
Szent Erzsébet liget története

Almádi legnagyobb közhasznú zöldterülete a Bajcsy-Zsilinszky útnál levő 
vasúti átjárótól a Wesselényi strandig húzódó parkterület, amelyet északról a 
vasútvonal délről pedig a Balaton határol. Értékes növényállománya alapján 
természetvédelmi területté lett nyilvánítva (170/1977. VB. hat.) 1977-ben, 
majd 2015-ben a Balatonalmádi város önkormányzata képviselő-testületének 
döntése alapján (15/2015. (V. 4.) ö. r.) helyi jelentőségű védett természeti te-
rületként megmaradt a védettsége.

A park területe 10 ha. Uralkodó fafajok a fehér- és feketenyár és a fehér-
fűz. Kiemelkedő érték a nagyméretű mocsári ciprus, a platánsor és a pira-
mis-fűzfabokor. Az 1950-es években több fafaj „szomorú” változatát telepí-
tették, majd tiszafa, oszlopos tuja, nehézszagú-boróka és több örökzöld cser-
jével gazdagították a gyűjteményt. Érdekes a narancsvörös vesszőjű fűz kettős 
fasora, valamint a narancseperfa.

A park fásítása az 1890-1896 közötti időszakban kezdődött. Az 1893-ban 
megalakított Almádi Fürdő Részvénytársaság alapító okiratában Almádi fürdő 
felvirágoztatása volt a legfőbb célkitűzés. Ennek érdekében munkálkodásuk fo-
lyamatos volt, aminek szinte egyetlen ma is látható eredménye a parti sétány. 

A park kialakításának kezdeményezése Véghely Dezső alispán, almádi bir-
tokos nevéhez kapcsolható. Közvetlenül a parti sáv kivételével fásításra ke-
rült, amelynek következtébe már 1901-re szép nagy fák voltak a park terüle-
tén. A rendezetlen parti sávban nem volt épített partfal, csupán nádas, függet-
lenül attól, hogy a fürdőház és a gőzhajó kikötő már jóval régebb óta műkö-
dött. 1902-ben került sor a part rendezésére, melynek során a nádast kivágták 
és feltöltötték a területet. Megépítették az új mólót valamint a zenepavilont. 
Ugyan ekkor kerültek a parkba az első szobrok is Petőfi, Kossuth és Rákó-
czi, majd Véghely Dezső halála után (1914-ben) állították fel az emlékpadot. 

Hozzá kell tenni azonban, hogy a mai partvonal az 1960-as évek végén 
mintegy 8 méterrel beljebb került a Balatonba.

A Nők a Balatonért Egyesület a Norvég pályázati rendszer keretében 2008-
2009 évben mintegy 50 millió forint támogatáshoz jutott, amiből a park 
megújult. Nem csak a zöldfelületek megújítása és a meglévő növények fiatalí-
tása volt projektelem, hanem a gyalogutak felújítása, utcabútorok, hulladék-
gyűjtők elhelyezése is megtörtént.

2013-ban a „Kézfogás” Európai Szoborpark készült el az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program 2007–2013 keretében Balatonalmádi város önkormányza-
ta által LEADER pályázaton elnyert támogatás és a városhoz kötődő polgárok ön-
zetlen támogatása segítségével. Kortárs magyar és európai szobrászművészek aján-
lották fel műveiket, ajándékként, illetve időszaki kiállításra. Napjainkban – töb-
bek között - a móló melletti játszótér és a strand melletti sétány felújítása történik.
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nk Györgyi Dénes Általános Iskola 
8. osztály 
Simon Mátyás, Piltman Dávid, Solymosi 
Ákos, Kónya Ákos, Farkas Péter, Do-
bos Benedek, Bendicsek Mikes, Kishá-
zi Ádám, Katz Krisztián, Hueber Márk, 
Lakos Attila, Nádas Márton, Fejes Iza-
bella, Kovács Dóra, Buda Virág, Csomai 
Korina, Ács Gréta, Szabó Lili, Tóthné 
Kunstár Judit osztályfőnök, Áldozó Bor-
bála, Kocsis Fanni, Gyüre Dóra, Fejes 
Míra, Góg Dorina, Horváth Tamara

Vörösberényi Általános Iskola
8. B osztály
Felső sor: Bátor Gergely, Csopják 
Kevin, Nagy Patrik, Komáromi 
Ádám, Bartha Dániel, Kun Zalán
Osztályfőnök: Csetényi Tamásné
Középső sor: Sörös Ádám, Kovács 
Rebeka, Frunza Dániel, Bogdán 
Blanka
Alsó sor: Böröcz Sára, Rábaközi Bar-
bara, Surányi Boglárka, Végh Doroty-
tya, Boronkai Zsófia

Vörösberényi Általános Iskola
8. A osztály
Felső sor: Steiger Robin, Blaha Gá-
bor, Takács Albert, Vaszily Gábor, 
Gombás Péter. Középső sor: Ficsor 
Balázs, Gegely Milán, Kozma Bo-
tond, Kiss Szabolcs, Vörös András, 
Kovács Dávid. Alsó sor: Kovács Bog-
lárka, Finkenzeller Kitti, Barna Bog-
lárka, Lendvai Laura, Bóta Viktória
Osztályfőnökök: Pataki Éva, Rózsás 
Józsefné



templom környezeté-
be illő, antikolt térkő 
burkolatú parkolóval 
és a műemléki környe-
zetbe illő, az előírások-
nak megfelelő permi 
vörös homokkő bur-
kolatú bevezető járdá-
val csatlakozik a temp-
lom oldalán kialakított 
bejáró kapuhoz.

Almádi
Előző számunk-

ban már olvashat-
tak a strandi sétány 
megújulásáról, mely 
gyakorlatilag a mó-
lót köti össze a Wes-
selényi stranddal. Ez 
utóbbi is tartogat újat 
a szezonra: új szegélyt 
kapott a meder, s a 
gyermekek homoko-
zója is szebbé vált. 

A sétány II. üte-
méhez kapcsolódóan 

a főbejárat előtti tér, számos rendezvény központja is megújul, 
megszépül, és ami fontos, a vízelvezetése is megoldódik, s június 
közepére készül el teljes egészében.

A Móra Ferenc utcaiak régi (és jogos) vágya teljesült a mindkét 
oldali járda elkészültével. A 6,5 millió forintos költségvetésű mun-
kálatokat a Baumeister Kft. végezte az önkormányzat erre a célra 
biztosított keretéből.

Két új, ügyességi mászókát is elhelyeztek, az „egytornyú várat” is 
kibővítették, továbbá két újabb hintát is telepítettek a forgalmas, 
közkedvelt játszótéren.

Az önkormányzat az Új Balatonalmádi Újság hasábjain mond 
köszönetet mindazoknak, akik leánderekkel járultak hozzá a város 
virágosabbá tételéhez. A városvezetés – akárcsak korábban – a kivi-
telezők nevében is kéri a lakosság türelmét, megértését a munkála-
tok befejezéséig. Megéri. Zatkalik András

2015. június

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron 32

ÖnkormányzatALMÁDI ÚJSÁGÖnkormányzat

Tisztelt Almádi Polgárok!
Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított önök

nek. Íme, a júniusi hírcsokrunk. Célunk továbbra is, hogy ponto
sabban, hitelesebben értesüljenek olvasóink az önkormányzat 
döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, a közös önkormány
zati hivatal munkájáról. 

Balatonalmádiban és városrészeiben – Budataván, Káptalan
füreden és Vörösberényben – számos olyan fejlesztés tanúi le
hetünk, melyek az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok kom
fortérzetének javítását szolgálják. Nemcsak a közterületek javítá
sáról, szépítéséről, hanem egészségügyi, kulturális vagy éppen a 
sportéletet segítő sikeres pályázatokról, önerős fejlesztésekről kí
vánunk számot adni e páros oldalon, illetve a város honlapján. Ah
hoz, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, szükségünk van 
az önök visszajelzéseire is (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi 
város önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy email címünk
re – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Mindhárom városrész fejlesztése fontos
A város vezetése és képviselő-testülete egyaránt fontosnak tartja, 

hogy Balatonalmádi budatavai, káptalanfüredi és vörösberényi ré-
sze is fejlődjön, lakói és nyaralói részesei lehessenek a felújítások-
nak, fejlesztéseknek és beruházásoknak. Ez a szándék megnyilvánul 
a pályázatokban is.

Budatava
A közelmúlttól egy tel-

jesen megújult járdasza-
kaszon közlekedhetnek a 
Budataván élők és nyaralók 
a Kövesalja és a Noszlopy 
utcák között, párhuzamo-
san a 71-es főúttal. 

A kivitelezés során arra 
is gondoltak, hogy a ba-
bakocsit toló szülőknek a 
szintkülönbséget ne lép-
csőkön kelljen leküzdeni, 
hanem lejtőn. A munká-
latok a Baumeister Kft. 
kivitelezésében valósult 
meg az elmúlt év végén 
8,3 millió forintos ön-
kormányzati keretből. 
Mindemellett új bur-
kolatot kapott a Szegfű 
utca, Vadrózsa utca és a 
Bajza utca is.

Ugyancsak budatavai 
fejlesztés a 71-es út Fűzfő 
felőli bevezető szakaszán 
Kiss Viktor fiatal almádi 
lakosú építész tervei alap-
ján megvalósuló autóbusz-

váró, melyet a tervek szerint június elején vehetnek birtokba az uta-
zók.

A budatavai tömbbelső játszóterére június közepére készül el az az 
árnyékoló pergola, melyet már régóta várnak a kisgyerekes szülők, 
hogy árnyékban homokozhassanak a gyerekek.

Káptalanfüred
Káptalanfüreden az Is-

kola, Hársfa és Kőrisfa ut-
cák, valamint a Vörösmar-
ty tér burkolata kapott ma-
kadámút-borítást önkor-
mányzati költségvetésből 
a Folyondár Kft., a Zir-
ci Építő Kft., valamint a 
Baumeister Kft. kivitele-
zésében.

Nem kis fejtörést oko-
zott a korábbi évek esőzé-
se a város káptalanfüredi 
szakaszán. A partfal 
több helyen is megcsú-
szott, időszerű lett an-
nak megerősítése. Két he-
lyen – Panoráma sétány, 
Füredi út – már megtör-
tént (vis maior keretből) 
a védszakasz kiépítése, s 
mint azt fotónk is bizo-
nyítja, a munkálatok be-
fejezése most, a közbe-
szerzés lezártával tovább 
folytatódik. 

Mire ezek a sorok 
megjelennek, elkészül 
Káptalanfüreden a Hóvi-
rág utca, amely önerős út-
építési program keretében 
megvalósuló beruházás.

Vörösberény
A Folyondár 2008 Kft. 

kivitelezésében 4,4 millió 
forintos költséggel újult 
meg, továbbá a Vörösmar-
ty utca is új burkolatot ka-
pott az elmúlt év végén, 
melynek összköltsége 19 
millió Ft volt.

Nemcsak hasznos, de 
tetszetős is a vöröskőből 
rakott támfal az erődített 
templom fölötti útszakasz 
mentén. A korábbi már 
omladozott, helyenként 
akár balesetveszélyessé is 
válhatott volna, így külön 
örömünkre szolgál ennek a 
helyreállítása.

A berényiek büszkesége 
lehet a még tavaly átadott 

Leader Hagyományőrző 
Központ, melyet a Polip 
2001 Kft. épített fel Kiss 
Viktor tervei alapján 31,5 
millió forintos MVH pá-
lyázati támogatású költ-
ségvetésből. Bízunk ben-
ne, hogy pezsgő kulturális 
élet színtere lesz az ottho-
nos létesítmény.

A vörösberényi refor-
mátus templom előtti - 
 mozgássérültek számára ki-
alakított - parkoló és kör-
nyezetének parkosítása is 
befejeződött. Az erődített 

Szegfű u. Zirci Építő Kft. kivitelezés-
ében újult meg.

A megújult Vörösmarty tér

Füredi úti támfal

Elkészült a Mátyás király utca felső 
részének felújítása is

A vörösberényi Thököly utca (a teme-
tői oldalon) 

Ilyen volt

Ilyen lett

Móló melletti játszótér

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik
Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik
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ségvetésből. Bízunk ben-
ne, hogy pezsgő kulturális 
élet színtere lesz az ottho-
nos létesítmény.

A vörösberényi refor-
mátus templom előtti - 
 mozgássérültek számára ki-
alakított - parkoló és kör-
nyezetének parkosítása is 
befejeződött. Az erődített 

Szegfű u. Zirci Építő Kft. kivitelezés-
ében újult meg.

A megújult Vörösmarty tér

Füredi úti támfal

Elkészült a Mátyás király utca felső 
részének felújítása is

A vörösberényi Thököly utca (a teme-
tői oldalon) 

Ilyen volt

Ilyen lett

Móló melletti játszótér

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik
Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik
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AktuálisHírek

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi zárszám-
adását, megalkotta a 2014. évi maradvány megállapítására vonatkozó 
önkormányzati rendeletet és döntött a 2014. évi maradvány felosztá-
sáról, továbbá jóváhagyta a 2014. évi belső ellenőrzések és egyéb kül-
ső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést.

A képviselő-testület jóváhagyta a Balatonalmádi Kistérségi Egész-
ségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2014. évi éves beszámo-
lóját és közhasznúsági mellékletét, valamint elfogadta 2015. évi üz-
leti tervét.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. 
évi éves beszámolóját és 2015. évi üzleti tervét véleményezte a testület.

Több napirendi pontban foglalkoztak a városatyák a napközi-
otthonos óvodákkal. Elfogadták az intézmény 2014/2015. nevelési 
évről szóló beszámolóját, engedélyezték két óvodai pedagógiai asszisz-
tensi státusz meghosszabbítását és további egy óvodai pedagógiai asz-
szisztensi státusz létesítését. A Mogyoró utcai új óvodaépület kialakí-
tásával kapcsolatban felhatalmazták a polgármestert a településrende-
zési terv, valamint az új 8 csoportos óvoda építési engedélyezési tervé-
nek 12 csoportosra történő módosításával kapcsolatos intézkedések-
re. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, az 
óvodai főzőkonyha felújítására és fejlesztésére mintegy 56 millió Ft 
összköltségű pályázat benyújtásáról is döntöttek.

Az önkormányzat a helyi családok és tanulók támogatására nyári 
napközis ellátást biztosít. A napközi helyszíne a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ lesz.

A testület elfogadta a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Tár-
sulása és a Balatonalmádi Szociális Társulás működéséről a 2014. évi 
beszámolót, valamint jóváhagyta az utóbbi Társulási megállapodásá-
nak módosítását.

A képviselő-testület felülvizsgálta a talajterhelési díjról szóló 
10/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletet és a helyi esélyegyenlő-
ségi programot.

A képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására kiírt pályázaton a városháza homlokzati nyí-
lászárók cseréjére és hőszigetelésére, valamint a Györgyi Dénes utca 
útburkolat- és járdafelújítás és a Bajcsy-Zsilinszky utca járdafelújítás 
támogatására pályázik. Saját erőből újítja fel a város az „Óvári mesz-
szelátót”.

Eredményes volt a „Pályázati tanácsadói szolgáltatás beszerzése Ba-
latonalmádi város önkormányzat részére” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás elbírálása.

Meghatározta a képviselő-testület a „Balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületrész vizes-
blokk felújítás II. ütem munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásra meg-
hívandók körét.

Félmillió forinttal támogatta Balatonalmádi a kárpátaljai, ukrajnai 
Csepe község szociálisan rászoruló helyzetbe került magyar lakosságát.

Örömmel fogadta el a képviselő-testület az Európa Szoborparkba a 
„finn év” alkalmából felajánlott hat finn és két magyar alkotást.

A testület jóváhagyta azokat a közterületeket, ahol mobil térfigye-
lő kamera helyezhető el.

Az önkormányzat a médiakeret egy részének terhére online közös-
ségi média szerződést köt azzal a céllal, hogy a napjainkban népszerű 
közösségi felületeken megjelenjen a város.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények dolgozóinak – 
kivéve közös önkormányzati hivatal – cafeteria juttatását háromezer 
forinttal megemeli július elsejétől.

A testület megválasztotta az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriu-
mának és felügyelő bizottságának új tagjait.

A képviselő-testületi ülésről Egy kiállítás megnyitó margójára 
Horváth Márta (Báboska) először 2005 őszén mutatkozott be az 

almádi közönség előtt, akkor bábzsákja kincseit hozta el nekünk, 
igazi bábszínházzá alakítva a Pannónia kistermét. Akkoriban került 
ide ez a sokoldalú lány (zárójelben jelzem meg, hogy bizony szeren-
csés a település, ha sokoldalú és aktív lakosokkal gazdagodik), aki 
egyébként a Tiszazugból származik, majd bejárta a fél világot. Kez-
detben kis hazánk határain belül, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Buda-
pest és ki ne hagyjam Almádit, de innen is tovább vezetett az útja, 
s mostanság a tulipánok földjére jár. Mesél, bábokkal, amiket ő ter-
vez, készít és történetet sző köréjük.

Mert a mese az, ami a kapocs, ami mindig ott volt vele, és ami a 
legfontosabb volt. De a mese mellett a zene is jelen volt, legkedve-
sebb (nekem legalábbis) a jazz, keverve egy kis népzenével, hiszen 
a Csík Zenekarral is „dúdolgatott” együtt, még élőben is, az Almá-
di Borfesztiválon.

Bábok, rajzok, csodálatos mesevilág szomorúszemű, de még-
is mosolygó szereplőkkel, melyek összetéveszthetetlenül Márta te-
remtményei. Bár Báboskának egyre kevesebben szólítják, de egyre 
többen ismerik és elismerik, hiszen ott jártak pár éve a Magtárban 
szervezett kiállításán, meghallgatják nyaranta a Hungarikum Fesz-
tiválon, amikor magyar népmeséket mesélt, és talán tudják, hogy 
micsoda nagyszabású munkákban vesz rész és dolgozik mostaná-
ban. Például hogy filmforgatás kapujában áll, vagy hogy báboperá-
val turnézik a világban, és hamarosan kishazánkban is fellép – na, 
ezek ám a nagyszerű dolgok! 

Drága Márta, köszönjük a sok csodát, a sok mesét, amit tőled ka-
punk, s kívánom, hogy a te meséd is egyre szebb és boldogabb le-
gyen, hiszen megérdemled!  JVE 

Iskolások  Almádi tisztaságáért 
Május 15-én, pénteken az időjárás kegyes volt az almádi diákok-

hoz, és remekül sikerült a sok munkával előkészített szemétgyűj-
tés az országos TESZEDD akció keretében. Szakál Balázs Dáni-
el önkormányzati képviselő szervezésében, a város három oktatá-
si intézményéből közel 750 diák vett részt a takarításban, akikhez 
lelkes civilek is csatlakoztak. A Vörösberényi Általános Iskola 240 
diákkal, és a példamutatásban élen járó tantestülettel kiegészül-
ve Berény több pontján szedett szemetet, a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola felső tagozata a városközpontban tevékenykedett, míg a 
Kéttannyelvű Gimnázium tanulói a budatavai lakótelepen és kör-
nyékén takarítottak. A több száz diák a kétórás városszépítő akció 
során Almádi tizenhat pontján 156 zsák szemetet gyűjtött össze. Ci-
vil egyesületek is képviseltették magukat a rendezvényen, Beke Esz-
ter a Közalapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért elnöke a Györgyi is-
kolásoknak segített, míg Számfira Balázs a Honismereti és Város-
szépítő Kör tagja a budatavai koordinátori feladatokat látta el. Más-
nap az Almádi Gombászok Asztaltársasága  (Szenthe László vezeté-
sével), a Természetbarát Egyesület (Illána Erzsébet irányításával) és 
a Városszépítő Kör több aktivistája is csatlakozott az akcióhoz. Ösz-
szesen tizenhét zsák szemetet gyűjtöttek, és ahogy egyikük fogalma-
zott: Többet is szedtünk volna, de elég nagy területet bejárva szeren-
csére csak ennyit találtunk. Tisztább lett Almádi!

  A takarítási akcióban résztvevő diákok hasznosnak találták a 
programot, hiszen közösen tehettek lakókörnyezetük tisztaságért. 
A nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel jövőre ismét szívesen 
csatlakoznak az országos akcióhoz.

Kérjük szép városunk lakóit és az itt tartózkodókat, őrizzük meg 
városunk tisztaságát!

Honismereti és Városszépítő Kör

Egy kis nosztalgia25 éves a vegyeskar
„A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy 

szükségünk van rá, mint az életre.”
Ez a Michael Jackson idézet volt a mottója annak a jubileumi 

hétnek, amellyel fennállásának negyedszázadát ünnepelte Balaton-
almádi Város Vegyeskara.

 Április 16-án a kórustagok közösen elültettek egy kőrisfát a Szent 
István parkban, mellé egy Németh József kőfaragó mester által ké-
szített és ajándékozott vöröskő emlékművet helyezve.

A város méltón ünnepelte kórusának 25. évfordulóját. Április 19-
én a Pannónia Kulturális Központban a helyi dalosokon kívül fel-
lépett Balatonfüred Város Vegyeskara Pileczky Erzsébet, valamint a 
Siófoki Férfi dalkör Lovrek Károly vezetésével.

A hatalmas sikerű, teltházas fellépésen a kórusirodalom anyagá-
ból magyar és külföldi, egyházi, világi dalokat, valamint népdalfel-
dolgozásokat énekelt a jubiláló énekkar. Karnagyuk a lendületes, 
lelkes új karvezető, Kovácsné Nagy Márta.

A koncert végén az ünnepelteknek Balatonalmádi város önkor-
mányzata a Balatonalmádi Városért érdemérmet adományozta.

A város kórusa növelné tagjainak számát, ezért minden énekelni 
tudó, énekelni szerető dalos jelöltet szeretettel vár.

Bolhapiac a városban
Vajon szüksége lenne-e a lakosságnak egy bolhapiacra? Egy hely-

re, ahol a „szögtől a repülőig” minden feleslegessé vált használt cikk 
új gazdára lelhetne. Fellélegezhetnének végre az otthoni szekrénye-
ik és kamráik. Ezzel elérhetnénk, hogy a több esztendő feleslegesen 
megvett portékája, évek óta nem viselt ruhák, konyhai eszközök, 
szerszámok, bútorok, dísztárgyak ne a szemétben végezzék, hanem 
valaki másnak új értéket jelenthessenek. A piac jó, mindig jó talál-
kozási pont volt az itt lakók számára, és egy jól működő bolhapiac 
a városba vonzana másokat is. A Baross Gábor utcai piacra lehetne 
kivinni majd a holmikat, némi helypénz fizetése ellenében.

A programot akkor érdemes elindítani, ha sokan tudnak időt ál-
dozni a régi tárgyak átválogatására és arra, hogy a piacon, szabad-
idejüket feláldozva, vételre-cserére kínálják azokat. Várom azok hí-
vását a 20 55 66 594-es telefonszámon, akikre ebben számíthatunk.

Ha olvassa ezeket a sorokat, kérem adja tovább a gondolatot a 
környezetében élőknek, hogy az minél több helyre eljusson, és mi-
nél több véleményt megismerhessük. 

  Győri Miklósné

Felhívás
Ezúton hívjuk fel szíves figyelműket, hogy a helyi 

közterületek rendjéről szóló 42/2010. (XII. 20.) ön-
kormányzati rendelet 18. §-a szerint: „Az ingatlanok 
tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk határvonalától az úttest szélé-
ig – de legfeljebb 5 méterig – a 2. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, tisztítás) elvégez-
ni.” Kérjük önöket, hogy jogkövető magatartásukkal segítsék a köz-
területi rend, tisztaság, ápoltság folyamatos fenntartását.

Köszönjük a város szépítésére felajánlott leandereket, a városgond-
nokság munkatársai már el is ültették őket. Továbbra is várjuk a nagy-
ra nőtt, feleslegessé vált leandereket a +36 30 9719 446-os számon.

A Városszépítő Kör aktivistái több helyen ültettek újból virágokat, 
a vasútállomásokon, a postaparkolónál, a templomok környékén és 
Budataván. Köszönjük a város képviselőtestületének a civil pályáza-
ton elnyert támogatást szép céljainkra. Honismereti és Városszépítő Kör

2014. őszén egy párját ritkító élményben lehetett részünk, amely 
2015. április 25-én megismétlődött, azaz egy új hagyomány terem-
tődik nálunk. A városlakók körében hatalmas sikert aratott az újból 
megrendezett nosztalgia-program. Délelőtt 10 órától ismét ősrégi 
Ikarus autóbuszokkal tehettünk a városban körsétát. A forgalom-
ból több évtizede kivont farmotoros buszok külsőleg-belsőleg gyö-
nyörűen felújított állapotban várták az utasokat. Feltűnően szépek 
voltak belül, a négyes ülésnél a kisasztalon álló lámpák, amik nem-
csak hogy működőképesek voltak, de a lámpa búrák alatt valódi, 
Viktória-mintás herendi porcelán (!) talapzatokat láthattunk. Akik 
felszálltak a „Nosztalgia járat” feliratú kocsiállásoknál a buszokra, 0 
Ft viteldíjért Káptalanfüred és Vörösberény felé fél-fél órát utazhat-
tak. Az öreg járgányok a dombokon kicsit szuszogva kapaszkodtak 
fel – nem úgy, mint a mai hétköznapi járatok –, de hősiesen teljesí-
tették küldetésüket. Délelőtt 10-től délután 5 óráig lehetett a jára-
tokat igénybe venni. A buszok belsejében élénk beszélgetés alakult 
ki az utasok között. Amikor elindultak a járatok, érdekes volt lát-
ni az ablakokból, ahogy a járókelők megtorpantak, és szájukat eltát-
va csodálkoztak rá a rég nem látott impozáns járgányokra. Egyik já-
rókelő figyelmét úgy lekötötte a látvány, hogy csaknem nekiment a 
villanyoszlopnak. 

A nap második felében a Frisson zenekar nosztalgia koncertet 
adott a Pannónia Kulturális Központ parkolójában. Öröm volt lát-
ni, mennyi embert vonzott oda a zene is: voltak itt helyi lakosok és 
turisták, gyerekek és idősek, férfiak és nők egyaránt. 

A város kulturális programjait szervezők rendszeresen arról szá-
molnak be, hogy nehéz a lakosokat kimozdítani otthonukból, és 
bizony az erőfeszítések ellenére is sokszor csak néhány ember jele-
nik meg egy-egy rendezvényen, pedig közel tízezer lakossal büszkél-
kedhet a város. Ezen a szombaton azonban bebizonyosodott, hogy 
a helyieket is mozgósítani lehet, csak valódi jó programot kell ösz-
szeállítani számukra. 

Egy ilyen szabadtéri program szervezésénél előre soha nem lehet 
tudni, milyen lesz az időjárás. A rendezők bizonyára az utolsó napig 
azért drukkoltak, hogy ne essen az eső és ne fújjon nagy szél – ahogy 
az elmúlt napokban tapasztalhattuk. Ekkor azonban még a nap is 
hétágra sütött, ami külön hozzájárult ahhoz, hogy tökéletes legyen 
a rendezvény.

Köszönjük Dér András képviselő úrnak és munkatársainak a szín-
vonalas szervezést, és a nagy élményt, amit mindenkinek nyújtot-
tak. Külön köszönet jár a Pannónia Kulturális Központnak, hiszen 
ők állták az egyik busz költségét, megoldották a zenekar hangosítá-
sát, és felépítették a színpadot. Várjuk a folytatást – aminek az ígé-
retét a program helyszínén megkaptuk. Győri Miklósné 

A gyönyörű „faros” buszok
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AktuálisHírek

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi zárszám-
adását, megalkotta a 2014. évi maradvány megállapítására vonatkozó 
önkormányzati rendeletet és döntött a 2014. évi maradvány felosztá-
sáról, továbbá jóváhagyta a 2014. évi belső ellenőrzések és egyéb kül-
ső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést.

A képviselő-testület jóváhagyta a Balatonalmádi Kistérségi Egész-
ségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2014. évi éves beszámo-
lóját és közhasznúsági mellékletét, valamint elfogadta 2015. évi üz-
leti tervét.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. 
évi éves beszámolóját és 2015. évi üzleti tervét véleményezte a testület.

Több napirendi pontban foglalkoztak a városatyák a napközi-
otthonos óvodákkal. Elfogadták az intézmény 2014/2015. nevelési 
évről szóló beszámolóját, engedélyezték két óvodai pedagógiai asszisz-
tensi státusz meghosszabbítását és további egy óvodai pedagógiai asz-
szisztensi státusz létesítését. A Mogyoró utcai új óvodaépület kialakí-
tásával kapcsolatban felhatalmazták a polgármestert a településrende-
zési terv, valamint az új 8 csoportos óvoda építési engedélyezési tervé-
nek 12 csoportosra történő módosításával kapcsolatos intézkedések-
re. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, az 
óvodai főzőkonyha felújítására és fejlesztésére mintegy 56 millió Ft 
összköltségű pályázat benyújtásáról is döntöttek.

Az önkormányzat a helyi családok és tanulók támogatására nyári 
napközis ellátást biztosít. A napközi helyszíne a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ lesz.

A testület elfogadta a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Tár-
sulása és a Balatonalmádi Szociális Társulás működéséről a 2014. évi 
beszámolót, valamint jóváhagyta az utóbbi Társulási megállapodásá-
nak módosítását.

A képviselő-testület felülvizsgálta a talajterhelési díjról szóló 
10/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletet és a helyi esélyegyenlő-
ségi programot.

A képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására kiírt pályázaton a városháza homlokzati nyí-
lászárók cseréjére és hőszigetelésére, valamint a Györgyi Dénes utca 
útburkolat- és járdafelújítás és a Bajcsy-Zsilinszky utca járdafelújítás 
támogatására pályázik. Saját erőből újítja fel a város az „Óvári mesz-
szelátót”.

Eredményes volt a „Pályázati tanácsadói szolgáltatás beszerzése Ba-
latonalmádi város önkormányzat részére” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás elbírálása.

Meghatározta a képviselő-testület a „Balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületrész vizes-
blokk felújítás II. ütem munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásra meg-
hívandók körét.

Félmillió forinttal támogatta Balatonalmádi a kárpátaljai, ukrajnai 
Csepe község szociálisan rászoruló helyzetbe került magyar lakosságát.

Örömmel fogadta el a képviselő-testület az Európa Szoborparkba a 
„finn év” alkalmából felajánlott hat finn és két magyar alkotást.

A testület jóváhagyta azokat a közterületeket, ahol mobil térfigye-
lő kamera helyezhető el.

Az önkormányzat a médiakeret egy részének terhére online közös-
ségi média szerződést köt azzal a céllal, hogy a napjainkban népszerű 
közösségi felületeken megjelenjen a város.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények dolgozóinak – 
kivéve közös önkormányzati hivatal – cafeteria juttatását háromezer 
forinttal megemeli július elsejétől.

A testület megválasztotta az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriu-
mának és felügyelő bizottságának új tagjait.

A képviselő-testületi ülésről Egy kiállítás megnyitó margójára 
Horváth Márta (Báboska) először 2005 őszén mutatkozott be az 

almádi közönség előtt, akkor bábzsákja kincseit hozta el nekünk, 
igazi bábszínházzá alakítva a Pannónia kistermét. Akkoriban került 
ide ez a sokoldalú lány (zárójelben jelzem meg, hogy bizony szeren-
csés a település, ha sokoldalú és aktív lakosokkal gazdagodik), aki 
egyébként a Tiszazugból származik, majd bejárta a fél világot. Kez-
detben kis hazánk határain belül, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Buda-
pest és ki ne hagyjam Almádit, de innen is tovább vezetett az útja, 
s mostanság a tulipánok földjére jár. Mesél, bábokkal, amiket ő ter-
vez, készít és történetet sző köréjük.

Mert a mese az, ami a kapocs, ami mindig ott volt vele, és ami a 
legfontosabb volt. De a mese mellett a zene is jelen volt, legkedve-
sebb (nekem legalábbis) a jazz, keverve egy kis népzenével, hiszen 
a Csík Zenekarral is „dúdolgatott” együtt, még élőben is, az Almá-
di Borfesztiválon.

Bábok, rajzok, csodálatos mesevilág szomorúszemű, de még-
is mosolygó szereplőkkel, melyek összetéveszthetetlenül Márta te-
remtményei. Bár Báboskának egyre kevesebben szólítják, de egyre 
többen ismerik és elismerik, hiszen ott jártak pár éve a Magtárban 
szervezett kiállításán, meghallgatják nyaranta a Hungarikum Fesz-
tiválon, amikor magyar népmeséket mesélt, és talán tudják, hogy 
micsoda nagyszabású munkákban vesz rész és dolgozik mostaná-
ban. Például hogy filmforgatás kapujában áll, vagy hogy báboperá-
val turnézik a világban, és hamarosan kishazánkban is fellép – na, 
ezek ám a nagyszerű dolgok! 

Drága Márta, köszönjük a sok csodát, a sok mesét, amit tőled ka-
punk, s kívánom, hogy a te meséd is egyre szebb és boldogabb le-
gyen, hiszen megérdemled!  JVE 

Iskolások  Almádi tisztaságáért 
Május 15-én, pénteken az időjárás kegyes volt az almádi diákok-

hoz, és remekül sikerült a sok munkával előkészített szemétgyűj-
tés az országos TESZEDD akció keretében. Szakál Balázs Dáni-
el önkormányzati képviselő szervezésében, a város három oktatá-
si intézményéből közel 750 diák vett részt a takarításban, akikhez 
lelkes civilek is csatlakoztak. A Vörösberényi Általános Iskola 240 
diákkal, és a példamutatásban élen járó tantestülettel kiegészül-
ve Berény több pontján szedett szemetet, a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola felső tagozata a városközpontban tevékenykedett, míg a 
Kéttannyelvű Gimnázium tanulói a budatavai lakótelepen és kör-
nyékén takarítottak. A több száz diák a kétórás városszépítő akció 
során Almádi tizenhat pontján 156 zsák szemetet gyűjtött össze. Ci-
vil egyesületek is képviseltették magukat a rendezvényen, Beke Esz-
ter a Közalapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért elnöke a Györgyi is-
kolásoknak segített, míg Számfira Balázs a Honismereti és Város-
szépítő Kör tagja a budatavai koordinátori feladatokat látta el. Más-
nap az Almádi Gombászok Asztaltársasága  (Szenthe László vezeté-
sével), a Természetbarát Egyesület (Illána Erzsébet irányításával) és 
a Városszépítő Kör több aktivistája is csatlakozott az akcióhoz. Ösz-
szesen tizenhét zsák szemetet gyűjtöttek, és ahogy egyikük fogalma-
zott: Többet is szedtünk volna, de elég nagy területet bejárva szeren-
csére csak ennyit találtunk. Tisztább lett Almádi!

  A takarítási akcióban résztvevő diákok hasznosnak találták a 
programot, hiszen közösen tehettek lakókörnyezetük tisztaságért. 
A nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel jövőre ismét szívesen 
csatlakoznak az országos akcióhoz.

Kérjük szép városunk lakóit és az itt tartózkodókat, őrizzük meg 
városunk tisztaságát!

Honismereti és Városszépítő Kör

Egy kis nosztalgia25 éves a vegyeskar
„A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy 

szükségünk van rá, mint az életre.”
Ez a Michael Jackson idézet volt a mottója annak a jubileumi 

hétnek, amellyel fennállásának negyedszázadát ünnepelte Balaton-
almádi Város Vegyeskara.

 Április 16-án a kórustagok közösen elültettek egy kőrisfát a Szent 
István parkban, mellé egy Németh József kőfaragó mester által ké-
szített és ajándékozott vöröskő emlékművet helyezve.

A város méltón ünnepelte kórusának 25. évfordulóját. Április 19-
én a Pannónia Kulturális Központban a helyi dalosokon kívül fel-
lépett Balatonfüred Város Vegyeskara Pileczky Erzsébet, valamint a 
Siófoki Férfi dalkör Lovrek Károly vezetésével.

A hatalmas sikerű, teltházas fellépésen a kórusirodalom anyagá-
ból magyar és külföldi, egyházi, világi dalokat, valamint népdalfel-
dolgozásokat énekelt a jubiláló énekkar. Karnagyuk a lendületes, 
lelkes új karvezető, Kovácsné Nagy Márta.

A koncert végén az ünnepelteknek Balatonalmádi város önkor-
mányzata a Balatonalmádi Városért érdemérmet adományozta.

A város kórusa növelné tagjainak számát, ezért minden énekelni 
tudó, énekelni szerető dalos jelöltet szeretettel vár.

Bolhapiac a városban
Vajon szüksége lenne-e a lakosságnak egy bolhapiacra? Egy hely-

re, ahol a „szögtől a repülőig” minden feleslegessé vált használt cikk 
új gazdára lelhetne. Fellélegezhetnének végre az otthoni szekrénye-
ik és kamráik. Ezzel elérhetnénk, hogy a több esztendő feleslegesen 
megvett portékája, évek óta nem viselt ruhák, konyhai eszközök, 
szerszámok, bútorok, dísztárgyak ne a szemétben végezzék, hanem 
valaki másnak új értéket jelenthessenek. A piac jó, mindig jó talál-
kozási pont volt az itt lakók számára, és egy jól működő bolhapiac 
a városba vonzana másokat is. A Baross Gábor utcai piacra lehetne 
kivinni majd a holmikat, némi helypénz fizetése ellenében.

A programot akkor érdemes elindítani, ha sokan tudnak időt ál-
dozni a régi tárgyak átválogatására és arra, hogy a piacon, szabad-
idejüket feláldozva, vételre-cserére kínálják azokat. Várom azok hí-
vását a 20 55 66 594-es telefonszámon, akikre ebben számíthatunk.

Ha olvassa ezeket a sorokat, kérem adja tovább a gondolatot a 
környezetében élőknek, hogy az minél több helyre eljusson, és mi-
nél több véleményt megismerhessük. 

  Győri Miklósné

Felhívás
Ezúton hívjuk fel szíves figyelműket, hogy a helyi 

közterületek rendjéről szóló 42/2010. (XII. 20.) ön-
kormányzati rendelet 18. §-a szerint: „Az ingatlanok 
tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk határvonalától az úttest szélé-
ig – de legfeljebb 5 méterig – a 2. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, tisztítás) elvégez-
ni.” Kérjük önöket, hogy jogkövető magatartásukkal segítsék a köz-
területi rend, tisztaság, ápoltság folyamatos fenntartását.

Köszönjük a város szépítésére felajánlott leandereket, a városgond-
nokság munkatársai már el is ültették őket. Továbbra is várjuk a nagy-
ra nőtt, feleslegessé vált leandereket a +36 30 9719 446-os számon.

A Városszépítő Kör aktivistái több helyen ültettek újból virágokat, 
a vasútállomásokon, a postaparkolónál, a templomok környékén és 
Budataván. Köszönjük a város képviselőtestületének a civil pályáza-
ton elnyert támogatást szép céljainkra. Honismereti és Városszépítő Kör

2014. őszén egy párját ritkító élményben lehetett részünk, amely 
2015. április 25-én megismétlődött, azaz egy új hagyomány terem-
tődik nálunk. A városlakók körében hatalmas sikert aratott az újból 
megrendezett nosztalgia-program. Délelőtt 10 órától ismét ősrégi 
Ikarus autóbuszokkal tehettünk a városban körsétát. A forgalom-
ból több évtizede kivont farmotoros buszok külsőleg-belsőleg gyö-
nyörűen felújított állapotban várták az utasokat. Feltűnően szépek 
voltak belül, a négyes ülésnél a kisasztalon álló lámpák, amik nem-
csak hogy működőképesek voltak, de a lámpa búrák alatt valódi, 
Viktória-mintás herendi porcelán (!) talapzatokat láthattunk. Akik 
felszálltak a „Nosztalgia járat” feliratú kocsiállásoknál a buszokra, 0 
Ft viteldíjért Káptalanfüred és Vörösberény felé fél-fél órát utazhat-
tak. Az öreg járgányok a dombokon kicsit szuszogva kapaszkodtak 
fel – nem úgy, mint a mai hétköznapi járatok –, de hősiesen teljesí-
tették küldetésüket. Délelőtt 10-től délután 5 óráig lehetett a jára-
tokat igénybe venni. A buszok belsejében élénk beszélgetés alakult 
ki az utasok között. Amikor elindultak a járatok, érdekes volt lát-
ni az ablakokból, ahogy a járókelők megtorpantak, és szájukat eltát-
va csodálkoztak rá a rég nem látott impozáns járgányokra. Egyik já-
rókelő figyelmét úgy lekötötte a látvány, hogy csaknem nekiment a 
villanyoszlopnak. 

A nap második felében a Frisson zenekar nosztalgia koncertet 
adott a Pannónia Kulturális Központ parkolójában. Öröm volt lát-
ni, mennyi embert vonzott oda a zene is: voltak itt helyi lakosok és 
turisták, gyerekek és idősek, férfiak és nők egyaránt. 

A város kulturális programjait szervezők rendszeresen arról szá-
molnak be, hogy nehéz a lakosokat kimozdítani otthonukból, és 
bizony az erőfeszítések ellenére is sokszor csak néhány ember jele-
nik meg egy-egy rendezvényen, pedig közel tízezer lakossal büszkél-
kedhet a város. Ezen a szombaton azonban bebizonyosodott, hogy 
a helyieket is mozgósítani lehet, csak valódi jó programot kell ösz-
szeállítani számukra. 

Egy ilyen szabadtéri program szervezésénél előre soha nem lehet 
tudni, milyen lesz az időjárás. A rendezők bizonyára az utolsó napig 
azért drukkoltak, hogy ne essen az eső és ne fújjon nagy szél – ahogy 
az elmúlt napokban tapasztalhattuk. Ekkor azonban még a nap is 
hétágra sütött, ami külön hozzájárult ahhoz, hogy tökéletes legyen 
a rendezvény.

Köszönjük Dér András képviselő úrnak és munkatársainak a szín-
vonalas szervezést, és a nagy élményt, amit mindenkinek nyújtot-
tak. Külön köszönet jár a Pannónia Kulturális Központnak, hiszen 
ők állták az egyik busz költségét, megoldották a zenekar hangosítá-
sát, és felépítették a színpadot. Várjuk a folytatást – aminek az ígé-
retét a program helyszínén megkaptuk. Győri Miklósné 

A gyönyörű „faros” buszok
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KrónikaÉrtékeink
Vörösberényi iskola híreiÚjdonságok a szoborparkban

Immár a harmadik nyár, hogy élvezhetjük a megújult parkot, ben-
ne különleges látványosságként a kortárs hazai és nemzetközi alko-
tásokat szabadtéri kiállítás formájában. Ez évben sokat javít a vizuá-
lis élményen a tóparti sétány megújulása, amellyel összefüggésben a 
Martsa szobor (Napernyős nő) méltó helyen térhetett vissza a publi-
kum elé. Öröm látni, hogy a tavaszi, de különösen a nyári majd őszi 
szezonban mennyien látogatják a parkot, a szobroknál meg-megáll-
va, vitatkozva. Gyerekek simogatják a nekik tetsző műalkotásokat. 
Ilyenkor úgy érezzük, megérte az a hatalmas munka amit végeztünk.

Fontosak a szobrok előtti vélemény- és eszmecserék. Az ilyen kö-
tetlen találkozások a kortárs képzőművészettel olyan program ré-
szei, amely a nyaralást tartalmasabbá teszi. A helyi lakosok, nya-
ralótulajdonosok vendégeiket elkísérve bemutathatják – beveze-
tőként – a VasútArtjárót amely idén is újdonságokkal szolgál. Ezután 
érdekes és értékes időtöltés lehet egy séta a szoborparkban.

Sokunknak szokatlanok a modern/kortárs alkotások. Manapság 
már maga a szobrászat a szobor fogalma is új értelmezést igényel. 
Ez az esztéták, művészettörténészek dolga. A parkban kiállított mű-
vek a legújabb törekvéseket is próbálják a közönségnek bemutatni, 
a kő/bronz örök anyagok mellé felsorakoznak újabb nyersanyagok, 
mint a krómacél, a beton, az üveg, a kerámia, a műanyag és mind-
ezek kombinációi. Új anyagokkal, formákkal, jelentkeznek alkotók, 
azzal sem törődve, ha alkotásaik nem tűrik olyan jól a századok (és 
a Balaton) viharait, mint a klasszikus művek. 

Ilyen a finn művésznő, Ant-Wuorinen „Dorian” című alkotása 
(Oscar Wilde novellája ihlette), a műanyagból készült fej hő és fény 
hatására zsugorodik, lassan megöregszik az évek folyamán, ezért is 
van üvegbúra alatt. Több esetben elvont jelentés-hordozókat, jel-
képeket, szimbólumokat kell megfejtenünk. Volker Bartsch (neves 
berlini szobrászművész) „Európai nyitott kapu” című nagy méretű 
bronz szobra akkor készült, amikor a „vén Európa” kinyitotta kapu-
ját a kelet-európai országok előtt. Atanas Kolev „Argo”-ja hangszer 
is egyben, megfújva mint egy trombitát, egy távoli, kísérteties hajó-
kürt hangját hallatja. Ez a hang része a szobornak.

Idén is változások lesznek, melyek sok munkát adnak a szerve-
zőknek (szobrászok személyes felkeresése, szállítások, levelezés) az 
önkormányzatnak (szerződések körültekintő előkészítése, megköté-
se) és a városgondnokságnak egyaránt. Nehéz felbecsülni – pénzben 
nem is lehetséges –, azt a támogatást és munkát, amelyet a szerve-
zők, illetve a projekt kap és kapott.

Nem könnyű feladat a különböző stílust képviselő, modern szob-
rok helyét úgy kijelölni, hogy a látogatóban ne keletkezzen zavar, vagy 
diszharmónia. Azt is tudjuk, hogy tartalmilag finomítani kell a vál-
tozatos kiállítást, de 2013-ban a határidő szorongatta a szervezőket, a 
Leader-program nyújtotta támogatás bizonyos értelemben kényszer-
helyzetet teremtett. Azóta lassabban, átgondoltabban, művészek, mű-
vészettörténészek bevonásával alakítjuk, formáljuk tovább a kiállítást.

Finnországból rendkívül érdekes alkotásokat várunk, valamint Ang-
liából is érkezik egy – valószínűleg újabb beszédtémákat szolgáltató – 
alkotás. De pont ez az egyik küldetése szoborparkunknak, hogy megis-
merjük egy kissé, mi történik határainkon túl a képzőművészetekben.

Szándékozunk a talapzatokon olyan táblákat elhelyezni, amelye-
ken QR kód segítségével a látogatók okostelefonjukkal olvashatnak 
háttér információkat a parkról, az egyes alkotásokról és alkotóikról.

Mára már rang lett itt kiállítani, megértük, hogy jelentkeznek 
szobrászok műveikkel. Legutóbb Szabolcs Péter Munkácsy-díjas 
szobrászművész keresett meg bennünket, jön a szobra hamarosan. 
Többen elismerően nyilatkoznak kezdeményezéseinkről, jelentős 
művészek szívesen adják kölcsön műveiket hosszabb-rövidebb idő-
re, köztük Szmrecsányi Boldizsár „Boldi” remekműve a „Rollerező” 

lesz látható egész nyáron. Előre megjósolható, hogy a gyerekek ked-
vence lesz! Ő évente más-más szoborral lesz jelen a parkban. Nagy 
Ágnes „Bika” című alkotása szintén nagy népszerűségre számíthat.

Mindez a főszezonra elkészül és remélhetőleg már nem marad 
üres talapzat. Terveink közt szerepelt az, hogy két évente egy-egy 
EU ország bemutatkozik a parkban, 8-9 szoborral, programokkal. 
2013-ban Olaszország az Olasz-Magyar Kulturális Év keretében, 
2015-ben Finnország, 2017-ben Lengyelország.

A finn szobrok avatása a július 10–12-i hétvégén rendezendő 
Finnugor Napok rendezvénysorozat keretében történik. A program 
több helyszínen zajlik majd, fellép – egyebek között –, az a lapp-
földről érkező Jutaraito táncegyüttes, amelynek ifjúsági tagozata a 
Jutarinki oly nagysikerű műsort adott húsvétkor a Pannóniában. 
A programról, amelyen a városvezetés mellett képviselteti magát a 
Finn-Magyar Baráti Társaság, a Finnagora, valamint Finnország bu-
dapesti nagykövetsége is, később, külön tájékoztatást adunk.

A búcsúzó vendégnemzetet képviselő Berzsenyi Balázs (Balaton-
almádiból származó, Olaszországban élő és alkotó szobrász) úgy 
döntött, hogy júliusban a „Komédiások”, carrarai márványból ké-
szült szobor sorozatát nem szállítja el, azt Balatonalmádi városának 
ajándékozza. A nagylelkű ajándék méltó elhelyezése egyelőre ko-
moly fejtörést okoz, de terveink szerint az őszre ez is rendeződik.

Komoly változás lesz, hogy a felújított tóparti sétányon a Sóhajok 
hídja nyugati hídfője kiszabadul a kopott festésű, rozsdásodó vaskerí-
tés szorításából. A város és a tulajdonos tárgyalásainak eredményekép-
pen a Ramada Hotel strandja néhány méterrel arrébb költözik, ami-
nek következtében a felszabaduló partszakasz a közpark része lesz. A 
rendezés utáni intim, szép környezetben itt kerül elhelyezésre a neves 
lengyel szobrász, Beata Czapska műve, az „Oroszlánfóka”.

Itt kell említést tennünk a művésztelep tevékenységéről, hiszen 
az évről évre ott folyó munka eredményeként egymás után szület-
hetnek majd városunk köztereinek, épületeinek díszítésére szolgáló 
műtárgyak, egyebek között, a Sóhajok hídjával párhuzamosan futó 
csővezetékek művészi felöltöztetésére. Reméljük, hogy az alapítvá-
nyi működésből származó jövőbeni bevételek segítik a telep finan-
szírozását. Ennek révén felgyorsíthatjuk majd a vörösberényi Ady 
térre régóta megálmodott „Berényiek kútja” tervezését, amely több 
szobrász és építész együttes munkája által jöhetne létre. Ez a projekt 
az országban található 12 Berény nevű települését szimbolizáló al-
kotás lesz. Bízunk benne, hogy olyan hasznos, célzottan tematikus 
munkák készülnek, amelyek városunk díszei lehetnek. Terveinkben 
szerepel híres almádi személyiségeket megjelenítő mellszobor soro-
zat, melynek első darabja, dr. Óvári Ferenc portréja, már elkészült , 
Fáskerti Zsófia és István alkotása. Ezek a művek nem a szoborpark-
ban lesznek elhelyezve, helyük kijelölésére még nincs döntés, alapos 
egyeztetés tárgya lesz. Almádi P-Art Alapítvány

Nagy Ágnes Bika című alkotása

A K&H megtakarítási verseny regionális zalaegerszegi döntőjén a 
4. B osztály Banktitkárok nevű csapata 4. helyezést ért el. Felkészí-
tő tanár: Laczkó Anita. Csapattagok: Zsendovics Lilla, Sipos Gréta, 
Kalupka Beáta és Kun Dorottya.
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Újdonságok a szoborparkban
Immár a harmadik nyár, hogy élvezhetjük a megújult parkot, ben-

ne különleges látványosságként a kortárs hazai és nemzetközi alko-
tásokat szabadtéri kiállítás formájában. Ez évben sokat javít a vizuá-
lis élményen a tóparti sétány megújulása, amellyel összefüggésben a 
Martsa szobor (Napernyős nő) méltó helyen térhetett vissza a publi-
kum elé. Öröm látni, hogy a tavaszi, de különösen a nyári majd őszi 
szezonban mennyien látogatják a parkot, a szobroknál meg-megáll-
va, vitatkozva. Gyerekek simogatják a nekik tetsző műalkotásokat. 
Ilyenkor úgy érezzük, megérte az a hatalmas munka amit végeztünk.

Fontosak a szobrok előtti vélemény- és eszmecserék. Az ilyen kö-
tetlen találkozások a kortárs képzőművészettel olyan program ré-

A Vörösberényi Általános Iskola 8. A és 8. B osztályaiban tanu-
ló 31 diák mindegyike felvételt nyert középiskolába. Érettségit adó 
képzésben tanul tovább 27 fő (87 %).

Kiemelt gimnáziumban (Lovassy, Magyar-
Angol, Vetési) tanul tovább
Más gimnáziumban tanul tovább
Szakközépiskolában tanul tovább
Szakiskolában tanul tovább

A megyei atlétikai diákolimpián 4. helyezett III. korcsoportos fiú 
csapatunk: Herendi Bence, Zsendovics Máté, Halmi Boldizsár, Bóta 
Szabolcs, Bozzay Barnabás, Scharf Gergő

Országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján sikeresen sze-
replő tanulóink: Szabó Dominika (13.), Szecsődi Kíra (11.), Rábakö-
zi Barbara (8. hely). Felkészítő tanár: Gillich Lászlóné

Mezei diákolimpia megyei döntőjén bronzérmes III. korcsoportos 
fiú csapatunk: Halmi Boldizsár, Scharf Gergő, Telek Marcell, Bóta 
Szabolcs, Herendi Bence

Mezei diákolimpia megyei döntőjén a III. korcsoportos lányok kö-
zött egyéniben bronzérmes Gaschler Dominika (balról az első a 
dobogón)

Az Árpád vére dunántúli regionális történelmi csapatversenyen 5. 
helyezést elért csapatunk: Csetényi Tamásné felkészítő tanár, Kés-
márki Mirjam, Bartha Dániel, Bogdán Blanka és Boronkai Zsófia

A megyei katasztrófavédelmi versenyen 9. helyezést elért csapa-
tunk: Pordán Krisztofer, Takács Albert, Kozma Botond, Végh Do-
rottya. Felkészítő tanár: Kittlinger András

Kenguru matematika versenyen megyei 1. helyezést ért el Raffai 
Richárd, 9. helyet szerzett Bátor Gergely. Felkészítő tanáraik: Ko-
vács Katalin és Zanathy László

11 fő  35,5%

7 fő  22,5%
9 fő  29%
4 fő  13%
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Vörösberényi iskola híreiÚjdonságok a szoborparkban

Immár a harmadik nyár, hogy élvezhetjük a megújult parkot, ben-
ne különleges látványosságként a kortárs hazai és nemzetközi alko-
tásokat szabadtéri kiállítás formájában. Ez évben sokat javít a vizuá-
lis élményen a tóparti sétány megújulása, amellyel összefüggésben a 
Martsa szobor (Napernyős nő) méltó helyen térhetett vissza a publi-
kum elé. Öröm látni, hogy a tavaszi, de különösen a nyári majd őszi 
szezonban mennyien látogatják a parkot, a szobroknál meg-megáll-
va, vitatkozva. Gyerekek simogatják a nekik tetsző műalkotásokat. 
Ilyenkor úgy érezzük, megérte az a hatalmas munka amit végeztünk.

Fontosak a szobrok előtti vélemény- és eszmecserék. Az ilyen kö-
tetlen találkozások a kortárs képzőművészettel olyan program ré-
szei, amely a nyaralást tartalmasabbá teszi. A helyi lakosok, nya-
ralótulajdonosok vendégeiket elkísérve bemutathatják – beveze-
tőként – a VasútArtjárót amely idén is újdonságokkal szolgál. Ezután 
érdekes és értékes időtöltés lehet egy séta a szoborparkban.

Sokunknak szokatlanok a modern/kortárs alkotások. Manapság 
már maga a szobrászat a szobor fogalma is új értelmezést igényel. 
Ez az esztéták, művészettörténészek dolga. A parkban kiállított mű-
vek a legújabb törekvéseket is próbálják a közönségnek bemutatni, 
a kő/bronz örök anyagok mellé felsorakoznak újabb nyersanyagok, 
mint a krómacél, a beton, az üveg, a kerámia, a műanyag és mind-
ezek kombinációi. Új anyagokkal, formákkal, jelentkeznek alkotók, 
azzal sem törődve, ha alkotásaik nem tűrik olyan jól a századok (és 
a Balaton) viharait, mint a klasszikus művek. 

Ilyen a finn művésznő, Ant-Wuorinen „Dorian” című alkotása 
(Oscar Wilde novellája ihlette), a műanyagból készült fej hő és fény 
hatására zsugorodik, lassan megöregszik az évek folyamán, ezért is 
van üvegbúra alatt. Több esetben elvont jelentés-hordozókat, jel-
képeket, szimbólumokat kell megfejtenünk. Volker Bartsch (neves 
berlini szobrászművész) „Európai nyitott kapu” című nagy méretű 
bronz szobra akkor készült, amikor a „vén Európa” kinyitotta kapu-
ját a kelet-európai országok előtt. Atanas Kolev „Argo”-ja hangszer 
is egyben, megfújva mint egy trombitát, egy távoli, kísérteties hajó-
kürt hangját hallatja. Ez a hang része a szobornak.

Idén is változások lesznek, melyek sok munkát adnak a szerve-
zőknek (szobrászok személyes felkeresése, szállítások, levelezés) az 
önkormányzatnak (szerződések körültekintő előkészítése, megköté-
se) és a városgondnokságnak egyaránt. Nehéz felbecsülni – pénzben 
nem is lehetséges –, azt a támogatást és munkát, amelyet a szerve-
zők, illetve a projekt kap és kapott.

Nem könnyű feladat a különböző stílust képviselő, modern szob-
rok helyét úgy kijelölni, hogy a látogatóban ne keletkezzen zavar, vagy 
diszharmónia. Azt is tudjuk, hogy tartalmilag finomítani kell a vál-
tozatos kiállítást, de 2013-ban a határidő szorongatta a szervezőket, a 
Leader-program nyújtotta támogatás bizonyos értelemben kényszer-
helyzetet teremtett. Azóta lassabban, átgondoltabban, művészek, mű-
vészettörténészek bevonásával alakítjuk, formáljuk tovább a kiállítást.

Finnországból rendkívül érdekes alkotásokat várunk, valamint Ang-
liából is érkezik egy – valószínűleg újabb beszédtémákat szolgáltató – 
alkotás. De pont ez az egyik küldetése szoborparkunknak, hogy megis-
merjük egy kissé, mi történik határainkon túl a képzőművészetekben.

Szándékozunk a talapzatokon olyan táblákat elhelyezni, amelye-
ken QR kód segítségével a látogatók okostelefonjukkal olvashatnak 
háttér információkat a parkról, az egyes alkotásokról és alkotóikról.

Mára már rang lett itt kiállítani, megértük, hogy jelentkeznek 
szobrászok műveikkel. Legutóbb Szabolcs Péter Munkácsy-díjas 
szobrászművész keresett meg bennünket, jön a szobra hamarosan. 
Többen elismerően nyilatkoznak kezdeményezéseinkről, jelentős 
művészek szívesen adják kölcsön műveiket hosszabb-rövidebb idő-
re, köztük Szmrecsányi Boldizsár „Boldi” remekműve a „Rollerező” 

lesz látható egész nyáron. Előre megjósolható, hogy a gyerekek ked-
vence lesz! Ő évente más-más szoborral lesz jelen a parkban. Nagy 
Ágnes „Bika” című alkotása szintén nagy népszerűségre számíthat.

Mindez a főszezonra elkészül és remélhetőleg már nem marad 
üres talapzat. Terveink közt szerepelt az, hogy két évente egy-egy 
EU ország bemutatkozik a parkban, 8-9 szoborral, programokkal. 
2013-ban Olaszország az Olasz-Magyar Kulturális Év keretében, 
2015-ben Finnország, 2017-ben Lengyelország.

A finn szobrok avatása a július 10–12-i hétvégén rendezendő 
Finnugor Napok rendezvénysorozat keretében történik. A program 
több helyszínen zajlik majd, fellép – egyebek között –, az a lapp-
földről érkező Jutaraito táncegyüttes, amelynek ifjúsági tagozata a 
Jutarinki oly nagysikerű műsort adott húsvétkor a Pannóniában. 
A programról, amelyen a városvezetés mellett képviselteti magát a 
Finn-Magyar Baráti Társaság, a Finnagora, valamint Finnország bu-
dapesti nagykövetsége is, később, külön tájékoztatást adunk.

A búcsúzó vendégnemzetet képviselő Berzsenyi Balázs (Balaton-
almádiból származó, Olaszországban élő és alkotó szobrász) úgy 
döntött, hogy júliusban a „Komédiások”, carrarai márványból ké-
szült szobor sorozatát nem szállítja el, azt Balatonalmádi városának 
ajándékozza. A nagylelkű ajándék méltó elhelyezése egyelőre ko-
moly fejtörést okoz, de terveink szerint az őszre ez is rendeződik.

Komoly változás lesz, hogy a felújított tóparti sétányon a Sóhajok 
hídja nyugati hídfője kiszabadul a kopott festésű, rozsdásodó vaskerí-
tés szorításából. A város és a tulajdonos tárgyalásainak eredményekép-
pen a Ramada Hotel strandja néhány méterrel arrébb költözik, ami-
nek következtében a felszabaduló partszakasz a közpark része lesz. A 
rendezés utáni intim, szép környezetben itt kerül elhelyezésre a neves 
lengyel szobrász, Beata Czapska műve, az „Oroszlánfóka”.

Itt kell említést tennünk a művésztelep tevékenységéről, hiszen 
az évről évre ott folyó munka eredményeként egymás után szület-
hetnek majd városunk köztereinek, épületeinek díszítésére szolgáló 
műtárgyak, egyebek között, a Sóhajok hídjával párhuzamosan futó 
csővezetékek művészi felöltöztetésére. Reméljük, hogy az alapítvá-
nyi működésből származó jövőbeni bevételek segítik a telep finan-
szírozását. Ennek révén felgyorsíthatjuk majd a vörösberényi Ady 
térre régóta megálmodott „Berényiek kútja” tervezését, amely több 
szobrász és építész együttes munkája által jöhetne létre. Ez a projekt 
az országban található 12 Berény nevű települését szimbolizáló al-
kotás lesz. Bízunk benne, hogy olyan hasznos, célzottan tematikus 
munkák készülnek, amelyek városunk díszei lehetnek. Terveinkben 
szerepel híres almádi személyiségeket megjelenítő mellszobor soro-
zat, melynek első darabja, dr. Óvári Ferenc portréja, már elkészült , 
Fáskerti Zsófia és István alkotása. Ezek a művek nem a szoborpark-
ban lesznek elhelyezve, helyük kijelölésére még nincs döntés, alapos 
egyeztetés tárgya lesz. Almádi P-Art Alapítvány

Nagy Ágnes Bika című alkotása

A K&H megtakarítási verseny regionális zalaegerszegi döntőjén a 
4. B osztály Banktitkárok nevű csapata 4. helyezést ért el. Felkészí-
tő tanár: Laczkó Anita. Csapattagok: Zsendovics Lilla, Sipos Gréta, 
Kalupka Beáta és Kun Dorottya.
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ne különleges látványosságként a kortárs hazai és nemzetközi alko-
tásokat szabadtéri kiállítás formájában. Ez évben sokat javít a vizuá-
lis élményen a tóparti sétány megújulása, amellyel összefüggésben a 
Martsa szobor (Napernyős nő) méltó helyen térhetett vissza a publi-
kum elé. Öröm látni, hogy a tavaszi, de különösen a nyári majd őszi 
szezonban mennyien látogatják a parkot, a szobroknál meg-megáll-
va, vitatkozva. Gyerekek simogatják a nekik tetsző műalkotásokat. 
Ilyenkor úgy érezzük, megérte az a hatalmas munka amit végeztünk.

Fontosak a szobrok előtti vélemény- és eszmecserék. Az ilyen kö-
tetlen találkozások a kortárs képzőművészettel olyan program ré-

A Vörösberényi Általános Iskola 8. A és 8. B osztályaiban tanu-
ló 31 diák mindegyike felvételt nyert középiskolába. Érettségit adó 
képzésben tanul tovább 27 fő (87 %).
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A megyei atlétikai diákolimpián 4. helyezett III. korcsoportos fiú 
csapatunk: Herendi Bence, Zsendovics Máté, Halmi Boldizsár, Bóta 
Szabolcs, Bozzay Barnabás, Scharf Gergő

Országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján sikeresen sze-
replő tanulóink: Szabó Dominika (13.), Szecsődi Kíra (11.), Rábakö-
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Mezei diákolimpia megyei döntőjén a III. korcsoportos lányok kö-
zött egyéniben bronzérmes Gaschler Dominika (balról az első a 
dobogón)

Az Árpád vére dunántúli regionális történelmi csapatversenyen 5. 
helyezést elért csapatunk: Csetényi Tamásné felkészítő tanár, Kés-
márki Mirjam, Bartha Dániel, Bogdán Blanka és Boronkai Zsófia

A megyei katasztrófavédelmi versenyen 9. helyezést elért csapa-
tunk: Pordán Krisztofer, Takács Albert, Kozma Botond, Végh Do-
rottya. Felkészítő tanár: Kittlinger András

Kenguru matematika versenyen megyei 1. helyezést ért el Raffai 
Richárd, 9. helyet szerzett Bátor Gergely. Felkészítő tanáraik: Ko-
vács Katalin és Zanathy László
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Második alkalommal rendezték meg a litéri műfüves pályán a 
Fekete-Párduc elnevezésű kispályás labdarúgótornát. A két korcso-
portban lebonyolításra kerülő színvonalas sporteseményen alsó ta-
gozatos csapatunk 1., míg a felsősök 2. helyezést értek el. A kiseb-
beknél a torna legjobb játékosának Kutics Balázst választották.

A Bozsik-program intézményi versenysorozatában korcsoporton-
ként 12-12 csapattal májusban Veszprémben rendezték meg a ta-
vaszi fordulókat. A főként veszprémi iskolák alkotta mezőnyben az 
1–2. ás a 3–4. osztályos csapatunk is első helyen végzett. Különdíj-
ban részesült Ács Gergő, Frey Barna és Mester Márton.

Atlétika

da hajítás, 4x100 m váltófutás), a második korcsoportos leányok 
(Kapus Zsófia, Szabó Pálma, Sánta Zsófia, Kurucz Luca, Udvardy 
Luca, Kovács Noémi) a hatodik helyen zártak, míg fiú csapatunk 
(Frey Barnabás, Kiss Barnabás, Csomai Dominik, Vaczkó Leven-
te, Dolezsai Mátyás, Czabula Huba) az ötödik helyet szerezte meg. 

Harmadik korcsoportos leányaink a négy versenyszámot magá-
ban foglaló (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 600 m futás) 
csapatversenyben a tavalyi év eredményét túlszárnyalva (5. hely) a 
dobogó harmadik fokára állhattak fel. Csapat tagjai: Mistina Fanni, 
Talián Viktória, Szekeres Kinga, Domokos Dia, Pápai Polli, Gyüre 
Sarolta.

A megyei döntőn egyéni versenyszámokban Mistina Fanni kis-
labda hajításban jeleskedett, és 51 méteres dobásával a 2. helyet sze-
rezte meg. Fazekas Gergő ugyanebben a versenyszámban 5. , Tali-
án Viktória 600 m sík futásban 9. , Sánta Kornél 1500 m-en a 4., 
Bendicsek Mikes súlylökésben 6. helyen végzett. 

Cholnoky Alapműveleti Matematikaverseny
2015. április végén zajlott le az immár 8. alkalommal megrende-

zett Cholnoky Alapműveleti Matematikaverseny, amelyen 16 isko-
la 94 tanulója vett részt.

A versenyzőknek 60 perc alatt 10 alapműveleti feladatot kellett 
megoldani, számológép használata nélkül. Azonos pontszám esetén 
az idő döntött a helyezéseknél.

Iskolánkból három tanuló ért el kiemelkedő, dobogós eredményt: 
5. évfolyam: Schulcz Anna I. helyezés, Pápai Dominik II. helyezés, 
6. évfolyam: Sági Tamás III. helyezés
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A Cholnoky matekversenyen résztvevő tanulók

Györgyi iskola hírei Továbbtanulás
Nyolcadik osztályosaink április vége óta tudják, hol folytatják 

tanulmányaikat a következő tanévben. Mindenki sikeres beisko-
lázásról kapott értesítést. A 24 végzősből 23-an vettek részt a köz-
pont felvételi vizsgán, ők valamennyien érettségit adó középisko-
lába nyertek felvételt. Tanulóink negyed része gimnáziumi éve-
it is Almádiban töltheti a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium-
ban. Hárman lesznek veszprémi gimnazisták: a Lovassy, a Vetési 
és a Padányi Gimnáziumban. A füredi Lóczy Gimnáziumban né-
gyen tanulnak tovább, a Fehérlófia Waldorf Gimnáziumba, a szé-
kesfehérvári Kodolányi Gimnáziumba és a budapesti Vörösmar-
ty Gimnáziumba 1–1 tanulónk jutott be, így a diákok kéthar-
mada gimnáziumban tanulhat szeptembertől. A szakközépiskolát 
választók közül Budapestre a Neumann János Szakközépiskolába 
egy diák járhat, a többiek közül hárman az Ipari Szakközépisko-
la, hárman a Táncsics Mihály Szakközépiskola és Szakiskola kép-
zéseit választották, egy tanulónk a Jendrassik-Venesz Középisko-
la tanulója lesz.

Labdarúgás

A vetélkedőn készült alkotás

7. alkalommal hirdette meg ezzel a címmel a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság a Bakony-Balaton Geopark Vetélkedőt a 
geopark területén működő iskolák 14–15 éves korosztályának. Két 
fős csapatok jelentkezhettek a megmérettetésre. Iskolánk csapatát a 
tavalyi győztes Áldozó Borbála és Buda Virág alkotta, Tóthné Kunstár 
Judit segítette felkészülésüket. Az első forduló könyvtári és interne-
tes búvárkodást igénylő feladatlapok kitöltéséből állt, ahol csapatunk 
az első helyen jutott a legjobb 10 közé a szoros versenyben. A máso-
dik fordulóra egy a geopark területén lévő földtani érték kreatív be-
mutatásával kellett készülnie a résztvevőknek. Csapatunk az Olaszfa-

A labdarúgás diákolimpia tavaszi selejtező-mérkőzéseit követően 
kerültek megrendezésre a körzeti döntők, ahol mind a négy kor-
csoportban iskolánk csapatai állhattak fel a dobogó legfelső fokára. 
Körzeti győztesként a legkisebbektől (I. korcsoport) a legnagyobba-
kig (IV. korcsoport) képviseltük a tapolcai megyei döntőben az al-
mádi körzetet, ahol az erős mezőnyben mindegyik csapatunk tisz-
tességgel helyt állt. A IV. korcsoportos csapat – nagy örömünkre 
– megyei bajnok lett, így jogot szerzett a debreceni országos döntőn 
való szereplésre. A megyei bajnok csapat tagjai: Bendicsek Mikes, 
Pongrácz Flórián, Sánta Kornél, Schalbert Artúr, Sánta Szabolcs, 
Bendicsek Bálint, Kovács Krisztofer, Sági Tamás, Piltman Dávid, 
Nádas Márton.

Iskolánk tanulói idén is három korcsoportban versenyeztek a kör-
zeti atlétikai diákolimpia csapatversenyén, ami a veszprémi stadion 
atlétika pályáján került megrendezésre. 

A második korcsoportos fiú- és leány-, valamint a harmadik kor-
csoportos leány csapatunk is első helyen végzett, a negyedik korcso-
portos fiúk az előkelő második helyet szerezték meg. 

A sok csapatot felvonultató megyei döntőn, ahol négy verseny-
számban bizonyíthattak a gyerekek (60 m futás, távolugrás, kislab-

lu mellett található Eperjes tanösvény nevezetességeit dolgozta fel. Az 
év földtani értékének választott kirándulóhely mészkőképződményeit 
mi is megnéztük, élményeinkről mozaikképeket készítettünk. A dön-
tő terepi része a kerteskői-szurdokban kezdődött, ahol a versenyzők-
nek az igazgatóság szakemberei ismertették a Magas-Bakony földta-
ni és természeti jellemzőit, majd Pénzesgyőrben, a Breuer László Ok-
tatóközpontban folytatódott a döntő. A versenyzők a korábbi szak-
vezetésen elhangzott információkból válaszoltak az újabb kérdéssor-
ra, végül a csoportok megtartották kiselőadásaikat. Az összetett ver-
senyt nagy örömünkre ismét csapatunk nyerte, így a verseny történe-
tében harmadszor hoztuk el az első díjat. 

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesü-
let versenyzői részt vettek a Mogyoródon megrende-
zett XII. Ippon Shobu Diákolimpián. A versenyt 
a Magyar Karate Szakszövetség szervezte. Ezen a 
versenyen Magyarország összes Karate Szövetsé-
ge indította legjobb versenyzőit. Több mint öt-
ven sportegyesület, közel négyszáz versenyző-
je mérte össze tudását ezen a rangos sportesemé-
nyen.

A Balatonalmádi Nippon-Dojo nyolc versenyzővel 
vett részt az eseményen. Korcsoportos, évenkénti kategóri-
ák voltak, övfokozati megkötés nélkül. A verseny kata (formagya-
korlat) és kumite (küzdelem) kategóriákban voltak megrendezve, 
korosztályonként nagy számú, sok esetben 20-30-induló létszám-
mal.

Az Almádi Egyesület versenyzői minden versenyszám-
ban nagyon szépen szerepeltek, valamennyien bejutot-

tak a nyolcas döntőbe.
Négy versenyző helyezést ért el:
- Gyüre Dóra: kata (formagyakorlat) verseny-

számban negyedik helyezést ért el,
- Farkas Bence: kumite (küzdelem) versenyszám-

ban harmadikhelyezést ért el,
- Gondos Dávid: kata (formagyakorlat) verseny-

számban második helyezést ért el, 
- Kiss Maja: kata (formagyakorlat) versenyszámban kategó-

ria első, kumite (küzdelem) versenyszámban második helyezést ért el.
Ez a verseny azért is nagyon fontos, mert valamennyi helyezést elért ver-

senyző-első négy helyezett- oklevelet kapott, amelyet beszámítanak ,a fel-
sőoktatási intézményekbe való jelentkezéskor a felvételi pontszámokba.

Shotokan Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesü-

let versenyzői részt vettek a Mogyoródon megrende-
zett XII. Ippon Shobu Diákolimpián. A versenyt 

A Balatonalmádi Nippon-Dojo nyolc versenyzővel 
vett részt az eseményen. Korcsoportos, évenkénti kategóri

Az Almádi Egyesület versenyzői minden versenyszám
ban nagyon szépen szerepeltek, valamennyien bejutot

tak a nyolcas döntőbe.

számban második helyezést ért el, 
- Kiss Maja: kata (formagyakorlat) versenyszámban kategó
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Atlétika
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rezte meg. Fazekas Gergő ugyanebben a versenyszámban 5. , Tali-
án Viktória 600 m sík futásban 9. , Sánta Kornél 1500 m-en a 4., 
Bendicsek Mikes súlylökésben 6. helyen végzett. 

Cholnoky Alapműveleti Matematikaverseny
2015. április végén zajlott le az immár 8. alkalommal megrende-

zett Cholnoky Alapműveleti Matematikaverseny, amelyen 16 isko-
la 94 tanulója vett részt.

A versenyzőknek 60 perc alatt 10 alapműveleti feladatot kellett 
megoldani, számológép használata nélkül. Azonos pontszám esetén 
az idő döntött a helyezéseknél.

Iskolánkból három tanuló ért el kiemelkedő, dobogós eredményt: 
5. évfolyam: Schulcz Anna I. helyezés, Pápai Dominik II. helyezés, 
6. évfolyam: Sági Tamás III. helyezés
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Bendicsek Bálint, Kovács Krisztofer, Sági Tamás, Piltman Dávid, 
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zett XII. Ippon Shobu Diákolimpián. A versenyt 
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nyen.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2015. június közepétől július 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

Június 15. hétfő 17 óra – Zeneiskolai tanévzáró ünnepség 
Június 16. kedd 13–18 óra – Véradás. Helyszín: Pannónia alsó szint
Június 19. péntek 18 óra – Balogh Ervin festőművész jubileumi kiállí-
tásának megnyitója
Június 23. kedd 18 – Excanto Régizene Együttes koncertje (Pannónia 
és Nádasdy Műv. Isk.)
Június 24. szerda 20 óra – Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás. Hely-
szín: Szent Erzsébet liget
Június 25. csütörtök 18 óra – Egyházzenei előadás zenei betétekkel. 
(Pannónia és Nádasdy Műv. Isk.)
Június 28. vasárnap 11 óra – A Nádasdy Művészeti Iskola gálája
Június 26–27–28. – Péter Pál napi vigadalom (társszervező) 
Július 1. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás a 
portán)
Július 3–4–5., 10–11–12. és 17–18–19-én ALMÁDI NAPOK 2015.
Július 4. szombat 21 óra – Almádi nyári Színház NEM VÁLOK EL! 
Az Éless-Szín vendégjátéka. Helyszín: Ramada Hotel
Július 8. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás a 
portán)
Július 10. péntek – Finn művészeti kiállítás megnyitó a Padlásgalériában
Július 10. péntek 17–18 óra – Balett évzáró a nagyteremben
Július 11. szombat 18 óra – Hungarikumok. MAFOSZ Senior Alkotó 
Csoport vándorkiállítása a Pannónia olvasótermében
Július 15. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás 
a portán)
Július 22. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás 
a portán)
Július 24. péntek – 16 óra Almádi Pódium. Vendég: Böjte Csaba fe-
rences szerzetes
Július 25. szombat – I. Almádi Veterán Autóbusz Találkozó, Városház tér
Július 25. szombat 19 óra – Régi Zene a Szent Ignác templomban
Július 29–augusztus 2. – XX. PANNÓNIA – NITROKÉMIA KUPA 
Nemzetközi egyéni sakkverseny (társszervező)
Július 31. péntek 21 óra – Almádi Nyári Színház - LESZEK AZ ÖZ-
VEGYED - Az Éless Szín vendégjátéka. Helyszín: Ramada Hotel

Táborok a Pannóniában:
Július 6-11. Csillagnyílás - balett tábor
Július 13-17. között Kid Rock & Roll SE tábora
Július 20-24. között Nagycsaládosok Flamenco tábora

Könyvtári programok
Július 1-től augusztus végéig ismét megnyitjuk a strandkönyvtárat a 
Wesselényi strandon. Nyitva tartás: hétfő-szombat 13-18 óra. Napon-
ta 17 órától meseóra
Július 15-én nyílik a „Négyszögletű kerek kiállítás Lázár Ervin emléké-
re”, amely megtekinthető szeptember 9-ig.

Leader Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6., Információ: +36 20 991 6213

Június 22–28. között kerül megrendezésre gyermekek részére a hagyo-
mányos néptánctábor. A táborban tanult koreográfiát a Péter Pál na-
pokon mutatják be a gyerekek. Információ: Kreutz Károly +36 70 383 
4455
Június 25. – Köztisztviselői nap az önkormányzati hivatal dolgozói ré-
szére. Információ: Hoffmann Gyöngyi +36 30 946 4270

Balaton játékpont 
Balatonalmádi, Városház tér 4. Nyitva: h.–cs. 15–18 óra, péntek–
szombat 14–18 óra. +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@
gmail.com, www.almadiert.hu, www.facebook.hu/balatonjatekpont 

Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága
Június 26-án pénteken Veszprém Megyei Hungarikum Klubok Közös-
sége című rendezvényre hívja az érdeklődőket.
10.30-tól a köszöntő és megnyitó után bemutatkozik a Városi Értéktár és a 
Hungarikum Klub, a bemutatkozást a vöröskőről szóló filmvetítés követi.
14 órától választható programok: Hungarikum Interaktív játéktér be-
mutatása, VasútARTjáró és a „Kézfogás” Európa Szoborpark megtekin-
tése vezetéssel, városnéző túra a Vörös homokkő tanösvényen és Ha-
gyományos Gombfoci Almádi Kupa döntői az Almádi Hungarikum 
Klub szervezésében a Wesselényi strandon. 
16 órától a Péter-Pál Napi Vigadalom megtekintése.
A rendezvényre regisztráció szükséges. Tel.: +36 88 542 514

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
Július 4. szombat Gombásztúra Eplény környékére. Indulás: a Pannó-
nia elől 8 órakor 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Kovács István elnök +36 88 430 091 Töltési Erzsébet titkár +36 30 
9719 446
Június 20. szombat 21.00 – Templomok éjszakája! Séta Almádi belvá-
rosi templomaiban. Találkozás a Szent Imre templomban (dr. Óvári F. 
u. 47.), időtartam kb. 2 óra, a tervezett útvonal kb. 2 km
Június 12. péntek 16.30 – Régi Almádi képekben Pannónia
Június 30. kedd 16.30 – Honismereti és Városszépítő Kör megbeszélés

Nyitott templomok tárlatvezetéssel:
Június 20. 17.00 Erődített templom
Június 27. 17.00 Szent Imre templom
Július 4. 17.00 Erődített templom
Július 11. 17.00 Szent Imre templom
Július 18. 17.00 Erődített templom 
Július 25. 17.00 Szent Imre templom
Augusztus 1. 17.00 Erődített templom
Augusztus 8. 17.00 Szent Imre templom
Augusztus 15. 17.00 Erődített templom
Augusztus 22. 17.00 Szent Imre templom
Augusztus 29. 17.00 Erődített templom
Szeptember 12. 17.00 Erődített templom

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor +36 30 902 42 68. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Nyári kirándulások:
Június 25–26. Indulás 6 órakor a posta elől: Eger nevezetességei - 
Szépasszony völgye, 2 napos út.
Július 18. Indulás 8 órakor a posta elől: Krisna-völgyi búcsú–Siófok
Augusztus 14. Indulás 7 órakor a posta elől: Kecskemét látnivalói– 
Bozsó gyűjtemény
Szeptember 4. Indulás 7 órakor a posta elől: Kaposvár nevezetes épü-
letei, Rippl-Rónai emlékmúzeum. Virágfürdő.

VasútARTjáró 5
Július 4. 17 óra – Almádihoz kötődő alkotók képzőművészeti kiállí-
tás megnyitója 

Orgonahangversenyek 
Nyári orgonahangversenyek a Szent 

Imre templomban (dr. Óvári F. u. 47.)
Június 21.  – Solymosi Ferenc orgona

művész (Budapest)
Július 19. – Hegedűs Valér zongora és 

orgonaművész (Budapest)
Augusztus 16.  – Kővári Péter orgona

művész (Veszprém)
A koncertek a szentmise után, kb. 20 

órakor kezdődnek. 

A MESEMADÁR-MŰHELY 
5. KÉZMŰVES TÁBORA

Szeretettel várunk idén nyáron 5. kézműves napközis táborunk
ba, ha szeretnél velünk egy kellemes hetet eltölteni, új kézműves 

technikákkal megismerkedni, kirándulni és játszani.

Tábor helye: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola 
Tábor ideje: 1. hét: 2015. június 22–26-ig (hétfőtől péntekig)

2. hét: 2015. június 29–július 3-ig (hétfőtől péntekig)
Mindkét héten 4 napot kézműveskedünk (délben ebédelünk) és 
különböző szabadtéri játékokkal színesítjük programunkat, illet
ve egy egész napos kirándulást szervezünk. Az első és a második 
héten is Budatétényre, a Csodák Palotájába kirándulunk. A prog

ramok naponta 816 óráig tartanak.

Jelentkezési határidő: 2015. június 12.
Jelentkezési lap Szirbek Szilviánál igényelhető.  

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

Az ötödik
Július 4-én – szombaton – 17 

órakor nyílik az újabb kiállítás 
az aluljáróban. A sorban ez már 
az ötödik tárlat, ezúttal ALMÁDI ALKOTÓK címmel az almádi, 
vagy almádihoz kötődő immár 23 alkotó közel 70 munkáját láthat-
juk adventig az aluljáró falain. Ez alkalommal is a műfaji és techni-
kai változatosságra törekedtek a szervezők, remélhetőleg tovább erő-
sítve a városunk kulturális gazdagságáról kialakult képet.

Bízunk benne, hogy az előző kiállításokhoz hasonlóan mind a 
helybeliek, mind az ide látogató vendégek örömüket lelik majd a 
látnivalókban. 

Az új trend
Vitarendezés békésen és kíméletesen

Vitája van üzleti partnerével, házastársával, családtagjával, szom-
szédjával? Úgy érzi, ketten nem tudnak megoldást találni? Ne kezd-
jen rögtön pereskedni! Rendezze vitáját kulturáltan, gyorsan és költ-
ségkímélő módon! A mediáció egy alternatív vitarendezési lehető-
ség, amelynek célja, hogy egy semleges, külső személy (a mediátor) 
közreműködésével a konfliktusban álló felek közösen találjanak 
megoldást a vitatott problémára.

A mediáció előnyei:
1. Sikeres: A mediációt az érintett felek önkéntes alapon vállalják, 

ezért talán elszántabban is törekszenek a sikerre. A mediátor pártatlan, 
semleges, nem dönt, nem kötelez semmire (szemben a bírósággal), vi-
szont segít közösen számba venni a megoldási lehetőségeket, alternatí-
vák keresésére ösztönöz. Célja a felek számára megfelelő megállapodás, 
és a kapcsolat pozitív lezárása, vagy akár folytatása. A Közigazgatási és 
Igazságügy Minisztérium legfrissebb statisztikája szerint a hazánkban 
mediációra vitt konfliktusoknak átlagosan 72 %-át sikerült mindkét 
fél számára elfogadható megoldással lezárni. A mediációs eljárásokban 
született megállapodások 98 %-át a felek ténylegesen betartják. 

2. Gyors: A mediációs eljárás időigénye jellemzően nem több 3–4 hó-
napnál! A kevésbé bonyolult ügyek akár 2–3 alkalommal rendezhetők. 

3. Olcsó: Az eljárás lényegesen kevesebb költséggel jár, mint egy 
akár évekig elhúzódó per. Nincs bírósági illeték, ügyvédi honorári-
um, egyéb szakértői költség, akiknek bevonását egy bíróság kötele-
zően előírhatja.

A mediáció hatékony lehet gyakorlatilag bármilyen vita esetén, ami-
kor a felek közti kommunikáció nem működik zökkenőmentesen. 

Legfőbb területei:
– gazdasági viták (bármilyen konfliktus, ahol pénzről van szó) kezelése;
– családi viták békés rendezése;
– válás közös megegyezéssel; cél egy hosszútávon megnyugvást és 

biztonságot adó, írásos megállapodás elősegítése, diszkréten és gyor-
san. Hogy a válás a lehető legkevesebb fájdalommal járjon!

– párkapcsolati konfliktusok enyhítése.
További információért hívja az Intermediátor Vitarendező Irodát 

a 30/330 2499 számon. (X)
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Jöjjön el!
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2015. június közepétől július 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

Június 15. hétfő 17 óra – Zeneiskolai tanévzáró ünnepség 
Június 16. kedd 13–18 óra – Véradás. Helyszín: Pannónia alsó szint
Június 19. péntek 18 óra – Balogh Ervin festőművész jubileumi kiállí-
tásának megnyitója
Június 23. kedd 18 – Excanto Régizene Együttes koncertje (Pannónia 
és Nádasdy Műv. Isk.)
Június 24. szerda 20 óra – Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás. Hely-
szín: Szent Erzsébet liget
Június 25. csütörtök 18 óra – Egyházzenei előadás zenei betétekkel. 
(Pannónia és Nádasdy Műv. Isk.)
Június 28. vasárnap 11 óra – A Nádasdy Művészeti Iskola gálája
Június 26–27–28. – Péter Pál napi vigadalom (társszervező) 
Július 1. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás a 
portán)
Július 3–4–5., 10–11–12. és 17–18–19-én ALMÁDI NAPOK 2015.
Július 4. szombat 21 óra – Almádi nyári Színház NEM VÁLOK EL! 
Az Éless-Szín vendégjátéka. Helyszín: Ramada Hotel
Július 8. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás a 
portán)
Július 10. péntek – Finn művészeti kiállítás megnyitó a Padlásgalériában
Július 10. péntek 17–18 óra – Balett évzáró a nagyteremben
Július 11. szombat 18 óra – Hungarikumok. MAFOSZ Senior Alkotó 
Csoport vándorkiállítása a Pannónia olvasótermében
Július 15. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás 
a portán)
Július 22. szerda 18 óra – Meseelőadás a nagyteremben (Jegyárusítás 
a portán)
Július 24. péntek – 16 óra Almádi Pódium. Vendég: Böjte Csaba fe-
rences szerzetes
Július 25. szombat – I. Almádi Veterán Autóbusz Találkozó, Városház tér
Július 25. szombat 19 óra – Régi Zene a Szent Ignác templomban
Július 29–augusztus 2. – XX. PANNÓNIA – NITROKÉMIA KUPA 
Nemzetközi egyéni sakkverseny (társszervező)
Július 31. péntek 21 óra – Almádi Nyári Színház - LESZEK AZ ÖZ-
VEGYED - Az Éless Szín vendégjátéka. Helyszín: Ramada Hotel

Táborok a Pannóniában:
Július 6-11. Csillagnyílás - balett tábor
Július 13-17. között Kid Rock & Roll SE tábora
Július 20-24. között Nagycsaládosok Flamenco tábora

Könyvtári programok
Július 1-től augusztus végéig ismét megnyitjuk a strandkönyvtárat a 
Wesselényi strandon. Nyitva tartás: hétfő-szombat 13-18 óra. Napon-
ta 17 órától meseóra
Július 15-én nyílik a „Négyszögletű kerek kiállítás Lázár Ervin emléké-
re”, amely megtekinthető szeptember 9-ig.

Leader Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6., Információ: +36 20 991 6213

Június 22–28. között kerül megrendezésre gyermekek részére a hagyo-
mányos néptánctábor. A táborban tanult koreográfiát a Péter Pál na-
pokon mutatják be a gyerekek. Információ: Kreutz Károly +36 70 383 
4455
Június 25. – Köztisztviselői nap az önkormányzati hivatal dolgozói ré-
szére. Információ: Hoffmann Gyöngyi +36 30 946 4270

Balaton játékpont 
Balatonalmádi, Városház tér 4. Nyitva: h.–cs. 15–18 óra, péntek–
szombat 14–18 óra. +36 70 455 4100, e-mail: balatonjatekpont@
gmail.com, www.almadiert.hu, www.facebook.hu/balatonjatekpont 

Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága
Június 26-án pénteken Veszprém Megyei Hungarikum Klubok Közös-
sége című rendezvényre hívja az érdeklődőket.
10.30-tól a köszöntő és megnyitó után bemutatkozik a Városi Értéktár és a 
Hungarikum Klub, a bemutatkozást a vöröskőről szóló filmvetítés követi.
14 órától választható programok: Hungarikum Interaktív játéktér be-
mutatása, VasútARTjáró és a „Kézfogás” Európa Szoborpark megtekin-
tése vezetéssel, városnéző túra a Vörös homokkő tanösvényen és Ha-
gyományos Gombfoci Almádi Kupa döntői az Almádi Hungarikum 
Klub szervezésében a Wesselényi strandon. 
16 órától a Péter-Pál Napi Vigadalom megtekintése.
A rendezvényre regisztráció szükséges. Tel.: +36 88 542 514

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
Július 4. szombat Gombásztúra Eplény környékére. Indulás: a Pannó-
nia elől 8 órakor 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Kovács István elnök +36 88 430 091 Töltési Erzsébet titkár +36 30 
9719 446
Június 20. szombat 21.00 – Templomok éjszakája! Séta Almádi belvá-
rosi templomaiban. Találkozás a Szent Imre templomban (dr. Óvári F. 
u. 47.), időtartam kb. 2 óra, a tervezett útvonal kb. 2 km
Június 12. péntek 16.30 – Régi Almádi képekben Pannónia
Június 30. kedd 16.30 – Honismereti és Városszépítő Kör megbeszélés

Nyitott templomok tárlatvezetéssel:
Június 20. 17.00 Erődített templom
Június 27. 17.00 Szent Imre templom
Július 4. 17.00 Erődített templom
Július 11. 17.00 Szent Imre templom
Július 18. 17.00 Erődített templom 
Július 25. 17.00 Szent Imre templom
Augusztus 1. 17.00 Erődített templom
Augusztus 8. 17.00 Szent Imre templom
Augusztus 15. 17.00 Erődített templom
Augusztus 22. 17.00 Szent Imre templom
Augusztus 29. 17.00 Erődített templom
Szeptember 12. 17.00 Erődített templom

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor +36 30 902 42 68. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Nyári kirándulások:
Június 25–26. Indulás 6 órakor a posta elől: Eger nevezetességei - 
Szépasszony völgye, 2 napos út.
Július 18. Indulás 8 órakor a posta elől: Krisna-völgyi búcsú–Siófok
Augusztus 14. Indulás 7 órakor a posta elől: Kecskemét látnivalói– 
Bozsó gyűjtemény
Szeptember 4. Indulás 7 órakor a posta elől: Kaposvár nevezetes épü-
letei, Rippl-Rónai emlékmúzeum. Virágfürdő.

VasútARTjáró 5
Július 4. 17 óra – Almádihoz kötődő alkotók képzőművészeti kiállí-
tás megnyitója 

Orgonahangversenyek 
Nyári orgonahangversenyek a Szent 

Imre templomban (dr. Óvári F. u. 47.)
Június 21.  – Solymosi Ferenc orgona

művész (Budapest)
Július 19. – Hegedűs Valér zongora és 

orgonaművész (Budapest)
Augusztus 16.  – Kővári Péter orgona

művész (Veszprém)
A koncertek a szentmise után, kb. 20 

órakor kezdődnek. 

A MESEMADÁR-MŰHELY 
5. KÉZMŰVES TÁBORA

Szeretettel várunk idén nyáron 5. kézműves napközis táborunk
ba, ha szeretnél velünk egy kellemes hetet eltölteni, új kézműves 

technikákkal megismerkedni, kirándulni és játszani.

Tábor helye: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola 
Tábor ideje: 1. hét: 2015. június 22–26-ig (hétfőtől péntekig)

2. hét: 2015. június 29–július 3-ig (hétfőtől péntekig)
Mindkét héten 4 napot kézműveskedünk (délben ebédelünk) és 
különböző szabadtéri játékokkal színesítjük programunkat, illet
ve egy egész napos kirándulást szervezünk. Az első és a második 
héten is Budatétényre, a Csodák Palotájába kirándulunk. A prog

ramok naponta 816 óráig tartanak.

Jelentkezési határidő: 2015. június 12.
Jelentkezési lap Szirbek Szilviánál igényelhető.  

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

Az ötödik
Július 4-én – szombaton – 17 

órakor nyílik az újabb kiállítás 
az aluljáróban. A sorban ez már 
az ötödik tárlat, ezúttal ALMÁDI ALKOTÓK címmel az almádi, 
vagy almádihoz kötődő immár 23 alkotó közel 70 munkáját láthat-
juk adventig az aluljáró falain. Ez alkalommal is a műfaji és techni-
kai változatosságra törekedtek a szervezők, remélhetőleg tovább erő-
sítve a városunk kulturális gazdagságáról kialakult képet.

Bízunk benne, hogy az előző kiállításokhoz hasonlóan mind a 
helybeliek, mind az ide látogató vendégek örömüket lelik majd a 
látnivalókban. 

Az új trend
Vitarendezés békésen és kíméletesen

Vitája van üzleti partnerével, házastársával, családtagjával, szom-
szédjával? Úgy érzi, ketten nem tudnak megoldást találni? Ne kezd-
jen rögtön pereskedni! Rendezze vitáját kulturáltan, gyorsan és költ-
ségkímélő módon! A mediáció egy alternatív vitarendezési lehető-
ség, amelynek célja, hogy egy semleges, külső személy (a mediátor) 
közreműködésével a konfliktusban álló felek közösen találjanak 
megoldást a vitatott problémára.

A mediáció előnyei:
1. Sikeres: A mediációt az érintett felek önkéntes alapon vállalják, 

ezért talán elszántabban is törekszenek a sikerre. A mediátor pártatlan, 
semleges, nem dönt, nem kötelez semmire (szemben a bírósággal), vi-
szont segít közösen számba venni a megoldási lehetőségeket, alternatí-
vák keresésére ösztönöz. Célja a felek számára megfelelő megállapodás, 
és a kapcsolat pozitív lezárása, vagy akár folytatása. A Közigazgatási és 
Igazságügy Minisztérium legfrissebb statisztikája szerint a hazánkban 
mediációra vitt konfliktusoknak átlagosan 72 %-át sikerült mindkét 
fél számára elfogadható megoldással lezárni. A mediációs eljárásokban 
született megállapodások 98 %-át a felek ténylegesen betartják. 

2. Gyors: A mediációs eljárás időigénye jellemzően nem több 3–4 hó-
napnál! A kevésbé bonyolult ügyek akár 2–3 alkalommal rendezhetők. 

3. Olcsó: Az eljárás lényegesen kevesebb költséggel jár, mint egy 
akár évekig elhúzódó per. Nincs bírósági illeték, ügyvédi honorári-
um, egyéb szakértői költség, akiknek bevonását egy bíróság kötele-
zően előírhatja.

A mediáció hatékony lehet gyakorlatilag bármilyen vita esetén, ami-
kor a felek közti kommunikáció nem működik zökkenőmentesen. 

Legfőbb területei:
– gazdasági viták (bármilyen konfliktus, ahol pénzről van szó) kezelése;
– családi viták békés rendezése;
– válás közös megegyezéssel; cél egy hosszútávon megnyugvást és 

biztonságot adó, írásos megállapodás elősegítése, diszkréten és gyor-
san. Hogy a válás a lehető legkevesebb fájdalommal járjon!

– párkapcsolati konfliktusok enyhítése.
További információért hívja az Intermediátor Vitarendező Irodát 

a 30/330 2499 számon. (X)
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A kéttannyelvű hírei 
Hajt az idő kegyetlenül.Nem, nem arról van szó, hogy megint eltelt 

egy év, azt már megszoktuk, nem is a már megszokott év végi vizsgák-
ról, bizonyítványról, érettségikről, ballagásról, illetve arról talán mégis.

A ballagás és az érettségi éves rutinja soha nem tudott különöseb-
ben érdekelni. Számomra csupán távoli, jövőbeli „egyszer majd fon-
tos lesz” eseményeknek tűntek, melyekkel elég foglalkoznom négy 
év múlva. Három év múlva. Kettő év, egy év, és igen. Elérkezett az 
ezidáig elképzelhetetlen pillanat, mikor körbenézve nem találtam 
diákot, aki több időt töltött volna a DLSB falai között nálunk. A 
mostani végzős évfolyam – első itteni barátaink, akikkel már akkor 
találkoztunk, mikor nulladikasként először léptünk be a vörös la-
birintusba –, akik a legtöbbet segítettek, hogy kiismerjük magun-
kat egy újszerű, idegen miliőben, akikkel a legszorosabb volt a kap-
csolatunk, egyszerűen eltűnt. Néha még találkozunk velük, és ha-
bár első benyomásra semmit sem változtak, gondolatban már más-
hol, valahol sokkal előrébb érezhetik magukat. Ittlétük alatt mindig 
mintha csak egy lépéssel jártak volna előttünk, és ez a lépés hirtelen 
a többszörösére nyúlt. Egyetemet választottak, kiforrott céljaik van-
nak, életpályájuk. Sokan közülünk még csak halovány terveket, in-
gatag elképzeléseket tudnak felmutatni.

Márpedig jövőre rajtunk a sor, meg kell lépnünk ugyanazt a lé-
pést, és el kell fogadnunk, esetleg meg kell szeretnünk a vele járó 
törvényszerű változásokat, mindezt egy év alatt. Ijesztően kevés idő. 
Egy év alatt elrugaszkodni és kiszabadulni a helynek a bűvköréből, 
amely világát négy évig próbáltuk kiismerni, megérteni, elfogadni 
és büszkének lenni rá.

Vajon milyen érzés ebből az iskolából kilépni? Tudomásul ven-
ni életünk ezen szakaszának lezárulását, otthagyni az épületet, mely 
öt évig meghatározta mindennapjainkat, melyet kollégista társaink 
otthonuknak vallanak, melynek külső-belső képe, környezete kitö-
rölhetetlenül agyunkba vésődött? Lerázni magunkról azt a furcsa, 
semmihez sem hasonlítható atmoszférát – azt a bizonyos DLSB-
érzést –, melyre oly büszkén hivatkozunk, mikor más gimnáziu-
mokkal hasonlítanak össze minket, s melyről magunk sem tudjuk, 
mit is jelent igazán. A megfogalmazhatatlan entináns, amelynek kö-
dös felhőjében annyi meghatározó élményt és legalább ugyanennyi 
keserű csalódást tapasztalhattunk meg, melyet már milliószor elát-
koztunk, és ami mellett mégis makacsul kitartunk, védelmezve azt 
az erényt, ami nincs papírra vezetve, nem tüntetik föl a rangsorok-
ban, a pályaválasztó katalógusokban, az érettségi eredményekben. 
Az egyediséget, a különbözőséget. A DLSB nem csupán gimnázi-
um, hanem család, melynek tagjait egy közös érzés megtapasztalása, 
átélése kapcsolja össze. Ide tartozni életstílus. Lehet szeretni, gyű-
lölni – egyszerre akár mindkettőt – , vele vagy ellenére kiteljesed-
ni vagy elveszni benne. A hely, mely abszurd jellege folytán csakis 
egyetlen szerepet tölthet be, az életre készít.

Papp Dávid

Idén 22. alkalommal rendezték meg az Országos Ifjúsági Sajtófeszti-
vált – az év legpörgősebb diákmédiás rendezvényét –, a budapesti Mil-
lenáris Parkban május 8-án. A programra iskolánk három tanulójának 
az Új Nemzedék biztosított belépőket. A vonatom reggel tízkor gördült 
be a Budapest-déli pályaudvarra, ahol Dóri már várt rám, hogy együtt 
hódítsuk meg a fővárost, vagy legalábbis a Millenáris Park D csarnokát. 
Meglepően hamar odataláltunk, a bejárat körül pedig fiatalok hatalmas, 
nyüzsgő csoportja biztosított minket arról, hogy jó helyen vagyunk. A 
regisztrációnál karszalagot kaptunk, majd egy részletes programfüzetet 
nyomtak a kezünkbe. Verőfényes májusi délelőtt volt, úgyhogy mielőtt 
belevetettük volna magunkat a programokba, úgy döntöttünk, hogy 
kint a parkban várjuk meg Nusit. Váratlan meglepetésként ért, amikor 

az Új Nemzedék újságírói leszólítottak minket egy gyors interjúra. Ami-
kor Nusi is megérkezett, elindultunk körülnézni a csarnokban. A nagy-
színpadon díjátadók zajlottak, díjazták az év diákfotósát, diákújságíró-
ját, diákrádiósát és értékelték az idei pályázatokat is. A mozi teremben 
filmvetítésekre lehetett beülni. A fő teremben különböző standok vár-
ták a résztvevőket, mint például a Telenor átlátszó labirintusa, aminek a 
bejáratánál hosszú sorok álltak. Az ORFK baleset megelőzési pavilonjá-
ban egy baleset-szimulátorba lehetett beülni. Aki kipróbálta, az biztos, 
hogy a jövőben mindig beköti a biztonsági övét! Az emeleten állandó ze-
neszó és parti hangulat uralkodott, köszönhetően a 97,5 Táska Rádió, 
egy székesfehérvári diákrádió kitelepült stúdiójának. Itt volt a DUE Mé-
diahálózat által felállított pihenősarok is, ahol a médiatáborról beszélget-
tünk, a „Firkafalra” pedig a neveink mellé felvéstünk egy méretes DLSB 
feliratot. Volt itt még előadás a hangmérnökségről (élő bemutatóval), az 
olvasás szeretetéről, irodalomról, illetve ez volt a közönségtalálkozók fő 
helyszíne is. Aki ezeken részt vett, többek között Buda Marcival, Vágó 
Pirossal, Ördög Nórával vagy Gundel Takács Gáborral beszélgethetett. 
A nagyszínpadon eközben Tóth Andi, majd a Spoon énekelt. A feszti-
vált jókedvűen, lelkesen és nagyon fáradtan hagytuk el délután. Haza-
felé menet beiktattunk egy adag gyorskaját az útba eső KFC-ben, hogy 
kellően zárjuk a fővárosban töltött napot. Teljes volt közöttünk az egyet-
értés arról, hogy mindenképp megérte eljönni. Nem gondoltam volna, 
hogy a média illetve az újságírás világa ennyire megfog, de ez a program 
meggyőzött az ellenkezőjéről. Alig várom, hogy DUE-tag legyek. Jövő-
re ugyanekkor, ugyanitt! Sólyom Eszter

Vakáció veszélyeket rejt
Az újságban néhány cikkem már megjelent a közlekedéssel kapcso-

latban, tartalmazva az újdonságokat, illetve szabálytalanságok bünteté-
si tételeit is. Többen arra számítottunk, hogy a járművezetők, és gyalo-
gosok is jobban odafigyelnek a közlekedés szabályaira. Sajnálattal kell 
megállapítani, hogy a közlekedési szabályokat ugyan úgy nem tartjuk 
be, mint eddig, viszont már sokkal jobban tudunk reklamálni, a meg-
növekedtet büntetési tételek kiszabása miatt. A legújabb és legegysze-
rűbb kifogás „én nem is gondoltam hogy ez szabálytalan”. Persze gyor-
san hozzá kell tenni, hogy ők a közlekedők kisebb hányada, de ők kő-
keményen követik el a kisebb nagyobb, de igen drága szabálytalanságo-
kat. Ami nagyon hiányzik a tolerancia, a másik segítsége, az idősek, il-
letve gyerekek fokozott figyelése, és a közlekedésben való segítése. Ma-
gam kismotorral járok, be kell látnom, hogy a motorosok több esetben 
élnek vissza a KRESZ rájuk vonatkozó szabályaival, illetve az esetek 
többségében a megengedett sebesség túllépésének lehetőségével, ko-
moly akár életveszélyes helyzeteket teremtve. Tragikus a PENNY meg-
közelítése az úttesten keresztül, úgy látszik, a józan gondolkodás, itt 
nem működik. 

Mindezek ellenére valójában nem ezért fogtam tollat, hanem 
azért mert befejeződött a tanév. Újra gyerekekkel lesz tele a város. 
Ez komoly odafigyelést jelent a szülőnek, és a járművezetőknek. 
Ilyenkor már a gyerekek nehezebben viselik a kötöttségeket ezért 
sokkal nagyobb odafigyelést kívánnak, mint a tanév további napjai-
ban. A szülök felelőssége, hogy felkészítsék őket a közlekedés szabá-
lyinak betartására, a szabálytalan közlekedés veszélyeire. A nyári kö-
tetlen időpontok, nem jelentik, hogy most mindent szabad.

A főszabály a gyalogosnak, hogy ha van kijelölt gyalogátkelőhely, 
akkor ott haladjanak át, ha nincs akkor, az átkelést úgy oldják meg, 
hogy a lehető legrövidebb nyomvonalon keljenek át az út egyik olda-
láról a másikra. Az átkelés előtt győződjenek, meg hogy egyik irány-
ból sem jön jármű, és határozott, gyors lépésekkel keljenek át az úton. 

Sokan vágnak neki az útnak, kerékpárral. Kérem a szülőket, hogy 
a gyerekekkel együtt olvassák el a kerékpárosokra vonatkozó közleke-
dési szabályokat, ennek megfelelően szereljék fel a kerékpárt, és en-
nek megfelelően közlekedjenek. A jó fék, a jó láthatóság, továbbá a 
kerékpáros bukósisak, amely ugyan nem kötelező, de életet menthet. 

A járművezetők részéről a türelem, a fokozott figyelem, és a segítség-
nyújtás, a legfőbb feladat. Figyelemmel kell lenni a helyes sebesség meg-
választására, illetve féktávolságok betartására. A nyári időszakban kicsit 
szétszórtabbak vagyunk, mindenki szeretne vakációzni, pedig a melegtől 
kifényesedett aszfalt felületen komoly kihívás a jármű vezetése. 

Nagy kincsünk a Balaton mindenki rendelkezésére áll, hogy a 
melegben, a hűs habokban lubickoljon. Soha nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy a tó pillanatok alatt halálos veszélyt rejt a lecsa-
pó viharral. Figyeljük a vihart előrejelző állomások fényeit. A felvil-
lanások gyorsasága jelzi a vihar érkezését. Kérem a gyerekek köze-
lében lévő felnőtteket, hogy tegyenek meg mindent annak érdeké-
ben, hogy vihar eseten, egyetlen gyerek se maradjon a vízben. 

Veszélyben van az a gyerek éjjel és nappal, akinek a hollétéről 
nem tudnak a szülők vagy a nagyszülők. Fokozott a veszély éjsza-
ka. Kérem, érjék el, hogy milyen módon az már az önök felelőssé-
ge, hogy mindig tudjanak gyermekük hollétéről, és ha szükséges se-
gítséget tudjanak nyújtani neki. Az szórakozás nem egyenlő a ron-
gálással a mások nyugalmának zavarásával. Ha időben sikerül felké-
szíteni gyermekeinket a helyes viselkedésre, arra, hogy az alkohol, 
vagy a drog nem old meg semmit, sőt igen súlyos betegséget okoz, 
akkor nyugodtan elengedhetjük őket a szó jó értelmébe szórakozni. 

Életünk legféltettebb kincse a gyermekünk, ennek szellemében 
vigyázzunk is rájuk. Balogh Csaba Közbiztonsági alapítvány elnöke

A kerékpáros közlekedésről
Tudta, hogy járdán csak akkor biciklizhet, ha az úttest alkalmat-

lan a kerékpáros közlekedésre? És azt, hogy lakott területen kívül 
kötelező láthatósági mellényt viselni rossz látási körülmények kö-
zött a gyalogosoknak is? Ha biciklire ül, ugyanúgy szigorú szabályo-
kat kell betartania, mint az autósoknak?

A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez 
ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében: jár-
művezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát „ittasan” kerékpá-
rozni sem szabad), ismerni kell a KRESZ szabályokat.

A közúti közlekedésben részt vevő kerékpár kötelező tartozékai: 
fehér színű első lámpa és fényvisszaverő, vörös színű hátsó lámpa és 
fényvisszaverő, borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első 
keréken, csengő hangú hangjelző, két, egymástól független fék.

Ajánlott tartozékok: kerékpáros bukósisak, borostyán színű fény-
visszaverő a pedálokon, a láthatósági mellény, hiszen viselése kötele-
ző lakott területen kívül rossz látási viszonyok között.

Tudta, hogy tilos kerékpározni lakott területen belül a járdán, ha 
az úttest alkalmas kerékpározásra, minden 12 éven felüli személy-
nek, áthajtani kijelölt gyalogátkelőhelyen, balra kanyarodni és hajt-
va megfordulni lakott területen kívül, egyirányú utcában a forga-
lommal szemben, kivéve külön jelzés esetén, behajtani tilos tábla 
hatálya alatt, kivéve külön jelzés esetén, autópályán, autóúton, gya-
logúton, gyalogos zónában, buszsávban, lakott területen kívül 12 
éven aluli gyermeknek kísérő nélkül, járdán 10, gyalog és kerékpár-
úton 20, kerékpárúton 30, lakott területen belül 40, kívül 40–50 
km/óránál nagyobb sebességgel?

A kerékpárt toló személy gyalogosnak minősül, rá a gyalogos köz-
lekedési szabályok vonatkoznak!

Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, meg-
kezdődik a nyári szünet. Az iskolai fegyelem alól felszabadult gyere-
kek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért minden felnőttet terhel 
a felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen fontos ez az utcán, 
utakon közlekedjenek akár gyalog vagy kerékpárral, egyedül vagy 
csapatosan egymásra figyelve, kevésbé érezve a veszélyhelyzetet. 

A nyári idegenforgalmi szezonban nem csak a szünidőt töltő gyerekek-
kel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre érkező vendégekkel 
is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti jobban, de a hát-
tér településeken is megnő az átmenő forgalom. Többen kelnek útra! A 
gépjárművek közúti közlekedésre alkalmas állapota mellett a forgalmi en-
gedély érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás előtt. Ismételten felhí-
vom a figyelmet arra, hogy a vezetői engedélyek érvényességi ideje a „jog-
si kártya” hátoldalán található, a kategória sorába bejegyezve. A fényképes 
oldalon olvasható érvényesség a vezetői engedély, mint fényképes igazol-
vány személyazonosság igazolására szolgáló lejárati időt jelenti.

A közlekedés veszélyes üzem! Minden résztvevő egyenrangú! KRESZ 
szabályok betartása a saját és mások testi épségét, élete védelmét szolgálja! 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Elmegyek…
„Elmegyek, elmegyek, milyen úton indu

lok, még nem tudom” énekli Máté Péter. Én 
már tudom. Negyven év munkaviszony után 
élek a törvény adta lehetőséggel és 2015. jú
nius 1től nyugdíjba megyek.

1999. december 13tól dolgozom a Bala
tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz
pont családsegítő csoportjában. Komoly elhivatottsággal és nagy 
lendülettel kezdtem a családgondozói munkát. A lendületem 
néha ijesztő lehetett kollégáknak, ügyfeleknek, egyaránt, de az 
itt és most híve vagyok, hitvallásom is: Tedd, amit tudsz, ott ahol 
vagy, azzal, amid van. Reményeim szerint hatékonyan tudtam se
gíteni a hozzám fordulóknak. 

Nagynagy örömömre szolgált, ha a közösség részére szerve
zett programok előkészítésében, levezetésében részt vállalhat
tam. Ilyen volt a Kezem nyomán kiállítás, Egyszülős klub, Hozd ma
gad formába (ami a mai napig töretlen lendülettel igen jó kis csa
pattal működik, köszönet a kitartó sporttársaknak.), Egészségna
pok a Pannónia Kulturális Központtal közösen, Zumba, nyári tábo
rok, AKTM klub. 

Szívesen dolgoztam együtt a hivatal, az egészségügy és más 
szervezetek munkatársaival, mindenhol értő füleket, segítő keze
ket találtam. Jó volt közösen és együtt tenni az almádiakért. 

Az elmúlt két évben kettő komoly műtéten estem át, köszönöm 
jól vagyok. A szívem és az agyam még bírná a munkát, de a  „struk
túra” már nem a régi, 100 %os erő bedobással már nem megy, 
másképp meg nem tudok dolgozni. 

Alkalmilag vagy önkéntesként, ha rám lesz szükség, természe
tesen szívesen jövök vagy adom át tapasztalatomat, tudásomat. 
Egy kicsit almádi lettem az elmúlt 15 év alatt, szép szakasza volt 
életemnek. Mindenkinek jó egészséget, minden jót és „Jobb na
pot kívánok”! Melnecsukné Vati Judit
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A kéttannyelvű hírei 
Hajt az idő kegyetlenül.Nem, nem arról van szó, hogy megint eltelt 

egy év, azt már megszoktuk, nem is a már megszokott év végi vizsgák-
ról, bizonyítványról, érettségikről, ballagásról, illetve arról talán mégis.

A ballagás és az érettségi éves rutinja soha nem tudott különöseb-
ben érdekelni. Számomra csupán távoli, jövőbeli „egyszer majd fon-
tos lesz” eseményeknek tűntek, melyekkel elég foglalkoznom négy 
év múlva. Három év múlva. Kettő év, egy év, és igen. Elérkezett az 
ezidáig elképzelhetetlen pillanat, mikor körbenézve nem találtam 
diákot, aki több időt töltött volna a DLSB falai között nálunk. A 
mostani végzős évfolyam – első itteni barátaink, akikkel már akkor 
találkoztunk, mikor nulladikasként először léptünk be a vörös la-
birintusba –, akik a legtöbbet segítettek, hogy kiismerjük magun-
kat egy újszerű, idegen miliőben, akikkel a legszorosabb volt a kap-
csolatunk, egyszerűen eltűnt. Néha még találkozunk velük, és ha-
bár első benyomásra semmit sem változtak, gondolatban már más-
hol, valahol sokkal előrébb érezhetik magukat. Ittlétük alatt mindig 
mintha csak egy lépéssel jártak volna előttünk, és ez a lépés hirtelen 
a többszörösére nyúlt. Egyetemet választottak, kiforrott céljaik van-
nak, életpályájuk. Sokan közülünk még csak halovány terveket, in-
gatag elképzeléseket tudnak felmutatni.

Márpedig jövőre rajtunk a sor, meg kell lépnünk ugyanazt a lé-
pést, és el kell fogadnunk, esetleg meg kell szeretnünk a vele járó 
törvényszerű változásokat, mindezt egy év alatt. Ijesztően kevés idő. 
Egy év alatt elrugaszkodni és kiszabadulni a helynek a bűvköréből, 
amely világát négy évig próbáltuk kiismerni, megérteni, elfogadni 
és büszkének lenni rá.

Vajon milyen érzés ebből az iskolából kilépni? Tudomásul ven-
ni életünk ezen szakaszának lezárulását, otthagyni az épületet, mely 
öt évig meghatározta mindennapjainkat, melyet kollégista társaink 
otthonuknak vallanak, melynek külső-belső képe, környezete kitö-
rölhetetlenül agyunkba vésődött? Lerázni magunkról azt a furcsa, 
semmihez sem hasonlítható atmoszférát – azt a bizonyos DLSB-
érzést –, melyre oly büszkén hivatkozunk, mikor más gimnáziu-
mokkal hasonlítanak össze minket, s melyről magunk sem tudjuk, 
mit is jelent igazán. A megfogalmazhatatlan entináns, amelynek kö-
dös felhőjében annyi meghatározó élményt és legalább ugyanennyi 
keserű csalódást tapasztalhattunk meg, melyet már milliószor elát-
koztunk, és ami mellett mégis makacsul kitartunk, védelmezve azt 
az erényt, ami nincs papírra vezetve, nem tüntetik föl a rangsorok-
ban, a pályaválasztó katalógusokban, az érettségi eredményekben. 
Az egyediséget, a különbözőséget. A DLSB nem csupán gimnázi-
um, hanem család, melynek tagjait egy közös érzés megtapasztalása, 
átélése kapcsolja össze. Ide tartozni életstílus. Lehet szeretni, gyű-
lölni – egyszerre akár mindkettőt – , vele vagy ellenére kiteljesed-
ni vagy elveszni benne. A hely, mely abszurd jellege folytán csakis 
egyetlen szerepet tölthet be, az életre készít.

Papp Dávid

Idén 22. alkalommal rendezték meg az Országos Ifjúsági Sajtófeszti-
vált – az év legpörgősebb diákmédiás rendezvényét –, a budapesti Mil-
lenáris Parkban május 8-án. A programra iskolánk három tanulójának 
az Új Nemzedék biztosított belépőket. A vonatom reggel tízkor gördült 
be a Budapest-déli pályaudvarra, ahol Dóri már várt rám, hogy együtt 
hódítsuk meg a fővárost, vagy legalábbis a Millenáris Park D csarnokát. 
Meglepően hamar odataláltunk, a bejárat körül pedig fiatalok hatalmas, 
nyüzsgő csoportja biztosított minket arról, hogy jó helyen vagyunk. A 
regisztrációnál karszalagot kaptunk, majd egy részletes programfüzetet 
nyomtak a kezünkbe. Verőfényes májusi délelőtt volt, úgyhogy mielőtt 
belevetettük volna magunkat a programokba, úgy döntöttünk, hogy 
kint a parkban várjuk meg Nusit. Váratlan meglepetésként ért, amikor 

az Új Nemzedék újságírói leszólítottak minket egy gyors interjúra. Ami-
kor Nusi is megérkezett, elindultunk körülnézni a csarnokban. A nagy-
színpadon díjátadók zajlottak, díjazták az év diákfotósát, diákújságíró-
ját, diákrádiósát és értékelték az idei pályázatokat is. A mozi teremben 
filmvetítésekre lehetett beülni. A fő teremben különböző standok vár-
ták a résztvevőket, mint például a Telenor átlátszó labirintusa, aminek a 
bejáratánál hosszú sorok álltak. Az ORFK baleset megelőzési pavilonjá-
ban egy baleset-szimulátorba lehetett beülni. Aki kipróbálta, az biztos, 
hogy a jövőben mindig beköti a biztonsági övét! Az emeleten állandó ze-
neszó és parti hangulat uralkodott, köszönhetően a 97,5 Táska Rádió, 
egy székesfehérvári diákrádió kitelepült stúdiójának. Itt volt a DUE Mé-
diahálózat által felállított pihenősarok is, ahol a médiatáborról beszélget-
tünk, a „Firkafalra” pedig a neveink mellé felvéstünk egy méretes DLSB 
feliratot. Volt itt még előadás a hangmérnökségről (élő bemutatóval), az 
olvasás szeretetéről, irodalomról, illetve ez volt a közönségtalálkozók fő 
helyszíne is. Aki ezeken részt vett, többek között Buda Marcival, Vágó 
Pirossal, Ördög Nórával vagy Gundel Takács Gáborral beszélgethetett. 
A nagyszínpadon eközben Tóth Andi, majd a Spoon énekelt. A feszti-
vált jókedvűen, lelkesen és nagyon fáradtan hagytuk el délután. Haza-
felé menet beiktattunk egy adag gyorskaját az útba eső KFC-ben, hogy 
kellően zárjuk a fővárosban töltött napot. Teljes volt közöttünk az egyet-
értés arról, hogy mindenképp megérte eljönni. Nem gondoltam volna, 
hogy a média illetve az újságírás világa ennyire megfog, de ez a program 
meggyőzött az ellenkezőjéről. Alig várom, hogy DUE-tag legyek. Jövő-
re ugyanekkor, ugyanitt! Sólyom Eszter

Vakáció veszélyeket rejt
Az újságban néhány cikkem már megjelent a közlekedéssel kapcso-

latban, tartalmazva az újdonságokat, illetve szabálytalanságok bünteté-
si tételeit is. Többen arra számítottunk, hogy a járművezetők, és gyalo-
gosok is jobban odafigyelnek a közlekedés szabályaira. Sajnálattal kell 
megállapítani, hogy a közlekedési szabályokat ugyan úgy nem tartjuk 
be, mint eddig, viszont már sokkal jobban tudunk reklamálni, a meg-
növekedtet büntetési tételek kiszabása miatt. A legújabb és legegysze-
rűbb kifogás „én nem is gondoltam hogy ez szabálytalan”. Persze gyor-
san hozzá kell tenni, hogy ők a közlekedők kisebb hányada, de ők kő-
keményen követik el a kisebb nagyobb, de igen drága szabálytalanságo-
kat. Ami nagyon hiányzik a tolerancia, a másik segítsége, az idősek, il-
letve gyerekek fokozott figyelése, és a közlekedésben való segítése. Ma-
gam kismotorral járok, be kell látnom, hogy a motorosok több esetben 
élnek vissza a KRESZ rájuk vonatkozó szabályaival, illetve az esetek 
többségében a megengedett sebesség túllépésének lehetőségével, ko-
moly akár életveszélyes helyzeteket teremtve. Tragikus a PENNY meg-
közelítése az úttesten keresztül, úgy látszik, a józan gondolkodás, itt 
nem működik. 

Mindezek ellenére valójában nem ezért fogtam tollat, hanem 
azért mert befejeződött a tanév. Újra gyerekekkel lesz tele a város. 
Ez komoly odafigyelést jelent a szülőnek, és a járművezetőknek. 
Ilyenkor már a gyerekek nehezebben viselik a kötöttségeket ezért 
sokkal nagyobb odafigyelést kívánnak, mint a tanév további napjai-
ban. A szülök felelőssége, hogy felkészítsék őket a közlekedés szabá-
lyinak betartására, a szabálytalan közlekedés veszélyeire. A nyári kö-
tetlen időpontok, nem jelentik, hogy most mindent szabad.

A főszabály a gyalogosnak, hogy ha van kijelölt gyalogátkelőhely, 
akkor ott haladjanak át, ha nincs akkor, az átkelést úgy oldják meg, 
hogy a lehető legrövidebb nyomvonalon keljenek át az út egyik olda-
láról a másikra. Az átkelés előtt győződjenek, meg hogy egyik irány-
ból sem jön jármű, és határozott, gyors lépésekkel keljenek át az úton. 

Sokan vágnak neki az útnak, kerékpárral. Kérem a szülőket, hogy 
a gyerekekkel együtt olvassák el a kerékpárosokra vonatkozó közleke-
dési szabályokat, ennek megfelelően szereljék fel a kerékpárt, és en-
nek megfelelően közlekedjenek. A jó fék, a jó láthatóság, továbbá a 
kerékpáros bukósisak, amely ugyan nem kötelező, de életet menthet. 

A járművezetők részéről a türelem, a fokozott figyelem, és a segítség-
nyújtás, a legfőbb feladat. Figyelemmel kell lenni a helyes sebesség meg-
választására, illetve féktávolságok betartására. A nyári időszakban kicsit 
szétszórtabbak vagyunk, mindenki szeretne vakációzni, pedig a melegtől 
kifényesedett aszfalt felületen komoly kihívás a jármű vezetése. 

Nagy kincsünk a Balaton mindenki rendelkezésére áll, hogy a 
melegben, a hűs habokban lubickoljon. Soha nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy a tó pillanatok alatt halálos veszélyt rejt a lecsa-
pó viharral. Figyeljük a vihart előrejelző állomások fényeit. A felvil-
lanások gyorsasága jelzi a vihar érkezését. Kérem a gyerekek köze-
lében lévő felnőtteket, hogy tegyenek meg mindent annak érdeké-
ben, hogy vihar eseten, egyetlen gyerek se maradjon a vízben. 

Veszélyben van az a gyerek éjjel és nappal, akinek a hollétéről 
nem tudnak a szülők vagy a nagyszülők. Fokozott a veszély éjsza-
ka. Kérem, érjék el, hogy milyen módon az már az önök felelőssé-
ge, hogy mindig tudjanak gyermekük hollétéről, és ha szükséges se-
gítséget tudjanak nyújtani neki. Az szórakozás nem egyenlő a ron-
gálással a mások nyugalmának zavarásával. Ha időben sikerül felké-
szíteni gyermekeinket a helyes viselkedésre, arra, hogy az alkohol, 
vagy a drog nem old meg semmit, sőt igen súlyos betegséget okoz, 
akkor nyugodtan elengedhetjük őket a szó jó értelmébe szórakozni. 

Életünk legféltettebb kincse a gyermekünk, ennek szellemében 
vigyázzunk is rájuk. Balogh Csaba Közbiztonsági alapítvány elnöke

A kerékpáros közlekedésről
Tudta, hogy járdán csak akkor biciklizhet, ha az úttest alkalmat-

lan a kerékpáros közlekedésre? És azt, hogy lakott területen kívül 
kötelező láthatósági mellényt viselni rossz látási körülmények kö-
zött a gyalogosoknak is? Ha biciklire ül, ugyanúgy szigorú szabályo-
kat kell betartania, mint az autósoknak?

A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez 
ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében: jár-
művezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát „ittasan” kerékpá-
rozni sem szabad), ismerni kell a KRESZ szabályokat.

A közúti közlekedésben részt vevő kerékpár kötelező tartozékai: 
fehér színű első lámpa és fényvisszaverő, vörös színű hátsó lámpa és 
fényvisszaverő, borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első 
keréken, csengő hangú hangjelző, két, egymástól független fék.

Ajánlott tartozékok: kerékpáros bukósisak, borostyán színű fény-
visszaverő a pedálokon, a láthatósági mellény, hiszen viselése kötele-
ző lakott területen kívül rossz látási viszonyok között.

Tudta, hogy tilos kerékpározni lakott területen belül a járdán, ha 
az úttest alkalmas kerékpározásra, minden 12 éven felüli személy-
nek, áthajtani kijelölt gyalogátkelőhelyen, balra kanyarodni és hajt-
va megfordulni lakott területen kívül, egyirányú utcában a forga-
lommal szemben, kivéve külön jelzés esetén, behajtani tilos tábla 
hatálya alatt, kivéve külön jelzés esetén, autópályán, autóúton, gya-
logúton, gyalogos zónában, buszsávban, lakott területen kívül 12 
éven aluli gyermeknek kísérő nélkül, járdán 10, gyalog és kerékpár-
úton 20, kerékpárúton 30, lakott területen belül 40, kívül 40–50 
km/óránál nagyobb sebességgel?

A kerékpárt toló személy gyalogosnak minősül, rá a gyalogos köz-
lekedési szabályok vonatkoznak!

Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, meg-
kezdődik a nyári szünet. Az iskolai fegyelem alól felszabadult gyere-
kek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért minden felnőttet terhel 
a felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen fontos ez az utcán, 
utakon közlekedjenek akár gyalog vagy kerékpárral, egyedül vagy 
csapatosan egymásra figyelve, kevésbé érezve a veszélyhelyzetet. 

A nyári idegenforgalmi szezonban nem csak a szünidőt töltő gyerekek-
kel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre érkező vendégekkel 
is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti jobban, de a hát-
tér településeken is megnő az átmenő forgalom. Többen kelnek útra! A 
gépjárművek közúti közlekedésre alkalmas állapota mellett a forgalmi en-
gedély érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás előtt. Ismételten felhí-
vom a figyelmet arra, hogy a vezetői engedélyek érvényességi ideje a „jog-
si kártya” hátoldalán található, a kategória sorába bejegyezve. A fényképes 
oldalon olvasható érvényesség a vezetői engedély, mint fényképes igazol-
vány személyazonosság igazolására szolgáló lejárati időt jelenti.

A közlekedés veszélyes üzem! Minden résztvevő egyenrangú! KRESZ 
szabályok betartása a saját és mások testi épségét, élete védelmét szolgálja! 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Elmegyek…
„Elmegyek, elmegyek, milyen úton indu

lok, még nem tudom” énekli Máté Péter. Én 
már tudom. Negyven év munkaviszony után 
élek a törvény adta lehetőséggel és 2015. jú
nius 1től nyugdíjba megyek.

1999. december 13tól dolgozom a Bala
tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz
pont családsegítő csoportjában. Komoly elhivatottsággal és nagy 
lendülettel kezdtem a családgondozói munkát. A lendületem 
néha ijesztő lehetett kollégáknak, ügyfeleknek, egyaránt, de az 
itt és most híve vagyok, hitvallásom is: Tedd, amit tudsz, ott ahol 
vagy, azzal, amid van. Reményeim szerint hatékonyan tudtam se
gíteni a hozzám fordulóknak. 

Nagynagy örömömre szolgált, ha a közösség részére szerve
zett programok előkészítésében, levezetésében részt vállalhat
tam. Ilyen volt a Kezem nyomán kiállítás, Egyszülős klub, Hozd ma
gad formába (ami a mai napig töretlen lendülettel igen jó kis csa
pattal működik, köszönet a kitartó sporttársaknak.), Egészségna
pok a Pannónia Kulturális Központtal közösen, Zumba, nyári tábo
rok, AKTM klub. 

Szívesen dolgoztam együtt a hivatal, az egészségügy és más 
szervezetek munkatársaival, mindenhol értő füleket, segítő keze
ket találtam. Jó volt közösen és együtt tenni az almádiakért. 

Az elmúlt két évben kettő komoly műtéten estem át, köszönöm 
jól vagyok. A szívem és az agyam még bírná a munkát, de a  „struk
túra” már nem a régi, 100 %os erő bedobással már nem megy, 
másképp meg nem tudok dolgozni. 

Alkalmilag vagy önkéntesként, ha rám lesz szükség, természe
tesen szívesen jövök vagy adom át tapasztalatomat, tudásomat. 
Egy kicsit almádi lettem az elmúlt 15 év alatt, szép szakasza volt 
életemnek. Mindenkinek jó egészséget, minden jót és „Jobb na
pot kívánok”! Melnecsukné Vati Judit
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Balatonalmádi város közös önkormányzat képviselő-testülete
pályázatot hirdet

a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek megóvásának előse-
gítésére 2015. évben rendelkezésre álló támogatás elnyerésére.

Pályázhatnak:
A pályázaton Balatonalmádi területén található, az épített környe-

zet helyi védelméről szóló 6/2011. ( II. 25.) önkormányzati rendelete 
alapján helyi védettséget élvező ingatlanok tulajdonosai vehetnek részt.  
A pályázatot a jegyzőhöz kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatokat kizárólag a pályázati űrlap (adatlap és költségve-

tési lap) kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint 
lehet benyújtani. 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
Amennyiben a munka építési engedély köteles: az építési engedé-

lyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt.

Amennyiben a munka nem engedélyköteles:
A tervezett beruházás, felújítás részletes leírását,
helyszínrajzot, az ingatlan tulajdoni lapját,
a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést,
a megpályázott munka elkészülésének határidejét,
a megpályázott összeg megjelölését, a felhasználásának tervezett 

módját és határidejét,
előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése 

esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

Nyilatkozatok:
A pályázó szervezet (ill. magánszemély pályázó esetén a magán-

személy) képviselője kijelenti, hogy a pályázati űrlapon szereplő 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

A pályázó szervezet képviselője (magánszemély pályázó esetén a 
magánszemély) kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályo-
zott érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezetnek esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozása nincs.

A pályázó szervezet képviselője nyilatkozik arról, hogy a meg-
szüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene 
nincs folyamatban.

A pályázó szervezet képviselője nyilatkozat arról, hogy megfelel a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

A pályázó szervezet/magánszemély hozzájárul a támogatás rendel-
tetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez. 

A pályázó szervezet/magánszemély hozzájárul a pályázatban fog-
lalt közérdekű adatok kezeléséhez és Balatonalmádi város hivatalos 
internetes honlapján való közzétételéhez.

A pályázathoz csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján 
kiállított, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkoza-
tot.

Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a 
munkák megkezdése előtt nyújtanak be és a felújítás költsége részle-
tes kalkulációval igazolható, hitelt érdemlően alátámasztott.

Tájékoztatás
2015. június 13án (szombaton) 11.00–13.00 óra között kerül 

megrendezésre a HarleyDavidson motoros felvonulás.
Balatonalmádiban az alábbi útvonalon haladnak át a motorosok: 

Felsőörs felől érkezve Felsőörsi u. – dr. Óvári F. u. – Jókai Mór u. – Pe
tőfi S. u. – Baross G. u. – Veszprémi u. – Thököly I. u. – Magtár u. – 
71es úton vissza Balatonfüred felé. A felvonulás az érintett utak és 
kereszteződések lezárásával jár, kb. 12.00–13.00 óra között rendőri 
biztosítás mellett nagyfokú forgalomkorlátozásra kell felkészülni.

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselőtestületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága – a képviselőtestülettől átruhá
zott hatáskörében eljárva – 119/2015. (V.19.) PGB határozatával a 
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, Pannónia Kulturá
lis Központ és Könyvtár épületében lévő Piazza Kávézó, valamint 
a hozzátartozó vendéglátóipariterasz bérbeadására nyílt egyfor
dulós pályázatot írt ki.

Bérlet időtartama: a bérleti szerződés határozott időtartamra, 
2015. július 01. napjától 2020. június 30. napjáig szól.

A bérleti díj összege: a havi bérleti díj irányára a 2015. július 01. 
napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: 
150 000 Ft/hó+áfa 27%.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. június 22
én, hétfőn délelőtt 11.00 óra.

Érdeklődni a 88/542445ös telefonszámon, személyesen ügyfélfo
gadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu email címen le
het. 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.

Polgárőr hírek
Itt a nyár és vele együtt az üdülőszezon, ami minden évben jelen

tős munkát jelent a polgárőr egyesület tagjainak is. Az egész évben 
folytatott utcai járőrözések, nyaralók ellenőrzése és gyalogátkelők biz
tosítása mellett fontos feladat lesz a strandok és parkolók ellenőrzése 
valamint a nyári fesztiválok biztosítása. Az elmúlt években elért kivá
ló eredményeket szeretnénk megtartani és ha lehet, tovább javítani.

Városunk közbiztonsága közös érdek. Elsősorban az állandó la
kók védelme a cél, de a nyári időszakban kiemelkedően fontos a 
turisták értékeinek óvása. Hiszen a nyaralók is szívesebben men
nek olyan üdülőhelyre, melyről mindenki tudja, hogy biztonságos. 
A rossz közbiztonság riasztóan hat az emberekre, így elmaradná
nak a turisták, melynek következménye a bevételek csökkenése is.

Jól látható, hogy ez közös érdek, így most felhívást teszünk köz
zé Balatonalmádi lakóinak. Tisztelettel várunk minden 18 év felet
ti helyi lakost a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület soraiba. Elsősor
ban olyan aktív személyeket várunk, akik munkájuk, mindennapi 
tevékenységük mellett úgy érzik, szeretnének és tudnak is tenni 
városunk közbiztonságáért. Külön örömmel fogadjuk a fiatalokat, 
akik az egyesület utánpótlását jelenthetik.

A jelentkezéseket elsősorban emailben várjuk a bapolgaror@
gmail.com címen vagy a +3630/2655059 telefonszámon.

Számfira Balázs polgárőr egyesület 

Az önkormányzat a támogatottal írásban támogatási szerződést 
köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a meg-
valósítás helyét, a támogatás felhasználásának határidejét, a teljesí-
tés, illetve az elszámolás határidejét, módját a szerződésben vállalt 
kötelezettségek megszegésének, nem teljesítésének következménye-
it. Az önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támoga-
tást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.

Ha a pályázó jogi személy a pályázónak  
a beadáshoz szükséges csatolnia:

- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitele-
sített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti 
aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

- a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vé-
teléről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továb-
bá az aláírás hitelességét igazoló okiratot.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat 1 példányban, nyomtatott formában a képviselő-

testületnek címezve, a Balatonalmádi közös önkormányzati hivatal 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A 
borítékra írják rá: „Építészeti érték Pályázat 2015”.

Pályázati űrlap beszerezhető a főépítésznél, valamint a www.
balatonalmadi.hu honlapról

A pályázat benyújtásának határideje: 
folyamatos 2015. június 1-től 2015. október 01-ig a keret össze-

géig. Hiánypótlásra a pályáztató értesítése alapján, egyszer van le-
hetőség. 

A pályázat elbírálása:
A képviselő-testület az alapban lévő összeg felosztásáról szabadon 

dönt a pályázati határidőig beérkezett pályamunkák ismeretében. 
Az elnyerhető maximális összeg: építményenként 300 000 Ft.

A pályázati döntéseket a képviselő-testület nem indokolja, illetve 
nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A pályázat eredményé-
ről a döntést követő 10 munkanapon belül írásban kapnak értesí-
tést a pályázók.

A pályázatok kezelése:
A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat a pá-

lyázat lebonyolításában közreműködő önkormányzati hivatal 
visszaküldi, a nyertes pályázatokat archiválja. A képviselő-tes-
tület az odaítélt támogatás tényét, a támogatott tevékenysé-
geket és a támogatott szervezetek (magánszemély pályázó ese-
tén a magánszemély) kilétét hordozó információkat közérde-
kű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvá-
nosság számára.

A pályázati támogatás igénybevétele:
A pályázati támogatás utófinanszírozású, a tulajdonos illetve épít-

tető nevére szóló számlát kell benyújtani.

A nyertes pályázókkal az elnyert összeg felhasználásáról és elszá-
molásáról – a döntést követő 30 napon belül - támogatási szerző-
dést köt a támogató, amely feltétele a támogatás igénybevételének. 

Cél szerinti felhasználás igazolása alapján utófinanszírozású tá-
mogatás esetén nem minősül adóköteles jövedelemnek. 

Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás  
kifizetését fel kell függeszteni ha:

a) a támogatott egy korábbi támogatási megállapodással össze-
függésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámo-
lása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési ké-
sedelemben van,

b) a támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fize-
tett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá 
került,

d) a támogatott összeférhetetlenség tárgyában valótlan nyilatko-
zatot tett.

A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak mi-
nősülnek, melyre vonatkozóan az önkormányzatot az irányadó 
jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség 
terheli.

 A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási 
megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet ré-
szére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, ha 
a támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapján er-
ről kifejezetten rendelkezik.

 A támogatási szerződés vagy e rendelet támogatott által törté-
nő megszegése esetén a képviselő-testület a támogatottat 2 évre 
kizárja az önkormányzat által biztosított támogatási lehetősé-
gekből.

Elszámolás a támogatásról:
A támogatásokról, azok felhasználását követően,a cél megvalósu-

lását követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig 
a támogatottaknak – szerződésben vállalt számadási kötelezettségük 
alapján – a pályázati cél megvalósulásáról rövid szakmai beszámolót 
és számlákkal alátámasztott pénzügyi elszámolást kell készíteniük és 
benyújtaniuk az önkormányzat felé. 

Amennyiben a támogatott részére önrész megléte is előírásra ke-
rült, akkor a támogatottnak a támogatással és az önerő összegével 
kell elszámolnia.

A támogatott – a pályázati céllal összefüggő – a saját nevére kiál-
lított számlákkal számol el. 

A támogatásból finanszírozott kiadásokról, számlákról összesítőt 
(számla száma, kibocsátója, áru-, szolgáltatás megnevezése, összege 
kifizetés időpontja, kiadási pénztár-, ill. banki bizonylat száma) kell 
készíteni, s az eredeti számlákat és kifizetések bizonylatait be kell 
mutatni. Rá kell vezetni: „A számla összegének fedezetét … %-ban 
/vagy … Ft-ban Balatonalmádi város önkormányzatával kötött tá-
mogatási szerződés biztosította” majd ezekről hitelesített másolatot 
kell benyújtani. 

A támogatás tárgyával összefüggő, 100 000 Ft értékhatárt megha-
ladó értékű áru, beszerzés vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló 
szerződés kizárólag írásban köthető, melynek hiteles másolata az el-
számolás során benyújtandó. Írásban kötött szerződésnek minősül 
az elküldött és visszaigazolt megrendelés is.

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

A pályázatról bővebb információ:
Bogdán László főépítész telefon: +36 88 542 462.

Balatonalmádi város önkormányzata nevében
Keszey János polgármester

Építészeti értékek megóvása
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2015. július 01. napjától 2020. június 30. napjáig szól.

A bérleti díj összege: a havi bérleti díj irányára a 2015. július 01. 
napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: 
150 000 Ft/hó+áfa 27%.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. június 22
én, hétfőn délelőtt 11.00 óra.

Érdeklődni a 88/542445ös telefonszámon, személyesen ügyfélfo
gadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu email címen le
het. 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.

Polgárőr hírek
Itt a nyár és vele együtt az üdülőszezon, ami minden évben jelen

tős munkát jelent a polgárőr egyesület tagjainak is. Az egész évben 
folytatott utcai járőrözések, nyaralók ellenőrzése és gyalogátkelők biz
tosítása mellett fontos feladat lesz a strandok és parkolók ellenőrzése 
valamint a nyári fesztiválok biztosítása. Az elmúlt években elért kivá
ló eredményeket szeretnénk megtartani és ha lehet, tovább javítani.

Városunk közbiztonsága közös érdek. Elsősorban az állandó la
kók védelme a cél, de a nyári időszakban kiemelkedően fontos a 
turisták értékeinek óvása. Hiszen a nyaralók is szívesebben men
nek olyan üdülőhelyre, melyről mindenki tudja, hogy biztonságos. 
A rossz közbiztonság riasztóan hat az emberekre, így elmaradná
nak a turisták, melynek következménye a bevételek csökkenése is.

Jól látható, hogy ez közös érdek, így most felhívást teszünk köz
zé Balatonalmádi lakóinak. Tisztelettel várunk minden 18 év felet
ti helyi lakost a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület soraiba. Elsősor
ban olyan aktív személyeket várunk, akik munkájuk, mindennapi 
tevékenységük mellett úgy érzik, szeretnének és tudnak is tenni 
városunk közbiztonságáért. Külön örömmel fogadjuk a fiatalokat, 
akik az egyesület utánpótlását jelenthetik.

A jelentkezéseket elsősorban emailben várjuk a bapolgaror@
gmail.com címen vagy a +3630/2655059 telefonszámon.

Számfira Balázs polgárőr egyesület 

Az önkormányzat a támogatottal írásban támogatási szerződést 
köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a meg-
valósítás helyét, a támogatás felhasználásának határidejét, a teljesí-
tés, illetve az elszámolás határidejét, módját a szerződésben vállalt 
kötelezettségek megszegésének, nem teljesítésének következménye-
it. Az önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támoga-
tást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.

Ha a pályázó jogi személy a pályázónak  
a beadáshoz szükséges csatolnia:

- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitele-
sített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti 
aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

- a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vé-
teléről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továb-
bá az aláírás hitelességét igazoló okiratot.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat 1 példányban, nyomtatott formában a képviselő-

testületnek címezve, a Balatonalmádi közös önkormányzati hivatal 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A 
borítékra írják rá: „Építészeti érték Pályázat 2015”.

Pályázati űrlap beszerezhető a főépítésznél, valamint a www.
balatonalmadi.hu honlapról

A pályázat benyújtásának határideje: 
folyamatos 2015. június 1-től 2015. október 01-ig a keret össze-

géig. Hiánypótlásra a pályáztató értesítése alapján, egyszer van le-
hetőség. 

A pályázat elbírálása:
A képviselő-testület az alapban lévő összeg felosztásáról szabadon 

dönt a pályázati határidőig beérkezett pályamunkák ismeretében. 
Az elnyerhető maximális összeg: építményenként 300 000 Ft.

A pályázati döntéseket a képviselő-testület nem indokolja, illetve 
nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A pályázat eredményé-
ről a döntést követő 10 munkanapon belül írásban kapnak értesí-
tést a pályázók.

A pályázatok kezelése:
A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat a pá-

lyázat lebonyolításában közreműködő önkormányzati hivatal 
visszaküldi, a nyertes pályázatokat archiválja. A képviselő-tes-
tület az odaítélt támogatás tényét, a támogatott tevékenysé-
geket és a támogatott szervezetek (magánszemély pályázó ese-
tén a magánszemély) kilétét hordozó információkat közérde-
kű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvá-
nosság számára.

A pályázati támogatás igénybevétele:
A pályázati támogatás utófinanszírozású, a tulajdonos illetve épít-

tető nevére szóló számlát kell benyújtani.

A nyertes pályázókkal az elnyert összeg felhasználásáról és elszá-
molásáról – a döntést követő 30 napon belül - támogatási szerző-
dést köt a támogató, amely feltétele a támogatás igénybevételének. 

Cél szerinti felhasználás igazolása alapján utófinanszírozású tá-
mogatás esetén nem minősül adóköteles jövedelemnek. 

Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás  
kifizetését fel kell függeszteni ha:

a) a támogatott egy korábbi támogatási megállapodással össze-
függésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámo-
lása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési ké-
sedelemben van,

b) a támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fize-
tett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá 
került,

d) a támogatott összeférhetetlenség tárgyában valótlan nyilatko-
zatot tett.

A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak mi-
nősülnek, melyre vonatkozóan az önkormányzatot az irányadó 
jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség 
terheli.

 A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási 
megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet ré-
szére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, ha 
a támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapján er-
ről kifejezetten rendelkezik.

 A támogatási szerződés vagy e rendelet támogatott által törté-
nő megszegése esetén a képviselő-testület a támogatottat 2 évre 
kizárja az önkormányzat által biztosított támogatási lehetősé-
gekből.

Elszámolás a támogatásról:
A támogatásokról, azok felhasználását követően,a cél megvalósu-

lását követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig 
a támogatottaknak – szerződésben vállalt számadási kötelezettségük 
alapján – a pályázati cél megvalósulásáról rövid szakmai beszámolót 
és számlákkal alátámasztott pénzügyi elszámolást kell készíteniük és 
benyújtaniuk az önkormányzat felé. 

Amennyiben a támogatott részére önrész megléte is előírásra ke-
rült, akkor a támogatottnak a támogatással és az önerő összegével 
kell elszámolnia.

A támogatott – a pályázati céllal összefüggő – a saját nevére kiál-
lított számlákkal számol el. 

A támogatásból finanszírozott kiadásokról, számlákról összesítőt 
(számla száma, kibocsátója, áru-, szolgáltatás megnevezése, összege 
kifizetés időpontja, kiadási pénztár-, ill. banki bizonylat száma) kell 
készíteni, s az eredeti számlákat és kifizetések bizonylatait be kell 
mutatni. Rá kell vezetni: „A számla összegének fedezetét … %-ban 
/vagy … Ft-ban Balatonalmádi város önkormányzatával kötött tá-
mogatási szerződés biztosította” majd ezekről hitelesített másolatot 
kell benyújtani. 

A támogatás tárgyával összefüggő, 100 000 Ft értékhatárt megha-
ladó értékű áru, beszerzés vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló 
szerződés kizárólag írásban köthető, melynek hiteles másolata az el-
számolás során benyújtandó. Írásban kötött szerződésnek minősül 
az elküldött és visszaigazolt megrendelés is.

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

A pályázatról bővebb információ:
Bogdán László főépítész telefon: +36 88 542 462.

Balatonalmádi város önkormányzata nevében
Keszey János polgármester

Építészeti értékek megóvása



ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16

Aktuális 2015. június

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 17

Aktuális
Tájékoztató a 2014. évi adóbevételek alakulásáról

Adalék a helyi adóbevételek alakulásához

Balatonalmádi város képviselő-testülete az 
áprilisi testületi ülésén elfogadta a 2014. évi 
adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot 
a 2014. évben befolyt helyi adók és gépjármű-
adó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat 
teljesüléséről.

Balatonalmádi város önkormányzatának a 
helyi adókról szóló 26/2008. (XII. 19.) ren-
delete 2014. évre nem módosult, azaz mind az 
adómértékek, mind a kedvezményezettek, mind a mentességben ré-
szesülök köre változatlan maradt.

2014. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és 
bírságot is) összesen 513 522 402 Ft adóbevétel folyt be, 19,1 mil-
lió forinttal több, mint az előző évben és 38,5 millió forinttal ha-
ladta meg a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben 
előirányzott helyi adóbevételi terv 108,1 %-ban teljesült. A gépjár-
műadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40 %-a marad csak a 

Taekwon-do sikerek
Idén, május 16-án rendezték meg a XIII. Nemzetek Kupája nem-

zetközi gyermek-, serdülő- és ifjúsági taekwon-do versenyt Hatvan-
ban. 6 országból több, mint 30 klub mérettette meg magát. A Mon-
gúzok csapata hat fővel indult a nagyszabású versenyen, ahol kiváló 
versenyzéssel  1 arany, 3 ezüst és 1 bronz érmet szerzett . 

Eredményeink: ifj. Babicz Mihály gyerek formagyakorlat 9-7. 
gup 1. hely és gyerek küzdelem 35 kg 2. hely, Somogyi Boldizsár 
gyerek küzdelem 40 kg 2. hely, Szolgai Bence serdülő formagyakor-
lat 9-7. gup 2. hely, Zuba Noémi serdülő formagyakorlat 9-7. gup 
3. hely.

Howe Peter 5. helyen végzett serdülő formagyakorlat 9-7. gup 
kategóriában, csak egy hajszállal lemaradva a dobogóról. Komáro-
mi Dániel sajnos rosszullét miatt kénytelen volt feladni versenyét.

Következő nemzetközi megmérettetésünk októberben, az V. 
Eagles Cup lesz, ahol már felnőtt versenyzőink is indulhatnak.

A helyi adóbevételek nélkülözhetetlen részét képezik a város költ-
ségvetése bevételi oldalának. Ezek nélkül a város intézményeinek, 
létesítményeinek és infrastruktúrájának üzemeltetése nem volna le-
hetséges. A költségvetés kiadási oldalának évről-évre történő válto-
zását jelentős mértékben meghatározza a fogyasztói árindex (inf-
láció) alakulása, ezért érdemes összevetni az adóbevételek és a tárgy-
évet megelőző évi fogyasztói árindex változását, mivel az adott évi 
költségvetés a megelőző év fogyasztói árindexének figyelembevéte-
lével készül. Az alábbi ábra néhány adónem bevételeinek illetve az 
összes adóbevételek és a fogyasztói árindex (2003=100 %) alakulá-
sát mutatja az elmúlt évtizedben egy összehasonlítható skálán.

Megjegyzés: Az ábra adatai nem tartalmazzák a gépjármű adót, 
amely nem helyi adó, és a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 

Adónemek 2014. évi terv e Ft 2014. évi tény e Ft Tervteljesítés %-ban 
Építményadó 230 000 240 438 105 %
Iparűzési adó 155 000 179 733 116 %
Idegenforgalmi adó 50 000 51 081 102 %
Telekadó 37 000 38 856 105 %
Helyi adók összesen 472 000 510 108 108,7 %
Késedelmi pótlék 2500 2911 116,4 %
Bírság 500 504 100,7 %
Adóbevételek összesen 475 000 513 522 108,1 %
Gépjárműadó 30 000 30 996 103,3 %

saját költségvetésünkben, míg a 60 %-át a központi költségvetés-
be kell utalni.

2014. évben 77 489 544 Ft gépjárműadó folyt be, melyből 46 
493 725 Ft (60 %) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 
30 995 819 Ft (40 %) összeg maradt meg a saját költségvetésünk-
ben. Az előirányzott adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásá-
ban 103,3 %-ban teljesült.

 Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

40 %-a marad az 
önkormányzat-
oknál (2014-ben 
ez 31 millió Ft 
volt).

Fontos megje-
gyezni, hogy az 
adóbevétel nö-
vekedés nem az 
egyes adóne-
mek adókulcsa-
inak folyama-
tos növekedésé-
ből adódik, ha-
nem egyrészt az 
adóalanyok szá-
mának növeke-
déséből (pl. nö-
vekszik az állan-
dó lakosság, az 
építmények szá-
ma), másrészt a 
gazdasági folya-
matok függvénye 
(iparűzési adó, 

idegenforgalmi adó). Látható, hogy a 2008-ban kirobbant pénz-
ügyi-gazdasági válság komoly visszaesést idézett elő a helyi ipar-
űzési- és idegenforgalmi adó bevételekben, de utóbbi esetében 
2011 óta folyamatos a növekedés. 2014 évben az összes adóbe-
vétel 544 millió Ft-ot tett ki.

A trendvonalakat figyelembe véve, az összes adóbevétel növekedé-
si üteme az időszakban évente mintegy 5,8 %, míg a fogyasztói ár-
index esetében az átlagos növekedés 6,3 % volt. Az adatok azt mu-
tatják, hogy a helyi adórendszer egyrészről biztosítja a város műkö-
déséhez szükséges bevételeket, másrészt fair rendszer, amely nem 
tartalmaz indokolatlan adókivetéseket. 

dr. Kutics Károly  
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

KÖNYVKÖTŐ 
vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, vala-
mint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését.

20/9615-834 mvarnagy@freemail.hu

Fogszabályozás  
fél évvel rövidebb idő alatt? 
Van rá lehetőség!
A „Szabályos fogak gyorsabban” akciónk 
keretében a rögzített fogszabályzó készülé-
kekhez egy 50 000 Ft értékű trainert adunk 
ajándékba, mellyel akár hat hónappal lerö-
vidítheti a kezelés időtartamát. Fogszabály-
zó nem csak gyerekeknek!

Kérjen időpontot INGYENES állapotfel-
mérésre 06/88/574-865 telefonszámon.

Akciónk érvényes: új kezelés megkezdése esetén, a hir-
detés felmutatásával, 2015. augusztus 31-ig.

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

www.globedental.hu

Fogadóóra
Várom önöket képviselői fogadóórámra a Baross Gábor utca 48. 

szám alatti irodámban (Egészségház bejáratával szemben) június 
26án 17.30tól. Kepli Lajos országgyűlési képviselő
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A helyi adóbevételek nélkülözhetetlen részét képezik a város költ-
ségvetése bevételi oldalának. Ezek nélkül a város intézményeinek, 
létesítményeinek és infrastruktúrájának üzemeltetése nem volna le-
hetséges. A költségvetés kiadási oldalának évről-évre történő válto-
zását jelentős mértékben meghatározza a fogyasztói árindex (inf-
láció) alakulása, ezért érdemes összevetni az adóbevételek és a tárgy-
évet megelőző évi fogyasztói árindex változását, mivel az adott évi 
költségvetés a megelőző év fogyasztói árindexének figyelembevéte-
lével készül. Az alábbi ábra néhány adónem bevételeinek illetve az 
összes adóbevételek és a fogyasztói árindex (2003=100 %) alakulá-
sát mutatja az elmúlt évtizedben egy összehasonlítható skálán.

Megjegyzés: Az ábra adatai nem tartalmazzák a gépjármű adót, 
amely nem helyi adó, és a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 

Adónemek 2014. évi terv e Ft 2014. évi tény e Ft Tervteljesítés %-ban 
Építményadó 230 000 240 438 105 %
Iparűzési adó 155 000 179 733 116 %
Idegenforgalmi adó 50 000 51 081 102 %
Telekadó 37 000 38 856 105 %
Helyi adók összesen 472 000 510 108 108,7 %
Késedelmi pótlék 2500 2911 116,4 %
Bírság 500 504 100,7 %
Adóbevételek összesen 475 000 513 522 108,1 %
Gépjárműadó 30 000 30 996 103,3 %

saját költségvetésünkben, míg a 60 %-át a központi költségvetés-
be kell utalni.

2014. évben 77 489 544 Ft gépjárműadó folyt be, melyből 46 
493 725 Ft (60 %) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 
30 995 819 Ft (40 %) összeg maradt meg a saját költségvetésünk-
ben. Az előirányzott adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásá-
ban 103,3 %-ban teljesült.

 Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

40 %-a marad az 
önkormányzat-
oknál (2014-ben 
ez 31 millió Ft 
volt).

Fontos megje-
gyezni, hogy az 
adóbevétel nö-
vekedés nem az 
egyes adóne-
mek adókulcsa-
inak folyama-
tos növekedésé-
ből adódik, ha-
nem egyrészt az 
adóalanyok szá-
mának növeke-
déséből (pl. nö-
vekszik az állan-
dó lakosság, az 
építmények szá-
ma), másrészt a 
gazdasági folya-
matok függvénye 
(iparűzési adó, 

idegenforgalmi adó). Látható, hogy a 2008-ban kirobbant pénz-
ügyi-gazdasági válság komoly visszaesést idézett elő a helyi ipar-
űzési- és idegenforgalmi adó bevételekben, de utóbbi esetében 
2011 óta folyamatos a növekedés. 2014 évben az összes adóbe-
vétel 544 millió Ft-ot tett ki.

A trendvonalakat figyelembe véve, az összes adóbevétel növekedé-
si üteme az időszakban évente mintegy 5,8 %, míg a fogyasztói ár-
index esetében az átlagos növekedés 6,3 % volt. Az adatok azt mu-
tatják, hogy a helyi adórendszer egyrészről biztosítja a város műkö-
déséhez szükséges bevételeket, másrészt fair rendszer, amely nem 
tartalmaz indokolatlan adókivetéseket. 

dr. Kutics Károly  
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

KÖNYVKÖTŐ 
vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, vala-
mint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését.

20/9615-834 mvarnagy@freemail.hu

Fogszabályozás  
fél évvel rövidebb idő alatt? 
Van rá lehetőség!
A „Szabályos fogak gyorsabban” akciónk 
keretében a rögzített fogszabályzó készülé-
kekhez egy 50 000 Ft értékű trainert adunk 
ajándékba, mellyel akár hat hónappal lerö-
vidítheti a kezelés időtartamát. Fogszabály-
zó nem csak gyerekeknek!

Kérjen időpontot INGYENES állapotfel-
mérésre 06/88/574-865 telefonszámon.

Akciónk érvényes: új kezelés megkezdése esetén, a hir-
detés felmutatásával, 2015. augusztus 31-ig.

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

www.globedental.hu

Fogadóóra
Várom önöket képviselői fogadóórámra a Baross Gábor utca 48. 

szám alatti irodámban (Egészségház bejáratával szemben) június 
26án 17.30tól. Kepli Lajos országgyűlési képviselő
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SZŐNYEGTISZTÍTÁS MÉLYMOSÁSSAL 
HÁZTÓL-HÁZIG

 Normál: 1100 Ft/m2  Bőr- szőrme-és szövet-
 Segi: 1300 Ft/m2  áruk tisztítása, javítása,
 Gyapjú: 1500 Ft/m2  átalakítása

Egyszeri kiszállási díj: 500 Ft
Átfutási idő: 1 hét

Tihanytól Balatonakarattyáig, 8as útig bezárólag.

Fehér Imre
 Telefon: +36203166971

 Email: balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
 Weboldal: www.fehertisztito.hu

Nagyi Kamrája
Finomságok boltja

Balatonalmádi, Baross G. út 63., h-p: 9-13, 15-18, sz: 8-13, v: 9-12

Paleo és Vegán 
fagyi a 

forróság ellen 
mindenkinek!

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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. 06. 18. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 06. 22. 16.00 óra

 B.almádi Baksai Autósiskola Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

 Dr. Buzás Ilona
ügyvédi iroda

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

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416
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Szent Erzsébet liget története

Almádi legnagyobb közhasznú zöldterülete a Bajcsy-Zsilinszky útnál levő 
vasúti átjárótól a Wesselényi strandig húzódó parkterület, amelyet északról a 
vasútvonal délről pedig a Balaton határol. Értékes növényállománya alapján 
természetvédelmi területté lett nyilvánítva (170/1977. VB. hat.) 1977-ben, 
majd 2015-ben a Balatonalmádi város önkormányzata képviselő-testületének 
döntése alapján (15/2015. (V. 4.) ö. r.) helyi jelentőségű védett természeti te-
rületként megmaradt a védettsége.

A park területe 10 ha. Uralkodó fafajok a fehér- és feketenyár és a fehér-
fűz. Kiemelkedő érték a nagyméretű mocsári ciprus, a platánsor és a pira-
mis-fűzfabokor. Az 1950-es években több fafaj „szomorú” változatát telepí-
tették, majd tiszafa, oszlopos tuja, nehézszagú-boróka és több örökzöld cser-
jével gazdagították a gyűjteményt. Érdekes a narancsvörös vesszőjű fűz kettős 
fasora, valamint a narancseperfa.

A park fásítása az 1890-1896 közötti időszakban kezdődött. Az 1893-ban 
megalakított Almádi Fürdő Részvénytársaság alapító okiratában Almádi fürdő 
felvirágoztatása volt a legfőbb célkitűzés. Ennek érdekében munkálkodásuk fo-
lyamatos volt, aminek szinte egyetlen ma is látható eredménye a parti sétány. 

A park kialakításának kezdeményezése Véghely Dezső alispán, almádi bir-
tokos nevéhez kapcsolható. Közvetlenül a parti sáv kivételével fásításra ke-
rült, amelynek következtébe már 1901-re szép nagy fák voltak a park terüle-
tén. A rendezetlen parti sávban nem volt épített partfal, csupán nádas, függet-
lenül attól, hogy a fürdőház és a gőzhajó kikötő már jóval régebb óta műkö-
dött. 1902-ben került sor a part rendezésére, melynek során a nádast kivágták 
és feltöltötték a területet. Megépítették az új mólót valamint a zenepavilont. 
Ugyan ekkor kerültek a parkba az első szobrok is Petőfi, Kossuth és Rákó-
czi, majd Véghely Dezső halála után (1914-ben) állították fel az emlékpadot. 

Hozzá kell tenni azonban, hogy a mai partvonal az 1960-as évek végén 
mintegy 8 méterrel beljebb került a Balatonba.

A Nők a Balatonért Egyesület a Norvég pályázati rendszer keretében 2008-
2009 évben mintegy 50 millió forint támogatáshoz jutott, amiből a park 
megújult. Nem csak a zöldfelületek megújítása és a meglévő növények fiatalí-
tása volt projektelem, hanem a gyalogutak felújítása, utcabútorok, hulladék-
gyűjtők elhelyezése is megtörtént.

2013-ban a „Kézfogás” Európai Szoborpark készült el az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program 2007–2013 keretében Balatonalmádi város önkormányza-
ta által LEADER pályázaton elnyert támogatás és a városhoz kötődő polgárok ön-
zetlen támogatása segítségével. Kortárs magyar és európai szobrászművészek aján-
lották fel műveiket, ajándékként, illetve időszaki kiállításra. Napjainkban – töb-
bek között - a móló melletti játszótér és a strand melletti sétány felújítása történik.
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8. osztály 
Simon Mátyás, Piltman Dávid, Solymosi 
Ákos, Kónya Ákos, Farkas Péter, Do-
bos Benedek, Bendicsek Mikes, Kishá-
zi Ádám, Katz Krisztián, Hueber Márk, 
Lakos Attila, Nádas Márton, Fejes Iza-
bella, Kovács Dóra, Buda Virág, Csomai 
Korina, Ács Gréta, Szabó Lili, Tóthné 
Kunstár Judit osztályfőnök, Áldozó Bor-
bála, Kocsis Fanni, Gyüre Dóra, Fejes 
Míra, Góg Dorina, Horváth Tamara

Vörösberényi Általános Iskola
8. B osztály
Felső sor: Bátor Gergely, Csopják 
Kevin, Nagy Patrik, Komáromi 
Ádám, Bartha Dániel, Kun Zalán
Osztályfőnök: Csetényi Tamásné
Középső sor: Sörös Ádám, Kovács 
Rebeka, Frunza Dániel, Bogdán 
Blanka
Alsó sor: Böröcz Sára, Rábaközi Bar-
bara, Surányi Boglárka, Végh Doroty-
tya, Boronkai Zsófia

Vörösberényi Általános Iskola
8. A osztály
Felső sor: Steiger Robin, Blaha Gá-
bor, Takács Albert, Vaszily Gábor, 
Gombás Péter. Középső sor: Ficsor 
Balázs, Gegely Milán, Kozma Bo-
tond, Kiss Szabolcs, Vörös András, 
Kovács Dávid. Alsó sor: Kovács Bog-
lárka, Finkenzeller Kitti, Barna Bog-
lárka, Lendvai Laura, Bóta Viktória
Osztályfőnökök: Pataki Éva, Rózsás 
Józsefné


