetnek házhoz menő lomtalanítást. Az elszállításra szánt lomokat 
össze kell gyűjteni, a kerítésen BELÜL elhelyezni, és az előre egyezte-
tett időpontban a Balkom munkatársainak átadni. A társaság ügyfél-
szolgálati irodájával előzőleg írásban kell egyeztetni az elszállítás idő-
pontját. A levélben feltüntetendő adatok: ügyfélkód, név, cím, el-
szállítandó lom mennyisége köbméterben, elérhetőség (telefonszám, 
e-mail cím). Ezt a szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik díjfizetési 
kötelezettségüknek rendszeresen eleget tesznek.  A lomok közé nem 
tehető autógumi, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, építési 
törmelék. További, részletes tájékoztatás érdekében, kérjük, keressék 
fel a társaság megújult honlapját (www.balkom.hu). 

A Balkom Rákóczi u. 43. sz. alatti telephelyén ügyfélfogadási idő-
ben térítés ellenében lehetőséget biztosítanak a zöldhulladék és épí-
tési törmelék elhelyezésére, valamint a meghibásodott, sérülésmen-
tes elektronikai hulladék díjmentes átvételére. Részletes tájékozta-
tást itt is a honlap ad. 

Mozgó ügyfélszolgálat keretében a Balkom munkatársai az ügy-
felek kérésére otthonaikban is felkeresik őket, hogy a társaság által 
nyújtott szolgáltatásokról pontos információt nyújtsanak.

Összefoglalónkkal arra kérünk mindenkit, segítsen megőrizni a 
város tisztaságát. Honismereti és Városszépítő Kör 
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Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. 
Gépkocsi-választási lehetőség.

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 04. 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 04. 19. 16.00 óra

Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.
30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Bajnoki érmek a Mongúzoknál
Február 28. és március 1. között zajlott az idei ITF Taekwon-do 

Magyar Bajnokság. A legrangosabb hazai versenyre 35 klubból ér-
keztek a gyerek és felnőtt korú versenyzők. Az almádi Mongúzok 
Taekwon-do SE nyolc fővel nevezett.

Az első nap az ifjúságé volt. A gyerek és serdülő korosztály kezdte 
a formagyakorlatokat és küzdelmeket. A Mongúzok azonnal reme-
keltek, ifj. Babicz Mihály még a délelőtt folyamán magyar bajnok 
lett gyermek formagyakorlat kategóriában. Később ezt kiegészítette 
egy küzdelmi bronzéremmel, így elnyerte a legeredményesebb gye-
rek fiú versenyzőnek járó kupát is.

Szolgai Bence serdülő formagyakorlat kategóriában mutatta meg 
tudását. A döntőig simán menetelt, ott régi riválisával került össze, 
akit a bírók végül szoros pontozással, de jobbnak találtak. Így Ben-
ce egy ezüstéremmel gazdagabban tért haza.

Zuba Noémi határozottan, szépen formázott a selejtezőkben, 
gyakorlataival egészen az országos bronzérem megszerzéséig jutott.

Somogyi Boldizsár gyermek küzdelemben indult, sajátjánál egy 
súlykategóriával feljebb. A döntőben szoros küzdelemben végig ve-
zetett, az utolsó pillanatban azonban egy rúgás betalált, így ellenfe-
le nyert, Bobó ezüstérmet szerzett.

Serdülő küzdelemben Komáromi Dániel mutatott be példaérté-
kű küzdelmet a nála 35 kg-mal nehezebb ellenfelével szemben. A 
négy közé jutás azonban nem sikerült, így Dani 5. helyen zárt.

Ezután jöttek az idősebbek, Kránicz Gábor ifi formagyakorlatban 
mutatkozott be. Szépen, dinamikusan formázott, de sajnos ellenfe-
lét a bírók jobbnak látták, így nem jutott a nyolc közé.

A felnőtteknél Domonics Mihály (Soma) indult C kategóriás for-
magyakorlatban, kicsit elizgulta a négy közé jutásért zajló gyakorla-
tát, így végül 5-8. megosztott helyen zárt. 

Kosztyu György, a csapat vezetőedzője is megmérettette magát 
II.dan formagyakorlat kategóriában. A bronzéremért zajló gyakor-
latában 1 ponttal maradt csak alul, 5-8. megosztott hellyel kellett 
beérnie. Az OB remek alkalom volt az idei danvizsga-felkészüléshez. 
Gyuri mester március 22-én, kétnapos fárasztó vizsga (formagya-
korlatok, rúgástechnikák, kés elleni önvédelem, téglatörés és továb-
bi gyakorlatok) után kiérdemelte a III.dan övfokozatot.

A nyolc versenyző 5 éremmel és egy kupával térhetett haza Almá-
diba. Gratulálunk a csapatnak! Következő komoly versenyünk má-
jusban, a Hatvanban megrendezésre kerülő Nemzetek Kupája nem-
zetközi gyermek és ifjúsági verseny lesz. 

Karate verseny  Zalaszentgróton
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. (Nippon-dojo) ti-

zenöt versenyzővel vett részt  a 2015. március 7-én megrendezett 
Szentgrót kupán. A hazai csapatokon kívül lengyel és román ver-
senyzők is részt vettek ezen a versenyen, melyen 180 karatéka mér-
te össze tudását minden korosztályban.

Az Almádi versenyzők ismét kitűnően szerepeltek.
Rézmüves Ádám egyéni kumite (küzdelem) bronzérem, Kiss 

Maja egyéni kata (formagyakorlat) bronzérem, egyéni kumite (küz-
delem) bronzérem, Gondos Dávid egyéni kumite (küzdelem) ezüst-
érem, Szakály Dávid egyéni  kumite (küzdelem) ezüstérem.

Mindhárom csapatunk csapat kata (formagyakorlat) verseny-
számban dobogós helyet ért el. Morvai Anna, Pahola Eszter, Kiss 
Maja ezüstérem, Morvai Bálint, Csontos Tamás, Rézmüves Ádám 
ezüstérem, Szombathelyi Klaudia,Gondos Dávid, Kiss Márkó 
bronzérem.

Gratulálunk minden versenyzőnek és készülünk a következő ki-
hívásra az áprilisban megrendezésre kerülő diákolimpiára.

Európa kupa győztes 
A Horvátországi Kick-Box Európa Kupán  Veszprém megyénket a 

Veszprémi Thai-Box, Balatonalmádi TKD. klubok képviselték.Hor-
vátországban rendezték az idei év első Európa-kupáját. Mintegy 22 
ország, 147 klubja, 1444 db nevezése között, Bécsi Nikolett a Ba-
latonalmádi TKD klub edzője, ezen a versenyen, megszerezte 2015 
év első világverseny eredményeit. Két kategóriában: Light Kontakt 
Grand Champion (két számából álló) a 60 kiló alatti kategóriában 
lett Európa Kupagyőztes (arany) és Semi kontakt PF. 55 kg csoport-
jába ezüst érmet szerzett. Nikolett anyagi okok miatt  sajnos nem tu-
dott eljutni Olaszországba az idei első nemzetközi versenyére, ezért 
Európa Kupával kezdte az idei versenyszezonját.Az érdekesség ked-
véért jó megemlíteni hogy NIKI a PF. Grand Champion (abszolult) 
kategóriában összekerült a 70 kg-os  az ötszörös Világbajnok ANA  
ZNAOR-al  (a kategória  győztesével), akivel szoros meccset játsz-
va maradt alul. Bécsi Nikolett különlegessége, hogy két sportág válo-
gatottjába küzdötte be magát, kiváló eredményei nemzetközi poron-
don a profik között 2013-ban 25 db, 2014-ben 16 db érmet szerzett.

SZJA 1%
A városunkban működő alapítványok, egyesületek, amelyek 

szívesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felaján-
lásait.

Almádiért közalapítvány - asz.: 19262259-2-19
Együtt-egymásért Nyílt közalapítvány - asz.: 18919879-1-19
Közbiztonsági közalapítvány - asz.: 18938649-1-19
Almádi zeneiskoláért alapítvány - asz.: 18938591-1-19
Györgyi Dénes iskoláért alapítvány - asz.: 18924907-1-19
Vörösberényi általános iskoláért alapítvány - asz.: 18935598-1-
19
Almádi Diáksportkör - asz.: 18916254-1-19
Balatonalmádi Herkules SE - asz.: 19263573-2-19
Bauxitkutató Természetjáró SE - asz.: 18914836-1-19
Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete - asz.: 18916357-1-
19
Balatonalmádi focisuli alapítvány - asz.: 18929672-1-19
Balatonalmádi polgárőr egyesület - asz.: 18919123-1-19
Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület - asz.: 
18936173-1-19
DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért - 
asz.: 19266057-1-19
Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért 
alapítvány - asz.: 18937655-1-19
Vörösberényi polgári olvasókör - asz.: 18923487-1-19
Balatonalmádi sporthorgász egyesület - asz.: 19901208-1-19
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A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
KURDI FERENCNÉ

született Ragályi Irén 
2015 január 30-án, életének 88. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunk földi maradványait 
2015 április 17-én, 11 órakor a Veszprém, Vámosi úti 
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Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. 
Gépkocsi-választási lehetőség.

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 04. 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 04. 19. 16.00 óra

Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.
30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Bajnoki érmek a Mongúzoknál
Február 28. és március 1. között zajlott az idei ITF Taekwon-do 

Magyar Bajnokság. A legrangosabb hazai versenyre 35 klubból ér-
keztek a gyerek és felnőtt korú versenyzők. Az almádi Mongúzok 
Taekwon-do SE nyolc fővel nevezett.

Az első nap az ifjúságé volt. A gyerek és serdülő korosztály kezdte 
a formagyakorlatokat és küzdelmeket. A Mongúzok azonnal reme-
keltek, ifj. Babicz Mihály még a délelőtt folyamán magyar bajnok 
lett gyermek formagyakorlat kategóriában. Később ezt kiegészítette 
egy küzdelmi bronzéremmel, így elnyerte a legeredményesebb gye-
rek fiú versenyzőnek járó kupát is.

Szolgai Bence serdülő formagyakorlat kategóriában mutatta meg 
tudását. A döntőig simán menetelt, ott régi riválisával került össze, 
akit a bírók végül szoros pontozással, de jobbnak találtak. Így Ben-
ce egy ezüstéremmel gazdagabban tért haza.

Zuba Noémi határozottan, szépen formázott a selejtezőkben, 
gyakorlataival egészen az országos bronzérem megszerzéséig jutott.

Somogyi Boldizsár gyermek küzdelemben indult, sajátjánál egy 
súlykategóriával feljebb. A döntőben szoros küzdelemben végig ve-
zetett, az utolsó pillanatban azonban egy rúgás betalált, így ellenfe-
le nyert, Bobó ezüstérmet szerzett.

Serdülő küzdelemben Komáromi Dániel mutatott be példaérté-
kű küzdelmet a nála 35 kg-mal nehezebb ellenfelével szemben. A 
négy közé jutás azonban nem sikerült, így Dani 5. helyen zárt.

Ezután jöttek az idősebbek, Kránicz Gábor ifi formagyakorlatban 
mutatkozott be. Szépen, dinamikusan formázott, de sajnos ellenfe-
lét a bírók jobbnak látták, így nem jutott a nyolc közé.

A felnőtteknél Domonics Mihály (Soma) indult C kategóriás for-
magyakorlatban, kicsit elizgulta a négy közé jutásért zajló gyakorla-
tát, így végül 5-8. megosztott helyen zárt. 

Kosztyu György, a csapat vezetőedzője is megmérettette magát 
II.dan formagyakorlat kategóriában. A bronzéremért zajló gyakor-
latában 1 ponttal maradt csak alul, 5-8. megosztott hellyel kellett 
beérnie. Az OB remek alkalom volt az idei danvizsga-felkészüléshez. 
Gyuri mester március 22-én, kétnapos fárasztó vizsga (formagya-
korlatok, rúgástechnikák, kés elleni önvédelem, téglatörés és továb-
bi gyakorlatok) után kiérdemelte a III.dan övfokozatot.

A nyolc versenyző 5 éremmel és egy kupával térhetett haza Almá-
diba. Gratulálunk a csapatnak! Következő komoly versenyünk má-
jusban, a Hatvanban megrendezésre kerülő Nemzetek Kupája nem-
zetközi gyermek és ifjúsági verseny lesz. 

Karate verseny  Zalaszentgróton
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. (Nippon-dojo) ti-

zenöt versenyzővel vett részt  a 2015. március 7-én megrendezett 
Szentgrót kupán. A hazai csapatokon kívül lengyel és román ver-
senyzők is részt vettek ezen a versenyen, melyen 180 karatéka mér-
te össze tudását minden korosztályban.

Az Almádi versenyzők ismét kitűnően szerepeltek.
Rézmüves Ádám egyéni kumite (küzdelem) bronzérem, Kiss 

Maja egyéni kata (formagyakorlat) bronzérem, egyéni kumite (küz-
delem) bronzérem, Gondos Dávid egyéni kumite (küzdelem) ezüst-
érem, Szakály Dávid egyéni  kumite (küzdelem) ezüstérem.

Mindhárom csapatunk csapat kata (formagyakorlat) verseny-
számban dobogós helyet ért el. Morvai Anna, Pahola Eszter, Kiss 
Maja ezüstérem, Morvai Bálint, Csontos Tamás, Rézmüves Ádám 
ezüstérem, Szombathelyi Klaudia,Gondos Dávid, Kiss Márkó 
bronzérem.

Gratulálunk minden versenyzőnek és készülünk a következő ki-
hívásra az áprilisban megrendezésre kerülő diákolimpiára.

Európa kupa győztes 
A Horvátországi Kick-Box Európa Kupán  Veszprém megyénket a 

Veszprémi Thai-Box, Balatonalmádi TKD. klubok képviselték.Hor-
vátországban rendezték az idei év első Európa-kupáját. Mintegy 22 
ország, 147 klubja, 1444 db nevezése között, Bécsi Nikolett a Ba-
latonalmádi TKD klub edzője, ezen a versenyen, megszerezte 2015 
év első világverseny eredményeit. Két kategóriában: Light Kontakt 
Grand Champion (két számából álló) a 60 kiló alatti kategóriában 
lett Európa Kupagyőztes (arany) és Semi kontakt PF. 55 kg csoport-
jába ezüst érmet szerzett. Nikolett anyagi okok miatt  sajnos nem tu-
dott eljutni Olaszországba az idei első nemzetközi versenyére, ezért 
Európa Kupával kezdte az idei versenyszezonját.Az érdekesség ked-
véért jó megemlíteni hogy NIKI a PF. Grand Champion (abszolult) 
kategóriában összekerült a 70 kg-os  az ötszörös Világbajnok ANA  
ZNAOR-al  (a kategória  győztesével), akivel szoros meccset játsz-
va maradt alul. Bécsi Nikolett különlegessége, hogy két sportág válo-
gatottjába küzdötte be magát, kiváló eredményei nemzetközi poron-
don a profik között 2013-ban 25 db, 2014-ben 16 db érmet szerzett.

SZJA 1%
A városunkban működő alapítványok, egyesületek, amelyek 

szívesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felaján-
lásait.

Almádiért közalapítvány - asz.: 19262259-2-19
Együtt-egymásért Nyílt közalapítvány - asz.: 18919879-1-19
Közbiztonsági közalapítvány - asz.: 18938649-1-19
Almádi zeneiskoláért alapítvány - asz.: 18938591-1-19
Györgyi Dénes iskoláért alapítvány - asz.: 18924907-1-19
Vörösberényi általános iskoláért alapítvány - asz.: 18935598-1-
19
Almádi Diáksportkör - asz.: 18916254-1-19
Balatonalmádi Herkules SE - asz.: 19263573-2-19
Bauxitkutató Természetjáró SE - asz.: 18914836-1-19
Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete - asz.: 18916357-1-
19
Balatonalmádi focisuli alapítvány - asz.: 18929672-1-19
Balatonalmádi polgárőr egyesület - asz.: 18919123-1-19
Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület - asz.: 
18936173-1-19
DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért - 
asz.: 19266057-1-19
Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért 
alapítvány - asz.: 18937655-1-19
Vörösberényi polgári olvasókör - asz.: 18923487-1-19
Balatonalmádi sporthorgász egyesület - asz.: 19901208-1-19
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Még egy év sem telt el azóta, hogy utoljára itt jár-
tam. Az akkori építőanyag hegyekből mára három 
ház készült el, a területen a raklapokon téglák helyett 
már térkövek várnak a már előkészített járdák, utak 
burkolására.

- Komoly munka folyt itt a télen is! – állapítom 
meg elismerően Piedl Györgynek, a Diós Lakó-
park tulajdonosának.

- Igen, nagyot léptünk előre. Az első ütemben el-
készült három ház tervezett június végi átadását egy 
hónappal előre hoztuk. Május végén megérkeznek 
az első lakók. – mondja, miközben megmutat néhány 
lakást. Az energiatakarékos hűtés-fűtésrendszer már 
elkészült, a fa nyílászárók és a modern, szép hideg-
burkolatok is a helyükön a jó elrendezésű, világos la-
kásokban.

- Ezek szerint az értékesítés is jól halad.
- Tizenkét lakásnak van már gazdája. Szeretnénk, 

ha a nyaralóként használt lakások mellett minél több 
állandó lakos is lenne a lakóparkban. Élettel, fiata-
lokkal, gyerekekkel szeretnénk megtölteni ezt a ha-
talmas, szép területet, és az élményfürdőt. Ezért je-
lentős kedvezményt ajánlunk fel a lakásárakból kizá-
rólag a balatonalmádi családoknak. Igénybe vehe-
tő a szociálpolitikai kedvezmény, és a kedvező – 5,6 
%-os – kamat, tehát akár 30 %-os önerővel juthatnak 
új otthonhoz.

- Mostanában egyre több pénzintézetnél vannak 
komoly problémák. Gondolom, befektetési céllal 

is többen vásárolnak lakást, hiszen egy balatoni 
ingatlan értékálló, jó beruházás.

- A lakások értékesítése során észrevettük, hogy 
komoly igény van bérleményekre, mivel évek óta alig 
épülnek új lakások Veszprémben és környékén. Al-
mádiban is szinte lehetetlen korszerű, gazdaságos 
lakást bérelni. Ezt az igényt úgy szeretnénk kielégí-
teni, hogy összekapcsoljuk a befektetési céllal vásá-
rolt ingatlanokat a hosszú távú bérleményt keresők-
kel. Így a 30 % önerővel és banki hitelből vásárolt in-
gatlan teljes banki törlesztő részletét fedezi a bérle-
ti díj, miközben természetesen a lakás saját tulajdon-
ban marad, bármikor eladható.

Érdeklődni lehet az alábbi telefon számon: 06 20 
525 05 30  (X)
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BALLAGÁSI AKCIÓ!
Arany, ezüst, swarovski köves ékszerekre, karórákra kedvezményt adunk.

Az akció 2015. április 15-től május 31-ig érvényes. Részletek az üzletben.

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS ÉS FELVÁSÁRLÁS!
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák. Karórák, faliórák.  

Igényes ajándéktárgyak. Ékszerek, órák javítása.

Elkészült a Diós Lakópark



Még egy év sem telt el azóta, hogy utoljára itt jár-
tam. Az akkori építőanyag hegyekből mára három 
ház készült el, a területen a raklapokon téglák helyett 
már térkövek várnak a már előkészített járdák, utak 
burkolására.

- Komoly munka folyt itt a télen is! – állapítom 
meg elismerően Piedl Györgynek, a Diós Lakó-
park tulajdonosának.

- Igen, nagyot léptünk előre. Az első ütemben el-
készült három ház tervezett június végi átadását egy 
hónappal előre hoztuk. Május végén megérkeznek 
az első lakók. – mondja, miközben megmutat néhány 
lakást. Az energiatakarékos hűtés-fűtésrendszer már 
elkészült, a fa nyílászárók és a modern, szép hideg-
burkolatok is a helyükön a jó elrendezésű, világos la-
kásokban.

- Ezek szerint az értékesítés is jól halad.
- Tizenkét lakásnak van már gazdája. Szeretnénk, 

ha a nyaralóként használt lakások mellett minél több 
állandó lakos is lenne a lakóparkban. Élettel, fiata-
lokkal, gyerekekkel szeretnénk megtölteni ezt a ha-
talmas, szép területet, és az élményfürdőt. Ezért je-
lentős kedvezményt ajánlunk fel a lakásárakból kizá-
rólag a balatonalmádi családoknak. Igénybe vehe-
tő a szociálpolitikai kedvezmény, és a kedvező – 5,6 
%-os – kamat, tehát akár 30 %-os önerővel juthatnak 
új otthonhoz.

- Mostanában egyre több pénzintézetnél vannak 
komoly problémák. Gondolom, befektetési céllal 

is többen vásárolnak lakást, hiszen egy balatoni 
ingatlan értékálló, jó beruházás.

- A lakások értékesítése során észrevettük, hogy 
komoly igény van bérleményekre, mivel évek óta alig 
épülnek új lakások Veszprémben és környékén. Al-
mádiban is szinte lehetetlen korszerű, gazdaságos 
lakást bérelni. Ezt az igényt úgy szeretnénk kielégí-
teni, hogy összekapcsoljuk a befektetési céllal vásá-
rolt ingatlanokat a hosszú távú bérleményt keresők-
kel. Így a 30 % önerővel és banki hitelből vásárolt in-
gatlan teljes banki törlesztő részletét fedezi a bérle-
ti díj, miközben természetesen a lakás saját tulajdon-
ban marad, bármikor eladható.

Érdeklődni lehet az alábbi telefon számon: 06 20 
525 05 30  (X)

ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18

2015. április

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 19

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.

BALLAGÁSI AKCIÓ!
Arany, ezüst, swarovski köves ékszerekre, karórákra kedvezményt adunk.

Az akció 2015. április 15-től május 31-ig érvényes. Részletek az üzletben.

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS ÉS FELVÁSÁRLÁS!
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák. Karórák, faliórák.  

Igényes ajándéktárgyak. Ékszerek, órák javítása.

Elkészült a Diós Lakópark



A játékok játéka, a gombfoci
„A gyermeki világ tevékenységei közt a gombozás szinte hagyományos jel-

legű. Körülbelül harminc év óta játszanak a pesti gyerekek gombokkal, egy 
futballra emlékeztető, szabályaiban rendkívül bonyolult játékot. Ugyanekkor 
a gombozás jelenti a legfőbb társadalmi kapcsolatot is. Feltétlen jogforrás és 
az erkölcsök próbaköve. Csaló az, aki arrébb tolja a gombot lökés előtt, be-
csületes az, aki tiltakozás nélkül vallja be, hogy szabadrúgást vétett.” – írta 
1937-ben Mérei Ferenc pszichológus A gombozó gyermek c. tudományos ér-
tekezésében.

A magyarországi gombfoci történetében Balatonalmádi az 1950-es évek-
ben különleges helyet foglalt el. Az általános iskola tanulói körében két ba-
ráti társaság (az egyik Vesszősi István Sutyi és Levelesi Andor Levél, az ún. 
„Gombfoci Duó”, a másik Csibi István Topy, Gráfik Imre Sala és Nagy Sán-
dor Fineszes, a „Gombfoci Trió” szervezésében rendszeres játékalkalmakat, 
bajnokságokat rendezett. Nyaranként az almádi gyerekek együtt játszottak, 
a főként ragasztott, reszelt, formált csontgombokkal, a nyári szünidőt rend-
szeresen a kedvelt Balaton parti nyaralóhelyen töltő budapesti, győri, veszp-
rémi, székesfehérvári diákokkal, a mai szeniorokkal. Ilyenformán állíthatjuk, 
hogy Balatonalmádi az ország egyik központja volt az időközben sportjáték-
ká váló gombfocizásnak (lásd Játék és szenvedély. (Balatonalmádi – szubjek-
tív – gombfoci-története. (Lásd Új Almádi Újság 2007. XIX. (7.): 11. p.)

A tudományos kutatás föltárta, hogy az eredendően valódi csontgomb-
okkal játszott gombfoci, hagyományos formájában a Kárpát-medencei ma-
gyarság körében jött létre, itt alakultak ki szabályai, s a magyar diaszpóra ré-
vén terjedt el az egész világon (legismertebb változatai Spanyolországon belül 
Katalóniában és Brazíliában). 

Mindezek alapján került a gombfoci Balatonalmádi helyi értéktárába, 
mint a kreatív magyar elme találmánya, kulturális örökségünk része, mely 
méltán pályázik a Hungarikum minősítés elnyerésére (lásd http://wiki.
strandkonyvtar.hu/index.php?title=Gombfoci ). Ennek, és az almádi hagyo-
mányok őrzésének érdekében alakult meg 2013. szeptember 21-én, 20 fő 
részvételével a Balatonalmádi Hungarikum Klub, és tartja meg évenkénti 
népszerűsítő rendezvényeit.

Ma már, az egykori (gyermek)játék (lásd A gombfociról. In. Forgó: Magyar 
Játéktársaság lapja XIV. (2013) 4. sz. 10. p.), ún. szektorlabda néven, szerve-
zett bemutatók révén, széles körben elterjedt, hivatalosan elismert sportág, 
melynek hazai bajnokságain edződve, az európai- és világversenyeken is a ma-
gyar játékosok a legsikeresebbek.

A játék első nagy hatású, országos jellegű játéktörténeti áttekintését a Nép-
rajzi Múzeumban 2006-ban rendezett „Gombfocitól a szektorlabdáig” c. ki-
állítás adta, melyet a neves sportriporter, Vitray Tamás nyitott meg.

Balatonalmádi gombfocitörténetét 2007-ben a „Gombfoci varázs. A gomb-
focitól a szektorlabdáig – játékból sport” c. kiállítás mutatta be. Mindkét kiál-
lítás rendezője, városunk szülöttje, dr. Gráfik Imre néprajzkutató volt.
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