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STRANDKÖNYVTÁR
A Strandkönyvtár a Pannónia Kulturális Köz-

pont és Könyvtár könyvtári részlegének szolgáltatá-
sa, amely Balatonalmádiban a Wesselényi strandon 
működik júliusban és augusztusban hétfőtől szom-
batig délutánonként. Mintegy 2000 kötet szépiro-
dalmi felnőtt és gyermekkönyv közül helyben lehet 
választani és beiratkozás után kölcsönözni. Minden 
nap meseóra a gyerekeknek, alkalmanként író-ol-
vasó találkozó, könyvbemutató, irodalmi délután. 
A könyvtár szolgáltatásainak kihelyezése emeli a 
strand színvonalát, és ráirányítja az emberek figyel-
mét az olvasásra.

Nem előzmények nélküli a nyári kölcsönző, 
ugyanis 1908-ban Keszthelyen, a Balaton-parti 
strandon már volt egy kihelyezett könyvtár. A Ba-
latoni Múzeumban fellelt dokumentum szerint a 
szigetfürdőn négy éven át működött alkalmi köl-
csönzőhely, s a 60-as években egy nyáron már volt 
strandkönyvtár Balatonalmádiban is.

A Pannónia Könyvtár 2008-ban visszanyúlt eh-
hez az ötlethez, és megnyitotta a Wesselényi stran-
don július elején kölcsönzőhelyét. Az alapelv az 
volt, hogy a használók ott is hozzáférjenek a szol-
gáltatáshoz, ahol nyáron a legtöbb idejüket töl-
tik – a vízparton. A kezdeményezés immár hagyo-
mányt teremtett, hiszen minden évben megnyí-
lik ez a különleges kulturális, olvasást népszerűsí-
tő pont a strandon.

2008-ban nyílt Keszthelyen is Strandkönyv-
tár, később pedig Balatonfüreden, Siófokon, Bada-
csonytomajban, és még sorolhatnánk. A kezdemé-
nyezés felújítása a balatonalmádi könyvtár nevéhez 
fűződik, az itteni megvalósítás alapján dolgozták át 
a helyi igényeknek megfelelően a többi Balaton-par-
ti településen az ötletet. A strandi kölcsönzőhely bő-
víti nem csak a strand, hanem a városi könyvtár szol-
gáltatásait is, közelebb viszi a könyvtárat az embe-
rekhez.

Györgyi Dénes Általános Iskola 

8. a. osztály

Első sor balról jobbra: Peringer Bianka 
Panna, Ott Borbála, Mistina Fanni, 
Bárdfalvi Kata Gréta, Győri Bianka, Ácsné 
Szalai Eszter osztályfőnök, Tislér Eleonóra, 
Kügler Vanessza, László Patrícia, Nagy 
Angelika, Kis-Csontos Dorina
Hátsó sor: Kovács Krisztofer, Hebling Gergő 
Péter, Batta Zoltán, Németh Bence, Sánta 
Kornél, Lengyeltóti Milán István, Cseh 
Milán, Orbán Attila, Csoma Salamon
Hiányzik: Domokos Dzsenifer

Györgyi Dénes Általános Iskola 
8. b. osztály

Első sor balról jobbra: Tanos Lili, 
Nemere Dóra, Nemes Hajnalka, Tóth 
Luca, Gergelyi Laura Boglárka, Dobos 
Ivett osztályfőnök, Keján Petra, Kenyeres 
Boglárka, Horváth Aliz, Talján Viktória 
Fanni, Fűke Eszter Réka, Sasvári Emese
Hátsó sor:  Gertner Martin, Pató Bálint 
Gábor, Bendicsek Bálint, Kanyó Bálint, 
Schalbert Artúr, Taubel Benedek Gergely, 
Pongrácz Flórián, Kapos Ádám, Fűke 
Benjamin 
Hiányzik: Szilágyi Benedek Bendegúz

Balról jobbra: 
1. sor: Zab Martina, Pintér Anna, Kórusz 

Réka Eszter, Szabó Dominika, Biró Na-
tália, Késmárki Mirjam, Mohos Evelin, 
Juhász Fanni

2. sor: Kun Gergely, Szekeres Patrik, Lőrincz 
Ádám, Újlaki Jázmin, Kovács Kíra, 
Szecsődi Kíra Fanni, Pordán Krisztofer, 
Koszorus Simon, Raffai Richárd

3. sor: Halmi Boldizsár, Orbán Soma Raj-
mund, Kacsándi Marcell, Kovács Katalin 
Zsuzsanna osztályfőnök, Zanathy Péter, 
Kovács Kristóf, Scharf Gergő 
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Ballagó nyolcadikosaink

Vörösberényi Általános Iskola tanulói
8. osztály
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A török kiverése Veszprémből,  
a 450. évforduló

Hazánk történetében jelentős és kevésbé jelentős évfordulók talál-
hatók. Ennek megítélése történészek dolga, de szubjektív alapon érté-
kelhetik az érintett települések polgárai is. Jelen esetben Veszprém vá-
rának egyik ostromára emlékezünk. A 160 évig tartó török megszállás 
alatt többször került sor váraink elfoglalására. Veszprém várát először 
1552. június 2-án foglalták el a török hadak.  Visszaszerzésére 1566. jú-
nius 30-án kerül  sor, Ennek az eseménynek van 45o éves évfordulója, 
amelynek rövid lefolyása a következő (uralkodó I. Miksa 1554-1576):

1566. Június 30-án, vasárnap reggel 7 órakor, a mise és a bátor-
író prédikáció után a német és magyar csapatok felvonultak az ost-
romhoz. A támadás előtt Salm Eck jutalmat ígért annak a kato-

nának, aki elsőnek tűzi ki a király és a csá-
szár zászlaját a veszprémi várra. A csapatok 
három irányból vonultak fel a rohamra. 
Asz 5000 német katonából álló ezredből 
négy zászlóalj gyalogosai a nyugati falon 
tátongó réssel szemben, a várral szembe-

ni magaslatokon (a mai Szarvas utca vo-
nalában sorakozott fel. Az ezred másik két 

zászlóalja a vár más részei ellen készült fel. A 
Gyulaffy László parancsnoksága alatt álló tihanyi 

hajdúk a vár déli végén levő főkapu ellen vonultak fel.
Délelőtt 9 órakor megkezdődött a harc. Az adott jelre a támadók há-

romszor „Jézus”-t kiáltotta, majd eldördült három ágyúlövés, s min-
den irányból megindult a roham a vár védői ellen. Az öldöklő harc este 
7óráig tartott. A gyilkos tüzeléstől először a vár kapuj, majd a vár épü-
letei is égni kezdtek. Elsőnek a tihanyi magyar hadúk törtek be a várba, 
miután a főkaput felrobbantották. A kapun beözönlő magyar gyalog-
ság a résen védekező török katonák hátába került, mire azok nagy ne-
hezen elszakadva a résen át támadó német gyalogságtól, megpróbáltak 
visszavonulni a belső vár kapuja felé. Ekkor a német gyalogság is betört 
a résen, s irgalmatlanul legyilkolta a menekülő török katonákat.

Istvánffy Miklós szerint a menekülő török katonák a németektől 
való félelmükben eldobálták fegyvereiket és a magyar katonáknak ad-
ták meg magukat.a megvadult német katonák helyenként a magyarok-
kal is összeverekedtek, s a törökökkel együtt németek és magyarok is el-
estek egymás fegyvereitől.                                                                        SF
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Új Almádi Újság impresszum
Felelős Kiadó: „„Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmá-
di Széchenyi sétány 1. Elnök: Dudás Zsolt Tel.: 20/48 38 780 • 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Csetényi 
Tamásné, Dudás Zsolt, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter 
(felelős szerkesztő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, Pászti 
György, Zatkalik András • Alapító: Veszeli Lajos • Nyomdai ki-
vitelezés: Onyxprint Kft. 8200 Veszprém, Budapest u. 75. Fele-
lős vezető: Bódiss Ákos • Engedélyszám: 005-18/1989 • ISSN: 
0864-7860 • Kapcsolat: e-mail: baujsag@gmail.com, telefon: 

+36 20 97 03 479 (Juhászné Vincze 
Eszter) • Hirdetésfelvétel: a szer-
kesztőség címén vagy a +36 30 
29 88 995 telefonszámon (Kovácsi 
Szolga Mária) • Hirdetési árak: 1 
oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal = 
30 000 Ft + áfa, 1/4 oldal = 15 000 
Ft + áfa, 1/8 oldal = 7500 Ft + áfa • 
Lapzárta: minden hónap 25-én!

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet Almádi-
ról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 

1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2016. július 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2016. augusztus 12-én, pénte-
ken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalko-
zásán tartjuk. 
A 3. forduló helyes megfejtése: 

1. A kérdéses épületet Dr. Bencsák Ferenc, veszprémi állator-
vos építette az 1890-es években. A Bajcsy-Zs. u. 31. szám 
alatt található.  

2. A felvétel 
3. Az épület az eredeti architektúráját teljesen megőrizve külső 

homlokzatát illetően. Ma is látható. 
Kérdésünkre helyes megfejtés nem érkezett. 

Kovács István elnök 

KrónikaKrónika 2016. júniusÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Most a júniusi híreinkkel találkozhatnak. A június 
már a „nyár kapuja”: egyre sűrűbben jönnek második hazájukba, 
Balatonalmádiba a nyaralótulajdonosok, a visszatérő és az új ven-
dégek. Reméljük, meg fogják tapasztalni, hogy az eltelt egy esz-
tendő alatt is mennyit fejlődtünk. 

Oldalainkon ezután is az Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény városrészek fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatok-
ról írunk annak reményében, hogy Önök minél jobban maguké-
nak érezhessék utcájukat, városrészüket.

Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság 
ezen oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy még sikeresebbek legyünk a tájékoztatás so-
rán, továbbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket 
kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi 
sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu 
– eljuttatni.).

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

A városháza hírei A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. is be-
nyújtotta a tavalyi évről készült beszámolóját, melyből kiderül, hogy az 
üzleti évet 6,4 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta. A telepü-
lési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó beszámoló szerint az elkülö-
nítetten gyűjtött hulladék begyűjtési tevékenységét a Kft. 2015. évben 
is tovább szélesítette, így az előző évhez képest 15%-os növekedést értek 
el a begyűjtött és hasznosított szelektív csomagolási hulladékok vonat-
kozásában. A járatszerű zöldhulladék-gyűjtés során 973,72 tonna zöld-
hulladék került begyűjtésre a lakosoktól.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy a 
2015/2016. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 225 gyermekkel 
100%-os volt. A következő nevelési évre 63 gyermeket írattak be szü-
leik, így csoportonként várhatóan 25-26 gyermek kezdheti szeptem-
berben az óvodát. Szakmai előrelépést eredményezett az intézmény-
nek, hogy jelnyelvi képzettséget szerzett egy óvodapedagógus, így a 
hallássérült SNI-s gyermekek ellátása is lehetővé vált.  Továbbá szá-
mos színes program gazdagította tavalyi évben is a balatonalmádi 
óvodások mindennapjait.

Az önkormányzat Balatonalmádi Szociális Társulásban végzett tevé-
kenységéről szóló beszámolója szerint a legjelentősebb feladatot a csa-
ládsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, illetve a család- és 
gyermekjóléti központ kialakítását célzó strukturális változás jelentette. 
Városunk járásszékhely települési önkormányzatként köteles volt 2016. 
január 1-től család- és gyermekjóléti központot működtetni a járást al-
kotó valamennyi település lakossága számára, melynek új neve Bala-
tonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat lett. 

A tanév végeztével az idén nyáron is öt héten keresztül – 2016. jú-
nius 27. – 2016. július 29. között - biztosít nyári napközit a Balaton-
almádi Család- és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény a nyári hó-
napokban is nyitva van, így 30 gyermek napközbeni programjait tud-
ják megoldani. A tavalyi évhez hasonlóan a nyári napközit a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeken kívül azok ve-
hetik igénybe, ahol mindkét szülő rendelkezik munkahellyel, munkál-
tatói igazolást tud benyújtani, vagy a gyermekjóléti szolgálatnál alapel-
látásban részesülnek. Az önkormányzat közel 1,5 millió Ft-ot biztosít a 
nyári napközis kiadások fedezésére. 

A Móra Ferenc utca burkolat felújítására nyújt be pályázatot az ön-
kormányzat. Az igényelt támogatás 14,7 millió Ft, melyhez a 2,6 millió 
Ft önrész biztosítása szükséges. Emellett jóváhagyták Vörösberényben a 
Templom téren álló I. világháborús emlékmű és környezetének helyre-
állítását célzó pályázat benyújtását is. Az emlékmű felújítására igényelt 
támogatás összege 1,8 millió Ft, melyhez az önkormányzat 146 ezer Ft 
saját forrást biztosít. Döntött továbbá a Képviselő-testület a Városháza 
energetikai megújítását, valamint a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium kollégiumi épületrészének épületenergetikai korsze-
rűsítését célzó pályázat beadásáról is. A Városháza esetében 49,1 millió 
Ft a támogatási kérelem, az önrész mértéke 16,4 millió Ft, a kollégium 
esetében 142,3 millió Ft lenne a beruházás összköltsége, melyhez nem 
szükséges önkormányzati forrást biztosítani.

A Nők a Balatonért Egyesület 2008-ban az EGT/Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus keretében „Balatonalmádi Öregpark, Balatonalmá-
di zöldfelületeinek és Öregparkjának revitalizációja” címmel nyert 46 
millió Ft pályázati támogatást, melyből a park megszépülhetett. A pro-
jekt fenntartási időszakának lejártával az egyesület a pályázati támoga-
tásból finanszírozott eszközöket, létesítményeket térítésmentesen átad-
ta az önkormányzat tulajdonába.

A Szent Erzsébet liget a város legfrekventáltabb területe, ezért a közvi-
lágítás folyamatos, biztonságos működtetése elsőrendű szempont. A te-
rületen lévő földkábelek, oszlop és lámpafejek vegyesen, az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Önkormányzat tulajdonában van-

nak. Az E.ON tulajdonában álló közvilágítási hálózati eszközöket az ön-
kormányzat térítésmentesen átveszi, mellyel az esetleges műszaki problé-
mák javítása során tapasztalt bizonytalanság a jövőben megszűnne.

A Képviselő-testület döntött a Kelet-Balatoni Térség Önkormány-
zati Társulása társulási megállapodásának módosításáról, a háziorvosi 
központi ügyelet, valamint a káptalanfüredi strand büfé szolgáltatás-
bővítés tárgyában.. 

Megújulhat a gimnázium kollégiuma
A Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésén elfogadta a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Programhoz tartozó TOP-3.2.1-15 
kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat műszaki és pénzügyi 
programját.  

A pályázat keretében lehetőség nyílik a 2015-ben megvalósított és 
csak a gimnáziumi épületrészre kiterjedt energetikai fejlesztés foly-
tatására, épületegyüttesek esetén önálló energetikai rendszerrel ren-
delkező épületrészek fejlesztéseinek támogatására is. Így az önkor-
mányzatunk tulajdonában és működtetésében álló Balatonalmádi, 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGI-
UMI épületrészének épületenergetikai korszerűsítését célzó pályá-
zatot kívánunk benyújtani.

A kollégium energetikai megújítása időszerű, mivel a jelentős 
hőveszteséget okozó épületszerkezeti és homlokzati felületek a mai 
hőtechnikai követelményeknek nem felelnek meg. A „GYÖRVÁZ” 
panelok és beton homlokzati felületek jelentős hőveszteséget okoz-
nak, a homlokzati nyílászárók elöregedtek, amortizálódtak, egyes 
helyeken balesetveszélyesek. A fűtési rendszer korszerűsítése szin-
tén elengedhetetlen. 

A megoldási javaslat kidolgozása során műszaki tervekkel, ener-
getikai felmérésekkel és számításokkal került alátámasztásra az épü-
let komplex felújításának célszerűsége, valamint költséghatékony-
ság alapján a felhasznált technológiák kiválasztása.

Terveink szerint a felújítás során az épület karakterének, építésze-
ti egységének megőrzése mellett megtörténik a beton felületek utó-
lagos homlokzati hőszigetelése, de a fontos építészeti elemként meg-
jelenő téglaburkolat megmarad a toronyrészen és a beforduló hom-
lokzatokon. Megvalósul a nyílászárók cseréje: hőtechnikai követelmé-
nyeknek megfelelő 3 rétegű üvegezéssel ellátott faszerkezetű homlok-
zati nyílászárókat kap az épület. A lapostetők a meglévő rétegrendre 
15 cm hőszigetelést és UV-álló csapadékvíz szigetelést kapnak, a ferde 
félnyereg tetős felületek belső oldali utólagos hőszigetelését tervezzük.

A felújítási munkák magukban foglalják a fűtéskorszerűsítést is, 
a kazán cseréjére, fűtési és meleg víz ellátási  kazánházi rendszer fel-
újítására, thermosztatikus szelepek beépítésére terjed ki. A felújított 
lapostetőre az épület energiaellátását segítő 37,5 KVA teljesítményű 
napelemes rendszert telepítünk. 

Kötelezően megvalósítandó a projektarányos akadálymentesítés, 
melynek megfelelően  átalakítjuk a kollégiumi bejáratot és egy föld-
szinti  mosdó csoportot, továbbra is elvárás a nyilvánosság biztosítá-
sa, valamint képzési anyag kidolgozása és képzések tartása.

A területspecifikus elosztás alapján Veszprém megyében a teljes 
rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 3 000 millió Ft, de ebből 
az alap- és középfokú intézmények részére 711 millió Ft keretössze-
get különítettek el. A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 
400 millió Ft, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás össze-
ge minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 
100%-a.

A létesítmény felújításának, korszerűsítésének építési kivitelezési 
költsége a tervező által készített költségbecslés alapján bruttó 129,9 
millió Ft. A projekt előkészítés (projektterv, műszaki tervezés, köz-
beszerzés), valamint a megvalósítási szakasz szolgáltatási tevékenysé-
gei, (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, képzési költségek, projekt me-
nedzsment)  előirányzatai  emelik a projekt költségvetésének összegét. 

A projekt teljes összköltsége bruttó 142,3 millió Ft, mely teljes 
egészében elszámolható és támogatható költség, így a megvalósítása 
saját forrás biztosítását előreláthatólag nem igényli. 

Az energetikailag és műszakilag felújított létesítmény üzemelteté-
se gazdaságosabb lesz, javul az energiahatékonyság, a megújult kor-
szerű szerkezetek minimális karbantartást igényelnek. 

A pályázat eredményessége esetén a megvalósítás a kivitelező ki-
választására irányuló közbeszerzési eljárással folytatódhat, majd leg-
később 2018. október 31-ig be is kell fejezni a teljes projektet.

Sziklásiné Kóródi Katalin pályázati referens

Újabb buszváró az utasok kényelméért
Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy a 71-es főút 

budatavai szakaszán birtokba vehették az utazók a megújított várót. 
Most – pár kilométerrel odébb – egy másik váró is új arculatot kapott. 
A kempinggel szembeni (az egykori nevelőotthonnal szomszédos) léte-
sítmény a Balatonfüred irányába utazók kényelmét szolgálja. 

A képek magukért beszélnek. A váró megóvása mindenki érdeke… 

A képviselő-testületi ülésről
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi zárszám-

adásáról szóló rendeletét. Az előző évben teljesített – központi, irá-
nyító szervi támogatást, valamint a betét megszüntetés és a betét el-
helyezés bevételét és kiadását nem tartalmazó - bevételek 3 106 858 
e Ft-ot, a kiadások 2 228 952 e Ft-ot tettek ki. Ezzel együtt megálla-
pították az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásából származó pénz-
maradvány összegét és döntöttek annak felosztásáról. A 878 millió fo-
rint összegű maradvány fedezetet nyújt többek között a 2015. évről 
áthúzódó önkormányzati és hivatali feladatok, valamint a költségve-
tési szervek kötelezettséggel terhelt működési célú kiadásaira, a mű-
ködési és „felhalmozási célú” tartalék keretek képzésére, a 2016. év-
ben hozott testületi döntések kiadására is.

A Képviselő-testület éves összefoglaló ellenőrzési jelentést fogadott el 
a 2015. évben végzett belső ellenőrzések és egyéb külső ellenőrzések ér-
tékeléséről. A közös hivatal és az intézmények vizsgálata során megálla-
pítást nyert, hogy a működésük jogszabályi előírásoknak megfelel, ezért 
intézkedési terv készítésére nem tettek javaslatot.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy 2016. június 1-től a 
Balatonalmádi II. sz. felnőtt háziorvosi körzet keddi rendelési ideje a 
jelenlegi 13.00 – 17.00 óráról 12.00 – 16.00 órára változzon. A kör-
zet háziorvosi feladatait tartós helyettesítéssel dr. Király Tünde látja el.

Az önkormányzat elfogadta a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2015. évi éves beszámolóját 31 
millió Ft mérleg szerinti eredménnyel, és jóváhagyta a 2016. évi üzle-
ti tervét. Tavalyi év során két pályázaton közel 150 millió Ft támoga-
tást nyert az Egészségház. A független könyvvizsgálói jelentés szerint a 
2011. óta működő járóbeteg ellátó központ éves beszámolója megbíz-
ható és valósképet ad a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi helyzetéről.

Megújulhat a kollégium

Ilyen volt... ilyen lett a megújult buszváró
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott Önöknek. Most a júniusi híreinkkel találkozhatnak. A június 
már a „nyár kapuja”: egyre sűrűbben jönnek második hazájukba, 
Balatonalmádiba a nyaralótulajdonosok, a visszatérő és az új ven-
dégek. Reméljük, meg fogják tapasztalni, hogy az eltelt egy esz-
tendő alatt is mennyit fejlődtünk. 

Oldalainkon ezután is az Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény városrészek fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatok-
ról írunk annak reményében, hogy Önök minél jobban maguké-
nak érezhessék utcájukat, városrészüket.

Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság 
ezen oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy még sikeresebbek legyünk a tájékoztatás so-
rán, továbbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket 
kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi 
sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu 
– eljuttatni.).

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

A városháza hírei A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. is be-
nyújtotta a tavalyi évről készült beszámolóját, melyből kiderül, hogy az 
üzleti évet 6,4 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta. A telepü-
lési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó beszámoló szerint az elkülö-
nítetten gyűjtött hulladék begyűjtési tevékenységét a Kft. 2015. évben 
is tovább szélesítette, így az előző évhez képest 15%-os növekedést értek 
el a begyűjtött és hasznosított szelektív csomagolási hulladékok vonat-
kozásában. A járatszerű zöldhulladék-gyűjtés során 973,72 tonna zöld-
hulladék került begyűjtésre a lakosoktól.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy a 
2015/2016. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 225 gyermekkel 
100%-os volt. A következő nevelési évre 63 gyermeket írattak be szü-
leik, így csoportonként várhatóan 25-26 gyermek kezdheti szeptem-
berben az óvodát. Szakmai előrelépést eredményezett az intézmény-
nek, hogy jelnyelvi képzettséget szerzett egy óvodapedagógus, így a 
hallássérült SNI-s gyermekek ellátása is lehetővé vált.  Továbbá szá-
mos színes program gazdagította tavalyi évben is a balatonalmádi 
óvodások mindennapjait.

Az önkormányzat Balatonalmádi Szociális Társulásban végzett tevé-
kenységéről szóló beszámolója szerint a legjelentősebb feladatot a csa-
ládsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, illetve a család- és 
gyermekjóléti központ kialakítását célzó strukturális változás jelentette. 
Városunk járásszékhely települési önkormányzatként köteles volt 2016. 
január 1-től család- és gyermekjóléti központot működtetni a járást al-
kotó valamennyi település lakossága számára, melynek új neve Bala-
tonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat lett. 

A tanév végeztével az idén nyáron is öt héten keresztül – 2016. jú-
nius 27. – 2016. július 29. között - biztosít nyári napközit a Balaton-
almádi Család- és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény a nyári hó-
napokban is nyitva van, így 30 gyermek napközbeni programjait tud-
ják megoldani. A tavalyi évhez hasonlóan a nyári napközit a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeken kívül azok ve-
hetik igénybe, ahol mindkét szülő rendelkezik munkahellyel, munkál-
tatói igazolást tud benyújtani, vagy a gyermekjóléti szolgálatnál alapel-
látásban részesülnek. Az önkormányzat közel 1,5 millió Ft-ot biztosít a 
nyári napközis kiadások fedezésére. 

A Móra Ferenc utca burkolat felújítására nyújt be pályázatot az ön-
kormányzat. Az igényelt támogatás 14,7 millió Ft, melyhez a 2,6 millió 
Ft önrész biztosítása szükséges. Emellett jóváhagyták Vörösberényben a 
Templom téren álló I. világháborús emlékmű és környezetének helyre-
állítását célzó pályázat benyújtását is. Az emlékmű felújítására igényelt 
támogatás összege 1,8 millió Ft, melyhez az önkormányzat 146 ezer Ft 
saját forrást biztosít. Döntött továbbá a Képviselő-testület a Városháza 
energetikai megújítását, valamint a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium kollégiumi épületrészének épületenergetikai korsze-
rűsítését célzó pályázat beadásáról is. A Városháza esetében 49,1 millió 
Ft a támogatási kérelem, az önrész mértéke 16,4 millió Ft, a kollégium 
esetében 142,3 millió Ft lenne a beruházás összköltsége, melyhez nem 
szükséges önkormányzati forrást biztosítani.

A Nők a Balatonért Egyesület 2008-ban az EGT/Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus keretében „Balatonalmádi Öregpark, Balatonalmá-
di zöldfelületeinek és Öregparkjának revitalizációja” címmel nyert 46 
millió Ft pályázati támogatást, melyből a park megszépülhetett. A pro-
jekt fenntartási időszakának lejártával az egyesület a pályázati támoga-
tásból finanszírozott eszközöket, létesítményeket térítésmentesen átad-
ta az önkormányzat tulajdonába.

A Szent Erzsébet liget a város legfrekventáltabb területe, ezért a közvi-
lágítás folyamatos, biztonságos működtetése elsőrendű szempont. A te-
rületen lévő földkábelek, oszlop és lámpafejek vegyesen, az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Önkormányzat tulajdonában van-

nak. Az E.ON tulajdonában álló közvilágítási hálózati eszközöket az ön-
kormányzat térítésmentesen átveszi, mellyel az esetleges műszaki problé-
mák javítása során tapasztalt bizonytalanság a jövőben megszűnne.

A Képviselő-testület döntött a Kelet-Balatoni Térség Önkormány-
zati Társulása társulási megállapodásának módosításáról, a háziorvosi 
központi ügyelet, valamint a káptalanfüredi strand büfé szolgáltatás-
bővítés tárgyában.. 

Megújulhat a gimnázium kollégiuma
A Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésén elfogadta a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Programhoz tartozó TOP-3.2.1-15 
kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat műszaki és pénzügyi 
programját.  

A pályázat keretében lehetőség nyílik a 2015-ben megvalósított és 
csak a gimnáziumi épületrészre kiterjedt energetikai fejlesztés foly-
tatására, épületegyüttesek esetén önálló energetikai rendszerrel ren-
delkező épületrészek fejlesztéseinek támogatására is. Így az önkor-
mányzatunk tulajdonában és működtetésében álló Balatonalmádi, 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGI-
UMI épületrészének épületenergetikai korszerűsítését célzó pályá-
zatot kívánunk benyújtani.

A kollégium energetikai megújítása időszerű, mivel a jelentős 
hőveszteséget okozó épületszerkezeti és homlokzati felületek a mai 
hőtechnikai követelményeknek nem felelnek meg. A „GYÖRVÁZ” 
panelok és beton homlokzati felületek jelentős hőveszteséget okoz-
nak, a homlokzati nyílászárók elöregedtek, amortizálódtak, egyes 
helyeken balesetveszélyesek. A fűtési rendszer korszerűsítése szin-
tén elengedhetetlen. 

A megoldási javaslat kidolgozása során műszaki tervekkel, ener-
getikai felmérésekkel és számításokkal került alátámasztásra az épü-
let komplex felújításának célszerűsége, valamint költséghatékony-
ság alapján a felhasznált technológiák kiválasztása.

Terveink szerint a felújítás során az épület karakterének, építésze-
ti egységének megőrzése mellett megtörténik a beton felületek utó-
lagos homlokzati hőszigetelése, de a fontos építészeti elemként meg-
jelenő téglaburkolat megmarad a toronyrészen és a beforduló hom-
lokzatokon. Megvalósul a nyílászárók cseréje: hőtechnikai követelmé-
nyeknek megfelelő 3 rétegű üvegezéssel ellátott faszerkezetű homlok-
zati nyílászárókat kap az épület. A lapostetők a meglévő rétegrendre 
15 cm hőszigetelést és UV-álló csapadékvíz szigetelést kapnak, a ferde 
félnyereg tetős felületek belső oldali utólagos hőszigetelését tervezzük.

A felújítási munkák magukban foglalják a fűtéskorszerűsítést is, 
a kazán cseréjére, fűtési és meleg víz ellátási  kazánházi rendszer fel-
újítására, thermosztatikus szelepek beépítésére terjed ki. A felújított 
lapostetőre az épület energiaellátását segítő 37,5 KVA teljesítményű 
napelemes rendszert telepítünk. 

Kötelezően megvalósítandó a projektarányos akadálymentesítés, 
melynek megfelelően  átalakítjuk a kollégiumi bejáratot és egy föld-
szinti  mosdó csoportot, továbbra is elvárás a nyilvánosság biztosítá-
sa, valamint képzési anyag kidolgozása és képzések tartása.

A területspecifikus elosztás alapján Veszprém megyében a teljes 
rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 3 000 millió Ft, de ebből 
az alap- és középfokú intézmények részére 711 millió Ft keretössze-
get különítettek el. A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 
400 millió Ft, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás össze-
ge minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 
100%-a.

A létesítmény felújításának, korszerűsítésének építési kivitelezési 
költsége a tervező által készített költségbecslés alapján bruttó 129,9 
millió Ft. A projekt előkészítés (projektterv, műszaki tervezés, köz-
beszerzés), valamint a megvalósítási szakasz szolgáltatási tevékenysé-
gei, (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, képzési költségek, projekt me-
nedzsment)  előirányzatai  emelik a projekt költségvetésének összegét. 

A projekt teljes összköltsége bruttó 142,3 millió Ft, mely teljes 
egészében elszámolható és támogatható költség, így a megvalósítása 
saját forrás biztosítását előreláthatólag nem igényli. 

Az energetikailag és műszakilag felújított létesítmény üzemelteté-
se gazdaságosabb lesz, javul az energiahatékonyság, a megújult kor-
szerű szerkezetek minimális karbantartást igényelnek. 

A pályázat eredményessége esetén a megvalósítás a kivitelező ki-
választására irányuló közbeszerzési eljárással folytatódhat, majd leg-
később 2018. október 31-ig be is kell fejezni a teljes projektet.

Sziklásiné Kóródi Katalin pályázati referens

Újabb buszváró az utasok kényelméért
Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy a 71-es főút 

budatavai szakaszán birtokba vehették az utazók a megújított várót. 
Most – pár kilométerrel odébb – egy másik váró is új arculatot kapott. 
A kempinggel szembeni (az egykori nevelőotthonnal szomszédos) léte-
sítmény a Balatonfüred irányába utazók kényelmét szolgálja. 

A képek magukért beszélnek. A váró megóvása mindenki érdeke… 

A képviselő-testületi ülésről
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi zárszám-

adásáról szóló rendeletét. Az előző évben teljesített – központi, irá-
nyító szervi támogatást, valamint a betét megszüntetés és a betét el-
helyezés bevételét és kiadását nem tartalmazó - bevételek 3 106 858 
e Ft-ot, a kiadások 2 228 952 e Ft-ot tettek ki. Ezzel együtt megálla-
pították az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásából származó pénz-
maradvány összegét és döntöttek annak felosztásáról. A 878 millió fo-
rint összegű maradvány fedezetet nyújt többek között a 2015. évről 
áthúzódó önkormányzati és hivatali feladatok, valamint a költségve-
tési szervek kötelezettséggel terhelt működési célú kiadásaira, a mű-
ködési és „felhalmozási célú” tartalék keretek képzésére, a 2016. év-
ben hozott testületi döntések kiadására is.

A Képviselő-testület éves összefoglaló ellenőrzési jelentést fogadott el 
a 2015. évben végzett belső ellenőrzések és egyéb külső ellenőrzések ér-
tékeléséről. A közös hivatal és az intézmények vizsgálata során megálla-
pítást nyert, hogy a működésük jogszabályi előírásoknak megfelel, ezért 
intézkedési terv készítésére nem tettek javaslatot.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy 2016. június 1-től a 
Balatonalmádi II. sz. felnőtt háziorvosi körzet keddi rendelési ideje a 
jelenlegi 13.00 – 17.00 óráról 12.00 – 16.00 órára változzon. A kör-
zet háziorvosi feladatait tartós helyettesítéssel dr. Király Tünde látja el.

Az önkormányzat elfogadta a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2015. évi éves beszámolóját 31 
millió Ft mérleg szerinti eredménnyel, és jóváhagyta a 2016. évi üzle-
ti tervét. Tavalyi év során két pályázaton közel 150 millió Ft támoga-
tást nyert az Egészségház. A független könyvvizsgálói jelentés szerint a 
2011. óta működő járóbeteg ellátó központ éves beszámolója megbíz-
ható és valósképet ad a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi helyzetéről.

Megújulhat a kollégium

Ilyen volt... ilyen lett a megújult buszváró
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Bérbe adó a cukrászda!

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – a Képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva – 93/2016. (V.17.) PGB határozatával dön-
tött a Balatonalmádi, Baross G. út 5-7. szám alatti társasházban lévő, 
75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség (az OTP melletti Hattyú Cukrász-
da), nyílt egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásáról. A Bizott-
ság a bérletet határozott időtartamra, 2016. július 15. napjától 2021. 
július 14. napjáig hirdette meg, mely időtartam egy alkalommal leg-
feljebb 5 évvel meghosszabbítható. Az üzlet profilját a Bizottság nem 
határozta meg, de arra tekintettel, hogy az üzlethelyiség társasházban 
van, egyéb kikötéseket tett.

A 2016. évben fizetendő bérleti díj irányára nettó 120.000 Ft/hó 
+ Áfa 27 %, mely 2017. év január 01-től a tárgyévet megelőző év 
KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik. A bérle-
ti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket, amelyek a bérlőt terhelik.

A pályázatokat legkésőbb 2016. június 24-én 09.00 óráig kell be-
nyújtani, a bontásra 2016. június 24-én 09.30 órakor nyilvánosan ke-
rül sor a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Kistermében. 

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. június 30-i 
rendkívüli ülésén bírálja el.

A pályázatról érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztá-
lyán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária vagyonkezelő

Tájékoztató az idegenforgalmi 
adókötelezettségekről 

Az idegenforgalmi adókötelezettség megállapítását a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a Balatonalmádi Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2014.
(IX.26.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

A törvény értelmében adókötelezettség terheli azt a magánsze-
mélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi terü-
letén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély. A 
mentességi körbe beletartoznak az üdülő- és lakástulajdonosok, vala-
mint azok hozzátartozói (egyenesági rokonok).  

Az idegenforgalmi adót nem csak a fizető vendégek után kell be-
szednie a szállásadónak, hanem barátok, ismerősök után is, akik szí-
vességből, ellenszolgáltatás nélkül tartózkodnak az ingatlanban.

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles és adómentes ven-
dégéjszakák számáról minden tárgyhónapot követő 15-ig bevallást 
kell benyújtani a Jegyzőhöz.  A fizető vendégekről vendégkönyvet kell 
vezetni, mely jegyzői engedélyhez kötött tevékenység. A nem fizető 
vendégek nyilvántartásához vendégnyilvántartó lapot kell igényelni, 
melyet személyesen kérhet hivatalunk Adóügyi Osztályán (25. iroda). 

Az adót a vendégéjszakák után a szállásadónak kell beszedni, s azt 
a tárgyhónapot követő 15-ig a Balatonalmádi Város Önkormányzat 
11748083-15430290-0309000 számú idegenforgalmi adó beszedé-
si számlájára befizetni. Az idegenforgalmi adó mértéke változott: 
2016. évben 460 Ft/vendégéjszaka/fő.  

Az idegenforgalmi adót a szállásadónak akkor is be kell fizetnie 
vendégei után, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését fényképes igazol-
vánnyal ellátott idegenforgalmi adóellenőrök ellenőrzik, akik jogosul-
tak az ingatlanokra bemenni, és a nyilvántartásokat, valamint az ott 
tartózkodókat ellenőrizni. Az ellenőrök segítik a bevallások, a vendég-
nyilvántartó lapok kitöltését, a fizetési kötelezettség megállapítását.

2016. évben Balatonalmádi illetékességi területén az idegenforgal-
mi adó ellenőrzését a következő adóellenőrök végzik: 

Kovácsné Gulya Ildikó
Molnárné Török Gizella
Pincz Mihályné

Rendeleteink és nyomtatványaink megtekinthetők és letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu honlapunkról.

Amennyiben az idegenforgalmi adókötelezettséggel kapcsolatban 
bármilyen egyéb kérdése felmerül, szívesen állunk rendelkezésére sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben, vagy érdeklődhet a 88/542-455 te-
lefonszámon.

Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

FELHÍVÁS!
Ismételten tájékoztatjuk a Lakosságot, 

hogy Balatonalmádi városban – külön 
jogszabály szerint nyilvántartásba vett - 
közterületi térfigyelő rendszerek működ-
nek. Az elhelyezésükre kijelölt területekről 
külön hirdetmény folyamatosan megtekinthető a www.balatonalmadi.
hu honlapon, illetve a megfigyelt közterületen is tájékoztató táblák ke-
rültek elhelyezésre. A képfelvevők működtetésének célja a közbiztonság 
növelése, a közterület általános rendjének (köztisztaság stb.) biztosítása, 
a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a 
rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városba látoga-
tók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

Felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken való 
hulladék elhelyezésének szabályaira.  A hulladékot (kizárólag papírt, 
üveget, műanyag palackot) csak szelektíven és kizárólag a konténe-
rekbe lehet elhelyezni. Aki a konténerek mellé - azaz nem az arra 
kijelölt helyre - helyez el hulladékot, szabálysértést követ el, ellene 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk. Erre az elmúlt időszakban 
több esetben volt példa. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét a Balkom Kft-nél igénybe vehető 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (papír-, műanyag-, fémcso-
magolási hulladék) zárt szabvány edényzetben (egyszeri díj: 450,-Ft) 
vagy emblémázott szabvány zsákkal, házhoz menő zöld hulladékgyűj-
tés, és a házhoz menő lomtalanítás lehetőségeire is. Ezzel kapcsolatos 
részletes tájékoztatás érdekében keressék fel a Balkom Kft. ügyfélszol-
gálatát vagy honlapját (www.balkom.hu).

Balatonalmádi Közterület Felügyelet

Pályázhatnak: 
A pályázaton Balatonalmádi területén található, az épített környezet 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 költségvetési lap) kitölté-

sével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
Amennyiben a munka építési engedély köteles: az építési engedélyezési tervdoku-

mentációt 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	 magánszemély)	

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

•	 A	 pályázó	 szervezet	 képviselője	 /magánszemély	 pályázó	 esetén	 a	magánsze-
mély/ kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(1) bekezdése, és a 48/B. §-a szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy 
hiányáról.

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

•	 A	 pályázó	 szervezet	 képviselője	 nyilatkozik	 arról,	 hogy	 a	 megszüntetésére	
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	 rendeltetésszerű	
felhasználásának ellenőrzéséhez.  

•	 A	pályázó	szervezet	/magánszemély	hozzájárul	a	pályázatban	foglalt	közérdekű	
adatok kezeléséhez és Balatonalmádi város hivatalos internetes honlapján való 
közzétételéhez is.

A pályázathoz csatolni szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50.§ (1) bekezdése, és a 48/B. alapján kiállított, összeférhetetlenségről és 
átláthatóságról szóló nyilatkozatot.

Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkez-
dése előtt nyújtanak be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt 
érdemlően alátámasztott.

Az Önkormányzat a Támogatottal írásban támogatási szerződést köt, melynek 
tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás 
felhasználásának határidejét, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját a 
szerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének, nem teljesítésének következmé-
nyeit. Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő 
szervezettel, személlyel köti meg.

Ha a pályázó jogi személy a pályázónak a beadáshoz szükséges csatolnia:
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, 

valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy 
annak hitelesített másolatát,

- a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló 
okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá 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 sé-
tány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Építészeti érték Pályázat 2016”.

Pályázati űrlap beszerezhető a Településfejlesztési Osztályvezetőnél valamint a www.
balatonalmadi.hu honlapról

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2016. június 1-től 2016 szeptem-
ber 31-ig a keret összegéig 

Hiánypótlásra a pályáztató értesítése alapján, egyszer van lehetőség. 

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 eredményéről a döntést követő 10 munka-
napon belül írásban kapnak értesítést a pályázók.

A pályázatok kezelése:
A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat a pályázat lebonyolításában 

közreműködő Önkormányzati Hivatal visszaküldi, a nyertes pályázatokat archiválja. 
A Képviselő-testület az odaítélt támogatás tényét, a támogatott tevékenységeket és a 
támogatott szervezetek /magánszemély pályázó esetén a magánszemély/ kilétét hor-
dozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára.

A pályázati támogatás igénybevétele:
A pályázati támogatás utófinanszírozású, a tulajdonos, illetve építtető nevére szóló 

számlát kell benyújtani.
A nyertes pályázókkal az elnyert összeg felhasználásáról és elszámolásáról – a dön-

tést követő 30 napon belül – támogatási szerződést köt a támogató, amely feltétele 
a támogatás igénybevételének. 

Cél szerinti felhasználás igazolása alapján utófinanszírozású támogatás 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 összefüggésben benyúj-
tott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfoga-
dásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozás-
sal rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került,
d) a Támogatott összeférhetetlenség tárgyában valótlan nyilatkozatot tett

A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre 
vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási 
és közzétételi kötelezettség terheli.

 A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben 
megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem 
adhatja. Ez alól kivételt képez, ha a támogatási megállapodás a képviselő-testület 
döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.

A támogatási szerződés vagy e rendelet Támogatott által történő megszegése esetén 
a képviselő-testület a Támogatottat  2 évre kizárja az Önkormányzat által biztosított 
támogatási lehetőségekből.

Elszámolás a támogatásról:
A támogatásokról, azok felhasználását követően,a cél megvalósulását követő 

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

Amennyiben a Támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Tá-
mogatottnak a támogatással és az önerő összegével kell elszámolnia.

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

A támogatásból finanszírozott kiadásokról, számlákról összesítőt (számla száma, 
kibocsátója, áru-, szolgáltatás megnevezése, összege, kifizetés időpontja, kiadási pén-
ztár-,ill. banki bizonylat száma) kell készíteni, s az eredeti számlákat és kifizetések bi-
zonylatait be kell mutatni, rá kell vezetni: „A számla összegének fedezetét …%-ban / 
vagy… Ft-ban Balatonalmádi Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés 
biztosította” majd  ezekről hitelesített másolatot kell benyújtani. 

A támogatás tárgyával összefüggő, 100.000 Ft értékhatárt meghaladó értékű 
áru, beszerzés vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban 
köthető, melynek hiteles másolata az elszámolás 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: Zana András  tel.: 88/542-431

Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében 
Keszey János polgármester

Balatonalmádi Város Közös Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek megóvásának elősegítésére 

2016. évben rendelkezésre álló támogatás elnyerésére

A Baross utcai OTP mellett
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Bérbe adó a cukrászda!

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – a Képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva – 93/2016. (V.17.) PGB határozatával dön-
tött a Balatonalmádi, Baross G. út 5-7. szám alatti társasházban lévő, 
75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség (az OTP melletti Hattyú Cukrász-
da), nyílt egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásáról. A Bizott-
ság a bérletet határozott időtartamra, 2016. július 15. napjától 2021. 
július 14. napjáig hirdette meg, mely időtartam egy alkalommal leg-
feljebb 5 évvel meghosszabbítható. Az üzlet profilját a Bizottság nem 
határozta meg, de arra tekintettel, hogy az üzlethelyiség társasházban 
van, egyéb kikötéseket tett.

A 2016. évben fizetendő bérleti díj irányára nettó 120.000 Ft/hó 
+ Áfa 27 %, mely 2017. év január 01-től a tárgyévet megelőző év 
KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik. A bérle-
ti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket, amelyek a bérlőt terhelik.

A pályázatokat legkésőbb 2016. június 24-én 09.00 óráig kell be-
nyújtani, a bontásra 2016. június 24-én 09.30 órakor nyilvánosan ke-
rül sor a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Kistermében. 

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. június 30-i 
rendkívüli ülésén bírálja el.

A pályázatról érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztá-
lyán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária vagyonkezelő

Tájékoztató az idegenforgalmi 
adókötelezettségekről 

Az idegenforgalmi adókötelezettség megállapítását a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a Balatonalmádi Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2014.
(IX.26.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

A törvény értelmében adókötelezettség terheli azt a magánsze-
mélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi terü-
letén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély. A 
mentességi körbe beletartoznak az üdülő- és lakástulajdonosok, vala-
mint azok hozzátartozói (egyenesági rokonok).  

Az idegenforgalmi adót nem csak a fizető vendégek után kell be-
szednie a szállásadónak, hanem barátok, ismerősök után is, akik szí-
vességből, ellenszolgáltatás nélkül tartózkodnak az ingatlanban.

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles és adómentes ven-
dégéjszakák számáról minden tárgyhónapot követő 15-ig bevallást 
kell benyújtani a Jegyzőhöz.  A fizető vendégekről vendégkönyvet kell 
vezetni, mely jegyzői engedélyhez kötött tevékenység. A nem fizető 
vendégek nyilvántartásához vendégnyilvántartó lapot kell igényelni, 
melyet személyesen kérhet hivatalunk Adóügyi Osztályán (25. iroda). 

Az adót a vendégéjszakák után a szállásadónak kell beszedni, s azt 
a tárgyhónapot követő 15-ig a Balatonalmádi Város Önkormányzat 
11748083-15430290-0309000 számú idegenforgalmi adó beszedé-
si számlájára befizetni. Az idegenforgalmi adó mértéke változott: 
2016. évben 460 Ft/vendégéjszaka/fő.  

Az idegenforgalmi adót a szállásadónak akkor is be kell fizetnie 
vendégei után, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését fényképes igazol-
vánnyal ellátott idegenforgalmi adóellenőrök ellenőrzik, akik jogosul-
tak az ingatlanokra bemenni, és a nyilvántartásokat, valamint az ott 
tartózkodókat ellenőrizni. Az ellenőrök segítik a bevallások, a vendég-
nyilvántartó lapok kitöltését, a fizetési kötelezettség megállapítását.

2016. évben Balatonalmádi illetékességi területén az idegenforgal-
mi adó ellenőrzését a következő adóellenőrök végzik: 

Kovácsné Gulya Ildikó
Molnárné Török Gizella
Pincz Mihályné

Rendeleteink és nyomtatványaink megtekinthetők és letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu honlapunkról.

Amennyiben az idegenforgalmi adókötelezettséggel kapcsolatban 
bármilyen egyéb kérdése felmerül, szívesen állunk rendelkezésére sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben, vagy érdeklődhet a 88/542-455 te-
lefonszámon.

Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető

FELHÍVÁS!
Ismételten tájékoztatjuk a Lakosságot, 

hogy Balatonalmádi városban – külön 
jogszabály szerint nyilvántartásba vett - 
közterületi térfigyelő rendszerek működ-
nek. Az elhelyezésükre kijelölt területekről 
külön hirdetmény folyamatosan megtekinthető a www.balatonalmadi.
hu honlapon, illetve a megfigyelt közterületen is tájékoztató táblák ke-
rültek elhelyezésre. A képfelvevők működtetésének célja a közbiztonság 
növelése, a közterület általános rendjének (köztisztaság stb.) biztosítása, 
a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a 
rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városba látoga-
tók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

Felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken való 
hulladék elhelyezésének szabályaira.  A hulladékot (kizárólag papírt, 
üveget, műanyag palackot) csak szelektíven és kizárólag a konténe-
rekbe lehet elhelyezni. Aki a konténerek mellé - azaz nem az arra 
kijelölt helyre - helyez el hulladékot, szabálysértést követ el, ellene 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk. Erre az elmúlt időszakban 
több esetben volt példa. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét a Balkom Kft-nél igénybe vehető 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (papír-, műanyag-, fémcso-
magolási hulladék) zárt szabvány edényzetben (egyszeri díj: 450,-Ft) 
vagy emblémázott szabvány zsákkal, házhoz menő zöld hulladékgyűj-
tés, és a házhoz menő lomtalanítás lehetőségeire is. Ezzel kapcsolatos 
részletes tájékoztatás érdekében keressék fel a Balkom Kft. ügyfélszol-
gálatát vagy honlapját (www.balkom.hu).

Balatonalmádi Közterület Felügyelet

Pályázhatnak: 
A pályázaton Balatonalmádi területén található, az épített környezet 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 költségvetési lap) kitölté-

sével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
Amennyiben a munka építési engedély köteles: az építési engedélyezési tervdoku-

mentációt 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	 magánszemély)	

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

•	 A	 pályázó	 szervezet	 képviselője	 /magánszemély	 pályázó	 esetén	 a	magánsze-
mély/ kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(1) bekezdése, és a 48/B. §-a szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy 
hiányáról.

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

•	 A	 pályázó	 szervezet	 képviselője	 nyilatkozik	 arról,	 hogy	 a	 megszüntetésére	
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	 rendeltetésszerű	
felhasználásának ellenőrzéséhez.  

•	 A	pályázó	szervezet	/magánszemély	hozzájárul	a	pályázatban	foglalt	közérdekű	
adatok kezeléséhez és Balatonalmádi város hivatalos internetes honlapján való 
közzétételéhez is.

A pályázathoz csatolni szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50.§ (1) bekezdése, és a 48/B. alapján kiállított, összeférhetetlenségről és 
átláthatóságról szóló nyilatkozatot.

Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkez-
dése előtt nyújtanak be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt 
érdemlően alátámasztott.

Az Önkormányzat a Támogatottal írásban támogatási szerződést köt, melynek 
tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás 
felhasználásának határidejét, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját a 
szerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének, nem teljesítésének következmé-
nyeit. Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő 
szervezettel, személlyel köti meg.

Ha a pályázó jogi személy a pályázónak a beadáshoz szükséges csatolnia:
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, 

valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy 
annak hitelesített másolatát,

- a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló 
okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá 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 sé-
tány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Építészeti érték Pályázat 2016”.

Pályázati űrlap beszerezhető a Településfejlesztési Osztályvezetőnél valamint a www.
balatonalmadi.hu honlapról

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2016. június 1-től 2016 szeptem-
ber 31-ig a keret összegéig 

Hiánypótlásra a pályáztató értesítése alapján, egyszer van lehetőség. 

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 eredményéről a döntést követő 10 munka-
napon belül írásban kapnak értesítést a pályázók.

A pályázatok kezelése:
A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat a pályázat lebonyolításában 

közreműködő Önkormányzati Hivatal visszaküldi, a nyertes pályázatokat archiválja. 
A Képviselő-testület az odaítélt támogatás tényét, a támogatott tevékenységeket és a 
támogatott szervezetek /magánszemély pályázó esetén a magánszemély/ kilétét hor-
dozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára.

A pályázati támogatás igénybevétele:
A pályázati támogatás utófinanszírozású, a tulajdonos, illetve építtető nevére szóló 

számlát kell benyújtani.
A nyertes pályázókkal az elnyert összeg felhasználásáról és elszámolásáról – a dön-

tést követő 30 napon belül – támogatási szerződést köt a támogató, amely feltétele 
a támogatás igénybevételének. 

Cél szerinti felhasználás igazolása alapján utófinanszírozású támogatás 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 összefüggésben benyúj-
tott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfoga-
dásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozás-
sal rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került,
d) a Támogatott összeférhetetlenség tárgyában valótlan nyilatkozatot tett

A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre 
vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási 
és közzétételi kötelezettség terheli.

 A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben 
megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem 
adhatja. Ez alól kivételt képez, ha a támogatási megállapodás a képviselő-testület 
döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.

A támogatási szerződés vagy e rendelet Támogatott által történő megszegése esetén 
a képviselő-testület a Támogatottat  2 évre kizárja az Önkormányzat által biztosított 
támogatási lehetőségekből.

Elszámolás a támogatásról:
A támogatásokról, azok felhasználását követően,a cél megvalósulását követő 

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

Amennyiben a Támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Tá-
mogatottnak a támogatással és az önerő összegével kell elszámolnia.

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

A támogatásból finanszírozott kiadásokról, számlákról összesítőt (számla száma, 
kibocsátója, áru-, szolgáltatás megnevezése, összege, kifizetés időpontja, kiadási pén-
ztár-,ill. banki bizonylat száma) kell készíteni, s az eredeti számlákat és kifizetések bi-
zonylatait be kell mutatni, rá kell vezetni: „A számla összegének fedezetét …%-ban / 
vagy… Ft-ban Balatonalmádi Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés 
biztosította” majd  ezekről hitelesített másolatot kell benyújtani. 

A támogatás tárgyával összefüggő, 100.000 Ft értékhatárt meghaladó értékű 
áru, beszerzés vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban 
köthető, melynek hiteles másolata az elszámolás 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: Zana András  tel.: 88/542-431

Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében 
Keszey János polgármester

Balatonalmádi Város Közös Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek megóvásának elősegítésére 

2016. évben rendelkezésre álló támogatás elnyerésére

A Baross utcai OTP mellett
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Gálaműsor a Györgyiben

Kézfogás néven hirdette meg a Györgyi Dénes Általános Iskola az 
alsó tagozatosok gálaműsorát, amelyet április utolsó péntekén rendez-
tek meg a Pannónia nagytermében.

Az Anyák Napjára épülő rendezvényen az összes kisdiák bemutatko-
zott, és egy kerek egész produkció részesévé vált. 

Igazán megható jelenettel indult az előadás: vetítővászon mögött egy 
nő és egy gyermek árnyékképe rajzolódott ki, és arról való párbeszédü-
ket hallhattuk, hogy nemcsak a gyermeknek van szüksége a szüleire, ha-
nem a szülőnek is a gyermekére, mert csak vele együtt tud teljes lenni. 
Az iskolában dolgozó tanítónő és első osztályos kisfia szívszorító jelene-
te nagyon szép kezdés volt.

Az elsősök és a harmadikosok Janikovszky Éva összetéveszthetetlen 
humorával megírt könyveiből adtak elő fejezeteket, olyan hitelesen, 
hogy a zsúfolásig megtelt teremben senki sem tudta visszafojtani ne-
vetését. A legkisebbek is bátran, talpraesetten álltak egyesével a mikro-
fon elé, hogy a – nem véletlenül – rájuk osztott részleteket elmondják.

A másodikosok és negyedikesek néptánccal, hagyományos magyar 
játékjelenetekkel készültek, bemutatva, hogy az elnyugatosított mo-
dern életünkben is helye és értéke van a tradíciónknak, melynek közve-
títésében az iskolának fontos szerepe van.

Az alsó tagozattól nemsokára búcsúzó diákok közül jópáran megör-
vendeztettek bennünket azzal, hogy felolvasták édesanyjukról írt fogal-
mazásaikat. A gyermeki őszinteséggel megírt, szellemeséget nem nélkülö-
ző darabok mindegyike azt sugallta, hogy utódaink értik és látják, hogy a 
szüleiknek milyen munkájuk van a mindennapokban velük, melyért kö-
szönettel vannak. Szinte mindegyik így ért véget: „Szeretlek Anya!”

A műsor végén a gyerekek tanítóikkal együtt a műsor címéhez 
hűen körbefogták a közönséget és két vendégelőadóval egy kedves 
dalt énekeltek el közösen. Szívhez szóló produkciót láthattunk a kisis-
kolásoktól, melyért köszönet illetti meg a felkészítésben résztvevő taná-
rokat, dolgozókat. Gratulálok minden kisdiáknak, mert olyan lelkiis-
meretesen és ügyesen vettek részt az előadásban.

Édesanyaként remélem, hogy sok ilyen szép rendezvényen vehetek 
még részt, hiszen ez a képletes kézfogást, ami a szülő- gyermek- iskola 
között elengedhetetlen, csak szorosabbá és erősebbé tesz.

Mandl Veronika

Györgyis sikerek az atlétika diákolimpián 
A Györgyi Dénes Álta-

lános Iskola tanulói idén is 
több korcsoportban méret-
tek meg magukat a körzeti 
atlétikai diákolimpián. A né-
pes mezőnyben (Vörösberény, 
Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Litér, Csajág, Alsóörs) isko-

lánk fölényes győzelmet aratott, mivel mindhárom korcsoportban, fi-
úknál és lányoknál egyaránt, aranyéremnek örülhettünk!   

A sok csapatot felvonultató megyei döntőn, ahol négy versenyszám-
ban bizonyíthattak a gyerekek (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 
4X100 m váltófutás), a második korcsoportos leányok (Gergely Gabi, 
Kurucz Luca, Csempesz Lara, Udvardy Luca, Fábián Gréta, Hujber Sa-
rolta) a 4. helyen zártak. Fiú csapatunk (Frey Barnabás, Kiss Barnabás, 
Csomai Dominik, Németh Levente, Kutics Balázs, Fazekas Máté) a 6. 
helyet szerezte meg. 

Harmadik korcsoportos leányaink (Sánta Zsófia, Sasvári Alíz, Bolla 
Patrícia, Kapus Zsófia, Domokos Dia, Gyüre Sarolta) a négy verseny-
számot magában foglaló (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 600 
m futás) csapatversenyben 5. helyezést, míg fiú csapatunk (Czabula 
Huba, Forgács Benedek, Pápai Dominik, Marton Dávid, Horváth 
Máté, Szintai Ágoston) 8. helyezést értek el.

Sajnálatos sérülések és betegségek miatt negyedik korcsoportos ver-
senyzőink számára a tisztes helytállás volt a cél. A fiú (Kapus Ádám, 
Pongrácz Flórián, Sánta Kornél, Kovács Krisztofer, Csoma Salamon) 
és lány (Tanos Lili, Talián Viktória, Füke Eszter, Ott Borbála, Kis-
Csontos Dorina, Peringer Bianka) csapatunk is a 8. helyen végzett.

A megyei döntőn egyéni versenyzőként Sánta Kornél 300 m – en az 
előkelő 6. helyet szerezte meg.  Mistina Fanni az előző évekhez hason-
lóan kislabda hajításban jeleskedett, és 51 méteres dobásával a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott fel. Fanni május 30-án az országos döntőn 
képviselheti iskolánkat, melyhez ezúton is sok sikert kívánunk!

Dobos Ivett, testnevelő

Élménybeszámoló
Szicília – 2016. május 14-21.

Az Erasmus + pályázat keretén belül iskolánk 3 tanára és 4 diák-
ja lehetőséget kapott egy szicíliai utazásra, amely –bátran kijelenthet-
jük- mindannyiunk számára maradandó és csodálatos élmény volt.

Május 14-én repülővel érkeztünk a cataniai repülőtérre, ahonnan 
busszal mentünk Palazzolo Acreide-be, ahol fogadócsaládjaink már 
vártak minket. 

Első teljes napunkat Szicília szigetén Európa legnagyobb vulkánja, 
az Etna meglátogatásával töltöttük. A hideg szél ellenére nagyon él-
veztük a kirándulást, a kilátás is mesés volt. 

A projekt többi résztvevőjével hétfőn, május 16-án találkoztunk 
először, egy angol nyelven folyó megnyitón, ahol az országok bemu-
tatkozó videóit néztük meg közösen, valamint a pályázat fő témáját, 
az újrahasznosított termékeink piacra dobását terveztük meg. A dél-
utánt városnézéssel töltöttük.

Szerdán Ferla volt az úticélunk, ahol ellátogattunk egy újrahasznosí-
tó központba, ami tele volt érdekes és ötletes találmányokkal, mint pél-
dául régi cipőből virágcserép vagy tojástartóból teknős figura. Itt mi is 
szorgoskodtunk egy kicsit, majd megtekintettünk egy múzeumot ahol 

újrahasznosított ruhákat készítettek műanyagpoharakból, söröskupak-
okból és még sok más dologból. Ezután buszunk továbbindult, és egy 
kiadós olasz ebéd után, a pantalicai nekropoliszt tekintettük meg, és a 
gyönyörű tömegsírok mellet még sok más érdekfeszítő vájatot mászhat-
tunk meg. A túra végére teljesen kimerültünk és fáradtan tértünk visz-
sza a fogadócsaládokhoz.

Csütörtök reggel a palazzoloi piacra indultunk, hogy újrahasznosí-
tott, kézzel készített munkáinkat eladhassuk. A csapat izgatottan várta 
a vásárlókat, hiszen ez volt az első alkalom, hogy nem mi voltunk a ve-
vők, hanem nekünk kellett eladni a saját termékeinket, melyeket típus 
szerint szétválogattuk, hogy a vevők könnyen eligazodjanak közöttük, 
valamint jól láthatóan a kedvező árakat is kitettük. Meglepően sok és 
sokféle dolgot sikerült eladni, habár a munka oroszlánrészét a cseredi-
ákjaink végezték, mivel a piacon sokan nem beszéltek az olaszon kívül 
egy nyelvet sem. Mi addig is jól éreztük magunkat, körülnéztünk a pi-
acon, ami meglepően sokszínű termékeket kínált: az autós telefontöltő-
től kezdve a tradicionális ricotta sajtig mindent megtaláltunk. 

Következő utunk Szirakúzába vezetett. Péntek reggel fél kilenckor in-
dultunk el a buszos kirándulásra cserediákjainkkal. Körülbelül negy-
ven perces utazás után megérkeztünk a városba. Először a szirakúzai ré-
gészeti parkot látogattuk meg, ahol a legendák szerint foglyul ejtett és 
rabszolgává tett katonák dolgoztak. A területnek az azt ellepő trópu-
si növényzet mára már inkább park jelleget kölcsönöz. Közvetlenül a 
park mellett találtuk meg az egyik legnagyobb ókori görög színházat, a 
Teatro Grecót. Azután a belváros nevezetességeit és különleges épületeit 
néztünk meg, majd Ortigia szigetére ballagtunk át, ahol céltalanul kó-
borolva átadtuk magunkat a csendes, nyugodt szicíliai életritmusnak.

Elérkezett az utolsó napunk Palazzoloban. Reggeli után becsomagol-
tunk, majd fájó búcsút vettünk a családtól, akik szinte saját családunkká 
váltak. Úgy éltünk velük velünk ebben a pár napban, mintha hozzájuk 
tartoznánk. Mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat, különleges 
olasz ételeket kóstolhattunk, és beleshettünk mindennapjaikba. A repü-
lőgép öt órakor szállt fel Cataniában. A késő esti órákban értünk haza, a 
budapesti reptérre.  Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.

Wachtler Vanda, Tuba Orsolya, Takács Blanka, Harkai Blanka

Erdélyi élmények
„Őseink nyomán” – Határtalanul pályázat

A Györgyi Dénes Általános Iskola 7. osztályos tanulói és kísérőta-
nárai a Határtalanul pályázat keretében 5 felejthetetlen napot tölthet-
tek el Erdélyben. Az út célja, hogy megismerhessük azokat az egykori 
magyar vonatkozású helyszíneket, nevezettességeket, kulturális örök-
ségeket, amelyek történelmünkbe mélyen beleíródtak. 

Az előkészítő munka sok feladatot rótt a szervező pedagógusokra, 
és a lázasan készülődő diákokra. A tanulók csoportmunkában dol-
gozták fel a kapott helyszín vonatkozásait, valamint a nevezetességek 
főbb ismérveit. Fontosnak tartottuk, hogy hetedikeseink, az eddigi 
földrajzi, történelmi, művészettörténeti ismereteit szintetizálva, vala-
mint az egyes helyszíneken megélt élményeket hozzáadva, a minden-
napi életben használható tudást kapjanak. 

A túra 2300 km volt. Arad, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Se-
gesvár, Marosvásárhely, Torda Kolozsvár, Nagyvárad útvonalat jártuk be, 
gyönyörű földrajzi helyekkel, mint a Gyilkos-tó, Békás szoros, Tordai ha-
sadék. A Tordai sóbánya mindenkit lenyűgözött a maga látványosságával. 

Tanulóink megismerkedhettek egy gyergyószárhegyi általános is-
kola 7-es tanulóival, tanáraival, valamint az ottani iskolai életbe is 
nyerhettek bepillantást.  

Déván a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthon-
és árvaházban képet kaptak tanulóink az ott lakó gyermekek minden-
napi életéről, megrendítő gyermeki sorsok alakulásáról. 

A kirándulás öt napja reméljük életre szóló élményt nyújtott ta-
nulóinknak és nevelőinknek is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Balatonalmádi város Önkormány-
zatának, valamint Dér András képviselő úrnak és tanulóink szüleinek 
az erdélyi úthoz kapott anyagi, valamint jótékonysági támogatásukat.

Május 21-25. között második szakaszá-
hoz érkezett intézményünk 10. B osztályának 
Határtalanul projektje (HAT-15-06-0016 
„Együttműködés Gimnáziumok között”), 
amely az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
finanszírozásával jött létre. 

Negyvenen indultunk útnak 4 kísérő tanárunkkal és egy ötnapos 
utazás keretében Székelyföldön jártunk és közös programokat szer-

veztünk a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium diákjaival. Sokat ki-
rándultunk, diáknapokat látogattunk, geoládákat rejtettünk el a Má-
ria út mentén Csíksomlyón és Csíkszeredában. Nagyon megható volt 
vendéglátóink közvetlensége, vendégszeretete.

A határon túli magyarság egy másik csoportját, hagyományait és 
életvitelét is megismertük egy egynapos lovas szekerezés során, ame-
lyet a gyimesi csángók falvaiban tettünk. Aznapi kirándulásunkat az 
ezeréves határnál zártuk. 

A pályázat utolsó elemeként élményeinkről a turizmus iránt ér-
deklődőknek blogot és útifilmet fogunk készíteni Veszprém megye és 
Hargita természeti és épített öröksége címmel, ami hamarosan elérhe-
tő lesz gimnáziumunk honlapján.

A 10. B osztály
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Az iskolában dolgozó tanítónő és első osztályos kisfia szívszorító jelene-
te nagyon szép kezdés volt.

Az elsősök és a harmadikosok Janikovszky Éva összetéveszthetetlen 
humorával megírt könyveiből adtak elő fejezeteket, olyan hitelesen, 
hogy a zsúfolásig megtelt teremben senki sem tudta visszafojtani ne-
vetését. A legkisebbek is bátran, talpraesetten álltak egyesével a mikro-
fon elé, hogy a – nem véletlenül – rájuk osztott részleteket elmondják.

A másodikosok és negyedikesek néptánccal, hagyományos magyar 
játékjelenetekkel készültek, bemutatva, hogy az elnyugatosított mo-
dern életünkben is helye és értéke van a tradíciónknak, melynek közve-
títésében az iskolának fontos szerepe van.

Az alsó tagozattól nemsokára búcsúzó diákok közül jópáran megör-
vendeztettek bennünket azzal, hogy felolvasták édesanyjukról írt fogal-
mazásaikat. A gyermeki őszinteséggel megírt, szellemeséget nem nélkülö-
ző darabok mindegyike azt sugallta, hogy utódaink értik és látják, hogy a 
szüleiknek milyen munkájuk van a mindennapokban velük, melyért kö-
szönettel vannak. Szinte mindegyik így ért véget: „Szeretlek Anya!”

A műsor végén a gyerekek tanítóikkal együtt a műsor címéhez 
hűen körbefogták a közönséget és két vendégelőadóval egy kedves 
dalt énekeltek el közösen. Szívhez szóló produkciót láthattunk a kisis-
kolásoktól, melyért köszönet illetti meg a felkészítésben résztvevő taná-
rokat, dolgozókat. Gratulálok minden kisdiáknak, mert olyan lelkiis-
meretesen és ügyesen vettek részt az előadásban.

Édesanyaként remélem, hogy sok ilyen szép rendezvényen vehetek 
még részt, hiszen ez a képletes kézfogást, ami a szülő- gyermek- iskola 
között elengedhetetlen, csak szorosabbá és erősebbé tesz.

Mandl Veronika

Györgyis sikerek az atlétika diákolimpián 
A Györgyi Dénes Álta-

lános Iskola tanulói idén is 
több korcsoportban méret-
tek meg magukat a körzeti 
atlétikai diákolimpián. A né-
pes mezőnyben (Vörösberény, 
Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Litér, Csajág, Alsóörs) isko-

lánk fölényes győzelmet aratott, mivel mindhárom korcsoportban, fi-
úknál és lányoknál egyaránt, aranyéremnek örülhettünk!   

A sok csapatot felvonultató megyei döntőn, ahol négy versenyszám-
ban bizonyíthattak a gyerekek (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 
4X100 m váltófutás), a második korcsoportos leányok (Gergely Gabi, 
Kurucz Luca, Csempesz Lara, Udvardy Luca, Fábián Gréta, Hujber Sa-
rolta) a 4. helyen zártak. Fiú csapatunk (Frey Barnabás, Kiss Barnabás, 
Csomai Dominik, Németh Levente, Kutics Balázs, Fazekas Máté) a 6. 
helyet szerezte meg. 

Harmadik korcsoportos leányaink (Sánta Zsófia, Sasvári Alíz, Bolla 
Patrícia, Kapus Zsófia, Domokos Dia, Gyüre Sarolta) a négy verseny-
számot magában foglaló (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 600 
m futás) csapatversenyben 5. helyezést, míg fiú csapatunk (Czabula 
Huba, Forgács Benedek, Pápai Dominik, Marton Dávid, Horváth 
Máté, Szintai Ágoston) 8. helyezést értek el.

Sajnálatos sérülések és betegségek miatt negyedik korcsoportos ver-
senyzőink számára a tisztes helytállás volt a cél. A fiú (Kapus Ádám, 
Pongrácz Flórián, Sánta Kornél, Kovács Krisztofer, Csoma Salamon) 
és lány (Tanos Lili, Talián Viktória, Füke Eszter, Ott Borbála, Kis-
Csontos Dorina, Peringer Bianka) csapatunk is a 8. helyen végzett.

A megyei döntőn egyéni versenyzőként Sánta Kornél 300 m – en az 
előkelő 6. helyet szerezte meg.  Mistina Fanni az előző évekhez hason-
lóan kislabda hajításban jeleskedett, és 51 méteres dobásával a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott fel. Fanni május 30-án az országos döntőn 
képviselheti iskolánkat, melyhez ezúton is sok sikert kívánunk!

Dobos Ivett, testnevelő

Élménybeszámoló
Szicília – 2016. május 14-21.

Az Erasmus + pályázat keretén belül iskolánk 3 tanára és 4 diák-
ja lehetőséget kapott egy szicíliai utazásra, amely –bátran kijelenthet-
jük- mindannyiunk számára maradandó és csodálatos élmény volt.

Május 14-én repülővel érkeztünk a cataniai repülőtérre, ahonnan 
busszal mentünk Palazzolo Acreide-be, ahol fogadócsaládjaink már 
vártak minket. 

Első teljes napunkat Szicília szigetén Európa legnagyobb vulkánja, 
az Etna meglátogatásával töltöttük. A hideg szél ellenére nagyon él-
veztük a kirándulást, a kilátás is mesés volt. 

A projekt többi résztvevőjével hétfőn, május 16-án találkoztunk 
először, egy angol nyelven folyó megnyitón, ahol az országok bemu-
tatkozó videóit néztük meg közösen, valamint a pályázat fő témáját, 
az újrahasznosított termékeink piacra dobását terveztük meg. A dél-
utánt városnézéssel töltöttük.

Szerdán Ferla volt az úticélunk, ahol ellátogattunk egy újrahasznosí-
tó központba, ami tele volt érdekes és ötletes találmányokkal, mint pél-
dául régi cipőből virágcserép vagy tojástartóból teknős figura. Itt mi is 
szorgoskodtunk egy kicsit, majd megtekintettünk egy múzeumot ahol 

újrahasznosított ruhákat készítettek műanyagpoharakból, söröskupak-
okból és még sok más dologból. Ezután buszunk továbbindult, és egy 
kiadós olasz ebéd után, a pantalicai nekropoliszt tekintettük meg, és a 
gyönyörű tömegsírok mellet még sok más érdekfeszítő vájatot mászhat-
tunk meg. A túra végére teljesen kimerültünk és fáradtan tértünk visz-
sza a fogadócsaládokhoz.

Csütörtök reggel a palazzoloi piacra indultunk, hogy újrahasznosí-
tott, kézzel készített munkáinkat eladhassuk. A csapat izgatottan várta 
a vásárlókat, hiszen ez volt az első alkalom, hogy nem mi voltunk a ve-
vők, hanem nekünk kellett eladni a saját termékeinket, melyeket típus 
szerint szétválogattuk, hogy a vevők könnyen eligazodjanak közöttük, 
valamint jól láthatóan a kedvező árakat is kitettük. Meglepően sok és 
sokféle dolgot sikerült eladni, habár a munka oroszlánrészét a cseredi-
ákjaink végezték, mivel a piacon sokan nem beszéltek az olaszon kívül 
egy nyelvet sem. Mi addig is jól éreztük magunkat, körülnéztünk a pi-
acon, ami meglepően sokszínű termékeket kínált: az autós telefontöltő-
től kezdve a tradicionális ricotta sajtig mindent megtaláltunk. 

Következő utunk Szirakúzába vezetett. Péntek reggel fél kilenckor in-
dultunk el a buszos kirándulásra cserediákjainkkal. Körülbelül negy-
ven perces utazás után megérkeztünk a városba. Először a szirakúzai ré-
gészeti parkot látogattuk meg, ahol a legendák szerint foglyul ejtett és 
rabszolgává tett katonák dolgoztak. A területnek az azt ellepő trópu-
si növényzet mára már inkább park jelleget kölcsönöz. Közvetlenül a 
park mellett találtuk meg az egyik legnagyobb ókori görög színházat, a 
Teatro Grecót. Azután a belváros nevezetességeit és különleges épületeit 
néztünk meg, majd Ortigia szigetére ballagtunk át, ahol céltalanul kó-
borolva átadtuk magunkat a csendes, nyugodt szicíliai életritmusnak.

Elérkezett az utolsó napunk Palazzoloban. Reggeli után becsomagol-
tunk, majd fájó búcsút vettünk a családtól, akik szinte saját családunkká 
váltak. Úgy éltünk velük velünk ebben a pár napban, mintha hozzájuk 
tartoznánk. Mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat, különleges 
olasz ételeket kóstolhattunk, és beleshettünk mindennapjaikba. A repü-
lőgép öt órakor szállt fel Cataniában. A késő esti órákban értünk haza, a 
budapesti reptérre.  Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.

Wachtler Vanda, Tuba Orsolya, Takács Blanka, Harkai Blanka

Erdélyi élmények
„Őseink nyomán” – Határtalanul pályázat

A Györgyi Dénes Általános Iskola 7. osztályos tanulói és kísérőta-
nárai a Határtalanul pályázat keretében 5 felejthetetlen napot tölthet-
tek el Erdélyben. Az út célja, hogy megismerhessük azokat az egykori 
magyar vonatkozású helyszíneket, nevezettességeket, kulturális örök-
ségeket, amelyek történelmünkbe mélyen beleíródtak. 

Az előkészítő munka sok feladatot rótt a szervező pedagógusokra, 
és a lázasan készülődő diákokra. A tanulók csoportmunkában dol-
gozták fel a kapott helyszín vonatkozásait, valamint a nevezetességek 
főbb ismérveit. Fontosnak tartottuk, hogy hetedikeseink, az eddigi 
földrajzi, történelmi, művészettörténeti ismereteit szintetizálva, vala-
mint az egyes helyszíneken megélt élményeket hozzáadva, a minden-
napi életben használható tudást kapjanak. 

A túra 2300 km volt. Arad, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Se-
gesvár, Marosvásárhely, Torda Kolozsvár, Nagyvárad útvonalat jártuk be, 
gyönyörű földrajzi helyekkel, mint a Gyilkos-tó, Békás szoros, Tordai ha-
sadék. A Tordai sóbánya mindenkit lenyűgözött a maga látványosságával. 

Tanulóink megismerkedhettek egy gyergyószárhegyi általános is-
kola 7-es tanulóival, tanáraival, valamint az ottani iskolai életbe is 
nyerhettek bepillantást.  

Déván a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthon-
és árvaházban képet kaptak tanulóink az ott lakó gyermekek minden-
napi életéről, megrendítő gyermeki sorsok alakulásáról. 

A kirándulás öt napja reméljük életre szóló élményt nyújtott ta-
nulóinknak és nevelőinknek is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Balatonalmádi város Önkormány-
zatának, valamint Dér András képviselő úrnak és tanulóink szüleinek 
az erdélyi úthoz kapott anyagi, valamint jótékonysági támogatásukat.

Május 21-25. között második szakaszá-
hoz érkezett intézményünk 10. B osztályának 
Határtalanul projektje (HAT-15-06-0016 
„Együttműködés Gimnáziumok között”), 
amely az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
finanszírozásával jött létre. 

Negyvenen indultunk útnak 4 kísérő tanárunkkal és egy ötnapos 
utazás keretében Székelyföldön jártunk és közös programokat szer-

veztünk a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium diákjaival. Sokat ki-
rándultunk, diáknapokat látogattunk, geoládákat rejtettünk el a Má-
ria út mentén Csíksomlyón és Csíkszeredában. Nagyon megható volt 
vendéglátóink közvetlensége, vendégszeretete.

A határon túli magyarság egy másik csoportját, hagyományait és 
életvitelét is megismertük egy egynapos lovas szekerezés során, ame-
lyet a gyimesi csángók falvaiban tettünk. Aznapi kirándulásunkat az 
ezeréves határnál zártuk. 

A pályázat utolsó elemeként élményeinkről a turizmus iránt ér-
deklődőknek blogot és útifilmet fogunk készíteni Veszprém megye és 
Hargita természeti és épített öröksége címmel, ami hamarosan elérhe-
tő lesz gimnáziumunk honlapján.

A 10. B osztály
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Mozart: A varázsfuvola – Operakaland

Kulturális gála az iskolában 

Himnusz-éneklő verseny

Angolversenyen a Lovassyban
A Lovassy László Gimnázium által 8. osztályos tanulóknak hirde-

tett angol csapatverseny döntőjében 4. helyezést ért él a Vörösberényi 
Általános Iskola csapata. Köszönet Gillich Lászlónénak (Saci néni) 
a korábbi években végzett munkájáért. A jobboldali képen balról 
jobbra: Schofhauzer Anita (felkészítő tanár), Pintér Anna, Szabó 
Dominika, Szecsődi Kíra

Iskolánk 5. osztályos emelt angol csoportja sikeresen szerepelt a 
veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola angol mesevetélkedőjén 
(felkészítő tanár: Schofhauzer Anita). 

Felvételi tájékoztató
Sok gyermek megkönnyebbülhetett, mikor végre kezükbe kap-

hatták a középfokú iskolákba szóló felvételi értesítéseiket. Nyolc ál-
talános iskolai év után egy új életszakasz köszön majd rájuk és per-
sze szüleikre. 

A Vörösberényi Általános Iskola 8. évfolyamán tanuló összes 23 
diák érettségit adó képzésben tanul tovább. Közülük 13-an tanul-
mányaikat gimnáziumban, 10-en pedig szakgimnáziumban (koráb-
ban szakközépiskola) folytathatják. Tehetséggondozó gimnázium-
ba (Lovassy László Gimnázium, Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium, Vetési Albert Gimnázium) az osztály 30%-a nyert felvételt.

Matekos sikerek 
Sikeresen szerepeltek diákjaink a Nemzetközi Kenguru Matema-

tika Versenyen. Egyéniben csak 1 ponttal lemaradva megyei 3. he-
lyezést ért el Török Dorka (5.a), 4. lett Raffai Richárd (8.o.), 5. 
helyet szerzett Kedves Lőrinc. További megyei szintű eredmények: 

21. hely  Telek Marcell (7.a), 24. Ficsor Zsófia (6.o.), 26. Bujtás 
Marcell (5.a), 27. Gitta Imre (4.o.), valamint 28. hely Istenes Ben-
ce. Felkészítő pedagógusok: Domonkosné Tóth Anikó tanítónő, 
Kovács Katalin, az időközben nyugállományba vonult Szögediné 
Hoblyák Katalin, valamint Zanathy László szaktanárok. 

Balatonkenese Város Önkormányzata Himnusz-éneklő versenyt hir-
detett a Balaton környéki általános iskolák tanulói részére. Iskolánkból 
22 tanuló jelentkezett erre a nemes megmérettetésre, akiket Mészáros 
Márta iskolánk óraadó tanára és Rehák Zsuzsa tanítónő készített fel. Né-
gyen kaptak teljesítményükért elismerő oklevelet. A legszebben éneklő, 
Bogdán Soma tanuló nyerte meg Balatonkenese Város Önkormányzata 
és Tömör István polgármester felajánlását, egy DELL típusú táblagépet.

Továbbra is kiválóak a 
Vörösberényiek történelemből!

A Haza és Haladás címmel megrendezett regionális (Dunántúl, 
Budapest) történelmi csapatverseny döntőjébe 2 csapatunk is beju-
tott,  ahonnan az előkelő 2. és 7. helyezéssel tértünk haza. 2. helye-
zettek: Oláh Panna (6.o.),Kedves Lőrinc, Zsendovics, Máté és Istenes 
Bence (7/a), középen Csetényi Tamásné (felkészítő tanárnő) 7.hely: 
Szecsődi Kíra,Kovács Kíra, Zab Martina és Késmárki Mirjam (8.o.)

Balról jobbra: 
Mesics Borbála 3.a 
(III. helyezés), Bogdán 
Soma 7.b (I. helyezés) 
Barna Nóra 5.a (III. helye-
zés, Kedves Lőrinc 7.a 
(III. helyezés).

Áprilisban megrendezésre került kulturális gálaműsor láttán méltán le-
hettek büszkék iskolánk pedagógusai, a diákok és szüleik, hozzátartozó-
ik. A gyerekek sok munkával, kiválóan felkészültek, s megmutathatták 
tehetségüket szavalásban, éneklésben, táncban, zenében és színpadi elő-
adásban. Hagyományosan kiemelt esemény volt az elsősök köszöntése, az 
iskolai nyakkendő és az iskola hímzett emblémájával ellátott póló átadá-
sa. Az ünnepség csúcspontja a kis elsősök számára a Szülői Munkaközös-
ség által szervezett torta-uzsonna volt. Köszönjük minden szervezőnek, 
közreműködőnek önzetlen munkáját, támogatását, hogy ez a szép hagyo-
mány ilyen nívós szinten tovább él, élhet közösségünkben.

Korán kellett kelnünk, hogy odaérjünk a balatonalmádi vasútállo-
másra a reggel 7 órai indulásra. Kicsivel több, mint 3 órás volt az út Bu-
dapestre. A kelenföldi állomásról a 4-es metróval száguldottunk egészen 
az Erkel Színházig. Így kezdődött a napunk, május 13-án pénteken.

Nagyon izgatott voltam, hisz még soha nem jártam operaelőadáson. 
Éppen a kezdésre értünk oda, de még rengeteg hely üres volt.Egy kedves 
úr elmondta az illemszabályokat, amíg vártuk azokat, akik vonatok és 
buszok késése miatt nem érkeztek meg. Aztán végre elkezdődött az elő-
adás, szerencsére magyar nyelven. Az énekes részeket még feliratozták is, 
így még jobban értettem a szöveget.

A történet a felnőtté válás útját mutatja be. „Az Éj sötét birodalmából, 
a bosszútól elvakult királynőtől az Ész birodalmába, a nyugodt Sarastro bi-
rodalmába jut el Pamina és Tamino. Ezen az úton és a próbatételeken pe-
dig csak az „isteni törvényt követve juthatnak át: tiszta szívvel, nemes céllal, 
higgadtan, józanul gondolkodva, önzetlenül, kitartással és türelemmel. Ak-
kor ragyoghatja be a sötét éjszakát a tündöklő Nap fénye.” (Ez egy idézet az 
ismertetőből, amit érkezésünkkor kaptunk.)

Ajánlom kicsiknek és nagyoknak, hogy nézzétek meg az előadást! Ha 
előtte – ahogy én is tettem anyukámmal – elolvassátok a történetet, ak-
kor biztosan nagyon fogjátok élvezni!

Nagyon várom a következő előadást, amit a barátaimmal együtt meg-
nézhetek!                                                                           Dávid Csongor

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-
,Alapfokú Művészeti Iskola 2016. április 14-16 között rendezte 
meg az Országos Kamaraéneklési Versenyt Egerben.
Iskolánkat Kádár Panna - Morvai Anna, valamint Nádas András – 
Rézmüves Miklós képviselték duett kategóriában. A lányok ezüst, 
a fiúk bronz minősítéssel tértek haza.(Nádasné Varga Katalin)

Ki mit tud a zongorán? – diákszemmel
A zeneiskolában április 18-án rendezték meg tanáraink a „Ki 

mit tud a zongorán?” elnevezésű versenyt. Mindnyájan az elő-
adásunknak megfelelő értékelést kaptunk a kéttagú zsűritől. 

A rendezvény 9 órakor kezdődött. A zongorajátékok előadá-
sát az egészen kicsik nyitották meg és őket követtük mi, na-
gyobbak, komolyabb darabokkal. Mindnyájan sokat készül-
tünk és a maximumot nyújtottuk. Az egyes évfolyamok műsor-
számai között rövid, és 10-15 perces szünetek voltak, melyet 
egy kis nassolással tölthettünk el. Finom szendvicsek, sütik, 
szörpök és üdítők vártak minket. A szünetekben a zsűri tagjai 
folyamatosan dicsérték a jobbnál jobb, szebbnél szebb produk-
ciókat. Miután minden korcsoport versenye véget ért, kimen-
tünk a zeneiskola elé és Huiber Gabriella igazgató nő ismertet-
te iskolánk névadójának, Kósa Györgynek az életét, majd meg-
koszorúztuk a zeneszerző portréját. Felügyelő tanár kíséretében 
sok gyerkőc elment ebédelni. Egy kis pihenő után elkezdődött 
az eredményhirdetés. Mindannyiunkat oklevéllel és egy apró 
ajándékkal leptek meg. 

A program végén névtelenül megfogalmazhattuk élménye-
inket. Ezek közül szeretnék kettőt idézni, melyeket a legjobb-
nak találtam: 

„Szerintem jó dolog ez a ki mit tud, hasznos arra, hogy felké-
szítsen a tanszaki hangversenyre és az év végi vizsgára. Én jól érez-
tem magam. Szerintem mindenki a legjobb volt.”

„Nagyon jó volt, jövőre is kellene ilyet szervezni. Ehettünk, 
ihattunk, ismerkedhettünk, több időnk volt gyakorolni és min-
denki megmutathatta tudását! 5/5.”

Mindenkinek szívből gratulálok, aki vállalta a megmérette-
tést. Köszönjük tanárainknak – Fűkéné Sebestyén Mónika, Ta-
más Béláné, Tumpek Melinda, Teleki Gergő – a felkészítést. 

Bonyhádi Viktória, 8. osztályos zongorista

Köszönjük a zsűrinek a lelkiismeretes munkát és az építő- dicsé-
rő mondatokat, Huiber Gabriella igazgatónőnek a támogatást, és 
a gyerekeknek az értékes produkciókat!

Tumpek Melinda 

Ki mit tud a zongorán? – pedagógus szemmel
Az Almádi Kósa György zeneiskola zongora tanszakán olyan öt-

let merült fel: szeretnénk a zongorázni tanuló gyerekeknek szereplé-
si lehetőséget teremteni, ahol oldottan, örömmel megmutathatják 
tudásukat egymásnak és egy szakmai zsűrinek. Nem hangverseny, 
nem is verseny, hanem valami más.

Így jött a Ki mit tud? elnevezés.
2016. április 18-án délelőttre tettük a programot. A résztvevő 

gyerekek ezen a napon nem iskolába, hanem zeneiskolába jöttek. 
41 növendékünk vállalta a szereplést, a legkisebbektől – 7 éves - a 
legnagyobbakig – a középiskolás korosztályig.

Fontos volt számunkra, hogy a gyerekek ne első, második, har-
madik helyezést kapjanak és ne arany, ezüst, bronz minősítéssel 
legyenek besorolva. A zongorázás, zenélés egy szubjektív, nehe-
zen pontozható és mérhető művészeti ág. Ám valamilyen benyo-
mása egy zenei produkcióról minden arra érzékeny embernek van. 
Ezekre gondoltunk, amikor meghívtuk Kiss Andrást – a balaton-
füredi Ferencsik János Zeneiskola zongoratanárát és Rácz Berna-
dettet – a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola zongoratanárát. 
Mindketten egyetértettek velünk és partnerek voltak abban, hogy 
a gyerekek játékából a jót emeljék ki és díjazzák.

A szereplők oklevelén – amit a program végén átvehettek – a 
következők álltak: „a szép hangú zongorázásért”, a „virtuóz játé-
kért”, „a karakteres játékért”, „az érzelem gazdag zongorázásért”,  
”a könnyed, stílusos zongorázásért” és hasonlók. Az oklevelek 
mellett mindenki hazavihetett apró ajándékot is az Almádi Zene-
iskoláért Alapítvány jóvoltából.
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Krónika

Mozart: A varázsfuvola – Operakaland

Kulturális gála az iskolában 

Himnusz-éneklő verseny

Angolversenyen a Lovassyban
A Lovassy László Gimnázium által 8. osztályos tanulóknak hirde-

tett angol csapatverseny döntőjében 4. helyezést ért él a Vörösberényi 
Általános Iskola csapata. Köszönet Gillich Lászlónénak (Saci néni) 
a korábbi években végzett munkájáért. A jobboldali képen balról 
jobbra: Schofhauzer Anita (felkészítő tanár), Pintér Anna, Szabó 
Dominika, Szecsődi Kíra

Iskolánk 5. osztályos emelt angol csoportja sikeresen szerepelt a 
veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola angol mesevetélkedőjén 
(felkészítő tanár: Schofhauzer Anita). 

Felvételi tájékoztató
Sok gyermek megkönnyebbülhetett, mikor végre kezükbe kap-

hatták a középfokú iskolákba szóló felvételi értesítéseiket. Nyolc ál-
talános iskolai év után egy új életszakasz köszön majd rájuk és per-
sze szüleikre. 

A Vörösberényi Általános Iskola 8. évfolyamán tanuló összes 23 
diák érettségit adó képzésben tanul tovább. Közülük 13-an tanul-
mányaikat gimnáziumban, 10-en pedig szakgimnáziumban (koráb-
ban szakközépiskola) folytathatják. Tehetséggondozó gimnázium-
ba (Lovassy László Gimnázium, Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium, Vetési Albert Gimnázium) az osztály 30%-a nyert felvételt.

Matekos sikerek 
Sikeresen szerepeltek diákjaink a Nemzetközi Kenguru Matema-

tika Versenyen. Egyéniben csak 1 ponttal lemaradva megyei 3. he-
lyezést ért el Török Dorka (5.a), 4. lett Raffai Richárd (8.o.), 5. 
helyet szerzett Kedves Lőrinc. További megyei szintű eredmények: 

21. hely  Telek Marcell (7.a), 24. Ficsor Zsófia (6.o.), 26. Bujtás 
Marcell (5.a), 27. Gitta Imre (4.o.), valamint 28. hely Istenes Ben-
ce. Felkészítő pedagógusok: Domonkosné Tóth Anikó tanítónő, 
Kovács Katalin, az időközben nyugállományba vonult Szögediné 
Hoblyák Katalin, valamint Zanathy László szaktanárok. 

Balatonkenese Város Önkormányzata Himnusz-éneklő versenyt hir-
detett a Balaton környéki általános iskolák tanulói részére. Iskolánkból 
22 tanuló jelentkezett erre a nemes megmérettetésre, akiket Mészáros 
Márta iskolánk óraadó tanára és Rehák Zsuzsa tanítónő készített fel. Né-
gyen kaptak teljesítményükért elismerő oklevelet. A legszebben éneklő, 
Bogdán Soma tanuló nyerte meg Balatonkenese Város Önkormányzata 
és Tömör István polgármester felajánlását, egy DELL típusú táblagépet.

Továbbra is kiválóak a 
Vörösberényiek történelemből!

A Haza és Haladás címmel megrendezett regionális (Dunántúl, 
Budapest) történelmi csapatverseny döntőjébe 2 csapatunk is beju-
tott,  ahonnan az előkelő 2. és 7. helyezéssel tértünk haza. 2. helye-
zettek: Oláh Panna (6.o.),Kedves Lőrinc, Zsendovics, Máté és Istenes 
Bence (7/a), középen Csetényi Tamásné (felkészítő tanárnő) 7.hely: 
Szecsődi Kíra,Kovács Kíra, Zab Martina és Késmárki Mirjam (8.o.)

Balról jobbra: 
Mesics Borbála 3.a 
(III. helyezés), Bogdán 
Soma 7.b (I. helyezés) 
Barna Nóra 5.a (III. helye-
zés, Kedves Lőrinc 7.a 
(III. helyezés).

Áprilisban megrendezésre került kulturális gálaműsor láttán méltán le-
hettek büszkék iskolánk pedagógusai, a diákok és szüleik, hozzátartozó-
ik. A gyerekek sok munkával, kiválóan felkészültek, s megmutathatták 
tehetségüket szavalásban, éneklésben, táncban, zenében és színpadi elő-
adásban. Hagyományosan kiemelt esemény volt az elsősök köszöntése, az 
iskolai nyakkendő és az iskola hímzett emblémájával ellátott póló átadá-
sa. Az ünnepség csúcspontja a kis elsősök számára a Szülői Munkaközös-
ség által szervezett torta-uzsonna volt. Köszönjük minden szervezőnek, 
közreműködőnek önzetlen munkáját, támogatását, hogy ez a szép hagyo-
mány ilyen nívós szinten tovább él, élhet közösségünkben.

Korán kellett kelnünk, hogy odaérjünk a balatonalmádi vasútállo-
másra a reggel 7 órai indulásra. Kicsivel több, mint 3 órás volt az út Bu-
dapestre. A kelenföldi állomásról a 4-es metróval száguldottunk egészen 
az Erkel Színházig. Így kezdődött a napunk, május 13-án pénteken.

Nagyon izgatott voltam, hisz még soha nem jártam operaelőadáson. 
Éppen a kezdésre értünk oda, de még rengeteg hely üres volt.Egy kedves 
úr elmondta az illemszabályokat, amíg vártuk azokat, akik vonatok és 
buszok késése miatt nem érkeztek meg. Aztán végre elkezdődött az elő-
adás, szerencsére magyar nyelven. Az énekes részeket még feliratozták is, 
így még jobban értettem a szöveget.

A történet a felnőtté válás útját mutatja be. „Az Éj sötét birodalmából, 
a bosszútól elvakult királynőtől az Ész birodalmába, a nyugodt Sarastro bi-
rodalmába jut el Pamina és Tamino. Ezen az úton és a próbatételeken pe-
dig csak az „isteni törvényt követve juthatnak át: tiszta szívvel, nemes céllal, 
higgadtan, józanul gondolkodva, önzetlenül, kitartással és türelemmel. Ak-
kor ragyoghatja be a sötét éjszakát a tündöklő Nap fénye.” (Ez egy idézet az 
ismertetőből, amit érkezésünkkor kaptunk.)

Ajánlom kicsiknek és nagyoknak, hogy nézzétek meg az előadást! Ha 
előtte – ahogy én is tettem anyukámmal – elolvassátok a történetet, ak-
kor biztosan nagyon fogjátok élvezni!

Nagyon várom a következő előadást, amit a barátaimmal együtt meg-
nézhetek!                                                                           Dávid Csongor

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-
,Alapfokú Művészeti Iskola 2016. április 14-16 között rendezte 
meg az Országos Kamaraéneklési Versenyt Egerben.
Iskolánkat Kádár Panna - Morvai Anna, valamint Nádas András – 
Rézmüves Miklós képviselték duett kategóriában. A lányok ezüst, 
a fiúk bronz minősítéssel tértek haza.(Nádasné Varga Katalin)

Ki mit tud a zongorán? – diákszemmel
A zeneiskolában április 18-án rendezték meg tanáraink a „Ki 

mit tud a zongorán?” elnevezésű versenyt. Mindnyájan az elő-
adásunknak megfelelő értékelést kaptunk a kéttagú zsűritől. 

A rendezvény 9 órakor kezdődött. A zongorajátékok előadá-
sát az egészen kicsik nyitották meg és őket követtük mi, na-
gyobbak, komolyabb darabokkal. Mindnyájan sokat készül-
tünk és a maximumot nyújtottuk. Az egyes évfolyamok műsor-
számai között rövid, és 10-15 perces szünetek voltak, melyet 
egy kis nassolással tölthettünk el. Finom szendvicsek, sütik, 
szörpök és üdítők vártak minket. A szünetekben a zsűri tagjai 
folyamatosan dicsérték a jobbnál jobb, szebbnél szebb produk-
ciókat. Miután minden korcsoport versenye véget ért, kimen-
tünk a zeneiskola elé és Huiber Gabriella igazgató nő ismertet-
te iskolánk névadójának, Kósa Györgynek az életét, majd meg-
koszorúztuk a zeneszerző portréját. Felügyelő tanár kíséretében 
sok gyerkőc elment ebédelni. Egy kis pihenő után elkezdődött 
az eredményhirdetés. Mindannyiunkat oklevéllel és egy apró 
ajándékkal leptek meg. 

A program végén névtelenül megfogalmazhattuk élménye-
inket. Ezek közül szeretnék kettőt idézni, melyeket a legjobb-
nak találtam: 

„Szerintem jó dolog ez a ki mit tud, hasznos arra, hogy felké-
szítsen a tanszaki hangversenyre és az év végi vizsgára. Én jól érez-
tem magam. Szerintem mindenki a legjobb volt.”

„Nagyon jó volt, jövőre is kellene ilyet szervezni. Ehettünk, 
ihattunk, ismerkedhettünk, több időnk volt gyakorolni és min-
denki megmutathatta tudását! 5/5.”

Mindenkinek szívből gratulálok, aki vállalta a megmérette-
tést. Köszönjük tanárainknak – Fűkéné Sebestyén Mónika, Ta-
más Béláné, Tumpek Melinda, Teleki Gergő – a felkészítést. 

Bonyhádi Viktória, 8. osztályos zongorista

Köszönjük a zsűrinek a lelkiismeretes munkát és az építő- dicsé-
rő mondatokat, Huiber Gabriella igazgatónőnek a támogatást, és 
a gyerekeknek az értékes produkciókat!

Tumpek Melinda 

Ki mit tud a zongorán? – pedagógus szemmel
Az Almádi Kósa György zeneiskola zongora tanszakán olyan öt-

let merült fel: szeretnénk a zongorázni tanuló gyerekeknek szereplé-
si lehetőséget teremteni, ahol oldottan, örömmel megmutathatják 
tudásukat egymásnak és egy szakmai zsűrinek. Nem hangverseny, 
nem is verseny, hanem valami más.

Így jött a Ki mit tud? elnevezés.
2016. április 18-án délelőttre tettük a programot. A résztvevő 

gyerekek ezen a napon nem iskolába, hanem zeneiskolába jöttek. 
41 növendékünk vállalta a szereplést, a legkisebbektől – 7 éves - a 
legnagyobbakig – a középiskolás korosztályig.

Fontos volt számunkra, hogy a gyerekek ne első, második, har-
madik helyezést kapjanak és ne arany, ezüst, bronz minősítéssel 
legyenek besorolva. A zongorázás, zenélés egy szubjektív, nehe-
zen pontozható és mérhető művészeti ág. Ám valamilyen benyo-
mása egy zenei produkcióról minden arra érzékeny embernek van. 
Ezekre gondoltunk, amikor meghívtuk Kiss Andrást – a balaton-
füredi Ferencsik János Zeneiskola zongoratanárát és Rácz Berna-
dettet – a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola zongoratanárát. 
Mindketten egyetértettek velünk és partnerek voltak abban, hogy 
a gyerekek játékából a jót emeljék ki és díjazzák.

A szereplők oklevelén – amit a program végén átvehettek – a 
következők álltak: „a szép hangú zongorázásért”, a „virtuóz játé-
kért”, „a karakteres játékért”, „az érzelem gazdag zongorázásért”,  
”a könnyed, stílusos zongorázásért” és hasonlók. Az oklevelek 
mellett mindenki hazavihetett apró ajándékot is az Almádi Zene-
iskoláért Alapítvány jóvoltából.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. június közepétől július közepéig.

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk!  
E-mail: balatonjatekpont@gmail.com 

BALATON JÁTÉKPONT 
Ingyenes játszóház 0–99 éves korig Ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! Tel.: +36 
20 9703 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/balatonjatekpont. Hely-
szín: Balatonalmádi, Városház tér 4. (Pannónia földszintje) Nyitva tartás: hétfő-péntek 10–18 
óra, szombat 14–18 óra 

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Elnök: Dudás Zsolt 20 4838 780, titkár: Juhászné Vincze Eszter 20 9703 479 

HATTYÚ BÁL 2016
Június 18. szombat 
18 óra – Jelmezes felvonulás a Hattyú ABC-től a Városház térig, a felvonulást kíséri a Várpa-
lotai Bányász Fúvószenekar. A felvonulásra jelmezek kölcsönözhetők, a részletekről a Balaton 
Játékpontban és a 20/97 03 479-es telefonszámon kaphatnak bővebb tájékoztatást.  
18.30 óra – Bálozók köszöntése a Városház téren. Közreműködnek a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola néptáncosai és a Vörösberényi Iskola diákjai, valamint a Várpalotai Bányász Fú-
vószenekar. 
19 óra – Bevonulás a bál helyszínére 
20 óra – Ünnepélyes megnyitó és a fővédnökök köszöntője 
Műsort ad Káplán György énekművész és Ihász Irén művésztanár. 
20.30 óra – Vacsora és tánc, a zenét a budapesti Sunny Dance Band szolgáltatja. Éjfélkor tom-
bolasorsolás majd svédasztalos vacsora. Jegyek a Balaton Játékpontban, korlátozott számban 
kaphatók 6.500 Ft-os áron. Bővebb információ a 20/974 03 479-es telefonszámon kapható.
 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM 
A tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művészetek hagyományos 
Balaton parti ünnepe. 2016. június 24-25-26. Balatonalmádi – Szent Erzsébet liget (Móló és 
környéke) Balatonalmádi város és az Almádiért Közalapítvány kiemelt rendezvénye
PÉNTEK – SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG – szervező: Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár 
SZOMBAT – SZOMBAT ESTI VIGASSÁG 18 ÓRÁTÓL Ludas Matyi – Rama-
zuri Bábszínház; Ünnepélyes köszöntő – közreműködik: Dávid Eszter népdalénekes; A 
Kárpát-medence különböző vidékeinek népviseletei bemutatása zenével és tánccal; Fűzfő 
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub műsora; Csopak Táncegyüttes műsora táncházzal; 
Flare Beas koncert   
VASÁRNAP – JÁRD KI LÁBAM, JÁRD KI MOST! Mandulás Táncház 2016. – 18 órától. 
Közreműködnek balatonalmádi néptáncosai – ma este minden korosztály táncra perdül! 
Kökörcsin Néptánc Csoport; Gurgolya Néptánc Csoport; Balatonalmádi Néptánc Műhely; 
Ringató Balaton Néptánc Együttes; Borostyán Népdalkör – Indulj el egy úton … moldvai 
énekek, imádságok és krónikák, történeti dalok, táncházi muzsika Joós Tamás énekmondó 
műsora; Tördemic Táncegyüttes műsora – művészeti vezető: Szabó Csaba, a Népművészet ifjú 
mestere, az Országos Szólótáncverseny különdíjasa; Táncház kifulladásig 

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
PANNÓNIA KÖNYVTÁR 
Telefon: 88 542 514
Június 15. szerda 18 óra Szögedi Miklós fotóművész kiállításának megnyitója a Pannóniában 
Június  24. péntek 20 óra Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás a Szent Erzsébet ligetben
Július 1-2-3. péntek-szombat-vasárnap ALMÁDI NAPOK 2016 a Szent István parkban 
Július 2. szombat 18 óra Mersits Piroska emlékkiállítása a Padlásgalériában
Július 9. szombat 18 óra Almádi Tájkép Biennálé megnyitó a Pannóniában 
Július 8-9-10. péntek-szombat-vasárnap Almádi Napok 2016. a Szent István parkban
Július 15-16-17. péntek-szombat-vasárnap Almádi Napok 2016.  a Szent István parkban
Július 22. péntek 19 óra IV. Balatoni Csillagösvény Körút – Böjte Csaba Almádiban
Július 27-3. szerda-vasárnap XXI.  PANNÓNIA – RAMADA  KUPA Nemzetközi egyéni 
sakkverseny  a kulturális központban

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88 438 224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a nyári-őszi hóna-
pokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. 

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Elnök: Lőrincz József 70 366 0181 
Május 7. szombat – Szezonzáró majális 

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet 30 9719 446  
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. termében

BOLHAPIAC 
Május 29-én délelőtt a piactéren

KÁPTALANFÜREDI FÜRDŐ EGYESÜLET 
Elnök: Kacskovics Lajos 20 941 8883  
Augusztus 6. szombat – Gondolatok és dallamok a káptalani fák alatt 
Helyszín: Káptalanfüredi kápolna kertje 

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc 70 339 5274 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Június 8-10. szerda-péntek – Kirándulás: Aratóünnep Földesen 3 nap (2 éj) – részletfize-
tés lehetőséges

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Elnök: Lencse Sándor 30 902 4268, Június 14. szerda 15-17 óráig ÜGYELET: befizetés az 
erdélyi útra (2. részlet + biztosítási díj) 
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nyári kirándulásai:
Június 17. péntek 7.30-kor Göcsej – Zalaegerszeg
Július 28-29. (2 napos) csütörtök- péntek 7.30-kor
TOLNA –BARANYA: Hőgyész- Bikal-Lengyel – Annafürdő-Kurd–Gyulaj-Tamási
Szeptember 21-25-ig (5 napos) szerda – vasárnap Indulás 6 órakor DÉL –ERDÉLY- 
SZÁSZFÖLD  (önköltséges)
Szeptember 30. péntek 8.30-kor Jutalomút, baráti találkozó SIÓFOKON
Minden kirándulásra gyülekező: Vörösberényben az Ady téren a POSTA előtt.

Jacqueline Wilson

Jacqueline Wilson neve ismerősen csenghet mindenkinek, aki 
járt már a gyermekkönyvtárban vagy aki maga sem olyan rég volt 
kamasz. Az írónő első regénye 1991-ben jelent meg, ami azóta is 
az egyik legnépszerűbb mind közül. Tracy Beaker történetéből az-
óta hazájában tévésorozat is készült a családok nagy örömére. A 
téma ugyanis nem mindennapi: Tracy egy olyan gyermek, akit el-
hagyott az anyukája, amit ő úgy próbál feldolgozni, hogy a neve-
lőotthonban rosszaságot rosszaságra halmoz. Wilsonnál ez a té-
maválasztás egyáltalán nem meglepő, minden könyvében tabu-
kat feszeget: magányról, szingli anyák gyermekeiről, szorongó, a 
biztonság érzete nélkül felnövő gyermekek nehézségeiről ír olyan 
stílusban, mely egyszerű, mégis élvezetes, sokszor humoros és 
szabadszájú, de mégsem bugyuta. Regényeit egyes szám első sze-
mélyben írja, mely nagyban hozzásegíti az olvasót a belső vívó-
dás átéléséhez, a nehéz sorsok megértéséhez. Nick Sharratt né-
hol karikaturisztikus, képregénybe illő illusztrációi is rengeteget 
hozzátesznek az olvasmányélményhez, nélkülük nem is lennének 
Jacqueline Wilson könyvei azok, amik: az ifjúság számára is ért-
hető, élvezetes történetek mindennapi problémákról, melyekkel 
nem mindenki találkozik minden nap. Felnőtteknek is ajánlott!

Könyvajánló helyett…
Minden könyvnek megvan a maga sorsa – akkor is, ha az egy könyv-

tárba kerül, és sokan olvasgatják.
A könyvtári könyveknek van elhasználódási ideje – és ez sok minden-

től függ: hányan olvassák, milyen a kötése (sajnos, nem mindegyik alkal-
mas könyvtári használatra), s függ attól is, hogy gyerekeknek íródott vagy 
felnőtteknek. Nem mindegy, hogy hány oldalas, milyen méretű. Hogy 
van-e elegendő margója vagy nagyon feszíteni kell a gerincét olvasásnál.

Teljesen természetes, hogy a könyvtár abban a tudatban vesz meg egy 
könyvet, hogy az előbb-utóbb elhasználódik. Ha nagyon népszerű, újra 
beszerezzük vagy köttetjük, s még számtalanszor használható.

Aki egy könyvtárból könyvet kölcsönöz, tudatában van annak, hogy 
azt csak kölcsönbe kapja. A legtöbb olvasó gondosan vigyáz rá, még olyan 
is van, aki beköti az éppen használatban lévő példányt.

Balesetek azonban előfordulhatnak – előfordulnak:
•	 fent	marad	a	buszon,	vonaton,	repülőn
•	 ráömlik	a	kávé,	vagy	a	gyerek	iskolatáskájában	kiborul	a	kakaó
•	 a	kutya	megszerzi	a	padról,	komódról	(nagyon	találékonyak	tudnak	

lenni!) – és megrágja
•	 kölcsönadjuk	másnak	és	soha	nem	kapjuk	vissza
•	 kistestvér	megkaparintja	és	rajzfüzetnek	használja	–	vagy	apróra	tépi
•	 és	így	tovább…

Általában ilyenkor kedvesen megbeszéljük egymással az esetet, s igyek-
szünk segíteni a legolcsóbb beszerzési mód megtalálásában, mert az olva-
sónak a könyvet meg kell vásárolnia – hiszen az eredeti példány sérülése 
vagy hiánya okán nem tudja többé betölteni funkcióját.

Az utóbbi egy évben azonban olyan jelenséggel találkozunk szinte 
nap mint nap, amelyet meg kell említenem: az elázott, vizes könyvek 
visszahozatalát… Sajnálattal kell mondanom, hogy az elázott könyvek a 
továbbiakban nem használhatók, még akkor sem, ha „csak” felgyűrődtek 
a lapjaik, s már megszáradtak. Nem illendő az ilyet visszatenni a polcra, 
s várni, hogy más olvasó kézbe vegye. Arról nem szólva, hogy ezen köny-
vek egy része egészen egyszerűen penészes lesz a továbbiakban.

Ezúton kérünk mindenkit: ha esőre áll az idő, az esernyő mellé tegye-
nek be egy zacskót a könyvnek is a táskába… Ha mégis megázna az a 
könyv – mert hát van ilyen -, akkor kérünk helyette új példányt!

S ha nehéz lenne elhinni, milyen gondot okozhat ez a bagatellnek tűnő 
„vizesedés”, akkor egy példa: van egy négy kötetből álló sorozat – Susan 
Mallery írta. Népszerű az olvasók körében, de így ment tönkre a harma-
dik kötet – a Chili és csokoládé… Jelenleg beszerezhetetlen, s így az egész 
sorozat csonka.

Hát ezért kérnénk egy kicsit több törődést… 
További jó olvasást mindenkinek!                                   Fábiánné Anna

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

Kedves Olvasóink, Látogatóink! 
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár június 1. és augusz-

tus 31. között a nyári nyitva tartás szerint, 10-20 óráig áll látoga-
tóink rendelkezésére

Az intézmény június 11-én és június 18-án rendezvény miatt 
zárva tart.

Júliusban Veszprém megye a házigazdája a könyvtárosok éves 
vándorgyűlésének, amely fontos szakmai fóruma a szakmának. 
Mivel Veszprém egy karnyújtásnyira van városunktól, a könyvtá-
rosoknak ez szinte kötelező továbbképzési alkalom. Emiatt július 
7-én és 8-án a könyvtár csökkentett nyitva tartással várja olvasó-
it, használóit: 10-13 óra között. A kellemetlenségért kérjük szíves 
elnézésüket! Július 9-én, szombaton a szokásos időben tartunk 
nyitva: 14 és 20 óra között. 
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. június

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. június közepétől július közepéig.

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk!  
E-mail: balatonjatekpont@gmail.com 

BALATON JÁTÉKPONT 
Ingyenes játszóház 0–99 éves korig Ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! Tel.: +36 
20 9703 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/balatonjatekpont. Hely-
szín: Balatonalmádi, Városház tér 4. (Pannónia földszintje) Nyitva tartás: hétfő-péntek 10–18 
óra, szombat 14–18 óra 

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Elnök: Dudás Zsolt 20 4838 780, titkár: Juhászné Vincze Eszter 20 9703 479 

HATTYÚ BÁL 2016
Június 18. szombat 
18 óra – Jelmezes felvonulás a Hattyú ABC-től a Városház térig, a felvonulást kíséri a Várpa-
lotai Bányász Fúvószenekar. A felvonulásra jelmezek kölcsönözhetők, a részletekről a Balaton 
Játékpontban és a 20/97 03 479-es telefonszámon kaphatnak bővebb tájékoztatást.  
18.30 óra – Bálozók köszöntése a Városház téren. Közreműködnek a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola néptáncosai és a Vörösberényi Iskola diákjai, valamint a Várpalotai Bányász Fú-
vószenekar. 
19 óra – Bevonulás a bál helyszínére 
20 óra – Ünnepélyes megnyitó és a fővédnökök köszöntője 
Műsort ad Káplán György énekművész és Ihász Irén művésztanár. 
20.30 óra – Vacsora és tánc, a zenét a budapesti Sunny Dance Band szolgáltatja. Éjfélkor tom-
bolasorsolás majd svédasztalos vacsora. Jegyek a Balaton Játékpontban, korlátozott számban 
kaphatók 6.500 Ft-os áron. Bővebb információ a 20/974 03 479-es telefonszámon kapható.
 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM 
A tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művészetek hagyományos 
Balaton parti ünnepe. 2016. június 24-25-26. Balatonalmádi – Szent Erzsébet liget (Móló és 
környéke) Balatonalmádi város és az Almádiért Közalapítvány kiemelt rendezvénye
PÉNTEK – SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG – szervező: Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár 
SZOMBAT – SZOMBAT ESTI VIGASSÁG 18 ÓRÁTÓL Ludas Matyi – Rama-
zuri Bábszínház; Ünnepélyes köszöntő – közreműködik: Dávid Eszter népdalénekes; A 
Kárpát-medence különböző vidékeinek népviseletei bemutatása zenével és tánccal; Fűzfő 
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub műsora; Csopak Táncegyüttes műsora táncházzal; 
Flare Beas koncert   
VASÁRNAP – JÁRD KI LÁBAM, JÁRD KI MOST! Mandulás Táncház 2016. – 18 órától. 
Közreműködnek balatonalmádi néptáncosai – ma este minden korosztály táncra perdül! 
Kökörcsin Néptánc Csoport; Gurgolya Néptánc Csoport; Balatonalmádi Néptánc Műhely; 
Ringató Balaton Néptánc Együttes; Borostyán Népdalkör – Indulj el egy úton … moldvai 
énekek, imádságok és krónikák, történeti dalok, táncházi muzsika Joós Tamás énekmondó 
műsora; Tördemic Táncegyüttes műsora – művészeti vezető: Szabó Csaba, a Népművészet ifjú 
mestere, az Országos Szólótáncverseny különdíjasa; Táncház kifulladásig 

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
PANNÓNIA KÖNYVTÁR 
Telefon: 88 542 514
Június 15. szerda 18 óra Szögedi Miklós fotóművész kiállításának megnyitója a Pannóniában 
Június  24. péntek 20 óra Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás a Szent Erzsébet ligetben
Július 1-2-3. péntek-szombat-vasárnap ALMÁDI NAPOK 2016 a Szent István parkban 
Július 2. szombat 18 óra Mersits Piroska emlékkiállítása a Padlásgalériában
Július 9. szombat 18 óra Almádi Tájkép Biennálé megnyitó a Pannóniában 
Július 8-9-10. péntek-szombat-vasárnap Almádi Napok 2016. a Szent István parkban
Július 15-16-17. péntek-szombat-vasárnap Almádi Napok 2016.  a Szent István parkban
Július 22. péntek 19 óra IV. Balatoni Csillagösvény Körút – Böjte Csaba Almádiban
Július 27-3. szerda-vasárnap XXI.  PANNÓNIA – RAMADA  KUPA Nemzetközi egyéni 
sakkverseny  a kulturális központban

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88 438 224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a nyári-őszi hóna-
pokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. 

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Elnök: Lőrincz József 70 366 0181 
Május 7. szombat – Szezonzáró majális 

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet 30 9719 446  
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. termében

BOLHAPIAC 
Május 29-én délelőtt a piactéren

KÁPTALANFÜREDI FÜRDŐ EGYESÜLET 
Elnök: Kacskovics Lajos 20 941 8883  
Augusztus 6. szombat – Gondolatok és dallamok a káptalani fák alatt 
Helyszín: Káptalanfüredi kápolna kertje 

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc 70 339 5274 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Június 8-10. szerda-péntek – Kirándulás: Aratóünnep Földesen 3 nap (2 éj) – részletfize-
tés lehetőséges

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Elnök: Lencse Sándor 30 902 4268, Június 14. szerda 15-17 óráig ÜGYELET: befizetés az 
erdélyi útra (2. részlet + biztosítási díj) 
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nyári kirándulásai:
Június 17. péntek 7.30-kor Göcsej – Zalaegerszeg
Július 28-29. (2 napos) csütörtök- péntek 7.30-kor
TOLNA –BARANYA: Hőgyész- Bikal-Lengyel – Annafürdő-Kurd–Gyulaj-Tamási
Szeptember 21-25-ig (5 napos) szerda – vasárnap Indulás 6 órakor DÉL –ERDÉLY- 
SZÁSZFÖLD  (önköltséges)
Szeptember 30. péntek 8.30-kor Jutalomút, baráti találkozó SIÓFOKON
Minden kirándulásra gyülekező: Vörösberényben az Ady téren a POSTA előtt.

Jacqueline Wilson

Jacqueline Wilson neve ismerősen csenghet mindenkinek, aki 
járt már a gyermekkönyvtárban vagy aki maga sem olyan rég volt 
kamasz. Az írónő első regénye 1991-ben jelent meg, ami azóta is 
az egyik legnépszerűbb mind közül. Tracy Beaker történetéből az-
óta hazájában tévésorozat is készült a családok nagy örömére. A 
téma ugyanis nem mindennapi: Tracy egy olyan gyermek, akit el-
hagyott az anyukája, amit ő úgy próbál feldolgozni, hogy a neve-
lőotthonban rosszaságot rosszaságra halmoz. Wilsonnál ez a té-
maválasztás egyáltalán nem meglepő, minden könyvében tabu-
kat feszeget: magányról, szingli anyák gyermekeiről, szorongó, a 
biztonság érzete nélkül felnövő gyermekek nehézségeiről ír olyan 
stílusban, mely egyszerű, mégis élvezetes, sokszor humoros és 
szabadszájú, de mégsem bugyuta. Regényeit egyes szám első sze-
mélyben írja, mely nagyban hozzásegíti az olvasót a belső vívó-
dás átéléséhez, a nehéz sorsok megértéséhez. Nick Sharratt né-
hol karikaturisztikus, képregénybe illő illusztrációi is rengeteget 
hozzátesznek az olvasmányélményhez, nélkülük nem is lennének 
Jacqueline Wilson könyvei azok, amik: az ifjúság számára is ért-
hető, élvezetes történetek mindennapi problémákról, melyekkel 
nem mindenki találkozik minden nap. Felnőtteknek is ajánlott!

Könyvajánló helyett…
Minden könyvnek megvan a maga sorsa – akkor is, ha az egy könyv-

tárba kerül, és sokan olvasgatják.
A könyvtári könyveknek van elhasználódási ideje – és ez sok minden-

től függ: hányan olvassák, milyen a kötése (sajnos, nem mindegyik alkal-
mas könyvtári használatra), s függ attól is, hogy gyerekeknek íródott vagy 
felnőtteknek. Nem mindegy, hogy hány oldalas, milyen méretű. Hogy 
van-e elegendő margója vagy nagyon feszíteni kell a gerincét olvasásnál.

Teljesen természetes, hogy a könyvtár abban a tudatban vesz meg egy 
könyvet, hogy az előbb-utóbb elhasználódik. Ha nagyon népszerű, újra 
beszerezzük vagy köttetjük, s még számtalanszor használható.

Aki egy könyvtárból könyvet kölcsönöz, tudatában van annak, hogy 
azt csak kölcsönbe kapja. A legtöbb olvasó gondosan vigyáz rá, még olyan 
is van, aki beköti az éppen használatban lévő példányt.

Balesetek azonban előfordulhatnak – előfordulnak:
•	 fent	marad	a	buszon,	vonaton,	repülőn
•	 ráömlik	a	kávé,	vagy	a	gyerek	iskolatáskájában	kiborul	a	kakaó
•	 a	kutya	megszerzi	a	padról,	komódról	(nagyon	találékonyak	tudnak	

lenni!) – és megrágja
•	 kölcsönadjuk	másnak	és	soha	nem	kapjuk	vissza
•	 kistestvér	megkaparintja	és	rajzfüzetnek	használja	–	vagy	apróra	tépi
•	 és	így	tovább…

Általában ilyenkor kedvesen megbeszéljük egymással az esetet, s igyek-
szünk segíteni a legolcsóbb beszerzési mód megtalálásában, mert az olva-
sónak a könyvet meg kell vásárolnia – hiszen az eredeti példány sérülése 
vagy hiánya okán nem tudja többé betölteni funkcióját.

Az utóbbi egy évben azonban olyan jelenséggel találkozunk szinte 
nap mint nap, amelyet meg kell említenem: az elázott, vizes könyvek 
visszahozatalát… Sajnálattal kell mondanom, hogy az elázott könyvek a 
továbbiakban nem használhatók, még akkor sem, ha „csak” felgyűrődtek 
a lapjaik, s már megszáradtak. Nem illendő az ilyet visszatenni a polcra, 
s várni, hogy más olvasó kézbe vegye. Arról nem szólva, hogy ezen köny-
vek egy része egészen egyszerűen penészes lesz a továbbiakban.

Ezúton kérünk mindenkit: ha esőre áll az idő, az esernyő mellé tegye-
nek be egy zacskót a könyvnek is a táskába… Ha mégis megázna az a 
könyv – mert hát van ilyen -, akkor kérünk helyette új példányt!

S ha nehéz lenne elhinni, milyen gondot okozhat ez a bagatellnek tűnő 
„vizesedés”, akkor egy példa: van egy négy kötetből álló sorozat – Susan 
Mallery írta. Népszerű az olvasók körében, de így ment tönkre a harma-
dik kötet – a Chili és csokoládé… Jelenleg beszerezhetetlen, s így az egész 
sorozat csonka.

Hát ezért kérnénk egy kicsit több törődést… 
További jó olvasást mindenkinek!                                   Fábiánné Anna

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

Kedves Olvasóink, Látogatóink! 
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár június 1. és augusz-

tus 31. között a nyári nyitva tartás szerint, 10-20 óráig áll látoga-
tóink rendelkezésére

Az intézmény június 11-én és június 18-án rendezvény miatt 
zárva tart.

Júliusban Veszprém megye a házigazdája a könyvtárosok éves 
vándorgyűlésének, amely fontos szakmai fóruma a szakmának. 
Mivel Veszprém egy karnyújtásnyira van városunktól, a könyvtá-
rosoknak ez szinte kötelező továbbképzési alkalom. Emiatt július 
7-én és 8-án a könyvtár csökkentett nyitva tartással várja olvasó-
it, használóit: 10-13 óra között. A kellemetlenségért kérjük szíves 
elnézésüket! Július 9-én, szombaton a szokásos időben tartunk 
nyitva: 14 és 20 óra között. 
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Örömlátogatás
Majdnem úgy esett meg mint egy régimódi mesében. Volt ugyan-

is egy gazda, aki a barátaival borozgatott a pincében és azon mor-
fondírozott, hogyan tudná úgy meglepni a társaságot, hogy még a 
barátainak a barátai is örüljenek neki. Meg is hívta őket a gazdasá-
gába, hadd mutassa már meg mindannyiuknak, hogy mire jutott 
az évek folyamán. Figyelmeztették is rögtön a barátai, hogy eset-
leg többen is jönnének mintsem sejtené, így aztán gondolja meg 
jól, hogy mit mond. Meg-gondolta és mindjárt meg is indokolta: 
Vörösberényben nőttem fel. Mióta az eszemet tudom, nagyon sok 
embernek köszönhetem, hogy eddig jutottam. Van aki csak báto-
rított, sokan tanácsot adtak, még többen segítettek is valahányszor 
csak kellett. Tartozom tehát Berénynek és a berényieknek.

Ezzel a gondolattal s nagy-
jából ezekkel a szavakkal 
hívta meg Csomai Géza a 
Vörösberényi Nyugdíjaskör 
tagjait Városlőd melletti min-
tagazdaságába. Az egy- kori 
Ruder-majorba, amelynek 
családjával együtt a tulajdo-
nosa és Imár BT Balatonal-
mádi a hivatalos neve. Ha jól 
emlékszem a régmúlt időkre, 
akkor vala-mikor egy Ruder 
nevű ember bérelte a püs-
pöktől, később az állami gaz-
daság juhászata lett. Nem na-
gyon jutottak ötről-hatra, pe-
dig többen is próbálkoztak, 
de hiába. Így ment ez egészen 
addig, amíg Csomai Géza meg nem vásárolta és apránként bővítve, 
fejlesztve és gazdagítva odaillő növényekkel és megfelelő állatokkal 
nem próbálkozott. A gabonafélék és az olajos meg a takarmány-nö-
vények sem teremnek meg mindenhol, meg a merino juh és a man-
galica sem eszik meg mindent, a limousin marháról nem is beszélve.

Mindezek összehangolása és gazdaságos fejlesztése 1994-ben kez-
dődött és a családi vállalkozás az Imár Bt nevet vette fel. Nem elírás 
és nem nyomdahiba, ámbár az Immár is találó név lett volna. Imár 
egykor virágzó falu volt Kapolcs, Taliándörögd és Öcs települések 
között, de a török időkben teljesen elnéptele-nedett és mára csak 
egy kút meg egy híd őrzi nevét a taliándörögdi határban. Még a ré-
gészek is nehezen találták meg az egykori templom romjait. A köze-
li birtokai révén Csomai Géza viszont feltámasztotta a nevet. Nem 
csupán fel-támasztotta, hanem visszaadta eredeti fényét is az Öcs 
község melletti juh-teleppel, majd Nemesvámos-Vilmapuszta és a 
Városlőd melletti majorral, amelyeket virágzó mintagazdasággá fej-
lesztett. 2002-re ez a családi vállalkozás  lett a VI. Merinó világkon-
ferencia élőállat kiállítóhelye, három év múlva az Év Termelője ki-
tüntető címet kapta meg a Juh Terméktanácstól és 2012-ben pedig 
a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége Bemutató Mintate-
lep rangjára emelte a Várolőd-Ruder-majort.

Nos, ide hívta meg a Vörösberényi nyugdíjas Kör tagjait és barátait, 
akik oly örömmel fogadták a szíves invitálást, hogy az  eredeti 30-40 
fő helyett 110 ember utazott két autóbusszal, meg vagy még harminc 
barát kb. húsz autóval a Mintatelepre. Gyönyörű időt fogtunk ki: ál-
modni sem lehetett volna szebb hét-végi kirándulást május elején. A 
8-as úton Bánd mellet elsuhanva, azért nem bírtam ki: hirtelen arra 
kértem a berényieket, hogy pillantsanak már rá Essegvár romjaira. 
Mivé lett az egykori sasfészek, ahonnan Essegvári Lőrinte fia Tamás 
mester kettő év híján 700 éve, azaz éppen 1318. február 18-án „szám-

25 éves a Nyugdíjas Pedagógus Klub
„Elszaladtak az évek felettünk, csendes szívvel nyugdíjasok lettünk, 

felnevelve gyermeket, családot, nyugdíjasként éljük a világot!” 
Csengő hangon énekelték a nyugdíjas tanárok, tanítók a dalt, 

amely a mindennapjaik örömeiről szól. A család és az unokák mellett 
a legnagyobb boldogság egy szeretetteljes közösség, ahol kellemes per-
ceket tölthetnek el. S még nagyobb öröm az, ha a közösség sok évet 
él meg együtt, s az ünnepet szintén közösen, fehér asztalnál ülhetik 
meg. Negyed évszázaddal ezelőtt Bors Sándorné Marika elnökletével 
alakult meg városunkban a Pedagógus Szakszervezet helyi tagozata. 
A Nyugdíjas Pedagógus Klubban az évek folyamán sok közös kirán-
dulás, zenés-dalos délután és családias beszélgetés emléke gyűlt össze. 
Van, aki már az égi karzatról figyeli a klub munkásságát, de szerencsé-
re meg sokan aktív tagjai a közösségnek. A jelenlegi vezetők, Fürtösné 

Erzsike és kedves férje lelkiismeretesen igazgatják a klub életét, mot-
tójuk, hogy a járt utat a járatlanért el nem hagyják. 

Az ünnepi délutánon díszvendégként részt vett a Veszprém Megyei 
Pedagógus Szakszervezet vezetője, aki szép szavakkal és virágcsokorral 
köszöntötte az almádiakat. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében az 
elnök, Lencse Sándor köszöntötte a „kistestvért”, és gratulált a jeles év-
fordulóhoz. Balatonalmádi város polgármestere, Keszey János csodaszép 
kristályvázával köszönte meg a klub vezetésének, hogy hosszú éveken ke-
resztül színesítették városunk kulturális és közösségi életét. 

A pezsgős koccintás és az ízletes vacsora emelte az esemény fényét. 
A mosolygós pedagógusokra nézve úgy éreztem, hogy közöttük tény-
leg megvalósult a nyugdíjasok dalának jó néhány sora: „Nyugdíjas klub, 
hová összejárunk, benne szintén otthonra találtunk, legyen minden 
együtt töltött óra, békesség és öröm hordozója.” 

JVE

talan hatalmaskodást” követett el. Ez a szépítő körülírás azt jelentet-
te, hogy erősza-kosan megszállta Szárberény falut, betört a berényi 
templomba és elvitte onnan a veszprémi káptalan jobbágyainak min-
den kis értékét. Ezek után a szárberényi erdőben található Szent Ke-
reszt-remeték templomát is galádul feltörte egy éjjel, ahonnan nem 
csupán a környékbeli emberek ott összegyüjtött értékeit vitette el, ha-
nem még le is vetkőztette az embereket télvíz idején... 

Ilyen vad dolgokra emlékezni és emlékeztetni még hétszáz év 
múltán is borzongtató, talán ezért is kaptam több pohár „erjesztett 
gyümölcslét” a buszon utazóktól. Nem is szóltam már olyan sokat 
Városlődig, ahol Csomai Géza és munkatársai fogadták a népes tár-
saságot. Iletve nemcsak ők: akár hiszik, akár nem, de még a  jószá-
gok is felsorakoztak az út mentén: közel s távol merinók, mangalicák, 

no meg a márványos húsú 
limousine-marhák. [Fur-
csa félreértések elkerülé-
se végett közlöm, hogy a jó-
szágokat nem a luxusautók 
után nevezték el, de fordít-
va sem: mindkettő egy fran-
cia régió terméke, amelynek 
Limoges város a központja!] 
Az útmenti fű pedánsan leka-
szálva s begyűjtve, a környék-
beli fák pedig szépen gon-
dozva bólogattak, miközben 
Géza széles mosollyal üdvö-
zölte az érkezőket. Ez a széles 
mosolyú üdvözlés magában 
foglalt egy tömör ismertetést, 
tömény és üdítő italokat bo-

rokkal együtt, illetve olyan terüljasztalkás térséget, ahol 150 ember 
sóhajtott fel egyszerre. Nem tudom, hogy a sürgő-forgó szakácsok 
mit mormolgattak magukban, amíg az étkek kikerülhettek a kezeik 
közül, de Csomai Géza  mellett ugyanolyan mosollyal köszöntöttek 
bennünket a részlegvezetők és a városlődi polgármester, Csekényi Ist-
ván. Az hogy köszön-töttek, az egy dolog, de hogy röviden be is mu-
tatták a Mintatelepet, sőt még kérdezni is lehetett, az már ritka. Azért 
emlegetem fel viszont a szakácsok mormolását mert ebéd előtt még 
a Navratyl házaspár gyönyörű dalait és természetesen  Ringató Bala-
ton Táncegyüttes műsorát is végigélveztük, ők viszont kezüket tör-
delték, hogy mikor lehet ennyi embernek a pompás sülteket minél 
előbb felszolgálni...

Sok mindenkiről szóltam már fentebb, de Lencse Sándor elnök 
úr személye, szervezési tevékenykedése és szorgoskodása említést ér-
demel, hiszen igazi motorja volt az eseménynek. Mindenkit egyen-
ként köszöntött elindulásunk előtt, mindkét autóbuszban szemé-
lyesen ellenőrizte a bennlévőket, még a poharakról is gondosko-
dott, hogy ki ne szikkadjunk Városlődig. Fényképezett is minden-
ütt, majd pedig stílusos népművészeti ajándékkal lepte meg Csomai 
Gézát. Le a kalappal előtte!

Nem véletlenül írom le tehát, hogy tényleg örömlátogatás volt! Jó 
volt velük lenni s bevallom, hogy szívesen maradtam volna még a 
Bemutató Mintatelepen, de el kellett jönnöm, pedig ebéd után egy 
kellemes séta során mutatták be az állattartó telepeket. Nem ólakat, 
nem istállókat hanem telepeket, amelyeket már korábban megcso-
dálhattam a pompás tenyészállatokkal együtt. 

Nálunk otthon családi esemény volt, hiszen a legkisebb gyerme-
kem 30 éves születésnapját is meg kellett ünnepelni. Géza megér-
tette s megbocsátott. Köszönöm neki!

 Czuczor Sándor

Csomai Géza, Csomai Géza junior, Csekényi István

Fotó: Lencse Sándor 

Korlátozott számban még van hely a luxus buszon. Jelentkezés:
a klub elnökénél: Lencse Sándornál az alábbi számon: 30/ 902-4268

Időpont: 2016. szept. 21 - 25-ig / szerdától vasárnapig /5 nap/4 éjszaka/
Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal, vidám társasággal, pihenőkkel.
Útvonal: Balatonalmádi– Nagylak – Arad – Vajdahunyad (szállás!)–Déva 

- Nagyszeben  Fogarasi  Havasok - Tusnádfürdő (szállás 2 éj )– Brassó – 
Gyulafehérvár – Vajdahunyad (szállás) Ópálos - Arad -  Balatonalmádi  

Elhelyezés: Szállodában, panzióban 2 ágyas, fürdőszobás szobákban. 
Ellátás: reggeli + meleg vacsora / félpanzió/
Részvételi díj: 49.900. Ft/fő + 500,- Ft foglalási díj
Az ár tartalmazza: az úti költséget (2.000 km), a szállodai szállást,  félpanziós 

ellátást, programszervezést, a  magyar  idegenvezetést, de nem tartalmazza: 
a belépők, a kötelező utasbiztosítás, a nem kötelező stornó biztosítás árát, 
továbbá a buszon fizetendő: az idegenfogalmi adó és  a román idegenveze-
tő díja összesen: 1.000,-Ft/fő

Programunk:
1.nap: Indulás Balatonalmádiból  kora reggel, (6 órakor) a posta elől, 

megállunk:a Szabadság utca – Pannónia – Budatavai buszmegállónál 
A határ átlépése Nagylaknál. Arad nevezetességeinek megtekintése (rö-
vid belvárosi séta) Vajdahunyadon a vár megtekintése, a szállás elfoglalá-
sa – vacsora

2. nap: Reggeli, majd indulás tovább a Szászföldre. Déva: kabinos felvonó-
val felmegyünk „Magos Déva várához Nagyszeben: Szászföld egykori köz-
pontja. A gyönyörűen felújított belváros megtekintése (2007-ben Euró-
pa kulturális fővárosa). Fogarasi-Havasok: A Transzfogarasi átkelőn felme-
gyünk a Balea vízeséshez, majd fakultatív kabinjeggyel a több mint 2000 
m magasságban fekvő Balea-tóhoz. Fogaras: Középkori reneszánsz várkas-
tély megtekintése után utazás Tusnádfürdőre, a szállás elfoglalása, vacsora, 
ismerkedés a várossal

3. nap: Reggeli, majd egy szászföldi barangolás következik. Szinaja: a Déli 
Kárpátokon át kilépve Erdélyből ellátogatunk Európa egyik legszebb kirá-
lyi rezidenciájához, a Peles-kastélyhoz. Törcsvár: Drakula gróf romantikus 

várkastélya. Brassó: Főtér, Fekete templom, régi városháza, sétáló utca. – 
Szabadprogram – bevásárlás – majd utazás vissza Tusnádfürdőre, a szállás-
ra – vacsora – búcsúest. 

4. nap: Reggeli, majd tovább ismerkedünk Szászfölddel. 
 Segesvár. A felújított belváros megtekintése Gyulafehérvár: utazás az Erdé-

lyi Fejedelemség gazdagon virágzó fővárosába. (Vár, Szent Mihály püspöki 
székesegyház, Hunyadi J.szarkofágja), szabad program a városban. Érke-
zés: Vajdahunyadra, a szállásra, vacsora, séta a városban. 

5. nap: Reggeli, majd elindulunk hazafele. Ópálos: ellátogatunk a Mo-
narchia-korabeli híres borvidékre, Balla Géza Pincészetébe, ahol lehető-
ség van vásárolni ménesi bort, illetve rendelhet a csoport külön borkós-
tolót, étkezéssel, amelynek ára: (3 féle bor, zsíros kenyérrel): 1.000 Ft/
fő, megvásárolható a különleges ménesi vörös aszú is. Aradon a vérta-
núk emlékművének megkoszorúzása után érkezés haza Balatonalmádi-
ba a  késő esti órákban.

Fontos tudnivalók:
Jelentkezés a Vörösberényi Műv. Házban: május 18-án 15 – 17-ig a foglalá-
si díj (500,- Ft) és az első részlet (25.000 Ft) befizetésével, továbbá az adatok 
megadásával, ekkor mindenki kézhez kapja a részletes programot! 
Élményekben gazdag, felejthetetlen utazást, jó szórakozást kívánunk!
Második részlet befizetése: (24.900,-Ft+a bizt. díja) június 14-én 15-17-ig. 
A csoport részletes tájékoztatása,eligazítása, az ülésrend ismertetése: 2016. 
szept. 19–én hétfőn 16 órakor a Vörösberényi Műv. Házban. 
A kötelező biztosítás díja: 410,-Ft/ fő/ nap összesen: 2.050,-Ft
A nem kötelező stornó biztosítás díja: 780,-Ft, Összesen: 3.830,-Ft. 
Várható költségek, belépők összesen: kb. 
Déva várhoz kabinjegy nyugdíjasoknak 5 Ron/fő
Vajdahunyad, Hunyadi kastély: kb. 20 RON/fő
Brassó, Fekete-templom: kb. 8 RON/fő
Szinaja, Peles kastély: kb. 20 RON/fő
Törcsvár, Drakula kastély: kb. 25 RON/fő
Fogarasi havasok, felvonó fel és le (fakultatív) kb. 50 RON/fő 

UTAZZON VELÜNK – a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal – DÉL-ERDÉLYBE, SZÁSZFÖLDRE!
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Örömlátogatás
Majdnem úgy esett meg mint egy régimódi mesében. Volt ugyan-

is egy gazda, aki a barátaival borozgatott a pincében és azon mor-
fondírozott, hogyan tudná úgy meglepni a társaságot, hogy még a 
barátainak a barátai is örüljenek neki. Meg is hívta őket a gazdasá-
gába, hadd mutassa már meg mindannyiuknak, hogy mire jutott 
az évek folyamán. Figyelmeztették is rögtön a barátai, hogy eset-
leg többen is jönnének mintsem sejtené, így aztán gondolja meg 
jól, hogy mit mond. Meg-gondolta és mindjárt meg is indokolta: 
Vörösberényben nőttem fel. Mióta az eszemet tudom, nagyon sok 
embernek köszönhetem, hogy eddig jutottam. Van aki csak báto-
rított, sokan tanácsot adtak, még többen segítettek is valahányszor 
csak kellett. Tartozom tehát Berénynek és a berényieknek.

Ezzel a gondolattal s nagy-
jából ezekkel a szavakkal 
hívta meg Csomai Géza a 
Vörösberényi Nyugdíjaskör 
tagjait Városlőd melletti min-
tagazdaságába. Az egy- kori 
Ruder-majorba, amelynek 
családjával együtt a tulajdo-
nosa és Imár BT Balatonal-
mádi a hivatalos neve. Ha jól 
emlékszem a régmúlt időkre, 
akkor vala-mikor egy Ruder 
nevű ember bérelte a püs-
pöktől, később az állami gaz-
daság juhászata lett. Nem na-
gyon jutottak ötről-hatra, pe-
dig többen is próbálkoztak, 
de hiába. Így ment ez egészen 
addig, amíg Csomai Géza meg nem vásárolta és apránként bővítve, 
fejlesztve és gazdagítva odaillő növényekkel és megfelelő állatokkal 
nem próbálkozott. A gabonafélék és az olajos meg a takarmány-nö-
vények sem teremnek meg mindenhol, meg a merino juh és a man-
galica sem eszik meg mindent, a limousin marháról nem is beszélve.

Mindezek összehangolása és gazdaságos fejlesztése 1994-ben kez-
dődött és a családi vállalkozás az Imár Bt nevet vette fel. Nem elírás 
és nem nyomdahiba, ámbár az Immár is találó név lett volna. Imár 
egykor virágzó falu volt Kapolcs, Taliándörögd és Öcs települések 
között, de a török időkben teljesen elnéptele-nedett és mára csak 
egy kút meg egy híd őrzi nevét a taliándörögdi határban. Még a ré-
gészek is nehezen találták meg az egykori templom romjait. A köze-
li birtokai révén Csomai Géza viszont feltámasztotta a nevet. Nem 
csupán fel-támasztotta, hanem visszaadta eredeti fényét is az Öcs 
község melletti juh-teleppel, majd Nemesvámos-Vilmapuszta és a 
Városlőd melletti majorral, amelyeket virágzó mintagazdasággá fej-
lesztett. 2002-re ez a családi vállalkozás  lett a VI. Merinó világkon-
ferencia élőállat kiállítóhelye, három év múlva az Év Termelője ki-
tüntető címet kapta meg a Juh Terméktanácstól és 2012-ben pedig 
a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége Bemutató Mintate-
lep rangjára emelte a Várolőd-Ruder-majort.

Nos, ide hívta meg a Vörösberényi nyugdíjas Kör tagjait és barátait, 
akik oly örömmel fogadták a szíves invitálást, hogy az  eredeti 30-40 
fő helyett 110 ember utazott két autóbusszal, meg vagy még harminc 
barát kb. húsz autóval a Mintatelepre. Gyönyörű időt fogtunk ki: ál-
modni sem lehetett volna szebb hét-végi kirándulást május elején. A 
8-as úton Bánd mellet elsuhanva, azért nem bírtam ki: hirtelen arra 
kértem a berényieket, hogy pillantsanak már rá Essegvár romjaira. 
Mivé lett az egykori sasfészek, ahonnan Essegvári Lőrinte fia Tamás 
mester kettő év híján 700 éve, azaz éppen 1318. február 18-án „szám-

25 éves a Nyugdíjas Pedagógus Klub
„Elszaladtak az évek felettünk, csendes szívvel nyugdíjasok lettünk, 

felnevelve gyermeket, családot, nyugdíjasként éljük a világot!” 
Csengő hangon énekelték a nyugdíjas tanárok, tanítók a dalt, 

amely a mindennapjaik örömeiről szól. A család és az unokák mellett 
a legnagyobb boldogság egy szeretetteljes közösség, ahol kellemes per-
ceket tölthetnek el. S még nagyobb öröm az, ha a közösség sok évet 
él meg együtt, s az ünnepet szintén közösen, fehér asztalnál ülhetik 
meg. Negyed évszázaddal ezelőtt Bors Sándorné Marika elnökletével 
alakult meg városunkban a Pedagógus Szakszervezet helyi tagozata. 
A Nyugdíjas Pedagógus Klubban az évek folyamán sok közös kirán-
dulás, zenés-dalos délután és családias beszélgetés emléke gyűlt össze. 
Van, aki már az égi karzatról figyeli a klub munkásságát, de szerencsé-
re meg sokan aktív tagjai a közösségnek. A jelenlegi vezetők, Fürtösné 

Erzsike és kedves férje lelkiismeretesen igazgatják a klub életét, mot-
tójuk, hogy a járt utat a járatlanért el nem hagyják. 

Az ünnepi délutánon díszvendégként részt vett a Veszprém Megyei 
Pedagógus Szakszervezet vezetője, aki szép szavakkal és virágcsokorral 
köszöntötte az almádiakat. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében az 
elnök, Lencse Sándor köszöntötte a „kistestvért”, és gratulált a jeles év-
fordulóhoz. Balatonalmádi város polgármestere, Keszey János csodaszép 
kristályvázával köszönte meg a klub vezetésének, hogy hosszú éveken ke-
resztül színesítették városunk kulturális és közösségi életét. 

A pezsgős koccintás és az ízletes vacsora emelte az esemény fényét. 
A mosolygós pedagógusokra nézve úgy éreztem, hogy közöttük tény-
leg megvalósult a nyugdíjasok dalának jó néhány sora: „Nyugdíjas klub, 
hová összejárunk, benne szintén otthonra találtunk, legyen minden 
együtt töltött óra, békesség és öröm hordozója.” 

JVE

talan hatalmaskodást” követett el. Ez a szépítő körülírás azt jelentet-
te, hogy erősza-kosan megszállta Szárberény falut, betört a berényi 
templomba és elvitte onnan a veszprémi káptalan jobbágyainak min-
den kis értékét. Ezek után a szárberényi erdőben található Szent Ke-
reszt-remeték templomát is galádul feltörte egy éjjel, ahonnan nem 
csupán a környékbeli emberek ott összegyüjtött értékeit vitette el, ha-
nem még le is vetkőztette az embereket télvíz idején... 

Ilyen vad dolgokra emlékezni és emlékeztetni még hétszáz év 
múltán is borzongtató, talán ezért is kaptam több pohár „erjesztett 
gyümölcslét” a buszon utazóktól. Nem is szóltam már olyan sokat 
Városlődig, ahol Csomai Géza és munkatársai fogadták a népes tár-
saságot. Iletve nemcsak ők: akár hiszik, akár nem, de még a  jószá-
gok is felsorakoztak az út mentén: közel s távol merinók, mangalicák, 

no meg a márványos húsú 
limousine-marhák. [Fur-
csa félreértések elkerülé-
se végett közlöm, hogy a jó-
szágokat nem a luxusautók 
után nevezték el, de fordít-
va sem: mindkettő egy fran-
cia régió terméke, amelynek 
Limoges város a központja!] 
Az útmenti fű pedánsan leka-
szálva s begyűjtve, a környék-
beli fák pedig szépen gon-
dozva bólogattak, miközben 
Géza széles mosollyal üdvö-
zölte az érkezőket. Ez a széles 
mosolyú üdvözlés magában 
foglalt egy tömör ismertetést, 
tömény és üdítő italokat bo-

rokkal együtt, illetve olyan terüljasztalkás térséget, ahol 150 ember 
sóhajtott fel egyszerre. Nem tudom, hogy a sürgő-forgó szakácsok 
mit mormolgattak magukban, amíg az étkek kikerülhettek a kezeik 
közül, de Csomai Géza  mellett ugyanolyan mosollyal köszöntöttek 
bennünket a részlegvezetők és a városlődi polgármester, Csekényi Ist-
ván. Az hogy köszön-töttek, az egy dolog, de hogy röviden be is mu-
tatták a Mintatelepet, sőt még kérdezni is lehetett, az már ritka. Azért 
emlegetem fel viszont a szakácsok mormolását mert ebéd előtt még 
a Navratyl házaspár gyönyörű dalait és természetesen  Ringató Bala-
ton Táncegyüttes műsorát is végigélveztük, ők viszont kezüket tör-
delték, hogy mikor lehet ennyi embernek a pompás sülteket minél 
előbb felszolgálni...

Sok mindenkiről szóltam már fentebb, de Lencse Sándor elnök 
úr személye, szervezési tevékenykedése és szorgoskodása említést ér-
demel, hiszen igazi motorja volt az eseménynek. Mindenkit egyen-
ként köszöntött elindulásunk előtt, mindkét autóbuszban szemé-
lyesen ellenőrizte a bennlévőket, még a poharakról is gondosko-
dott, hogy ki ne szikkadjunk Városlődig. Fényképezett is minden-
ütt, majd pedig stílusos népművészeti ajándékkal lepte meg Csomai 
Gézát. Le a kalappal előtte!

Nem véletlenül írom le tehát, hogy tényleg örömlátogatás volt! Jó 
volt velük lenni s bevallom, hogy szívesen maradtam volna még a 
Bemutató Mintatelepen, de el kellett jönnöm, pedig ebéd után egy 
kellemes séta során mutatták be az állattartó telepeket. Nem ólakat, 
nem istállókat hanem telepeket, amelyeket már korábban megcso-
dálhattam a pompás tenyészállatokkal együtt. 

Nálunk otthon családi esemény volt, hiszen a legkisebb gyerme-
kem 30 éves születésnapját is meg kellett ünnepelni. Géza megér-
tette s megbocsátott. Köszönöm neki!

 Czuczor Sándor

Csomai Géza, Csomai Géza junior, Csekényi István

Fotó: Lencse Sándor 

Korlátozott számban még van hely a luxus buszon. Jelentkezés:
a klub elnökénél: Lencse Sándornál az alábbi számon: 30/ 902-4268

Időpont: 2016. szept. 21 - 25-ig / szerdától vasárnapig /5 nap/4 éjszaka/
Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal, vidám társasággal, pihenőkkel.
Útvonal: Balatonalmádi– Nagylak – Arad – Vajdahunyad (szállás!)–Déva 

- Nagyszeben  Fogarasi  Havasok - Tusnádfürdő (szállás 2 éj )– Brassó – 
Gyulafehérvár – Vajdahunyad (szállás) Ópálos - Arad -  Balatonalmádi  

Elhelyezés: Szállodában, panzióban 2 ágyas, fürdőszobás szobákban. 
Ellátás: reggeli + meleg vacsora / félpanzió/
Részvételi díj: 49.900. Ft/fő + 500,- Ft foglalási díj
Az ár tartalmazza: az úti költséget (2.000 km), a szállodai szállást,  félpanziós 

ellátást, programszervezést, a  magyar  idegenvezetést, de nem tartalmazza: 
a belépők, a kötelező utasbiztosítás, a nem kötelező stornó biztosítás árát, 
továbbá a buszon fizetendő: az idegenfogalmi adó és  a román idegenveze-
tő díja összesen: 1.000,-Ft/fő

Programunk:
1.nap: Indulás Balatonalmádiból  kora reggel, (6 órakor) a posta elől, 

megállunk:a Szabadság utca – Pannónia – Budatavai buszmegállónál 
A határ átlépése Nagylaknál. Arad nevezetességeinek megtekintése (rö-
vid belvárosi séta) Vajdahunyadon a vár megtekintése, a szállás elfoglalá-
sa – vacsora

2. nap: Reggeli, majd indulás tovább a Szászföldre. Déva: kabinos felvonó-
val felmegyünk „Magos Déva várához Nagyszeben: Szászföld egykori köz-
pontja. A gyönyörűen felújított belváros megtekintése (2007-ben Euró-
pa kulturális fővárosa). Fogarasi-Havasok: A Transzfogarasi átkelőn felme-
gyünk a Balea vízeséshez, majd fakultatív kabinjeggyel a több mint 2000 
m magasságban fekvő Balea-tóhoz. Fogaras: Középkori reneszánsz várkas-
tély megtekintése után utazás Tusnádfürdőre, a szállás elfoglalása, vacsora, 
ismerkedés a várossal

3. nap: Reggeli, majd egy szászföldi barangolás következik. Szinaja: a Déli 
Kárpátokon át kilépve Erdélyből ellátogatunk Európa egyik legszebb kirá-
lyi rezidenciájához, a Peles-kastélyhoz. Törcsvár: Drakula gróf romantikus 

várkastélya. Brassó: Főtér, Fekete templom, régi városháza, sétáló utca. – 
Szabadprogram – bevásárlás – majd utazás vissza Tusnádfürdőre, a szállás-
ra – vacsora – búcsúest. 

4. nap: Reggeli, majd tovább ismerkedünk Szászfölddel. 
 Segesvár. A felújított belváros megtekintése Gyulafehérvár: utazás az Erdé-

lyi Fejedelemség gazdagon virágzó fővárosába. (Vár, Szent Mihály püspöki 
székesegyház, Hunyadi J.szarkofágja), szabad program a városban. Érke-
zés: Vajdahunyadra, a szállásra, vacsora, séta a városban. 

5. nap: Reggeli, majd elindulunk hazafele. Ópálos: ellátogatunk a Mo-
narchia-korabeli híres borvidékre, Balla Géza Pincészetébe, ahol lehető-
ség van vásárolni ménesi bort, illetve rendelhet a csoport külön borkós-
tolót, étkezéssel, amelynek ára: (3 féle bor, zsíros kenyérrel): 1.000 Ft/
fő, megvásárolható a különleges ménesi vörös aszú is. Aradon a vérta-
núk emlékművének megkoszorúzása után érkezés haza Balatonalmádi-
ba a  késő esti órákban.

Fontos tudnivalók:
Jelentkezés a Vörösberényi Műv. Házban: május 18-án 15 – 17-ig a foglalá-
si díj (500,- Ft) és az első részlet (25.000 Ft) befizetésével, továbbá az adatok 
megadásával, ekkor mindenki kézhez kapja a részletes programot! 
Élményekben gazdag, felejthetetlen utazást, jó szórakozást kívánunk!
Második részlet befizetése: (24.900,-Ft+a bizt. díja) június 14-én 15-17-ig. 
A csoport részletes tájékoztatása,eligazítása, az ülésrend ismertetése: 2016. 
szept. 19–én hétfőn 16 órakor a Vörösberényi Műv. Házban. 
A kötelező biztosítás díja: 410,-Ft/ fő/ nap összesen: 2.050,-Ft
A nem kötelező stornó biztosítás díja: 780,-Ft, Összesen: 3.830,-Ft. 
Várható költségek, belépők összesen: kb. 
Déva várhoz kabinjegy nyugdíjasoknak 5 Ron/fő
Vajdahunyad, Hunyadi kastély: kb. 20 RON/fő
Brassó, Fekete-templom: kb. 8 RON/fő
Szinaja, Peles kastély: kb. 20 RON/fő
Törcsvár, Drakula kastély: kb. 25 RON/fő
Fogarasi havasok, felvonó fel és le (fakultatív) kb. 50 RON/fő 

UTAZZON VELÜNK – a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal – DÉL-ERDÉLYBE, SZÁSZFÖLDRE!
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Orgona koncert
A vörösberényi plébánia képviselőtestülete elvi döntést hozott, 

hogy a berényi katolikus templom karzatára új orgonát építtet, 
amely mind megjelenésében, mind pedig hangzásában jobban illik 
a gyönyörű barokk templomba. Az előzetes tervek szerint a hang-
szer nem csak a liturgikus ének kísérésére lesz alkalmas, hanem ní-
vós koncertek megvalósítására is. Az építés becsült költsége 25 mil-
lió forint, amelyet igyekszünk pályázatok útján előteremteni, de 
szeretnénk kérni az itt élők és itt nyaralók támogatását is. Az idei 
nyár orgona koncertjein – amelyeket a jobb hangminőség és meg-
közelíthetőség miatt az Óvári utcai Szent Imre templomban rende-
zünk meg – e nemes célra gyűjtünk adományokat. Támogatásukat 
előre is hálásan köszönjük! 

A vörösberényi plébánia képviselőtestülete nevében:  
Szabó János, plébános

Demel Eszter karnagy Gizella-díjas
Demel Eszter, a balatonalmádi Harmónia énekkar karnagya má-

jus 7-én vette át a veszprémi önkormányzat által adományozott el-
ismerést, a Gizella-díjat. A Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazene-
kar Demel Eszter irányítása alatt az egyik legjelentősebb hazai ifjú-
sági zenekarrá fejlődött. Számos díj és kitüntetés jelzi kimagasló tel-
jesítményüket.

Demel Eszter a hazai zenepedagógia kiemelkedő alakja, aki az 
egykori Kodály-tanítvány, Kokas Klára zenepedagógus módszerét 
alkalmazza munkájában. A minőség iránti elkötelezettsége mel-
lett nagyon fontos számára a közösség, annak jó légköre, össze-
tartása. Ennek szellemében vezette 14 évig a Balatonalmádi Város 
Vegyeskarát, egy éve pedig a Harmónia énekkart irányítja.

Gratulálunk a kitüntetéshez!                                                K.Gy

Járd ki lábam, járd ki most! 
Mandulás táncház 2016.

Az Almádiért Közalapítvány a tavalyi év őszén pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollé-
giumához Járd ki lábam, járd ki most! Mandulás Táncház 2016. cím-
mel.  A pályázaton eredményesen szerepeltünk, az NKA támogat-
ta elképzeléseink megvalósítást. A 6 alkalomból álló eseménysoro-
zat első három állomását a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium-
ban tartottuk, a második kettőnek a vörösberényi Hagyományok 
Háza adott otthont. A záró rendezvényt pedig szabadtéren, a Péter 
Pál napi vigadalom keretében valósítjuk meg. A helyszínek biztosí-
tásáért köszönt illeti a két intézményt. 

A program keretében bemutatkoztak Almádi tánccsoportjai, az if-
júsági Balatonalmádi Néptáncműhely, a gyermek Gurgolya Néptánc-
csoport, valamint a szép korúakat tömörítő Ringató Balaton Néptánc 
Csoport. Külön köszönet a szülőknek, a táncosoknak és csoportve-

zetőknek, Kreutz Károlynak, Váradi Bencének, Kovács Krisztiánnak, 
Veleginé Pavelka Gizellának. A táncházban vendégszerepelt a Csopak 
Táncegyüttes, az együttes vezetői Schalbert Dávid és Bíró Patrícia. A 
vidám hangulatú eseményeket a Szentgáli Banda húzta a talpalá-
valót, s a résztvevők szatmári, dunántúli, kalocsai és mezőségi tán-
cokkal ismerkedhettek meg. Mindegyik alkalom ingyenes és nyitott 
volt bárki számára. 

Szeretettel várunk mindenkit a táncház záró programjára is, me-
lyet 2016. június 26-án, vasárnap 18 órai kezdettel tartjuk a Pé-
ter Pál napi vigadalom keretében, a Szent Erzsébet ligetben felál-
lított szabadtéri színpadnál. Ezúttal ismét találkozhatnak az almádi 
néptáncosokkal és vendégül látjuk a Tördemic Táncegyüttest is. Jöjje-
nek el és mulassanak velünk!                                                      JVE

Pünkösdi Gyereknap égi áldással 
A Turisztikai Egyesület hagyományos Tavaszi Zsongás program-

jához kapcsolódtak május 14-én a város egyházai és civil szerveze-
tei „Pünkösdi Gyereknap” programjukkal. Bár „égi áldás” fogadta a 
délelőtt érkező családokat, a Pannónia kellemes esőhelyszínnek bizo-
nyult. A játékmester először bábjátékkal kísért bibliai történethez in-
vitálta a szépszámú résztvevőt, majd stílszerű pünkösdi dalok mellett, 
sportvetélkedők, játékok, arcfestés, pünkösdi totó fagyijegyért, mese 
és az elmaradhatatlan kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat asztalánál a helyi alsótagozatosok „Az 
én templomom” pályázatra beérkezett alkotásait is meg lehetett te-
kinteni, köztük a Szent Imre templom makettjét!

A karitatív sátor a Balaton Játékpont mellé még a szabadtérre ter-
vezett Jókívánság-fát is fel tudta állítani. Az időnként ki-kiderülő 
időnek hála a parkolóban meg lehetett mászni a szirénázó járműve-
ket, a mentősök, tűzoltók, rendőrök szívesen mutatták meg ezeket 
a kicsiknek. A délután folyamán sikere volt a könyv és játék csere-
berének is. Ez a rendezvény sem jöhetett volna létre a számtalan se-
gítő és jót akaró polgár, illetőleg a civil szervezetek összefogása nél-
kül. Ezért köszönet és hála nekik: 

Optimum Patika, Amaretto Fagyizó, Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, Almádiért Közalapítvány, Balaton Játékpont, Nagycsaládosok 
Egyesülete, Honismereti és Városszépítő Kör, Balatonalmádi Szoci-
ális Központ, FILE Sportegyesület, Balatonalmádi Turisztikai Egye-
sület, Vörösberényi és Balatonalmádi Református Egyházközség, 
Balatonalmádi Polgárőrség, Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi 
Ifjúságáért, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, TTT Prog-
ramszerviz,  Balogh Csaba, Beckerné Sabján Ottilia, Beke Eszter, 
Benedek Anna, Dudás Betti, Faust Zita, Fürge Gabriella, Hubik 
Mónika, Juhászné Vincze Eszter, Kádár-Paksy Ágnes, Perus Zsuzsa, 
Sajtos Ildikó, Tamás Orsolya, Tari Tibor, Töltési Erzsébet.

TT

Bríz – nyílt kiállítás 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. június

Bríz néven nyílt kiállítás a Vörösberényi Művelődési Házban. 
2016. április 30. és május 31-e között 4 fiatal alkotó: Baracskai 
András grafikáit valamint Csetényi Norbert, Papp Péter és Szabó 
Dávid fotóit, lehetett megtekinteni. A tárlatot Veszeli Lajos festő-
művész nyitotta meg. A megnyitón közreműködtek a Vörösberényi 
Általános Iskola tanulói, valamint a Vörösberényi Nyugdíjas klub.

Tamás Orsolya ref. lelkipásztor együtt húzza a hálót a gyerekekkel

Csopak Táncegyüttes műsora

A díjazottak és Porga Gyula, Veszprém város polgármestere 

Fotó: Gáspár Gábor 

Fotó: Faust Zita 

Fotó: Kovács Viktor 

Fotó: Pászti György 

Fotó: Pászti György 
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hogy a berényi katolikus templom karzatára új orgonát építtet, 
amely mind megjelenésében, mind pedig hangzásában jobban illik 
a gyönyörű barokk templomba. Az előzetes tervek szerint a hang-
szer nem csak a liturgikus ének kísérésére lesz alkalmas, hanem ní-
vós koncertek megvalósítására is. Az építés becsült költsége 25 mil-
lió forint, amelyet igyekszünk pályázatok útján előteremteni, de 
szeretnénk kérni az itt élők és itt nyaralók támogatását is. Az idei 
nyár orgona koncertjein – amelyeket a jobb hangminőség és meg-
közelíthetőség miatt az Óvári utcai Szent Imre templomban rende-
zünk meg – e nemes célra gyűjtünk adományokat. Támogatásukat 
előre is hálásan köszönjük! 

A vörösberényi plébánia képviselőtestülete nevében:  
Szabó János, plébános

Demel Eszter karnagy Gizella-díjas
Demel Eszter, a balatonalmádi Harmónia énekkar karnagya má-

jus 7-én vette át a veszprémi önkormányzat által adományozott el-
ismerést, a Gizella-díjat. A Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazene-
kar Demel Eszter irányítása alatt az egyik legjelentősebb hazai ifjú-
sági zenekarrá fejlődött. Számos díj és kitüntetés jelzi kimagasló tel-
jesítményüket.

Demel Eszter a hazai zenepedagógia kiemelkedő alakja, aki az 
egykori Kodály-tanítvány, Kokas Klára zenepedagógus módszerét 
alkalmazza munkájában. A minőség iránti elkötelezettsége mel-
lett nagyon fontos számára a közösség, annak jó légköre, össze-
tartása. Ennek szellemében vezette 14 évig a Balatonalmádi Város 
Vegyeskarát, egy éve pedig a Harmónia énekkart irányítja.

Gratulálunk a kitüntetéshez!                                                K.Gy

Járd ki lábam, járd ki most! 
Mandulás táncház 2016.

Az Almádiért Közalapítvány a tavalyi év őszén pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollé-
giumához Járd ki lábam, járd ki most! Mandulás Táncház 2016. cím-
mel.  A pályázaton eredményesen szerepeltünk, az NKA támogat-
ta elképzeléseink megvalósítást. A 6 alkalomból álló eseménysoro-
zat első három állomását a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium-
ban tartottuk, a második kettőnek a vörösberényi Hagyományok 
Háza adott otthont. A záró rendezvényt pedig szabadtéren, a Péter 
Pál napi vigadalom keretében valósítjuk meg. A helyszínek biztosí-
tásáért köszönt illeti a két intézményt. 

A program keretében bemutatkoztak Almádi tánccsoportjai, az if-
júsági Balatonalmádi Néptáncműhely, a gyermek Gurgolya Néptánc-
csoport, valamint a szép korúakat tömörítő Ringató Balaton Néptánc 
Csoport. Külön köszönet a szülőknek, a táncosoknak és csoportve-

zetőknek, Kreutz Károlynak, Váradi Bencének, Kovács Krisztiánnak, 
Veleginé Pavelka Gizellának. A táncházban vendégszerepelt a Csopak 
Táncegyüttes, az együttes vezetői Schalbert Dávid és Bíró Patrícia. A 
vidám hangulatú eseményeket a Szentgáli Banda húzta a talpalá-
valót, s a résztvevők szatmári, dunántúli, kalocsai és mezőségi tán-
cokkal ismerkedhettek meg. Mindegyik alkalom ingyenes és nyitott 
volt bárki számára. 

Szeretettel várunk mindenkit a táncház záró programjára is, me-
lyet 2016. június 26-án, vasárnap 18 órai kezdettel tartjuk a Pé-
ter Pál napi vigadalom keretében, a Szent Erzsébet ligetben felál-
lított szabadtéri színpadnál. Ezúttal ismét találkozhatnak az almádi 
néptáncosokkal és vendégül látjuk a Tördemic Táncegyüttest is. Jöjje-
nek el és mulassanak velünk!                                                      JVE

Pünkösdi Gyereknap égi áldással 
A Turisztikai Egyesület hagyományos Tavaszi Zsongás program-

jához kapcsolódtak május 14-én a város egyházai és civil szerveze-
tei „Pünkösdi Gyereknap” programjukkal. Bár „égi áldás” fogadta a 
délelőtt érkező családokat, a Pannónia kellemes esőhelyszínnek bizo-
nyult. A játékmester először bábjátékkal kísért bibliai történethez in-
vitálta a szépszámú résztvevőt, majd stílszerű pünkösdi dalok mellett, 
sportvetélkedők, játékok, arcfestés, pünkösdi totó fagyijegyért, mese 
és az elmaradhatatlan kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat asztalánál a helyi alsótagozatosok „Az 
én templomom” pályázatra beérkezett alkotásait is meg lehetett te-
kinteni, köztük a Szent Imre templom makettjét!

A karitatív sátor a Balaton Játékpont mellé még a szabadtérre ter-
vezett Jókívánság-fát is fel tudta állítani. Az időnként ki-kiderülő 
időnek hála a parkolóban meg lehetett mászni a szirénázó járműve-
ket, a mentősök, tűzoltók, rendőrök szívesen mutatták meg ezeket 
a kicsiknek. A délután folyamán sikere volt a könyv és játék csere-
berének is. Ez a rendezvény sem jöhetett volna létre a számtalan se-
gítő és jót akaró polgár, illetőleg a civil szervezetek összefogása nél-
kül. Ezért köszönet és hála nekik: 

Optimum Patika, Amaretto Fagyizó, Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, Almádiért Közalapítvány, Balaton Játékpont, Nagycsaládosok 
Egyesülete, Honismereti és Városszépítő Kör, Balatonalmádi Szoci-
ális Központ, FILE Sportegyesület, Balatonalmádi Turisztikai Egye-
sület, Vörösberényi és Balatonalmádi Református Egyházközség, 
Balatonalmádi Polgárőrség, Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi 
Ifjúságáért, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, TTT Prog-
ramszerviz,  Balogh Csaba, Beckerné Sabján Ottilia, Beke Eszter, 
Benedek Anna, Dudás Betti, Faust Zita, Fürge Gabriella, Hubik 
Mónika, Juhászné Vincze Eszter, Kádár-Paksy Ágnes, Perus Zsuzsa, 
Sajtos Ildikó, Tamás Orsolya, Tari Tibor, Töltési Erzsébet.

TT

Bríz – nyílt kiállítás 
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Bríz néven nyílt kiállítás a Vörösberényi Művelődési Házban. 
2016. április 30. és május 31-e között 4 fiatal alkotó: Baracskai 
András grafikáit valamint Csetényi Norbert, Papp Péter és Szabó 
Dávid fotóit, lehetett megtekinteni. A tárlatot Veszeli Lajos festő-
művész nyitotta meg. A megnyitón közreműködtek a Vörösberényi 
Általános Iskola tanulói, valamint a Vörösberényi Nyugdíjas klub.

Tamás Orsolya ref. lelkipásztor együtt húzza a hálót a gyerekekkel

Csopak Táncegyüttes műsora

A díjazottak és Porga Gyula, Veszprém város polgármestere 

Fotó: Gáspár Gábor 

Fotó: Faust Zita 

Fotó: Kovács Viktor 

Fotó: Pászti György 

Fotó: Pászti György 
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XIII. Ippon Shobu Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. (Nippon-Dojo) 9 verseny-

zővel vett részt a Gödöllőn megrendezésre kerülő Karate Diákolimpián. A 
Diákolimpián 46 Sportegyesület legjobb versenyzői több mint ötszáz ver-
senynevezést adtak le. 

Az Almádi versenyzők: Csontos Tamás, Rézmüves Ádám, Morvai Anna, 
Balatoni-Pahola Eszter, Rézmüves Miklós, Szombathelyi Klaudia, Szabó 
Natália, Farkas Bence, Herczeg Boglárka. Valamennyi versenyzőnk nagy-
szerűen helyt állt ezen a nagyon nehéz, nagy létszámú versenyen. A Diák-
olimpián 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot sikerült szerezni az Almádi S.E. 
versenyzőinek.

Farkas Bence korcsoportjában, Kumite /küzdelem/ versenyszámban egy 
nagyon kiélezett döntőben ezüst érmet nyert.

Szombathelyi Klaudia Junior korcsoportban, Kumite /küzdelem/ ver-
senyszámban bronz érmet nyert.

Szabó Natália Junior korcsoportban, Kumite /küzdelem/ versenyszám-
ban bronz érmet nyert.

Gratulálunk minden versenyzőnek a nagyszerű helytállásért.
Rézmüves Mónika S.E. alelnök

Kosaras hírek a Vörösberényi iskolából
Ismét a végén járunk egy tanévnek és egy kosárlabdás évnek. 
Határtalan lelkesedéssel zajlott az idén is kosaras életünk.                                                             

Létszámunk magas, programjaink sokasodtak. 
Csapatunk e pillanatban a legkisebbektől a nagyokig 63 főt számlál.
Továbbra is a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 

szervezett „Dobd a kosárba!” program résztvevői vagyunk, valamint 
a Fűzfői Atlétikai Klub kosárlabda szakosztályának utánpótlás csa-
pataként működünk.

Az első korcsoportosokkal két jamboreen vettünk részt, ahol játé-
kos labdás ügyességi versenyben, valamint kosárradobásban mértük 
össze erőnket a megye csapataival.                                                                   Az 
őszi balatonkenesei összecsapáson a legjobbnak bizonyultunk és el-
hoztuk a győztesnek járó kupát. A tavaszi pápa jamboreen, melyet 
a Kosárlabdázók Napján rendeztek, izgalmas  versengések eredmé-
nyeként a harmadik helyen végeztünk. A második korcsoportosok-

kal a megyei U12-es bajnokságban vettünk részt, ami több fordu-
lós kosárlabdázást jelentett. Izgalmas és gyakran szoros mérkőzése-
ket játszottunk, végül összesítésben a nyolcadik helyen végeztünk.

A harmadik korcsoportos lányok részt vettek a körzeti Diákolim-
pián, ahol az előkelő 2. helyet szerezték meg.

A másodikos kosarasokkal két edzőmérkőzést is játszottunk, me-
lyek jó hangulatban zajlottak és sikerrel zárultak. Így készültünk a 
felsőbb osztályba való lépésre.

Május végén az iskolai Szülői Munkaközösség programjához csat-
lakozva „szülők-gyerekek” kosaras jamboree-t tartunk, ami remé-
nyeink szerint sok izgalmat és vidámságot hoz mindannyiunknak.

Hogy nyárra se maradjunk kosárlabda nélkül, kosaras tábort szer-
vezünk, melyre kosarasokat és szimpatizánsokat egyaránt várunk.

Kedves Kosarasok! Öröm veletek együtt dolgozni, büszke va-
gyok rátok!

Hajrá Berény!                                                       Purgel Henriett

Néhány kilométerrel nyugatabbra ugyanekkor mélyítették a Nyirád–
Darvastó bánya szállítóaknáját is. Alighogy elérték a dolomitot 20–25 
m3/perc víz- és iszapbetörést kaptak, emiatt az aknát feladták. 

Javaslat aknafúrásra
A sorozatos kudarcok következtében a beruházások elakadtak vagy 

nagyon elhúzódtak, a kiviteli terveket állandóan módosítani kellett, és a 
költségek egyre nőttek. Ebben a kiélezett helyzetben Tolnay Kornél okl. 
bányamérnök, vállalatunk főtechnológusa, aki a megfeneklett aknamé-
lyítéseknél az előzőekben vázolt nagyátmérőjű fúrásokat tervezte és irá-
nyította, arra a következtetésre jutott, hogy hagyományos bányászati 
módszerekkel nem lehet a karsztvízveszélyt elhárítani, hanem külön-
leges aknamélyítő eljárásra, aknafúrásra van szükség. Gondolatmenet-
ét tanulmányban foglalta össze, melyet 1962 decemberében megkül-
dött az iparág vezetőjének. Javaslata mellett, többek között, azzal érvelt, 
hogy „… a fúrt aknák mélyítése kapcsán a jelentkező karsztvízbetörés 
nem hogy akadályozza, de sok esetben elősegíti, illetve megkönnyíti a 
továbbmélyítési munkálatokat.” Nem csoda hát, hogy felterjesztését – 
szakmai zsűrizés után – szinte azonnal elfogadták, egyúttal megbízták a 
végrehajtási terv kidolgozásával, a Bauxitkutató Vállalatot pedig az ak-
nafúrás kivitelezésével, amiről a folytatásban írok.

A cikkben leírtakról többet is megtudhat kiállításunkon szept. 
3–10. között a Pannónia Kulturális Központban.

Tóth Béla okl. bányamérnök

A csabpusztai bauxitelőfordulás földtani metszete

A csabpusztai bauxitelőfordulás földtani metszete

A nyirád-csabpusztai bauxitkészlet áttekintő térképe

Csapatunk tagjai: 
Bárnai Diána, Nagy Emma, Becker Mirjana, Molnár Míra, Németh 

Petra, Hoffman Balázs, Ladányi Szilveszter, Bodó Dominik, Hegedűs 
Bendegúz, Gurin Patrícia, Bodgán Máté, Kóbor Miklós, Tira Simon, 
Polniczky Boglárka, Böröcz Tamara, Pesti Rozi, Lázár Abigél, Szabó 
Sára, Horváth Valentin, Szabó Zénó, Magyari Enikő, Mészáros Pé-
ter, Ujvári Gréta, Sebestyén Mónika, Szántó Dániel, Kovács Levente, 
Kovács Luca, Móri Alexandra, Szecsődi Botond, Klebow Adrián, Ta-

más Máté, Horváth Júlia, Biró Hanna, Szőlősi Blanka, György Kíra, 
Polniczky Hanna, Szántó Benedek, Bagarus Andor, Czúni Vilmos, 
Kocsis Barnabás, Beődi Bence, Bodó Mónika, Szabó Bendegúz, Ge-
rendai Kata, Zanathy Pálma, Gitta Imre, Biró Dominika, Komár An-
tónia, Gergely Georgina, Szabóki Szonja, Karikó Zsolt, Gitta Pan-
na, Kalupka Beáta, Kun Dorottya, Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, 
Horváth Anna, Barna Nóra, Farkas Eszter, Kalupka Dóra, Herendi 
Ágoston, Szabóki Luca, Késmárki Mirjam.

Almádi az aknafúrás központja I.
Előzmények

Történetünk csaknem 90 éve kezdődött, amikor geológusok 
Nyirád határában a felszínen bauxitrögöket találtak. A környéken 
felcsillant a kedvező befektetések reménye. A bányászat történetéből 
ismerjük, hogy 1928-ban Löb Ignác csabrendeki lakos jelentett be 
zártkutatmányi területet, 1933-ban pedig Közér Gyuláné vett négy 
bányatelket a nyirád-darvastói részen. Megjelentek persze nagyobb 
vállalkozások is. A Magyar Bauxitbánya Rt. 1935-ben több bauxitte-
lepet (lencsét) is felfedezett. Ettől kezdve a területen változó intenzi-
tással mintegy hatvan éven keresztül folyt a kutatás. Több mint két-
száz jó minőségű bauxitlencsét találtak, és a nyirádi előfordulás Ma-
gyarország egyik legfontosabb bauxit lelőhelyévé vált. 

Vízbetörések
A bauxit bányászata 1940-ben indult a felszín közeli lencsék kiterme-

lésével, majd egyre mélyebbre jutva megjelent a bányavíz. Egy-két m3/
perc mennyiség nem is okozott nehézséget, bezzeg az akkora vízbetö-
rések, mint az 1955-ös 5m3/perces vagy a következő évi 17 m3-es már 
az üzem létét fenyegették. Elzárásuk a bányából nem sikerült, ezért kül-
színről indított fúrásokkal mi végeztünk cementálást váltakozó sikerrel. 

Tekintettel a vízveszélyre és az ezzel kapcsolatos hiányos ismeretekre, 
1957-ben Pohl Károly okl. bányamérnök vezetésével vállalatunknál meg-
alakult a vízföldtani osztály. Tevékenységük eredményeként kirajzolódott 
a terület vízföldtani képe. Megállapították, hogy a vízveszélyt a bauxit 
alatt települt – vetőkkel szabdalt, töredezett és karsztosodott – dolomit-
ban tárolt karsztvíz okozza, melynek nyugalmi szintje 25–30 méter mély-
ségben található, a bauxitlencsék védőréteg nélkül vannak, ezért a bányá-
kat megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell tőle védeni.

Vízvédelmi rendszer
1959-ben, már a fentiek ismeretében épült az Izamajor I. bánya, 

amely tucatnyi bauxitlencsét foglalt magában, s mintegy kétmil-
lió tonnás vagyonával a terület legnagyobb üzeme lett. Biztonsá-
gos működéséhez az ALUTERV önálló vízvédelmi rendszert dolgo-
zott ki, amelynek vízlecsapoló vágataiban összegyűlt karsztvíz vízak-
nába folyik, ahonnan felszínre szivattyúzzák. Ennek hatására a víz-
szint fokozatosan süllyed, a lencsék szárazra kerülnek, és veszély nél-
kül kitermelhetők. A rendszer egyszerűnek látszik, van azonban egy 
gyenge pontja. Építése közben ugyanis a bányászok akár 60–100 
méterrel is a karsztvízszint alatt dolgoznak, állandóan kitéve egy víz-
betörés veszélyének, ami a kivitelezést is megakadályozhatja. 

Vállalatunk eredeti műszaki megoldásai
A Bányászati Aknamélyítő Vállalat elsőként a vízakna építését kezd-

te meg, a munkálatok azonban a dolomit elérésekor vízbetörés miatt 
elakadtak. Vállalatunk az akna mellé 400 mm átmérőjű, 180 méter 
mély fúrólyukat készített (az első nagyátmérőjű fúrást cégünk törté-
netében). A fúrólyukból búvárszivattyúval folyamatosan emelve a vi-
zet, az aknát már le tudták mélyíteni. Tanulságos a folytatás is. Az első 
csapolóvágattal csak 57 méterre jutottak, amikor 150 m3/perc értékű 
óriási vízbetörést kaptak, a bánya elfulladt (még szerencse, hogy sen-
ki sem tartózkodott a mélyben). 

1962-ben kezdték építeni ugyanennek a bányának a szállítóakná-
ját. De ez sem ment bonyodalmak nélkül. Amikor ugyanis elérték 
a karsztvízszintet, egymást követő vízbetörések tették lehetetlenné a 
munkát. Ismét a mi közreműködésünkre volt szükség. Zif-1200-as 
fúrógéppel két 400 mm átmérőjű lyukat fúrtunk az aknában, első íz-
ben alkalmazva mamutszivattyús öblítést. Csak úgy lehetett az ak-
nát befejezni, hogy a két fúrásból folyamatosan szivattyúzták a vizet.



Krónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18 19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2016. június

XIII. Ippon Shobu Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. (Nippon-Dojo) 9 verseny-

zővel vett részt a Gödöllőn megrendezésre kerülő Karate Diákolimpián. A 
Diákolimpián 46 Sportegyesület legjobb versenyzői több mint ötszáz ver-
senynevezést adtak le. 

Az Almádi versenyzők: Csontos Tamás, Rézmüves Ádám, Morvai Anna, 
Balatoni-Pahola Eszter, Rézmüves Miklós, Szombathelyi Klaudia, Szabó 
Natália, Farkas Bence, Herczeg Boglárka. Valamennyi versenyzőnk nagy-
szerűen helyt állt ezen a nagyon nehéz, nagy létszámú versenyen. A Diák-
olimpián 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot sikerült szerezni az Almádi S.E. 
versenyzőinek.

Farkas Bence korcsoportjában, Kumite /küzdelem/ versenyszámban egy 
nagyon kiélezett döntőben ezüst érmet nyert.

Szombathelyi Klaudia Junior korcsoportban, Kumite /küzdelem/ ver-
senyszámban bronz érmet nyert.

Szabó Natália Junior korcsoportban, Kumite /küzdelem/ versenyszám-
ban bronz érmet nyert.

Gratulálunk minden versenyzőnek a nagyszerű helytállásért.
Rézmüves Mónika S.E. alelnök

Kosaras hírek a Vörösberényi iskolából
Ismét a végén járunk egy tanévnek és egy kosárlabdás évnek. 
Határtalan lelkesedéssel zajlott az idén is kosaras életünk.                                                             

Létszámunk magas, programjaink sokasodtak. 
Csapatunk e pillanatban a legkisebbektől a nagyokig 63 főt számlál.
Továbbra is a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 

szervezett „Dobd a kosárba!” program résztvevői vagyunk, valamint 
a Fűzfői Atlétikai Klub kosárlabda szakosztályának utánpótlás csa-
pataként működünk.

Az első korcsoportosokkal két jamboreen vettünk részt, ahol játé-
kos labdás ügyességi versenyben, valamint kosárradobásban mértük 
össze erőnket a megye csapataival.                                                                   Az 
őszi balatonkenesei összecsapáson a legjobbnak bizonyultunk és el-
hoztuk a győztesnek járó kupát. A tavaszi pápa jamboreen, melyet 
a Kosárlabdázók Napján rendeztek, izgalmas  versengések eredmé-
nyeként a harmadik helyen végeztünk. A második korcsoportosok-

kal a megyei U12-es bajnokságban vettünk részt, ami több fordu-
lós kosárlabdázást jelentett. Izgalmas és gyakran szoros mérkőzése-
ket játszottunk, végül összesítésben a nyolcadik helyen végeztünk.

A harmadik korcsoportos lányok részt vettek a körzeti Diákolim-
pián, ahol az előkelő 2. helyet szerezték meg.

A másodikos kosarasokkal két edzőmérkőzést is játszottunk, me-
lyek jó hangulatban zajlottak és sikerrel zárultak. Így készültünk a 
felsőbb osztályba való lépésre.

Május végén az iskolai Szülői Munkaközösség programjához csat-
lakozva „szülők-gyerekek” kosaras jamboree-t tartunk, ami remé-
nyeink szerint sok izgalmat és vidámságot hoz mindannyiunknak.

Hogy nyárra se maradjunk kosárlabda nélkül, kosaras tábort szer-
vezünk, melyre kosarasokat és szimpatizánsokat egyaránt várunk.

Kedves Kosarasok! Öröm veletek együtt dolgozni, büszke va-
gyok rátok!

Hajrá Berény!                                                       Purgel Henriett

Néhány kilométerrel nyugatabbra ugyanekkor mélyítették a Nyirád–
Darvastó bánya szállítóaknáját is. Alighogy elérték a dolomitot 20–25 
m3/perc víz- és iszapbetörést kaptak, emiatt az aknát feladták. 

Javaslat aknafúrásra
A sorozatos kudarcok következtében a beruházások elakadtak vagy 

nagyon elhúzódtak, a kiviteli terveket állandóan módosítani kellett, és a 
költségek egyre nőttek. Ebben a kiélezett helyzetben Tolnay Kornél okl. 
bányamérnök, vállalatunk főtechnológusa, aki a megfeneklett aknamé-
lyítéseknél az előzőekben vázolt nagyátmérőjű fúrásokat tervezte és irá-
nyította, arra a következtetésre jutott, hogy hagyományos bányászati 
módszerekkel nem lehet a karsztvízveszélyt elhárítani, hanem külön-
leges aknamélyítő eljárásra, aknafúrásra van szükség. Gondolatmenet-
ét tanulmányban foglalta össze, melyet 1962 decemberében megkül-
dött az iparág vezetőjének. Javaslata mellett, többek között, azzal érvelt, 
hogy „… a fúrt aknák mélyítése kapcsán a jelentkező karsztvízbetörés 
nem hogy akadályozza, de sok esetben elősegíti, illetve megkönnyíti a 
továbbmélyítési munkálatokat.” Nem csoda hát, hogy felterjesztését – 
szakmai zsűrizés után – szinte azonnal elfogadták, egyúttal megbízták a 
végrehajtási terv kidolgozásával, a Bauxitkutató Vállalatot pedig az ak-
nafúrás kivitelezésével, amiről a folytatásban írok.

A cikkben leírtakról többet is megtudhat kiállításunkon szept. 
3–10. között a Pannónia Kulturális Központban.

Tóth Béla okl. bányamérnök

A csabpusztai bauxitelőfordulás földtani metszete

A csabpusztai bauxitelőfordulás földtani metszete

A nyirád-csabpusztai bauxitkészlet áttekintő térképe

Csapatunk tagjai: 
Bárnai Diána, Nagy Emma, Becker Mirjana, Molnár Míra, Németh 

Petra, Hoffman Balázs, Ladányi Szilveszter, Bodó Dominik, Hegedűs 
Bendegúz, Gurin Patrícia, Bodgán Máté, Kóbor Miklós, Tira Simon, 
Polniczky Boglárka, Böröcz Tamara, Pesti Rozi, Lázár Abigél, Szabó 
Sára, Horváth Valentin, Szabó Zénó, Magyari Enikő, Mészáros Pé-
ter, Ujvári Gréta, Sebestyén Mónika, Szántó Dániel, Kovács Levente, 
Kovács Luca, Móri Alexandra, Szecsődi Botond, Klebow Adrián, Ta-

más Máté, Horváth Júlia, Biró Hanna, Szőlősi Blanka, György Kíra, 
Polniczky Hanna, Szántó Benedek, Bagarus Andor, Czúni Vilmos, 
Kocsis Barnabás, Beődi Bence, Bodó Mónika, Szabó Bendegúz, Ge-
rendai Kata, Zanathy Pálma, Gitta Imre, Biró Dominika, Komár An-
tónia, Gergely Georgina, Szabóki Szonja, Karikó Zsolt, Gitta Pan-
na, Kalupka Beáta, Kun Dorottya, Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, 
Horváth Anna, Barna Nóra, Farkas Eszter, Kalupka Dóra, Herendi 
Ágoston, Szabóki Luca, Késmárki Mirjam.

Almádi az aknafúrás központja I.
Előzmények

Történetünk csaknem 90 éve kezdődött, amikor geológusok 
Nyirád határában a felszínen bauxitrögöket találtak. A környéken 
felcsillant a kedvező befektetések reménye. A bányászat történetéből 
ismerjük, hogy 1928-ban Löb Ignác csabrendeki lakos jelentett be 
zártkutatmányi területet, 1933-ban pedig Közér Gyuláné vett négy 
bányatelket a nyirád-darvastói részen. Megjelentek persze nagyobb 
vállalkozások is. A Magyar Bauxitbánya Rt. 1935-ben több bauxitte-
lepet (lencsét) is felfedezett. Ettől kezdve a területen változó intenzi-
tással mintegy hatvan éven keresztül folyt a kutatás. Több mint két-
száz jó minőségű bauxitlencsét találtak, és a nyirádi előfordulás Ma-
gyarország egyik legfontosabb bauxit lelőhelyévé vált. 

Vízbetörések
A bauxit bányászata 1940-ben indult a felszín közeli lencsék kiterme-

lésével, majd egyre mélyebbre jutva megjelent a bányavíz. Egy-két m3/
perc mennyiség nem is okozott nehézséget, bezzeg az akkora vízbetö-
rések, mint az 1955-ös 5m3/perces vagy a következő évi 17 m3-es már 
az üzem létét fenyegették. Elzárásuk a bányából nem sikerült, ezért kül-
színről indított fúrásokkal mi végeztünk cementálást váltakozó sikerrel. 

Tekintettel a vízveszélyre és az ezzel kapcsolatos hiányos ismeretekre, 
1957-ben Pohl Károly okl. bányamérnök vezetésével vállalatunknál meg-
alakult a vízföldtani osztály. Tevékenységük eredményeként kirajzolódott 
a terület vízföldtani képe. Megállapították, hogy a vízveszélyt a bauxit 
alatt települt – vetőkkel szabdalt, töredezett és karsztosodott – dolomit-
ban tárolt karsztvíz okozza, melynek nyugalmi szintje 25–30 méter mély-
ségben található, a bauxitlencsék védőréteg nélkül vannak, ezért a bányá-
kat megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell tőle védeni.

Vízvédelmi rendszer
1959-ben, már a fentiek ismeretében épült az Izamajor I. bánya, 

amely tucatnyi bauxitlencsét foglalt magában, s mintegy kétmil-
lió tonnás vagyonával a terület legnagyobb üzeme lett. Biztonsá-
gos működéséhez az ALUTERV önálló vízvédelmi rendszert dolgo-
zott ki, amelynek vízlecsapoló vágataiban összegyűlt karsztvíz vízak-
nába folyik, ahonnan felszínre szivattyúzzák. Ennek hatására a víz-
szint fokozatosan süllyed, a lencsék szárazra kerülnek, és veszély nél-
kül kitermelhetők. A rendszer egyszerűnek látszik, van azonban egy 
gyenge pontja. Építése közben ugyanis a bányászok akár 60–100 
méterrel is a karsztvízszint alatt dolgoznak, állandóan kitéve egy víz-
betörés veszélyének, ami a kivitelezést is megakadályozhatja. 

Vállalatunk eredeti műszaki megoldásai
A Bányászati Aknamélyítő Vállalat elsőként a vízakna építését kezd-

te meg, a munkálatok azonban a dolomit elérésekor vízbetörés miatt 
elakadtak. Vállalatunk az akna mellé 400 mm átmérőjű, 180 méter 
mély fúrólyukat készített (az első nagyátmérőjű fúrást cégünk törté-
netében). A fúrólyukból búvárszivattyúval folyamatosan emelve a vi-
zet, az aknát már le tudták mélyíteni. Tanulságos a folytatás is. Az első 
csapolóvágattal csak 57 méterre jutottak, amikor 150 m3/perc értékű 
óriási vízbetörést kaptak, a bánya elfulladt (még szerencse, hogy sen-
ki sem tartózkodott a mélyben). 

1962-ben kezdték építeni ugyanennek a bányának a szállítóakná-
ját. De ez sem ment bonyodalmak nélkül. Amikor ugyanis elérték 
a karsztvízszintet, egymást követő vízbetörések tették lehetetlenné a 
munkát. Ismét a mi közreműködésünkre volt szükség. Zif-1200-as 
fúrógéppel két 400 mm átmérőjű lyukat fúrtunk az aknában, első íz-
ben alkalmazva mamutszivattyús öblítést. Csak úgy lehetett az ak-
nát befejezni, hogy a két fúrásból folyamatosan szivattyúzták a vizet.
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Adataink védelmével, magunkat 
védjük! 

A jó idő hullámokban, de határozottan közeledik. Az iskolások örö-
mére ezzel együtt közeledik a tanév vége is. A szülőknek nem kis felada-
tot jelent a gyerekek felügyeletének megoldása, felszabadult idejük, ener-
giájuk lekötése. A szabadidő hasznos eltöltése, hogy a gyerekek ne ke-
rüljenek veszélyes helyzetbe, ne váljanak baleset vagy bűncselekmény ál-
dozataivá, elsősorban a szülők felelőssége, de minden felnőtt tehet érte. 

Manapság a gyerekek, fiatalok sok időt töltenek a számítógépek előtt, 
a neten. Játszanak, szörföznek, ismerkednek, barátkoznak, még vásá-
rolnak is… Mindez rendben is lenne, ha közben nem osztanának meg 
idegenekkel olyan információkat, adatokat, amellyel kiszolgáltatottá 
válhatnak, veszélybe sodorhatják magukat. A személyes adatokkal való 
visszaélés bűncselekmény, de gyakran maga az áldozat adja meg meg-
gondolatlanul az adatait. 

Az iskolai foglalkozásokon mindig hangsúlyozom, hogy soha nem le-
hetünk biztosak abban, hogy egy ismeretlen a neten valóban az, akinek 
kiadja magát. Mi rendőrök nagyon jól tudjuk, hogy az adathalászok ép-
pen az emberekben meglévő alapvető bizalomra építenek, így használ-
va ki óvatlanságunkat.

De ne higgye senki, hogy ez csak a fiatalokkal fordul elő! A felnőttek 
ugyanúgy nem gondolnak bele, hogy egy nagy nyilvánosság előtt, mert 
a közösségi oldalak is annak számítanak, közzétett adatukat, mint tele-
fonszám, lakcím, e-mail elérhetőség, munkahely, családi adatok, vagy 
saját és másokról készült fotókat, kommenteket, hozzászólásokat, meg-
osztásokat nemcsak ismerőseink nézegetik és töltik le. Az adathalászok-
nak, akik bűncselekmények előkészítéséhez gyűjtenek információt az 
internet egy „aranybánya”.

És ha már a hozzászólásokat, kommenteket említettem, bizony a ke-
ményhangú, trágár stílusú, tartalmilag megalapozatlan megnyilvánulás-
sal mi magunk is bűncselekményt követhetünk el, mint becsületsértés, 
rágalmazás, rossz hír keltés.

Aki bűncselekmény áldozatává válik. a rendőrség mellett számíthat az 
áldozatvédelmi szervezetek segítségére is! Magyarországon is létezik az 
áldozatvédelem intézménye állami és egyesületi formában is!

A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt indí-
tott bűntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljárás, személyi sérü-
léssel járó közlekedési baleset kárvallottjai a feljelentés felvételekor, illet-
ve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozatvédelmi le-
hetőségről. 

Az állami kárenyhítés országos rendszerét a Kormányhivatalok Igaz-
ságügyi Szolgálatai tarják fenn, minden megyeszékhelyen, illetve kor-
mányablakban található ügyfélfogadással. Az Áldozatvédelmi Szolgálat 
munkatársai nemcsak a rendőrség által kiállított igazolás és elbeszélgetés 
alapján tájékoztatják az ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi, pszi-
chikai) jogosultak, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani. A nap 24 
órájában elérhetők a 80/225-225 ingyenesen hívható telefonszámon.

Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a Fehér 
Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez is. A Balaton-parton 
minden Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense képviseli az Egye-
sületet, amely hasonló tevékenységi körben nyújt segítséget. Az egyesü-
let a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb hangsúlyt, így a mediációra 
(közvetítői eljárás), önsegítő csoportok szervezésére, esetmegbeszélésekre 
szakemberekkel, közlekedési balesetek vétlen áldozatainak képviseletére.

Fontos megemlíteni, hogy mindkét áldozatvédelmi rendszer szolgál-
tatásainak igénybevétele ingyenes, és arra is van lehetőség, hogy meg-
előzési céllal tájékozódjon, tanácsot kérjen, aki veszélyben érzi magát.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Május a polgárőrök számára mindig nehéz időszakot jelent, hiszen 

ilyekor derül ki, hogy a téli hónapok miként teltek és vajon járt-e nem 
kívánt látogató a nyaralókba. A nyár kezdetén a város élete is felgyorsul, 
minden hétvégén rendezvények vannak, megnő a városba látogatók szá-
ma. Elmondhatjuk, eddig minden évben sikerült – komoly járőr mun-
kával – biztonságban tudni köztereinket, ingatlanainkat. 

Szeretnék néhány szóban szólni ezúttal a gyalogosokról, hiszen a közle-
kedésben résztvevők között ők vannak a legnagyobb létszámban. 

A közlekedés első résztvevője a gyalogos volt. Őseink szabályok nélkül 
közlekedhettek, majd a közlekedési eszközök elterjedésével ők részei let-
tek a rendszernek, s rájuk nézve is megfogalmaztak szabályokat.  Az álta-
lánosságokon túl nézzünk meg városunk gyalogos forgalmát.

Talán az első és legelrettentőbb példa a PENNY áruház megközelíté-
se. Idős, fiatal minden veszéllyel dacolva, a lánckorlátot átlépve körülte-
kintés nélkül megy át a 71 sz. főútvonalon. Több esetben láttam, amikor 
a mutatvány nem sikerül, mert a láncban elakad a lába, és hason érkezik 
a főútvonalra, a sofőrök legnagyobb meglepetésére.  Egyszerűen érthetet-
len, hogy felelős gondolkodású emberek nem látják be azt, hogy az adott 
pillanatban az életükkel játszanak.  Teszik ezt úgy, hogy az adott helytől 
jobbra is, balra is védett gyalogos átkelőhelyen is meg tudnák közelíte-
ni az áruházat. Igaz ehhez kb. 100 métert, kellene tovább menni. SZÁZ 
MÉTER AZ ÉLETÜNKÉRT! Talán ezen érdemes lenne elgondolkod-
ni. Tragédia eddig még nem történt, de remélem, ezt nem kell megvár-
ni ahhoz, hogy mindenki belássa, hogy miért fontos, ha a kijelölt helyen, 
biztonságban közlekedik. 

Másik fontos kérdés a példamutatás. Ha gyerekeink ez a morált látják, 
hogyan várjuk el tőlük, hogy ők is szabályosan közlekedjenek? Sajnos, 
a statisztikai adatok azt mutatják, hogy gyalogosbaleseteknél egyre na-
gyobb számban a gyalogos szabálytalansága okozza a balesetet.

Gyalogosként a legfontosabb, amit meg kell jegyeznünk: ha az úttes-
ten kívánunk áthaladni, megfelelő körültekintés után határozott léptek-
kel haladjunk át az úttesten, a lehető legrövidebb útvonalon. 

Ezért arra kérem a közlekedésben részvevőket, vigyázzanak egymásra, 
s higgyék el, könnyebb egy tragédiát megelőzni, mint életünk végéig an-
nak súlyát viselni.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu vagy a 
06-30-265-5059 telefonszámon.

Balogh Csaba, polgárőr elnök

Ne így keljünk át az úttesten!

Fotó: Pászti György  

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

NYARALÓGONDOZÓ
www.nyaralogondozo.hu

- karbantartás
- takarítás
-  kertrendezés, ágdarálás,  

mulcsozás
- ügyintézés, 
- gondnoki feladatok ellátása

Almádi Gondozlak Bt.
Balatonalmádi, Arany János u. 7.
Tel.: 06 20 9469 688

Hősök napi koszorúzás  
Május utolsó vasárnapján, a Hősök Napja alkalmából a Honis-

mereti és Városszépítő Kör képviseletében Kovács István helyezett el 
koszorút a Pinkóczi temetőben, a hősök sírkertjénél.

Megújult a Hősi Emlékmű! 
A Városgondnokság szakmunkásai a tavaszi hónapokban felújították 

az 1935-ben Györgyi Dénes tervei alapján, veszprémi építőmesterek, 
valamint Győri Miklós helyi kőfaragó mester és munkatársai által épí-
tett Hősi Emlékművet. Így most az ismét eredeti szépségében díszíti a 
közterületet, hirdet mementót hőseinknek.

A kidőlés veszélyes támfal az alapokig került visszabontásra, majd ala-
pozást követően újraépítésre. A munkát végző dolgozók: Pintér Lász-
ló, Kovács Ferenc, Domján István. A felújítást Boronkay Zoltán mű-
szaki csoportvezető irányította. Ősszel az idős  rózsatövek cseréjét is el 
szeretnénk végezni.

 Agg Z. Tamás

Veszélyes volt, rendbe tették 
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giájuk lekötése. A szabadidő hasznos eltöltése, hogy a gyerekek ne ke-
rüljenek veszélyes helyzetbe, ne váljanak baleset vagy bűncselekmény ál-
dozataivá, elsősorban a szülők felelőssége, de minden felnőtt tehet érte. 

Manapság a gyerekek, fiatalok sok időt töltenek a számítógépek előtt, 
a neten. Játszanak, szörföznek, ismerkednek, barátkoznak, még vásá-
rolnak is… Mindez rendben is lenne, ha közben nem osztanának meg 
idegenekkel olyan információkat, adatokat, amellyel kiszolgáltatottá 
válhatnak, veszélybe sodorhatják magukat. A személyes adatokkal való 
visszaélés bűncselekmény, de gyakran maga az áldozat adja meg meg-
gondolatlanul az adatait. 

Az iskolai foglalkozásokon mindig hangsúlyozom, hogy soha nem le-
hetünk biztosak abban, hogy egy ismeretlen a neten valóban az, akinek 
kiadja magát. Mi rendőrök nagyon jól tudjuk, hogy az adathalászok ép-
pen az emberekben meglévő alapvető bizalomra építenek, így használ-
va ki óvatlanságunkat.

De ne higgye senki, hogy ez csak a fiatalokkal fordul elő! A felnőttek 
ugyanúgy nem gondolnak bele, hogy egy nagy nyilvánosság előtt, mert 
a közösségi oldalak is annak számítanak, közzétett adatukat, mint tele-
fonszám, lakcím, e-mail elérhetőség, munkahely, családi adatok, vagy 
saját és másokról készült fotókat, kommenteket, hozzászólásokat, meg-
osztásokat nemcsak ismerőseink nézegetik és töltik le. Az adathalászok-
nak, akik bűncselekmények előkészítéséhez gyűjtenek információt az 
internet egy „aranybánya”.

És ha már a hozzászólásokat, kommenteket említettem, bizony a ke-
ményhangú, trágár stílusú, tartalmilag megalapozatlan megnyilvánulás-
sal mi magunk is bűncselekményt követhetünk el, mint becsületsértés, 
rágalmazás, rossz hír keltés.

Aki bűncselekmény áldozatává válik. a rendőrség mellett számíthat az 
áldozatvédelmi szervezetek segítségére is! Magyarországon is létezik az 
áldozatvédelem intézménye állami és egyesületi formában is!

A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt indí-
tott bűntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljárás, személyi sérü-
léssel járó közlekedési baleset kárvallottjai a feljelentés felvételekor, illet-
ve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozatvédelmi le-
hetőségről. 

Az állami kárenyhítés országos rendszerét a Kormányhivatalok Igaz-
ságügyi Szolgálatai tarják fenn, minden megyeszékhelyen, illetve kor-
mányablakban található ügyfélfogadással. Az Áldozatvédelmi Szolgálat 
munkatársai nemcsak a rendőrség által kiállított igazolás és elbeszélgetés 
alapján tájékoztatják az ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi, pszi-
chikai) jogosultak, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani. A nap 24 
órájában elérhetők a 80/225-225 ingyenesen hívható telefonszámon.

Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a Fehér 
Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez is. A Balaton-parton 
minden Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense képviseli az Egye-
sületet, amely hasonló tevékenységi körben nyújt segítséget. Az egyesü-
let a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb hangsúlyt, így a mediációra 
(közvetítői eljárás), önsegítő csoportok szervezésére, esetmegbeszélésekre 
szakemberekkel, közlekedési balesetek vétlen áldozatainak képviseletére.

Fontos megemlíteni, hogy mindkét áldozatvédelmi rendszer szolgál-
tatásainak igénybevétele ingyenes, és arra is van lehetőség, hogy meg-
előzési céllal tájékozódjon, tanácsot kérjen, aki veszélyben érzi magát.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Május a polgárőrök számára mindig nehéz időszakot jelent, hiszen 

ilyekor derül ki, hogy a téli hónapok miként teltek és vajon járt-e nem 
kívánt látogató a nyaralókba. A nyár kezdetén a város élete is felgyorsul, 
minden hétvégén rendezvények vannak, megnő a városba látogatók szá-
ma. Elmondhatjuk, eddig minden évben sikerült – komoly járőr mun-
kával – biztonságban tudni köztereinket, ingatlanainkat. 

Szeretnék néhány szóban szólni ezúttal a gyalogosokról, hiszen a közle-
kedésben résztvevők között ők vannak a legnagyobb létszámban. 

A közlekedés első résztvevője a gyalogos volt. Őseink szabályok nélkül 
közlekedhettek, majd a közlekedési eszközök elterjedésével ők részei let-
tek a rendszernek, s rájuk nézve is megfogalmaztak szabályokat.  Az álta-
lánosságokon túl nézzünk meg városunk gyalogos forgalmát.

Talán az első és legelrettentőbb példa a PENNY áruház megközelíté-
se. Idős, fiatal minden veszéllyel dacolva, a lánckorlátot átlépve körülte-
kintés nélkül megy át a 71 sz. főútvonalon. Több esetben láttam, amikor 
a mutatvány nem sikerül, mert a láncban elakad a lába, és hason érkezik 
a főútvonalra, a sofőrök legnagyobb meglepetésére.  Egyszerűen érthetet-
len, hogy felelős gondolkodású emberek nem látják be azt, hogy az adott 
pillanatban az életükkel játszanak.  Teszik ezt úgy, hogy az adott helytől 
jobbra is, balra is védett gyalogos átkelőhelyen is meg tudnák közelíte-
ni az áruházat. Igaz ehhez kb. 100 métert, kellene tovább menni. SZÁZ 
MÉTER AZ ÉLETÜNKÉRT! Talán ezen érdemes lenne elgondolkod-
ni. Tragédia eddig még nem történt, de remélem, ezt nem kell megvár-
ni ahhoz, hogy mindenki belássa, hogy miért fontos, ha a kijelölt helyen, 
biztonságban közlekedik. 

Másik fontos kérdés a példamutatás. Ha gyerekeink ez a morált látják, 
hogyan várjuk el tőlük, hogy ők is szabályosan közlekedjenek? Sajnos, 
a statisztikai adatok azt mutatják, hogy gyalogosbaleseteknél egyre na-
gyobb számban a gyalogos szabálytalansága okozza a balesetet.

Gyalogosként a legfontosabb, amit meg kell jegyeznünk: ha az úttes-
ten kívánunk áthaladni, megfelelő körültekintés után határozott léptek-
kel haladjunk át az úttesten, a lehető legrövidebb útvonalon. 

Ezért arra kérem a közlekedésben részvevőket, vigyázzanak egymásra, 
s higgyék el, könnyebb egy tragédiát megelőzni, mint életünk végéig an-
nak súlyát viselni.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu vagy a 
06-30-265-5059 telefonszámon.

Balogh Csaba, polgárőr elnök

Ne így keljünk át az úttesten!

Fotó: Pászti György  

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

NYARALÓGONDOZÓ
www.nyaralogondozo.hu

- karbantartás
- takarítás
-  kertrendezés, ágdarálás,  

mulcsozás
- ügyintézés, 
- gondnoki feladatok ellátása

Almádi Gondozlak Bt.
Balatonalmádi, Arany János u. 7.
Tel.: 06 20 9469 688

Hősök napi koszorúzás  
Május utolsó vasárnapján, a Hősök Napja alkalmából a Honis-

mereti és Városszépítő Kör képviseletében Kovács István helyezett el 
koszorút a Pinkóczi temetőben, a hősök sírkertjénél.

Megújult a Hősi Emlékmű! 
A Városgondnokság szakmunkásai a tavaszi hónapokban felújították 

az 1935-ben Györgyi Dénes tervei alapján, veszprémi építőmesterek, 
valamint Győri Miklós helyi kőfaragó mester és munkatársai által épí-
tett Hősi Emlékművet. Így most az ismét eredeti szépségében díszíti a 
közterületet, hirdet mementót hőseinknek.

A kidőlés veszélyes támfal az alapokig került visszabontásra, majd ala-
pozást követően újraépítésre. A munkát végző dolgozók: Pintér Lász-
ló, Kovács Ferenc, Domján István. A felújítást Boronkay Zoltán mű-
szaki csoportvezető irányította. Ősszel az idős  rózsatövek cseréjét is el 
szeretnénk végezni.

 Agg Z. Tamás

Veszélyes volt, rendbe tették 



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: 2016. 06. 20.  19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 06. 23.  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

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 22 23Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

Városgondnokság hirdetményei 
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. Érdeklőd-
ni: Balatonalmádi Városgondnokság +36 88 542 561

 Balatonalmádi Városgondnokság és Közterület Felügyelet

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. Érdeklődni +36 30 
394 2920 telefonszámon.  T. András.

Sok szeretettel invitálok mindenkit az újra megnyílt Éva Cipővilágába!
Férfi-női bőrcipők!

Hölgyeknek már 33-34-35 méretek széles választéka!
Kényelmi, csini szandik, papucsok!

Magyar, Német, Lengyel, Olasz bőr lábbelik széles választékával 
várom minden kedves régi és új vásárlómat!

Veszprém, Budapest u. 2 (Bányatröszt székház épülete!)

SNyitva: Hétfő-Péntek: 9.30 - 17.30;  Szombat: 9.30 - 13.00
 Éva CipővilágaTelefon: +36 30/ 9 712 920

– Ez aztán a megújulás! – nézek körül meglepetten a Húsboltban. Minden új, minden ragyog, és 
első pillantásra látom, hogy még az eddig megszokottnál is szebb az áru, nagyobb a választék.

– Még szerencse, hogy te a régi vagy, Robi! – mondom kicsit élcelődve Szablics Róbert üzletvezető-
nek, aki hófehér, ropogósra vasalt ruhájában,  piros kötényében, mosolyogva figyel a pult mögül. 

– Igen, én a régi vagyok, és szerencsére kollegám,  Kungl József is a régi. Az üzlet tulajdonosa vál-
tozott: Kovács Péter vállalkozó vásárolta meg a boltot. Neki már régóta van egy feldolgozó üzeme, 
egész évben üzemelő füstölője, ahol házias termelői árut készítenek, amik természetesen nálunk 
megvásárolhatóak. Szerencsére az embereknek egyre inkább felismerik, hogy egyáltalán nem 
mindegy, milyen összetevőket tartalmaz az általuk elfogyasztott élelmiszer. 

– A beszállítók is változtak? 
– Többségében maradtak a régi, hazai partnerek, de a választék bővült, az árak pedig jelentősen 
csökkentek. A bivalyhús, mint kuriózum, például maradt, a hal- és vadáru választék szélesedett. 
Többek között érdemes lesz megkóstolni  a saját bajor grillkolbászunkat, és az általunk előre pácolt 
sertés, valamint csirkehúsokat.

– Gondolom, a pácolt húsok sokkal drágábbak, mintha otthon készítenénk el.
– Ugyanannyiért fogjuk adni a sütésre előkészített terméket, mint a pácolás nélkülit. Ez is egy plusz, 
kiegészítő szolgáltatás, amivel szeretnénk elérni, hogy vásárlóink elégedetten távozzanak, és szíve-
sen térjenek vissza. 

– Már csak az akciók hiányoznak!
– Nem fognak hiányozni. Minden hónapban más terméket akciósan kínálunk. Júniusban például 
a csontnélküli lapocka 880, a csontnélküli karaj 1.290, a csontnélküli tarja 1.250, a csirke-
comb pedig 790 forintért kapható. A későbbiekben pedig havi akcióinkat az Új Almádi Újság 
hasábjain is meghirdetjük. 

– Megszaporodott teendőid mellett azért jut még időd a zenélésre?
– Persze! A munka nagyon fontos, de a családomat és a hobbimat sem hanyagolom el. Hetente 
próbálok a Just For Fun zenekarral. 

– Jó végre egy elégedett emberrel találkozni.
– Igazán akkor lennék elégedett, ha találnánk még egy kollegát, mert nagy szükségünk lenne még 
két dolgos kézre. Munka van bőven.

Vetek még egy pillantást a különféle Vecsési savanyúságra, megfogadom magamban, hogy azokat 
az újfajta fűszereket és pácokat, amiket a polcokon látok, legközelebb kipróbálom, majd elköszönök 
Robitól. Remélem, hamar talál új munkatársat, hiszen jön a nyár és a vele járó megnövekedett for-
galom. Ez az üzlet biztosan kedvence lesz mindenkinek.

Fotó: Pászti György 
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– Igazán akkor lennék elégedett, ha találnánk még egy kollegát, mert nagy szükségünk lenne még 
két dolgos kézre. Munka van bőven.

Vetek még egy pillantást a különféle Vecsési savanyúságra, megfogadom magamban, hogy azokat 
az újfajta fűszereket és pácokat, amiket a polcokon látok, legközelebb kipróbálom, majd elköszönök 
Robitól. Remélem, hamar talál új munkatársat, hiszen jön a nyár és a vele járó megnövekedett for-
galom. Ez az üzlet biztosan kedvence lesz mindenkinek.

Fotó: Pászti György 
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STRANDKÖNYVTÁR
A Strandkönyvtár a Pannónia Kulturális Köz-

pont és Könyvtár könyvtári részlegének szolgáltatá-
sa, amely Balatonalmádiban a Wesselényi strandon 
működik júliusban és augusztusban hétfőtől szom-
batig délutánonként. Mintegy 2000 kötet szépiro-
dalmi felnőtt és gyermekkönyv közül helyben lehet 
választani és beiratkozás után kölcsönözni. Minden 
nap meseóra a gyerekeknek, alkalmanként író-ol-
vasó találkozó, könyvbemutató, irodalmi délután. 
A könyvtár szolgáltatásainak kihelyezése emeli a 
strand színvonalát, és ráirányítja az emberek figyel-
mét az olvasásra.

Nem előzmények nélküli a nyári kölcsönző, 
ugyanis 1908-ban Keszthelyen, a Balaton-parti 
strandon már volt egy kihelyezett könyvtár. A Ba-
latoni Múzeumban fellelt dokumentum szerint a 
szigetfürdőn négy éven át működött alkalmi köl-
csönzőhely, s a 60-as években egy nyáron már volt 
strandkönyvtár Balatonalmádiban is.

A Pannónia Könyvtár 2008-ban visszanyúlt eh-
hez az ötlethez, és megnyitotta a Wesselényi stran-
don július elején kölcsönzőhelyét. Az alapelv az 
volt, hogy a használók ott is hozzáférjenek a szol-
gáltatáshoz, ahol nyáron a legtöbb idejüket töl-
tik – a vízparton. A kezdeményezés immár hagyo-
mányt teremtett, hiszen minden évben megnyí-
lik ez a különleges kulturális, olvasást népszerűsí-
tő pont a strandon.

2008-ban nyílt Keszthelyen is Strandkönyv-
tár, később pedig Balatonfüreden, Siófokon, Bada-
csonytomajban, és még sorolhatnánk. A kezdemé-
nyezés felújítása a balatonalmádi könyvtár nevéhez 
fűződik, az itteni megvalósítás alapján dolgozták át 
a helyi igényeknek megfelelően a többi Balaton-par-
ti településen az ötletet. A strandi kölcsönzőhely bő-
víti nem csak a strand, hanem a városi könyvtár szol-
gáltatásait is, közelebb viszi a könyvtárat az embe-
rekhez.

Györgyi Dénes Általános Iskola 

8. a. osztály

Első sor balról jobbra: Peringer Bianka 
Panna, Ott Borbála, Mistina Fanni, 
Bárdfalvi Kata Gréta, Győri Bianka, Ácsné 
Szalai Eszter osztályfőnök, Tislér Eleonóra, 
Kügler Vanessza, László Patrícia, Nagy 
Angelika, Kis-Csontos Dorina
Hátsó sor: Kovács Krisztofer, Hebling Gergő 
Péter, Batta Zoltán, Németh Bence, Sánta 
Kornél, Lengyeltóti Milán István, Cseh 
Milán, Orbán Attila, Csoma Salamon
Hiányzik: Domokos Dzsenifer

Györgyi Dénes Általános Iskola 
8. b. osztály

Első sor balról jobbra: Tanos Lili, 
Nemere Dóra, Nemes Hajnalka, Tóth 
Luca, Gergelyi Laura Boglárka, Dobos 
Ivett osztályfőnök, Keján Petra, Kenyeres 
Boglárka, Horváth Aliz, Talján Viktória 
Fanni, Fűke Eszter Réka, Sasvári Emese
Hátsó sor:  Gertner Martin, Pató Bálint 
Gábor, Bendicsek Bálint, Kanyó Bálint, 
Schalbert Artúr, Taubel Benedek Gergely, 
Pongrácz Flórián, Kapos Ádám, Fűke 
Benjamin 
Hiányzik: Szilágyi Benedek Bendegúz

Balról jobbra: 
1. sor: Zab Martina, Pintér Anna, Kórusz 

Réka Eszter, Szabó Dominika, Biró Na-
tália, Késmárki Mirjam, Mohos Evelin, 
Juhász Fanni

2. sor: Kun Gergely, Szekeres Patrik, Lőrincz 
Ádám, Újlaki Jázmin, Kovács Kíra, 
Szecsődi Kíra Fanni, Pordán Krisztofer, 
Koszorus Simon, Raffai Richárd

3. sor: Halmi Boldizsár, Orbán Soma Raj-
mund, Kacsándi Marcell, Kovács Katalin 
Zsuzsanna osztályfőnök, Zanathy Péter, 
Kovács Kristóf, Scharf Gergő 

Almádi  
Értéktár

2016
Új
ALMÁDI ÚJSÁG
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Ballagó nyolcadikosaink

Vörösberényi Általános Iskola tanulói
8. osztály
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